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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

حلويات العيد.. »تاريخ وجغرافيا« على 
المائدة الليبية

ص 16

قلق

فضاء

طالب رائد الفضاء األميركي، باز 
ألدرين، باستكشاف كوكب المريخ، 

داعيًا الكونغرس وإدارة الرئيس دونالد 
ترامب والشعب األميركي لجعل المهمة 

أولوية وطنية في الواليات المتحدة. 
وقال ألدرين، وهو الرجل الثاني الذي 

مشى على سطح القمر في مقال مع 
جريدة »واشنطن بوست«: »إن المريخ 

ينتظر االستكشاف، وليس باستخدام 
الروبوتات أو المركبات الذكية، بل عن 

طريق رجال ونساء حريصين وشجعان« .

سيطر قلق بالغ على أسواق الطاقة 
العالمية، في ظل تقلب أسعار النفط 

الخام، حيث تتلقى دعمًا قويًا من 
خفض اإلنتاج الذي تقوده »أوبك« 

المنتجين  بالتعاون مع روسيا وبقية 
من خارج المنظمة، إلى جانب تأثير 
العقوبات االقتصادية على كل من 
إيران وفنزويال، بينما يكبح تحقيق 

مزيد المكاسب السعرية المخاوف من 
التباطؤ االقتصادي جراء الحرب التجارية 

بين الواليات المتحدة والصين.

مليار 505.8
دوالر

قيمة أصول مؤسسة النقد العربي 
السعودي »ساما«

نفط

كل شيء

مهمة وطنية

قريبا في ليبيا
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الدراما الليبية ..

من »الهاربة«
 إلى »زنقة الريح«
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تزايد املخاوف من تسلل »داعش« إلى الجنوب الليبي

الكوني يكتب: مرثية الذكرى األولى لغياب الطيف

نيجيرفان
أخيرًا.. وجد كرسي رئيس إقليم 

كردستان العراق من يشغله 
بعد نحو عامين من 

استقالة الرئيس السابق 
مسعود بارزاني، وكان 

االختيار عائليًا للمرة الثانية 
في تاريخ كردستان، إذ 

انتخب برلمان اإلقليم 
نيجيرفان بارزاني )ابن 

شقيق الرئيس السابق( 
رئيسًا لإلقليم ذي 

الحكم الذاتي. يحسب 
لهذه االنتخابات أنها 

المرة األولى التي يتم 
فيها اختيار الرئيس 
بطريقة التصويت 

من داخل البرلمان، 
بعد تمرير قانون 

إعادة تفعيل مؤسسة 
الرئاسة وآلية انتخاب 

الرئيس حتى إقرار دستور 
لإلقليم، لكن محللين 

يقولون إن عدم مشاركة 
االتحاد الوطني في جلسة 
التصويت ستفتح األبواب 
أمام أزمة سياسية جديدة 
في اإلقليم، فهل تصدق 

تنبؤاتهم؟!

جمود عسكري وتراجع املوقف السياسي الدولي
األســبــوع  طرابلس  العاصمة  ــرب  ح تــدخــل 
الجمود  سيطرة  مع  الثاني،  شهرها  من  األخير 
العسكري، باستمرار حالة الكر والفر بين طرفي 
الكالمية  المواجهات  تصاعدت  فيما  الحرب، 
بين األطراف، بمن فيهم المبعوث األممي إلى 
تراجع  المقابل ظهر  وفي  غسان سالمة،  ليبيا، 
على  المؤثرة  الدولية  األطراف  لتحركات  واضح 
اللتين  وإيطاليا  فرنسا  الليبية، وتحديدًا  األزمة 
لم تصدرا أية ردود فعل على التطورات الليبية 

المتالحقة منذ نحو أسبوع.
من  الرابع  منذ  المندلعة  الحرب  وأسفرت 
562 شخصًا، وإصابة  أبريل الماضي عن مقتل 
2855 آخرين، بينهم 106 مدنيين، منذ اندالع 
الضواحي  تشهدها  التي  العنيفة  المواجهات 
لحكومة  تابعة  قوات  بين  لطرابلس  الجنوبية 
 4 منذ  العامة  للقيادة  تابعة  وأخــرى  الوفاق 
المتحدة  األمم  منظمة  طالبت  الماضي،  أبريل 
بالحصول  ليبيا  في  »يونيسيف«  للطفولة 
مواصلة  من  لتتمكن  دوالر  مليون   5.5 على 
االستجابة العاجلة وتلبية االحتياجات اإلنسانية 
طرابلس  في  بالنزاع  المتضررين  للسكان 

وغرب ليبيا.
في  الكالمية  المواجهات  أبرز  وتمظهرت 
للجيش  العام  القائد  بين  متبادلة  تصريحات 
حفتر  خليفة  المشير  العامة  للقيادة  التابع 
والمبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة، بدأت 
باتهام حفتر للمبعوث األممي بأنه تحوَّل »من 
منحاز«  وسيط  إلى  متحيز  وغير  نزيه  وسيط 
»لو  مقابلة مع صحيفة  وفي  الليبي.  النزاع  في 
جورنال دو ديمانش« الفرنسية، قال حفتر: »إن 
تقسيم ليبيا، ربما هذا ما يريده خصومنا. ربما 

هذا ما يبتغيه غسان سالمة أيضًا«.
في المقابل، جاء رد فعل سالمة على تصريح 
وقد  فهم  سوء  مجرد  »كان  أنه  مؤكدًا  حفتر، 
يتم إطالع  إنه »لم  تبدد مذاك«، وقال سالمة 
األخير  التقرير  نص  على  صحيح«  بشكل  حفتر 
العام  األمين  إلى  األممي  المبعوث  رفعه  الذي 
لألمم المتحدة. وأضاف في حوار لقناة »فرانس 
والتحقق  النص  قراءة  إعادة  له  »تسنى   »24
ليس  أنه  على  التأكيد  وأعاد  واقعي«.  أنه  من 
»منحازًا ألي طرف من األطراف«، وأنه »محايد 

يطلع  »أن  إلى  حفتر  المشير  داعيًا  تمامًا..«، 
صفحة   15 من  المكونة  اإلحــاطــة  كل  على 
وليس انتقاء جمل معينة من خارج سياقها كما 

فعل مساعدو حفتر«.
للجيش،  العامة  القيادة  باسم  الناطق  وكرر 
على  باالنحياز،  سالمة  اتهام  المسماري،  أحمد 
مفادها  األخير،  إلى  منسوبة  تصريحات  خلفية 
يقاتلون  دوليًا  مطلوبين  إرهابيين  هناك  بأن 
المسماري  ووجه  ليبيا.  في  الحرب  في  طر  مع 
التصريح  »هذا  قائاًل  سالمة  غسان  إلى  حديثه 
وهو  ليبيا،  في  أممي  كمبعوث  مهامك  أنهى 
وعن  الحقيقة  عن  البعد  كل  بعيد  تصريح 
األمميين«  المبعوثين  أخالق  وعن  الحيادية 

وفق المسماري.
وفي السياق وصف رئيس المجلس الرئاسي 
وثوقه  السراج،  فائز  الوطني،  الوفاق  لحكومة 
بـ»الخطأ  سابق  وقــت  فــي  حفتر  بالمشير 
اإلذاعة  هيئة  مع  مقابلة  -في  ورفض  الكبير«. 
اتهامه  إس«-  تي  »آر  السويسري  والتلفزيون 

»الميليشيات«  مــن  التخلص  فــي  بالفشل 
كان  منصبي  تقلدت  »عندما  قائاًل:  المسلحة، 
في  مسلحة  مجموعة   100 من  أكثر  هناك 
بعدما   5 أو   4 يوجد سوى  واليوم ال  طرابلس، 
في  الميليشيات  هذه  معظم  دمج  من  تمكنا 

قواتنا«.
النواب  مجلس  رئيس  اعتبر  المقابل،  وفي 
الصفة  يمتلك  »ال  السراج  أن  صالح  عقيلة 
الشرعية التي تجعله الطرف المفاوض المقابل 
-في  محمّاًل  الشرقية«،  المنطقة  لممثلي 
حكومة  اإلماراتي-  »إرم«  موقع  نشرها  مقابلة 
إقرار  تأخير  عن  المسؤولية  الوطني  الوفاق 
الهيئة  قدمته  الذي  الليبي  الدستور  مشروع 
أواخر  التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منذ 

يوليو 2017.
حديث  يبرز  العسكري،  المشهد  موازاة  وفي 
الحرب  تداعيات  عن  وآخر  حين  بين  المراقبين 
وهنا  للبالد،  االقتصادي  الوضع  على  ليبيا  في 
الرئيس المشارك لقسم الشرق األوسط  يصف 

للدراسات   )ISPI( مركز  في  أفريقيا  وشمال 
ڤارڤيللي،  أرتورو  روما،  في  الدولية  السياسية 
أوائل  منذ  طرابلس  في  تدور  التي  الصدامات 
الموارد،  أجل  من  »حرب  بأنها  الماضي  أبريل 
ورأى  الــثــروات«،  توزيع  ــادة  إع كيفية  وحــول 
في  بالتفكير  للبدء  ملحة  حاجة  هناك  أن 
بدولة  والتفكير  ليبيا  في  األجل  طويلة  حلول 
الفدرالية  أن  فارفيللي  ورأى  »فيدرالية«. 
مناطق:  ثالث  على  »تشتمل  الذكر  السالفة 
أو »أي شكل آخر من  طرابلس وبرقة وفزان«، 
أشكال تسليم السلطة إلى المجتمعات المحلية 
تلعب  التي  مصراتة،  مثل  األخــرى،  المدن  أو 

دورًا مهمًا«.
دعا  األســبــوع،  هــذا  له  صحفي  حــوار  وفــي 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى »ضرورة 
إعادة ترتيب األمور المالية في ليبيا«، مستنكرًا 
ثم  الثروة  مصادر  بحماية  الجيش  »يقوم  أن 
الوفاق«.  لحكومة  المصادر  تلك  عوائد  تذهب 
المصرف  إلى  تذهب  النفط  إيرادات  »إّن  وقال 
المركزي في طرابلس، والذي بدوره يوزع هذه 
اإلرهابية  والعناصر  المرتزقة  على  العائدات 
التي تقاتل بجوار حكومة الوفاق، التي اعتبرها 

ال تمتلك صفة شرعية وفقًا للقانون الليبي«.
التوصل  في  اآلمال  تتقلص  ذلك  كل  وسط 
ينهي  النار  إطالق  وقف  على  قريب  اتفاق  إلى 
حرب العاصمة، ويعيد أطراف األزمة إلى طاولة 
الطرفين  تصريحات  إن  بل  والتفاوض،  الحوار 
زادت  األخــيــرة  )السراج–حفتر(  الرئيسيين 
الطرفين،  بين  الثقة  من  تبقى  ما  نسف  من 
وبالتالي أصبح الحديث عن مطلب وقف إطالق 
غير  أمرًا  السياسية  العملية  إلى  والعودة  النار 
يطرحهما  متناقضين  شرطين  أمام  واقعي، 
الوفاق تربط بين أي توجه  الطرفان، فحكومة 
من هذا القبيل بضرورة انسحاب قوات الجيش 
التابعة إلى القيادة العامة، بينما يرفض القائد 
العام لهذه القوات، المشير حفتر أي قرار مماثل 
بـ»الميليشيات  يسميهم  من  حل  قبل  أيضًا 
العسكرية المسيطرة على العاصمة«، لكن هذا 
من  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  يمنع  لم 
الجهود  مواصلة  إلى  الداعي  بموقفه  التشبث 
السياسية، لحل األزمة في ليبيا، منطلقًا من أن 

الحل العسكري ال يمكن أن يكون هو الحل.
التفاصيل ص3

< السراج< سالمة< حفتر

صندوق النقد يحذر من آثار معارك ليبيا على أسعار النفط

معاناة  تستمر  العاصمة،  حرب  ضجيج  وسط 
مع  السيولة  نقص  أزمـــة  مــن  المواطنين 
المصارف  أن  ورغم  المبارك،  الفطر  عيد  اقتراب 
دينار   500 بين  تتراوح  سيولة  وزعت  التجارية 
ال  المبلغ  أن  أكدوا  مواطنين  لكن  دينار،  وألف 
يكفي لمالبس العيد بسبب ارتفاع أسعارها في 
مختلف األسواق، فيما قال البعض إن البطاقات 

المصرفية نجحت في حل المشاكل.
على سبيل المثال، ارتفع سعر الزي التقليدي 
أسعار  سجلت  كما  ديــنــار،   800 إلــى  الليبي 

المالبس التركية أو الصينية ارتفاعات قياسية.
الجمعة  سوق  بمنطقة  الحائس  سوق  في 
 500 مبلغ  إن  قال مواطن  بالعاصمة طرابلس، 
األربعة،  ألطفاله  مالبس  لشراء  يكفي  ال  دينار 
 150 من  تبدأ  الطفل  بدلة  سعر  أن  موضحًا 
مرتفعة  األسعار  أن  آخر  مواطن  ويؤكد  دينارًا. 
في  ارتفاع  »هناك  ويقول  جدًا،  كبير  نحو  على 

األسعار يخالف األسعار قبل شهر رمضان«.
وتعجز المصارف التجارية الخاصة والحكومية 

على  للمواطنين،  النقدية  السيولة  توفير  عن 
أقرته  اقتصادية  إصالحات  برنامج  من  الرغم 

حكومة الوفاق العام الماضي.
شرق  األخضر  الجبل  بمنطقة  البيضاء  في 
لشراء  شديدًا  ازدحامًا  األســواق  تشهد  البالد، 
وتقول  سواء.  حد  على  والكبار  األطفال  مالبس 
أسعارها  متنوعة  »المالبس  إن  هند  المواطنة 
أفضل حااًل من العام الماضي، رغم أنها ما زالت 

باهظة الثمن إال أنها أيسر من قبل«.
فكان  البالد(  )جنوب  سبها  مدينة  في  أما 
البطاقات  برنامج  إذ ساهم  أفضل حااًل،  الوضع 
المصرفية اإللكترونية في حل مشكلة السيولة، 

وحل مشكلة الشراء لبعض المواطنين.
الترهوني  عبداهلل  االقتصادي  الباحث  وأرجع 
من  عوامل،  عدة  إلى  المالبس  أسعار  ارتفاع 
القطاع  خارج  المتداولة  العملة  حجم  بينها 
النقد  مبيعات  على  ــرســوم  وال المصرفي، 

األجنبي.
تفاصيل ص5

الجزائر–الوسط

مواجهات كالمية تختم األسبوع األخير من الشهر الثاني لحرب العاصمة

الهرام.. أصغر 
حارس متوج 

بالدوري املمتاز

طرابلس - الوسط

تصاعدت المواجهات الكالمية بين 
األطراف وتراجعت تحركات األطراف 

الدولية المؤثرة على األزمة الليبية

تقلصت اآلمال في التوصل إلى اتفاق قريب على 
وقف إطالق النار ينهي حرب العاصمة، ويعيد 

أطراف األزمة إلى طاولة الحوار والتفاوض

المعارك  إن  الدولي  النقد  صندوق  قال 
في  واالحتجاجات  ليبيا  في  المتواصلة 
تضاعف  عوامل  كلها  والسودان  الجزائر 
ظل  في  النفط  أسعار  في  التقلبات  من 
في  السياسي  اليقين  عدم  حالة  تزايد 
المنطقة. وأوضح تقرير الصندوق الخاص 
أفريقيا  شمال  في  دولة   23 باقتصادات 
وباكستان  وأفغانستان  األوسط  والشرق 
النفط  وأسعار  السياسي  اليقين  عدم  أن 
الشرق  في  التنمية  على  تؤثر  المتقلبة 

األوسط.
العسكرية  المعارك  أن  التقرير  واعتبر 
في  واالحتجاجات  ليبيا  في  المتواصلة 
واليمن،  وســوريــة  والــســودان  الجزائر 
والتوترات بين الهند وباكستان تثير قلق 
المال،  رأس  تدفقات  بشأن  المستثمرين 
أسعار  في  التقلبات  من  مزيدًا  متوقعًا 
 80 فوق  النفط  أسعار  وارتفعت  النفط. 
مجددًا  تنخفض  أن  قبل  للبرميل  دوالرًا 

إلى أقل من 50 دوالرًا للبرميل.
حاليًا  الدولي  النقد  صندوق  ويعمل 
 65 بحوالي  سعره  متوسط  تحديد  على 
المتوسط.  المدى  على  للبرميل  دوالرًا 
ويقول الصندوق إن أسعار تكاليف النفط 
العالمية،  التجارية  بالضغوط  تتأثر 

والعقوبات األميركية على صادرات النفط 
قبل  من  النفط  إنتاج  وخفض  اإليرانية 
أوبك وغيرها من الدول المنتجة البترول.

ونصحت الهيئة المالية الدولية صناع 
مع  المالي  الضبط  بمواصلة  السياسات 
ظل  في  النمو  استمرارية  على  الحفاظ 
تزايد عدم اليقين بشأن البيئة الخارجية، 
النفط  أسعار  تقلب  نوبات  ذلك  في  بما 

التي يرجح استمرارها في األجل القريب.
المالية  سياسة  ارتــكــاز  وسيساعد 
في  ــل  األج متوسط  ــار  إط على  العامة 
أسعار  تقلبات  من  االقتصادات  حماية 
الالزم  المالي  الحيز  بناء  وإعــادة  النفط 
تدريجيًا، كما سيمكن تنويع االقتصادات 

وتحقيق  جــديــدة  عمل  ــرص  ف وخــلــق 
من  للجميع  احــتــواء  وأكــثــر  أكبر  نمو 
الهيكلي  الضعف  مواطن  معالجة  خالل 
زيادة  ذلك  في  بما  للفساد،  والتصدي 
والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  قدرة 

على الحصول على التمويل.
نصح  الدولي  النقد  صندوق  وكــان 
أبريل  أواخـــر  ليبيا  فــي  ــقــرار  ال صناع 
الحكومية  اإلعــانــات  بخفض  الماضي 
ضبط  وإعــادة  الضرورية  غير  والنفقات 
لكن  اقتصادها،  إلصــالح  الصرف  سعر 
بعد  المستمرة  األمنية  االضطرابات 
طرابلس  في  األخير  العسكري  التصعيد 

أبرز ما يواجه مساعي اإلنعاش.

املاء والكهرباء والوقود ثالوث أزمات فجرتها الحرب

التجميد يهدد 
الدوري قبل 15 يونيو
الموسم  الغموض حول مصير  يزداد 

2019 / 2018، حيث باتت  الكروي 
لكرة  الليبي  الممتاز  الدوري  نسخة 

بالتجميد،  مهددة   »46« القدم 
المحدد من  الموعد  اقترب  أن  بعد 

اتخاذ خطوات  دون  المسابقات  لجنة 
جديدة.

باتحاد  المسابقات  لجنة  وقررت 
كرة القدم في وقت سابق البت 
الكبرى  المسابقة  أمر عودة  في 

المقبل،  يونيو   15 يوم  من عدمها 
الجمود تسيطر على  حالة من  وسط 

اإللغاء؛ بسبب  بقرار  وتنذر  األجواء 
في  المحليين  الالعبين  انتظام  عدم 

الدورات  التدريبات، بل نشطوا في 
مع  عقودهم  يخالف  بما  الرمضانية، 

أنديتهم.
أجواء  األزمة متفاقمة منذ دخول 

الحرب في األول من أبريل الماضي، 
الليبي  الكرة  اتحاد  استدعى  مما 

الممتاز،  الدوري  إيقاف  إلعالن 
يونيو  منتصف  حتى  فيه  البت  وتأجيل 
القدم في  المقبل، وبذلك تدخل كرة 

إلغاء عقود  ترتب عليه  مأزق جديد، 
األجانب،  الالعبين  من  المحترفين 

والمدربين.

القذائف والسيولة تخطفان بهجة العيد



يحاكي فيلم »Who You Think I Am« تأثير التكنولوجيا على العالقات اإلنسانية، 
من  اإلنترنت،  عبر  العالقة  تطور  تفاصيل  الهدوء  بمنتهى  الفيلم  يشرح  حيث 
أن  قبل  ويعدلها  كلماته  حروف  طرف  كل  فيها  يراجع  التي  المضطربة  البدايات 

يضغط على زر اإلرسال، إلى التباسط والمكالمات الصوتية وتبادل أدق التفاصيل.
عن  الــفــيــلــم  أحـــــداث  دور 
كلير  الخمسينية  ــة  ــدرس ــم ال
تقرر  التي  بينوش«  »جولييت 
ــم فــيــســبــوك من  ــال ــول ع ــ دخ
تنتحل  زائـــف  حــســاب  خـــالل 
في  شابة  فتاة  شخصية  فيه 
لتتعرف  وذلــك  العشرينيات، 
للوصول  تحتاجه  شاب  على 
تقع  لكنها  آخر،  شخص  إلى 
ــه، وتــتــحــول هــذه  ــي حــب ف
اختلقتها  ــتــي  ال الــعــالقــة 
قصة  ــى  إل محدد  لغرض 
وتحييها  تخنقها  ــب  ح
تخشى  ذاتـــه،  اآلن  فــي 
حبيبها  عن  تنفصل  أن 
مصارحته  تخشى  كما 

بالحقيقة أيضا.
قريبة  لقطات  فــي 
تطبيق  المخرج  يقدم 
 »M e s s e n g e r «
خالل  مــن  المفتوح 
ــوك،  مــوقــع فــيــس ب
ــشــاهــد الـــحـــوار  ــن ل
كلير  بين  المتبادل 
)فرانسوا  وأليكس 

مباشر  بشكل  سيفيل( 
إلظهار  الجرافيك  استخدام  أو  حيل  ودون 

المكتوب بشكل مختلف.
في  مديرها  فيها  تشتم  رسالة  تكتب  كلير  نشاهد  اللقطات  إحدى  في 
أن  قبل  أخيرة  مرة  تعدل  ثم  بأخرى،  الشتيمة  لتستبدل  تمسحها  ثم  العمل، 
تضغط على زر اإلرسال، ربما يكون هذا ما تفعله اآلن وأنت تقرأ هذا المقال، 

وهذا ما نفعله بالفعل عدة مرات في اليوم.

تواصـل 02

أمغير أطلبه الرزق ياتيك *** إيغيثن إيجودن أمزانك
كريم وجه وإيديه في أيديك ***خليك بيش تحفظ كيانك 

واهلل رحيم مالذنب يعفيك ***أمغير توب طهر أبدانك

»#وفرها_اليوم_ هاشتاغ  درنــة  بمدينة  الطلبة  من  عدد  أطلق 
تلقاها_بكرة« بمناسبة تكريم الطلبة المشاركين في مشروع التعليم 
والتثقيف المالي، الذي حصلت ليبيا من خالله على الترتيب الثاني على 

مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
اليوم  »وفرها  شعار  تحت  أطلق  المالي  التثقيف  مشروع  أن  يذكر 
تلقاها بكرة«، برعاية وزارة التعليم في »الحكومة الموقتة«، ومصرف 

ليبيا المركزي بالبيضاء، وديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب.
المالية  والثقافة  الوعي  نشر  إلى  المالي  التثقيف  مشروع  ويهدف 
المجتمع  وقطاعات  الشرائح  إلى  تصل  أن  ينبغي  والتي  المجتمعية، 
كافة، لغرض فهم المبادئ األساسية في المجاالت المالية والمصرفية، 
وكيفية إدارة المدخرات الشخصية واستثمارها بشكل مناسب، وتغيير 
ثقافة االكتناز والوصول إلى الشمول المالي، مما ينعكس إيجابيا على 
االستقرار وخلق مجتمع لديه وعي مالي، للمساهمة في عملية التنمية 

في القطاع المالي.

#وفرها_اليوم_تلقاها_بكرة

برعاية من بلدية أوجلة، احتضن مقر »إذاعة أوجلة المحلية« 
من  واسعة  بمشاركة  المبدعين  لألطفال  ثقافية  مسابقة 
التعليم  مدارس  من  الخامس  للصف  الصغار  المتميزين 
»السباق  اسم  تحمل  والتي  المسابقة  بالمدينة.  األساسي 
الثقافي« تقام بين 8 مدارس بالتعليم األساسي وتوزع في 
جدول على مدار سبعة أيام لكل يوم سباق بين مدرستين 

إلى تصفيات نصف النهائية.
ويتسابق األطفال في عدة جوانب منها الحساب الذهني 
والرياضة، والجانب الديني، والنبات، جسم اإلنسان، واأللغاز 
المحلية«  أوجلة  »إذاعة  أطلقتها  مبادرة  وهي  وغيرها، 
للموسم الثاني من خالل دعمها المتواصل لبرامج الطفولة 
وأنشطتها، وهذه المرة أختيرت خالل شهر رمضان المبارك 

كنشاط رمضاني.
يشارك في المسابقة 24 طالبا وطالبة من فصول الصف 
الخامس فقط، وقال سعد بشاشة، مدير اإلذاعة وأحد أعضاء 
أوجلة  »إذاعة  إن  الثالثاء  المسابقة،  على  المشرفة  اللجنة 
المحلية ومن خالل متابعتها وتبنيها لهذه المسابقات تقدم 
باقة منوعة من البرامج التي تالمس المجتمع بكافة شرائحه 
خصوصا لألطفال خدمة للطالب واإلرتقاء بهم، لمستويات 

تعليمية أفضل«.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

أوال مقايضة ثم النقود 
السلعية ثم النقود 
المعدنية ثم النقود 

الورقيه.

 Koka Alwosheesh يارب لباس نجيهن 
منظم وأداء ممتاز وفكرة 

جديدة ربي يحفظهن 
ونشكر مدرسه النور

 Faiza Gassim

مشاء اهلل على طلبتنا 
وعلى مجهوداتكم قسم 

النشاط

 Hanan Bodraa

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 185-184 25 رمضان 1440 هــ

30 مايو 2019 م

انطالق »السباق الثقافي« 
بني مدارس أوجلة

»سبايس إكس« تطلق 60 من أقمار »ستارلينك«

كلمة1000

< شباب ليبيون مزجوا الزي التقليدي الليبي للعرب والطوارق في مدينة غات .

من   %5 نــحــو  أن  فسيبوك  مجموعة  كشفت 
للتواصل  موقعها  على  حاليا  الناشطة  الحسابات 

االجتماعي تبقى »وهمية«.
الزيادة  على  للرد  فيسبوك  مجموعة  وتسعى 
ذات  لحسابات  اآللي  اإلنشاء  محاوالت  في  الكبيرة 
 ،2018 عــام  من  فصل  آخــر  وفــي  خبيثة،  ــداف  أه

قبل  أي  الفور،  على  المجموعة  ألغت 
من  مليار   1,2 فعلية،  تصبح  أن 
في  حساب  مليار  و2,2  الحسابات، 
ــى مــن عام  األشــهــر الــثــاثــة األولـ

2019، حسب »فرانس برس«.
عن  األميركية  الشركة  وتحدثت 
»ارتفاع يعود إلى هجمات آلية تقوم 

)تبحث  خبيثة  نوايا  ذات  جهات  بها 
الحسابات  من  كبيرة  كميات  إنشاء  عن( 

في الوقت نفسه«.
جدا  سهل  الحسابات  هذه  أن  فيسبوك  وشرحت 
ذلك،  رغم  »ضررا«.  تنتج  أن  قبل  وإلغاءها  كشفها 
من   %5 أن  االجتماعي  التواصل  شبكة  ــدرت  ق
»وهمية«،  المنصة  على  حاليا  الناشطة  الحسابات 

من أصل 2,4 مليار مستخدم ناشط شهريا.
ويمكن للحسابات الوهمية على سبيل المثال أن 
سياسية،  غايات  ذات  تضليل  حمات  ضمن  تنشط 
فيسبوك  قلق  تثير  التي  المسائل  من  واحدة  وهي 
منذ عامين. وتعلن المجموعة باستمرار عن حمات 

حذف لحسابات ناشطة ولكنها تعد زائفة.
التدابير  ونشرت مجموعة فيسبوك تقريرا يفصل 
إلى  إضافة  الوهمية،  الحسابات  ضد  المتخذة 
المحتويات المخالفة لقواعد االستخدام، مثل التعري 
أو  للمخدرات  والترويج  والتحرش  والجنس  والعنف 

األسلحة، واإلشادة باإلرهاب.

أخبار  في  متخصصة  مواقع  أوردتــهــا  تقارير  كشفت 
تشات  سناب  شركة  موظفي  من  عددا  أن  التكنولوجيا 
الخاص  المراسلة  تطبيق  مستخدمي  على  تجسسوا 

بالشركة لعدة سنوات.
وأورد موقع »Cnet« أن عملية التجسس تكررت عدة 

مرات ونفذها أشخاص »متعددون«.
العديد  لدى سناب تشات  فإن   »Cnet« لموقع ووفقا 
من األدوات الداخلية التي تتيح للموظفين الوصول إلى 

تلبية  مثل  مشروعة،  ألسباب  المستخدم  بيانات 
وإن  سياساتها  وتطبيق  الشرطة  دوائر  طلبات 
أدوات التجسس التي استخدمها موظفو سناب 

صور  إلــى  بالوصول  لهم  سمحت  تشات 
حسابات  في  المحفوظة  الفيديو  ومقاطع 

المستخدمين.
بيانات  أيضا  المعلومات  وشملت 
ــام  أرق مثل  الشخصية  المستخدمين 

الهواتف وعناوين البريد اإللكتروني.
بيان  في  وقالت  االتهامات  تشات  سناب  ونفت 

أرسلته عبر البريد اإللكتروني لموقع »Cnet« إن حماية 
خصوصية المستخدم أمر بالغ األهمية بالنسبة لها.

نوع،  أي  من  به  المصرح  غير  الوصول  يعد  وأضافت: 
وفي  التجارية،  الشركة  سلوك  لمعايير  واضحا  انتهاكا 
الفوري  الخدمات  إنهاء  إلى  ذلك  يؤدي  اكتشافه  حالة 

لمرتكبيه.

فيسبوك: 5% من الحسابات 
الناشطة وهمية

موظفو »سناب تشات« 
تجسسوا على املستخدمني

نجحت شركة »سبايس إكس«، الخميس، في إطالق 60 قمرا صناعيا 
صغيرا، وهي الدفعة األولى من كوكبة »ستارلينك«.

إيلون  التي أسسها  الشركة،  إنتاج  9« من  »فالكون  وأقلع صاروخ 
فلوريدا  في  كانفيرال  كاب  قاعدة  من  بنجاح  كاليفورنيا،  في  ماسك 
عند الساعة 02,30 بتوقيت غرينتش حامال ستين قمرا صناعيا، وفق 

»فرانس برس.
عن  الصاروخ  من  الثاني  الطابق  أفرج  اإلقــالع،  على  ساعة  وبعد 
هذه  وستفترق  كيلومترا.   450 حوالي  ارتفاع  على  الصناعية،  األقمار 
األقمار الحقا بشكل طبيعي لترتفع إلى 550 كيلومترا أي فوق محطة 
أدنى  ارتفاع  على  لكن  تقريبا(  كيلومتر   400 )حوالي  الدولية  الفضاء 
بكثير من غالبية األقمار الصناعية األخرى الموجودة في مدار األرض، 

وال سيما تلك الموضوعة على مدار ثابت على علو 36 ألف كيلومتر.
وكانت عملية اإلطالق مقررة أصال األسبوع الماضي لكنها أرجئت 
ويبلغ  المعلوماتية.  البرمجية  في  مشاكل  بسبب  األخيرة  اللحظة  في 
وقد  فقط  كيلوغراما   227 »ستارلينك«  اصطناعي  قمر  كل  وزن 

صممتها »سبايس إكس« داخليا في ريدموند قرب سياتل.
اإلنترنت  سوق  من  حصة  على  االستحواذ  إكس«  وتريد»سبايس 
»وان  مثل  كثيرة  مع شركات  ذلك  في  لتتنافس  المقبلة  الفضاء  من 

ويب« و»أمازون«.
السوق  من   %5 إلى   3 على  يستحوذ  أن  ماسك  إيلون  ويأمل 
دوالر  مليار   30 بحوالي  قيمتها  قدر  حصة  وهي  لإلنترنت  العالمية 

سنويا.

األميركيون  يستذكر  التي  السنوية  العطلة  بدء  من  أيام  قبل 
القوات  في  خدمتهم  خــالل  قضوا  الذين  األشخاص  خاللها 
الناس  تويتر  في  عبر صفحته  األميركي  الجيش  سأل  المسلحة، 
الــردود  لتنهال  الجيش  في  قضوه  الــذي  بالوقت  تأثروا  كيف 

المليئة بالمآسي.
وحصد السؤال نحو عشرة آالف رد منذ نشره أواخر األسبوع 
تضمنت  أو  مجهولة  هويات  تحت  منها  الكثير  كانت  الماضي، 
تفاصيل لم يكن من الممكن التأكد من صحتها بشكل مستقل. 
لكنها رسمت صورة مروعة للثمن الذي دفعه أولئك الذين قاتلوا 

في الحروب األميركية.
وأشار أحد المستخدمين إلى الحربين في أفغانستان والعراق 

قائال إنهما سببتا له اضطراب ما بعد الصدمة وألما مزمنا.
 2001 عام  أفغانستان  في  الحرب  المتحدة  الواليات  وأطلقت 
الجنود  آالف  مقتل  النزاعان عن  وأسفر   .2003 عام  العراق  وفي 
األميركية  القوات  تزال  وال  بجروح.  كثيرين  وإصابة  األميركيين 

منتشرة في البلدين حتى اليوم.
العراق وكان  القتال في  وكتب مستخدم آخر: عاد والدي من 
وبعد  االرتياب.  بجنون  ومصابا  متواصل  بشكل  وغاضبا  مسيئا 
ذلك، خضع لكثير من العالج لكن صحته العقلية والنفسية ليست 

على ما يرام حتى اآلن. تغير بالتأكيد بعد كل ما مر به.
)في  الدائمة  الحرية  عملية  في  ابني وشارك  آخر: خدم  وقال 
في  برصاصة  وانتحر  مجددا  تجند  ثم  ومن  وعاد.  أفغانستان( 

رأسه.
بما  أصيب  إنه  قائال  الجيش  سؤال  على  آخر  مستخدم  ورد 

وصفها: خلطة القتال: اضطراب ما بعد الصدمة واكتئاب شديد 
ذلك  كلفني  محدود.  ال  غضب  انتحار.  محاوالت  عزلة.  وقلق. 
عالقتي بنجلي األكبر وحفيدي. وكلف بعض رجالي أكثر من ذلك 

بكثير.
وأضاف: كيف أثرت خدمة الجيش علي .. ؟ اسألوا عائلتي.

قائال:  الرسمية  رد في صفحته  الجيش كل من  بدوره، شكر 
قصصكم واقعية وتحمل أهمية وقد تساعد آخرين في أوضاع 

مشابهة.
الذين قدموا  أولئك  األسبوع  نهاية  نكرم في  بينما  وأضاف: 
التضحية الكبرى، عبر تذكر خدمتهم، ندرك أنه علينا رعاية من 

عادوا إلى بلدهم وهم يحملون ندوبا غير مرئية.

الجيش األميركي يفتح الجراح على تويتر

فيلم فرنسي يحاكي تأثير 
مرة التكنولوجيا على العالقات اإلنسانية ألول  حلقاتها  تبث  التي  يا«  »معلش  منوعة  حظيت 

خالل شهر رمضان المبارك على متابعة كبيرة على موقع 
الفيديو األشهر يوتيوب.

الكتاب  من  مجموعة  تأليف،  من  يا«،  »معلش  منوعة 
ومحمد  الفريخ،  وجــمــال  بـــورواق،  أمين  بينهم  مــن 

وإخراج  المغربي،  وأيمن  عمران،  الدين  ونور  العقوري، 
أحمد المقصبي.

انتشار  القضايا منها »مشكلة  المنوعة تعالج عدًدا من 
والخطوبة  والسحر  االجتماعي  التواصل  ومواقع  السالح 

والزواج وغيرها من المشاكل االجتماعية«.

منوعة »معلش يا« تحظى بمتابعة كبيرة
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»أبو عمر املهاجر« من ليبيا إلى مصر
بعد 7 أشهر من القبض على عشماوي في درنة

التابع  الجيش  قــوات  إلقاء  من  أشهر   7 نحو  بعد 
للقيادة العامة القبض على اإلرهابي المصري هشام 
عشماوي، كانت عملية تسليمه إلى مصر خالل زيارة 
ولقائه  الرجمة،  إلى  المصرية  المخابرات  رئيس 
القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر يوم اإلثنين 
الليبي  للشأن  متابعون  وصفها  خطوة  في  الماضي، 
الحرب  مع  تتزامن  وإعالمية  سياسية  »رسالة  بأنها 
التي تدور في جنوب العاصمة، وتتحدث عن مكافحة 

اإلرهاب«.
إن  للجيش  العامة  القيادة  عن  صدر  بيان  وقال 
عشماوي– هشام  المصري  اإلرهابي  تسليم  عملية 
المصرية  السلطات  المهاجر–إلى  عمر  بأبو  الملقب 
ليبيا  بين  القضائي  التعاون  التفاقية  وفًقا  »جرت 
واستكمال  ــراءات  اإلج كافة  استيفاء  وبعد  ومصر، 
مضيًفا  المُسلحة«.  القوات  قبل  من  معه  التحقيقات 
اإلرهابية  العمليات  من  عــددًا  نّفذ  »عشماوي  أن 
القوات  أبناء  قام  والذي  ومصر  ليبيا  بدولتي  الدامية 
المسلحة بإلقاء القبض عليه خالل حرب تحرير درنة«.
قال  اإلرهاب،  على  الحرب  مضمون  على  وتأكيدًا 
حفتر  لقاء  إن  للجيش  العامة  القيادة  إعالم  مكتب 
مكافحة  عمليات  إطــار  »فــي  يأتي  كامل  وعباس 

المشترك  التعاون  أفريقيا وضمن  اإلرهاب في شمال 
عمليات  وبحث  الشقيقة،  العربية  مع جمهورية مصر 
محطات  أذاعت  فيما  بالمنطقة«،  اإلرهاب  مكافحة 
اللواء  عودة  للحظة  حصرية  لقطات  مصرية  فضائية 
»كامل« إلى مصر، ورفقته طائرة عسكرية على متنها 

قوات خاصة مصرية ومعها اإلرهابي »عشماوي«.
القبض  الجيش  أعلن  الماضي،  أكتوبر  وفــي 
في  تمت  أمنية  عملية  أثناء  عشماوي  اإلرهابي  على 
على  العثور  إلى  باإلضافة  البالد،  درنة شرقي  مدينة 
رفقة  وأبنائها  سرور  رفاعي  محمد  »اإلرهابي«  زوجة 
وقت  بالمدينة  المغار  حي  في  كان  الذي  عشماوي، 
لكنه  ناسًفا،  حزامًا  يرتدي  وكان  عليه،  القبض  إلقاء 
وسرعة  المفاجأة  عنصر  بسبب  تفجيره  يستطع  لم 

تنفيذ العملية األمنية.
عملية  بعد  جاءت  عشماوي  على  القبض  عملية 
استخباراتية ومعلومات عن مكان تواجده، رفقة رجل 
المنازل  أحد  في  صغير،  طفل  يرافقها  وسيدة  ليبي 
بحي المغار داخل منطقة العمليات العسكرية بمدينة 
الحياة،  قيد  على  وهو  عليه  القبض  وجــرى  درنــة، 
بالرغم من ارتدائه حزامًا ناسًفا، ولم يحدث أي تبادل 
إلطالق النار، كما جرى القبض على كل الذين كانوا 
إلى  فورًا  نقلهم  وجرى  به،  الموجود  المنزل  داخل 

جهات االختصاص.
و»أخطر  سابق  صاعقة  ضابط  عشماوي  وهشام 

الجيش  من  فصل  لكنه  مصر،  لدى  المطلوبين« 
المصري عام 2011، ثم أسس تنظيم » المرابطون« 
شبه  في  نشط  والذي  القاعدة  تنظيم  من  المقرب 
تنظيم  قياديي  أحد  أصبح  أن  وبعد  سيناء،  جزيرة 
لقب  القاعدة،  بتنظيم  المرتبط  ــالم«،  اإلس »جند 

نفسه بأبي عمر المهاجر .
ويوضح أحد المجندين الذين رافقوه خالل وجوده 
كتب  يوزع  هشام  »كان  قوله:  الجيش  صفوف  في 
العسكرية،  الخدمة  في  زمالئه  على  السلفية  شيوخ 
لم  ما  األوامر  وتقبل  تنفيذ  عدم  على  زمالءه  ويحث 
يكونوا مقتنعين بذلك«.ونسبت الوكالة ألحد أقربائه 
هشام  أصدقاء  أحد  اعتقل  »عندما  قوله   2006 عام 
شخص  إلى  هشام  تحول  السجن،  في  وهو  وتوفي 
عسكرية  محكمة  إلى  أحيل   2007 عام  وفي  آخر«.. 
الجيش  ضد  العصيان  على  زمالئه  تحريض  بتهمة 
الخدمة  من  كليًا  فصل   ،2011 عام  وفي  المصري، 

العسكرية، مع عدد من الضباط ألسباب مشابهة.
خلية »أنصار المقدس«

في  عشماوي  عمل  أمنيين،  مسؤولين  وبحسب 
في  المقدس«  »أنصار  خلية  يشكل  أن  قبل  التجارة 
دائرتهم،  وتوسيع  بتدريبهم  وقــام   ،2012 عــام 
وأبومهند  شريف  مثل  حركية  أسماء  واستخدم 
وأبوعمر المهاجر، عند الحديث عن عمليات عسكرية.

القاهرة–الوسط

متهم مبحاولة اغتيال وزير والنائب العام السابق واستهداف مديرية أمن وحافالت األقباط

مع قرب دخول حرب العاصمة 
طرابلس شهرها الثالث، وارتفاع 

فاتورة الخسائر البشرية والمادية، 
بدأت مواقف الفاعلين الرئيسيين في 
المشهد الداخلي تدخل حلقة مفرغة 
من االشتباكات الكالمية واالتهامات 

المتبادلة عبر وسائل اإلعالم، لكن 
الالفت كان اتفاق الفرقاء على رفض 

حاسم وقاطع لتقسيم البالد، وتزامنت 
هذه التباينات في المواقف مع تراجع 
واضح لتحركات الفاعلين األوروبيين 

الرئيسيين عن الساحة، وخاصًة فرنسا 
وإيطاليا اللتين لم تصدرا أية ردود 

فعل على التطورات الليبية المتالحقة 
منذ نحو أسبوع.

دائرة مفرغة من »االتهامات«.. وإجماع على »رفض التقسيم«
ومع استمرار اشتباكات الكر والفر التي أسفرت عن 
بينهم  آخرين،   2855 وإصابة  شخصًا،   562 مقتل 
التي  العنيفة  المواجهات  اندالع  106 مدنيين، منذ 
قوات  بين  لطرابلس  الجنوبية  الضواحي  تشهدها 
العامة  للقيادة  تابعة  وأخرى  الوفاق  لحكومة  تابعة 
منذ 4 أبريل الماضي، طالبت منظمة األمم المتحدة 
 5.5 على  بالحصول  ليبيا  في  »يونيسيف«  للطفولة 
مليون دوالر لتتمكن من مواصلة االستجابة العاجلة 
المتضررين  للسكان  اإلنسانية  االحتياجات  وتلبية 

بالنزاع في طرابلس وغرب ليبيا.
دخل  فقد  الليبي،  للشأن  متابعين  وحسب 
المشير  العامة  للقيادة  التابع  للجيش  العام  القائد 
غسان  ليبيا  إلى  األممي  والمبعوث  حفتر  خليفة 
باتهام  بدأت  مفتوحة«،  شبه  »أزمة  في  سالمة 
وسيط  »من  تحوَّل  بأنه  األممي  المبعوث  حفتر 
النزاع  في  منحاز«  وسيط  إلى  متحيز  وغير  نزيه 
دو  جورنال  »لو  صحيفة  مع  مقابلة  وفي  الليبي. 
ديمانش« الفرنسية، قال حفتر: »إن تقسيم ليبيا، 
يبتغيه  ما  هذا  ربما  خصومنا.  يريده  ما  هذا  ربما 

أيضًا«. غسان سالمة 
تصريح  على  سالمة  فعل  رد  جاء  المقابل،  في 
حفتر، مؤكدًا أنه »كان مجرد سوء فهم وقد تبدد 
حفتر  إطالع  يتم  »لم  إنه  سالمة  وقال  مــذاك«، 
بشكل صحيح« على نص التقرير األخير الذي رفعه 
المبعوث األممي إلى األمين العام لألمم المتحدة. 
له  »تسنى   »24 »فرانس  لقناة  حوار  في  وأضاف 
واقعي«.  أنه  من  والتحقق  النص  قــراءة  إعــادة 
وأعاد التأكيد على أنه ليس »منحازًا ألي طرف من 
المشير  داعيًا  تمامًا..«،  »محايد  وأنه  األطراف«، 
المكونة  اإلحاطة  كل  على  يطلع  »أن  إلى  حفتر 
15 صفحة وليس انتقاء جمل معينة من خارج  من 

سياقها كما فعل مساعدو حفتر«.
حد  ــع  وض فــي  ســالمــة  تصريحات  تنجح  لــم 
للقيادة  التابع  الوطني  الجيش  أعاد  إذ  للخالفات، 
العامة اتهاماته لسالمة باالنحياز وعدم الحيادية، 
على خلفية تصريحات منسوبة إلى سالمة مفادها 
يقاتلون  دوليًا  مطلوبين  إرهابيين  هناك  بأن 
باسم  الناطق  ووجه  ليبيا.  في  الحرب  طرفي  مع 
حديثه  المسماري،  أحمد  للجيش،  العامة  القيادة 
مهامك  أنهى  التصريح  »هذا  قائاًل  سالمة  لغسان 

خالل  المسماري،  وقال  ليبيا«.  في  أممي  كمبعوث 
التصريح  هذا  أن  »أعتقد  األربعاء  صحفي  مؤتمر 
الحيادية  وعــن  الحقيقة  عــن  البعد  كــل  بعيد 
أن  مضيفًا  األمميين«،  المبعوثين  أخالق  وعن 
بطاقات  لتقديم  استعداد  على  الليبي  »الجيش 
األمن  مجلس  عن  صادرة  أممية  وقــرارات  أمنية 

الوفاق«. يقاتلون مع حكومة  إلرهابيين 
واستمرارًا لمسلسل عدم الثقة الذي يسود بين 
المجلس  رئيس  تصريحات  جاءت  األطراف،  كافة 
الرئاسي لحكومة الوفاق، والتي وصف فيها وثوقه 
بـ»الخطأ  سابق  وقت  في  حفتر  خليفة  بالمشير 
اإلذاعة  هيئة  مع  مقابلة  -في  واعترض  الكبير«. 
والتلفزيون السويسري »آر تي إس«- على اتهامه 
بالفشل في التخلص من »الميليشيات« المسلحة، 
أكثر من  قائاًل: »عندما تقلدت منصبي كان هناك 
ال  واليوم  طرابلس،  في  مسلحة  مجموعة   100
معظم  دمج  من  تمكنا  بعدما   5 أو   4 سوى  يوجد 

قواتنا«. في  الميليشيات  هذه 
في المعسكر اآلخر، اعتبر رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح أن السراج »ال يمتلك الصفة الشرعية 
لممثلي  المقابل  المفاوض  الطرف  تجعله  التي 
نشرها  مقابلة  -في  محمّاًل  الشرقية«،  المنطقة 
الوطني  الوفاق  حكومة  اإلماراتي-  »إرم«  موقع 
الدستور  مشروع  ــرار  إق تأخير  عن  المسؤولية 
لصياغة  التأسيسية  الهيئة  قدمته  الذي  الليبي 

.2017 مشروع الدستور منذ أواخر يوليو 
المفرغة،  الحلقات  من  المتوالية  هذه  ووسط 
التصريحات  إيجابيًا في هذه  المحللون وجهًا  رصد 
لتقسيم  والقاطع  والحاسم  التام  الرفض  وهو 
أخرى  مرًة  »لكن  بالقول  ذلك  حفتر  كرر  إذ  ليبيا، 
سيظلون  الليبيين  ألن  مستحيل  التقسيم  هذا 
مجرد  الباقي  واحدًا.  شعبًا  ليبيا  وستظل  موحدين 
خط  ليبيا  تقسيم  »إن  السراج،  قال  فيما  وهم«. 
على  وسنحافظ  قاموسنا  في  واردًا  وليس  أحمر 
المؤسسين«.  آبائنا  عن  ورثناها  كما  موحدة  ليبيا 
بأنه  حفتر  اتهامات  على  الرد  سالمة  حاول  فيما 
بالقول:  ليبيا،  تقسيم  يريدان  الدولي  والمجتمع 
يشكرني  أن  حفتر  وعلى  تحذير  هو  قلته  ما  »إن 
في  النقطة  هذه  في  معه  أتفق  ألنني  ذلك  على 
سالمة  على  المحافظة  وفي  ليبيا  تقسيم  منع 

أراضيها«.
الشق  على  ــان  ــن اث يختلف  ال  ذلـــك،  ورغـــم 
وصف  السياق  هذا  وفي  الحرب،  لهذه  االقتصادي 

وشمال  األوسط  الشرق  لقسم  المشارك  الرئيس 
السياسية  للدراسات   )ISPI( مركز  في  أفريقيا 
الصدامات  ڤارڤيللي،  أرتورو  روما،  في  الدولية 
الماضي  أبريل  أوائل  منذ  تدور في طرابلس  التي 
بأنها »حرب من أجل الموارد، وحول كيفية إعادة 
للبدء  ملحة  أن هناك حاجة  ورأى  الثروات«،  توزيع 
بالتفكير في حلول طويلة األجل في ليبيا والتفكير 
الفدرالية  أن  فارفيللي  ورأى  »فيدرالية«.  بدولة 
مناطق:  ثــالث  على  »تشتمل  الــذكــر  السالفة 
من  آخر  شكل  »أي  أو  وفــزان«،  وبرقة  طرابلس 
المحلية  المجتمعات  إلى  السلطة  تسليم  أشكال 
دورًا  تلعب  التي  مصراتة،  مثل  األخرى،  المدن  أو 

مهمًا«.
صالح  تطرق  اإلماراتي،  الموقع  مع  حوار  وفي 
إلى  داعيًا  االقتصادي،  الملف  عن  حديثه  خالل 
ليبيا«،  في  المالية  األمور  ترتيب  إعادة  »ضرورة 
الثروة  الجيش بحماية مصادر  مستنكرًا أن »يقوم 
الوفاق«.  لحكومة  المصادر  تلك  عوائد  تذهب  ثم 
المصرف  إلى  تذهب  النفط  ــرادات  إي »إّن  وقال 
هذه  يوزع  بدوره  والذي  طرابلس،  في  المركزي 
التي  اإلرهابية  والعناصر  المرتزقة  على  العائدات 
ال  اعتبرها  التي  الوفاق،  حكومة  بجوار  تقاتل 

الليبي«. للقانون  وفقًا  تمتلك صفة شرعية 
التصريحات  تــراجــع  ــع  وم ــاء،  ــن األث ــذه  ه فــي 
فقد  ــام،  أي منذ  الليبي  المشهد  عن  األوروبــيــة 
الضوء  جنيف«  دو  »تريبون  صحيفة  سّلطت 
في  وإيطاليا  فرنسا  بين  المحموم  التنافس  على 
االنسداد  وراء  عميقة  أسبابًا  أن  إلى  مشيرة  ليبيا، 
أعوام   7 بعد  ليبيا،  منه  تُعاني  الذي  السياسي 
خالل  ومن  القذافي.  بنظام  اإلطاحة  من  ونصف 
المواطنين  من  عدد  مع  الصحيفة  أجرتها  لقاءات 
من  الخالصات؛  بعض  إلى  توصّلت  والشخصيات، 
بين  النفوذ  أجل  من  حقيقية  »حرب  وجود  بينها 
إنفو«.  »سويس  موقع  حسب  وإيطاليا«،  فرنسا 
المجلس  رئيس  نائب  غوقة،  عبدالحفيظ  وقال 
»لن   :2011 العام  ثورة  خالل  االنتقالي  الوطني 
لم  ما  ليبيا  في  استقرار  وال  سالم  هناك  يكون 

توافق«. إلى  الدولية  المجموعة  تتوصل 
الخارج،  وترقب  الداخل  مالسنات  بين  ومــا 
إلى  الوصول  فــرص  عن  قائمًا  التساؤل  يبقى 
نقطة انفراجة في األزمة، خصوصًا مع تعنت كافة 
الطريق  تمهد  التي  الثقة  أرضية  وغياب  األطراف 

المفاوضات. طاولة  نحو 

حفتر يتمسك باتهام سالمة باالنحياز للوفاق رغم نفي المبعوث األممي.. 
والسراج: ثقتي في »المشير« كانت »خطأً كبيراً«

 باحث إيطالي: حرب من أجل الموارد وكيفية إعادة توزيع الثروات

غوقة: ال استقرار في ليبيا ما لم تتوصل المجموعة الدولية إلى توافق

 الوسط - عالء حموده

< حفتر والسراج خالل لقاء سابق

حرب العاصمة على أعتاب شهرها  الثالث 



محليات 04

الجزائر – الوسط

القاهرة – محمود غريب

أكثر  بعد  والوقود  والمياه  الكهرباء  أزمات  تفاقمت 
من شهر ونصف الشهر من اندالع حرب العاصمة، 
لتعبر  المادية  الخسائر  وإحصاءات  أرقام  وجاءت 
التي أصابت قطاعات واسعة من  عن حجم األضرار 

المتبادل. القصف  نتيجة  التحتية  البنية 
تشهدها  التي  العنيفة  المواجهات  وبدأت 
تابعة  قوات  بين  لطرابلس  الجنوبية  الضواحي 
 4 العامة في  للقيادة  تابعة  وأخرى  الوفاق  لحكومة 
شخصًا،   562 مقتل  عن  وأسفرت  الماضي،  أبريل 
وإصابة 2855 آخرين، بينهم 106 مدنيين، حسب 

العالمية. الصحة  منظمة 
تدمير  في  طرابلس  مدينة  على  الحرب  وتسببت 
وشبكات  وخزانات  الكهرباء  ومولدات  محطات 
والمشاريع  الحكومية  المباني  إلى  إضافة  المياه، 
المواطنين،  ومنازل  الزراعية  واألراضي  الخاصة 
وفق رئيس لجنة تقدير أضرار الحرب على طرابلس 

الشريف. حسن 
الخاسرين  طليعة  في  الكهرباء  شبكة  وكانت 
الكهربائي  التيار  انقطاع  تكرر  إذ  الحرب،  هذه  في 
أضرار  تفاقم  مع  العاصمة  جنوب  عدة  مناطق  عن 
اإلعالم  دائرة  مدير  ويقدر  الشبكة،  وخسائر 
الخسائر  التكوري؛  محمد  للكهرباء  العامة  بالشركة 
 62 بنحو  الحرب  بسبب  الشركة  لها  تعرضت  التي 
لعدم  نظرًا  أولية  تقديرات  وهي  دينار،  مليون 
مناطق  عدة  إلى  الوصول  من  الصيانة  فرق  تمكن 

االشتباكات. فيها بسبب حدة  األضرار  لتقييم 
للتدمير والنهب  التوليد  وتعرضت أغلب محطات 
الوفاق  بحكومة  التعليم  وزير  وفق  والسرقة، 
عثمان  الطوارئ،  أزمة  لجنة  رئيس  ونائب  الوطني 
إن  فبراير  لقناة  حوار  في  قال  الذي  عبدالجليل 
إحدى  إلى  الدخول  حاولت  الصيانة  فرق  »بعض 
الماضي  الخميس  المطار  طريق  قرب  المحطات 
بإشراف من الهالل األحمر، لكنهم تعرضوا إلطالق 

الصيانة«. إجراء عمليات  ولم يستطيعوا  نار 
العاصمة  تخوم  عند  األزمة  حدود  تتوقف  لم 

شهد  الذي  الليبي  الجنوب  إلى  طارت  بل  طرابلس 
»طرحًا لألحمال« نتيجة سقوط وخروج أربعة أبراج 
الجفرة  بين  الواصلة  المنطقة  في  الخدمة  من 
الكهرباء  »شركة  فإن  عبدالجليل  وحسب  وسمنو، 
لظروف  نتيجة  لصيانتها  إليها  الوصول  تسطع  لم 
وتخفيفها  األحمال  لطرح  اضطرت  لذلك  الحرب، 

بالكامل«. الخدمة  تنقطع  حتى ال 
توقع  الطوارئ  أزمات  لجنة  رئيس  نائب  لكن 
انتهاء أزمة الكهرباء بمجرد انتهاء حرب طرابلس، 
المشكالت  إلصالح  دينار  مليون   61 تخصيص  مع 
التي  المحطات  وصيانة  القطاع  منها  يعاني  التي 
المسلحة  المواجهات  بسبب  للتدمير  تعرضت 
من  طلب  على  بناء  العاصمة،  حول  حاليًا  الدائرة 

الكهرباء. شركة  مسؤولي 
من  المياه  مرفق  تضرر  متصل،  صعيد  على 
تنفيذ  جهاز  أعلن  إذ  العاصمة،  جنوب  اشتباكات 
المياه  ضخ  توقف  الصناعي  النهر  مشروع  وإدارة 
بعد  الماضي،  األسبوع  المياه  آبار  حقول  من 
وإجبار  »الشويرف«  موقع  مسلحة  مجموعة  اقتحام 
العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق، 
وهو ما أدى لقطع المياه عن طرابلس وضواحيها.

بأوامر  االعتداء  هذا  نفذت  المسلحة  المجموعة 
الداخلية  لوزارة  بيان  وفق  احنيش«  »خليفة  المدعو 
بحكومة الوفاق، التي قالت إن التعدي كان »محاولة 
للضغط على حكومة الوفاق لإلفراج عن أخ له يدعى 
جنائية  قضية  ذمة  على  موقوف  احنيش،  المبروك 

بتهمة االنتماء إلى جماعة محظورة«.
الصحي  والصرف  للمياه  العامة  الشركة  وتقدر 
طرابلس  في  الدائرة  الحرب  نتيجة  خسائرها  حجم 

التابعة  والقوات  الوطني  الجيش  قوات  بين 
 42.5 بنحو  الماضي  الشهر  خالل  الوفاق  لحكومة 

دينار. مليون 
حكومة  إن  الطوارئ:  لجنة  رئيس  نائب  ويقول 
مراحل  ثالث  من  خطة  لتنفيذ  تسعى  الوفاق 

بعد  وضواحيها،  بطرابلس  المياه  أزمة  لمواجهة 
على  المسلحة  االشتباكات  نتيجة  الخدمة  قطع 
إلى  مشيرًا  الماضية.  األيام  خالل  العاصمة  حدود 
أن الهيئة العامة للموارد المائية طلبت مخصصات 
الخطة  لتنفيذ  فورًا  عليها  الموافقة  تمت  مالية 

والحيوية  المزدحمة  المناطق  بتزويد  تبدأ  التي 
الصهاريج. بالمياه عن طريق 

تتمثل  األمد  المتوسطة  الخطة  أن  وأضاف: 
إلى  توصلت  »الهيئة  التقاسيم،  آبار  إصالح  في 
الفترة  خالل  إصالحها  يمكن  آبار   105 هناك  أن 
طارئة  أزمة  ألي  احتياطي  حل  وهو  القادمة، 

للمياه«. بالنسبة 
من جهة أخرى، تفاقمت أزمة إمدادات الوقود في 
وتحديدًا  والجنوبية،  الغربية  والمنطقتين  طرابلس 
في المستودعات الثالثة، وهي مستودع الزاوية الذي 
المطار،  طريق  ومستودع  الغربية،  المنطقة  يغذي 
مصراتة  ومستودع  والجبل،  طرابلس  يغطي  الذي 

ويغذي المنطقة الوسطي والجنوب.
وقود  أزمة  الليبي  الغرب  في  مدن  وتعاني 
بعد  الماضي  أبريل  شهر  مطلع  مع  شدتها  زادت 
ترهونة  مدينة  تربط  التي  الرئيسة  الطرق  إغالق 
لالشتباكات  نتيجة  ومصراتة  طرابلس  بالعاصمة 
الوطني  الجيش  قوات  بين  الدائرة  المسلحة 
والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
ووسط هذه األزمة، فإن تقديرات رسمية فإن 80% 
نتيجة  للتدمير  تعرض  المطار  طريق  مستودع  من 
بشكل  منها  الباقي  يعمل  فيما  السابقة،  الحروب 
الدائرة  الحرب  بسبب  الحالية  الفترة  خالل  ضعيف 
يجري  أنه  التعليم  وزير  ويقول  طرابلس،  جنوب 
البواخر  خالل  من  حاليًا  بالوقود  العاصمة  »تغذية 
القادمة للموانئ«، بينما هناك اتجاه لحل أزمة الوقود 

بمنطقة الجبل من خالل مستودع الزاوية.
يتم  كان  والذي  الجنوب  في  األزمة  وبشأن 
عبر  مصراتة،  مستودعات  من  بالوقود  تغذيته 
الوزير  أن  إال  طرق،  عدة  من  نقلها  يتم  إمدادات 
قوات  عليها  وسيطرت  بالكامل  قطعت  إنها  قال 
القيادة العامة، مشددًا علي أن الجنوب يعاني من 
األزمة  »ستنتهي  مضيًفا  الوقود،  في  وشح  انعدام 

الحرب«. انتهاء  الجنوب بمجرد  في 
ما  األزمات،  من  المحكمة  الدائرة  هذه  ووسط 
قرار  ينتظر  اليومية  المواطن  مشكالت  حل  يزال 
المنال  يزال يبدو بعيد  النار، والذي ما  وقف إطالق 

المتصارعين. تعنت  في ظل 

وقفة احتجاجية تعيد ملف أطفال »داعش« إلى الواجهة
التونسيين  »داعش«  أطفال  ملف  عاد 
من  الواجهة  إلى  ليبيا  في  المحتجزين 
وقفة  األسر  عشرات  نّظم  بعدما  جديد، 
لمطالبة  العاصمة  تونس  في  احتجاجية 
بالتدخل  السبسي  قايد  الباجي  الرئيس 
الذين يناهز عددهم  أبنائهم فورًا  إلعادة 

37 طفاًل.
وال يزال الملف مفتوحا في أعقاب رفض 
التنظيم  أسر  عودة  التونسية  السلطات 
جيل  نشوء  مخاوف  بسبب  ليبيا،  من 
المسؤولون  برر  وقت  في  جديد،  متطرف 
األمنية  االضطرابات  بعوائق  قرارهم 

تونس. في  المستمرة 
اإلثنين  أمس  األطفال  عائالت  ونظمت 
البلدي  المسرح  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة 
االحتفال  مع  تزامنا  تونس،  بالعاصمة 
تجاهاًل  اعتبرته  بما  تنديدًا  األمهات  بعيد 
وعدم اكتراث من قبل السلطات التونسية 
العالقين  التونسيين  األطفال  لملف 

التوتر. بمناطق 
األطفال  هؤالء  األسر  ووصفت 
سجون  في  القابعون  بـ»األبرياء« 
مدوّن  الفتات  رافعين  ليبية،  ومعتقالت 

األم  يتامى  أحفادي  لي  »أعيدوا  عليها: 
الرجوع«  في  حق  تونسي  و»لكل  واألب« 

لنا صغارنا«. و»أعيدوا 
ألطفال  اإلجمالي  العدد  ويقدر 
طفاًل   39 بـ  ليبيا،  في  تونس  »دواعش« 
22 طفاًل موجودون لدى »قوة  من بينهم 
جمعية  لدى  وآخرون  الخاصة«  الردع 
قوة  مرارًا  طالبت  فيما  األحمر،  الهالل 
التونسية  السلطات  إلى  بتسليمهم  الردع 

عليها. عبًئا  يشكلون  باتوا  بعدما 
إن  تايمز«  »نيويورك  جريدة  وتقول 
حقيقية  أزمة  يعيشون  داعش  أطفال 
تحديد  وعدم  هويتهم  فقدانهم  بسبب 
ذريعة  يمثل  ما  وهو  بعد،  جنسياتهم 
افريقيا  وشمال  أوروبا  دول  لحكومات 
األكبر  النصيب  لها  التى  آسيا  ووسط 
تحمل  من  للتهرب  داعش،  مقاتلى  من 

مسئوليتهم.
محمد  التونسية  الجمعية  رئيس  وحمّل 
التونسية  السلطات  رجب،  بن  إقبال 
أن  أكد  بعدما  استعادتهم،  مسؤولية 
في  إشكال  لها  ليس  الليبية  السلطات 
ينحصر  ما  وهو  األطفال،  هؤالء  تسليم 

العالقين في سوريا. أيضًا على األطفال 
ودعا بن رجب الهالل األحمر الليبي في 
الحكومة  الماضي  فبراير  شهر  مصراتة 

التونسية الستالم أطفال من أبناء مقاتلي 
تنظيم »داعش« بقوا دون سند عائلي في 

للنداء. لم تستجب  السلطات  لكن  ليبيا 
واألطفال اليتامى الستة يحظون برعاية 
بمصراتة  الليبي  األحمر  الهالل  طرف  من 
الجهات  وتتحجج   .2016 ديسمبر   7 منذ 
بقية  جلب  عدم  في  تونس  في  الرسمية 
مقاتالت  أو  مقاتلي  ضحايا  من  األطفال 
إثبات أنهم تونسيون. »داعش« بصعوبة 

في  برروا  التونسيين  المسؤولين  لكنّ 
هؤالء  إعادة  من  تمكنهم  عدم  السابق 
الدبلوماسي  »الوجود  إنهم  إلى  األطفال 
وفًقا  وسورية«،  ليبيا  في  لتونس  الضعيف 
األميركية  بوست«  »واشنطن  لجريدة 

الجاري. مايو  منتصف 
برلماني  وهو  الصغير،  أسامة  ويقول 
ولدوا  »لقد  الحاكم:  النهضة  حزب  من 
فيه  يوجد  ال  بلد  في  قانوني  غير  إطار  في 
إثبات  من  تمكنوا  إذا  للوالدة.  تسجيل 
وسعنا  في  ما  فسنفعل  تونسيون،  أنهم 
اختبارات  »استخدام  مقترحا  إلعادتهم«، 
الحمض النووي وبصمات األصابع لتحديد 

المحتجزين«. التونسيين  األطفال 
إنقاذ  لجمعية  سابق  تقرير  وذكر 
 50% العالقين بالخارج أن نحو  التونسيين 
»داعش«  تنظيم  عناصر  أطفال  أعداد  من 

يتمركزون  النزاع  بؤر  في  ونسائهم 
أوردتها  ملفات  إلى  واستنادًا  ليبيا.  في 
بينما  سوريا  في   32% نسبة  فإن  الجمعية 
في  الموجودين  األطفال  نسبة  تتجاوز  ال 
مناطق  وتحتضن   4% بالعراق  الموصل 

%7 منهم. أخرى 
الماضي  فبراير  منتصف  في  وانتهت 
الليبي  األحمر  الهالل  منحها  مهلة 
من  أطفااًل  لتتسلم  التونسية  للحكومة 
دون  بقوا  »داعش«  تنظيم  مقاتلي  أبناء 

ليبيا. عائلي في  سند 
العربي  الربيع  ثورات  أعقاب  وفي 
2011، سافر ما ال يقل عن 5000 تونسي 
كان  للقتال.  وليبيا  والعراق  سوريا  إلى 
من  عناصر  مع  مقارنة  كبيرًا  العدد  هذا 
التونسية  السلطات  أن  إاّل  أخرى.  جنسيات 
تشير  حيث  ذلك،  من  أقل  العدد  أّن  تزعم 
ال  فإنه  هذا،  ومع  الـ3000.  بلغ  أنه  إلى 

كبيرًا. يزال 
تتعلق  الملف  في  المثيرة  النقطة  لكنّ 
هؤالء  أطفال  هويات  إثبات  بصعوبة 
بيانات  قاعدة  غياب  بسبب  المقاتلين 
التسليم  عمليات  عّقدوا  ما  وهو  لهم، 
في  الملف  يستمر  فيما  مقررة،  كانت  التي 
خاصة  المجموعة،  عمر  تقادم  مع  التعقيد 
أّن بعضهم لم يعد طفاًل مع مرور الوقت.

مع استمرار رفض السلطات التونسية إعادتهم

تكرر انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة جنوب العاصمة مع تفاقم خسائر الشبكة

<   آثار التدمير  إحدى محطات الكهرباء جنوب العاصمة طرابلس

<    أبناء مقاتلين في داعش بأحد فرع الهالل األحمر بمدينة مصراتة

اعتداءات على النهر الصناعي وشبكة الكهرباء وقطع إمدادات الوقود

املاء والكهرباء والوقود
ثالوث أزمات فجرتها الحرب

 تغذية العاصمة بالوقود من البواخر 
القادمة للموانئ.. وخطة من ثالث مراحل 

لمواجهة أزمة المياه

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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محليات 05

«الوسط» في جولة بأسواق الشرق والغرب والجنوب

السيولة تنغص فرحة الليبيني بـ «أجواء العيد»

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، أزمة سيولة نقدية 
المعيشية  األوضاع  على  وخيمة  بظالل  ألقت 
سياسات  إلى  بحاجة  عالجها  وبات  للمواطنين، 
قضايا  عدة  لحلحلة  باإلضافة  ناجزة،  اقتصادية 
السيطرة  صعوبة  ظل  في  وأمنية،  سياسية 

األمنية على المصارف.
وتعجز المصارف التجارية الخاصة والحكومية 
على  للمواطنين،  النقدية  السيولة  توفير  عن 
أقرته  اقتصادية  إصالحات  برنامج  من  الرغم 

حكومة الوفاق العام الماضي.
الرئاسي  المجلس  قرر  أبريل،  شهر  في 

المالية لهذا  الترتيبات  الوطني  الوفاق  لحكومة 
وبلغ   ،2019 لسنة   375 رقم  لقرار  وفًقا  العام 
بالترتيبات  تُعرف  ما  أو  العامة  الموازنة  حجم 
مليار   46.8 نحو   2019 لسنة  ليبيا  في  المالية 
دينارعلى أساس تقدير إنتاج نفطي بحدود 1.2 
دوالرًا   60 سعر  بمتوسط  يوميًا  برميل  مليون 

للبرميل.
النقود  من  مزيدًا  المركزي  المصرف  ويضخ 
الطلبات  لمعالجة  االقتصاد  في  الجديدة 
في  تسبب  مما  العمالء،  قبل  من  المتزايدة 
وجود عملة خارج القطاع المصرفي بنحو 34.7 

مليار دينار، بينما ال تتعدى المعادالت الطبيعية 
الحد  يبلغ  فيما  دينار،  مليارات  خمسة  للسيولة 

األدنى لألجور 450 دينارًا.
شرق  األخضر  الجبل  بمنطقة  البيضاء  في 
لشراء  شديدًا  ازدحامًا  األسواق  تشهد  البالد، 
وتقول  سواء.  حد  على  والكبار  األطفال  مالبس 
أفضل من  العام  المالبس هذا  إن »أسعار  هند 
وأسعارها  المالبس  »تنوع  أن  وتابعت:  سابقه، 
أفضل حااًل من العام الماضي، رغم أنها الزالت 

باهظة الثمن إال أنها أيسر من قبل«.
وعلى العكس رأى مالك محل مالبس يُدعى 

في  المالبس  »أسعار  أن  العالي  عبد  قيس 
متناول الجميع«، مشيرًا إلى أن األسعار الباهظة 
الجودة  ذات  المالبس  نصيب  من  تكون  عادة 
أنها  إلى  مشيرًا  العالمية«،  والماركة  العالية 
التي  التجارية  المالبس  مع  بمقارنة  توضع  »ال 
تكون رخيصة الثمن لكنها لن تكون جيدة مع 

الزمن«.
ال  أنهم  إال  الدوالر  نزول  رغم  أنه  وأضاف 
يزالون يشترون المالبس بالجملة بأسعار عالية 
مما  حاليًا،  الدوالر  صرف  سعر  مع  تتناسب  ال 
المتوسط  مستوى  في  المالبس  أسواق  يجعل 

على  سيولة  التجارية  المصارف  مختلف  وزعت 
عمالئها مع اقتراب عيد الفطر المبارك في سقف 
دينار،  ألف  إلى  دينار   500 بين  يترواح  سحب 
لكن معظم المواطنين أكدوا أن المبلغ اليكفي 
لمالبس العيد بسبب ارتفاع أسعارها في مختلف 

األسواق.
على سبيل المثال، ارتفع سعر الزي التقليدي 
المورد  يشتريه  أن  بعد  دينار،   800 إلى  الليبي 
من األسكندرية 600 دينار«. كما سجلت أسعار 

المالبس التركية أوالصينية ارتفاعات قياسية.
الجمعة  سوق  بمنطقة  الحائس  سوق  في 
مبلغ  إن  عمار  سعد  قال  طرابلس،  بالعاصمة 
ألطفاله  مالبس  لشراء  اليكفي  دينار   500
األربعة، موضحًا أن سعر بدلة الطفل تبدأ من 

150 دينارًا.
األسعار  أن  آخر  مواطن  يؤكد  جانبه،  ومن 
»هناك  ويقول  جدًا،  كبير  نحو  على  مرتفعة 
شهر  قبل  األسعار  يخالف  األسعار  في  ارتفاع 

رمضان«.
بشارع  للمالبس  الجملة  جملة  محالت  وفي 
صالح  أرجع  طرابلس،  العاصمة  وسط  الرشيد 
إلى  األسعار  ارتفاع  مالبس(  )مورد  المسالتي 
فرض ضريبة على النقد األجنبي بنسبة 183%.

وقال »مقدار الزيادة تدفع من جيب المواطن«، 
الجمارك  مع  النقل  مصاريف  ارتفاع  إلى  مشيرًا 
أسعار  لتصل  الربح  االيجارات وهامش  ومصاريف 
أن  أوضح  لكنه  السعر،  للمواطن بهذا  المالبس 
»أسعار الجملة تقل عن أسعار المحالت التجارية 

بنسبة تترواح مابين %15 إلى 20%«.
وفي صاالت غوط الشعال لبيع المالبس، قال 
مؤيد اسماعيل )بائع في أحد المحالت(: »هناك 
عملية شراء كبيرة من المواطنين«، موضحًا أن 
بنفس  المصرفية  بالبطاقة  بالتسوق  »السماح 

سعر الكاش رفع القوة الشرائية للمواطنين«.

دون انخفاضها. وذكر المواطن أحمد إسماعيل 
المنطقة لم تصرف  التجارية في  أن »المصارف 
الفطر  عيد  قبل  للمواطنين  النقدية  السيولة 
لهم  هم  »األطفال  أن  إلى  الفتًا  المبارك«، 
األولوية في شراء المالبس لكي يشعروا بأجواء 
العيد فهم ال يستوعبون وال ذنب ألوضاع البالد 

من نقص سيولة أو أي أزمات تمر بها األسر«.
فكان  البالد(  )جنوب  سبها  مدينة  في  أما 
الوضع أفضل حااًل، فقد ساهم برنامج البطاقات 
المصرفية اإللكترونية في حل مشكلة السيولة، 

وساهم فى حل الشراء لبعض المواطنين.
علي  محمد  ويدعي  المواطنين  أحد  ويقول 
»البطاقة المصرفية سهلت األمور، وحلت جميع 
المشاكل فى الشراء في شهر رمضان هذا العام 
أن  مضيًفا  والمالبس«،  الغدائية  المواد  مثل 
»السيولة متوفرة وال يوجد ازدحام أمام المصارف«.
أحمد عبدالرحمن صاحب محل مالبس وألعاب 
المصرفية  بالبطاقة  البيع  فتح  إن  قال  أطفال، 
على  الحصول  المواطن  على  يسر  اإللكترونية 
جانب  إلى  وألعاب،  أطفال  مالبس  من  حاجياته 
نفس  هو  للمالبس  النقدي  الكاش  سعر  أن 
عبداهلل  االقتصادي  الباحث  وأرجع  البطاقة.  سعر 
الترهوني ارتفاع أسعار المالبس إلى عدة عوامل 
القطاع  خارج  المتداولة  العملة  حجم  بينها  من 

المصرفي، والرسوم على مبيعات النقد األجنبي.
مليون   1.5 رواتب  صرف  تأخر  إلى  وأشار 
ال  صرفت  وإن  شهرين،  لنحو  حكومي  موظف 
تعيشها  حرب  وهناك  بالمصارف،  سيولة  توجد 
مما  طرابلس  العاصمة  في  الجنوبية  الضواحي 
واستغالل سماسرة  األمني  االنفالت  في  تسبب 

الحروب األوضاع لتعريف األسعار إلى الضعف.
ويقول الدكتور مبروك أبوسبيحة أستاذ علم 
بعض  عن  تخلوا  الليبيين  إن  بسبها  االجتماع 

العادات لعدة أسباب من بينها الغالء.
وتشهد العاصمة طرابلس مواجهات مسلحة 
بين قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة 
منذ  الوفاق،  لحكومة  التابعة  والقوات  حفتر، 
من  أكثر  أسقطت  الماضي،  أبريل  من  الرابع 
حسب  اآلن،  حتى  جريحًا  و2467  قتلى   510

منظمة الصحة العالمية.

 مواطنة: أسعار مالبس العيد الزالت باهظة الثمن إال أنها أيسر من قبل

 سبها تخرج من مربع األزمات ببرنامج البطاقات المصرفية الذي وفر السيولة
طرابلس - أحمد الخميسي

البيضاء – يزيد الحبل
سبها - رمضان كرنفوده

تزايد املخاوف من تسلل «داعش إلى الجنوب الليبي»
احتمال  المخاوف من  العاصمة طرابلس مزيدًا من  تثير حرب 
تسلل تنظيم »داعش« اإلرهابي إلى جنوب ليبيا مستغال حالة 
الفراغ األمني، وفشل المجتمع الدولي حتى اآلن في فرض وقف 
هذه الحرب التي تدور منذ حوالي شهرين على تخوم العاصمة 
طرابلس، بين قوات تابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة 
حفتر، وأخرى تتبع حكومة الوفاق الوطني، خصوصا بعد هزيمة 
التنظيم في كل من العراق وسوريا، ما يضع منشآت نفطية في 

مرمى تهديدات التنظيم.
فراغ أمني

غسان  ليبيا  إلى  مبعوثها  لسان  على  المتحدة  األمم  وعادت 
سالمة لتعرب عن قلقها الشديد من استغالل »داعش« للوضع 
لتنظيم  هجمات  أربع  لوقوع  متأسفا  ليبيا  في  مجددًا  وتغلغله 

داعش في جنوب البالد منذ تاريخ 4 ابريل الماضي.
وقال سالمة »استغل كل من تنظيم داعش والقاعدة الفراغ 
المشير  الجنرال  قوات  العديد من  انسحاب  الناشئ عن  األمني 
حفتر من الجنوب، إلى جانب تركيز القوات الغربية على الدفاع 
عن العاصمة. في جنوب ليبيا، لتظهر أعالم داعش السوداء«.

وأكد أن تلك الهجمات أدت إلى مقتل 17 شخصًا وخطف عدد 
من األشخاص.

أوضح  ليبيا،  في  األوضاع  حول  األمن  مجلس  جلسة  أمام  و 
القائم بأعمال مندوب ليبيا لدى األمم المتحدة، السفير المهدي 
صالح المجربي في كلمته أن حرب طرابلس تركت فراًغا أمنيًا 
سمح بعودة »داعش« بعد طرده من مدينة سرت ومدن ليبية، 
مؤكدا أن منطقة الجنوب في ليبيا تعرضت أخيرًا لسلسلة من 
سبها  مدن  في  داعش  تنظيم  قبل  من  اإلرهابية  االعتداءات 

وغدوة وزلة وغيرها.
اعتراف ووعيد

أحمد  اللواء  للجيش  العام  القائد  باسم  الرسمي  الناطق  ويقر 
البالد  غربي  جنوب  في  اإلرهابي  التنظيم  بتحركات  المسماري 
في محاولة لزعزعة األمن في الجنوب مع انشغال قوات الجيش 
مشيرا  طرابلس«.  العاصمة  »تحرير  وصفه  لما  عملياته  خالل 

إلى تحركه خالل الفترة الماضية في مدينة سبها بمنطقة غدوة 
وأم األرانب باإلضافة إلى مدينة مرزق ووادي عتبة.

لكن المشير حفتر توعد بلغة تحدي اإلرهابيين في رده على 
سؤال لجريدة »لوجورنال دو ديمونش« الفرنسية حول تسبب 
النزاع العسكري في ارتفاع هجمات التنظيم في جنوب و وسط 
يحاولون  الذين  اإلرهابيين  ينتظر  ما  قائال »ليس هناك  البالد 
مواجهتنا إال الموت، إن أجسادهم ستتناثر في شوارع المدن و 

فوق رمال الصحراء« وفق تعبيره.
وتتعرض مناطق الفقهاء وزلة لهجمات متكررة كونها قريبة 
بالشمال  الجنوب  تربط  التي  الطرق  ومن  نفطية  حقول  من 
الليبي، ما جعل المنشآت في مرمى نيران التنظيمات المسلحة، 
اهلل  صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  وقال 
عدم  حالة  »استمرار  إن  السعودية  جدة  من  الماضي  السبت 

االستقرا  ر في البالد قد تؤدي لفقد 95 % من اإلنتاج«.
حركات  انخراط  البالد  جنوب  في  الوضع  تعقيدات  ويزيد 
دارفور  من  مرتزقة  وأخرى  تشاد  من  قادمة  ومعارضة  مسلحة 
عن  أخيرا  صدر  تقرير  حسب  هناك،  المسلحة  المجموعات  في 
فريق خبراء خاص بدارفور جرى تقديمه لمجلس األمن الدولي 
للعمل كمرتزقة في  دارفورية متمردة  اتجاه جماعات  حذر عن 

ليبيا بغية الحصول على منافع نقدية.

غربيين  مسؤولين  وتصريحات  تقارير  تجعل  المقابل،  وفي 
الحديث عن فرار عدد من الدواعش من سوريا إلى ليبيا واقعا 
أمنيا جديدا يقدم مبررا لعدة قوى أجنبية لتدخلها في البالد، أو 

اصطفافها إلى جانب طرف ما في الصراع الداخلي.
حقيقة تنقله من سوريا

نقطة  إلى  تتحول  أن  يمكن  سرت  أن  من  مراقبون  حذر  فقد 
دائرة  أكدت  حين  في  األوروبيين،  ضد  هجمات  لشن  انطالق 
أبحاث الكونجرس في العام 2018 أن »داعش« ما تزال تشكل 
آالف  و4  آالف   3 تضم  مجموعة  ففيها  ليبيا،  في  قويا  تهديدا 
مقاتال ما زال لديهم القدرة على شن هجمات كبيرة داخل ليبيا 

وعبر الحدود.
وفي السياق كشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
مطلع مايو الجاري حين سئل عن أنباء تنقل جهاديين إلى ليبيا 
الشام،  الدولة اإلسالمية في بالد  بعد نهاية ما يسمى خالفة 
مؤكدا دون أن يكشف أعدادهم »انتقل الجهاديون من سوريا 
إلى المدن الليبية ، بما في ذلك سرت وصبراتة وانتشر آخرون 

في جميع أنحاء البالد«.
ويأتي ذلك بموازاة مع ترويج تقرير بريطاني لتواجد زعيم 
»داعش« ابوبكر البغدادي في أقصى الجنوب الليبي بعد فراره 
التي  المناطق  أبرز  إحدى  تُعدّ  التي  الهروج  منطقة  وتحديدا 
على  فرنسا  تعمل  بينما  و  المتطرفة.  الجماعات  عليها  تهيمن 
فاسو  وبوركينا  ومالي  والنيجر  موريتانيا وتشاد  تسليح جيوش 
الجماعات  ترصد  لها  تتيح  لكي  هيكلتها،  ومعاودة  وتدريبها 
عن  العاصمة  حرب  ابانت   ، المجاورة  ليبيا  جنوب  المسلحة 
تغيير اإلدارة األميركية من تحالفاتها السابقة بغرض مكافحة 
االرهاب بعد مكالمة الرئيس دونالد ترامب مع حفتر ما اظهر 
مكافحة  على  قادر  األخير  أن  وروسيا  بفرنسا  أسوة  اقتناعه 
الجماعات المتطرفة في ليبيا ال سيما عقب التشكيك في هوية 

مقاتلين في صفوف قوات حكومة الوفاق.
وفي عام 2016 تمكنت قوات الوفاق مدعومة من الواليات 
الهزيمة  هذه  لكن  سرت،  من  »داعــش«  طرد  من  المتحدة 
في  سرت  خارج  صفوفه  تنظيم  بعد  عودته  احتمالية  تنف  لم 

الصحاري والمناطق الجبلية في ليبيا.

انخراط حركات قادمة من تشاد ودارفور
في المجموعات المسلحة بالجنوب الليبي

فرنسا تعمل على هيكلة وتسليح جيوش موريتانيا 
وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو

الجزائر–عبد الرحمن أميني

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

بدء »صراع العروش« على رئاسة المفوضية

صعود القوميني في انتخابات البرملان األوروبي لكن الغلبة ألنصار االتحاد
على الرغم من فوز مارين لوبن في فرنسا، وماتيو 
بريطانيا،  في  فاراج  ونايغل  إيطاليا،  في  سالفيني 
تم احتواء التقدم الذي حققه المشككون في أوروبا 
في االنتخابات األوروبية التي ُأجريت األحد وسجل 

فيها دعاة حماية البيئة نتائج تاريخية.
البرلمان  انتخابات  لنتائج  النهائي  الفرز  وبعد 
الشعبي  الحزب  بقي  األحد،  جرت  التي  األوروبي 
المؤيدان  الديمقراطيون،  األوروبي واالشتراكيون 
ألوروبا، القوتين الرئيسيتين في البرلمان، لكنهما 
فقدتا قدرتهما على تشكيل أغلبية بمفردهما من 

أجل تمرير نصوص تشريعية.
مؤيد  )يمين  األوروبي  الشعبي  الحزب  ويشغل 
قبل   216 مقابل  مقعدًا   179 حاليًا  ألوروبا( 
معتمدين  الكتلة  هذه  قادة  وطالب  االنتخابات. 
فيبر،  مانفريد  زعيمهم  يترأس  بأن  فوزهم،  على 
األوروبية.  المفوضية  للجدل،  المثير  المحافظ 
ورفض االشتراكيون الديمقراطيون، القوة الثانية 
مقابل  مقعدًا   150( االنتخابات  بعد  البرلمان  في 
ينذر  مما  الطلب  هذا  السابقة(،  الدورة  في   185
بدأ  الذي  السباق  في  وشاقة  طويلة  بمفاوضات 
على المناصب األساسية في المؤسسات األوروبية.

مشاورة  الكبيران  الحزبان  على  يتحتم  وبات 
دعاة حماية البيئة الذين ارتفع عدد مقاعدهم من 
التي سجلوها  الجيدة  النتائج  بفضل   ،70 إلى   52
حزب  فيهم  بما  والليبراليين  وألمانيا،  فرنسا  في 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذين حصلوا 

على 107 مقاعد مقابل 69 في البرلمان السابق.
وخسر ماكرون أحد القادة األكثر تمسكًا بتعميق 
البناء األوروبي، األحد، هذه االنتخابات أمام حزب 
التجمع الوطني اليميني القومي الذي تقوده مارين 
تطلعاته  على  تؤثر  أن  يمكن  نتيجة  في  لوبن 

للقارة العجوز.
 %  24 على  حصل  الذي  الوطني  التجمع  ودعا 
من األصوات، متقدمًا بذلك على تشكيلة ماكرون 
بفارق نحو 2 % ، على الفور إلى تشكيل مجموعة 
المشككين في  البرلمان األوروبي تضم  قوية في 
متجانسة  غير  قوى  وهم  األوروبية  الوحدة  جدوى 

لم تنجح في االتحاد في الماضي.
ماتيو  بقيادة  الرابطة  حزب  مع  لوبن  وتأمل 
سالفيني الذي تصدر، كما كان متوقعًا، النتائج في 
30 % من األصوات،  إيطاليا بحصوله على حوالى 
والمشككة  القومية  األحزاب  يضم  تحالف  تشكيل 
أن  إلى  النتائج  وتشير  والشعبوية.  أوروبا  في 
كتلتهم ستشغل 58 مقعدًا مقابل 37 في البرلمان 

المسيحي  )االتحاد  األلماني  المحافظ  الحزب 
أن  كرامب-كارينباور  أنيغريت  الديمقراطي( 
»مانفريد فيبر في موقع قائد وسنساعده للحصول 

على أكثرية في البرلمان األوروبي«.

تجنب أزمة
لكن الحزب الشعبي األوروبي ضعف، إذ أنه خسر 
االتحاد  يشغلها  كان   29 بينها  مقعدًا  أربعين 
المسيحي  واالتحاد  الديمقراطي  المسيحي 
البرلمان  أن  حين  في  بافاريا،  في  االجتماعي 
كورتز  المستشار  من  الثقة  سحب  النمساوي 
اإلثنين بعد فضيحة تتعلق بسعي حليفه الرئيسي 
في الحكومة الحصول على رشاوى من رجل أعمال 
روسي. أما رئيس الوزراء المجري، أوربان، فيعارض 

تعيين مانفريد فيبر.
وسيحاول عدد من القادة إقناع الحزب الشعبي 
األوروبي بالتخلي عن مرشحه لتجنب أزمة. ويقود 
ماكرون،  الفرنسي،  الرئيس  هذه  التمرد  حركة 
االنتخابات  من  ضعيفًا  أيضًا  هو  خرج  الذي 

األوروبية.
مسؤولون  قال  ماكرون،  معارضة  على  وتعليقًا 
ماكرون  »إن  األوروبي:  الشعبي  الحزب  في  عدة 
خسر معركته ضد مارين لوبن«. وبهدف تشكيل 
دعم  على  ماكرون  يعتمد  الجديدة،  الغالبية  هذه 
الخط  من  الثمانية  والحكومات  الدول  رؤساء 
القادة  تأييد  على  للحصول  وسيسعى  الليبرالي 

االشتراكيين الخمسة.
مأدبة  على  اإلثنين،  مساء  ماكرون،  واستقبل 
بيدرو  اإلسباني  الوزراء  رئيس  زعيمهم  عشاء 
االنتخابات.  من  منصرًا  خرج  الذي  سانشيز 
بين  تحالف  لتشكيل  استعدادها  مدريد  وأبدت 

االشتراكيين والليبراليين األوروبيين.
القمة  قبل  ماكرون،  أيضًا  يلتقي  أن  ويُفترض 
األوروبية، المستشارة األلمانية أنغيال ميركل التي 
دعمت فيبر في الحملة لكنها ليست مؤيدة لنظام 

»مرشح مختار«.
االتحاد  في  هيئات  خمس  مسؤولو  وسيتغير 
البرلمان  رئيس  المقبلة:  األشهر  خالل  األوروبي 
في مطلع يوليو، ورئيس المفوضية ووزير الخارجية 
في  األوروبي  المركزي  المصرف  وحاكم  األوروبية 

نوفمبر ورئيس المجلس في مطلع ديسمبر.
إيف  جان  الفرنسي،  الخارجية  وزير  وقال 
المنصبين  كلي  في  تكون  أن  »يجب  لودريان، 
شخصيتان  والمجلس(  المفوضية  )رئاستا 
تتمتعان بالحضور )...( وتمثالن أيضًا حاليًا النفوذ 
لم  الذي  فيبر  يستبعد  وصف  وهو  األوروبي«، 

يشغل يومًا منصبًا حكوميًا.

بروكسل - وكاالت

<  البافاري مانفريد فيبر<  الهولندي فرانس تيمرمانس <   أنصار  ألوروبا  يتجمعون أمام مقر االتحاد في بروكسل

<   ترامب وآبي يشاهدان مباراة في مصارعة السومو اليابانية 

الحالي.
مع  بتقارب  اليوم  التكهن  الصعب  من  لكن 
المجموعة الشعبوية التي تضم حركة خمس نجوم 
اإليطالية ويتوقع أن ينضم إليها حزب »بريكست« 
بـ31.5 % من األصوات  الذي فاز  المعادي ألوروبا 
بين  العميقة  الخالفات  بسبب  بريطانيا،  في 

المجموعتين.
المقاعد  إلى  الكتلتين  نتائج  ُأضيفت  إذا  وحتى 
»األوروبيين  مجموعة  حصدتها  التي  الـ58 
صفوفها  في  )تضم  واإلصالحيين«  المحافظين 
الحاكم  والحزب  البريطاني  المحافظين  حزب 
األوروبية(،  االنتخابات  في  الفائزين  بولندا  في 
أوروبا...  في  والمشككين  القومي  اليمين  وكذلك 
بعيد  رقم  وهو  مقعدًا   172 من  أكثر  تشغل  فلن 
عن األغلبية المحددة في البرلمان بـ376 مقعدًا. 
إلى   52 من  المتطرف  اليسار  مقاعد  عدد  وتراجع 

38 مقعدًا.
وقال إيريك موريس المحلل في مؤسسة روبرت 
والمشككة  القومية  األحزاب  موجة  »إن  شومان: 
التجمع  استثنينا  إذا  احتواؤها،  تم  أوروبا  في 
يتحرك  لم  »إذا  وأضاف:  والرابطة«.  الوطني 
كيف  أرى  ال  أوربان(،  المجري  الشعبوي  )الزعيم 
الحالية«.  المجموعات  خطوط  تتغير  أن  يمكن 

وحزب رئيس الوزراء المجري الذي حقق فوزًا كبيرًا 
الشعبية  المجموعة  في  علقت عضويته  بلده،  في 
األوروبية بسبب خالفاته مع المفوضية األوروبية.

سيباستيان  المستشار  حزب  حّل  النمسا،  وفي 
االشتراكيين  على  متقدمًا  الطليعة  في  كورتز 
اليمين  النمسا  حرية  وحزب  الديمقراطيين 
كان  إسبانيا،  وفي  التقديرات.  حسب  القومي، 
رئيس الحكومة بيدرو سانشيز االشتراكي الوحيد 

الذي خرج منتصرا في االقتراع في بلد كبير.
أيضا  األوروبية  االنتخابات  هذه  وشهدت 
في  يأملون  الذين  البيئة  عن  المدافعين  تقدم 
مشهد  في  تجاوزه  يمكن  ال  محورًا  يصبحوا  أن 
من  الدرجة  هذه  ًعلى  يوما  يكن  لم  سياسي 
التشتت. وقد وصلوا في فرنسا إلى المرتبة الثالثة 
وحصلوا على 12 % من األصوات، وهو ما لم يكن 
متوقعًا. واألمر نفسه حدث في ألمانيا الذين حلوا 
بعد  الرأي  استطالعات  في  الثانية  المرتبة  في 
نتيجة  أدنى  سجل  الذي  اليميني  ميركل  معسكر 

في تاريخه.
ومع أن نسبة المشاركة في االنتخابات األوروبية 
التصويت  عمليات  في  عليه  هي  مما  أقل  تبقى 
وهي   %  50.5 المرة  هذه  بلغت  لكنها  الوطنية، 
األعلى منذ عشرين عاما حسب البرلمان األوروبي.

ودعي 427 مليون ناخب أوروبي إلى التصويت 
لوالية  األوروبي  البرلمان  في  نائبًا   751 النتخاب 
مدتها خمس سنوات، يلعبون خاللها دورا حاسما 
انتخابات  وتشهد  األوروبية.  القوانين  في صياغة 
هذه المؤسسة األوروبية التي لم تكف عن تعزيز 
 %  42.6 بلغت  عادة  ضعيفة  مشاركة  صالحياتها 

في 2014.
السياسي هذه ستكون  المشهد  وإعادة تشكل 
في  األساسية  المناصب  إلى  للسباق  حاسمة 
المؤسسات األوروبية وخصوصا رئاسة المفوضية 
وذكر  األوروبي.  الشعبي  الحزب  من  ليونكر  خلفا 
دوش  خاومي  األوروبي  البرلمان  باسم  المتحدث 
المفوضية  رئيس  يصبح  أن  يمكنه  أحد  »ال  أنه 
 751 أصل  من   376 دعم  على  يحصل  أن  دون 

نائبًا أوروبيًا«.

مفاوضات شاقة
لتعيين  المباحثات  بروكسل  الثالثاء في  وبدأت 
رؤساء  بين  األوروبية  للمؤسسات  الجدد  القادة 
قمة  وفي  األوروبي.  البرلمان  وقادة  الدول 
المجلس  رئيس  باشر  االتحاد،  لقادة  استثنائية 
توسك،  دونالد  الجنسية  البولندي  األوروبي، 
الفائزة  األحزاب  بين  الخالفات  لتجاوز  مشاوراته 

من  أقل  توسك  لدى  وسيكون  اإلنتخابات.  في 
قمة  قبل  البرلمان  مع  اتفاق  إلى  للتوصل  شهر 

20-21 يونيو.
رئاسة  منصب  على  المتنافسين  أحد  وقال 
االشتراكيين  زعيم  وهو  األوروبية،  المفوضية 
الهولندي فرانس تيمرمانس، مساء األحد »صراع 
تلك  على  سيحصل  من  لتعيين  سيبدأ  العروش 
»صراع  مسلسل  إلى  اإلشارة  أن  إال  الوظيفة«. 
على  قائمة  قصته  ألن  شؤم  نذير  العروش« 
خيانات ومؤامرات ومجازر وكانت خاتمته مفاجئة، 

حتى أنها خيبت آمال متابعيه.
أنه  القمة  قبل  أعلنت  التي  المواقف  تثبت  وقد 

محق.
الحزب  وهو  ألوروبا  المؤيد  اليمين  ويطالب 
في  المفوضية  رئاسة  بمنصب  األوروبي  الشعبي 
زعيم  وقال  فيبر.  البافاري،  لمرشحه  بروكسل 
الحزب الشعبي األوروبي جوزيف دول مساء األحد: 
رئيس  فيبر  مانفريد  وسيكون  باالنتخابات  »فزنا 

المفوضية«.
أصل  من  وسبعة  هيئاته،  بجمع  الحزب  وقام 
الخط  إلى  ينتمون  وحكومات  دول  رؤساء  ثمانية 
القمة  قبل  فيبر  دعمه  إلعالن  نفسه  السياسي 
زعيمة  وأعلنت  الثالثاء.  بدأت  التي  االستثنائية 

»العمال« يدفع ثمن غموض موقفه

فوز حزب »بريكست« في بريطانيا يعزز احتمال خروجها بال اتفاق
عزز تصدر حزب الـ»بريكست« بزعامة نايجل فاراج لالنتخابات 
البرلمانية األوروبية في المملكة المتحدة احتمال خروج البالد 
من  نفسه  الوقت  في  ويزيد  اتفاق،  بال  األوروبي  االتحاد  من 
الضغوط على المحافظين الذين تراجعوا إلى المرتبة الخامسة.

رئيسة  بزعامة  المحافظين  حزب  بشدة  الناخبون  وعاقب 
الوزراء تيريزا ماي، فتراجع إلى المرتبة الخامسة بحصوله على 

نحو 9 % فقط من األصوات بحسب نتائج شبه نهائية.
لآلمال«،  جدًا  »مخيبة  بأنها  النتائج  هذه  ماي  ووصفت 
حول  اتفاق  إلى  التوصل  أهمية  يؤكد  »هذا  مضيفة: 
النتائج  هذه  تكون  بأن  بصدق  »آمل  وتابعت:  البريكست«. 
في صلب النقاشات داخل البرلمان«، مع العلم أن االتفاق الذي 
توصلت إليه مع المفوضية األوروبية في بروكسل قد تم رفضه 
ثالث مرات من قبل مجلس العموم، ما دفعها إلى إرجاء الخروج 

إلى 31 أكتوبر بعد أن كان في التاسع والعشرين من مارس.
االنتخابات  إلى تنظيم  وكانت ماي وجدت نفسها مضطرة 
التي  استقالتها  الجمعة  تعلن  أن  قبل  عجل،  على  األوروبية 

ستصبح نافذة في السابع من يونيو.
الحكومة  رئاسة  منصب  لتسلم  الطامحين  عديد  وسارع 
مكانها إلى التشديد على أن نهضة حزب المحافظين ال بد أن 

تكون عبر تنفيذ الـ»بريكست« عبر اتفاق أو دونه.
كوزير  منصبه  من  استقال  الذي  جونسون،  بوريس  وكتب 
للخارجية في حكومة ماي، في جريدة »الدايلي تلغراف«، »نحن 
بذلك«،  القيام  من  بد  وال  البريكست  تطبيق  على  قادرون 
للخروج  مضيفًا: »ال يمكن ألي شخص عاقل أن يسعى فقط 
من دون اتفاق، لكن البد ألي شخص عاقل أيضًا أن يبقي هذا 

االحتمال واردًا«.
ويبدو جونسون في أفضل موقع لتسلم رئاسة الحكومة بين 

الطامحين التسعة لخالفة تيريزا ماي.
من جهته قال جون ماكدونيل وزير المال في حكومة الظل 
العمالية المعارضة، »نحن نواجه اليوم احتمال تسلم شخص 
المحافظين،  حزب  رئاسة  البريكست  إلى  نظرته  في  متطرف 

واحتمال حصول خروج من دون اتفاق«.
غاليًا ثمن غموض موقفه من  العمال دفع  أن حزب  ويبدو 
»البريكست«، خاصة مسألة إجراء استفتاء ثانٍ، ولم يحصل في 
االنتخابات البرلمانية األوروبية سوى على 14 % من األصوات. 
إجراء  يدعم  أنه  اإلثنين،  له،  تغريدة  في  ماكدونيل  وأعلن 

استفتاء ثانٍ حول »بريكست«.
والتعزية الوحيدة التي أتت من هذه االنتخابات بالنسبة إلى 
المتمسكين بالبقاء داخل االتحاد األوروبي، هي حصول الحزب 
الليبرالي الديمقراطي على نحو 20 % من األصوات وعلى 16 
واحد خالل  مقعد  على  يحصل سوى  لم  أنه  حين  في  مقعدًا، 

انتخابات العام 2014.
وقال رئيس الحزب فينس كايبل، »إن هذه النتائج الممتازة 
البريكست  عملية  ووقف  البقاء  يريدون  الذين  أن  تكشف 
يشكلون أكثرية«. إال أنه أعرب عن األسف »ألن األصوات التي 
تدعو إلى البقاء داخل االتحاد األوروبي توزعت« على تنظيمات 

عدة، معربًا عن استعداده »للعمل مع اآلخرين«.
أما الخضر فقد ضاعفوا حصتهم من االقتراع مقارنة بالعام 

2014 وجمعوا 12 % متقدمين على حزب المحافظين.

ليس سوى البداية
قائاًل:  اإلثنين،  »تويتر«،  على  تغريدة  في  فاراج  نايجل  وكتب 
»إنها لحظة تاريخية«. وقد تمكن حزبه من إيصال نحو ثالثين 
نائبًا إلى البرلمان األوروبي بعد أن جمع 31.6 % من األصوات 

حسب النتائج النهائية لالنتخابات األوروبية.
واعتبر فاراج أن هذه النتيجة »ليست سوى البداية« متوقعًا 
تمكن حزبه من تحقيق انتصارات خالل االنتخابات التشريعية 
الحادي  حل  حال  »في  صحفي:  تصريح  في  وقال  المقبلة. 
والثالثون من أكتوبر ولم نكن قد غادرنا االتحاد األوروبي، فإن 
حزب البريكست سيشارك في االنتخابات التشريعية وسيتغلب 

على الجميع«.
في  المشاركة  بتمكينه »من  األحد،  منذ مساء  كما طالب، 
فريق المفاوضات مع االتحاد األوروبي لكي تكون البالد جاهزة 

للخروج مهما كانت الظروف«.
ردًا على  أشهر  أربعة  قبل  الذي تأسس  وحزب »بريكست« 
الخروج من االتحاد األوروبي،  البرلمان بشأن  المشاحنات في 
االنتخابات سوى هذه  آخر في هذه  برنامج  أي  لديه  يكن  لم 
القضية. وقد اعتمد على غضب الناخبين من مسلسل بريكست 

الطويل.
في  فاز  عامًا(   55( فاراج  نايجل  الحزب  هذا  مؤسس  وكان 
حزب  يترأس  كان  عندما  األوروبية  االنتخابات  في   2014
استقالل بريطانيا )يوكيب( المعادي ألوروبا وللمهاجرين. وهو 
يؤيد الخروج من االتحاد األوروبي بأي ثمن حتى ولو تم ذلك 

بال اتفاق.
وأعلن خالل الحملة االنتخابية: »من أجل االلتزام بالتصويت 
الوحيد  الشيء  قدمت،  التي  وبالوعود  للشعب  الديمقراطي 
وفق  األوروبي(  االتحاد  )من  الخروج  هو  فعله  بإمكاننا  الذي 

أحكام منظمة التجارvة الدولية«.
الموحدة  والسوق  الجمركي  االتحاد  مغادرة  ذلك  ويعني 
العالمية.  التجارة  لمنظمة  تخضع  تجارية  عالقات  وإقامة 
االقتصادية، وال يؤيده  السيناريو مخاوف األوساط  ويثير هذا 

األوروبيون. كما سبق للبرلمان البريطاني أن صوت ضده.
المناهض  الجناح  موقف  يعزز  لفاراج  الجديد  الفوز  أن  غير 
يؤيد قطيعة  الذي  المحافظين  األوروبي ضمن حزب  لالتحاد 

واضحة مع االتحاد األوروبي.

لندن – وكاالت

برلين ــ وكاالت يوكوسوكا، اليابان – وكاالت

سيروا دوريات لنصح المسلمين بترك المعاصي

القضاء األملاني يدين سلفيني شكلوا »شرطة الشريعة«
في مواجهة النفوذ المتنامي للصين

ترامب ينهي زيارة اليابان بالتأكيد على أن أميركا »ستبقى األولى إلى األبد«

بمبالغ  وغرمهم  األلماني سبعة سلفيين  القضاء  أدان 
تشكيلهم  خلفية  على  يورو،  و1800   300 بين  تتراوح 
وقتها  هؤالء  وارتدى   .2014 العام  في  دينية  شرطة 
الشريعة«  »شرطة  بعضها  على  كتب  برتقالية  سترات 
وقاموا بدوريات ليال في شوارع مدينة فوبرتال الصناعية 
إلى  الذهاب  وعدم  الكحول  شرب  لترك  الناس  داعين 

الكازينو.
 27 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  الرجال،  تغريم  وتم 
المتعلق  األلماني  القانون  بخرق  إلدانتهم  عامًا،  و37 
األنباء  وكالة  نقلت  كما  الرسمي،  الزي  ارتداء  بمنع 
أن  القضاة  ورأى  فوبرتال.  مدينة  محكمة  عن  األلمانية 
من المحتمل أيضًا أن يكون تصرفهم »بوحي من الفكر 

المتطرف«.
بارتداء  سلفيين  سبعة  قام   ،2014 سبتمبر  وفي 
سترات باللون البرتقالي وقرروا التشبه بالقوة المعروفة 
المملكة  في  المنكر«  عن  والنهي  بالمعروف  ب»األمر 
شوارع  في  لياًل  دوريات  وسيروا  والسعودية،  العربية 
ويعيش  ألمانيا  غرب  الوقعة  الصناعية  فوبرتال  مدينة 
بإيقاف  هؤالء  وقام  المسلمين.  من  كبير  عدد  فيها 
الكحول  الشباب وتقديم نصائح بعدم شرب  المسلمين 

والذهاب إلى المقاهي والمالهي وبيوت الدعارة.
المحكمة  ألغت  بعدما  اإلثنين  الحكم  هذا  وجاء 
صدر  حكمًا   2018 عام  مطلع  ألمانيا  في  االتحادية 
القانون  ويستهدف   .2016 عام  في  المتهمين  بتبرئة 
ارتداء  منع  ألمانيا  في  رسمي  زي  أي  ارتداء  يمنع  الذي 

مالبس الحزب النازي.
السلفي  الداعية  الشريعة«  »شرطة  مبادرة  وقاد 
الو،  سفين  اإلسالم  إلى  المتحول  ألمانيا  في  األشهر 
في  الو  على  حكم  وصدر  عامًا.   38 العمر  من  البالغ 
سنوات  خمس  بالسجن  أخرى  قضية  في   2017 يوليو 
بهدف  إرهابية«  جماعة  »دعم  بتهمة  السنة،  ونصف 
تجنيد أشخاص للقتال في سورية. لكن أفرج عنه مطلع 
الشهر الحالي بعد قضاء نصف محكوميته مع بقائه قيد 

المراقبة.

المواطنين  األلمانية  الحكومة  دعت  أخرى،  ناحية  من 
تظاهرة  قبل  اليهودية  ال»كيبا«  قلنسوة  ارتداء  الى 
متراجعة  للقدس،  اإلسرائيلي  باالحتالل  للتنديد  مقررة 
عن تحذير سابق ألحد المسؤولين الرسميين من ارتداء 

هذه القلنسوة.
معاداة  لمكافحة  األلمانية  الحكومة  مفوض  وكان 
خالل  صرح  عندما  ضجة  أثار  كالين  فيليكس  السامية 
انه  االعالمية  »فانكي«  لمجموعة  االسبوع  نهاية  عطلة 
كل  في  الكيبا  بارتداء  اليهود  »نصح  باستطاعته  ليس 

مكان وفي جميع االوقات في ألمانيا«.
وأعرب الرئيس االسرائيلي رؤوفين ريفلين عن صدمته 
معاداة  أمام  »استسالم  هذا  إن  وقال  كالين  تحذير  من 

السامية« ودليل على أن اليهود غير آمنين في ألمانيا.
تدخل  بعد  اإلثنين  موقفه  عن  تراجع  كالين  ولكن 
المتحدث باسم المستشارة األلمانية أنغيال ميركل. وقال 
ستافان سيبرت خالل مؤتمر صحافي »يجب على الدولة 
ضمان أن تكون حرية التعبير الديني متاحة للجميع )...( 
يذهب ألي مكان في  أن  بإمكان كل شخص  يكون  وأن 

بلدنا بأمان كّلي وهو يرتدي الكيبا«.
»أدعو  كالين،  قال  ل»فانكي«  األخير  تصريحه  وفي 
الكيبا  ارتداء  الى  وألمانيا  برلين  في  المواطنين  جميع 
السبت المقبل في حال حدوث اعتداءات جديدة تستهدف 
برلين«.  في  القدس  يوم  بمناسبة  يهود  أو  اسرائيليين 
مناسبة  هو  السبت  احياؤه  سيتم  الذي  القدس«  و»يوم 

سنوية للتنديد باإلحتالل الصهيوني للقدس.
بقلق  أخرى  غربية  اوروبية  دول  مع  المانيا  وراقبت 
السامية وأشكال أخرى من خطاب  تصاعد موجة معاداة 
أن  بعد  المنصرمة  السنوات  في  العنصري  الكراهية 

أصبحت األجواء السياسية أكثر حدة واستقطابا.
وارتفع عدد الجرائم الناتجة عن معاداة للسامية بنسبة 
وزارة  بيانات  وفق  الماضي  العام  المانيا  في  بالمئة   20
10 قضايا  9 من أصل  في  بالالئمة  ألقت  التي  الداخلية 
على اليمين المتطرف. وقد ساهم أيضا في تغيير األجواء 
اليميني  المانيا  أجل  من  البديل  حزب  صعود  السياسية 
التي  الفظائع  في  عالنية  قادته  يشكك  الذي  المتطرف، 
الحرب  النازية في  الحقبة  أثناء  اليهود  ارتكابها بحق  تم 

العالمية الثانية.

مشيدًا بالقوة العسكرية األميركية في المحيط 
قاعدة  في  حربية  سفينة  متن  على  الهادئ 
األميركي  الرئيس  أنهى  أميركية،  عسكرية 
التي  اليابان  إلى  زيارته  الثالثاء  ترامب  دونالد 
ناروهيتو،  اإلمبراطور  لقاء  حظي خاللها بشرف 
تأكيد  إلى  الهادفة  بالرسائل  محملة  وكانت 
الصعود  بمواجهة  آسيا  في  األميركي  الحضور 

الصيني.
على  أميركي  عسكري   800 نحو  ومخاطبا 
قاعدة  في  واسب«  اس  اس  »يو  مقاتلة  متن 
ترامب  قال  األميركية،  البحرية  يوكوسوكا 
المحاربين  أكثر  »هم  العسكريين  هؤالء  إن 
من  الجانب  هذا  في  للرعب  إثارة  األميركيين 

المحيط الهادئ«.
وأكد ترامب أن ليس للواليات المتحدة النية 
العالم، مضيفًا  في  الريادي  في خسارة مركزها 
أنها »ستبقى األولى إلى األبد«. وأضاف »لدينا 
وطائرات  ودبابات  وقذائف  وصواريخ  معدات 
وسفن، ال أحد في العالم كله يستطيع أن يبنيها 
قريبين من  ليسوا  إنهم حتى  نفعل نحن.  كما 

ذلك«.
وجاءت كلمة ترامب بمناسبة »يوم الذكرى« 
المتحدة  الواليات  فيه  تحيي  الذي  األميركي 
أيضًا  الحروب، لكن بدا  قتلوا في  الذين  ذكرى 
الصين  ضد  موجهة  كانت  الكلمة  هذه  أن 

وكوريا الشمالية.
جمة  دبلوماسية  جهودًا  ترامب  واستثمر 
التخلي  إلى  الشمالي  الكوري  النظام  لدفع 
اآلن  حتى  نتائجها  لكن  النووية،  األسلحة  عن 

ضعيفة.
من  األميركيين  للعسكريين  ترامب  وقال 
»يواجهون  إنهم  وآخرين  بحرية  وجنود  بحارة 
في هذه المنطقة تحديات أمنية ملحة بشجاعة 
ال مثيل لها«. وأضاف »تعرفون ما الذي أتكلم 

عنه«.

وأكد ترامب أيضًا أن قوات البحرية األميركية 
المنطقة،  مياه  في  بدوريات«  بفخر  »تقوم 
الصين  بحر  مثل  الساخنة  المناطق  وتراقب 
الجنوبي، حيث التوترات في تصاعد على خلفية 

التوسع البحري الصيني.
وفي وقت سابق، زار ترامب ناقلة المروحيات 
الوزراء  رئيس  برفقة  كاغا«  اس  »جي  اليابانية 
األمنية  »األجواء  عن  آبي  وتحدث  آبي.  شينزو 
المتصاعدة في الخطورة« في المنطقة، مؤكدًا 
نقل  على  قادرة  لتصبح  عدلت  قد  »كاغا«  أن 

طائرات حربية وليس فقط مروحيات.
وأوضح ترامب من جهته أن »كاغا« ستضمّ 
األميركية،  اف35-  مقاتالت  نسخة محدثة من 
التي ستشتري منها اليابان أعدادًا أكثر من أي 

حليف آخر للواليات المتحدة.

المعدات  »بهذه  األميركي  الرئيس  وتابع 
أن  كاغا  اس  لجي  يمكن  المذهلة،  الجديدة 
مواجهة  في  بالدنا  مساعدة  على  قادرة  تصبح 
التهديدات المعقدة في المنطقة وأبعد منها«.

وداعًا لإلمبراطور
السبت  بدأت  التي  ترامب  زيارة  يتخلل  ولم 
الرئيس  استهلها  فقد  مهمة،  مضامين  أي 
الوزراء  رئيس  مع  غولف  بجولة  األميركي 
إلى بطل  الكأس  آبي، وتسليم  الياباني شينزو 

مباراة سومو في طوكيو.
االحتفاء  كان  منها  األساسي  الهدف  أن  إال 
نظر  وجهة  من  أما  البلدين.  بين  بالحلف 
إعجاب  إثارة  األبرز  النقطة  فكانت  اليابان، 
األميركي قبل مفاوضات حاسمة حول  الرئيس 

المطالب األميركية بفتح اليابان ألسواقها.

مع  تلك،  في خطتها  نجحت  اليابان  أن  وبدا 
لن  التجارة  حول  المفاوضات  أن  ترامب  إعالن 
تبدأ قبل أن تنتهي اليابان من انتخابات مجلس 

الشيوخ الياباني المقررة في يوليو.
ترامب  لقاء  كانت  الزيارة  محطات  وأبرز 
اعتلى  الذي  ناروهيتو  الجديد  باالمبراطور 
لوالده  خلفًا  فقط،  أسابيع  ثالثة  قبل  العرش 
امبراطور  أول  ليكون  العرش  عن  تخلى  الذي 
قادة  يلتقي  ولن  عام.  مئتي  منذ  بذلك  يقوم 
قبل  الجديد  باالمبراطور  اآلخرين  العالم 

المراسم االحتفالية الكبرى في أكتوبر.
باالمبراطور  ميالنيا  وزوجته  ترامب  والتقى 
في قصره صباح اإلثنين، ثم على مأدبة طعام 
بينها  من  وجبات،  ست  تخللتها  الظهر  بعد 
البقر،  المؤلفة من لحم  المفضلة  وجبة ترامب 

وطبق تحلية »جبل فوجي الجليدي«.
ورفع االمبراطور وترامب النخب تحيًة لصداقة 
بلديهما. واستخدم ترامب بعض الكلمات بلغة 
يابانية  قصيدة  من  مقتبسًا  المضيف،  البلد 

قديمة.
وودع ترامب وزوجته الثنائي الملكي الياباني 
البيت  ووصف  طوكيو.  مغادرتهما  قبل  الثالثاء 
»زيارة  بأنها  األخيرة  المحطة  تلك  األبيض 
الوداع« بدون أن يعطي تفاصيل حول مجراها.

جاءت  اليابان  زيارة  أن  من  الرغم  وعلى 
الستعراض الصداقة بين البلدين، إال أن بعض 
المواقف الغريبة قد تخللتها، مع مناقضة ترامب 
مثاًل لمضيفه آبي وحتى بعض مستشاريه حول 

كوريا الشمالية.
كوريا  اختبارات  يعتبر  ال  أنه  ترامب  وأكد 
الشمالية األخيرة لصواريخ قصيرة المدى خرقًا 
تمثل  ال  أنها  رأى  كما  المتحدة،  األمم  لقرارات 
كيم  الشمالية  كوريا  زعيم  عن  وقال  تهديدًا. 
)االختبارات(  أنها  مستشاريي  »يرى  أون  جونغ 
كانت خرقًا...أنا أرى أنها محاولة من رجل ربما 
بكيم،  جديد  من  وأشاد  االنتباه«.  لفت  يريد 

ووصفه بانه »ذكي جدًا«.

<  زعيم حزب بريكست نايجل فاراج
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بعد غياب مرشحين للرئاسة

الجزائر تواجه فراغا دستوريا
وقايد صالح يدعو إلى »تنازالت متبادلة«

قبل ثالثة مؤتمرات قمة إسالمية وعربية في مكة

بولتون يصعد ويتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على السفن قبالة سواحل اإلمارات

الفلسطينيون أعلنوا مقاطعة مؤتمر المنامة

كوشنر يبدأ الترويج لـ »صفقة القرن« في املغرب واألردن ويلتقي محمد السادس

الجزائر–وكاالت

جون  األميركي  القومي  األمن  مستشار  أعلن 
أمس  ظبي  أبو  إلى  زيارته  خالل  بولتون 
األربعاء أنه من »شبه المؤكد« أن إيران تقف 
قبالة  سفن  أربع  استهدف  الذي  الهجوم  وراء 
تصاعد  وسط  الشهر،  هذا  اإلمارات  سواحل 

التوتر بين واشنطن وطهران.
ورفضت إيران بشدة هذه االتهامات واصفة 
تصريحات  وتأتي  »مضحكة«.  بأنها  إياها 
المسؤول األميركي بينما تستضيف السعودية 
الخميس و الجمعة ثالث قمم عربية وخليجية 
المنطقة  في  التطورات  لمناقشة  وإسالمية، 

وعلى رأسها التوترات اإليرانية األميركية.
صحفيين  مع  جلسة  في  بولتون  وقال 
العاصمة  في  األميركية  السفارة  نظمتها 
األربع  السفن  مهاجمة  تمت  أنه  اإلماراتية 
باستخدام »ألغام بحرية من شبه المؤكد أنها 

من إيران«.
وأضاف بولتون »ال يوجد أي شك لدى أحد 
في واشنطن حول المسؤول عن ذلك« متابعًا 
»من برأيكم قام بذلك ..؟ شخص من النيبال؟«.

وزارة  باسم  المتحدث  قال  طهران،  من 
على  نشر  بيان  في  موسوي  عباس  الخارجية 
)أن  غريبًا  »ليس  للوزارة  الرسمي  الموقع 
تلك  مثل  المتحدة(  الواليات  عن  يصدر 
بولتون  »على  وأضاف  المضحكة«.  المزاعم 
عن  يبحثون  الذين  الحرب  دعاة  من  وغيره 
الفوضى معرفة أن استراتيجية التحلي بالصبر 
والحذر الكبير وأقصى قدر من التأهب الدفاعي 
للجمهورية اإلسالمية، ستمنع تحقيق رغباتهم 

الشيطانية في المنطقة«.
جهة  أي  تتهم  لم  التي  اإلمارات،  وتجري 
بمشاركة  تحقيًقا  الواقعة،  خلف  بالوقوف 

والواليات  وفرنسا  والنرويج  السعودية 
نفط  )ناقلتا  سفن  أربع  وتعرّضت  المتحدة. 
سعوديتان وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن 
إماراتية( ألضرار في »عمليات تخريبية« قبالة 
الشهر،  الفجيرة خارج مضيق هرمز هذا  إمارة 

بحسب أبوظبي.
ووقع الحادث النادر في المياه اإلماراتية في 
المنطقة بسبب  في  الشديد  التوتر  أجواء من 
على  المتحدة  والواليات  إيران  بين  الخالف 
األميركية  النفطية  العقوبات  تشديد  خلفية 

على طهران.
واعتبرت طهران التي هددت مرارًا بإغالق 
مقلقة  عُمان  بحر  في  »األحداث  أن  المضيق 
تعرّضت محّطتا  بيومين،  وبعدها  ومؤسفة«. 

ضخ لخط أنابيب رئيسي ينقل النفط من شرق 
بطائرات  هجوم  إلى  غربها،  إلى  السعودية 
اليمنيون  المتمردون  أطلقها  طيار  دون  من 

المدعومون من إيران.
»كان  فإنه  األميركي  المسؤول  وبحسب 
السعودي  ينبع  ميناء  على  فاشل  هجوم  هناك 
ولم  الناقالت«.  على  الهجوم  من  يومين  قبل 
الذي  الهجوم  تفاصيل حول  بأي  بولتون  يدل 
استهدف ينبع التي تعد مدينة رئيسية للنفط 

غرب المملكة وتقع على البحر األحمر.
قائــاًل»أؤيد ما قمنا به حتى  وأكد بولتون 
هذا  أن  ووكالئها  إليران  التوضيح  وهو  اآلن. 
النوع من األعمال يمكن أن يؤدي إلى رد قوي 

للغاية من الواليات المتحدة«.

»قلق« أميركي
ومنذ تشديد اإلدارة األميركية العقوبات على 
تسارعت  مايو،  بداية  اإليراني  النفط  قطاع 
ناقالت  فتعرّضت  المنطقة،  في  األحداث 
النفط لهجمات نادرة قبالة سواحل اإلمارات، 
المقربين  اليمن  متمردي  هجمات  وتكثفت 
من إيران على السعودية، وبينها هجوم على 
خط أنابيب للنفط قرب الرياض بطائرات من 

دون طيار.
المتحدة  الواليات  عزّزت  ذلك،  خضم  في 
إرسال  عبر  المنطقة  في  العسكري  حضورها 
قواتها  عديد  زيادة  وإعالنها  طائرات  حاملة 

بـ1500 جندي.
ستتجاوز  أنها  األميركيّة  اإلدارة  وأعلنت 
الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دوالر 
من  واألردن،  واإلمارات  السعودية  من  لكل 

أجل »ردع العدوان اإليراني«.
مضيق  بإغالق  بالتهديد  طهران  وردت 
من  بالمئة   35 يوميًا  منه  تعبر  الذي  هرمز 
إمدادات النفط العالمية التي تنقل بحرًا، في 

حال وقعت الحرب.
هذه  األربعاء  أمس  بولتون  ووصف 
بولتون  ورفض  بـ»الرادعة«.  اإلجراءات 
»الخوض في التفاصيل« ردًا على سؤال حول 
وجود أدلة تثبت مسؤولية إيران عن الهجوم 
أن  المهم  من  أنه  أكد  ولكنه  السفن،  عن 

»تدرك القيادة في إيران أننا نعلم«.
أبوظبي  التقى ولي عهد  إنه  بولتون  وقال 
ونظيره  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
نهيان،  آل  زايد  بن  طحنون  الشيخ  اإلماراتي 
المنطقة.  في  والتوتر  الثنائية  العالقات  لبحث 
وأكد »نبقى قلقين للغاية حول هذا ونرغب في 
أن نبقى متيقظين قدر اإلمكان«. وتابع »نقوم 
المنطقة  في  حلفائنا  مع  مكثفة  بمشاورات 

لبحث ما يمكننا القيام به بعد ذلك«.

بدأ جاريد كوشنر صهر الرئيس األميركي دونالد 
فلسطين  بين  المفاوضات  ملف  والمكلف  ترامب، 
الدول  في  جولة  اإلسرائيلي،  االحتالل  وحكومة 
المحتلة  والقدس  واألردن  المغرب  شملت  العربية 
قال  والتي  القرن«،  بـ»صفقة  يعرف  لما  للترويج 
يتم  أن  المفترض  من  إنه  أميركيون  مسؤولون 

الكشف عن تفاصيلها بعد انتهاء شهر رمضان.
ومن غير المعروف إذا كانت المشاكل التي تواجه 
نتانياهو  بنيامين  االحتالل  حكومة  وزراء  رئيس 
األخيرة،  االنتخابات  في  فوزه  رغم  لتشكيل حكومته 
وكذلك تهم الفساد التي تالحقه، من شأنها تأجيل 

الكشف عن تفاصيل خطة كوشنر ومساعديه.
المغرب  إلى  له  المرافق  والوفد  كوشنر  ووصل 
مأدبة  السادس  محمد  الملك  له  أقام  حيث  الثالثاء 
ومساعده،  لها  توصل  التي  األفكار  لمناقشة  إفطار 
جايسون غرينبالت، لتحريك ملف المفاوضات المجمد 
ازداد  والذي  اإلسرائيلي،  واالحتالل  فلسطين  بين 
تعقيدًا منذ وصول الرئيس ترامب إلى البيت األبيض 
على  األحادية  اإلجراءات  من  سلسلة  باتخاذ  وقيامه 
للكيان  عاصمة  المحتلة  بالقدس  االعتراف  رأسها 

الصهيوني ونقل سفارة بالده إليها من تل أبيب.

تجميد  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  وقرر 
على   2017 ديسمبر  منذ  واشنطن  مع  االتصاالت 
بين  نزيه  كوسيط  دورها  عن  تخلت  أنها  اعتبار 
بالقدس  االعتراف  ترامب  قرار  أعقاب  في  الطرفين 
القرار، قامت  عاصمة لدولة االحتالل. وردًا على هذا 
نفقات  في  واشنطن  مساهمة  بتجميد  ترامب  إدارة 
وتقليص  الفلسطينيين  لالجئين  األونروا  وكالة 
في  التحرير  منظمة  مكتب  وإغالق  المساعدات 

واشنطن.
وكان كوشنير أعلن أن الشق األول للمبادرة التي 
وسيتم  األساس،  في  اقتصادي  هو  بطرحها  سيقوم 
في  البحرين  تستضيفه  دولي  مؤتمر  في  طرحه 
لدول  ممثلين  ويحضره  المقبل  يونيو  شهر  نهاية 
عربية وإسرائيل واألطراف المعنية بملف المفاوضات 
إلى  األفكار  هذه  وتهدف  الفلسطيني–اإلسرائيلي. 
قطاع  في  المتدهورة  االقتصادية  األوضاع  تحسين 
اعتبار  على  الغربية،  الضفة  وكذلك  تحديدًا،  غزة 
مواقف  لتبني  الفلسطينيين  دفع  شأنه  من  ذلك  أن 
الشائكة  السياسية  القضايا  تناول  عند  ليونة  أكثر 
في  الشرعية  غير  والمستوطنات  المحتلة  كالقدس 
الفلسطينية  الدولة  والقدس وحدود  الغربية  الضفة 

وقضية الالجئين.
وغرد غرينبالت، الممثل الخاص للرئيس األميركي 
لقاء  أعقاب  في  األوسط،  الشرق  في  ترامب  دونالد 

مشاركة  »تشرفنا  قائاًل:  السادس  محمد  الملك 
اإلفطار هذا المساء مع جاللة الملك محمد السادس، 
الخارجية  ووزير  الحسن،  موالي  األمير  العهد  وولي 
ناصر بوريطة، وجاريد كوشنر. شكرًا لصاحب الجاللة 
المغرب  حكمتكم.  ومشاركة  خاصة  أمسية  على 

صديق مهم وحليف للواليات المتحدة«.
وفي أعقاب انتهاء جولته في الشرق األوسط، من 
ثم  يونيو سويسرا  األول  يزور كوشنر في  أن  المقرر 
بريطانيا، حيث سيشارك في زيارة الدولة التي يقوم 

بها ترامب.

في  المتحدة  الواليات  تكشف  أن  المنتظر  ومن 
الشق  عن  المنامة،  مؤتمر  خالل  يونيو،  و26   25
يكشف  لم  التي  للسالم  خطتها  من  االقتصادي 
المؤتمر  لهذا  واختير  بعد.  السياسي  شقها  عن 
إلى  السالم  »من  شعار  البحرين  في  االقتصادي 
جانب مسؤولين حكوميين  إلى  وسيجمع  االزدهار«، 
ممثلين عن المجتمع المدني وعالم األعمال، وتهدف 
من خالله واشنطن إلى »تشجيع الدعم الستثمارات 
اتفاق  تجعل  أن  يمكن  اقتصادية محتملة  ومبادرات 

السالم ممكنًا«.
لكن المعنيين باألمر، وهم الفلسطينيون، أعلنوا 
أمين  عريقات،  صائب  قال  إذ  للمؤتمر،  مقاطعتهم 
هذه  إن  التحرير،  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  سر 
االقتصادي  التطبيع  تشجيع  إلى  تسعى  »محاوالت 
المسؤول  وأضاف  لفلسطين«.  اإلسرائيلي  لالحتالل 
تحسين  في  تتجلى  ال  »القضية  أن  الفلسطيني 
في  بل  الفلسطيني،  للشعب  المعيشية  األوضاع 
مواردها  على  السيطرة  على  فلسطين  قدرة  تعزيز 
خالل  من  سيادتها  وتجسيد  وحدودها  ومعابرها 
إنهاء االحتالل«. كما قرر رجال األعمال واالقتصاديون 
في  االقتصادي  المؤتمر  مقاطعة  الفلسطينيون 

البحرين.
وقد  السرية،  من  بكثير  خطته  كوشنر  ويُحيط 
قال  لما  بديلة  جديدة  بأفكار  أشهر  عدة  منذ  وعد 

اتفاق.  إلى  التوصل  تتح  لم  تقليدية«  أنه »مقاربات 
كما ألمح أن أفكاره قد ال تعتمد بالضرورة مبدأ حل 
الدولتين الذي كان يعتبر األساس الذي انطلقت منه 
مفاوضات السالم التي رعتها الواليات المتحدة منذ 

عقد مؤتمر مدريد في العام 1991.
الحصول  في  يأمل  كوشنر  إن  مراقبون  ويقول 
على تأييد قسم من الفلسطينيين عبر وعده بتنمية 
دول  لدعم  بحاجة  أنه  مدرك  وهو  فعلية  اقتصادية 
ذلك،  لتحقيق  المتحدة  للواليات  حليفة  عربية 
وتحديدًا دول الخليج مثل السعودية واإلمارات والتي 
كبيرة  مالية  مساهمات  لها  تكون  أن  المتوقع  من 

لتنفيذ خطة صهر ترامب.
زيارته  في  كوشنر  يرافق  غرينبالت،  وبجانب 
األميركي  الممثل  وإسرائيل  األردن  ثم  المغرب  إلى 
الخاص لشؤون إيران في وزارة الخارجية براين هوك، 
كما أعلن مسؤول في البيت األبيض رافضًا الكشف 

عن اسمه.
مأدبة  فقد سبق  المغربية  األنباء  وكالة  وبحسب 
اإلفطار محادثات في القصر الملكي في الرباط بين 
الملك محمد السادس والمستشار الرئاسي األميركي 
العريقة  االستراتيجية  الشراكة  »تعزيز  تناولت سبل 
والواليات  المغرب  بين  األبعاد  والمتعددة  والمتينة 
المتحدة، وكذا التحوّالت والتطوّرات التي تشهدها 

منطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط«.

<    متظاهر جزائري يقف بوجه قوات مكافحة الشغب في الجزائر العاصمة

<  الشيخ محمد بن زايد أثناء استقباله لمستشار األمن القومي األميركي  بولتون

أبوظبي – وكاالت

الرباط – وكاالت

الخرطوم – وكاالت

الحكومية  المصالح  معظم  تعطلت 
السودان  في  والمطارات  والمحاكم  والبنوك 
والذي  أمس  لإلضراب  الثاني  اليوم  في 
و»اتحاد  التغيير«  الحرية  »قوى  له  دعت 
لتصعيد  وذلك  السودانيين«  المهنيين 
الحاكم  العسكري  المجلس  على  الضغط 
البشير  عمر  السابق  بالرئيس  اإلطاحة  منذ 
التوصل التفاق يسمح  اإلسراع في  أجل  من 
جديد  سيادي  لمجلس  السلطة  بتسليم 
ودونت  المدنية.  للقوى  فيه  الغالبية  تكون 
المختلفة  المؤسسات  أبواب  على  الفتات 
الحكومية والخاصة عبارات للتنبيه باإلضراب 
والدعوة لمساندته مثل »الرجاء التعاون مع 
عرفانًا  و»إضراب  و»أنا مضرب«،  اإلضراب«، 
دعوة  وحققت  وغيرها.  الشهداء«  لدماء 
قدرت  التجاوب،  من  عالية  نسبة  اإلضراب 
المائة،  في  ثمانين  بنحو  متابعات  بحسب 
الرغم من إعالن أحزاب سياسية  وذلك على 
الصادق  يترأسه  الذي  األمة  كحزب  تقليدية 

المهدي مقاطعة اإلضراب.

حميدتي: »ال تعليق«
ورفض المجلس العسكري االنتقالي التعليق 
المجلس  رئيس  نائب  وقال  اإلضراب،  على 
في  بحميدتي،  الشهير  دقلو،  محمد حمدان 
»كيزانًا«،  هناك  أن  الثالثاء  رمضاني  إفطار 
اإلخوان  جماعة  أنصار  إلى  إشارة  في 
أنفسهم  للثورة لحماية  المسلمين، انضموا 
وتحسين صورتهم. وأضاف، »أي زول فيهم 

لديه ملف جاهز وسنحاسبهم بالقانون«.
بقوى  يعترف  المجلس  أن  وأكد حميدتي 
تدخل  لوال  أنه  إلى  أشار  ولكنه  الحرية، 
البشير  الرئيس  لجلس  العسكري  المجلس 
وقال  رجل«.  على  رجاًل  »خالفًا  كرسيه  في 
لإلضراب  األول  اليوم  على  تعليقًا  حميدتي 
الثالثاء، »الناس ديل عملوا إضراب لكن نحنا 
ما بنقول ليهم أي حاجة وما عندنا عليه أي 
تعليق«. ولكنه زعم أن »هناك جهات دفعت 
أموااًل للباصات والمواصالت حتى ال تعمل... 
اإلضراب  لتنفيذ  أموااًل  دفعت  دواًل  وهناك 

ونعرف المتخابرين معهم«.

مسدسات وسكاكين
وقعت  مواجهة  أن  اإلضراب  منظمو  وزعم 
مجموعات  قيام  بعد  الكهرباء  شركات  في 

من إدارة األمن والسالمة بتهديد العاملين 
وتخويفهم  إلرهابهم  بمسدسات وسكاكين 
اإلضراب. في  المشاركة  لعدم  ودفعهم 

ومنع  األحداث  الحتواء  حميدتي  وتدخل 
عن  الكهربائي  اإلمداد  قطع  من  العاملين 

عموم البالد.
المجلس  في  بارزين  أعضاء  حاول  كما 
المركزي  البنك  موظفي  إثناء  العسكري 
اإلضراب،  في  المشاركة  عن  الخرطوم  في 
الطيران. وقال  الموظفين في قطاع  وكذلك 
شهود عيان إن مئات الركاب اضطروا للعودة 
طائراتهم.  إقالع  تعذر  بعد  منازلهم  إلى 
وطنية  طيران  شركات  أعلنت  وبالمقابل 

وعالمية تأجيل رحالتها لليوم الخميس.
على  الموافقة  األمة  حزب  رفض  وبعد 
الحرية  إعالن  »قوى  من  المعلن  اإلضراب 
مناسب،  غير  الوقت  أن  بحجة  والتغيير« 
أعلن أطباء الحزب الدخول في إضراب تأييدًا 
كشفت  جهتها  الحرية.ومن  قوى  إلعالن 
اإلضراب  نسبة  أن  السودان  أطباء  نقابة 
بالمستشفيات الحكومية والخاصة بلغت 85 
في المائة. وأكدت عضو لجنة أطباء السودان 
الشرعية د. هويدا محمد الحسن أن اإلضراب 
والخاصة  العامة  المستشفيات  جميع  شمل 
الطبية  الكوادر  وجميع  الطبية  والجمعيات 

بمختلف تخصصاتهم.

شلل في األسواق
المحالت  من  العديد  أغلق  السوق  وفي 

والدكاكين وغيرها أبوابها أمس بالخرطوم. 
وأظهرت متابعة حركة البيع والشراء أن هناك 
حالة شلل شبه تام. وأكدت قيادات ب»قوى 
وشددت  اإلضراب،  نجاح  والتغيير«  الحرية 
بها  يلوح  التي  الخيارات  جميع  أن  على 
المجلس العسكري للرد على خطوة اإلضراب 

رهانات خاسرة.
وأكد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر 
الدقير نجاح اإلضراب، وقال في تغريدة على 
حسابه بـ )تويتر(، »نجاح اإلضراب في يومه 
األول تأكيد لرغبة الشعب في إكمال انتصار 
ثورته بتأسيس سلطة انتقالية مدنية تقود 

الوطن على درب التغيير بإرادة جماعية«.
الحرية  بقوى  القيادي  دعا  ناحيته  ومن 
المجلس  مدني،  عباس  مدني  والتغيير 
العسكري إلدراك واستيعاب الطبيعة الثورية 
لغة  استخدام  عن  والكف  الراهن  للحراك 
التهديد. وقال مدني، »فرص نجاح اإلضراب 
عالية، والتهديد باتخاذ عقوبات من أي نوع 
أمور  كلها  أوالمعتصمين  المضربين  تجاه 
ليس  »اإلضراب  أن  إلى  ونبه  مفيدة«.  غير 
سالحًا نوويًا أو كيميائيًا مجرَّمًا دوليًا، وإنما 
الديمقراطية  السلمية  الوسائل  إحدى  هو 
وتأكيد  المطالب  لعرض  عليه  المتعارف 

التمسك بها«.
لتجمع  ممثلون  أعلن  أخرى،  ناحية  من 
الثالثاء  التقوا  أنهم  السودانيين  المهنيين 
عيسى،  حسام  السودان،  لدى  مصر  سفير 
وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات يعقدها 

أمام مقر  المعتصمون  ممثلو قادة االحتجاج 
مع  أبريل   6 منذ  السوداني  للجيش  القيادة 
السوداني.  بالشأن  المعنية  الدول  ممثلي 
عيسى  عن  االجتماع  في  مشاركون  ونقل 
تأكيده التزام مصر بعدم التدخل في الشأن 
أنموذج  أي  لفرض  السوداني، وعدم سعيها 
أوتجرية على الوضع في البالد. وقال السفير 
المصري بالخرطوم إن القاهرة تدعم خيارات 
وتتعاون  وستتعامل  السوداني،  الشعب 

بشكل كامل مع من يختاره السودانيون.

دعم إقليمي
الفتاح  عبد  العسكري  المجلس  رئيس  وكان 
البرهان قد قام بزيارة سريعة للقاهرة السبت 
الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  خاللها  التقى 
السيسي في أول زيارة خارجية يقوم بها منذ 
بزياة  الحًقا  البرهان  وقام  بالبشير.  اإلطاحة 
القاهرة، وكذلك جوبا  المقربة من  اإلمارات 

عاصمة جنوب السودان.
وكان نائب المجلس العسكري، حميدتي، 
قد قام كذلك نهاية األسبوع الماضي بزيارة 
العهد  ولي  خاللها  التقى  للرياض  خاطفة 
السعودي محمد بن سلمان، وهو ما اعتبره 
العسكري  المجلس  أن  مؤشرًا  المراقبون 
الحاكم في السودان أصبح اآلن أقرب لتحالف 
»دول االعتدال«، مصر والسعودية واإلمارات، 
يدعمان  كانا  اللذان  وتركيا  قطر  مقابل 
المقربة  اإلخوان  وجماعة  البشير  الرئيس 

منه.

البرهان يحصل على دعم مصر واإلمارات والسعودية

إضراب قوى التغيير يشل السودان واملجلس العسكري يرفض التعليق

بيروت ــ وكاالت

قايد  أحمد  الفريق  الجزائري  الجيش  أركان  رئيس  دعا 
صالح إلى »حوار جاد« يتم عبره تقديم »تنازالت متبادلة« 
االنتخابات  بإجراء  التمسك  مع  لكن  لألزمة،  حل  إليجاد 
الحركة  رفض  رغم  ممكن«  وقت  أسرع  »في  الرئاسية 

االحتجاجية لها.
في  ثالثاء  ككل  الطالب  آالف  تظاهر  ذلك  موازاة  في 
الرئاسية  االنتخابات  إلجراء  رفضًا  أخرى  ومدن  العاصمة 

وفق الشروط التي حددتها السلطات.
وقال قايد صالح في خطاب أمام قادة الجيش بجنوب 
بأهمية  الجميع  يؤمن  أن  هو   )...( اآلن  »األولوية  البالد 
المضي قدمًا نحو حوار مثمر يخرج بالدنا من هذه الفترة 
المعقدة نسبيًا« و»إجراء االنتخابات الرئاسية المقبلة في 
ال  التي  االنتقالية  الفترات  بعيدًا عن  وقت ممكن،  أسرع 

تؤتمن عواقبها«.
وبالنسبة للرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس 
الوحيد  »السبيل  فإن  أبريل   2 في  بوتفليقة  العزيز  عبد 
لحل األزمة التي تعيشها بالدنا هو تبني نهج الحوار الجاد 
وطنية«  ونخب  »شخصيات  بمشاركة  والبناء«  والواقعي 

و»يتم عبره التنازل المتبادل من أجل الوطن«.
وبعد إغالق باب الترشح لمنصب الرئاسة في 20 مايو، 
وغياب مرشحين من الوزن الثقيل سوى اثنين ال يملكان 
أي حظوظ في قبول ملفيهما، أصبح من المحتمل جدًا أن 
ألغى بوتفليقة  يتم تأجيل االنتخابات مرة أخرى، بعد أن 

االنتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل.
ويرفض الجزائريون الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 
22 فبراير عبر تظاهرات غير مسبوقة، إجراء انتخابات قبل 
رحيل كل وجوه النظام الموروث من عشرين سنة من حكم 
على  قادرة  انتقالية  هيئات  بإنشاء  ويطالبون  بوتفليقة. 

ضمان انتخابات حرة وعادلة.
الفترة  برفض  الثالثاء  أركانه  رئيس  عبر  الجيش  وردّ 
االنتقالية، قائاًل إن »الجزائر ال يمكنها أن تتحمل المزيد من 
التأخير والمزيد من التسويف«. ويصرّ الفريق قايد صالح 
في كل خطاباته التي تكاد تكون كل يوم ثالثاء أو أربعاء، 
على ضرورة احترام »اآلجال الدستورية« لكنه نفى أن يكون 
له »أي طموحات سياسية« كما رفض أن يشترك الجيش 
الدولة«  »مؤسسات  نحو  المحتجين  موجهًا  الحوار،  في 

ويقصد بها الرئاسة.

»تجارب مريرة«
وحذر قائد الجيش الجزائريين من، »تكرار تجارب مريرة 
سابقة كان قد كـابد ويالتها وعانى من آثارها أشد المعاناة 

)...( خالل سنوات 1990« في حال »عدم اإلسراع في بلوغ 
الحلول المالئمة لهذه األزمة«.

وكان قايد صالح يشير إلى الحرب األهلية التي عصفت 
وراح   ،2002 إلى   1992 من  سنوات  عشر  طيلة  بالجزائر 
ضحيتها 200 ألف قتيل، ويعرفها الجزائريون ب»العشرية 

السوداء«.
التشريعية  االنتخابات  إلغاء  بعد  المواجهات  واندلعت 
لإلنقاذ.  اإلسالمية  الجبهة  حزب  األول  بدورها  فاز  التي 
فتم إعالن حالة الطوارئ وحل البرلمان لتعويضه بمجلس 
انتخابات  تنظيم  تم  عندما   2007 سنة  حتى  انتقالي 

تشريعية جديدة.
وفي أول رد فعل على عرض الحوار رحبت حركة مجتمع 
أن  بدون  بالحوار،  ومعارض  إسالمي  حزب  أكبر  السلم، 

تتحدث مباشرة عن عرض الجيش.
وقالت الحركة في بيان، »ساعة الحوار قد آنت وأن الحوار 
الجاد والمسؤول والعقالني حتمي أكثر من أي وقت مضى 

بعد سقوط مشروع انتخابات 4 يوليو«.

تظاهرات طالبية
والثالثاء أيضًا، عاد آالف الطالب للتظاهر في العاصمة 
االنتخابات  رفضًا إلجراء  المدن،  العديد من  وفي  الجزائر 
الرئاسية وفق الشروط التي حدّدتها السلطات ومطالبين 
برحيل قايد صالح. وتظاهر نحو ألفي طالب في العاصمة. 
ومنذ بداية االحتجاجات اعتاد الطالب وأساتذتهم التظاهر 
كل ثالثاء بساحة البريد المركزي واستخدام درجه منبرًا 

لترديد الشعارات.
الساحة  ثم  أيام،  عشرة  قبل  الدرج  غلق  منذ  ولكن 
تظاهرتهم  الطالب  نقل  فيها،  تجمع  ألي  الشرطة  ومنع 
قوات  لمواجهة  تفاديًا  المجاورة،  واألحياء  الشوارع  إلى 

الشرطة.
وكما في العاصمة تظاهر الطالب أيضًا في عدة مدن 
للمطالبة أيضًا بإبعاد الجيش عن السياسة، تحت شعاري 
»دولة مدنية ال عسكرية« و»قايد صالح إرحل« في إشارة 

إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
وتولي  بوتفليقة  استقالة  بعد  فإنه  الدستور  وبحسب 
الرئيس االنتقالي عبد القادر بن صالح الحكم في 9 أبريل، 
يجب تنظيم انتخابات رئاسية بعد 90 يومًا من هذا التاريخ 

وتسليم السلطة للرئيس المنتخب.
والية  وانتهاء  االنتخابات  إجراء  استحالة  حالة  وفي 
الرئيس االنتقالي في التاسع من يوليو، فإن البالد ستدخل 
في مرحلة فراغ سياسي وقانوني. لكن بالنسبة لقايد صالح 
فإنه »ال شيء مستحياًل والجزائر في انتظار المخرج القانوني 
أشكال  من  شكل  أي  في  الوقوع  يقيها  الذي  والدستوري 

التأزيم«، كما قال في خطاب الثالثاء. <    موظفون يتظاهرون خارج مقر بنك الخرطوم  أثناء المشاركة في اإلضراب 

<  الملك محمد السادس وجاريد كوشنر على مأدبة افطار

قصف سوري– روسي يقتل 13 مدنيا  في التصعيد املستمر على إدلب

جوي  قصف  في  األربعاء  أمس  األقل  على  مدنيًا   13 قتل 
سوري استهدف محافظة إدلب في شمال غرب البالد، والتي 
تشهد مناطق منها منذ شهر تصعيدًا عسكريًا عنيفًا لقوات 

النظام وحليفتها روسيا.
ومنذ نهاية أبريل، تستهدف الطائرات الحربية السورية 
والروسية ريف إدلب الجنوبي ومناطق مجاورة له، ما يسفر 
بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى، كما دفع بحركة نزوح 
األمم  دعوات  برغم  وذلك  أمنًا،  أكثر  مناطق  إلى  ضخمة 

المتحدة وواشنطن المتكررة لوقف التصعيد.
وأفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان أمس عن مقتل 
13 مدنيًا األربعاء في قصف لقوات النظام، بينهم سبعة 
إدلب  ريف  في  سرجة  قرية  استهدفت  غارات  في  قضوا 
قصف  في  واحدة  عائلة  من  أربعة  عن  فضاًل  الجنوبي، 
ب»البراميل المتفجرة« استهدف بلدة البارة. وقتل أثنان 
قوات  تسعى  التي  الهبيط،  بلدة  على  قصف  في  آخران 

النظام للتقدم باتجاهها.
ويأتي ذلك غداة مقتل 27 مدنيًا في القصف المتواصل، 
في حصيلة هي األكبر منذ نهاية أبريل. وقال مدير المرصد 
رامي عبد الرحمن »يتواصل قصف النظام وروسيا بكثافة 

على مناطق عدة«، مشيرًا إلى أن الغارات الروسية تتركز 
على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.

وترد الفصائل، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام )جبهة 
إلى  التي تسعى  القاعدة سابقًا(،  لتنظيم  التابعة  النصرة 
صد تقدم قوات النظام في ريف حماة الشمالي، باستهداف 

مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.
أن  )سانا(  الرسمية  السورية  األنباء  وكالة  وأفادت 
مواطنة قتلت وأصيب سبعة بجروح في قصف لما تصفه 
بـ»المجموعات اإلرهابية« استهدف بلدات عدة في شمال 
النظام  قوات  قصف  جراء  القتلى  حصيلة  وبلغت  حماة. 
وروسيا منذ شهر نحو 280 مدنيًا بينهم عشرات األطفال، 

وفق المرصد السوري.
حفر  إلى  المدنيون  يعمد  المستهدفة،  القرى  وفي 
القبور ودفن الموتى في وقت متأخر لياًل خشية القصف، 
وفقًا لشهود عيان. وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء 
األكبر من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب 
والالذقية المجاورة، كما توجد في المنطقة فصائل إسالمية 

ومقاتلة أخرى أقل نفوذًا.
روسي–تركي  التفاق  المستهدفة  المنطقة  وتخضع 
ينص على إقامة منطقة منزوعة السالح تفصل بين قوات 
إكمال  يتم  لم  والمقاتلة،  المتشددة  والفصائل  النظام 

تنفيذه.

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

كالم في األرقام

إيرادات متوقعة من معرض 
إكسبو في اقتصاد اإلمارات

مليار دوالر

قالوا

08

طرح رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، فكرة عملة تجارة موحدة لمنطقة شرق آسيا 
على أن تكون مربوطة بالذهب، واصًفا تداول العمالت الحالي في المنطقة بأنه قائم على 

التالعب.
وقال مهاتير خالل مؤتمر في طوكيو، إن العملة المقترحة يمكن استخدامها في تسوية 
الواردات والصادرات، لكن ليس في التعامالت المحلية، مضيًفا أن »العملة التي نقترحها 

يجب أن تكون مربوطة بالذهب ألنه أكثر استقرارًا«.
الخارجية  بالعوامل  العمالت  بتأثر  يسمح  الحالي  األجنبي  الصرف  نظام  أن  إلى  وأشار 
دوالر   3.8 عند  الرنجيت  مهاتير  ربط  آسيا  في  المالية  األزمة  وخالل  للتالعب.  وتعرضها 
للعملة  الربط  بهذا  العمل  وتوقف  األموال،  رؤوس  تدفقات  في  للتحكم  إجراءات  وفرض 

الماليزية في 2005.
وفي وقت سابق، قالت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب إن وزارة الخزانة لم تجد 
أي شريك تجاري كبير تستدعي ممارساته اإلدراج على قائمة المتالعبين في العملة، لكنها 

أدرجت اسم ماليزيا على قائمة من تسع دول تستدعي المراقبة عن كثب.

 مقترح بتدشني عملة موحدة مربوطة بالذهب لشرق آسيا

روسيا تدرس تمديد خفض إنتاج 
النفط مع أوبك

أنطون سيليانوف 
نائب رئيس 
الوزراء الروسي

33.4
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4012دوالر أميركي
1.5639يورو

1.7735الجنية االسترليني
0.374الريال السعودي
0.3815درهم إماراتي

0.2027االيوان الصيني

2019 29 مايو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 
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والطريق«  الحزام  »مبادرة  تستغل  الصين  أن  النقاد  يزعم  ما  كثيرا 
الضخمة كشكل من أشكال »دبلوماسية فخ الديون« التعسفية لفرض 
سيطرتها على الدول التي تنضم إلى برنامجها العابر الحدود الوطنية 
في  مبالغا  يكون  ما  غالبا  الخطر  وهذا  التحتية.  البنية  في  لالستثمار 
الحزام  مبادرة  تحمل  قد  الواقع،  في  اإلعالم.  وسائل  جانب  من  وصفه 

والطريق نوعا مختلفا من المخاطر يهدد الصين نفسها.
الرئيس  أن  بدا  بكين،  في  األخيرة  والطريق«  »الحزام  قمة  في 
الموجه  الديون«  »فخ  انتقاد  جيدا  يــدرك  بينج  جين  شي  الصيني 
للصين. حيث قال شي في خطابه إن »إنشاء بنية تحتية عالية الجودة، 
البلدان  سيساعد  معقولة،  وبأسعار  للمخاطر،  ومقاومة  ومستدامة، 

على تحقيق االستفادة الكاملة من مواردها«.
وعيا  أكثر  أصبحت  الصين  أن  توضح  فهي  مشجعة،  إيماءة  هذه 
بآثار الديون الناجمة عن مبادرة الحزام والطريق. حيث خلصت دراسة 
في  مشاركة  دولة   63 بين  من  أن  إلى  العالمية  التنمية  مركز  أجراها 

المبادرة، هناك 8 دول معرضة لخطر »العجز عن سداد الديون«.
كنت  »إذا  الشهيرة،  جملته  في  كينز  مينارد  جون  قال  كما  ولكن 

كنت  إذا  لكن  مشكلة.  فستواجه  جنيه،  بمائة  لمصرفك  مدينا 
مدينا لمصرفك بمليون جنيه، فسيواجه هو مشكلة«.

إلى  الصين  تتحول  قد  والطريق،  الحزام  مبادرة  حالة  وفي 
وجه  على  جنيه.  بمليون  ما  شخص  له  يدين  الذي  المصرفي 
بالتقادم«،  المساومة  »نموذج  ضحية  الصين  تقع  قد  التحديد، 
على  قدرته  يفقد  األجنبي  المستثمر  أن  على  ينص  ــذي  ال

المساومة كلما زاد استثماره في بلد مضيف.
إطار  في  تندرج  التي  تلك  مثل  التحتية  البنية  مشاريع  وتعد 
الحجم،  ضخمة  ألنها  ذلك،  على  تقليديا  مثاال  والطريق  الحزام 
تركت  إذا  االقتصادية  قيمتها  وستنعدم  األرض،  على  ومثبتة 
المشاركة  الدول  أن بعض  المستغرب  غير  تكتمل. من  أن  دون 
على  التفاوض  بإعادة  اآلن  تطالب  والطريق  الحزام  مبادرة  في 

الشروط، وعادة يحدث ذلك بعد البدء في تنفيذ المشاريع.
وقد تضطر الصين إلى تقديم المزيد من التنازالت المواتية 

على  الصحيح.  مسارها  في  المشاريع  على  اإلبقاء  أجل  من  الدول  لتلك 
سكك  مشروع  أن  أبريل  منتصف  في  ماليزيا  أعلنت  المثال،  سبيل 
بعد  الحكومة  قبل  من  تعليقه  سبق  للمبادرة،  تابع  رئيسي  حديدية 

انتخابات العام الماضي، سيجري اآلن تنفيذه »بعد إعادة التفاوض«.
الصين  نمت  المثال،  سبيل  على  والتسعينيات،  الثمانينيات  في 
بوتيرة أسرع من الهند، على الرغم من امتالكها شبكة سكك حديدية 
السكك  خطوط  طول  بلغ   ،1996 عام  في  الدولي،  للبنك  وفقا  أقصر. 
بلغ  بينما  ميل(،   35,218( كيلومترا   56,678 الصين  في  الحديدية 

طولها في الهند 62,915 كيلومترا.
بل  التحتية،  البنية  بمشاريع  مدفوعا  الصيني  النمو  يكن  لم 
يتحقق  لم  وإذا  البشري.  المال  رأس  في  واالستثمارات  باإلصالحات 
ينتهي  فقد  والطريق،  الحزام  مبادرة  في  المشاركة  الدول  في  النمو 

المطاف بالشركات الصينية إلى تحمل التكاليف.
العديد  أن  ــك  ذل ــى  إل أضــف 
ــة في  ــارك ــش ــم ــدول ال ــ مـــن الـ
دول  هــي  الصينية  الــمــبــادرة 
ذلك  في  بالمخاطر–بما  محفوفة 
الرئيسي  المستفيد  باكستان، 
ــار  ــي إط ــارات ف ــم ــث ــت ــن االس م

المبادرة.
فباإلضافة إلى ارتفاع المخاطر 
ومخاطر  واالقتصادية  السياسية 
التخلف عن السداد، تقدم البالد أداء ضعيفا في مؤشرات التعليم. وفقا 
في  دولة   221 بين  من   180 المرتبة  باكستان  احتلت  التقارير،  ألحد 
في  الصينية  لالستثمارات  محتمل  إنذار  مؤشر  هذا  األمية.  محو  مجال 
التحتية  البنية  في  االستثمارات  أن  إلى  األبحاث  تشير  حيث  باكستان، 
عالية من  تنعم بمستويات  التي  البلدان  في  النمو فقط  تعزز  المادية 

رأس المال البشري.
البنية  في  استثماراتها  من  استفادت  نفسها  الصين  أن  والواقع 
مجرد  فإن  لذلك  التعليم.  في  بكثافة  أيضا  استثمرت  ألنها  التحتية 
تعمل  أن  المحتمل  من  وأخيرا،  كافيا.  يكون  لن  التحتية  بنيتها  تعزيز 
ما  وهو  الصين،  في  العام  القطاع  تقوية  على  والطريق  الحزام  مبادرة 
القتصادها.  األجل  طويلة  التهديدات  أحد  تفاقم  إلى  بدوره  سيؤدي 
وفقا لدراسة أجراها معهد أميركان إنتربرايز، شكلت الشركات الخاصة 
األول  النصف  في  والطريق  الحزام  مبادرة  استثمارات  من  فقط   28٪
نقطة   12 بلغ  بانخفاض  المتاحة(،  البيانات  )أحدث   2018 العام  من 

مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام 2017.
ربحية  تدني  جانب  إلى  والطريق،  الحزام  لمبادرة  الهائل  النطاق 
إطار  في  المدرجة  المشاريع  أن  يعني  الصيني،  الحكومي  القطاع 
حتما  وعندئذ،  الصينية.  البنوك  كبير من  إلى دعم  تحتاج  قد  المبادرة 
النقد  التمويل–وموارد  على  والطريق  الحزام  استثمارات  ستتنافس 
األجنبي التي تزداد ندرة–مع القطاع الخاص المحلي في الصين، الذي 
التجارية  الحرب  ضغوط  جانب  إلى  مرتفعا  ضريبيا  عبئا  بالفعل  يواجه 

مع الواليات المتحدة.
في  مهم  عنصر  وهي  الغربية،  الشركات  تستمر  ذلك،  على  عالوة 
العديد  قامت  البالد. حيث  االنسحاب من  الصيني، في  الخاص  القطاع 
وسيجيت  وأوراكـــل  ــازون  أم ذلك  في  بما  األميركية،  الشركات  من 
كوريا  من  هاينكس«  كيه  و»إس  »سامسونج«  شركتا  وأوبر–وكذلك 
اليابان–إما  من  و»سوني«  و»ميتسوبيشي«  و»توشيبا«  الجنوبية، 
بتخفيض عملياتها في الصين أو قررت االنسحاب تماما. ونتيجة لذلك، 
بلغ االستثمار األجنبي المباشر للواليات المتحدة في الصين 2.6 مليار 

دوالر في العام 2017، مقابل 5.4 مليار دوالر في العام 2002.
والطريق،  الحزام  مبادرة  خالل  فمن  القلق.  على  يبعث  التطور  هذا 
وتخلفا  استبدادية  العالم  دول  أكثر  بعض  مع  عالقاتها  الصين  توثق 
تؤدي  الوقت،  نفس  وفي  المالية.  الشفافية  إلى  وافتقارا  اقتصاديا 
وسياسات  باستمرار،  قوة  يزداد  الذي  العام  والقطاع  التجارية،  الحرب 

الحماية، إلى توسيع الفجوة بين الصين والغرب.
على  المبادرة  تنطوي  قد  الغرب،  مع  البالد  بعالقات  مقارنة  لكن 
ومع  الصيني.  لالقتصاد  إشكالية  تمثل  قد  غامضة  وجوانب  مخاطر 
العوامل  بسبب  صادراتها  آفاق  وضوح  وعدم  الصين،  اقتصاد  تباطؤ 
مبادرة  وحجم  ونطاق  سرعة  في  التفكير  إعادة  تجدر  الجيوسياسية، 

الحزام والطريق.

* خبير اقتصادي صيني

ياشينج هوانج*

فخ الديون

الصين أصبحت أكثر وعيا 
بآثار الديون الناجمة عن 

مبادرة الحزام والطريق.

ضخ  عن  طرابلس  في  المركزي  المصرف  أعلن 
أربعة  إلــى  دينار  مليون  بـــ38.5  نقدية  سيولة 

مصارف تجارية في منطقة أوباري بالجنوب الليبي.
صفحته  عبر  منشور  ــي  ف الــمــركــزي  وأشـــار 
السيولة  أّن  ــى  إل »فيسبوك«  على  الرسمية 
مصرف  لفرع  دينار  مليون   20.5 بواقع  توزعت 
مصرف  لــفــرع  ديــنــار  ماليين  و5  الجمهورية، 

الصحارى.
لفروع  العملة  تــوزيــع  جـــدول  تضمّن  كما 
شمال  لمصرف  دينار  ماليين   8 ــاري،  أوب مصارف 

أفريقيا، و5 ماليين دينار للمصرف التجاري.
التجارة  مــصــرف  أعــلــن  متصل،  ســيــاق  ــي  وف
من  المخصصة  النقدية  السيولة  توزيع  والتنمية، 
ووكاالته  فروعه  كل  عبر  المركزي  ليبيا  مصرف 
لكل  دينار  ألــف  بقيمة  األربــعــاء  اليوم  من  ــدًءا  ب

صاحب أو صاحبة حساب به شهريًا.
السحب  معدل  أن  بيان،  في  المصرف  وأوضــح 
خدمة  طريق  عن  أسبوعيًا،  دينارًا   240 سيكون 
 »ATM« اآللــي  الصراف  ونقاط  النقال  المصرف 
مخصصًا  األربعاء  يوم  يكون  وأن  عمولة  بــدون 
ليبيا  مــصــرف  شـــروط  حــســب  ــقــط،  ف لــلــنــســاء 
أو  لصاحب  يكون  السحب  أن  إلى  الفتًا  المركزي، 
وكالة  أو  فرع  أي  وفي  شخصيًا  الحساب  صاحبة 

تابعة للحساب.

ضخ 38.5 مليون دينار ملصارف أوباري
.. و61 مليون دينار لصيانة شبكة الكهرباء

توزيع سيولة نقدية بـ5.8 مليون دينار في سرت

.. وتواصل أزمة بطاقات أرباب األسر في أجدابيا

القاهرة – الوسط 

للتكنولوجيا  العمالقة  الصينية  هواوي  شركة  شنّت 
األميركي  الرئيس  إدارة  على  جــديــدًا  هجومًا 
القضاء  من  طلبت  أنها  معلنًة  تــرامــب،  دونــالــد 
الوكاالت  يمنع  »متسلط«  تشريع  إبطال  األميركي 

الفيدرالية األميركية من شراء منتجاتها.
األميركية  الالئحة  على  الــمــدرجــة  والــشــركــة 
بقيامها  ويُشتبه  خطرًا  تمّثل  التي  للشركات 
في  شكوى  قدّمت  بكين،  لصالح  محتمل  بتجسس 
أّن  بدعوى  القانون  هذا  ضد  تكساس  في  مــارس 
القيود  يبرر  دليل  أي  تقديم  في  فشل  الكونغرس 

غير الدستورية التي تستهدف الشركة.
سونغ  الشركة  في  القانوني  المسؤول  ــال  وق
األميركية  اإلدارة  إن  صحفي  مؤتمر  في  ليوبينغ 
تهديدًا  تمثل  هواوي  أن  يظهر  دليل  أي  تقدم  لم 
فقط  ــان.  دخـ وال  ــالح  س ال  هــنــاك  ليس  لــأمــن. 

افتراضات.
 - األربعاء  طلبها  قدّمت  أنها  الشركة  وأكــدت 
المتحدة(  الواليات  في  المحلي  )بالتوقيت  الثالثاء 
األميركي  القضاء  ــى  إل ولــجــأت  المحكمة.  ــدى  ل
القضية  هذه  في  الحكم  أّن  يعني  ما  المستعجل 
هواوي  تضطر  لن  وبالتالي  منفرد  قاض  سيصدره 

لخوض محاكمة كاملة.
العام  صدر  الذي  األميركي  القانون  هذا  ويمنع 
معدات  شــراء  من  الفيدرالية  الوكاالت  الماضي، 
التعامل  أو  الخاص  الصيني  العمالق  من  وخدمات 

مع شركات أخرى من زبائنه.
مقرّ  في  الصحفيين  أمام  ليوبينغ  سونغ  وذكر 
النظام  أن  الصين  جنوب  شينزين  في  الشركة 
العدالة.  لتحقيق  األخــيــر  الملجأ  هــو  القضائي 
النظام  ونــزاهــة  باستقاللية  ثقة  لديها  هــواوي 

نقل  األربعاء،  سابق  وقت  وفي  األميركي.  القضائي 
سونغ  عن  في«  تي  سي  »سي  الحكومي  التلفزيون 
ترامب  إلدارة  الواضحة  ــاإلرادة  ب تنديده  ليوبينغ 
والحظر  األميركية  السوق  من  ــواوي  ه طــرد  في 
معداتها  شراء  عمليات  يستهدف  الذي  المتسلط 

من جانب الوكاالت الفيدرالية.
الذي  الوقت  في  األربــعــاء  ــالن  اإلع هــذا  ويأتي 
في  عالميًا  الرائدة  الصينية  الشركة  فيه  تواجه 

سلسلة  الخامس،  الجيل  اتــصــاالت  شبكة  تقنية 
جديدة من الهجمات من جانب واشنطن

بــيــن بكين  الــتــجــاريــة  ــرب  ــح ال وفـــي خــضــمّ 
على  ــواوي  هـ تــرامــب  إدارة  أدرجـــت  وواشــنــطــن، 
تمنع  خــطــوة  فــي  المشبوهة  الــشــركــات  الئــحــة 
معدات  ــواوي  هـ بيع  مــن  األمــيــركــيــة  الــشــركــات 

تكنولوجية.
نفسها،  هــواوي  استمرارية  يهدد  اإلجــراء  وهذا 
اتصاالت  لمعدات  المصنعة  الصينية  الشركة  إن  إذ 
بشكل  تعتمد  محمولة،  وحواسيب  ذكية  وهواتف 

كبير على قطع مصنّعة في الواليات المتحدة.
»كوالكوم«  شركتي  أن  إعالمية  وسائل  وذكرت 
المصنّعة  الشركات  أهمّ  بين  من  وهما  و»أنتل« 
مع  تتعامال  لن  أنهما  أعلنتا  اإللكترونية،  للرقائق 
لتسعين  التنفيذ  وقف  مهلة  بعد  الصينية،  الشركة 

يومًا التي منحها البيت األبيض.
المجموعة  واشنطن  تستهدف   2018 عام  ومنذ 
إعطاء  دون  من  ترامب  إدارة  وتشتبه  الصينية. 
االستخبارات  ألجهزة  تسمح  الشركة  بــأن  ــة،  أدل
على  التجسس  بهدف  بياناتها  باستخدام  الصينية 

االتصاالت عبر الشبكات النقالة في العالم.
الصيني  العمالق  بدأها  التي  المعركة  وتثبت 
كل  الستخدام  مستعدّ  أنه  األميركي  القضاء  أمام 
في  السباق  من  استبعاده  لعدم  المتاحة  الوسائل 

السوق الرئيسية لتقنية الجيل الخامس »5 جي«.
ترامب  إدارة  األربــعــاء  ليوبينغ  سونغ  واتهم 
تملكها،  الــتــي  الــوســائــل  كــل  تستخدم  بأنها 
أجل  من  الدبلوماسية  والقنوات  واإلدارة  الحكومة 
طبيعي.  غير  أمر  هذا  أن  وأضــاف  الصين.  إفــالس 

يكاد ذلك أن يكون أمرًا لم نر مثله في التاريخ.

»هواوي« تخوض معركة قضائية ضد الواليات املتحدة
الشركة تتهم إدارة ترامب بالسعي إلفالس الصين

طرد هواوي من السوق األميركية 
وفرض حظر يستهدف عمليات شراء 

معداتها من جانب الوكاالت الفيدرالية

خلفت  عندما  األمنية  التوترات  نتائج  حصدت  األخرى  هي  الكهرباء  شبكة 
طرابلس،  العاصمة  بضواحي  التوزيع  شبكة  في  جسيمة  أضرارًا  الحرب 
دينار  مليون   61 تخصيص  عن  الوطني  الوفاق  حكومة  إثرها  أعلنت 
التي  المحطات  وصيانة  القطاع  منها  يعاني  التي  المشكالت  إلصالح 

تعرضت للتدمير بسبب المواجهات المسلحة الدائرة حاليًا حول العاصمة.
أزمة  لجنة  رئيس  ونائب  الوطني  الوفاق  بحكومة  التعليم  وزير  وأكد 
شبه  انقطاعًا  تعاني  االشتباكات  مناطق  إن  عبدالجليل،  عثمان  الطوارئ، 
بل  تدميرها،  جرى  فيها  التوليد  محطات  وأغلب  الكهرباء،  في  دائم 
الفتًا  حاليًا،  دخولها  الصيانة  فرق  تستطع  ولم  والسرقة،  للنهب  تعرضت 
والجنوبية  الغربية  المنطقتان  منها  تعاني  التي  الكهرباء  أزمة  أن  إلى 

حاليًا، ستنتهي بمجرد انتهاء حرب طرابلس.
للسيطرة  مالية  مخصصات  طلبوا  الكهرباء  شركة  مسؤولي  أن  وتابع 
الحرب،  للتدمير خالل  تعرضت  التي  للمعدات  الصيانات  وإجراء  األزمة  على 

»عمليات الصيانة للمحطات المدمرة ستبدأ فورًا مع انتهاء الحرب«.
لأحمال«  »طرحًا  هناك  أن  أوضح  الجنوب  في  الكهرباء  أزمة  وعن 
الواصلة  المنطقة  في  الخدمة  من  أبراج  أربعة  وخروج  سقوط  نتيجة 
الكهرباء  شركة  تستطع  لم  الحرب  لظروف  ونتيجة  وسمنو،  الجفرة  بين 
ال  حتى  وتخفيفها  األحمال  لطرح  اضطرت  لذلك  لصيانتها  إليها  الوصول 

تنقطع الخدمة بالكامل.

لشركة  التابع  -ماجد«  »مسلة  حقل  عمال  اتحاد  رفض 
العاملين  على  الدخل  ضريبة  تفعيل  إعادة  للنفط  الخليج 
االقتصادي  واالنتعاش  المالي  التحسن  رغم  بالشركة، 
لقطاع النفط في الفترة األخيرة، مطالبين في الوقت نفسه 

.67% المرتبات بنسبة  تفعيل قرار زيادة 
إبراهيم  ماجد،  مسلة-  حقل  عمال  اتحاد  رئيس  وأرسل 
للشركة  العام  االتحاد  رئيس  إلى  خطابًا  إبراهيم،  عبداهلل 
الدخل  ضريبة  بتفعيل  فوجئوا  الشركة  »عمال  إن  فيه  قال 
التي ألغيت بقرار رقم 7 لسنة 2010 األمر الذي سبب خيبة 

الجميع«. أمل لدى 
الفترة  في  طالبوا  الشركة  عمال  أن  إلى  الخطاب  وأشار 
المالي  التحسن  بعد  الرواتب  بزيادة  الماضية  القليلة 
الفترة  في  النفط  قطاع  حققه  الذي  االقتصادي  واالنتعاش 
في  سباقين  دائمًا  كانوا  الشركة  عمال  أن  األخيرة، مضيًفا 
مرت  التي  الظروف  أسوأ  وفي  اإلنتاج  معدالت  على  الحفاظ 

البالد. به 
المسؤولة  الجهة  بمخاطبة  العمال،  اتحاد  رئيس  وطالب 
الدخل  ضريبة  تفعيل  إعادة  أسباب  لتوضيح  بالشركة 
حين  إلى  القرار  تجميد  يتم  أن  في  أمله  مبديًا  قانونيًا، 
أو  تقدير  أقل  على   67% بنسبة  المرتبات  زيادة  قرار  تفعيل 
إيجاد حل يعوض الفرق على طريق تفعيل )عالوة الخطر أو 
4 ساعات عمل إضافي(، محذرًا في الوقت  عالوة الورديات، 
عن  عزوف  إلى  الضريبة  تلك  فرض  يؤدي  أن  من  نفسه 

الضريبية. التراكمات  بسبب  العمل 

عمال شركة الخليج للنفط 
يطالبون بزيادة الرواتب %67

الفروع  إدارة  أجدابيا  في  الجمهورية  مصرف  اتهم 
البطاقات  تفعيل  وعدم  تأخر  في  بالتسبب  بنغازي  في 
أنه طالب  إلى  بأرباب األسر، مشيرًا  الخاصة  المصرفية 
العالقة  المشاكل  حل  في  المساعدة  بضرورة  اإلدارة 

في أسرع وقت، حسب ما أفاد أحد المسؤولين بالفرع.
بالفرع  اإللكترونية  البطاقات  قسم  مسؤول  وقــال 
البطاقات  »ملف  إن  ــوســط«،  ـــ»ال ل ــزوي  الـ سفيان 
ومشاكل  وتفعيلها  األســر  بأرباب  الخاصة  المصرفية 
عمالء  ــام  أم محرج  موقف  في  وضعنا  السحب  عــدم 
الخدمات  تدني  يعانون  الذين  األهالي  من  المصرف، 

في كل مرفق ومصلحة حكومية بالمدينة«.
المصرفية  البطاقات  أغلب مشاكل  الزوي أن  وأضاف 
استعمال  نتيجة سوء  أو خطأ  البطاقة  بـ»تفعيل  تتعلق 
الرقم السري«، مبينًا أن دورهم في المصرف  أو إدخال 
يستفيد  لكي  المشاكل  تلك  وحل  »تسهيل  في  يتمثل 
ويسدد  مشاكله  ويحل  الخدمة،  من  البسيط  المواطن 

التزاماته التي يعانيها في حياته اليومية«.
ومواصاًل الحديث عن أصل األزمة، قال سفيان: »إن 
عن  فقط  تتم  اإلجــراءات  أن  إلى  يرجع  القائم  اإلشكال 
يفترض  التي  بنغازي،  مدينة  في  الفروع  إدارة  طريق 

تقدم  اإلدارة  لكن  إحالتها،  بعد  المشكلة  تنهي  أن 
وفقها  نحدد  ــام،  أي ثالثة  إلى  يوم  من  ــراوح  ت ــودًا  وع
في  الفروع  إدارة  وعــود  على  بناء  العمالء  مع  موعدًا 

بنغازي«.
عمالء  أن  إلى  الزوي  أشار  األزمــة،  حل  إمكاينة  وعن 
الفروع  إدارة  إلى  للذهاب  يضطرون  الذين  المصرف 
بردود  يفاجؤون  بطاقاتهم  مشكلة  لحل  بنغازي  في 
فرع  إدارة  إرســال  عدم  هو  التأخير  »سبب  بأن  اإلدارة 
يتعلق  ما  كل  يرسل  الفرع  أن  رغم  إحاالت،  أية  أجدابيا 

بالبطاقات عن طريق الفايبر أوالفاكس أوالبريد«.

سيولة  الوطني  التجاري  المصرف  فرع  وزع 
دينار  مليون  بـــ5.8  سرت  مدينة  في  نقدية 
ألول  وذلك  المواطنين،  من  مستحقيها  على 
التوزيع،  آلية  وعن   .2018 نوفمبر  منذ  مرة 
قال رئيس لجنة التواصل االجتماعي في سرت 
»الوسط«:  إلى  تصريح  في  الهادي،  سالم 
لقبائل  االجتماعية  المكونات  مندوبي  »إن 
بالتنسيق  التوزيع  عملية  على  أشرفوا  سرت 

مع لجنة التواصل االجتماعي بالبلدية«.
للصك  السحب  قيمة  أن  إلى  الهادي  وأشار 

التجاري  المصرف  إدارة  حددتها  الــواحــد 
القيمة  أن  إلى  مشيرا  دينارا،  بـ750  الوطني 
بأربعة  تقدر  للمصرف  المخصصة  اإلجمالية 
من  آخر  مبلغ  إلى  إضافة  دينار،  مليون   4.5
بـ1.8  يقدر  األسر  ألرباب  بالمصرف  اإليرادات 

مليون دينار.
المصرفية  العمليات  إدارة  ــى  إل يــشــار 
األســبــوع  خصصت  ــمــركــزي  ال بــالــمــصــرف 
لفروع  سيولة  ديــنــار  مليون   20 الماضي 

المصارف في سرت.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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الشرق  في  السياسية  التوترات  وتنامي  النفط  سوق  في  المعروض  شح  طغى 
بين  التجارية  الحرب  بسبب  العالمي  االقتصاد  تباطؤ  بشأن  المخاوف  على  األوسط 
 68.86 لتحوم حول  النفط،  انخفاض أسعار  إلى  أدى  المتحدة والصين، ما  الواليات 

دوالر للبرميل.
وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 

58.93 دوالر للبرميل، إذ تلقت الدعم من توقعات انخفاض المخزونات األمريكية.
وتتلقى أسعار الخام الدعم في األشهر األخيرة من تخفيضات اإلنتاج التي تنفذها 
تراجع  وكذلك  كبار  آخرون  ومنتجون  )أوبــك(  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة 

إمدادات إيران.
إلى  أبريل  مستويات  نصف  من  ألقل  مايو  في  إيران  نفط  صادرات  وانخفضت 
نحو 400 ألف برميل يوميًا بعد أن شددت الواليات المتحدة العقوبات على مصدر 
1.5 مليون  إيران بحاجة لتصدير ما ال يقل عن  الرئيسي لطهران، في وقت  الدخل 

إلى مليوني برميل يوميًا من الخام لتحقيق ميزانية بال عجز.

 مخاوف نشوب حرب تجارية تخيم على أسعار النفط
المستشارين  كبير  العريان،  محمد  اختير 
ــد  ــدى ألــيــانــز وأحـ ــ ــن ل ــي ــادي ــص ــت االق
العالم،  في  متابعة  األكثر  االقتصاديين 
بجامعة  كوينز  لكلية  جــديــدًا  رئيسًا 

كمبردج.
بمنحة  ــاز  فـ الـــذي  ــان،  ــري ــع ال يــحــل 
 1977 في  كوينز  في  االقتصاد  لدراسة 
الشرف  مرتبة  على  حصوله  بعد  وتخرج 
جون  الــلــورد  محل  األولـــى،  الــدرجــة  من 

ليونارد ايتويل في أكتوبر 2020.
رئيسًا  عمل  الذي  العريان،  إلى  يُنسب 

في  لالستثمار  مشارًكا  ورئيسًا  تنفيذيًا 
 2007 مــن  ألليانز  المملوكة  بيمكو 
وصقل  تعريف  في  الفضل   ،2014 حتى 
الجديد«  الطبيعي  ــع  ــوض »ال مفهوم 
الــمــرجــح  االقــتــصــادي  األداء  ــف  ــوص ل
األزمـــة  بــعــد  المتقدمة  لــالقــتــصــادات 
وُأدرج   .2008 فــي  العالمية  المالية 
قائمة  على  متتالية  سنوات  ألربع  العريان 
مفكر  مئة  »أهــم  بوليسي  فورين  مجلة 

عالمي«.
وسائل  فــي  المتكرر  ظــهــوره  ورغـــم 

و»سي. »رويترز«  بينها  من  كبيرة  إعالم 
و»فايننشال  و»بلومبرج«  إن.بــي.ســي« 
شخصية  يظل  الــعــريــان  ــإن  ف تــايــمــز«، 

أكاديمية في الصميم.
الجامعية  دراسته  من  االنتهاء  وبعد 
درجتي  على  العريان  حصل  كمبردج،  في 
من  االقتصاد  في  والدكتوراه  الماجستير 
عالقات  على  أبقى  بينما  أوكــســفــورد، 
في  عضو  والعريان  كمبردج.  مع  وثيقة 
والجامعات  الكليات  من  العديد  مجالس 

البحثية. والمراكز 

العريان رئيسا جديدا لكلية كوينز بجامعة كمبردج
السعر بالدوالرنوع الخام

67.75برنت

58.29غرب تكساس

69.43دبي

67.42سلة أوبك

66.90أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 29 مايو 2019

المفوضية  الوزراء اإليطالي إن  قال ماتيو سالفيني نائب رئيس 
إيطاليا  على  يورو  مليارات  ثالثة  غرامة  تفرض  قد  األوروبية 
مستويات  ارتفاع  بسبب  ــي؛  األوروب االتحاد  قواعد  لمخالفتها 

الدين والعجز الهيكلي.
كل  سيستنفد  أنه  »رويترز«  لوكالة  وفًقا  سالفيني،  وأضاف 
وغير  عتيقة  أوروبية  مالية  بقواعد  وصفه  ما  لمكافحة  طاقاته 

عادلة.
من  إن  لرويترز  قــاال  الــيــورو  منطقة  في  مــســؤوالن  كــان 
في  إيطاليا  بحق  عقابية  ــراءات  إج بروكسل  تبدأ  أن  المرجح 

الخامس من يونيو، بسبب المالية العامة للدولة.
المفوضية  من  لروما  تحذير  خطاب  إرســال  المتوقع  ومن 

هذا األسبوع.
ليفرضوا  الخطاب  إذا كان سيصلنا هذا  وقال سالفيني»لنرى 
ويطالبوننا  قبل  من  المتراكمة  الديون  بسبب  غرامة  علينا 

بسداد ثالثة مليارات يورو«.

قالت وكالة الطاقة     الدولية إن تراجعًا حادًا في قدرات الطاقة 
لم  إذا  الكهرباء،  إمدادات  وأمن  المناخ  أهداف  النووية سيهدد 

تجد االقتصادات المتقدمة طريقة لتمديد أعمار مفاعالتها.
الكهرباء منخفضة  النووية حاليًا ثاني أكبر مصادر  والطاقة 
في  عشرة  وتشكل  المائية،  الطاقة  بعد  العالم،  في  الكربون 
المفاعالت  لكن  عالميا.  الكهرباء  توليد  إجمالي  من  المئة 
متوسط  يتجاوز  وأوروبـــا  المتحدة  ــات  ــوالي ال فــي  النووية 
البالغ  العالم  في  المفاعالت  من  والكثير  عاما   35 اآلن  أعمارها 
المنخفضة  الغاز  أسعار  إن  إذ  اإلغالق،  وشك  على   452 عددها 
جدوى  ذي  غير  تشغيلها  يجعالن  األمــان  متطلبات  وتشديد 

اقتصادية.
النووية  الطاقة  عن  رئيسي  تقرير  أول  في  الوكالة  وكتبت 
تفقد  قد  السياسة،  في  تغييرات  »دون  عامًا  عشرين  في 
 2025 بحلول  النووية  قدرتها  %25 من  المتقدمة  االقتصادات 

وما يصل إلى الثلثين بحلول 4040«.
قــدرات  زادت  األخــيــرة،  ــا  ــامً ع العشرين  ــدار  مـ وعــلــى 
في  جيجاوات   580 بواقع  الشمسية  والطاقة  الرياح  طاقة 
وكالة  تقديرات  تشير  ذلك،  رغم  لكن  المتقدمة.  االقتصادات 
البالغة  النظيفة  الطاقة  مصادر  حصة  أن  إلى  الدولية  الطاقة 
%36 من إمدادات الكهرباء العالمية في 2018 كانت كما هي 

قبل عشرين عاما بسبب التراجع في الطاقة النووية.
الطاقة  في  المتوقع  التراجع  لتعويض  إنه  الوكالة  وقالت 
االستثمار  ينمو  أن  يجب  المقبلة،  عاما  العشرين  في  النووية 
ذلك  لكن  أمثال،  خمسة  بمقدار  المتجددة  الطاقة  مصادر  في 
استثمارا كبيرا  وإنما يتطلب  باهظة فحسب،  لن يشكل تكلفة 

في شبكات الكهرباء.

لشركة  الباكستاني  المؤسس  نقفي  عـــارف  ســـراح  أطلق 
وّفى  أن  بعد  ــراج«،  »أب مجموعة  المنهارة  المباشر  االستثمار 
 19( استرليني  جنيه  مليون   15 سداد  تتضمن  كفالة  بشروط 

مليون دوالر، وفق مسؤول قضائي تحدث لـ»رويترز«.
إلقاء  بعد  لندن  في  وانــدســورث  سجن  في  نقفي  وُاعتقل 
في  يواجهها  اتهامات  يخص  فيما  أبريل،  في  عليه  القبض 
بينهم  من  مستثمرين  على  باالحتيال  تتعلق  المتحدة  الواليات 

مؤسسة بيل وميليندا جيتس.
عن  نيابة  أصدرته  بيان  في  عامة  عالقات  شركة  وقالت 
نقفي  للسيد  للغاية  صعبا  وقتا  مثلت  الفائتة  »األسابيع  نقفي 
تبرئة  يتوقع  وهو  ببراءته،  متمسك  »إنه  وأضافت  وأسرته«، 
إعالن  كــرر  نقفي  السيد  اتهامات.  أي  من  بالكامل  ساحته 
لكافة  الوضع  هذا  تسوية  في  إيجابية  قوة  يكون  بأن  تعهده 

األطراف ذات الصلة«.
بإمكانية  مايو  من  الثالث  في  لندن  في  محكمة  وقضت 
ذلك  في  بما  كفالته،  بشروط  وفــىّ  إذا  نقفي  ســراح  إطــالق 
 650 بقيمة  إضافية  وضمانة  استرليني  جنيه  مليون   15 سداد 

ألف جنيه استرليني.
الباكستاني،  وتشمل الشروط أيضًا طلب تسليم جواز سفره 
به  تُبلغ  عــنــوان  فــي  ساعة   24 مــدى  على  إقامته  وتحديد 
متحدث  قاله  ما  بحسب  إلكتروني،  تتبع  جهاز  وارتداء  المحكمة، 
األربعاء  قضائي  مسؤول  وقال  الوقت.  ذلك  في  االدعــاء  باسم 
شروط  تحقيق  بعد  الثالثاء  مساء  نقفي  ســراح  إطــالق  تم  إنه 
في  مجددًا  الحضور  نقفي  على  يتعين  أنه  لى  الفتًا  الكفالة، 

محكمة وستمنستر في 12 يونيو.
االستثمار  صناديق  أكبر  من  كانت  التي  ــراج،  أبـ وبــدأت 
بعد  االنهيار  في  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  في  المباشر 
للرعاية  في صندوق  أموال  استخدام  بشأن  مع مستثمرين  نزاع 

الصحية حجمه مليار دوالر.

إيطاليا تترقب عقوبة أوروبية 
بقيمة 3 مليارات يورو

الوكالة الدولية تدق ناقوس 
الخطر حول تراجع الطاقة النووية

إطالق مؤسس »أبراج« بعد 
سداد 19 مليون دوالر

مجموعة »علي بابا« تسعى 
لجمع 20 مليار دوالر

 بدء سريان اتفاق منطقة 
التبادل الحر القارية بأفريقـيا

موازنة  مشروع  اللبنانية  الحكومة  أقــرت 
إجـــراءات  تضمن  ــذي  الـ  ،2019 ــام  ــع ال
الناتج  مــن   %7.6 ــى  إل العجز  تخفض 
مجلس  إلــى  وأحالته  اإلجمالي،  المحلي 

النواب للمصادقة عليها.
الحريري،  سعد  الحكومة،  رئيس  وكان 
ستكون  الموازنة  إن  سابق  وقت  في  قال 
للحصول  البالد  تاريخ  في  تقشفا  األكثر 
ــدوالرات،  ال بمليارات  وهبات  قروض  على 
شرط  بتقديمها  الدولي  المجتمع  تعهد 

العجز. تخفيض 
خليل،  حسن  علي  المالية  وزيــر  وأعلن 
لمجلس  الـ20  الجلسة  انتهاء  إثر  اإلثنين، 
الموازنة  ــرت  »أق الموازنة،  حــول  الـــوزراء 

كما هي من دون تسجيل اعتراضات«.
القصر  في  صحفي  مؤتمر  خالل  وأوضح، 
ستبلغ  العجز  نسبة  أن  بعبدا،  في  الرئاسي 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  مــن   %7.59
رقم  وهو  الماضي،  العام  بـ%11.4  مقارنة 

مرض جدا، وفق قوله.
الجديدة  الموازنة  المالية  وزير  واعتبر 
وأساسيا  جــدا  مهما  استثنائيا  »تــحــوال 
وزيـــادة  النفقات  تخفيض  صعيد  على 
مليار   25.850 اإلنفاق  بلغ  إذ  ــواردات«،  ال
مقابل  دوالر(  مليار   17.1( لبنانية  ليرة 
 13( ليرة  مليار   19.600 بقيمة  واردات 

مليار دوالر(.
في  تدهورا  االقتصادي  الوضع  ويشهد 
العام  الدين  ويقدر  ســنــوات،  منذ  لبنان 
أكثر  أي  دوالر،  مليار   86 من  بأكثر  اليوم 

أن  كما  المحلي،  الناتج  من   %150 من 
المصرف  من  الدولة  ديون  من   %80 نحو 
تراكم  التي  الخاصة  والمصارف  المركزي 

أرباحا هائلة من فوائد خدمة الدين.
 %35 وحــدهــا  الــديــن  خدمة  وتشكل 
للرواتب   %35 مقابل  ــة،  ــمــوازن ال مــن 
و%11  التقاعد  ومعاشات  والمخصصات 

النمو  نسبة  وسجلت  الكهرباء.  في  للعجز 
وفق   ،%0.2 لبنان  فــي  الماضي  الــعــام 

صندوق النقد الدولي.
في  المتعاقبة  السلطات  فشل  وبعد 
الذي  البلد  في  بنيوية  إصــالحــات  ــراء  إج
تعهدت  كاهله،  والفساد  الــديــون  تثقل 
مؤتمر  ــام  أم الماضي،  الــعــام  الحكومة 

باريس  استضافته  الــذي  )ســيــدر(،  دولــي 
اإلصالحات  هذه  بإجراء  لبنان،  لمساعدة 
حصولها  مقابل  العامة  النفقات  وتخفيض 
شكل  على  دوالر  مليار   11 من  أكثر  على 

قروض وهبات.
الجديدة  الــمــوازنــة  أن  خليل  واعتبر 
الدولي  للمجتمع  واضحة  »رسالة  تبعث 
األمر  هذا  وسيترجم  جديون،  بأننا   )...(
استثمارية  لمشاريع  ــالق  وإطـ ضــخ  فــي 
عجلة  تحريك  في  أثر  لها  سيكون  جديدة 

االقتصاد«.
على  الضرائب  رفع  الموازنة  والحظت 
سبعة  مــن  المصرفية  ــع  ــودائ ال فــوائــد 
فرض  عــن  فضال  المئة،  فــي  عشرة  إلــى 
المواد  على  المئة  في  اثنين  بنسبة  رسم 

المستوردة.
بين  قلقا  أثــار  الموازنة  مشروع  وكــان 
معيشية  أحواال  يعانون  الذين  المواطنين 
دفع  ما  سنوات،  منذ  بالتزايد  آخذة  صعبة 
اعتصامات  ــى  ال الــعــام  القطاع  موظفي 
ألي  رفضا  أسابيع؛  منذ  متتالية  وإضرابات 
أو  رواتبهم  من  اقتطاعا  تلحظ  اقتراحات 

من امتيازات بعضهم.
اإلجـــراءات  المالية  وزيـــر  يــحــدد  ــم  ول
تنشر  ــم  ل كــمــا  الــمــتــخــذة،  التقشفية 
يتوقع  التي  الموازنة،  مشروع  الحكومة 
لموظفين  إضافية  بمخصصات  تمس  أن 

في القطاع العام.
الــمــوازنــة  تحتاج  أن  المتوقع  ومــن 
مجلس  في  عليها  المصادقة  قبل  وقتا 
األحــزاب  بعض  لدى  أن  خصوصا  النواب، 
عــدة  بــنــود  عــلــى  تحفظات  السياسية 

تلحظها.

حكومة لبنان تقر موازنة إنقاذ استثنائية لـ2019 
خفض نسبة العجز إلى %7.6

القاهرة – الوسط

اقتراح  للسيارات  الفرنسية  »رينو«  شركة  تدرس 
اتفاق  في  بالمناصفة،  لالندماج  كرايسلر«  »فيات 
صناعة  عالم  في  المشهد  رســم  يعيد  أن  يمكن 
في  الفرنسية  المجموعة  تنظر  بينما  السيارات، 
كارلوس  التنفيذي،  رئيسها  توقيف  بعد  خياراتها 

غصن في اليابان.
سنوات  مدى  على  استراتيجيتها  »رينو«  وربطت 
لكن  اليابانية،  »نيسان«  مجموعة  مع  بشراكتها 
أثار  المجموعتين  من  الحقا  وإقالته  غصن  توقيف 

أسئلة بشأن هذه الشراكة.
ما  لمناقشة  ــا  ــه إدارت مجلس  اجتماع  وبعد 
بأنها  »رينو«  أفــادت  ــودي«،  ال بـ»العرض  وصفته 
التي  االندماج  عملية  بشأن  محادثات  في  ستدخل 
السيارات  لصناعة  مجموعة  أكبر  ثالث  عن  ستثمر 
لهذا  المستثمرين  تأييد  وانعكس  العالم.  في 
سهم  قفز  إذ  الــبــورصــة،  ــواق  أسـ فــي  االحــتــمــال 
منتصف  تــداوالت  في   %  15 من  بأكثر  »رينو« 
في  المرتقبة  الصفقة  إعــالن  شهد  الــذي  اليوم، 
كرايسلر«  »فــيــات  سهم  سجل  بينما  بــاريــس، 

ارتفاعا بأكثر من 10% في ميالنو.
الوصول  على  قــدرة  »فيات«  العرض  وسيمنح 
مما  الكهربائية،  للسيارات  »رينو«  تكنولوجيا  إلى 
األوروبية  المفوضية  قانون  بتطبيق  لها  يسمح 
أكسيد  ثــانــي  ــى النــبــعــاثــات  ــل األع الــحــد  بــشــأن 

الكربون.
إلى  الــوصــول  مــن  فستتمكن  ــو«،  ــن »ري وأمــا 
الواليات  في  الواسعة  كرايسلر«  »فيات  عمليات 
والسيارات  الشاحنات  مجال  في  وخبرتها  المتحدة 

الرياضية متعددة األغراض.
التي  الفرنسية  الحكومة  بدعم  الفكرة  وحظيت 
 ،%15 نسبتها  تبلغ  »ريــنــو«  في  حصة  تمتلك 
يتسبب  لن  االنــدمــاج  أن  »فــيــات«  ــدت  أك بعدما 

بإغالق أي معامل إنتاج.
الفرنسية،  الحكومة  باسم  الناطقة  وقــالــت 
)االقــتــراح...(  تؤيد  »الحكومة  إن  ندياي،  سيبيت 
أن  هذه  االندماج  عملية  شــروط  على  يجب  لكن 
وبالطبع  لـــ)ريــنــو(،  االقــتــصــادي  التطوير  تدعم 

موظفيها«.
ماتيو  اإليطال،ي  الــوزراء  رئيس  نائب  رحب  كما 
»صفقة  بأنه  وصفه  ــذي  ال بــاالقــتــراح  سلفيني، 
ودعا  قلقها،  أبدت  العمال  نقابات  أن  إال  رائعة«، 
أكبر  ثاني  تــي«،  جي  »سي  للعمل  العام  االتحاد 
للمحافظة  الحكومة  »ريــنــو«،  في  عمالية  نقابة 
يتسبب  قد  إذ  اتفاق،  أي  بعد  معطلة  أقلية  على 
في  الدولة  حصة  قيمة  من  بالتخفيف  االنــدمــاج 

المجموعة الجديدة إذا تشكلت.
نوفمبر  في  ــاك،  اإلرب من  حالة  »رينو«  وســادت 
لغصن،  اليابانية  السلطات  توقيف  مع  الماضي، 
ويبيع  اليابانية.  شريكتها  رئيس  كذلك  كان  الذي 
ما  »ميتسوبيشي«،  كذلك  يضم  الــذي  التحالف، 
مقارنة  عام  كل  سيارة  مليون   10.8 نحو  مجموعه 
إذ  اليابانية،  و»تويوتا«  األلمانية  بـ»فولكسفاغن« 

تبيع كل منهما نحو 10.6 مليون مركبة.
المجموعة  مستقبل  بشأن  شكوك  تسري  لكن 

بينما  و»نيسان«،  »رينو«  من  غصن  إقالة  بعد 
الجانب  ضــغــوط  ــن  م منزعجة  طــوكــيــو  تــبــدو 

الفرنسي لتعميق التكامل.
في   %43 نسبتها  حــصــة  ــو«  ــن »ري وتــمــلــك 
شريكتها  في   %15 بدورها  تملك  التي  »نيسان«، 
بالمحافظة  الطرفين  تعهدات  ورغــم  الفرنسية. 
أن  إلــى  يشيرون  محللين  أن  إال  التحالف،  على 

التوترات قد تدفع »رينو« للبحث عن بدائل.
مشروعها  ــأن  ب كــرايــســلــر«  ــات  »فــي ــادت  ــ وأف
صناعة  »مجموعة  عن  يثمر  قد  لـ»رينو«  المقترح 
مليون   8.7 بيع  بإمكانها  متميزة«  دولية  سيارات 
التعريفي  الملف  أن  وذكـــرت  ســنــويــا.  ــارة  ســي
سيكون  التجاريتين  المجموعتين  لعالمتي 
تغطية  وسيوفر   )...( ومتكامال  النطاق  ــع  »واس
إلى  ووصــوال  الفخامة  من  انطالقا  للسوق  كاملة 

)المركبات( واسعة االنتشار«.

انخفاض  تعاني،  التي  »نيسان«،  ذكر  يتم  ولم 
غصن  قضية  بسبب  سمعتها  وتضرر  مبيعاتها 

الذي يواجه تهما بارتكاب مخالفات مالية.
في  لضغوط  كــرايــســلــر«  ــات  ــي »ف وتــعــرضــت 
شريك،  عن  تبحث  بأنها  تكهنات  أثــار  ما  ــا،  أوروب
وضعه  لتعزيز  ضغوطا  القطاع  يواجه  وقــت  في 
للسيارات  المكلف  والتحول  الطلب  تراجع  وجه  في 

الكهربائية.
ــع على  ــ ــى »فـــيـــات« بــشــكــل واس ويــنــظــر إلـ
المركبات  ســوق  إلــى  الــوصــول  في  تأخرت  أنها 
قطاعي  في  جيدا  يعد  أداءهــا  لكن  الكهربائية، 
األغراض  متعددة  الرياضية  والسيارات  الشاحنات 

في الواليات المتحدة.
إلى  مبكرا  تــحــوال  ــو«  ــن »ري حققت  ــا،  ــدوره ب
السوق  في  نحاحا  وحققت  الكهربائية،  السيارات 
بعد  تــحــاول  لــم  أنها  رغــم  »زوي«  سيارتها  مــع 

دخول سوق أميركا الشمالية.
سيضع  االنــدمــاج  إن  كرايسلر«  »فيات  وقالت 
يتعلق  ما  في  قوي  موقع  »في  الجديدة  المجموعة 
الكهربائية  المركبات  نحو  التكنولوجي«  بالتحول 

وتلك ذاتية القيادة.
شائعات  ســرت  الــعــام،  هــذا  سابق  وقــت  وفــي 
األمل  فقدت  بعدما  بـ»فيات«  مهتمة  »رينو«  بأن 
حتى  أو  »نيسان«  مــع  كامل  بشكل  بــاالنــدمــاج 

منافستها الفرنسية »بي إس إيه«.
االندماج  يــدر  أن  كرايسلر«  »فيات  وتوقعت 
دوالر(  مليار   5.6( يورو  مليارات  خمسة  من  أكثر 
التكامل،  أنماط  من  وغيرها  التكاليف  توفير  عبر 
نيسان-  »رينو-  تحالف  من  الميزات  جانب  إلــى 

ميتسوبيشي«.
وميتسوبيشي  نيسان  أخذ  »مع  المجموع  وفي 
»فيات  مــع  ــاج  ــدم االن يثمر  قــد  الحسبان«،  فــي 
مركبة،  مليون   16 يقارب  ما  إنتاج  عن  كرايسلر« 
»فولكسفاغن«  على  الــتــفــوق  يعني  ــا  م وهــو 

و»تويوتا«.

»رينو« و»فيات« تسعيان لعملية اندماج »تاريخية«
يعيد رسم المشهد في عالم صناعة السيارات

بسبب المالية العامة للدولة

تخطط المجموعة الصينية الرائدة في مجال التجارة اإللكترونية 
»علي بابا« إلعالن إدراج ثان في البورصة، قد يجمع 20 مليار 

دوالر، في الوقت الذي تسعى فيه بكين لتشجيع شركات 
التكنولوجيا الصينية الضخمة إلدراج أسهمها في بورصات قريبة 

من الوطن.
الواليات  في  أساسا  المدرجة  بابا«  »علي  مجموعة  وتسعى 
العام  من  الثاني  النصف  في  كونغ  هونغ  في  لتقديم طلب  المتحدة 
إلى  لها  تقرير  في  استندت  التي  »بلومبرغ«،  شبكة  وفق   ،2019

أشخاص لم تسمهم على علم بهذا المخطط.
للمجموعة،  إلى فتح قنوات تمويل جديدة  الثاني  اإلدراج  ويهدف 
دوالر  مليار   25 مبلغ   2014 العام  نيويورك  في  إدراجها  جمع  التي 

في أكبر طرح عام أولي في العالم.
الشركة ال  إن  وقال  التعليق،  بابا« رفض  باسم »علي  ناطقا  لكن 
شركاتها  تشجيع  إلى  الصين  وتسعى  السوق«.  »شائعات  على  ترد 
أسهمها  إلدراج  والمستقبلية  الحالية  التكنولوجيا  مجال  في  الكبرى 
بالقرب من الوطن، بما في ذلك عبر بورصة تقنية مخطط لها في 

شنغهاي، ستكون رد الصين على بورصة »ناسداك«.
المتحدة  والواليات  الصين  خوض  مع  الخطوات  هذه  وتأتي 
األميركية  الشركات  واشنطن  منعت  حيث  متصاعدة،  تجارية  معارك 

من التعامل مع عمالق االتصاالت الصيني »هواوي« ألسباب أمنية.
المستهلك  ولع  من  لالستفادة  بابا«  »علي  مجموعة  وتسعى 
القطاع  هذا  على  السيطرة  أجل  من  اإللكترونية،  بالتجارة  الصيني 

في الصين، وتصبح واحدة من أكبر الشركات العالمية.

بدأ الخميس سريان اتفاق منطقة التبادل الحر )زليك( القارية وهو 
بالقارة  اقتصاديًا  النهوض  األفريقي بهدف  لالتحاد  مشروع محوري 

ورفع التجارة البينية األفريقية بـ%60 بحلول 2022.
مرحلة  »إنها  موشانغا  ألبرت  األفريقي،  االتحاد  مفوض  وقال 
تاريخية. بدأ سريان اتفاق زليك اليوم )..( نحتفل بنجاح التزام شجاع 

وبرغماتي وقاري من أجل االندماج االقتصادي«.
قمة  خالل  يوليو  من  السابع  في  العمالنية«  »المرحلة  وستتم 
مثل  أساسية  أدوات  من  االنتهاء  وبعد  نيامي  في  األفريقي  االتحاد 
عقبات  »إزالة«  وآليات  للسلع  المنشأ  قواعد  وتحديد  التحكيم  آليات 

مثل الفساد وسوء البنى التحتية.
ويفترض أن تؤدي منطقة التبادل الحر إلى إلغاء تدريجي للرسوم 
الجمركية بين الدول األعضاء ما سيشجع التجارة داخل القارة ويتيح 
للبلدان األفريقية التحرر من نمط اقتصادي يتميز بتركيز مفرط على 

استغالل المواد األولية.
 60% وتوقع االتحاد األفريقي أن يتيح تطبيق االتفاق زيادة بنحو 

بحلول 2022 في حجم التجارة البينية األفريقية.

باريس–وكاالت

»فيات« ستمتلك القدرة على الوصول 
إلى التكنولوجيا الكهربائية لـ»رينو« 

وتطبيق القانون األوروبي بشأن الحد 
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

االندماج سيدر أكثر من 5 
مليارات يورو ويثمر عن إنتاج ما 

يقارب 16 مليون مركبة

اإلنفاق يبلغ 25.85 مليار 
ليرة لبنانية مقابل ورادات 

بقيمة 19.600 مليار ليرة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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املسافة بني مرثية ابن 
الرومي ومرئية الكوني

جمعة بوكليب

فالنــي عبدالرحمن الزوي

قطٌ من ذوات األربع، مدلل، غير مباٍل وال مكترث سياسيًا، ومعلم ثابت، ومقيم دائم، تحت كل الظروف. 
يتمتع بمزايا كثيرة غير منصوص عليها في القانون، ومحبوب سواء من ساكني المقر، أو العاملين به، أو 

من ضيوفه. يحظى بمعاملة خاصة من الصحفيين والمصورين، ووسائل اإلعالم، بغض النظر عمن يشغل 
مقر رئاسة الحكومة البريطانية. ويحمل لقب »قط داوننغ ستريت«.

وقط أو قطة، على قدمين اثنتين، متعودتين على السير في حقول مزروعة ألغامًا، وطرق مليئة 
بمطبات، وفخاخ، وبهوية حزبية، معروفة. إقامته/ إقامتها ال تكتسب ديمومة. يتمتع بمزايا حددها 

القانون. وقد يكون محبوبًا، أو مبغوضًا من العاملين بالمقر، أو من ضيوفه، وتتصف عالقة الصحفيين 
والمصورين ووسائل اإلعالم به - بها،عمومًا، بالتوتر وعدم الثقة، ويحمل لقب رئيس وزراء حكومة صاحبة 

الجاللة.
المتابعون لألحداث السياسية، يهمهم جدًا أن يكونوا على معرفة بالقط، واسمه، وآخر ما سجل في 

سجله اليومي من نشاطات، أو ما تعرض له من مضايقات، سواء من البشر، أو من الجرذان والفئران. 
ويهمهم، أيضًا، أن يكونوا على معرفة بالقط - القطة البشري المقيم في المقر،على أمل أن يحظوا 

باهتمامه، أو بما قد يسبغه عليهم من امتيازات، ودعوات، وألقاب تشريفية.
كما يهمهم، كذلك، أن يكونوا على دراية بنوعية العروض، التي 

تعرض على الخشبة، في رقم »10 داوننغ ستريت« - لندن، من يوم ليوم. 
واهتمامهم نابع من حرصهم على أال يفوتهم االستمتاع بما يجري من 
عروض مسرحية متنوعة، سواء أكانت مأساوية، أو هزلية، أو خليطًا من 

النوعين. وسائل اإلعالم، بالذات، تدأب على وضع كاميرات دائمة أمام 
المقر، حتى في الفترات التي يكون فيها الممثلون في حالة راحة، أو 

إجازة، أو انتكاسة صحية، من باب الحرص على إفادة جمهور كبير، موزع 
في أنحاء البالد، وخارجها، ممن يحرصون على معرفة، ومتابعة ما 
يستجد من تطورات في برنامج العروض اليومية، من باب الفضول.

القط المقيم، حاليًا، حاماًل، منذ سنوات، لقب »قط داوننغ ستريت«، 
اسمه »الري« ليس صغيرًا في الحجم، وعمره الزمني يقترب به من مقر 
دار التقاعد الخاصة بالحيوانات المعروفة، في منطقة »بترسي«، بغرب 

لندن. 
كنت، ذلك الصباح، جالسًا على كنبة، في حجرة المعيشة، ببيتي، أتابع 

على القناة األولى »بي بي سي«، حوارًا بين مذيع في االستوديو ومراسل، 
أمام »10 داوننغ ستريت«، حول آخر المستجدات المتعلقة باحتمال 

استقالة رئيسة الوزراء، بعد فشلها في تمرير مشروع قانون »بريكست« 
بمجلس النواب، حين لمحت، في جانب من الشاشة، صورة »الري«، جالسًا، 

على أرضية العتبة، أمام لمعان باب بيته، كسيٍد عّن له الخروج صباحًا، 
واالسترواح قلياًل، قبل أن يبدأ دوام نهاره. كعادته، جلس، ال مبالي، بما 

يجري، ويدور أمامه، بوجه نضر أبيض صبوح، وصدر منتفخ كبرياء ونباًل، 
وبياضًا. بقع رمادية اللون، تغطي بعض مساحات شعره. الطمأنينة التي 

تشع من نظرات عينيه تحسده عليها، وتتمناهما عينا القطة اآلدمية، 
المسماة تيريزا، المقيمة معه في المقر، منذ ما يقرب من ثالث سنوات صعاب. 

المسرحية التي تعرض، هذه األيام، مأساوية، تقّطع ما تبقى في قلب المرء من نياط. بطلتها قطة 
آدمية، عنيدة، بأنياب وأظافر حادة، وبحنكة ودهاء سياسي، قاداها، عبر سنوات من السير المرهق، داخل 
أروقة وسراديب وممرات حزب من أعتى أحزاب العالم الغربي، بتاريخ طويل، وسجل أطول في استخدام 

وتطويع لعبة »العباءة والخنجر«، حتى تمكنت من اعتالء ذروته، وتربعت على كرسي »10 داوننغ ستريت«، 
في شهر يونيو 2016، بابتسامة ظافرة، على شفتين رقيقتين، تكشفان أسنانًا لؤلؤية، كأنياب، وبنظرات في 

عينين، كخنجرين، مدربتين على سبر غور اإلنس والجن. 
المسرحية قاربت على االنتهاء، والمتابعون واإلعالميون والجمهور العريض يكادون يكونون جميعًا 

على علم بالخاتمة. لكن ما يشّد اهتماههم، ويستثير فضولهم، ليست الخاتمة المتوقعة، بل كيف يمكن 
للقطة - البطلة، المسماة تيريزا، مواجهة مصيرها المؤلم. هل سترفع راية االستسالم البيضاء وتغادر 
المسرح، بعينين مغرورقتين دموعًا، كسيرة القلب، مهيضة الجناح، كما حدث لقطة أخرى، منذ سنوات، 
اسمها مارغريت، أم أنها سترفع راية القتال الحمراء حتى تقضي على أعدائها، أو ُتقتل وتحظى بشرف 

الفرسان؟
المشكلة أن السياسيين، على اختالف توجهاتهم، يمتلكون ذاكرات مثقوبة، ولوال ذلك الستوعبوا دروس 

التاريخ، ولتذكروا ما حدث للسيد »إينوك باول«، أحد الدهاة والعتاة المحافظين ممن عرفتهم السياسة 
البريطانية، ومن أكثر الشخصيات إثارة للجدل والخالف، في فترة السبعينات من القرن الماضي، والذي 

قال ذات مرة غير مخطيء، »من المحزن، أن دورة حياة السياسيين، دائمًا تنتهي بالفشل«.
»الري« يعرف ذلك!

الرثاء أصدق إحساس يعبر عنه الراثي عن فقيده، سواًء كان شعرًا 
أو نثرًا على فراش القدر الهجرة األبدية، النثر أروع وأرحب فضاًء 
يكون  عندما  ونفاقًا  تزلفًا  يكون  الرثاء  الشعر،  من  قيودًا  وأقل 
ابتدااًل  الكلمات  فيه  تكون  والسالطين.  الملوك  أبناء  حق  في 
غير  لالرتزاق  ومهنة  حرفة  والحرقة  بالسواد  مطلية  والمشاعر 

مشروعة.
عاش ابن الرومي في ذلك الزمن، مات ابنه محمد نازفًا، ابيضت 
عيناه حزنًا بمقدار الصفرة الفاقعة التي أحالت حمرة الورود إلى 
المدوي  كالشهاب  أمامه  تذبل  وهي  فقيده  وجنتي  في  شحوب 
من كبد السماء، تساقطت نفس محمد قطعًا قطعًا وهي تنزف 
رخوًا  بالحيوية  المليء  الغض  الجسد  ذلك  وصار  أبيه،  كبد  من 
لينًا يترامى على األكف يسيل على فم القدر كالحمم المتبقي على 
يعيش  كان  الذي  عالمه  من  بالرغم  الرومي  ابن  الموت.  فوهة 
فيه وبيئته التي سكنها واألرض التي مشى عليها، إال أنه ورغم 
فداحة الخطب وجلل المصاب لم يستطع أن ينقل صورة لوصف 
تلك الفاجعة أكبر أفقًا أو خيااًل من أن فتى غض العود ينزف حتى 
الموت بين ذراعي والده رغم كل ذلك الكم الذي حوله والخيال 

الملهم الذي يحيط به.
الكوني، ابن الصحراء الذي قرأ كلماتها أحرفًا كما هي تعاريج 
القاتمة  عمامته  وضع  الذي  الرجل  ذلك  تربتها،  ولون  رمالها 
اللون بالزرقة حينًا وأخرى بالسواد، بتعاريجها التي تحاكي عروق 
الرمال، تكومت حول رأس لم يستطع أن يسجنه الخيال داخله، 
أفقه، وقف فوق كثيب متمرد، ال  الخيال وخلف  أوسع من  فكان 
ترى من وجهه إال شقًا أفقيًا منحنيًا كأنه الهالل في اليوم الثاني 
من عمره استعاره مما أملت الصحراء كرمًا وعطاًء وكنوزًا ال تفنى 
ذات  في  الرمال  حبات  ترتيب  تعيد  الرياح  إسراف،  دون  ولكن 
وكأنها  والممرات،  الطريق  ويرسم  نفسه  يحدث  وهو  اللحظة، 
أسماء وأرقام على خارطة مدينة لها ضوضاء وميادين وساحات. 
نظر عن يمينه وعن شماله، أطلق بصره الذي ال يرد مداه حتى 
ذلك الخط الفاصل بين صفرة الرمال وزرقة السماء، لم يلتفت 
إلى  وال  أتى  أين  من  تردد  أو  شك  في  ليس  فهو  قط،  خلفه 
حيث يريد، السير في الصحراء والوقوف عند محطاتها ودروبها 
عصرية  مدينة  وسط  السير  عن  اليختلف  فيها،  الماء  ومعاطن 
اليوم، العناوين واألرقام حفرتها الرياح، التضاريس الطبيعة على 
خشوم الجبال وخدود الصخرة التي نسيها الدهر هناك إلى أن 

يجد نفسه وكأنه حبة عرق تتدحرج وقد اعتلى جبين الكثيب.
الفراش الذي لزمه )أوفنايت(، ضخم وواسع ليس باإلمكان بناء 
جدران حوله، ومن هو مسجى فوق الفراش أطول من آدم جسدًا 

وعمرًا.
في مجتمع استطاع أن يمأل الصحراء طواًل وعرضًا، فقد المرء 
والكثبان  الدروب  من  عظيم  كم  شاسعًا،  بوعًا  فيها  يترك  أخاه 
فمن  الرياح،  عويل  إال  نحيب  بال  تبكيه  سوف  سحيقة  وأوديــة 
يسده ومن يعوضه، والحواس ال تغني عن بعضها البعض كما 
قال ابن الرومي، غادر أوفنايت وقد ترك ربع الصحراء بال طارق 
الرومي  ابن  ووحدتها.  وحشتها  في  لها  مؤنس  وال  بابها،  على 
انحسر خياله في الحواس التي يعدها على أصابع يده الواحدة، 
وأذنه  عينه  يده  المست  عندما  خياله  بها  شطح  مسافة  وأبعد 
فكانت تلك هي أبعد نقطة في خياله، الكوني نقل حواسه إلى 
الشمس والقمر ونجم تسمَّر في عنق السماء كلؤلؤة لها وميض 

في عنق فتاة من الطوارق.
النجم  أيها  وأحرّه  العزاء  أوفنايت، ولك مني صادق  رحم اهلل 
الهائج كل  الذهبي  الكثيب  السماء وعلى سفح  زرقة  الثاقب في 
يوم ثائرًا على السكون، هاتفًا بالحب، والحب هو الدائم ما دام 

اهلل في الوجود.

عبدالكافي المغربي

اململكة الليبية: ملاذا؟

تشكو في األساس من اقتصاد جفت منابعه، 
المساعدات  ومن بنية تحتية متداعية. تمثل 
النابض لهذه الدول،  الحياة  األجنبية شريان 
صدق  على  فيها  التحول  تجربة  نجاح  ويقوم 
المانحين.  وكرم  دعمها  في  الغنية  الدول 
المناطق  في  قامت  الشعبية  الثورات  أن  فلو 
كان  ما  )وهو  نجاحًا  وحققت  بالنفط  الغنية 
مثالية  بــروح  ألغدقت  بالتأكيد(،  يُْقمَع 
التجربة  مع  تضامنًا  الفقيرة  ــدول  ال على 
تقدم،  ما  على  وبناًء  فيها.  الديمقراطية 
أطول  التونسية،  الديمقراطية  أن  لي  يبدو 
قد  المنطقة،  تاريخ  في  عمرًا  الديمقراطيات 
عسكري  لقائد  العُهدة  تسلم  أن  لها  آن 
مثااًل  ذلك  من  أكثر  تكون  أن  وال  مستبد، 
وتعهد  تأسيس  في  العربي  للنجاح  يُستنسخ 
االقتصاد  لقد تضرر  والحريات.  النزاهة  دولة 
المسؤول،  غير  علي  بن  حكم  من  التونسي 
الذي  دورهــا  اإلرهابية  الجماعات  أدت  ثم 
القومي  االقتصاد  عائدات  فجففت  به،  كلفت 

من السياحة أو كادت.
الذهنية  أن  نجد  ال  ــرى،  أخ ناحية  ومــن 
االستبداد  حكم  من  بعقود  المثقلة  العربية 
الديمقراطية  الحتضان  حقًا  معدة  والتَقوقع 
أكثر  بدائل  ورْفــض  السياسية  والتعددية 
المستوى  يتحسن  لم  تونس  في  محافظة. 
الياسمين،  ثورة  بعد  للمواطن  المعيشي 
يزال،  وال  االقتصادي،  الهاجس  كان  ولقد 
في  الثورية  لالضطرابات  األول  الدافع  هو 
تطالب  ال  العربية  الشعوب  إن  المنطقة. 
تملكه  بما  وإنما  ذاتها،  بحد  بالديمقراطية 
وإلتاحة  الفاسدين  لمحاسبة  آليات  من 
لإلدالء  والمحرومين  للمهمشين  الفرص 
ينتظر  التي  السياسية  العملية  في  بصوتهم 
ويتجلى  حياتهم.  أوضـــاع  تحسين  منها 
الموقف األوروبي المتخاذل إزاء الديمقراطية 
الدعم  نوع  خالل  من  المحتضرة  التونسية 
على  يأتي  الــذي  لها،  المقدم  االقتصادي 
الفائدة.  من  مرتفع  سقف  ذات  ديون  شكل 
االتحاد  يودعها  التي  الضخمة  المنح  فمقابل 
المصرف  صــنــدوق  فــي  طــوعــًا  ــي  ــ األوروب
المثال،  سبيل  على  البولندي،  المركزي 
سياسية  إصالحات  لقيادة  للحكومة  تشجيعًا 
العريق،  باالتحاد  العضو  األبيض  البلد  في 
وإذا  النامي،  المتوسطي  البلد  يستدين 
مضاعفة  تمثل  فهي  مساعدات  له  قدمت 

التونسية. للجمهورية  االقتصادي  العبء 
للتحديات  المالمح  هذه  إضاءة  خالل  ومن 

يستفيد أنصار ولي عهد ليبيا، األمير محمد 
في  انشقاقات  من  السنوسي،  الرضا  الحسن 
لدى  قناعات  وتشكل  الموضوعيين،  معسكر 
أصحاب  من  واسعة  وتيارات  مهمة  عناصر 
للملكية  العودة  خيار  بأن  المختلفة  الرؤى 
للمشاورات  أن يكون مطروحًا  ليبيا يجب  في 
الملكيين  طموح  في  أخيرًا  يصب  ما  الجادة، 
إلحياء  الدعوة  في  ناشطين  زالوا  ما  الذين 
دولة االستقالل منذ العام 2011. وال شك أن 
انسداد األفق السياسي وعجز القادة الليبيين 
إلى  المشروعة  الشعب  تطلعات  إجابة  عن 
يخدم  كان  والنماء  االستقرار  يسودها  دولة 
االستقالل  دستور  لتفعيل  الوطني  المؤتمر 
انعقاد  منذ  تعزيز موقفه  الملكية في  وعودة 
 ،2017 أكتوبر  في  غريان  في  األولى  دورته 
مع  يتعاظم  الليبيين  الملكيين  زخم  وأخذ 
انقضاء كل يوم تزداد فيه القناعة بالملكية، 

قاطع ومتين. لحل سياسي  تجليًا 
كان من أول وأهم عوامل اإلضرار بالدولة 
أركانها  تتقوض  أن  َلتوشك  حتى  ليبيا  في 
القائمة  الثورية  الشرعية  بنيانها،  ويتداعى 
سبتمبر  أدارت  والتي  الواقع،  بأمر  اليوم  إلى 
لتكريس  فبراير  تَِرَثها  حتى  باسمها،  ليبيا 
أنحاء  جميع  في  التقدم  وإعاقة  الفوضوية 
البالد. إن الشرعية الثورية من خالل توظيف 
المثالية  والشعارات  البروباغاندا  من  ترسانة 
أو  فردية  ومطامع  أهواء  خلفها  تستتر  التي 
االستقرار  دائما  تُناهض  جهوية  أو  حزبية 
وحلول  الدولة  لقيام  السبل  يبسط  ألنــه 
الدعاية  حكومة  محل  السياسية  الواقعية 
الثورية لفبراير  واالستنفار. وتشغِّل الشرعية 
ضخمة  إعالمية  آلة  لها  المضادة  واألخــرى 
للدعاية للمشروعين المتنازعين على اقتصاد 
شعبية  كتلة  يحشد  الطرفين  وكال  البالد، 
حزب  كل  ويتوهم  الشعارات،  بريق  يضللها 
من شعبنا أن صاحبه سيقيم الدولة المدنية 
التحول  مرحلة  باستحقاقات  ويفي  العادلة 

الثورية. الفوضى  إلى االستقرار وإنهاء 
ال يَغْمُض على من يدقق النظر في حالة 
 ،2011 منذ  المنطقة  تضرب  التي  االحتقان 
وتعاقب الثورات والثورات المضادة، وافتضاح 
االستراتيجية  بالمنطقة  الغربية  السياسة 
أن  أفريقيا،  وشمال  ــط  األوس الشرق  في 
الشعوب  لعبور  ضيِّقًا  وعِرًا  يزال  ال  الطريق 
الكاملة.  التمثيلية  الديمقراطية  إلى  العربية 
الجمهوريات  في  الثورات  قامت  ناحية  فمن 
والتي  فاسدة،  عسكرية  نظم  تحكمها  التي 

الضخمة التي تواجهها الجمهوريات العربية، 
الجمهوريات  هذه  تاريخ  أن  على  والتشديد 
قد  وإنما  المضادة  الثورة  عند  يتوقف  لن 
استمرت  ما  إذا  وثالثة،  ثانية  ثورة  إلى  يقود 
الجمهوريات  تلك  في  االقتصادية  األوضاع 
بقرْن  يَعِد  والذي  وتعفنها،  ركودها  على 
واالنبطاح  االستقرار  وعدم  العناء  من  طويل 
إلمالءات الخارج، من خالل ذلك كله كنا نريد 
وهو  لبالدنا،  األسلم  السبيل  إلى  نشير  أن 

بالتحول إلى الملكية في أقرب وقت.
ال  التي  الشواهد  تثبت  الملكية؟  فلماذا 
المعقول  السبب  أن  المتأملون  يخطُئها 
حاالت  العربية  الملكيات  لتجنب  الوحيد 
كونها  الــثــورات  صاحبت  التي  االضــطــراب 
بمراحل،  االقتصادية  التحديات  تجاوزت  قد 
والعيش  الرفاهية  من  بعيدًا  حدًا  بلغت  أو 
الرغد لمواطنيها في ممالك وإمارات الخليج. 
العربية  المالكة  اأُلسرات  اشتهرت  وكذلك 
سياساتها  في  والحذر  بالتعقل  عامة  بصورة 
الشعبية  القوى  استفزاز  وتجنبها  الداخلية، 
كان دائمًا يحول مجريات األحداث إلى صفها 
العربية  الملكيات  أعطتنا  لقد  النهاية.  في 
والمسؤولية  باالستقرار  واعدًا  عامًا  انطباعًا 

االقتصادية.
كذلك فإن العصبية للسنوسية في برقة لم 
تفنَ كما يبدو للوهلة األولى. فذكرى الملك 
ليبيا  لنهضة  وتأسيسه  األول  إدريس  الراشد 
االنقالب  رغم سعي  راسخة،  منطبعة  تزل  لم 
والفرنجة،  العرب  أضاءها  التي  آثاره  لطمس 
ــدًا  أب الصالحة  سيرته  ــدح  م فــي  وكتبوا 
إلى  باإلضافة  طِواال،  فصوال  للحكام  قدوة 
بالتصوف  البرقاوية  الدينية  الهوية  ارتباط 
الجمهور  يدعم  ــك،  ذل ــى  وإل السنوسي. 
الليبي استعادة  الغرب  األغلب من شعبنا في 
الملكي  النظام  أن  لهم  تبين  إذ  الملكية، 
نظم  من  األخــرى  البدائل  من  الضد  على 
السياسية  النخبة  أو مشاريع  فاسدة  عسكرية 
مؤدلجة  أِجندة  أو  بالهشاشة،  المتسمة 
هو  القومِيَّيْن،  واألمن  باالقتصاد  مضرة 
إلى  الليبي  الشعب  تطلعات  سيلبي  الــذي 
السياسي  واالستقرار  االقتصادية  البحبوحة 
في  والتنمية  الشاملة  الوطنية  والمصالحة 
الفساد  ومحاربة  والصحة،  التعليم  قطاعات 
السنوسية وتطرُدُه من  تنْبُذه األسرة  الذي 
الحريات  من  معقواًل  سْقفًا  ويضمن  دولتها، 
للديمقراطية  والمواطن  الوطن  يتأهل  حتى 

النموذجية.

ال نجد أن الذهنية 
العربية املثقلة 

بعقود من 
حكم االستبداد 
والتَقوقع معدة 

حقًا الحتضان 
الديمقراطية 

والتعددية 
السياسية ورْفض 

بدائل أكثر 
محافظة.

إن العصبية 
للسنوسية في 

برقة لم تفَن كما 
يبدو للوهلة 

األولى. فذكرى 
امللك الراشد 
إدريس األول 

وتأسيسه لنهضة 
ليبيا لم تزل 

منطبعة راسخة

السياسة على محك البينية

ثم  األوروبــي  االتحاد  من  »البريكسيت«  الخروج 
تفشل الحكومة والبرلمان في تنفيذ إرادة الشعب 

نفسه الذي انتخبهما.
الظروف  ما يحدث في  غالبًا  التاريخ،  بيّن  وكما 
سالم  في  تتالقى  أن  البطيئة  والتطورات  العادية 
في  المتململة  القوى  ومصالح  أمزجة  ــدوء  وه
من  التغيير  أنصار  ومصالح  أمزجة  مع  المجتمعات 
القائمين على إدارة المؤسسات وصياغة المفاهيم 
الطرفين.  ورضا  بسالسة  التغيير  فيقع  السياسية، 
ولكن في أحيان كثيرة سجل التاريخ فجوات واسعة 
مراحل  في  نفسها  ترجمت  التقائهما  فرص  في 
قلق وتوترات اجتماعية انتهت غالبًا بتغير جوهري 

في أسس العالقة بينهما.
من   betweeness البينية  استقراء  نمدّد 
التي  البشرية  الطبيعة  تخوم  إلى  العلمي  مجاله 
تُعبرّ عنها السياسة. ولهذا الغرض كيّفنا مفهوم 
الحشد المجتمعي في الطبقة الصدئة التي أنتجت 
تجمعات سياسية كحزب الشاي في أمريكا، وحزب 
عنها  ورشح  فــاراج،  نايجل  باسم  الـ»بريكست« 
ساسة شعبويون، كـ: دونالد ترُمب الذي للغرابة 
وهو  الجمهوري  الحزب  مُكره  هو  كما  مجبرًا  مثل 
يعاديه بل يريد وأده. وفي بريطانيا يحتشد ساسة 
سيترشح  الذي  جونسون,  بوريس  كـ:  شعبويون 
في  لـ»بريكسيت«  المؤيدة  الشريحة  عن  ممثاًل 
الرئيس  معها  يتجاوب  التي  المحافظين،  حزب 
يونيو  في  بريطانيا  زيارة  يُزمع  الذي  األمريكي 
المحلّلة  حسب  ـ  مناسبة  ستكون  والتي   .2019
السياسية تيريز رافائيل ـ لتوجيه انتقادات لرئيسة 
بريطانيا  لقرار  أبرزها  ماي  البريطانية  الحكومة 
بمواصلة االستثمار مع شركة »هواوي« الصينية، 
المنافس  بجونسون،  لإلشادة  الفرصة  منتهزًا  و 

لها على القيادة القادمة للحزب.
البينية  بمعيار  يُستعان  الموقف  تفسير  لغرض 
توّضح  فكما  المعرفة،  فجوات  تضييق  في  اآلنف 
تبدو  التي  المجتمعية  الظواهر  في  حتى  لنا 
 Situation ethics المواقف  بأخالقيات  مسيجة 
ذاتها  فــي  تتسم  كيانات  بين  التفاعالت  أن 
بالتعقيد تؤدي بالتأكيد إلى تصعيب إدراك شديد 
األفراد  يتسم  ما  بقدر  الحظ،  لحسن  لكن  للغاية، 
توقُّع  على  القدرة  وعدم  واإلرباك  بالتقلب  عادًة 

مصير  السياسة  تحليالت  جل  سنة  منذ  تجاوزت 
وتمحورت  »بريكسيت«،  البريطاني  الــخــروج 
تيريزا  الحكومة  لرئيسة  السياسي  األداء  على 
بل  العمال،  حزب  من  معارضيها  إزاء  ليس  ماي 
المحافظين  لحزب  الممثلين  غرمائها  إزاء  األنكى 
المُترشحة عنه. السؤال ما الذي يحصل عليه حزب 
التخلص من زعيم آخر في  المحافظين في مقابل 
التأملي،  الشك  ممارسة  ربما  األوروبــي؟  االتحاد 
ديكارت  الفيلسوف  صاغه  الذي  المنهجي  بمعناه 
بـ»مسح  والقيام  الحكم«  »تأجيل  يستلزم  الذي 
هذه  قارن  وديكارت  المرآب.  وتطهير  الطاولة« 
بناء  »تجديد  يريد  الذي  اإلنسان  بحاجة  الحاجة 
المسكن الذي يقيم فيه )...( أن يكون له مسكن 
الزمن  راحة خالل  في  إليه  يؤوي  أن  يستطيع  آخر 
األول«.  المسكن  تجديد  على  فيه  يعمل  الــذي 
حزب  سياسات  راسمي  آمال  تنعقد  المقابل  وفي 
صياغة  من  خليفتها  يتمكن  بــأن  المحافظين 
أو  بـ»بريكسيت«،  يتعلق  فيما  جديدة  سياسات 
على األقل توحيد الفصائل المتناحرة حول النسخة 

المبهمة منه التي تم رفضها من قبل.
لنفهم  العلم،  منهجيات  مجال  من  مثااًل  نجلب 
به السبب في إعطاب السياسة. حيث ساق تصاعد 
بيانات  علماء  الطاقة  استهالك  في  متزامن 
أصاب  الذي  اإلنهاك،  يُرجعوا  أن  إلى  بريطانيين 
اإلنتاجية  وقدرتها  المحلية  الشبكة  من  أجــزاًء 
هذا  ــاالت  ح ــوأ  أس أن  سبب  إلــى  دقــائــق  لبضع 
بتصفيات  القدم  كرة  لعبة  جراء  حدثت  التصاعد 
الجميع  خاللها  يتسمر  التي  السنوية،  البطولة 
أمام أجهزة التليفزيون. وفي فترة االستراحة بين 
الشوطين، ينهض المشاهدون من فوق أرائكهم، 
على  الماء  غالية  ويضعون  تقريبًا،  واحد  آن  في 

النار إلعداد كوب من الشاي.
الرياضي   betweeness البينية  نلجأ إلى معيار 
التمثيلية  بإخضاعنا  السالف،  االستقراء  لمقاربة 
البريطانية، التي نشهد أنها تتعرض اليوم لمأزق 
لخروج  تمطط  الذي  اإلعــداد  مرحلة  في  حقيقي 
فيعصف  األوروبي،  االتحاد  من  المتحدة  المملكة 
من  أصابها  ما  يكشف  التحدي  من  ضــربٌ  بها 
يظهر  فما  الرؤية.  في  وانشطار  تحول  بل  تغيير 
موضوع  في  كلمته  الشعب  يقول  أن  مفارقًة: 

حشد  في  يجتمعون  عندما  أنهم  إال  تصرفاتهم، 
اآلنف.  االستقراء  في  الُكرة  مباريات  مشجعي  مثل 
المبادئ  فهم  األحيان  من  كثير  في  يمكننا  فإنه 
الكثير  تجاهل  مع  لهم  األساسية  التنظيمية 
اآلخر  الجانب  هو  هذا  المعقدة.  التفاصيل  من 
القواعد  معرفة  أن  حين  ففي  المعقدة؛  لألنظمة 
في  بالضرورة  تساعد  ال  األفراد  لسلوك  الحاكمة 
التنبؤ  يمكننا  فقد  منهم،  حشد  بسلوك  التنبؤ 
الكثير عن  الحشد نفسه دون معرفة  بسلوك هذا 

المنفردة. الخصائص والشخصيات 
مثلت  حكومة  كرئيسة  السياسي  ماي  فسلوك 
تسهيل  بمهمة  والحزبي  المجتمعي  حشدها 
االتحاد  مــن  بريطانيا  ــروج  خ لـ»بريكسيت« 
الجذب  لقوى  تحديًا  يراه  له  المتابع  ــي،  األوروب
السياسي، بسّد الفجوات التي افتعلها المنافسون 
والتصويت  االنتخابات،  معضلة  بتجاوز  الحزبيون 
من  بتدبير  فيها  البرلمانية  الثقة  سحب  على 
لتغيير  ومحاولة  حزبها،  من  المحافظين  األعضاء 
قواعد الحزب الراسخة، بهدف إجبارها على الرحيل 
وزارتها  في  انشقاقات  وإحــداث  مبكر،  وقت  في 
من  المفتوح  والتمرد  االستقاالت،  من  بسلسلة 
الوزيرة  آخرهم  ــوزراء،  الـ مجلس  أعضاء  جانب 
 22 ليدسوم،  أندريا  البرلمان  لشؤون  البريطانية 
احتجاجًا  منصبها  من  استقالتها  مبرّرة   ،09  .7.
على طريقة إدارة رئيسة الحكومة تيريزا ماي ملفّ 

خروج المملكة من االتّحاد األوروبي.
»ماغازين  حسب  ـ  الــذي  الرياضي  ديــكــارت، 
إلى  ينتبه  لم  الفيلسوف،  نفسه  تخيل  ـ  ليتيرير« 
األنا  كفاية  فكرة  مع  شكه،  اعترت  التي  النقيصة 
في  بذاته  قائمًا  جوهرًا  بصفته  بنفسه،  نفسه 
مثلما  األخالق،  البداهة في  قاعدة  مسألة تطبيقه 
الموقتة  األخالق  إلى  الحاجة  لتناقض  باال  يعر  لم 
Provisoire، ودواعيها، التي تنبثق عن عدم قابلية 
تهيمن  التي  العملية  الحياة  في  للتأجيل  األخالق 
إال  المحافظين  لحزب  يتبقى  فال  السياسة.  عليها 
الجديدة  البرلمانية  االنتخابات  آالم  يتحمل  أن 
على  وأقسموا  أبــدًا،  ألعضائه  يردها  لم  التي 
تجاهلها، والتي سوف يقاسون خاللها آالم هزيمة 
وفشله  لـ»بريكسيت«  المؤيد  فاراج  نايجل  حزب 

المتكرر في دخول البرلمان.

بّين التاريخ، غالبًا 
ما يحدث في 

الظروف العادية 
والتطورات 
البطيئة أن 

تتالقى في سالم 
وهدوء أمزجة 

ومصالح القوى 
املتململة في 

املجتمعات مع 
أمزجة ومصالح 

أنصار التغيير 
من القائمني على 
إدارة املؤسسات 

وصياغة 
املفاهيم 
السياسية

ثابت ومتغيرون

نورالدين خليفة النمر

املشكلة أن 
السياسيني، على 

اختالف توجهاتهم، 
يمتلكون ذاكرات 

مثقوبة، ولوال ذلك 
الستوعبوا دروس 

التاريخ، ولتذكروا ما 
حدث للسيد »إينوك 

باول«، أحد الدهاة 
والعتاة املحافظني 

ممن عرفتهم 
السياسة البريطانية

عاش ابن الرومي في 
ذلك الزمن، مات ابنه 
محمد نازفًا، ابيضت 

عيناه حزنًا بمقدار 
الصفرة الفاقعة التي 

أحالت حمرة الورود 
إلى شحوب في وجنتي 

فقيده وهي تذبل 
أمامه كالشهاب 
املدوي من كبد 

السماء،
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 المديرالعام
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رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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رواية »سقوط حر« والبقاء على قيد الخوف

الصعب  من  كان  وأطقم  إمكانات  إلى  ويحتاج  فرديًا  عماًل 
من  وكان  االستقاللية  على  الحرص  مع  تتوافر  أن  دائمًا 
تتسم  التي  والتجريب  المغامرة  لروح  تتوافر  أن  الصعب 
يجيد  وزمن  مكان  في  المجازفة  للسينما  رؤيتها  بهما 

السيطرة واالمتثال لشروط السوق، ومزاج المنتج.
و»قصقص  الغياب«  »منازل  روايتي  لولو  بعد  كتبت 
هي  السيرة  تعتبر  كانت  الروايات  هذه  كل  وفي  ورق« 
منجم الحكايات المتداخلة التي تمرنت عبرها على محاولة 
الروح المغتربة في أكثر األمكنة حميمية، والحقت  تعريف 
كبرت  التي  طفولتها  أسئلة  عن  المستحيلة  األجوبة  فيها 
هذه  عاصمة  هي  دمشق  وكانت  ألعابها.  كبرت  مثلما 
التي ترتبك مشاعرها حيالها، بين حب وكره دون  الغربة 
دمشق  عن  ورق(  )قصقص  رواية  في  تقول  تفهمها.  أن 
خالياي،  بين  تضيع  دمشق..  كانت  »هكذا  الحرب  قبل 
تائهة..  روح  عن  دفاعًا  فتنتفض  الحزن  يهاجمني  أن  إلى 
فيلين  الغياب  بنيران  أصهر  أن  إلى  قاسية  كانت  هكذا 
أنفجر  أن  إلى  ملعونة...  مكروهة..  هي  هكذا  فوالذها.. 
أحببته ومضى، هكذا  أرصفتها بحثًا عن وجه  بالبكاء على 
أصبح أنا وتلك المدينة.. مطعونتين بالهجران، بيد غريب 
ووجدت  الحرب  جاءت  ثم   . ومضى..«  حكاياه  أتى.. قصّ 
الجانب اآلخر من األرض،  المنهكة تائهة في  عبير روحها 
فيه  كتبت  التي  أيضًا،  الفهم  على  العصية  مونتريال  في 
دار  عن  أخيرًا  الصادرة  حر«  »سقوط  األخيرة  روايتها 
آخر  نوع  من  غربة  في  تشبثت  حيث  انطوان،  هاشييت 

بحكايا الغريب الذي قصها ومضى.
في  عقيلة  يوسف  أحمد  القاص  صديقي  مع  كنت  حين 
الصفحات  قرأت  والزمان،  المكان  خارج  الجبلي،  كوخه 
فتوقفت،  خفتُ  حر«،  »سقوط  رواية  من  األولى  الثالث 
في  فجأة  نفسه  يجد  الذي  البدوي  خوف  يشبه  ما  شيء 
غابة  أبواب  على  يقف  كمن  أو  ومزدحمة،  صاخبة  مدينة 
المدينة  عبور  فكرة  وكانت  وحيدًا،  عبورها  يريد  موحشة 
توقف  ودون  واحدة  دفعة  الكثيفة  الغابة  أو  المزدحمة 
فأجلت  تردد،  دون  الرواية  عليه  وافَقتْ  الذي  اقتراحي 
ألظهر  استعدادًا  أكثر  فيه  أكون  أفضل  وقت  إلى  قراءتها 

المجتمع  وفي  والتلفزيون،  السينما  ظهور  قبل  حديثة 
رائجة،  سلعًا  التسلية  وسائل  أمست  األوربــي  الرأسمالي 
فانتشرت سالسل الروايات في طبعات شعبية شائعة، التي 
عبر الترجمة انتشرت في العالم، وزاد انتشارها تحويلها إلى 

أفالم سينمائية فمسلسالت تلفزيونية.
• أدب ليس من األدب!

رغم أن نظرية األدب لم تهتم بالرواية البوليسية فالخيال 
في  كتبوا  مبرزين  كتابًا  هناك  فإن  معقول،  بشكل  العلمي 
هذين المجالين، مثل إدجار ألن بو القاص األميركي المميز. 
وقد بقت هذا النوعية من الكتابة على الهامش في الغرب 
ككتابة شعبية وللمتعة والتسلية ولم تعد من متن األدب، 

وهذا ما حصل في العالم وبالتبعية تقريبًا.
لهذا أيضًا في العالم العربي لم تروج الروايات البوليسية 
والخيال العلمي إال من خالل تراجم تجارية ومن دور نشر غير 
شهيرة، مع استثناءات وفي فترة متأخرة، فمع نهاية النصف 
الثاني من القرن العشرين بدأ اهتمام عربي بروايات أجاثا 
كريستي وإدجار ألن بو، وكذلك ما يكتبه جول فيرن وهـ. ج. 
ويلز. ومع هذه الترجمات بدأت كتابات أولية في هكذا مجال، 
الذي  أبوحديد  فريد  محمد  المصري  الزمن(  )آلة  فمترجم 
)البقعة  كان يعمل في ليبيا، كتب رواية في الخيال العلمي 
2000، لكن  الخضراء( في الستينات عن صحراء ليبيا العام 
ثمانينات  ُأعيد نشرها في  وقد  تذكر في متن مؤلفاته،  لم 
القرن الماضي بمجلة اتحاد الكتاب الليبي )الفصول األربعة(.

• من مفكرة يوسف القويري
هذه  سيتخطى  القويري  يوسف  الليبي  والمبدع  الكاتب 
خيال  رواية  المستقبليات،  في  مميزة  رواية  ويكتب  العقبة 
العام  عن  1965م  العام  يولد(  لم  رجل  مفكرة  )من  علمي 
الرئيسية،  الشخصية  تكتبها  يوميات  كما  مبنية  2565م، 
الليبية  »الميدان«  جريدة  في  كيوميات  حينها  نشرت  وقد 
هذه  من  مختارات  ونشر  1966-1968م،  العامين  بين 
المفكرة في نفس الفترة بمجلة »صباح الخير« المصرية، ما 
المصري عبد اهلل اإلمام في كتابه »الشارع  ضمه الصحفي 

الطويل« عن رحلته إلى ليبيا.
 1972 سنة  الطوخي  اهلل  عبد  المصري  الروائي  وكتب 
رحلة  بأنها  يولد«  لم  رجل  مفكرة  »من  فيها  وصف  مقالة 

رغم عيشها في قلب عالم من الورق، أو كما تقول في أحد 
منذ  التأذي«  لدرجة  الكتب  عالم  في  »ارتمائها  الحوارات 
كلمة  كل  تتحول  تقرأ  حين  الطفلة  وألن  أحالمها،  نعومة 
شغفًا  إسبر  عبير  عاشت  صورة،  إلى  ذهنها  في  مطبوعة 
وكل  حكاية  خلفها  تكمن  فكل صورة  والصورة،  بالحكاية 
حكاية ما هي إال دفق من الصور، وهو الشغف المبكر الذي 
شعري  كفضاء  السينما  عشق  الوقت  مع  داخلها  في  أينع 
صناعة  تمتهن  لكي  بها  وأفضى  المعادلة،  هذه  يحقق 
ذكية  بعين  الفرجة  في  وقتًا  استغرقت  أن  بعد  األفالم 
وبعقل  والمشهد  الحبكة  صناعة  فن  تتعلم  ألن  تسعى 
يالحق هذا الفن في كل مختبر له في العالم، وخارج سلطة 
الضوء  عن  البعيدة  الزوايا  تلك  عن  تبحث  كانت  هوليود 
التي تنتج أفالمًا مميزة بعيدًا عن ضجيج الشباك أو اللهاث 
فناني  بلوحات  البصرية  ذاكرتها  واكتظت  الجوائز،  خلف 
وغيرها  آسيا  وفي  الشرقية  أوروبا  في  السينمائية  الظل 
التجريب  التي تغوص في حقل  الحالمة  السينما  زوايا  من 
والمغامرة في كل ما يتعلق بتشكيل عالقات مجازفة بين 
بالسينما  االستثنائي  ولعها  تخف  ولم  والصورة،  الحكاية 
اإليطالية التي لم تتخل عن حرارة السرد والحميمية وعن 
تكون  بأن  عبير  وحلمت  لها.  كمتن  البسيطة  الحكاية 
السينمائي  الشغف وتلقت دورة في اإلخراج  جزءًا من هذا 
بباريس، وتناغمًا مع طبيعتها المستقلة سعت ألن تمتلك 
الخاص لألفالم  إنتاجها  لتبدأ  كاميرا سينمائية خاصة بها 
األمر  لكن  الروائية،  األفالم  عالم  تقتحم  أن  قبل  القصيرة 
لم يكن سهاًل ماديًا، خصوصًا مع فنانة أشهرت شخصيتها 
االندماج  على  تتمرن  ولم  المؤسسة،  وجه  في  المستقلة 
ضمن فكرة القطيع في الحياة أو الفريق في العمل. وحدث 
وذهبت  للرواية  مينا«  »حنا  جائزة  عن  إعالنًا  قرأتْ  أن 
عيناها مباشرة إلى آخر اإلعالن الذي يحدد قيمة الجائزة، 
الكاميرا،  بامتالك  حلمها  لتحقيق  كافية  القيمة  وكانت 

وهذا الحلم هو ما أدخلها إلى عالم كتابة الرواية.
في  بها  وشــاركــت  »لــولــو«  األولـــى  روايتها  كتبت 
المسابقة لتنال الجائزة وتحصل على الكاميرا، لكن العمل 
الذي أسهمت عبره بأعمال مميزة نوعيًا ليس  السينمائي 

إن قراءة الخيال العلمي أمر الزم للمستقبل.
- مفكر المستقبليات ألفن توفلر
• الخيال العلمي كخيال الظل

طالعت أول العمر في مجالت األطفال القصص المشهورة 
من الخيال العلمي: »نوع أدبي أو سينمائي تكون فيه القصة 
التأملية والتغيرات  الخيالية مبنية على االكتشافات العلمية 
البيئية وارتياد الفضاء، والحياة على الكواكب األخرى«، ومن 
الخيال  على  المؤسسة  »سوبرمان«  مجلة  تلك  المجالت 
حكمهما  في  وما  ر«  »سمي  مجلة  في  نشر  ما  ثم  العلمي 
من مجالت. ومارست كممثل والعب في تلك الطفولة خيال 
الظل: »فن من فنون التمثيل يعتمد على إظهار الخيال من 
والسيناريو،  القصة  كاتب  أيضًا  كنت  حيث  الستاِر«،  خلف 
وكان ذلكم في بيتنا ومع أطفال الجيران، ومن هذا لم يخطر 
في بالي تضادًا بين الخيال والعلم، ما جئت مسلحًا به لقراءة 
اآلداب والفنون التي تحتوي على أساس علمي ما مضمر أو 
على  والرسم  األصوات،  علم  على  مبنية  فالموسيقى  ظاهر، 
مسروداتها  عبر  تسرب  جدتي  كانت  وهكذا  التشريح،  علم 
الحكي  ثنايا  في  المتوفرة  العلمية  اإلنسانية  الخبرات  لي 

واألحداث، ومن هنا امتزج العلم بالخيال.
العام  في  المنشورة  غوليفر«  »رحالت  قصة  كانت  وإذا 
)1726( للكاتب اإلنجليزي جوناثان سويفت، تعد واحدة من 
أوائل أعمال أدب الخيال العلمي، فإن شيئًا من الخيال العلمي 
»الجحش  في  رصده  يمكن  الروماني  العصر  في  المتوافر 
تقريبًا،  أبوليوس125 0- 175م  لوكيوس  رواية  الذهبي«، 
كاملة،  وصلت  اإلنسانية  تاريخ  في  رواية  أول  تعتبر  التي 

كذلك رواية »حي بني يقظان« للفيلسوف ابن طفيل.
ما أعنيه أن اإلنسان المشغول بالمستقبل المرتكز على 
بين  ما  عالقة  على  مبكرًا  مسروداته  تأسست  قد  الخيال، 
بين  الفصل  تعرف  لم  البشرية  أن  خاصة  والعلم.  الخيال 
تتعدى  ال  متأخرة  فترة  في  إال  والفنون،  والفلسفة  العلوم 

القرن التاسع عشر.
لقد كان الخيال دائمًا الفرس الجموح فيما العلم اللجام، 
فالعشرين  عشر  التاسع  للقرن  المميز  العلمي  التطور  ومع 
الصحافة،  هيمنة  مع  خاصة  العلمي،  الخيال  رواية  ظهرت 
تسلية  كوسيلة  البوليسية  الرواية  مع  الرواية  هذه  وبدأت 

شجاعتي، ومكان أفضل من هذا األفق المعتم الذائب في 
المكان  وكان  كأشباح،  الداكنة  الغيوم  فيها  تتناثر  زرقة 
قذائف  من  فيه  احتميت  الذي  البيت  تحت  قبوي  المقترح 
التحكم في  التي ال مبرر لها سوى  الغبية  ورصاص الحرب 
وتيرة النمو السكاني في مجتمعات تتكاثر كالبعوض دون 

أن تفكر في مصير الساللة. 
الخوف  غنائية  عن  باألحرى  أو  الخوف؛  عن  رواية  إنها 
الحياة  تفاصيل  على  مطبقًا  داخليًا  مونولوجًا  يغدو  حين 
في  كمهرج  الظهور  عن  يتوقف  ال  الذي  الخوف  اليومية، 
مستحيل،  مركب  في  والرعب  الفكاهة  بين  يمزج  سيرك 
وكل مرة كان يظهر في سحنة وهيأة جديدة، شبيه بذلك 
نازحة  لعراقية  رواية  في  عليه  عثرت  الذي  المبجل  الخوف 
لعالية  األجنبية  روايــة  باريس؛  إلى  العراق  وطنها  من 

ممدوح.
فلسفيًا  والــمــعــرف  لدينا،  الــمــألــوف  الــخــوف  ليس 
الرواية،  تبتكره  مرح  خوف  لكنه  وبيولوجيًا،  وسيكولوجيًا 
خوف  أخرى.  أحيان  في  ومترف  أحيانًا،  وحميمي  مرغوب 
مثلما  ياسمينا  عليه  تحافظ  المصدر  مجهول  غامض 
والسرد  هويتها،  بطاقة  أو  سفرها  جــواز  على  تحافظ 
ساللته  وتتبع  الخوف  هذا  ذاكــرة  في  للنبش  تقنيتها 
البقاء  أرفض  ألني  »ليس  ميالده  وقت  معرفة  أو  الجينية 
حتى  أعشق  ألني  بل  الجميع،  اعتقد  كما  الحياة  قيد  على 

الموت، البقاء على قيد الخوف«.
مفردة  محل  )الخوف(  مفردة  تحل  السياق  هذا  في 
اهلل  من  المؤمن  خــوف  ومرعب.  طريف  بتبجح  الحياة 
لنفي  تسعى  قاسية  صوفية  طقوس  عبر  فيه  يحل  يجعله 
أو  مماثل،  تكتيك  إلى  يفضي  الخوف  من  والخوف  الذات، 
كالمصاب بفوبيا الماء الذي، كمحاولة للتغلب عليه، يضع 

يديه على عينيه ويقفز في بحيرة باردة وعميقة. 
وتمضي  الذاكرة،  في  شاملة  محكمة  الرواية  تنصب 
صناعة  إلى  أفضت  التي  الوقائع  لكل  قاس  استجواب  في 
الروائي بقدر ما تزداد  هذه الشخصية التي يزداد جمالها 
واألحداث  واألشياء  الجميع  اليومية.  الحياة  في  وقاحتها 
والقرائن  األدلة  تستدعي  المحكمة،  هذه  قاعة  في  ماثلة 
ينقصها  ال  محاكمة  في  فارهة  مرافعة  أمام  والشهود 
تعبر  كما  إليها  تصل  أحكام  ال  والجريمة.  القاضي  سوى 
تخرج  التي  الفكاهة  بينما  الفنية،  أخالقيتها  عن  الرواية 
لسانها أحيانًا من قلب الرعب تقترح أن الجريمة في هكذا 
نخترها.  ولم  اختارتنا  التي  نفسها  الحياة  هي  محاكمة 
الضمير المتحول بين المتكلم الفرد والمخاطب والمتكلم 
وتحليل  الذاكرة  سيميوطيقيا  في  والتغلغل  الجمعي، 
الصامتة،  الوجود  وتعابير  والمالبس  المعمار  مرسالتها، 
في  المعتمة  الزوايا  تلك  ضوئي  بكشاف  جميعًا  تدخل 
ماض كان يخطط ببراعة ألقدار أرضية ال يمكن مراوغتها 

أو التحكم فيها. 
»عندما كنت أحب أبي وأسمح له أن يحبني« تتكرر هذه 
في  العميق  التنفس  لحظة  وكأنها  مرارًا،  الالزمة  الجملة 
سرد الهث ال يجد متسعًا للتوقف وكأن الرواية جملة واحدة 
ال تتوقف. العالقة المعقدة والمركبة مع األب تختزلها هذه 
له(  )أسمح  دخول  الطبيعي  منطقها  يقض  التي  الجملة 
تتحرك  التي  الحرية  مساحة  ستكون  له«  الـ»أسمح  وهذه 
فيها ياسمينا في كل حياتها، إنها المسافة الضرورية التي 
على  مسيطرة  لتظل  تعيشها  عالقة  كل  قلب  في  تجعلها 
قدرها وعلى أهبة االنسحاب في أي وقت تشاء، وهي جملة 
مربكة لكل من تربى كنبتة ظل منزلية في جو عائلي يشبه 
أكثر من  الالوعي حسابه معه  الذي سيصفي  عائلة أسامة 
مرة، وتبلغ العالقة ذروة تعقيدها حين تحقن هذه الجملة 
باقتراح لنهاية اللعبة عبر جملة أخرى أكثر تعقيدًا »أردتَ 

أن تموت وأردتني أن أكون قاتلتك«. 
ألن  دومــًا  سعى  إنه  فحواه  ما  كونديرا  ميالن  يقول 
تتحول  أن  وآفة  تُحكي  أن  آفة  آفتين؛  من  روايته  يحمي 
أنها  يبدو  حر«  »سقوط  رواية  لكن  سينمائي،  عمل  إلى 
تسعى للتخلص من ثالثة، وهي آفة الكتابة النقدية عنها، 
بأن صدّرت  خبيثة،  بعين  تغمزني  وهي  الرواية،  واكتفت 
خليط  في  بمتعة  ممزوجًا  فيها  الكامن  الخوف  كل  لي 
اختبرته ذات يوم عندما تأخرت بقطيعي في الغابة وحين 
غربت الشمس بكيت، وال أعرف حتى اآلن ما إذا كان سبب 

البكاء الخوف من الليل أم جمال الغروب.

1973م أذاعت  إنسانية عظيمة نحو المستقبل. وفي سنة 
هذا  من  مختارات  اإلنجليزية  باللغة  بي سي«  »بي  محطة 
السنة،  نفس  في  الفرنسية  اإلذاعة  الكتاب. وحذت حذوها 
فأذاعت يوميات مستقبلية من هذا الكتاب باللغة الفرنسية. 
 Eva ومنذ ثالثين سنة تقريبًا قامت المستشرقة البولندية
الشرقية  اآلداب  كرسي  أستاذة   Machut-Mendecka
األولى  الطبعة  بمطالعة  البولندية  العاصمة  في  بالجامعة 
من كتاب »من مفكرة رجل لم يولد«، ثم كتبت حوله دراسة 
تحليلية نشرتها في ذلك الحين، قد وردت اإلشارة إلى تأريخ 
تدوينها التحليلي في إحدى محاضراتها القيمة. وقد ترجم 
مستشرقان تشيكيان مختارات »من مفكرة رجل لم يولد« 
ونشرا ذلك في كتاب عن اآلداب العربية بعدما أضافا إليه 

دراسة عن المفكرة.
أن  فيوضح  صالح،  الفقيه  محمد  الليبي  الكاتب  وأما 
عدا  القويري«  يوسف  »مفكرة  عن  الكتابة  إلى  دفعه  ما 
لثقافة  يؤسس  القويري  »كــون  الممتع،  األسلوب  عن 
والثقافية  األدبية  الحياة  في  به،  وتشتغل  للمستقبل  تتجه 
خيال  من  الكتاب  عليه  ينطوي  ما  إلى  إضافة  المعاصرة، 
ومن  ليبيا،  في  والثقافة  للمجتمع  نقدي  فكر  ومن  طليق، 

احتفاء بالعلم في بيئة ثقافية غير مكثرته به«.
روايته  في  سرت«  »صحراء  روض  القويري  يوسف  إن 
لحوضها  جعل  يولد«،  لم  رجل  مفكرة  »من  المستقبلية 
عند  أيضًا  تطير  برمائية  مراكب  تمخرها  عذبة،  بحيرة 
يكن  لم  والسماء،  األرض  بين  يسكنون  والسكان  اللزوم 
يكتب ذلكم في مطلع العقد السادس من القرن العشرين، 
بل عاشهُ كفنان مبدع فترك لنا مفكرته لما جرى له العام 

2565م.
فإذا كانت رواية الخيال العلمي قصة خيالية مبنية على 
»من  فإن  البيئية،  والتغيرات  التأملية  العلمية  االكتشافات 
التي  الرواية المبكرة  مفكرة رجل لم يولد بعد«، هي تلك 
كما  فهي  تقليدي،  غير  وسياق  مستحدث  إطار  في  صيغت 
مفكرة تحتوي يوميات، تسرد في صيغة تسجيلية يوميات 
عالم وأسرته الصغيرة، الزوجة واالبنة، والعالئق بين أفراد 
هذه األسرة لكن في إطار متخيل لمستقبل بعيد، في إطار 
طوبائي لدور العلم الحاسم في تشكيل ذلكم العالم، وفي 

هذا فإنها الرواية المتميزة ما كان لها السبق واالنفراد.

كتبت بعد 
لولو روايتي 

»منازل الغياب« 
و»قصقص ورق« 

وفي كل هذه 
الروايات كانت 

تعتبر السيرة هي 
منجم الحكايات 
املتداخلة التي 

تمرنت عبرها على 
محاولة تعريف 
الروح املغتربة 

في أكثر األمكنة 
حميمية

قصة »رحالت 
غوليفر« 

املنشورة في 
العام )1726( 

للكاتب اإلنجليزي 
جوناثان سويفت، 

تعد واحدة من 
أوائل أعمال أدب 

الخيال العلمي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

صالبة القشرة وهشاشة اللب

مقالة من أوراق اللواء..
محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي شاعر مبدع، ومثقف مهم، يكتب مقاالت تتميز بالثراء الثقافي والعمق الفكري. لكن يمكن أن 
تشوبها المغالطات، سهوًا أو عمدًا.

في مقاله األخير »دودة اسمها الوطن« بموقع قناة 218، يثير موضوعًا يدعو إلى النقاش. وقبل الدخول 
في نقاش ما نراه نقاطًا محل نقاش في مقاله، نود توضيح المقصود بعنوان المقال.

شعبيًا يعبر عن شغف إنسان ما بممارسة شيء، مثل صيد السمك بالسنارة أو لعب الورق مثاًل، بحيث ال 
يستطيع التخلي عنه بأنه تسكنه دودة تدفعه إلى ذلك. أي أنه أصبح مدمنًا لهذا الشيء. ومن هنا يريد سالم 

العوكلي القول بأنه أدمن الوطن، رغم ما يسببه هذا اإلدمان من متاعب.
ونحن، بالطبع، ال اعتراض لنا على هذا اإلدمان.

لكن النقاط التي لفتت انتباهنا مرتبطة بمسائل أخرى، تتعلق بالوطن طبعًا.
يقول سالم العوكلي أنه تصله »بعض البيانات من بعض المثقفين والكتَّاب تطالب بوقف الحرب الدائرة 
على تخوم طرابلس، من أجل أن أوقع عليها« ولكنه لم )يتكبد حتى عناء قراءتها( »والسبب أن الحرب مستمرة 
منذ سنوات فوق رؤوسنا هنا، وقذائف المجموعات المدعومة من حكومات طرابلس ومصراتة كانت تنزل 
عشوائيًا على البيوت وعلى ساحات التظاهرات التي تطالب بالجيش والشرطة وعلى القرى المتاخمة لدرنة، 
وضحاياها بالعشرات يوميًا، ولم يتوقف الدعم لهذه الجماعات المتطرفة واإلجرامية من قبل النافذين في 
العاصمة ومصراتة، ولم نفكر في توزيع بيان ضد تلك الحرب ألننا نعرف أنها كانت ضرورية من أجل بقائنا 
ومن أجل أن تنتزع الدولة من مخالب اإلرهابيين، ومن جانب آخر لم يكتب أحد من هؤالء الذين يريدون أن 
أوقع معهم سطرًا على صفحته يدين الحرب التي كانت هنا فوق رؤوسنا أو يدين القتل المستمر من قبل 
هذه الجماعات لعدة سنين، وكأن تلك الحرب كانت قائمة في الصومال أو جزر الهونولولو«. طبعًا من حق أي 

أحد التوقيع، أو عدم التوقيع، على أي بيان بخصوص أي موضوع. ولكن حين 
يتم تعليل )كي ال أقول تبرير( هذا الرفض في مقال ينشر على المأل، يصبح 
من حق المختلفين معه مناقشته ألنه، في مثل الحالة التي نحن بصددها، 

يضعهم في دائرة االتهام.
النقطة  هذه  بشأن  رأيه،  طرح  العوكلي  سالم  أن  على  التأكيد  ينبغي 
وغيرها من النقاط التي سنناقشها، بمنطق متماسك القشرة. إال أنه هش 
اللب!. لذا ينبغي تجشم عناء إزالة هذه القشرة الصلبة للكشف عن اللب 
الهش.. وفي هذا الصدد أريد أن أشير إلى أنه صدر بيان من مجموعة من 
أوساط اجتماعية مختلفة، كنت من ضمن الموقعين عليه، يدين قرار رقم 
)7( الصادر من قبل المؤتمر الوطني العام سنة 2012 القاضي بالهجوم 
على بني وليد وأدانه بعبارات ال لبس فيها. في حرب ما سمي »فجر ليبيا« ال 
أذكر أنه صدر أي بيان يدعو إلى إيقاف الحرب. وأيضًا في الحرب التي جرت 
بالخصوص  بيان  يصدر  لم  العوكلي،  سالم  أكد  وكما  ودرنة،  بنغازي  في 
بهذا المضمون. واآلن صدر بيان يطالب بإيقاف الحرب، وهذا البيان يثير 

ريبة سالم العوكلي.
بإيقاف  تطالب  بيانات  إصدار،  وعدم  إصدار،  حالة  من  نستنتج  فماذا 

الحرب في الحاالت المذكورة؟.
رؤيتي الخاصة، أن إصدار بيان يدعو إلى ضرورة إيقاف حرب ما، يستدعي 

أن يكون أحد الطرفين المتحاربين، على األقل، ممتلكًا للشرعية أو قدرًا منها. وهو ما توافر في حالة الحرب 
على بني وليد حيث كان »الطرف الشرعي« معتديًا. وبالتالي كان ينبغي التوجه إليه بإيقاف عدوانه. أما حرب 
ما سمي »فجر ليبيا« فكانت تجري بين ميليشيات ال تمتلك أي منها شرعية قدرًا من الشرعية، وبالتالي كان 
من غير المنطقي وال المجدي مطالبتها بإيقاف الحرب. في حالة إطالق عملية »الكرامة« في بنغازي، التي 
أيدتها في مقال منشور واعتبرتها »خشبة الخالص« كانت هناك جماعات إرهابية واضحة ومحددة وهي التي 
بادرت بالعدوان على الجيش واحتالل مقاره ومعسكراته وطرده منها، وحرب درنة كانت استكمااًل لهذا. لذا 

كانت المطالبة بإيقاف الحرب تعني المطالبة بالخضوع لإلرهاب.
بالنسبة إلى الحرب الدائرة اآلن، تمتلك القيادتان الداخلتان فيها نوعًا من الشرعية. فالجيش الذي يترأسه 
المشير خليفة حفتر، و»القوات المساندة« له، يمتلك شرعية برلمان مشلول، والجيش و»القوات المساندة« 
له الذي يقاتل باسم حكومة الوفاق الضعيفة يمتلك شرعية دولية، هي شرعية هيئة األمم المتحدة. وإذن 

فمن الطبيعي مطالبتهما، اعتبارًا لهذه الشرعية البائسة، بإيقاف الحرب.
العاصمة  في  النافذين  قبل  من  ودرنة[  بنغازي  ]في  واإلجرامية  المتطرفة  »الجماعات  دعم  بشأن  أما 
ومصراتة« فما من شك، عندي، في أن الجماعات الدينية، التي اعتبرها جميعًا متطرفة جوهريًا بغض النظر 
عن ممارساتها المرحلية، متنافذة على بعضها ويدعم بعضها بعضا بأشكال مختلفة. ويحدث أحيانًا أن تقفل 
الموجودة في طرابلس  الدينية  الميليشيات  إن  القول  أنه ال يمكن  إال  آخر.  أو  المنافذ لسبب  بعض هذه 
ومصراتة هي جماعات مناظرة لتلك الجماعات اإلرهابية التي وجدت في بنغازي ودرنة وسرت. والدليل على 
ذلك أن سرت تم إخالؤها من داعش من قبل قوات تابعة لحكومة الوفاق. وهذا ينبغي أن يعيد المسألة إلى 
البحث من جديد. الجماعات والميليشيات الدينية الموجودة اآلن بطرابلس مناظرة للجماعات الوهابية التي 
تشكل عمود »القوات المساندة« الفقري التي تقاتل مع الجيش الذي يرأسه المشير خليفة حفتر.. ويشير 
سالم العوكلي، أيضًا، إلى أن الخوف من عسكرة الدولة حجة »يروج لها اإلسالم السياسي كي يحشد التيارات 
المدنية في معارضته الجيش كعدو تاريخي له« على حين أنه »ال دولة مدنية أو ديمقراطية يمكن أن تقوم 
دون جيش يحمي حدودها ومصادر رزقها«. أما االنحراف الذي يمكن أن يحدث عن هذا األساس فهو »من 
طبيعة المراحل االنتقالية التي يتكالب فيها الجميع على السلطة، عسكريين ومدنيين، ألن الخوف من حكم 
النظر عن  أيضًا طغاة مدنيون«. وبغض  أوجدها  الدكتاتوريات  وأعتى  الدكتاتورية،  العسكر هو خوف من 
أن هذا الكالم فيه استهانة بوعي »التيارات المدنية«، فإنه تواجهنا هنا مسألة أيهما أسبق: دولة مدنية 
ديمقراطية تنشئ جيشًا يتبع قيادتها باعتباره مؤسسة من مؤسسات هذه الدولة، أم »جيش« ينشئ دولة 
ويعتبرها مؤسسة ملحقة به؟!. وال يصح القول بأن االنحراف الحادث هو »من طبيعة المراحل االنتقالية«، 
واضح  جدول  ذات  انتقالية  مراحل  معنا، هي  العوكلي  سالم  ويعنيها  نعنيها،  التي  االنتقالية  المراحل  ألن 
ومحدد، ومظاهر العافية فيها التي تؤشر باتجاه أفق إيجابي أكثر من مظاهر المرض. وصحيح أيضًا أن »أعتى 
البرتغال وموسوليني وهتلر وصدام حسين  أيضًا طغاة مدنيون«. فساالزار دكتاتور  أوجدها  الدكتاتوريات 

مدنيون، إال أن األنظمة الدكتاتورية االستبدادية ارتبطت، تاريخيًا وإحصائيًا، بالعسكر.

88%D8%AF%D8%A9-%https://www.218tv.net/%D8%AF%D9 *
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ذات يوم اتصل بي صديق وطلب مني، إن سمح وقتي، أن أرافقه إلى مكتب صديق له، يود معرفة بضعة 
أشياء عن ليبيا. لم يكن مكتب صديقه هذا بعيدًا عن مقر عملي، وذهبنا سويًا. أحْسن مدير مكتب هذا 
الصديق استقبالنا، وما هي إاّل لحظات حتى خرج الدكتور مرحبًا. جلسنا وتحدثنا عن أمور عديدة، وأخبراني 
أنه يكتب بانتظام عن شؤون استراتيجية تخص بالده، وأنه متابع لما يدور في ليبيا، وأنه يريد أن يكتب 
موضوعًا عن الشأن الليبي ويريد معلومات بسيطة تساعده في تقديم موضوعه بالصورة المرجوة. لم 
تكن المعلومات أكثر من أسماء لعدد من المدن والقرى والقبائل وكيفية نطقها وكتابتها، وفهمت أن ما 
يريد معرفته ال يتعدى حرصه على تقديم ما يكتبه من دون الوقوع في أخطاء شكلية، كأن يسيء نطق 
كلمة ليبية بحيث تعطي مدلواًل ال عالقة له باسم المكان، أو تعكس صورة تجعلنا نحكم بسطحية أن كاتبًا 

يكتب عن بالد ال يعرفها، وبالتالي ال نعطي مقالته االهتمام الذي تستحقه.
وحرصت على قراءة المقالة، من بعد نشرها، ووجدت أنها بالفعل مركزة ومفيدة، توضح لغير الليبي 
أهمية معرفة المساحة الجغرافية لمسرح األحداث في ليبيا. والحقيقة أنني أعجبت بالمقالة وعمق تحليلها 
في  بانتظام  تنشر  مقاالت  من  فرج  الدكتور سمير  اللواء  يكتبه  لما  متابعًا  وأصبحت  وقت صدورها،  في 

جريدة األهرام المصرية، إلى أن حالت مشاغلي عن هذه المتابعة.
خالل زياراتي المتكررة إلى مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وجدت كتاب »أوراق من حياتي« هي 
في مجملها مقاالت للدكتور سمير فرج، من بينها مقال عنوانه: »الربيع العربي في ليبيا.. جاء من الغرب« 
وألن المقال تحليلي ال يرتبط بوقت محدد أو حادثة بعينها رأيت أن أنقل لكم بعضًا من فقراته المهمة، 

والتي استهلها بحقيقة سبق وأن أعلنتها مراكز صناعة األخبار في بريطانيا، قال:
»في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ السياسة الخارجية البريطانية، ينتقد 
مجلس العموم البريطاني، الحكومة في أحد قراراتها السياسية؛ فلقد أصدرت لجنة 
الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، في منتصف شهر سبتمبر2016 
تقريرًا يدين التدخل العسكري في ليبيا، الذي قامت به كل من بريطانيا وفرنسا 
وبتأييد  الناتو،  حلف  من  بدعم   ،2011 العام  في  األمريكية  المتحدة  والواليات 
العسكري،  التدخل  هذا  من  الهدف  أن  التقرير  ذكر  إذ  العالم.  دول  من  العديد 
واإلطاحة  الليبي  النظام  تغيير  إلى  تحولت  الوجهة  أن  إاّل  المدنيين،  حماية  كان 

بالقذافي، بداًل من حماية المدنيين«.
خيارات  هناك  كانت  فلقد  العسكري،  التدخل  إدانة  مؤكدًا  المقال  ويستمر 
أخرى من شأنها التوصل إلى حل سلمي. ويؤكد أن مسؤولية إعادة إعمار ليبيا، 
قاده  الذي  التخطيط  سوء  جراء  وبريطانيا،  فرنسا  على  تقع  واقتصاديًا  سياسيًا 
)كميرون( و)ساركوزي(. مبينًا أن تدهور األوضاع جاء نتيجة عدم دقة المعلومات 

االستخباراتية، ناهيك عن عدم وجود خطة لما بعد سقوط القذافي.
ستظل  النفطية،  الدول  خصوصًا  األوسط،  الشرق  منطقة  أن  المقال  ويؤكد 
وعلى  الغربية،  للدول  تبعيتها  لضمان  إلضعافها  الناتو.  حلف  لدول  دائمًا  هدفًا 
ذلك تتحتم إضعاف قوة مصر العسكرية ودورها اإلقليمي لتنفرد الدول األوروبية 
وقيعة،  محاوالت  من  المزيد  سنرى  أننا  المقال،  ويؤكد  المنطقة.  بهذه  وأمريكا 

وفتن بين مصر وأشقائها العرب.
السبل  ليبيا مستخدمًا  الغرب يعمل جاهدًا على تقسيم  أن  إلى  المقال  ويشير 
كافة لذلك، ويبرز أيضًا أن الواليات المتحدة األمريكية لم تتدخل بعمليات عسكرية 

ضد داعش في ليبيا سوى مرة واحدة، لضمان بقاء الحال شوكة مؤثرة في مصر، من حدودها الغربية.
ثم يواصل الكاتب توضيح استراتيجية مصر نحو ليبيا وأهمية أمنها واستقرارها، فيقول:

»ستظل ليبيا داخل الدائرة القريبة المباشرة، من دوائر األمن القومي المصري، وستظل مصر، دومًا، 
يضمن  بما  والمباحثات  الحوارات  طريق  عن  بينهم  التقارب  لتحقيق  ليبيا  داخل  المختلفة  القوى  تدعم 
استقرار الدولة..«، ويستمر الكاتب يؤكد أن حل األزمة الليبية يكون بالحوار وليس بالصراع المسلح، مع 
رفضها أي شكل من أشكال التدخل األجنبي. والمساعدة في أي وفاق يُمكن جيشا ليبيا من بسط سيطرته 

على ترابه واستعادته من أية جماعات إرهابية. ويختتم مقاالته قائاًل:
»بهذا يتضح أن )الربيع العربي( الذي قاد ليبيا إلى هذه الفوضى العارمة، هو صنيعة غربية، هدفها 
تقسيم ليبيا، وجعلها تجمُعًا جديدًا للتطرف من جميع أطراف العالم، لضمان عدم استقرار منطقة الشرق 
األوسط برمتها. وأدعو اهلل أن يدرك الشعب الليبي، ويعي جيدًا، ما يحاك له في الظالم للنيل من استقراره، 

ووحدة بالده.. فيعمل على الحفاظ عليها«.

عمر أبو القاسم الككلي

يؤكد املقال 
أن منطقة 

الشرق األوسط، 
خصوصًا الدول 

النفطية، 
ستظل هدفًا 

دائمًا لدول 
حلف الناتو. 

إلضعافها 
لضمان تبعيتها 

للدول الغربية

ن إصدار بيان يدعو 
إلى ضرورة إيقاف 

حرب ما، يستدعي أن 
يكون أحد الطرفني 

املتحاربني، على 
األقل، ممتلكًا 

للشرعية أو قدرًا منها

من مفكرة عالم لم يولد
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

يتشابك اإلطار السردي 
وبنية الفيلم وتكثر 

صراعات الشخصيات 
لعقبات حتقيق املرادف

المكان  داخل  »المحتوى«  أدق  بمعنى  هو  السردي  اإلطار 
هذا  يكون  ما  وغالبًا  القصة؛  خالله  من  أو  فيه،  تروي  الذي 
وفق  األحداث  تسرد  القصة،  شخوص  من  شخصية  المحتوى 
خيار من خيارات تنظيم الوقت التي ذكرناها، بتسلسل زمني. 
معظم  قبل  من  واسع  نطاق  على  التأطير  هذا  استخدم  ولقد 
المخرجين إن لم نقل جميعهم. المخرج المصري الكبير محمد 
خان يقول إن الجو الذي يحبه ليس جوًا سينمائيًا فحسب، بل 
.. أو ساخرًا، فالجو  الحياة؛ سواء أكان واقعيًا، سرياليًا  جو من 
يجب أن يقتبس ويسلط على الشاشة ليكسب مشاعر المتفرج، 
وليس ليسرق مشاعره. والحقيقة أن هذا الشرط الذي حدده 
المخرج محمد خان هو صفة مهمة من صفات اإلطار السردي.

ولإلطار السردي نحتاج لتصميم بنية الفيلم التي تستخدم 
تقسيم  من  تتكون  ما  غالبًا  التي  القصة،  أحداث  تدفق  في 
التمهيدي(  )الفصل  وهي:  درامية  وحدات  ثالث  إلى  الحبكة 
يبين  الذي  وهو  المتطور(  و)الفصل  والصراع،  للشخصيات 
لتحقيق  جاهدًا  الممثل  يعمل  فيما  وتصاعدها  التوتر  مخاطر 
أهدافه، ثم نصل إلى )فصل الخاتمة أو الحل(، وهو الذي يتم 
بمواجهة المسائل الدرامية الكبرى وإيجاد مخارج وحلول لها. 
قد يكون هناك أكثر من ثالث وحدات واألمر كله متروك لقدرة 
ينفذه  سينمائي  عمل  إلى  القصة  تحويل  من  السيناريست 

مخرج جيد.
صراعات  وتكثر  الفيلم  وبنية  السردي  اإلطار  يتشابك 
الشخصيات لعقبات تحقيق المراد، ونرى ذلك من خالل تطور 
بمنطق  معًا  تتجمع  وهي  متعددة،  درامية  وفصول  وحدات 
وقناعة إن تمكن المخرج من جمعها بتسلسل يقنع المشاهد 
وإنما  سينمائيًا،  »ليس  بجو 
قال  مثلما  الحياة«  من  بجو 
يقدم  ذلك  كل  خان.  محمد 
العامة  الفكرة  خالل  من 
عليها  ينطوي  التي  والحاسمة 
نسميها  التي  وهي  المشهد 
الجيدة  والفرضية  )الفرضية(. 
المقنعة تركز نشاطك السردي 
الشخصيات  ذلك  في  بما  كله، 
الرئيسية في إطار قصير وذكي 
فهي  الموضوعية  أما  ولماح. 
فيها  ويشترط  الفيلم،  مغزي 
تقديم يحس به المشاهد، ويقتنع أنها تجربة بشرية ويفضل 
أن تقدم بشكل غير مباشر من خالل توافق وانسجام ينشأ ما 
بين السرد واإلخراج. وقد يكون للفيلم موضوع واحد يتركز في 
جملة واضحة ومحددة ، كالقول »إن العظماء فقط من يغيرون 
المجتمع، ألن المجتمع هو الذي يغير الفرد« أو »الحب ال يفشل 
هو  الجيد  والفيلم  البراءة«.  تصنعها  ال  »الحرب  وأن  مطلقًا« 
تعقيدات  موضحة  ذكرناها  كالتي  موضوع  حول  يدور  الذي 
بالغا  وموضوعه  الفيلم  فرضية  فإن  ولذلك  البشرية.  النفس 

األهمية أثناء كتابة السيناريو وبالتأكيد أثناء مراحل التصوير.
مسائل  على  السردي  اإلطار  يتأسس  أن  بالضرورة  وليس 
باإلمكان  وإنما  بطولية،  أو  رومانسية،  أفكار  أو  مطلقة 
)كلود  الفرنسي  المخرج  بسيطة.  حياتية  أشياء  تأسيسها 
سوتيه( قابل سخرية النقاد السينمائيين من الفيلم الفرنسي 
فأولئك  نقدهم،  مواضيع  تتناول  التي  األفالم  من  بالمزيد 
المثال  سبيل  على  تتناول  أفالم  عن  يتحدثون  عندما  النقاد 
قصة امرأة بين رجلين أو العكس، أو أن يتناولون فيلما تَشّكل 
عندما  المطاعم  في  طويلة  حوارات  من  متكررة  مشاهد  من 
فرنسي«،  »فيلم  إنها  يقولون  طعامهم  الفيلم  أبطال  يتناول 
أو مثلما نسخر نحن العرب من حكاية معقدة طويلة فنصفها 
النقاد  الفرنسي  المخرج  هذا  قابل  لقد  هندي«.  »فيلم  أنها 
األمريكيين بفيلم سنة 1980عنوانه »حكاية بسيطة« ضمنها 
أوسكار  فنال عنه  نقد  الفرنسية من  األفالم  إلى  يوجه  ما  كل 
أفضل فيلم أجنبي -غير أمريكي- وأكد عن نيله هذه الجائزة 
قائاًل، إنه ال يهرب من هويته، بل يؤكدها – مثلما قال الناقد 
غسان سالمة، سيرة سينمائية: »إنه ولد في باريس، ويعيش 
في فرنسا، ويتكلم الفرنسية، وأنه معتز بذلك، مثلما أنه غير 
أنه  مستاء من ذلك، وأنه بكل بساطة مُراقب«. وذلك يعني 
ينقل واقعة بساطة من خالل إطار سردي ببنية فيلم تأسست 
على مراقبة مجتمعة وصنع منها فيلمًا ناجحًا بالمقاييس كلها. 
وبالطبع ذلك ال يعني أنه مجرد حديث حول عشاء، وإنما هناك 

أساسيات الفيلم كافة.
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أسماء حسين بشاشة
جامعة  في  طالبة  /1996م   6  /20
العمارة  مقسم  الهندسة،  كلية  بنغازي، 

وتخطيط المدن.
تاناروت  تجمع  في  وفنانة  مصممة 

لإلبداع الليبي.
من  متطوعة  المعارض..  قسم  مدير 

2016 حتى اآلن.
آرت سبيس«  »تانارورت  مؤسسي  من 

.2018
»الفن  عمل  ورشة  في  شاركت 
عبد  الفنان  مع  تاناروت  في  التجريدي« 

القادر بدر 2017.
عملت دورة رسم وفن األورغامي »طي 

األوراق« لألطفال 2017.
»كوبسيس  معرض  في  مشاِركة 

للفنون التشكيلية« بنغازي 2014.
 »imago mundo« في  مشاِركة 

للفنانين- لندن 2016.
رقمي«،  »كوالج  استبصار  معرض 

تاناروت 2017.
معرض »خبز الغراب«- قرطاج، تونس 
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تجمع  الغراب«-  »عيش  معرض 

تاناروت، مارس 2019.

سيرة

عبد الرسول العريبي.. 
»رحيل النورس األبيض«

عبد  الليبي،  والروائي  الكاتب  ليبيون،  ومثقفون  كتاب  نعى 
الرسول العريبي، الذي توفي إثر حادث سير، الجمعة.

وجاء في منشور نشرته الهيئة العامة للثقافة في بنغازي على 
»فيسبوك«: »الفقيد الكبير يعدُّ من أبرز األصوات الليبيَّة في فن 
الرواية والقصة والصحافة، وقد قدّم للمكتبة الليبيَّة عددًا من 

النتاج األدبي المتوازن، عبر مسيرة إبداعية حافلة بالعطاء«.
المقيم في  الفلسطيني  الشاعر  الشخصية كتب  وعلى صفحته 
األبيض«: »)عبد  النورس  العيلة تحت عنوان »رحيل  أحمد  ليبيا، 
الرسول العريبي... وداعًا( كنت عاشقًا متفردًا للوطن، تكتب عن 
آالمه وشجونه وجمالياته، وكم كانت روايتك األولى )تلك الليلة( 
ممتعة في وصف وديان الجبل األخضر الذي كنت تعشق، وهاهي 
التكنولوجيا تهزم اإلنسان، تقف أمام الطبيعة، تدوس بسيارتها 
عاشقًا يمشي على األرض هونا، وإذا خاطبه الجاهلون قال سالمًا.. 
كاملة  روايات  إنجاز خمس  في  كسرعتك  رحيلك  في  سريعًا  كنت 
في أياٍم معدودات كتحدٍ إبداعيّ للكتابة التي تتحدى الزمن...«.

وحسب صفحة الهيئة العامة للثقافة، ولد عبد الرسول العريبي 
بمدينة  التجارية  بالثانوية  ودرس   ،1953 عام  )المقرون(  ببلدة 

البيضاء، حيث حصل علي الدبلوم التجاري عام 1974.
الثقافة  )الجماهيرية،  ومجالت:  األدبي في صحف  نتاجه  ونشر 
العرب  الفنون،  كل  والخيالة،  المسرح  األربعة،  الفصول  العربية، 
الدولية، الصحافة التونسية، وبعض الصحف الجزائرية واألردنية(.

الليلة«  »تلك  الروايات:  من  له  وصدر  والرواية  القصة  كتب 
من  »امرأة  النجوم«،  »بئر  الحب«،  اسمه  شيء  »ال   ،)1995(
الموت  و»أبواب  الحب«  هامش  »علي  الحرب«،  »رياح  بنغازي«، 
وأعمال  قصيرة(،  )قصص  التراب«  »أطفال   ،)1998( السبعة« 
نقدية أخرى، كما سبق له أن قدّم مجموعة من البرامج الثقافية 

لإلذاعة والتلفزيون.
وسبق أن أشار الراحل إلى أنه نجح في كتابة خمس روايات في 
وقت قياسي وهو 50 يوما فقط، مفصال بأن كل رواية من هذه 
الروايات أنجز في وقت قياسي أيضا تتراوح بين خمسة أيام وثالثة 

عشر يوما.

بالبُعْد  حللتَ  باألعراف.  حللتَ  بالبرزخ.  حللتَ 
في  ومات  خذلك،  اللسان  ألن  عنّا.  فاحتجبت  الفيصل، 
عالمنا  في  حضورك  طوال  كان  الذي  خطابك  العضلة 
ألنك  فُفجعنا،  مالذًا،  دنيانا  في  كان  بل  بلسمًا،  الفاني 
امتنعت عنّا. امتنعت عنّا برغم وجودك بيننا جسدًا، بل 
وأنفاسًا، بل وإيماًء ظللنا نقرأ متنه في المقلتين، ونجتهد 
في تفكيك أحاجيه، دون أن نصدّق أن امتناعك في ذلك 
التاريخ هو إشارة. هو خطاب. هو رسالة. هو رسالة ليست 
بال  على  لنا  يخطر  لم  ما  هو  الوداع  ألن  الرسائل؛  ككل 
يومًا. ألن ال أحد منّا كان سيتخيّل وجود الوجود إذا غاب 
والعزاء  بل  الوجود،  هذا  ذخيرة  كان  الذي  اإلنسان  منه 
لنا، وألمثالنا من غرباء هذا العالم، في محنة مميتة هي: 

الوجود!
الرسالة،  في  اإليماء  نتجاهل  أن  الطبيعي  من  وكان 
ونمنّي أنفسنا بأنها محنة سوف تزول، وتعويذة وجودنا 
على  الممدّد  واإلنسان  غيبوبتها،  من  تستيقظ  سوف 
فراش المرض سوف ينهض من كبوته، ويتحرر ليحرّرنا 
من أسٍر صار مصابنا نحن ال مصابه هو. ولكن هيهات. 
فالصراع هذه المرة تواصل. والشلل في العضلة استمرّ. 
المقلتين،  في  اإليماء  سوى  "فنايت"  من  لنا  يبق  ولم 
بسمة  آخر.  جنس  من  بسمة  السيماء.  في  والبسمة 
يُفِهمنا  كي  كافيًا  كان  وزر  غيبيّ.  وزر  وطأة  تحت  تنوء 
الواقع  لم يعد معنيًا في  بيننا  الذي يستلقي  اإلنسان  أن 
التي  تميمتنا  إن  يقول  المقلة  في  اإليحاء  ألن  بعالمنا، 
نهاية في حّقها،  االعتراف بوجود  عوّلنا عليها، ونرفض 

إنّما تخّلت عن الدينونة، وترنو اآلن في الديمومة. ألن 
الخطاب في المقلة هو الذي يقول إن التسليم هو جواز 
المرور إلى البرزخ. هو شهادة األبدية عند الموافقة على 
المثول في حضرتها. والبرزخ هو بوابتها. وليس لنا إاّل أن 

في  كان  الذي  القيمة  إنسان  من  أعيننا  نمأل 
حياتنا المعنى، ألن ما نراه في السيماء 

وامتناع  األبدية،  نداء  إاّل  هو  ما 
اإلنذار  جرس  إاّل  هو  ما  اللسان 

اإلنطالق  على  الدّال  المكتوم 
إلى أرض الميعاد.

هل  نعترف؟  فهل 
بقضاء  نقنع  هل  نستسلم؟ 

اهلل كما يليق بكل مؤمن؟
ال  اإليمان  أن  الواقع 
هذه  مثل  في  لنجدتنا  يهرع 

أناسًا  كنّا  لما  وإاّل  المواقف 
هي  منيّة  ينكروا  أن  اعتادوا 

أقرب من حبل الوريد، وما حياتنا 
اللتقائها،  محموم  سباق  سوى 

نرفض  أن  إاّل  نملك  ال  ذلك  وبرغم 
في  األجراس  تُقرع  أن  ما  بها  االعتراف 

تُقرع  ال  تُقرع  عندما  األجراس  أن  لننسى  حّقنا، 
في  ُقرعت  الذين  ألولئك  فحسب  تُقرع  ال  منّا،  لألغيار 
حّقهم ألنهم تنّفسوا الصعداء عندما لفظوا أنفاس النزع 
األخير، ولكن األجراس عندما تُقرع إنّما تُقرع لنا نحن 
األحياء أيضًا، ليس ألن الشطر األعظم من الطريق إليها 
مخلوق  كل  مع  الواقع  في  نموت  ألننا  ولكن  ُقطع،  قد 
أم  عاجاًل  نخلفه  ألننا سوف  ال  الجرس،  األقدار  له  قرعت 

استقطع  قد  سبقنا،  الذي  اإلنسان  هذا  ألن  ولكن  آجاًل، 
رحلته  في  ليكون  منا،  السخيّ  النصيب  بل  منّا،  نصيبًا 
زاد سبيل، ليكون له في عزلته عزاء، وما فجائعنا حينها 
سوى اإلحساس الغيبي بالنصيب الضائع من روٍح ال تهفو 
إلى شيء كما تهفو لتلك الحرية التي ال وجود لها 

إاّل في الموت.
في  "فنايت"  بوجود  نعترف  فكيف 
سدّة برزخ هو في أدبيّاتنا الدنيوية 
دائمًا شبحٌ مؤجّل؟ كيف ال نتجاهل 
حلول األجل في حقّ اإلنسان الذي 
أنه  به،  تعّلقنا  فرط  من  ظننا، 

معصومٌ من األجَل؟
في  تجديفًا  ذلك  يكون  ألن 

حقّ الناموس اإللهي؟
حقّ  في  تجديفٌ  هو  بلى! 
ولكنه،  أيضًا،  الطبيعي  الناموس 
في ظنّي التجديف الوحيد المغتفر، 
غياب  استنكار  هنا هي:  الحُجّة  ألن 

أنبل قيمة في الوجود وهي: الحبّ!
يغيب،  قابل ألن  عالمنا  في  مبدأ  فكل 
فناء  باستثناء  عزاًء،  فقده  في  نجد  ألن  قابل 
هذا  من  محبوكًا  طيفًا  كان  الكوني  وفنايت  الحبّ. 
النسيج الذي في مسيرة األنام قدس أقداس وهو: الحبّ!
نقبل  كيف  أيدينا؟  بين  من  يفلت  بأن  نسمح  فكيف 
بأن تختفي هذه المنارة السحرية التي ألفناها واعتدناها 
هكذا  منّا،  كل  وجدان  في  فحوى  صارت  حتى  وتخللتنا 
فجأة، دون سابق إنذار، وفي غفلةٍ منّا؟ إلى ماذا سيؤول 

واقع اإلنسان إذا خال من وجود إنسان كهذا بغتًة؟

لماذا ال نتذّكر كيف غابت من دنيانا منارة أخرى كانت 
في حياة فنايت معّلمًا، بل ودرسًا في حياته وحياتنا أيضًا 
كما هو الحال مع غياب األب؟ كما ال نحتكم إلى الصواب 
وأخياٍر  الرُّسُل،  قبلهم  من  خَلت  رُسٍُل  سيرة  فنستعيد 
انطوت من قبلهم أخيار، ونقنع بالنصيب الذي ارتضته لنا 
العناية اإللهية من سعادة نلناها على يديه طوال حضوره 

بيننا، ونعي الحقيقة التي تنفي وجود سعادة خالدة؟
هذا صواب في عرف الحسابات العقلية، ولكن خطاب 
السبب  لهذا  العالم.  هذا  خارج  آخر  مداٍر  في  ينوح  الروح 
نزفت فينا الروح طوال مكوث فنايت في سجن البرزخ الذي 
استغرق أسبوعين آخرين، من رحلة غياب بدأت في أول 
يوم رمضان الماضي، قبل أن تضع األقدار خاتمة لمخاض 
أنفاس  اهلل  خلق  أنبل  ليلفظ  الشهر،  ختام  في  الخالص 
النزع األخير ليلة العيد، إيذانًا بالخروج من برزخ األعراف، 
في  الحرية  رحاب  إلى  الملكوت،  رحاب  إلى  العتبة  ليعبر 

بعدها األقصى.
فطوبى لإلنسان الذي اصطفته األقدار بأن استضافته 
في  يومًا  لثالثين  وال طعوم  فيه  إفطار  ال  ليقضي صيامًا 
البرزخ، لتأذن له في ارتياد فراديس العروة الوثقى، كأنها 
على  حكرًا  دومًا  كان  حرٍم  في  العيد  صالة  لتأدية  دعوة 
إاّل  لينزلوه  إلى عالمنا، ولم يكونوا  يومًا  ينتموا  لم  أخياٍر 
أضيافًا، وما حضورهم في الحرم اآلن إاّل عودة إلى الديار 
هي  وأنانيّتنا  بيننا،  وجودهم  طوال  عنها  اغتربوا  التي 
ألننا  كأطياف،  بهويّتهم  لهم  تعترف  أن  ترفض  التي 
في  تركتها  كوديعة  إاّل  لنا  تهبهم  لم  األقدار  أن  ننسى 
عهدتنا على سبيل اإلعارة، والعرس، في محفل المالئكة، 
عودة سليل  األب،  بيت  إلى  الضاّل  االبن  عودة  يوم  هو 

اإلنسان إلى ربوع الربّ.

إبراهيم الكوني يكتب عن شقيقه أوفنايت:

أسماء حسين بشاشة لـ »الوسط«:

اللوحة منبري وسالحي.. و»تاناروت« مكان لنمو بذور اإلبداع وصقل موهبتي

 مرثية الذكرى األولى لغياب الطيف

القاهرة - الوسط

حوار: حواء القمودي ــ طرابلس

األديب والمفكر العالمي إبراهيم الكوني يرثي شقيقه أوفنايت تحت عنوان 
يف«. »مرثية الذكرى األولى لغياب الطَّ

في مثل هذا اليوم، من العام الماضي المشؤوم )2018(، في منتصف شهر 
رمضان األجّل، تسّللتَ من واقع باطلنا، لتحّل ضيفًا على البرزخ. نزلتَ البرزخ 
أواًل، يقينًا منك بأن البرزخ هو العتبة األولى في طريقك إلى ملكوت األبدية، 
حيث تهيمن كلمة اهلل األخيرة في حقّ أخياره، مترجمًة في مفردة بسيطة 

بساطة الربوبية نفسها، ولم تكن لتكون كذلك لوال هويتها المستعارة من 
لدن المعبود، ولكنها تحمل ذخيرة جسيمة تليق بالحضرة التي ليس كمثلها 
شيء توقًا للحلول برحابها؛ هذه المفردة التي كانت في حياتك هاجسًا، وفي 
رحلة وجودك حلمًا، وتطّلعت ليوم الخروج هذا دومًا ليقينك بأن كلمة السرّ 

في حملة الخالص األخير هي عتبة البرزخ، ألن الخطوة التالية هي العبور إلى: 
الحرية!

أقالم  اليد تعشق  الطفولة،  الحكاية من  تبدأ 
الفيض  ذاك  من  تندهش  والطفلة  التلوين، 
الذي يشكل فضاء الورقة لونًا إثر لون، واألم 
الطفلة، وكما كل  التي ترسم وتبتهج لشغف 
األطفال تحب »رسوم الكرتون« لكن عشقها 
له ينبع من »طريقة الرسم وتنسيق األلوان.. 
»كنت أحلم أن أرسم«، هكذا تقول ابنة الثالثة 
الهندسة  بكلية  الطالبة  ربيعًا،  والعشرين 
قسم العمارة وتخطيط المدن بجامعة بنغازي.

بالصديقة  جمعني  االفتراضي  العالم 
ذاك  في  نشاطها  أتابع  التي  صالح،  ميسون 
التي  يجري،  نهر  الذي هو  »تاناروت«  التجمع 
من  تشكيليات  بلقاء  اهتمامي  عن  أخبرتها 
كل  في  كعادتها  فأسرعت  بنغازي،  مدينة 
هي  شغوفة،  بنت  على  ألتعرف  جميل  هو  ما 
أقامت  كانت  التي  بشاشة،  حسين  أسماء 
أحضان  في  معرضًا  سالم،  شفاء  الفنانة  مع 
واختارت  الليبي«،  لإلبداع  تاناروت  »تجمع 
هي للوحاتها اسم »عيش الغراب«، وصاحبت 
ليبيا– في  التشكيلي  »الفن  ندوة  المعرض 

في  التشكيلي  الفن  »واقع  عن  ورؤى«  تاريخ 
وهذه  المعرض  وهذا  نقاده«،  وغياب  ليبيا 

الندوة كانا في شهر مارس.
من أين تبدأ الرحلة؟ والبنت التي في عمر 
الحب واللهفة مهجوسة بوجع اإلنسان وألمه، 
ترسم رحلته عبر بحر يأكل أحالمه، وتقرأ كما 
أقرأ  الكتب،  من  معين  نوع  يوجد  »ال  تقول: 

الشعر والروايات غالبًا،
ويفيدني  لي  يضيف  كتاب  أي  أقرأ  ولكن 
على الصعيدين الشخصي والفني«. نعم، هي 
ما  كل  من ضياع  وخوفه  اإلنسان  وجع  ترسم 
هو مألوف وأثير، ولكنها أيضًا تصدح بنشيد 
األمل في هذا الحوار سنعرف عن هذه الرحلة، 
هذه  فكانت  الوجع،  سر  من  بعضًا  ونكتشف 

الرحلة.
أنها  ورأت  اللوحة  أحبت  متى  أسماء..   ●
مكان لقول الذات أو الكتابة ولكن بأداة هي 

الفرشاة واأللوان؟
أقالم  يدي  في  دائمًا  كان  طفلة  وأنا 
أدوات  على  أتعرف  أن  ساعدني  ومن  تلوين، 
الرسم هي »ماما« ألنها كانت ترسم، وكانت 
رسمه  أتأمل  أظل  تشدني،  الكرتون  رسوم 
وطريقة تنسيق األلوان، فكنت أحلم أن أرسم 
من  حتى  دراسة  دون  تجربتي  وطورت  مثله، 
»يوتيوب« وربما هذا شيء سيئ، ألني كسولة 
تجارب  من  واالستفادة  اإلطالع  في  جدًا 
األدوات  مع  أعيش  ظللت  ولكن  اآلخرين، 
التدريب  مرحلة  في  وحتى  وأكتشف،  وأجرب 
اخترت النسخ من الصور وليس من اللوحات، 
حتى أستطيع إضافة لمستي الخاصة في اللون، 
آخذ  يجعلني  قد  ورسمها  لوحة  اقتباس  ألن 
أرسم  وبدأت  اللوحة،  صاحب  الفنان  أسلوب 
بوعي فعليًا في العام 2013م، إذ يمكن القول 
التي  إن هناك ثالث مراحل مرت بها تجربتي 
مازالت تحبو، أواًل أن أرسم؛ ألني أحب أن أرسم. 
ثانيًا أرسم، حتى أطور من موهبتي »تدريب«. 
ثالًثا أرسم ألعبر عن نفسي أو غيري،عن وضع 
أو  مشاعر  ألحكي  أرسم  أفكار،  وعن  موجود، 

قضية.
الرسم  بدأتِ  أو  طريقكِ  اخترتِ  إًذا   ●

برؤية؟
مرحلة  كانت   ،2014  /2013 في  أجل، 
اكتشاف طريقي في هذا العالم، أي مجال الفن 

التشكيلي، وأصبحت اللوحة سالحي أو منبري.
في  وفنانة  مصممة  أنكِ  سيرتكِ  في   ●
المعارض  قسم  مدير  »تاناروت«  تجمع 
ومتطوعة منذ 2016 حتى تاريخنا هذا.. ما 

حكايتكِ مع »تاناروت«؟
تاناروت لإلبداع   وماذا سأقول عن »تجمع 

صقلت  التي  البيئة  هي  »تاناروت  الليبي«.. 
رؤيتي  ومجال  مداركي  توسعت  موهبتي، 
خرجت  ومنه  ألعمالي  الحاضن  هي  كثيرًا، 
فني  معرض  في  شاركت  لقد  األعمال.  هذه 
 ،2018 العام  نهاية  في  تونس  في  بقرطاج 
وكان نتاج شغلي في تاناروت، ويعتبر المعرض 
األول الخاص بي في اللوحات الزيتية وعنوانه 
كانت  منه  الثانية  والنسخة  الغراب«  »خبز 
خالل  قدمتها  التي  الغراب«،  »عيش  بعنوان 
الرحب  تاناروت  تجمع  فضاء  في  مارس  شهر 
وشن  عليه  كويس  نحكي  عارفة  »مش  الذي 
مكان  هو  »تاناروت«  لي  بالنسبة  قدملي«، 
هذا  من  تفصيلة  كل  في  اإلبداع،  بذور  لنمو 
المكان أجد علمًا وفنًا ثقافة وإبداعًا أجد فيه 
تنظرين  يجعلكِ  السينمائي  النادي  تميزًا. 
لألشياء بطريقة أعمق وشكل مختلف، جلسات 
درايتكِ  مجال  توسع  التي  الذاتي  التثقيف 
مثقفة  شخصية  منكِ  وتصنع  والعالم  بالعلم 
أن  يعلمكِ  »تاناروت«  متعلمة،  فقط  وليس 
بفنكِ،  بثقافتكِ  وتناقشي  وتعبري  تحكي 
»تاناروت«  وكتابتكِ،  برسمكِ  بموسيقاكِ، 
علمني أن التميز خليط بين الموهبة والثقافة 
اإلبداع  ينمو  يتجزأ، ولكي  االثنين جزء ال  وأن 

يجب أن تسقيه بالثقافة والشغف.
لوحاتكِ من  أو بعض  لوحاتكِ  تأملت   ●
»عيش  وأيضًا  الغراب«  »خبز  معرضكِ 
الغراب«.. أنت مهمومة بوجع اإلنسان الذي 

يغامر بحياته من أجل حياة يراها أفضل؟
»خبز الغراب« لوحات تشكيلية تجسد بعض 
أسباب الهجرة ووضع المهاجر أثناء الرحلة وعند 
وصوله، و»عيش الغراب« كان تكملة ونسخة 
ثانية »لخبز الغراب« وسبب اختياري للموضوع 
هو »الهجرة« في العالم بشكل عام وفي ليبيا 
أجسد هذه  أو  أعبر  أن  وأحببت  بشكل خاص، 
المأساة، التي يعرفها ويتعرض لها »المهاجر 
غير الشرعي« للوصول إلى ما يعتقد أنه طوق 
وسبب  بالده،  في  به  مايمر  كل  من  النجاة 

تسمية »عيش الغراب« لها بعدان، البعد األول 
أن هذا الفطر الذي ينمو في البيئة السيئة هو 
مثل بيئة الحرب والدمار والناس التي تهرب، 
لكنني أحببت أن أقول: بإمكاننا أن نزرع بذرة 

لحياة أفضل،
 When« والبعد الثاني هو كما يقول المثل

 you leave atrail of bread crumbs, it is no
 »surprise when the crow comes colling
أي أن هؤالء المهاجرين رمتهم ظروف بالدهم 
السيئة إلى أحضان البحر، الذي سيلتهمهم أو 
يترقبونه.  الذي  الحلم  إلى شاطئ  يقذف بهم 

ولكن هل نلوم البحر إذا التهمهم؟!
»ديجيتال  )استبصار(  بعنوان  معرض   ●
لوحاته  بعض  تأملت  تاناروت..  في  كوالج« 

ثمة رؤية واشتغال بمهارة.. ما تعليقك؟
كان في مرحلة الحرب في بنغازي، وهو وقت 
األنشطة  بعض  لممارسة  حتى  صعبًا  كان 
األحالم  بعض  جسدتُ  وباللوحات  اليومية، 
لوحة  ولكل  عامة  بصفة  للشباب  المخنوقة 

حكاية.
الفن  أشكال  أحد  كوالج«  و»الديجيتال 
مختلفة  صورًا  يستخدم  الذي  الغرافيكي، 
صورة  لتكوين  واحدة  طبقة  في  وجمعها 
عناصر  بين  الجمع  أسلوب  هو  أي  واحدة، 
مصورة مكونة من مصادر مختلفة، إما العطاء 
للسماح  أو  لبعض  تنتمي  العناصر  بأن  وهم 
المنفصلة  بهويته  باالحتفاظ  عنصر  لكل 
الكوالج  أما  معنى،  أو  فائدة  إلضافة  كوسيلة 
كتاريخ فأصل الكلمة فرنسية »c0ller«، وتعني 
تجميع  على  يقوم  فني  تكنيك  وهو  »لصق« 
أشكال مختلفة لتكوين عمل جديد، واستخدام 
الـ20  القرن  في  تأثير  له  كان  التقنية  هذه 
لصق  فن  فأصبح  التجريدي،  الفن  من  كنوع 
الحديث.  الفن  من  مهمًا  جزًءا  القصاصات 
الفنان الفرنسي جورج براك  وأول مستخدميه 
والفنان اإلسباني بابلو بيكاسو، وكان بيكاسو 
أول من استخدم الكوالج في اللوحات الزيتية 
السريالية  فنانو  استخدمه  ثم  1912م،  العام 
الفن  نموذج  الكوالج  فكان  أوسع،  بشكل 
واللصق  القص  فعملية  العشرين،  القرن  في 
الذي  الزلزال  فعل  تشبه 
يحدث تغيرًا غير معروف 
الكوالج  ويوجد  مسبًقا، 
فن  وهو  الموسيقى  في 
على  يعتمد  بصري  غير 
مزج من أعمال موسيقية 
عمل  لتكوين  مختلفة 
وُاستخدم  جديد،  فني 
وفي  العمارة  في  أيضًا 
»التالعب  الصحافة 

بالصور«.
هذا  جدًا  جميل   ●
الفن  بهذا  التعريف 
كوالج«  »الديجيتال 
ولكن ماذا بالنسبة لكِ 
حتى  عليه  والشتغالكِ 
أقمتِ معرضًا وبعنوان 

»استبصار«؟
هو  لي  بالنسبة 
طريقة من طرق التعبير، 
طريق  عن  كانت  بدايته 
بالتصوير،  اهتمامي 
ألني  الفوتوغرافية،  الصور  على  نطلع  دائمًا 
أحب تأويلها وإعطاءها بعدًا آخر، ولكن لعدم 
صور  بإنتاج  لي  تسمح  التي  اإلمكانات  توفر 
فريدة أو عميقة لم أدخل في مجال التصوير، 
عن  للتعبير  أخرى  طريقة  في  فكرت  ولكن 
وفي  صورة،  كل  في  أراه  الذي  اآلخر  البعد 

نفس الوقت أوظف خبرتي في برنامج »فوتو 
شوب«، وكما ذكرت الكوالج هو عملية قص 
شيء  تكوين  لغرض  مختلفة  مواد  ولصق 
جديد وله أنواع كثيرة منها الكوالج الرقمي، 
أي باستخدام الحاسوب، وهكذا وظفت خبرتي 
وكان األمر بداية مجرد تسلية لنفسي، خاصة 
ن لوحات  أنا رسامة، وبهذا األسلوب صرت أكوِّ
خاصة بي، عن طريق إفراغ الصور من معناها 

ووضع معانٍ أخرى فيها.
»لوحة  التسمية  صحت  إن  لديكِ   ●
وبين  صديًقا  يعد  لم  البحر  حيث  رقمية« 
موج يتكسر ووجه شابة يستغرقني التفكير: 
أم  النراه،  عالم  على  تطل  حالمة  هي  هل 

يائسة تحاول االنتحار؟
فترة  في  كانت  اللوحات  هذه  ذكرت  كما   
فكرة  أو  كابوسًا  الحلم  يكون  وقد  الحرب، 
قد  أسباب  بعض  تجسد  فاللوحات  انتحار، 
تدفع الناس للغوص في هذا الكابوس، الذي 
مكان  في  منه  االستيقاظ  النهاية  في  يمكن 
آخر، وتجسد الحالة التي يمر بها الحالم خالل 

الرحلة وعند وصوله.
● وأيضا كانت لك رحلة أخرى مع الصورة 
الفوتوغراف، فأنتِ رسمتِ لوحات من خالل 

الصور ولكن كانت لهذه اللوحات رؤية؟
صحت  إن  تطوري  مراحل  لك  ذكرت  نعم، 
التسمية، وكان منها النسخ من الصور وكان 
هذا في مرحلة التدريب، حيث أرسم لكي أطور 
أرسم،  فقط  أكن  لم  الحظت  وكما  موهبتي، 
اللوحات  إذا كانت هذه  لدي فكرة،  بل كانت 
مختلفين،  لمصورين  فوتوغرافية  صورًا 
اختيارًا  يكن  ولم  زيتية،  للوحات  وحولتها 
الذي يقبض بأصابعه على  فالولد  بال معنى، 
القلم يقول إن بالتعليم سيتغلب على وضعه، 
الذي  سالحه  هو  العلم  إن  آخر  بمعنى  أو 
العريضة،  ابتسامته  مع  الفقر  به  سيحارب 
الجمال  كمية  تبرز  أو  تظهر  السمراء  والفتاة 
الذي يعيش في تلك العشوائيات أو أن الجمال 
نعيش  الي  المكان  كان  مهما  حتمًا  سيظهر 
لوحتى  أما  والفقر،  القبح  يقاوم  الجمال  فيه. 
»األيالينر«  بفرشاة  رسمتها  التي   ، الصغيرة 
شاركت  التي   ،10x12 حجمها  ربما  والتي 
بها في معرض »imago mundo« في لندن 
فهي لرجل ليبي يتسلق نخلة مليئة بالعراجين 

المكتظة بخيرها.
● وأنتِ طالبة الهندسة.. ما مدى اطالعك 

على الفن التشكيلي في ليبيا؟
 االطالع، أنا كسولة جدًا في هذا األمر، ربما 
ألني غير مهتمة أين سأكون في هذا الوسط؛ 
ألني أرسم من داخلي وأحب أن أكتشف وأطور 
من أدائي، وأنا في وسط األدوات فقط وليس 
االطالع يحصرني في شيء ال  ربما  باطالعي، 
أعرف، وطبعًا هذا ليس صحيحًا مئة بالمئة، 
بنغازي  في  ولكن  ملمة،  أكون  أن  ويجب 
للفن  تؤرخ  مراكز  توجد  ال  بها،  أعيش  التي 
القول  وأستطيع  وتواكبه،  الليبي  التشكيلي 
تقريبًا ليس لدينا نقاد حقيقيون، حتى عندما 
على  تحصلي  لن  فأنتِ  معرض  هناك  يكون 

نقد حقيقي لعدم وجوده.
معارض  في  شاركتِ  أنتِ  ولكن   ●
مشتركة وذهبت إلى لندن وتونس.. ما مدى 
تطمحين  الذي  وما  كمبدعة..  استفادتكِ 

إليه؟
أبوابًا  لي  تفتح  هذه  المشاركة  أكيد،   *
أشارك  عندما  وفني،  نفسي  لتطوير  كثيرة 
تجارب  إلى  وأنظر  فئة  من  أكثر  مع  بأعمالي 
هذا  يستخدمونها،  التي  والتقنيات  اآلخرين 
الذي  أنا أحبه، ما  الفرصة لتطوير ما  يمنحني 
أطمح إليه، ربما ال إجابة عندي فأنا لم أدرس 
أصبحت  موهبة  وهذه  جميلة  فنون  كلية  في 
أن  وأظن  ومشاعر،  أفكار  عن  للتعبير  طريقة 

أسلوبي يتطور.

»خبز الغراب« لوحات تشكيلية 
تجسد بعض أسباب الهجرة ووضع 

المهاجر أثناء الرحلة وعند وصوله

أوفنايت الكوني

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

السنة الرابعة
العدد 184ـ 185 25 رمضان 1440 هــ

30 مايو 2019 م اخلميس



فن 13

أربعة عقود تفصل بين المسلسلين

الدراما الليبية.. من »الهاربة« إلى »زنقة الريح«
في مستهل السبعينات من القرن الماضي، كانت 
زيارة الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر إلى 
التلفزيون  كان  بامتياز،  »دراماتيكيًّا«  حدًثا  ليبيا 
سوى  الرسمي  افتتاحه  على  يمِض  لم  الليبي 
سنتين تقريبًا، 24 ديسمبر 1968 م، كان وقتها 
ا له، ولمناسبة  األديب يوسف الشريف مديرًا عامًّ
هذا الحدث اجتمع بعناصر النقل الخارجي، للتجهيز 
تغطية  على  الرهان  إمكانية  ومدى  واالستعداد، 
هذا الحدث بأنفسهم وبقدرات ليبية، اتفق الجميع 
المستحيلة–من  المغامرة–شبه  هذه  خوض  على 

المطار إلى مقر إقامته، وعلى الهواء مباشرة.
تعمل  التي  زهران،  عفاف  اإلذاعية  تدخلت 
مذيعة أخبار وربط بالقناة، صحبة الفريق اإلعالمي 
بخبر  سماعهم  عند  عبدالناصر،  للرئيس  المرافق 
على  اإلدراة  لحث  منهم  محاولة  في  التغطية، 
غير  مغامرة  باعتبارها  التغطية  قرار  عن  التراجع 
إلى عواقب وخيمة. كان  النتائج وتؤدي  محسوبة 
الرد حاسمًا من مديرها العام يوسف الشريف بأن 
المذيعة بعملها وبأنهم ملتزمون بتغطية  تلتزم 

الحدث.
نجح الفريق في هذه التحدي، حيث كانت مدة 
انقطاع البث ال تتجاوز الثالث دقائق.. في تقديري 
الليبي  المبدع  يعد هذا أول انتصار »للثقة«، ثقة 

بنفسه وأدواته وفنه.
هنا أريد أن أنبه إلى أن الحدث يقرأ وفق سياقه 

الزمني.
في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي، 
افتتاحه  على  يمض  لم  الليبي،  التلفزيون  كان 
الرسمي سوى عقد من الزمن تقريبًا، حيث ُأسس 

في 24 ديسمبر 1968 م .
المخرج وكاتب  اإلخراج قدم  بعد محاوالت في 
بالخير– يذكره  التركي–اهلل  حسن  السيناريو 

حميدة  الفنانة  بطولة  من  »الهاربة«  مسلسل 
الخوجة شفاها اهلل، اتكاء فيها المخرج على رواية 
مونتبان،  دو  كزافييه  للفرنسي  الخبز«  بائعة   «
أحدث المسلسل نقلة في فضاء الدراما الليبية، في 
تقديري أشبه بالنقلة التي أحدثها مسلسال ثالثية 
»الضحية والساقية والرحيل« و»هارب من األيام« 
في النصف األول من ستينات القرن الماضي، من 
التلفزيون  قدمهما  اللذان  الدمرداش،  نور  إخراج 
والشتاء«  »الحب  السوري  والمسلسل  المصري، 

ten
Top

»عالء الدين« يتصدر إيرادات 

السينما األميركية

التذاكر في  الدين« شباك  الجديد »عالء  فيلم »ديزني«  تصدر 
على  امتدت  التي  األسبوع،  نهاية  عطلة  خالل  الشمالية  أميركا 
ثالثة أيام، محققًا 86.1 مليون دوالر وفق شركة »إكزبيتر ريليشنز« 

المتخصصة.
بعد  دوالر  ماليين   105 الفيلم  إيرادات  تبلغ  أن  المتوقع  ومن 
احتساب مبيعات تذاكر يوم اإلثنين، وهو مجموع يتجاوز التقديرات 
السابقة التي كانت تتوقع 80 مليون دوالر، وفقًا لـ»فرانس برس« 

نقاًل عن مجلة »هوليوود ريبورتر«.
ويشارك في هذا العمل، الذي أخرجه غاي ريتشي، ويل سميث بدور 
الجني بينما يؤدي دور عالء الدين الممثل الكندي من أصل مصري 

مينا مسعود ودور ياسمين الممثلة البريطانية نعومي سكوت.
وصورت أجزاء من فيلم الحركة والمغامرات »عالء الدين« المأخوذ 
عن فيلم الرسوم المتحركة الكالسيكي من »ديزني«، العام 2017 

في وادي رم ووادي الديسي في الصحراء جنوب األردن.
وتدور أحداث الفيلم حول الشاب »عالء الدين« الذي يعيش في 
التي تصر على تقرير  الجريئة »ياسمين«  المدينة، واألميرة  طرق 
مصيرها بنفسها، والجني الذي يخرج من مصباح سحري قديم ويمّثل 

لهما مفتاح المستقبل.
وحل في المركز الثاني فيلم »جون ويك: تشابتر 3 -بارابيلوم« 
بعدما كان في المركز األول األسبوع الماضي، وحقق إيرادات بلغت 

24.4 مليون دوالر.
 16.8 غايم«، محققًا  آند  »أفنغرز:  فيلم  الثالث  المركز  وجاء في 

مليون دوالر.
الرابع، جاء فيلم »بوكيمون: ديتيكتيف بيكاتشو«  وفي المركز 

بإيرادات بلغت 13.3 مليون دوالر.
وذهب المركز الخامس إلى فيلم »برايتبورن« بإيرادات مجموعها 

7.5 ماليين دوالر.
وفي ما يأتي باقي األفالم في هذا التصنيف:

-6 »بوكسمارت« مع 6.5 ماليين دوالر خالل ثالثة أيام.
-7 »إي دوغز جورنيه« مع 4.1 ماليين دوالر خالل ثالثة أيام.

-8 »ذي هاسل« مع 3.8 ماليين دوالر خالل ثالثة أيام.

-9 »ذي إنترودر« مع 2.3 مليون دوالر خالل ثالثة أيام.
-10 »لونغ شوت« مع 1.6 مليون دوالر خالل ثالثة أيام.

طرابلس  – نوري عبدالدائم

<   أنطونيو بانديراس

المقدسة،  األرض  استوديوهات  أنتجته  الذي 
ومن إخراج صالح أبوهنود في النصف الثاني من 

سبعينات القرن الماضي .
ا وانتصارًا  كان مسلسل »الهاربة« حدًثا مهمًّ

»للثقة« ثقة المبدع الليبي في أدواته.
هنا أريد أن أنبه أيضًا إلى أن الحدث يقرأ وفق 

سياقه الزمني.
بعد خمسة عقود من افتتاح التلفزيون الرسمي 
م.   1968 ديسمبر   24 في  ُأسس  الذي  تقريبًا، 
قدم  »الهاربة«،  مسلسل  من  عقود  أربعة  وبعد 
والمخرج  المخضرم عبدالرحمن حقيق  الكاتب  لنا 
بعنوانه  الريح«  »نقة  رزق مسلسل  أسامة  الشاب 
وليد  إنتاج  والناس«، من  الوطن  الفرعي »حكاية 
»سالم«،  قناة  حصريًّا  بثه  تبنت  الذي  الالفي، 

حديثة التأسيس.
سبقت  الريح«  »زنقة  مسلسل  دعاية  كانت 

األولى،  التجهيز  أيام  منذ  طويلة،  بمدة  العرض 
الممثلين  عبر  األولى،  المشاهد  تصوير  وعقب 
التواصل  مواقع  وعبر  العمل،  في  شاركوا  الذين 
إعالن  مع  متزامنة  دعايته  كانت  كما  اإلجتماعي، 
إشهارها  إعالن  أقرت  التي  »سالم«  قناة  انطالق 
أيام  أول  في  حصريًّا،  المسلسل  بث  مع  مقترنًا 
شهر رمضان الكريم، ولكن ألسباب نجهلها، يخرج 
القناة،  عبر صفحة  رزق  أسامة  العمل  مخرج  علينا 
ليعلن إيقاف بث العمل، مراعاة وتضامنًا لما تمر 
في  المهجرين،  مع  وتعاطًفا  أزمة،  من  البالد  به 
إعالن قصير يفتقر إلى اإلقناع والمنطق لألسباب 

اآلتية..
وال  الكوارث  توقفها  ال  اإلبداعية  الحالة  أواًل: 
الحروب ألنها بكل بساطة كانت وال تزال شاهدًا 
أفراحه  أغوار عصرها، بتفاصيل  حقيقيًّا على سبر 
رسالته  يؤدي  بأن  ملزم  المبدع  وبأن  وأتراحه، 

الجمالية،  »الثقافية، 
مقاومة  البصرية« 

للخراب والقبح، ومساهمًا 
عند  الوعي  تنميته  في 

بذائقته  والرقي  المتلقي، 
الفكرية والجمالية والبصرية .

ولو تم األخذ بهذا المفهوم لما 
خرج  الذي  اإلنساني،  اإلبداع  إرث  وصلنا 

–1936  ( وبعدها  اإلسبانية  األهلية  الحرب  إبان 
1939 م («، بيكاسو، ولوركا ، وال اإلرث الذي خرج 
م   1918–1914  ( العالميتن  الحربين  رحم  من 
التيارات  أنتجت عديد  التي   ،) 1935- م   1939 و 
والمدارس الفنية وأنتجت عدة رموز أمثال بريخت، 
الذي  اإلرث  وصلنا  ولما  وشابلن..  يونيسكو، 
أنتجه المبدعون أثناء الحرب اللبنانية، هنا أكتفي 
وما  عديدة،  والشواهد  الرحباني  زياد  بإبداعات 

ستنتجه هذه الحرب من أعمال.
ثانيا: المخرج قدم هذا العمل وفًقا لعقد مبرم 
بينه وبين المنتج وليد الالفي صاحب الحق الوحيد 

في تسويق العمل أو إيقافه.
الخروج في هذا  المخرج تجنب  أن  أتمنى  كنت 
التي لها الحق الحصري  القناة  اإلعالن، خاصة أن 
في البث تداركت األمر وأعلنت بثه في العاشر من 
مع  روجت،  كما  الجمهور  رغبة  عند  نزواًل  رمضان 
عدم تغير األسباب التي من أجلها أوقف المسلسل.

كتبه  الريح«–الذي  »زنقة  مسلسل  ينتمي 
م–للدراما   2009 العام  حقيق  عبدالرحمن 
اإلنجليزية،  اإلدارة  فترة  يحاكي  فهو  التاريخية، 
وفريق  والمخرج  الكاتب  من  كبيرة  مغامرة  وهي 
لكل  كبيرًا  تحديًّا  العمل  كان  فقد  العمل، 
ينتمي  عمل  في  الدخول  كان  ربما  العمل.  فريق 
في  الخوض  من  يسرًا  أكثر  اإلسالمي،  للتاريخ 
ليبيا  تاريخ  من  الحقبة  لهذه  ينتمي  مسلسل 
الحديث، حيث وفرة المراجع المرئية والسينمائية 
فترة  في  وشحها  وافتقادها  اإلسالمية،  للفترة 
زمن  الماضي،  القرن  من  األربعينات 
األحداث التي يدور فيها المسلسل.

ليس أمام فريق العمل سوى 
البداية من نقطة الصفر إلنجاز 
يعد  وحده  هذا  العمل،  هذا 
كاهل  أثقل  جبارًا  مجهودًا 

فريق العمل دون شك.
انتمائه  رغم  العمل 
ولكنه  التاريخية،  لألعمال 
األعمال  ضمن  يصنف  ال 
التوثيقية،  التسجيلية 
الفترة  تلك  »يحاكي«  إنما 
الماضي،  القرن  أربعينات  من 
تلك  من  الكاتب  استلهم  فقد 
التي  والشخوص  األحداث،  الفترة، 
األحداث،  تصنعها  والتي  األحداث،  تصنع 
الذي  المبدع  رؤية  الخاصة،  وبرؤيته  خياله،  من 
الدرامية  المعالجة  بعد  المخرج،  وقدمها  يسكنه، 
التي قدمها صحبة عبدالرؤوف شاكونة، التي من 
المؤلف– عمل  وتعميق  وإثراء،  إضافة،  مهامها 

الذي ينتهي دوره بعد تقديم النص للمخرج–ففي 
هذه الحالة، ال نحاسب المخرج على عدم االلتزام 
تعيق  ربما  التي  والصغيرة،  الدقيقة،  بالتفاصيل 
رؤيته العامة لو التزم بها، وأيضًا من حقه استعارة 

مفردة معاصرة، أو جملة موسيقية، ال تنتمي لذلك 
استعارة  أو  العمل،  روح  تحاكي  ولكنها  العصر، 
حدث إلدخاله في سياق عمله، طالمًا يساهم في 
للعمل  الجمالية  أو  الفكرية  العامة  الرؤية  خدمة 
»الزكرة«  مع  العقاد  تعامل  مدروس–كما  بوعي 
الليبية في شريط الرسالة–إنما نحاسبه على إيقاع 
ولغة  وحركة  وتطورها،  األحداث  وتسلسل  العمل 
الكاميرا، والتقطيع، والمونتاج، وأداء الممثلين....

إلخ..
على  شكسبير،  محاسبة  نستطيع  ال  هنا  فنحن 
بديع  من  وعشاًقا،  وأمراء،  وملوًكا،  أماكن،  خلقه 
نحاسب  وال  الواقع،  في  لهم  وجود  ال  خياله، 
التاريخية،  شخصياته  مع  تعاملوا  مخرجين، 
وموسيقى  معاصرة،  لغة  و  معاصرة،  بمالبس 
أبوابه  مشرع  اإلبداع،  جوهر  هو  وهذا  معاصرة، 

لكل الرؤى والقراءات..
الليبي  التلفزيون  افتتاح  بعد خمسة عقود من 
من  عقود  أربعة  وبعد  م،   1968 ديسمبر   24
سبعينات  من  الثاني  النصف  »الهاربة«  مسلسل 
القرن الماضي، يهدي لنا فريق عمل »زنقة الريح« 
صارمًا،  متجانسًا،  مكتماًل،  عماًل  إنتاجه،  وإدارة 
العالمات  من  تقديري  في  يعد  الذي  وحقيقيًّا، 
فيها  انتصرت  التي  المهمة  والنقالت  الفارقة 

الثقة« ثقة المبدع بأدواته وبروحه المبدعة..
جيل  األجيال،  تباين  بين  متباداًل  الرهان  كان 
الشباب الذي راهن على دعم المخضرمين وذوي 
راهنوا  الذين  المخضرمين  وجيل  لهم،  التجربة 
الرؤية  امتالك  على  الجيل  هذا  وقدرة  ملكة  على 

والمغامرة نحو الفضاء اإلبداعي الرحب..
الذي  العمل  لمخرج  تقديري  أسجل  أن  أحب 
أوجد لعمله منتجًا مغامرًا إلظهار عمله بالصورة 
المثالية، كما أسجل تقديري لتفهم ورحابة المنتج 
األعمال  مقدمي  من  نتمنى  حيث  الالفي،  وليد 
الجديدة  البداية  هذه  لهم  تكون  أن  القادمة 
في  لهم  إرتكاز  سقف  الجديدة  الدرامية  للمرحلة 

قادم أعمالهم.
التقدير موصول لمنتجي المسلسالت الدرامية 
حقيقي،  مبدع  بروح  ُأنتجت  التي  الرصينة  الجادة 
األعمال التي سبقت مسلسل »الهاربة« واألعمال 
الجادة والرصينة التي أنتجت بذات الروح التي، تم 
الريح«،  و»زنقة  »الهاربة«  قوسي  بين  تنفيذها 
األساس  األعمال هي  أن هذه  ندرك جميعًا  نحن 
والمرجعية األولى التي أوصلت الدراما الليبية إلى 
أيقونتي الدراما الليبية »الهاربة« و»زنقة الريح«.

»الطفيلي« الكوري يحصد السعفة الذهبية من »كان السينمائي«.. وأنطونيو بانديراس أفضل ممثل

فاز فيلم »بارازايت« )الطفيلي( للكوري الجنوبي بونغ جون-
من  الطبقي  التفاوت  مشكالت  عالية  بحرفية  ر  يصوِّ الذي  هو 
الذهبية«  »السعفة  بجائزة  السبت  مساء  عائلية،  مأساة  خالل 
في ختام مهرجان »كان السينمائي« بدورته الثانية والسبعين.

مرة جديدة  ألمودوفار  بيدرو  اإلسباني  المخرج  تاليًا  وأخفق 
في حصد هذه المكافأة العريقة التي كان ينافس عليها للمرة 
السادسة، غير أن عمله »دولور إي غلوريا« لم يخرج خاسرًا من 
بانديراس  أنطونيو  اإلسباني  النجم  بطله  إذ حصد  المنافسة، 

جائزة أفضل ممثل، وفق »فرانس برس«.
خالي  خرج  فقد  تارانتينو  كوينتن  األميركي  المخرج  أما 
الوفاض من المنافسة التي خاضها مع فيلمه »وانس آبن إيه 
تايم.. إن هوليوود« الذي شكل أحد أبرز األعمال في دورة هذا 

العام بحضور بطلي الفيلم براد بيت وليوناردو دي كابريو.
جنوبي  كوري  سينمائي  أول  بذلك  جون-هو  بونغ  وأصبح 
وقال  السينمائي«.  الكبرى في مهرجان »كان  المكافأة  يحصد 
لدى تسلمه الجائزة: »شكرًا جزياًل. هذا شرف عظيم لي، لطالما 
أشكر هنري جورج  لي،  إلهام  الفرنسية مصدر  السينما  شكلت 

كلوزو وكلود شابرول«.
وأعلن رئيس لجنة التحكيم في المهرجان هذا العام المخرج 
منحت  المكافأة  أن  إينياريتو  غونزاليس  أليخاندرو  المكسيكي 
وهذه  بالفيلم  دُهشنا  »لقد  وقال:  اللجنة.  أعضاء  بإجماع 

الدهشة زادت على مر األيام، من هنا جاء قرارنا باإلجماع«.
هيروكازو  الياباني  المخرج  تاليًا  جون-هو  بونغ  ويخلف 

كوري-إيدا الذي نال السعفة الذهبية العام الماضي عن فيلمه 
»شوبليفترز«. ونقاط الشبه الفتة بين العملين، إذ يروي فيلم 
كوري-إيدا قصة عائلة بائسة ترتكب سرقات قبل أن تستقبل 

فتاة صغيرة في منزلها.
أقل  الياباني  الفيلم  في  الطاغية  اإلنسانية  النفحة  أن  غير 
حضورًا في »بارازايت« الذي يركز على النقد االجتماعي الالذع 
العنف  بين  مدروس  بشكل  المخرج  فيه  يمزج  بارع  بأسلوب 

والكوميديا السوداء.
ويروي فيلم »بارازايت« قصة عائلة من العاطلين عن العمل 
وعلى رأسها الوالد كي - تايك )يجسد دوره سونغ كانغ-هو أبرز 
الممثلين في أفالم بونغ جونغ-هو(، يعيشون في شقة قاتمة 

وبائسة تحت األرض بين الصراصير والقوارض.
وولديهما  زوجين  من  المكونة  العائلة  هذه  حياة  وتتغير 
إنجليزية  لغة  كمدرِّس  عمل  على  كي-وو  االبن  يحصل  عندما 
حديقة  مع  فارهة  دارة  في  تقطن  برجوازية  عائلة  في  لفتاة 

وباحات فسيحة وديكور مميز.
نصيب  من  فكانت  المهرجان  في  الكبرى  الجائزة  أما 
الفرنسية - السنغالية ماتي ديوب عن فيلمها »أتالنتيك« الذي 
يتطرق إلى مصير المهاجرين والشباب في دكار بأسلوب يجمع 

بين السياسة والطابع الطوباوي.
وقالت المخرجة البالغة 36 عامًا: »ال أصدق ذلك. ما فعلتموه 
الوقت  لكني في  »أنا معكم هنا  الجنون«، مضيفة:  فيه بعض 

عينه هناك«.
الدج  للفرنسي  )البؤساء(  ميزيرابل«  »لي  فيلما  نال  كذلك 
وجوليانو  فيليو  مندونسا  كليبير  للبرازيليين  و»باكوراو«  لي 

دورنيليس مناصفة، جائزة لجنة التحكيم.

حول  يتمحور  الذي  الفرنسي  الفيلم  مخرج  لي  الدج  وقال 
هذا  »أهدي  باريس:  ضواحي  في  الفرنسية  الشرطة  عنف 
الفيلم لجميع البؤساء في فرنسا وخارجها. فيلمي يتمحور حول 
الروابط بين المجموعات المختلفة في هذا البلد. العدو الوحيد 

المشترك بين السكان والشرطة هو البؤس«.
الويسترن  نمطي  بين  يجمع  الذي  »باكوراو«  فيلم  أما 
قرية  تشهدها  غريبة  ظواهر  حول  قصته  فتدور  والفانتازيا، 
باكوراو المتخيلة في منطقة سيرتاو القاحلة والفقيرة في شمال 

شرق البرازيل.
وحاز المخرج الفلسطيني إيليا سليمان تنويهًا خاصًا من لجنة 
التحكيم عن فيلمه »ال بد أن تكون الجنة« الذي يضع الهوية 
الفلسطينية في ظل االحتالل اإلسرائيلي تحت المجهر، وسط 

أجواء يغلب عليها الصمت واالستعارات الشعرية.
وحصل سليمان على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان 

العام 2002 عن فيلم »يد إلهية«.
بيتشام  إميلي  البريطانية  األميركية  الممثلة  نالت  كذلك 
جائزة أفضل ممثلة عن دورها كعالمة غريبة األطوار في »ليتل 

جو« )جو الصغير( للمخرجة النمسوية جيسيكا هاوسنر.
الفرنسية  المخرجة  بها  ففازت  سيناريو  أفضل  جائزة  أما 
سيلين سياما عن فيلمها »بورتريه دو ال جون في أن فو« )قصة 
الشابة الملتهبة( الذي يروي قصة حب محظورة بين امرأتين 

في القرن الثامن عشر.
من  وهما  داردين  بيار  وجان  لوك  الشقيقان  حصد  كما 
في مسيرتهما  مرتين  الذهبية  السعفة  على  الحائزين  القالئل 
)الشاب  أحمد«  »لو جون  فيلم  إخراج عن  أفضل  الفنية، جائزة 

أحمد( عن قصة مراهق ينخرط في التيارات المتشددة.

أفالم تتنافس على شباك التذاكر5
في موسم عيد الفطر

يأتي موسم أفالم عيد الفطر المبارك هذا العام 
أفالم فقط،   5 محماًل بمنافسة شرسة رغم عرض 
ولكن لقوة األسماء التي تتنافس معًا للمرة األولى 
أحد  في  التذاكر  شباك  على  الصراع  بشدة  يبشر 

المواسم المهمة للسينما المصرية والعربية.
وينافس الفنان أحمد عز في موسم عيد الفطر 
بفيلم »الممر«، والذي يقدم عز من خالله شخصية 
الفيلم للفترة ما بعد  »القائد نور« حيث يتعرض 
بالحالة  مرورًا  سبقتها  التي  واألحداث  النكسة 

النفسية التي مرت بها مصر على كافة األصعدة.
وإياد  صبري  هند  »الممر«  بطولة  في  ويشارك 
نصار وأحمد رزق ومحمد فراج وأحمد صالح حسني 
سيناريو  أبواليزيد،  وأسماء  الشرنوبي  ومحمد 

وحوار أمير طعيمة وإخراج شريف عرفة.
مرة  ألول  المنافسة  سعد  عمرو  الفنان  ويدخل 
منذ سنوات، حيث اعتاد على طرح أفالمه بعيدًا عن 
فرعون«  »حملة  بفيلم  ينافس  إذ  العيد،  موسم 
الشهير  الشاب  »يحيى«  حول  قصته  تدور  والذي 
مصر  في  االغتياالت  من  عددًا  ويرتكب  بفرعون 

لكنه يضطر للسفر إلى سورية إلنقاذ حبيبته.
ومحمود  وروبي  سعد  عمرو  بطولة  الفيلم 
وأحمد  أمير  ورامز  الميرغني  وحمدي  عبدالمغني 
العالمي  النجم  وبمشاركة  جابر،  وكرم  التهامي 
ومن  بشير،  حسن  كريم  تأليف  تايسون،  مايك 

إخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج محمد السبكي.
الفطر  عيد  أفالم  ماراثون  خالل  وينافس 
السينمائي المقبل أيضًا، الفنان أمير كرارة بفيلم 
األكشن  من  إطار  في  يدور  والذي  »كازابالنكا«، 
الفيلم  من  كثيرة  مشاهد  وتجمع  والتشويق، 

أرغنچ،  خالد  التركي  والنجم  كرارة  أمير  من  كاًل 
الملقب بـ»السلطان سليمان«.

عادل  غادة  »كازابالنكا«  بطولة  في  يشارك 
ودالل  عبدالجليل  وعمرو  خياط  وباسل  ولبلبة 
تأليف  البزاوي،  ومحمود  نصار  وإياد  عبدالعزيز 
هشام هالل وإنتاج وليد منصور، ومن إخراج بيتر 

ميمي.
الفنان محمد سعد  الموسم عودة  ويشهد هذا 
للمنافسة من جديد بفيلم »محمد حسين«، وتدور 
أحداثه حول سائق يعمل في أحد الفنادق الكبيرة 

وتحدث  المافيا  رجال  مع  ويتورط 
اتهامه  ويتم  بينهما،  مطاردات 
في  يعيش  كبير  رسام  قتل  في 
صبري،  سمير  النجم  وهو  فرنسا 
المعارض  من  العديد  ولديه 
الفنية. ويشارك في بطولة الفيلم 
مي سليم وأنعام سالوسة وفريال 
وسمير  ثروت  ومحمد  يوسف 
صبري ومحمود فارس، الفيلم من 
وإخراج محمد  عادل،  تأليف شريف 

علي.
القائمة  في هذه  األخير  الفيلم 

هو »سعد البرومبة« للفنان رامز جالل، والذي تم 
تأجيله منذ موسم منتصف العام، وبدأ في اإلعالن 
عن طرحه ونشر البوستر الرسمي له. ويجسد رامز 
ضمن أحداث الفيلم شخصية »مهندس معماري« 
ينتحل شخصية ضابط شرطة، للوصول إلى الفتاة 
ويشاركه  كوميدي،  إطار  في  وذلك  يحبها  التي 
البطولة عدد من نجوم الفن بينهم جميلة عوض 
ثروت  ومحمد  فؤاد  وبيومي  عبدالرحمن  ومحمد 
السيد،  لؤي  تأليف  من  والفيلم  عوف،  أبو  ومها 

وإخراج محمود كريم.

القاهرة  – محمد علوش

القاهرة  – الوسط

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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في
املرمى

الالفي بطال 
للدوري الجزائري 

دعا عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية الليبية السابق عادل 
أبوالشواشى للعمل علي إعادة صياغة النظام األساسي لألندية 
الذى يعتبر أكبر خلل، مؤكدا أنه يفترض أن يكون من أولويات 

الهيئة العامة للشباب والرياضة هذا العمل، وقال أبوالشواشي »من 
غير المعقول أن يكون في لبيبا حاليا قرابة ثالثمائة ناد بعضهم ال 
تتوافر فيه مقومات النادي ونحتاج لنظام أساسي أقوى من الحالي«.

طالب رئيس نادي الظهرة السابق، محمد بيوض، إلى تفعيل ◆
دور الجمعيات العمومية في األندية على أن تكون قوية من 
خالل إقحام الشخصيات الرياضية الفاعلة في كل ناد، وقال 

»من غير المعقول أن تكون اإلدارات أقوى من الجمعيات 
العمومية، مرحلة االعتماد الكامل على الدعم المالي الحكومي 

مستقبال يجب أن تنتهي، وأن خلق موارد استثمارية أمر 
مطلوب في كل ناد«.

◆

توج المحترف الليبي في الدوري الجزائري 
العاصمة  اتحاد  فريق  مع  الالفي  مؤيد 
الجزائري ببطولة الدوري الجزائري الممتاز 
لكرة القدم بعد أن فاز في مباراة التأهل 
على فريق شباب القسطنطينة بنتيجة ثالثة 
الجزائر  بطل  وقدم  هدف،  مقابل  أهداف 
تألق  في  الالفي  ساهم  كما  جيدة  مباراة 
الالعب  ليسطر  الحاسمة  بتمريرته  فريقه 
في  جديدا  سجال  الشاب  الليبي  الدولي 

مسيرته.
مؤيد الالفي شارك في 13 مباراة وسجل 
5 أهداف فيها وصنع 5 أهداف أخرى كانت 
ومنافسات  مسابقة  مشوار  في  مؤثرة 
الدوري الجزائري الممتاز لكرة القدم، ويعد 
مؤيد الالفي ثاني العب ليبي يتوج ببطولة 

الراحل عمر داوود  الجزائري بعد  الدوري 
مع فريق شبيبة القبائل الجزائري.

وكان التألق حليف المحترف الليبي في 
المالعب الجزائرية في أول ظهور له، حيث 
مؤكدة،  خسارة  من  فريقه  الالفي  أنقذ 
بتسجيله هدف التعادل في شباك أهلي برج 
بوعريريج، بعد أن دخل بديال في الدقيقة 
الرابعة والسبعين ليتمكن بأول لمسة له 
التعادل في  اللقاء من تسجيل هدف  في 
مباراة األسبوع الثامن عشر من مباريات 
الدوري الجزائري، وجاءت المشاركة األولى 
الجزائري،  داي  حسين  نصر  أمام  لالفي 
حيث سجل الهدف الرابع لصالح فريقه قبل 
اختار  أن  اللقاء بعشر دقائق، بعد  نهاية 

الالفي مؤخرا االحتراف في الجزائر.
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أصبح الالعب الدولي حمدو 
الهوني المحترف بصفوف 

»الترجي« الرياضي التونسي أول 
العب ليبي يشارك في نهائي 
دوري أبطال أفريقيا، بعد أن 

تأهل »الترجي« )حامل اللقب( 
إلى مباراة الختام ضاربا موعدا 

مع الشقيق العربي »الوداد« 
البيضاوي المغربي، حيث اقترب 

الهوني من التماثل للشفاء 
التام، ليكون جاهزا قبل مواجهة 

إياب النهائي المقرر لها غدا 
الجمعة في رادس، بعد انتهاء لقاء 

اإلياب في المغرب بالتعادل اإليجابي 
بهدف، ليصبح الترجي التونسي قريبا 

جدا من الحفاظ على لقبه، واقتناص 
اللقب الرابع قاريا في تاريخه، وكان 
الهوني تعرض إلصابة قوية في لقاء 

مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي، 
استدعت مغادرة المباراة، بسبب تدخل 
عنيف، وتحدد طرفا نهائي دوري أبطال 

أفريقيا 2019 بعد تأهل كل من »الوداد« 
المغربي و»الترجي« التونسي، بطلي نسختي 
2017 و2018 من المسابقة، واللتين كانتا 

على حساب »األهلي« المصري، صاحب 
الرقم القياسي بـ8 ألقاب.

 

● الالفي يحتفل بالدوري الجزائري مع اتحاد العاصمة

● أبوالشواشى
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مالعب 14

أيام وليال بهية وأجواء 
تكريمية ومبادرات خيرية

الحدث
زين العابدين

بركان

رمضان  شهر  من  المباركة  الفترة  هذه  نعيش 
المبارك، أيام وليالي منعشة وهنية يتسابق خاللها 
الجميع على فعل وعمل الخير في األيام العشر األخيرة 
البهية، وللرياضة حضور وتفاعل، حيث سارع الجميع 
بأقدام ساعية ومبادرة للم شمل األسرة الرياضية 
باألقدام  الجراح  وتضميد  الصدع  ورأب  الواحدة 
على جملة من لمسات الوفاء والمبادرات اإلنسانية 

الخيرية.
وها هم نجوم الكرة المحلية يلتقون ويلتفون حول 
مبادرة جمعية »الهالل األحمر« ويدعمونها بإقامة 
مباراة استعراضية خيرية دعما ألطفالنا المصابين 
بادرة  في  اهلل،  وعافاكم  عفانا  السرطان،  بمرض 
سيبقون  ونجومها  الرياضة  أن  دائما  وتؤكد  تنم 
له،  وداعين  للخير  ومبادرين  داعمين  خير  دائما 
وأن الرياضة لن يكون لها معنى إن لم تكن لها 
مواقف إنسانية نبيلة، انطالقا من الزخم الجماهيري 

والشعبي الذي تحظى وتتمتع به.
وعاش نادي النصر األيام الماضية وسط استعادة 
رموزه  واستذكر  استحضر  حيث  الزاهية،  أيامه 
أجياله  شملت  تكريمية  مبادرة  وأقام  ومؤسسيه، 
من قياداته الرياضية الذين قدموا له الكثير، وها 
هو يحيي هذه األيام سنوية االحتفال بمرور ومضي 
التي  الماضي  الموسم  بطولة  ــرازه  إح على  عام 
التوقيت ليعلن  تصادف هذه األيام، واستثمر هذا 
أن يوم التتويج سيكون يوما سنويا للوفاء يكرم فيه 
كل فرقه ونجومه وأبطاله الذين توجوا ببطوالته 

عبر مسيرته الكروية الطويلة.
كما أن للنادي األهلي بنغازي العريق تفاعال وحضورا 
الشمل شملت  للم  مبادرة  له  كانت  وتميزا، حيث 
نجوم األمس ومسيري النادي اليوم من أجل دعم 
المقبلة  المرحلة  خالل  الطويل  المشوار  مسيرة 
ويعد  أجياله،  مختلف  بين  التواصل  جسور  ومد 
فريق الهالل العدة النطالقة بحلة جديدة إلطالق 
سلسلة من البرامج التي يتطلع خاللها إلحداث نقلة 
ترتيب  وإعــادة  الواجهات  كافة  على  مسيرته  في 
البيت األزرق من جديد بعد مرحلة صعبة وعصيبة 
مرت على النادي العريق وتواصلت الزيارات لرموز 
الرياضة من الرعيل األول لتفقد حالهم وأحوالهم 

ورفع معنوياتهم في ظل هذه الظروف.
ستبقى الرياضة ومنافساتها مجاال لكل ما هو جميل، 
وداعمة ومؤازرة لمسيرة وحركة المجتمع تساهم 
في تنقية األجواء وجعل المجال الرياضي نقيا خاليا 
من كل المظاهر السلبية، وكم هو جميل التنافس 
أجل  من  األندية  مختلف  تشهده  الذي  والتسابق 
دعم كل المبادرات الخيرة والنبيلة إلعطاء انطباع 
بأن الرياضة بقدر ما قدمت مسابقاتها ومنافساتها 
وانحرفت عن مسارها وتوترت أجواؤها وتعثرت، فإن 
ثمة بارقة أمل تلوح في األفق إلعادتها إلى صورتها 
الناصعة وأن هناك من هو غيور على مجالها ومازال 
ينير ويضيء ويوقد شموع الفرح والبهجة في أيام 

الشهر الفضيل ولياليه الهنية البهية.
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الماضي،  الثالثاء  »النصر«،  ــادي  ن جماهير  احتفلت 
كرة  صعيد  على  وتتويجاتها  بطوالتها  مع  بذكرياتها 
القدم الليبية التي توج بها عبر مسيرته الكروية الطويلة، 
حيث أحيت ذكرى مرور عام على تتويجه ببطولة الدوري 
»ريمونتادا«  بعد  الماضي  الموسم  نسخة  في  الليبي 
تاريخية، حيث جاء »النصر« من بعيد بعد أن كان خارج 
المستوى  على  الثاني  لقبه  ويحرز  لينتفض  الحسابات 
المحلي بقيادة منقذ أزماته ونجمه الكبير فوزي العيساوي 
الذي قاده إلى التتويج باللقب، الذي أرادت جماهيره أن 
تعيد وتستعيد سنوية االحتفال به بنفس مشهد الموسم 

الماضي في مثل هذه األيام والتوقيت. 
بدأت محاوالت »النصر« األولى للمنافسة على اللقب مع 
جيل السبعينات وهو الجيل الذهبي الذي صنعه مؤسس 
ماتيكالو،  الكبير  اليوغسالفي  الخبير  النصراوية،  الكرة 
الذي جاء لقيادة »النصر« قادما من تجربة ناجحة بمالعب 
مصر مع الترسانة في عصره الذهبي، حيث تسلم مقاليد 
اإلدارة الفنية بنادي »النصر« العام 1967 وأحدث نقلة 
في  كبيرة  تحول  نقطة  مجيؤه  كبيرة وشكل  وانتعاشة 
المشهد الكروي، ونجح في إعادة صياغة الفريق وتقديمه 
الجماهير  إعجاب كل  نالت  المالعب بصورة جميلة  إلى 
الرياضية، وبفضل نجومه التي أصبح يقدمها من موسم 
آلخر صار لها صداها ومذاقها وحضورها، حيث استمر 
ماتيكالو في قيادة الفريق حتى العام 1976 ولم يتخل 
المنافسة  عن  المرحلة  تلك  خالل  قيادته  تحت  الفريق 
وعقب  الكبار،  مربع  عن  يتنازل  ولم  األوائل  باقة  على 

رحيل الخبير اليوغسالفي واصل »النصر« وفاءه للمدرسة 
التدريبية اليوغسالفية وجدد عالقته بها وتقدم الفريق 
الصفوف في أول محاولة للمنافسة على لقب موسم 77 
– 78، حيث كان الفريق على أعتاب منصة التتويج لكن 
الفريق بقيادة هدافه ونجمه األول وهداف الدوري الليبي 
يوسف صدقي، فقد اللقب في اللحظات األخيرة وبفارق 
األهلي طرابلس،  آنذاك،  الموسم  أقل عن بطل  نقطة 

ليكتفي بلعب دور وصيف بطل الموسم. 
األكثر حضورا  المواسم  الثمانينات من  كانت مرحلة 
بقيادة  آخر  جيل  وتميز  ظهور  شهدت  والتي  وتميزا 
العيساوي وهي مرحلة زادت خاللها شهرته وظلت قاعدته 
الجماهيرية في تنام مستمر، وصار له توهجه الخاص، 
حيث نجح الفريق خالل هذه المواسم في مواصلة رحلة 
التميز وظل الفريق دائما قريبا من المنافسة على منصات 
التتويج ولعب أغلب األدوار الرئيسية في هذه المواسم، 
وكان قريبا إلحراز اللقب وسعى القتحام سجل البطوالت 
الذهبي، غير أن سوء الحظ وقف أمامه، لكنه نجح في 
تعويض هذا اإلخفاق بنجاح في ثالث مغامرة أفريقية له 
في منتصف الثمانينات حين وصل للدور قبل النهائي من 

بطولة كأس كؤوس أفريقيا.
للظهور  االنطالق  مرحلة  هي  المرحلة  هذه  وكانت 
الموعد  جاء  أن  إلى  األفريقية  الواجهة  على  المشرف 
الذي طالما انتظره طويال وإن تأخر، لكنه جاء في وقته 
المناسب لينصف ذاك الجيل الرائع وهو موسم التتويج 
باللقب األول في تاريخه في موسم 86 - 87 بعد مباراة 
دقائقها  في  حسمها  األخضر  فريق  أمام  أخيرة  مثيرة 
ليهدي  بارعة  رأسية  بضربة  العيساوي  نجمه  األخيرة 

جماهيره اللقب األول في تاريخه، وليتحقق الحلم الذي 
االستثنائي  الموسم  هذا  فكان  طويال،  راوده  لطالما 
مدربه  األول  للقب  الفريق  قاد  حيث  بامتياز،  نصراويا 
وهدافه الكبير يوسف صدقي، وحصد نجمه الراحل فرج 

البرعصي لقب هداف الموسم. 
للحكايات،  أخرى  مواسم  التسعينات  مواسم  كانت 
منصات  إلى  الصعود  من  نصيب  الجيل  لهذا  وكــان 
كأس  بطولة  واجهة  على  المرة  هذه  ولكن  التتويج 
ليبيا، حيث تمكن الفريق من إحراز البطولة العام 1997 
بفضل ركالت الترجيح على حساب مستضيفه »اليرموك« 
بملعب طرابلس عقب اكتمال زمن الوقت األصلي بهدف 
الترجيحية هي الحاسمة، فكانت  لهدف لتكون الركالت 
الركلة األخيرة بقدم نجمه الكبير العيساوي، الذي توج 
بها مسيرته الكروية بأحسن تتويج وكانت خير خاتمة 
اللقب المدرب  الفريق لنيل هذا  لمشواره الحافل، وقاد 
األلفية  مواسم  وكانت  العرفاوي،  المنصف  التونسي 
زاهية وبهية بظهور جيل آخر حمل رايته نجمه الوفي 
خالد حسين، وكانت من الفترات الزاخرة بالنتائج الباهرة 
وبزخم ورصيد هائل من النجوم واألسماء وقدم الفريق 

مواسم أخرى للحكايات، وكان قريبا من التتويج، وكاد 
الموسم الرياضي 2001 - 2002 يكون لـ»النصر« موعد 
مع التتويج ببطولة الدوري الليبي بعد موسم استثنائي 
الفريق بفضل نجومه، فالول مرة تجتمع كوكبة  قدمه 
من العيار الثقيل وباقة من النجوم لكن البطولة والئحتها 
الغريبة غيرت مسارها في لحظاتها األخيرة وسط حيرة 
وحسرة جماهير »النصر«، لكن الفريق عوض هذا الظلم 
بلقب بطولة كأس  بتتويجه  الذي طاله سريعا  الصارخ 
ليبيا 2003 على حساب االتحاد بطرابلس بعد تفوقه في 
في رصيده  الثانية  البطولة  ليضيف  المباراتين  مجموع 
الوطني  المدرب  بقيادة  الكأس  بطوالت  مستوى  على 
هواية  ممارسة  »النصر«  فريق  وواصل  الربع،  أبوبكر 
البحث عن األلقاب وركوب الصعاب، وتمكن العام 2010 
من معانقة بطولة الكأس عقب تفوقه في النهائي على 
الوطني جمال  المدرب  بقيادة  المدينة بهدفين لهدف 

أبونوارة. 
الليبي  الــدوري  بطولة  من  األخيرة  النسخة  وخالل 
بجيل  الفريق  نجح   2018  -  2017 الرياضي  الموسم 
المسالتي  سالم  الثالثي  مشهده  تصدر  جديد  شاب 
داخل  صنعوا  وبنجوم  طقطق  ومفتاح  مجدي  وخالد 
أسوار مدرسة اللعب الجميل في العودة من بعيد ومن 
الباب الكبير وتحقيق اإلنجاز االستثنائي واألبرز بالتتويج 
مدربه  وبقيادة  الثانية  للمرة  الليبي  الــدوري  ببطولة 
ونجمه السابق فوزي العيساوي الذي دخل نادي األبطال 
العبا ومدربا قائد الريمونتادا التاريخية ليسجل هذا الجيل 
اسمه بمداد من ذهب في سجل البطوالت المحلية التي 

غاب عنها طويال، لكنه عاد إلى مالعبها كبيرا.

جدد المالكم الليبي المحترف، مالك الزناد، إسقاطه 
منافسه  على  وفاز  القاضية،  بالضربة  لخصومه 
القاضية  الفنية  بالضربة  كورتز  جون  الكولومبي 
خالل الجولة الثالثة في النزال الذي أقيم بينهما، 
السبت الماضي، بصالة فندق »إنتركونتينتل« في 
نزاال   14 الزناد  دولة مالطا، بعد أن خاض مالك 
القاضية،  الفنية  دوليا، فاز في 13 منها بالضربة 
ليلة  في  التألق  ليواصل  النقاط،  بجمع  وواحــدا 
القاضية باقتدار شديد، حيث تزامن فوزه مع فوز 
أيضا  القاضية  بالضربة  الزناد،  عبدالمعز  شقيقه 
على خصمه اإليطالي، بعد أن أسقطه ثالث مرات 
له  األول  بالنزال  ليفوز  األولى  الجولة  متتالية في 

كمباراة دولية. 
لم تتوقف إنجازات وانتصارات المالكمة الليبية 
البطل  تبعهما  الحد، بل  الليلة عند هذا  في هذه 
الثالث المالكم الليبي فتحي بربيش في ثاني مباراة 
احترافية له، حيث فاز هو اآلخر على منافسه المالكم 
اإليطالي بالنقاط في المباراة، بعد اكتمال الوقت 

األصلي للمباراة بثالث جوالت في وزن 69 كلغ.
في  المحترفون  المالكمة  أبطال  وتمكن  سبق 
مالطا، البطل عبدالمالك الزناد وشقيقه عبدالمعز 
الفنية  بالضربة  الفوز  من  بربيش  وفتحي  الزناد 
في  ليبيا  لمحترفي  ــزاالت  ن ثالثة  في  القاضية 
مالطا، حيث تمكن البطل عبدالمعز الزناد، مواليد 
طرابلس 1988 من الفوز بالضربة الفنية القاضية 
في  المقيم  بوزوكا،  يوسف  الغاني  خصمه  على 
نصف  تصنيف  في  الخامسة  الجولة  في  مالطا، 
احتراف، وهو أول نزال دولي له في عالم مالكمة 
االحتراف، كما فاز بربيش هو اآلخر في نزاله ضد 
خصمه المالكم ويلي ويلي من التفيا في الجولة 
75 كلغ  القاضية في وزن  الفنية  األولى بالضربة 

في المباراة التي أقيمت في مالطا أيضا.
مسيرته  بدأ   1990 مواليد  من  بربيش  فتحي 
الرياضية في العام 2008 بلعبتي الساندا والووشو 
على يد مدربه زكريا الكاتب بنادي االتحاد لتقربه 
بطولة  على  حصل  أن  بعد  المالكمة  لعبه  من 
في  المالكمة  احترف  حتى  ليبيا،  ثم  طرابلس، 
السفر  ليقرر  االتحاد  نادي  حلبة  عبر   2012 العام 
إلى مالطا، وبعد االستقرار بدأ في التدريب بأحد 
بطل  يد  على   2015 العام  في  المالطية  األندية 
انطلق نحو  4 أشهر  العالم سكود دكسن، وبعد 

المنافسات الدولية قاطعا شوطا كبيرا.
بربيش في تصريحات  فتحي  يقول  من جانبه 
خاصة من مالطا لجريدة »الوسط«: »دخلت أول 
نزال في نصف االحتراف أمام بطل مالطا وربحت 
بالنقاط، ووصلت إلى المباراة التالية أمام خصم 
إنجليزي كان التفوق أمامه بالضربة القاضية في 
وتفوقت  صربي  مالكم  أمام  ثم  األولــى،  الجولة 
وجنسيته  هليم  المالكم  أمام  ثم  بالنقاط،  عليه 
إنجليزي وفزت بالنقاط، ثم أمام المالكم تشاكي 
بالقاضية، ثم  الفوز عليه  إنجلترا أيضا وكان  من 

عبوره  وكــان  ستيفين  األيرلندي  المالكم  أمــام 
بالقضية، وآخر مباراة كانت أمام المالكم اإليطالي 
فرانكو وكانت بالقضية في الجولة الرابعة، ومنذ 
ذلك الوقت قررت االنتقال إلى مرحله االحتراف«، 
جريدة  إلى  تصريحاته  خالل  بربيش  طالب  كما 
الليبية  الدولة  من  االهتمام  بضرورة  »الوسط« 

وتقديم الدعم الكامل للرياضيين المحترفين.
في الوقت نفسه تمكن شقيق البطل األسطوري 
عبدالمالك الزناد، وهو عبدالمعز الزناد من مواليد 
طرابلس 1988 بالفوز عبر الضربة الفنية القاضية 
في  المقيم  بوزوكا  يوسف  الغاني  خصمه  على 
نصف  تصنيف  ضمن  الخامسة  الجولة  في  مالطا 
احتراف، وهو أول نزال دولي له في عالم مالكمة 
االحتراف بالتزامن مع صحوة شقيقه، حيث خطف 
األضواء  الزناد،  مالك  المحترف،  الليبي  المالكم 
وأسقط  القاضية،  الضربة  عبر  انتصاراته  وواصل 
أكوستا البنتيرا، خالل  الكوبي جوليو  بها خصمه 
»كونترال«  فندق  بصالة  أقيمت  التي  المنافسات 
بدولة مالطا في الجولة الرابعة، ضمن منافسات 

.»WC« حزام
وقبل أن يطيح الزناد بخصمه من على أرضية 

أن خارت جميع  بعد  مرات،  أسقطه ثالث  الحلبة، 
اشتهر  التي  الزناد  لقاضية  مستسلما  وبات  قواه 
بها في وجه خصومه، حيث جاء الموعد في الجولة 
البطل  انتصار  اللقاء  حكم  بعدها  ليعلن  الرابعة، 
الليبي، وشهدت المرات الثالث من سقوط البطل 
الكوبي جوليو بعضا من التوسالت، طالبا الحماية 
من الحكم أمام شراسة لكمات الزناد، رغم أنه لم 
حركة  وخفة  مهارة  لكن  السهل،  بالخصم  يكن 
النزال  على  يسيطر  جعلته  الليبي  البطل  وتمكن 

كعادته بسهولة.
بل  بالقاضية،  الوحيد  الفوز  هو  هذا  يكن  لم 
نزاال عالميا،  بـ13  االحتراف  الفوز في عالم  سبقه 

بجمع  وواحد  القاضية،  الفنية  بالضربة   12 منها 
النقاط، وهو رصيد ضخم وربما غير مسبوق في 
قدومه  إنذار  جرس  الزناد  ليدق  المالكمة،  عالم 
للساحة العالمية، بعد أن سجل عدة جوالت مهمة 
وعالمية كان آخرها في شهر فبراير الماضي أمام 
بطل الكاميرون تشامبا في ألمانيا وتحديدا بمدينة 
هامبورغ خالل منافسات وزن الـ76 كلغ، كما فاز 
البطل العالمي عبدالمالك الزناد بالضربة القاضية 
الكاميرون  بطل  على  بألمانيا  برلين  في  الـــ11، 
تشامبا خالل فعاليات الجولة الثانية، ليزداد طموح 
صاحب الـ76 كلغ بعد إطاحة منافسه لتحقيق إنجاز 

ليبي جديد.
الليبي،  المنتخب  ــدرب  وم الوطني  المدرب 
جريدة  إلى  تصريح  في  قال  عمار،  عبدالحكيم 
»الوسط«: »المالكم الكاميروني كان عنيفا وقويا 
في  كبيرة  الثقة  لكن  به،  يستهان  ال  ومهاجما 
متى  ويعرف  الصحيح  التوقيت  يجيد  فهو  الزناد، 
لعبها  التي  النزاالت  كل  في  خصمه  على  ينقض 

أمام أبطال من مختلف دول العالم«.
عمار  عبدالحكيم  الوطني  المدرب  ــاف  وأض
بالقول: »على اتصال دائم مع الزناد، وطلبت منه 

عدم االستهانة بالخصم، وأن يكون يقظا ويستغل 
التنقل  يجيد  فمالك  صحيحة،  بصورة  إمكاناته 
الحلبة،  فوق  الفرص  واستغالل  صحيحة  بطريقة 
وبالتالي الهجمات التي سيقوم بها تشامبا سوف 
يمتصها مالك باالنسحاب أو المراوغة أو الدوران، 
تجده  أن  يمكن  ال  الزناد  متابعتي  خالل  ومن 
محاصرا في زاوية من زاويا الحلبة، وتجده يقتنص 
الفرص، ولديه التوقيتات في اللكمات الصاعدة أو 
المستقيمة أو الخاطفة، ولديه استعداد بدني قوي 

من خالل المعسكر الذي أقامه في ألمانيا«.
يمثل  من  أحسن  هو  »الزناد  بالقول:  وأردف 
المالكمة الليبية في الخارج، ونتمنى له التوفيق، 
أو  إنجليزيا  المقبلة مالكما  المباراة  وسيواجه في 
)W.V.C(، فاألمور  أميركيا سيتنافسان على حزام 
حاليا تسير في االتجاه الصحيح، وهناك بوادر لخلق 
جيل من المالكمين الجدد وعودة المالكمة الليبية 

إلى الساحات األفريقية والعربية وحتى الدولية«.
وفي حوار سابق لمالك مع جريدة »الوسط«، 
في  ليبيا  راية  برفع  فخره  العالمي  المالكم  أبدى 
عالم  التاسع في  فوزه  العجوز، عقب  القارة  سماء 
الملقب  ــارا«،  »أس بريطانيا  بطل  أمام  االحتراف 
المالكم  حيث سقط  الحديدية،  القبضة  بصاحب 
أقيم  الذي  النزال  في  القاضية  بالضربة  الويلزي 
في  ويقفز  »ويف«  بحزام  الزناد  ليفوز  بكارديف، 
عن  مركزا   55 متجاوزا  العالمي  الترتيب  سلم 
فعاليات  خالل   ،188 كان  الــذي  األخير  تصنيفه 

أقيمت في يونيو العام 2017.
وسريعة،  واسعة  طموحات  كشف  الزناد  لكن 
والبدني،  الفني  أدائه  في  مذهل  تطور  صاحبها 
فقط  تتوقف  لن  أهدافه  أن  حديثه  خالل  وأكد 
في  اآلخــر  تلو  واحــدا  خصومه  وإسقاط  بإزاحة 
أوروبا، بل الهدف األول السير على خطى أسطورة 
والبطلين  كــالي،  علي  محمد  الراحل  المالكمة 
العربيين نسيم حميد وهاشم رحيم، مشيرا إلى أنه 
سيكون سفيرا لليبيا عبر لعبة المالكمة من أجل 
تقديم صورة مشرفة عن شعبها غير تلك الصورة 

التي يحاول اإلعالم ترويجها.
يسألني  »الكل  قائال:  الليبي  المالكم  وتحدث 
عن سر الفوز مبكرا وبالضربة القاضية أمام أغلب 
إلى  بأن ذلك يعود  اإلجابة  خصومي، وهنا يجب 
عبر  الجيد  التحضير  وثانيا  أوال،  اهلل  من  توفيق 
أدخل  بحيث  أخوضه،  لقاء  أي  قبل  التدريبات 
المواجهة بتكتيك يجعلني اختار التوقيت المناسب 
للهجوم، وتنفيذ لكمة قوية يكون خصمي حينها 
في حالة دوران، وبصراحة في كل مرة أنفذ خاللها 
خصومي  أمــام  قاضية  ضربة  أو  قوية  لكمات 
في  للتفكير  يذهب  فعقلي  غريب،  ينتابني شعور 
محطات سابقة أهمها والدي عندما كان يدربني 
لحظر  نظرا  الجميع  أعين  عن  وبعيدا  الخفاء،  في 
ممارسة لعبة المالكمة في سنوات ماضية، أيضا 
كلما اشتد النزال يكون الدافع للفوز رفع راية ليبيا 
واإلسالم ونقش اسم الزناد بأحرف من ذهب في 

سجالت أبطال العالم«.

الزناد يجدد ليلة القاضية في سماء املالكمة الليبية
أسقط منافسه الكولومبي جون كورتز بالضربة الفنية خالل الجولة الثالثة وعبد المعز يسير على خطاه بالفوز في أول ظهور دولي 

البطل العالمي يحقق مع شقيقه 
وبربيش سهرة ممتعة من اللكمات 

الحاسمة في »مالطا«

الهداف الكبير يوسف صدقي يقود 
جيل الموهوبين ويحقق أولى 
البطوالت موسم 86 - 87

طرابلس - الصديق قواس

النصر يستعيد ذكرى الدوري في ليلة الوفاء لألبطال
الوسط–زين العابدين بركان

●  العيساوي كلمة السر في البطوالت العبا ومدربا 

●  تتويج جديد للزناد في مالطا

●  الهوني



تعيش كرة القدم الليبية أزمة حقيقية منذ دخول 
أجواء الحرب في األول من أبريل الماضي، مما 
استدعى اتحاد الكرة الليبي إلعالن إيقاف الدوري 
فيه  البت  وتأجيل موضوع  القدم  لكرة  الممتاز 
حتى منتصف يونيو المقبل، وبذلك تدخل كرة 
عقود  إلغاء  عليه  ترتب  جديد  مأزق  في  القدم 
والمدربين  األجانب  الالعبين  من  المحترفين 
مع  معقدة  مالية  تفاصيل  في  األندية  ودخول 

العبيها المحليين واألجانب.
كما أن مئات العائالت التي تتكسب رزقها من 
وراء منافسات كرة القدم باتت مهددة، فرغم أن 
دخل عشرات العائالت إن لم نقل المئات ليس 
في كرة القدم فقط، بل في كل األلعاب الجماعية 
لكن كرة القدم األكثر اهتماما ومتابعة، خاصة 
من  مهمة  مرحلة  الممتاز  الــدوري  وصول  مع 
التنافس هذا الموسم وهو ما ينطبق على كل 

مسابقات كرة القدم الليبية لكل فئاتها.
شخصيات  آراء  استطلعت  »الوسط«  جريدة 
وكيفية  الليبية  الكرة  أزمة  واقع  حول  رياضية 

وجميع  الكرة  اتحاد  قبل  من  معها  التعامل 
المكونات الرياضية.

في البداية يقول األمين العام السابق لالتحاد 
»إن  أبوزقية،  عبدالواحد  القدم،  لكرة  الليبي 
األمر يحتم أن تتعامل األندية الليبية بجدية مع 
البالد  أوضاع  بسبب  فعلية،  أزمة  األزمة، وهي 
الحالية. أهم شيء هو تحديد سقف مالي لعقود 
الالعبين الذين فاقت قيمة عقودهم حد المنطق 
والعقل ودخلت مرحلة فلكية من ناحية األرقام، 
المهم أن يطلب اتحاد الكرة الليبي من االتحاد 
الدولي )فيفا( مهلة لبعض السنوات في موضوع 
الحالية  األزمــة  قبل  أصال  هو  الــذي  االحتراف 
بشكل  يطبق  لم  ليبيا  تعيشها  التي  الصعبة 
صحيح في ليبيا؛ بسبب عدم نضج الالعب الليبي 
في  المسؤولون  وكذلك  االحــتــراف،  لمفهوم 
األندية الذين لم يستوعبوا المفهوم الحقيقي 

لالحتراف«.
وأضاف: »أعتقد أن األزمة األمنية والسياسية 
لعدة  الكروية  للمراجعة  فرصة  تكون  قد  حاليا 
أن  يجب  للنشاط  توقف  حالة  هناك  أشياء ألن 

تستغل في تعديل المسار الرياضي«.

بركات  محمد  المعروف  الرياضي  المعلق 
يقول: »عندما تحدث أزمة في أي بلد البد من 
االحتراف  إلغاء  فمثال  صحيح،  بشكل  معالجتها 
الكونغو  في  حدث  الشيء  وهذا  الحلول،  من 
حالة  في  بالدهم  كانت  عندما  الديمقراطية 
حرب وأعطت فرصة لالعبيها المحليين لالحتراف 
وشجعتهم، وإذ استمر الوضع الحالي فلن يكون 
هناك محترفون أجانب ألن من الصعب أن يأتي 
إلى ليبيا أحد، والسؤال األهم: ما خطط اتحاد 
حاليا  الموجودون  وهل  األزمة؟  لمعالجة  الكرة 

في مستوى فهم تداعيات األزمة وإيجاد حلول 
لها؟ أعتقد أن اإلعالم الرياضي مطالب بأن يلعب 
دورا أكبر هذه الفترة لفتح الملفات وسماع رأي 

كل األطراف«.
أما رئيس نادي الباروني طارق حشاد، وهو 
نشاط  وله  بريطانيا  في  الليبية  الجالية  نادي 
معروف وسبق له التقدم والترشح لمنصب في 
انتخابات 2017، لكنه انسحب منها، فيقول إن 
»الكرة الليبية أساسا في أزمة رياضية قبل هذه 
األزمة السياسية واألمنية الحالية ووضع الحرب 
حاليا زاد في توسع األزمة التي تتلخص في عدم 
وجود كفاءات قوية–ليس جميعهم طبعا–وليس 
اتحاد الكرة وحده المطالب بالتعامل مع األزمة 
فكل المكونات الرياضية مطالبة بذلك، لتقديم 
كيفية التعامل مع األزمة الحالية إما بطرح تقليل 
اإلنفاق المالي الحالي أو بإصدار قرارات خاصة 
أو بخلق فريق أزمة يناقش ويتابع ويعرف أين 
نسمع  لم  لكن  أساسا،  األزمة  من  الكرة  اتحاد 
إال إيقاف الدوري، وهل سيعرف كيف يتعامل مع 
التداعيات المستقبلية، وكذلك األمر ينطبق على 

كل االتحادات والوسط الرياضي عامة«.

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 185-184 25 رمضان 1440 هــ

مالعب30 مايو 2019 م 15

لم يكن يشكل مركز حراسة المرمى يوما نقطة ضعف أو 
عائقا لكرة القدم الليبية، ولم يقف هذا المكان حجر عثرة 
أمام تألق المنتخبات الليبية منذ ميالد وظهور أول منتخب 
ليبي قبل أكثر من ستين عاما، حيث ظل مركز حراسة المرمى 
الكرة  مرمى  حراس  عمالقة  من  الكثير  لتألق  الفتا  عنوانا 
الليبية الذين تعاقبوا على الدفاع عن عرين المنتخب الليبي، 
األقوى  الحلقة  ومثلث  قوة  نقطة  المرمى  حراسة  فكانت 
والحصن المنيع والمتين، فكان هذا المركز وال يزال هو األبرز 
التي مر بها منتخب »فرسان  المراحل  واألقوى، ورغم كل 
المتوسط« والنقص الذي عانى منه في مراكز مختلفة، إال أن 
مركز حراسة المرمى ظل في الواجهة لسنوات طويلة، فلم 
يشك منه أحد يوما من األيام فلم يشكل حيرة أو قلقا تجاه 
من يحمي عرينه، وما إن يعتزل حارس مرمى حتى ال تشعر 
الكرة الليبية بفراغ إذ سرعان ما يتسلم ويحمل الراية 
ويدافع عن الشباك عمالق آخر يعوض الغياب ليكون 
تألقت  كثيرة  أسماء  وسط  سلف  لخير  خلف  خير 
وساهمت في نجاح مسيرة فرقها ومنتخباتها 
حراس  من  العديد  على  حتى  وتفوقت  بل 
المرمى على الساحة العربية وكانت نصف 

قوة الفريق.

الوش
أول  الوش  علي  المرمى  حارس  كان 
حارس مرمى يدافع عن شباك المنتخب 
رسمي  ظهور  أول  في  الليبي  الوطني 
 1953 العام  باإلسكندرية  العربية  بالدورة 
عبدالعال  تــاله  كويري  المهدى  زميله  برفقة 
العقيلي الذي تألق كحارس مرمى للمنتخب في الدورة 
كريم  وعبدالسالم   1957 العام  ببيروت  الثانية  العربية 
الحارس الكبير الذي كان أول حارس مرمى ليبي يحترف، 
األنف  نادى حمام  ناجحة مع  احترافية  تجربة  حيث خاض 

التونسي وسليم بن زايد.
الذي  المصري  إبراهيم  العمالق  المرمى  حارس  تواجد 
شارك في دورتين عربيتين متتاليتين العام 1961 بالمغرب 
الدورة  في  شارك  ثم  الذهبية،  الساعة  خاللها  نال  التي 
بعده  من  الراية  وتسلم   ،1965 العام  بالقاهرة  العربية 
للفريق  مرمى  حــارس  أول  وكــان  بوعود،  علي  العمالق 
الوطني في دورات كأس العرب التي ظهر بمالعبها ألول 
مرة العام 1964 بالكويت وعلي أبوالكريعات ثم الحارس 
مرمى  حارس  أول  وهو  بعبود،  الشهير  فروجي  البهلول 
للمنتخب يدافع عن الشباك في أول ظهور بتصفيات كأس 
أفريقيا والراحل محمد مفتاح وهو أول حارس مرمى للفريق 

الوطني في تصفيات كأس العالم وخميس العبيدي الذي 
احترف بفريق األولمبي السكندري المصري.

الفيتوري 
المرمى  حراسة  فترات  أزهى  من  السبعينات  فترة  كانت 
في ليبيا، والتي شهدت بروز وظهور جيل آخر جيل خليفة 
المصري،  ورمضان  دوال  وفرج  العقوري  ومحمد  أبونوارة 
والفيتوري رجب وهو أول حارس مرمى يحمل شارة القيادة 
ومن أكثر حراس جيله تواجدا وحمل شارة قيادة المنتخب، 
مرديكا  بطولة  في  مرمى  حارس  أفضل  جائزة  نال  كما 
الدولية بماليزيا العام 1977، ومحمد الخراز ومفتاح حبارة 
وعبدالناصر المصراتي وبشير غريبة ومحمد الغا الذي قاد 
المنتخب إلحراز أول قالدة ذهبية بالدورة اإلسالمية بتركيا 
العام 1980 وأول حارس مرمى يسجل هدفا للفريق الوطني 

رسميا ليقوده لفوز مهم على منتخب الجزائر.

شنقب 
شكل جيل الثمانينات حالة فريدة، فلم يكن أقل كفاءة عن 
سابقه بل كان جيل رمزي الكوافي حارس مرمى المنتخب 
في أول مشاركة رسمية في نهائيات بطولة أفريقيا العام 
1982 والطاهر سعد ومحفوظ الهادي ومصباح شنقب الذي 
استمر مدافعا  تواجدا، حيث  المرمى  أكثر حراس  يعد من 

وقاد  متتالية،  سنوات  عشر  لقرابة  المنتخب  شباك  عن 
فريقه األهلي طرابلس لنهائي بطولة كأس كؤوس أفريقيا 
أعتاب  على  المنتخب  مع  كان  كما   ،1984 العام  لألندية 
مونديال المكسيك، ورمضان الشبلي وناصر المقصبي وعلي 
سويدان الذي قاد المنتخب لفوز تاريخي على مصر ومفتاح 
غزالة وعبداهلل العمامي وسمير عبود الذي تصدر المشهد 
عقب اعتزال شنقب لسنوات طويلة وقاد فريقه االتحاد إلى 

الدور نصف نهائي في بطوالت األندية األفريقية الثالثة.

نشنوش 
اإلنجازات  رجل  نشنوش  محمد  يعد  الواقع  أرض  على 
والمهمات الصعبة في الكرة الليبية، فبرز عبر سنوات حراس 
مرمى تناوبوا على المنتخب أمثال عبود والفيتوري وأبونوارة 
ومحمد الغا ورمزي الكوافي وعلي سويدن ومصباح شنقب 
وحارس أجنبي واحد حصل على الجنسية الليبية أوغستين 
لم  لكنه   2006 العام  بمصر  أفريقيا  أمم  في  شارك  الذي 
يظهر بعدها وعبداهلل العمامي وسمير عبود وجمعة إقطيط، 
للظفر  الليبي  المنتخب  قاد  الذي  الوحيد  نشنوش  أن  إال 
أفريقيا  الليبي وهي بطولة  للمنتخب  بأول بطولة رسمية 
لالعبين المحليين بل ولعب فيها دورا محوريا بعد أن صارت 
الترجيح، كما أصبح  التصفيات خطوة بخطوة عبر ضربات 
نشنوش في السنوات األخيرة هو الحارس الرسمي للمنتخب 
الليبي ليبقي األفضل في ليبيا عبر 9 أعوام كاملة هي فترة 
زمنية كافية لتجعل منه عميد قائمة المنتخب الحالي، ففي 
يوم 6 يناير 2010 في عاصمة بنين كوتونو ظهر اسمه 
في قائمة المنتخب أول مرة ولكنه لم يشارك فعليا، حيث 
كان الحارس االحتياطي لسمير عبود وبعد أيام قليلة شارك 
فعليا في مباراة ودية تحضيرية أمام مختلط العبي األجانب 

في الدوري الليبي.
لعب نشنوش 109 مباريات ضمن قائمة المنتخب الليبي 
المنتخبات واألندية  أمام مختلف  األهلي طرابلس  وفريقه 
على  نشنوش  بقي  المختلفة،  االستعداد  مراحل  خالل 
مقاعد البدالء كحارس احتياطي لعبود ولم يشارك فعليا، 
وبعد إعالن عبود اعتزاله أصبح نشنوش الحارس الرئيسي 
للمنتخب الوطني في العام 2012 وحتى تاريخ اليوم أصبح 
هو الحارس األول لمنتخب ليبيا، خاصة بعد أن كان األبرز 
بجنوب   2014 الـ»شان«  نهائيات  في  الالعبين  كل  بين 
أفريقيا وتحصل خاللها المنتخب الوطني على كأس بطولة 
الـ»شان« نتيجة تصديه ألكثر من ركلة جزاء مقدما مستوى 
متميزا أشاد به جميع النقاد وحتى الشارع الرياضي، وأصبح 
يتغنى به لتستقبله الجماهير في طرابلس استقبال األبطال 
األندية  بطوالت  في  أيضا  متميزا  مستوى  قدم  أن  بعد 
األفريقية ووصل مع فريقه أهلي طرابلس إلى أدوار متقدمة 
رغم عدم تحقيقه أي لقب شخصي له في هذه المنافسات.

أبوزقية: البد من التعامل بجدية مع 
األزمة وتحديد سقف لعقود الالعبين

حشاد: الكرة في أزمة رياضية قبل 
المأزق السياسي واألمني

الدامجة يعود لقيادة 
»فرسان املتوسط«

جديد،  من  الواجهة  إلى  الدامجة  جالل  الوطني  المدرب  عاد 
بعد أن أسندت إليه مجددا مهمة قيادة المنتخب الليبي األول 
تحضيراته عقب  المحليين، حيث يستهل  لالعبين  القدم  لكرة 
تصفيات  غمار  لخوض  استعدادا  المبارك،  الفطر  عيد  إجازة 
»فرسان  ويواجه  الـ»شان«،  المحلين  لالعبين  األفريقية  األمم 
حاسمتين  مواجهتين  في  التونسي  المنتخب  المتوسط« 
التي  السادسة  نسختها  في  الـ»شان«  نهائيات  إلى  للتأهل 
لقيادة  الدامجة  ويعود   ،2020 العام  إثيوبيا  بمالعب  ستقام 
نجح  حين  له  ظهور  آخر  منذ  طويل  غياب  بعد  »الفرسان« 
النسخة  الـ»شان« في  إلى نهائيات  الليبي  المنتخب  في قيادة 
األخيرة بالمغرب، عقب إقصائه المنتخب الجزائري، وهى المرة 

نظيره  إقصاء  في  الليبي  المنتخب  فيها  ينجح  التي  األولى 
الجزائري والفوز عليه في عقر داره.

واجهات  ثالث  على  الليبي  المنتخب  الدامجة  قاد 
ومونديال  »كان«  أفريقيا  أمم  هي:  وتصفيات 

الحقيبة  تسلم  حيث  و»شــان«،  العالم  كأس 
خافيير  اإلســبــانــي  ــدرب  ــم ال مــن  الفنية 
كينشاسا  بملعب  خسارته  بعد  كلمنتي، 
العالم،  كــأس  تصفيات  ضمن  برباعية 
له  اختبار  أول  في  الليبي  المنتخب  وقاد 

منتخب  على  تفوق  حيث  بنجاح،  اجتازه 
الـ»كان«،  تصفيات  ضمن  بخماسية  سيشل 

أمام  وخسر  المونديال،  تصفيات  في  الليبي  المنتخب  قاد  ثم 
منتخب تونس بهدف لصفر بملعب الجزائر، وخسر أمام غينيا 
غينيا  على  إيابا  وفاز  لهدفين،  أهداف  بثالثة  ذهابا  كوناكري 
الديمقراطية  الكونغو  أمام  وخسر  لصفر،  بهدف  كوناكري 
الليبي في تصفيات  بهدفين لهدف، ثم تولى قيادة المنتخب 
فوزه  بعد  الجزائري  المنتخب  إقصاء  في  ونجح  الـــ»شــان« 
بهدف  بتونس  إيابا  وتعادله  لهدف  بهدفين  بالجزائر  ذهابا 
الثالث  األفريقي  الظهور  إلى  الليبي  المنتخب  ليقود  لهدف، 
المهمة لمساعده  الـ»شان« بالمغرب، حيث ترك  في نهائيات 
بعده  المهمة من  تسلم  الذي  المريمي  عمر  الوطني  المدرب 

كمدرب عام في نهائيات الـ»شان« بمالعب المغرب.
وتعد مباراة المنتخب الليبي للمحليين المرتقبة أمام نظيره 
الدامجة  قيادة  تحت  رسميا  الثامنة  المواجهة  هي  التونسي 
الذي سبق أن أشرف على حظوظ المنتخب الليبي األول لكرة 
القدم في سبع مباريات دولية رسمية ضمن تصفيات »كان« 
مباريات  ثالث  في  الفوز  سجل  حيث  والمونديال،  و»شــان« 
وخسر ثالث مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وهو يتطلع 

لقيادة المنتخب الليبي للمحليين في الظهور األفريقي 
الرابع والثاني تواليا في رصيده وسجله كمدرب.

باألسماء  وزاخر  حافل  ليبيا  في  المرمى  حراسة  تاريخ  أن  من  الرغم  على 
قوة  نصف  يمثلون  بحق  كانوا  الذين  المرمى  حراسة  وبعمالقة  الكبيرة 
فرقهم المحلية، وكان لهم دور كبير في قيادة فرقهم المحلية وتتويجهم 
ببطوالت الدوري الليبي، إال أن حارس مرمى فريق »النصر«، الواعد إسالم 
الهرام الذي لم يتجاوز العشرين ربيعا سجل اسمه بحروف من ذهب كأصغر 
حارس مرمى في تاريخ الدوري الليبي يتوج باللقب، فهو من مواليد شهر 
فبراير العام 1999، حين قاد فريقه، النصر، إلى بطولة الموسم الماضي 

لينضم إلى قائمة حراس المرمى الكبار الذين دخلوا نادي األبطال.
لم يكن الحارس الواعد في حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة فوزي 
العيساوي، لكن إصابة حارس المرمى األساسي للفريق عبد السالم امسلم، 
جعلت الفرصة الذهبية تنادي وتفتح أبوابها أمام الحارس الشاب دون أن 
الحاسمة، حيث دفع به  األيام والمباريات والمواعيد  له  يدري ماذا تخبئ 
الجهاز الفني في وقت وتوقيت صعب وعصيب جعلت الجميع يشفق عليه 
من ثقل المسؤولية وصعوبة المهمة، فهو يحتاج لحارس مرمى متمرس 

ويمتلك الخبرة والتجربة الكافية.
التتويج  مرحلة  خاض  الذهبي  المربع  إلى  »النصر«  فريق  تأهل  فبعد 
األهلي  أمام  ملعبه  على  بتعادل  متعثرة  بداية  الفريق  بدأ  حيث  باللقب، 
طرابلس ثم خسارة أمام األهلي بنغازي وتعادل مع االتحاد لتأتي مباراة 
المربع  إياب  جوالت  أولى  في  مصراتة  بملعب  الصعبة  طرابلس  األهلي 
الذهبي، التي لم تكن تقبل بأنصاف الحلول لتشهد ميالد الحارس الواعد 
مباراة  وقدم  قبل  من  يتألق  لم  كما  تأالق  الذي  الهرام،  إسالم  الشجاع 
بطولية قاد خاللها فريقه لفوز مثير وغال وثمين بهدفين لهدف ليحقق 

أول انتصار له في المربع الذهبي.
ليقود  بنغازي  األهلي  منافسه  أمام  جريئة  مباراة  ليقدم  الهرام  عاد 
فريقه للفوز الثاني تواليا بهدف لصفر ليتوج فريقه باللقب ويسجل اسمه 
الليبي وقادوا  الدوري  الذين توجوا ببطوالت  المرمى  في نادي حراس 

فرقهم المحلية إلى منصات التتويج في سن مبكرة.
تجاوز عدد حراس المرمى الذين توجوا مع فرقهم ببطولة الدوري 
الغا  ومحمد  عبود  البهلول  وهم:  مرمى  حارس   20 الـ  حاجز  الليبي 
والطاهر سعد وعلي سويدان وسمير عبود )االتحاد(، علي الوش وخليفة 
بونوارة ومصباح شنقب وومحمد نشنوش )األهلي طرابلس(، إبراهيم 
العبار وفرج محفوظ )النصر(، مفتاح حبارة وأحمد العماري )التحدي( عبد 
اهلل العمامي )األولمبي(، علي المبروك )الظهرة،( على بوعود والفيتوري 
رجب وبريك داوود )األهلي بنغازي(، محمد بوكر الشيخ وعبد القادر 

الرايس وجمال الوخي ومفتاح غزالة )المدينة(.
يعد  الــوش  علي  طرابلس  األهلي  فريق  مرمى  حــارس  أن  يذكر 

الليبي حين ساهم في قيادة  الدوري  أول حارس مرمى يتوج ببطولة 
فريقه إلحراز بطولة الدوري الليبي لكرة القدم في نسخته األولى للموسم 
الرياضي 1963 - 1964، كما سجل حارس المرمى علي الوش أيضا اسمه 
في باقة األوائل كأول حارس مرمى يدافع عن شباك المنتخب الليبي األول 
ويحرس مرماه في أول مشاركة دولية وأول ظهور رسمي للمنتخب الليبي 
في الدورة الرياضية العربية األولى التي أقيمت باألسكندرية العام 1953.

حراسة املرمى.. الحلقة األبرز في تاريخ املنتخبات عبر األجيالالهرام.. أصغر حارس متوج بالدوري املمتاز 

الحرب تزيد متاعب الكرة الليبية 

الوسط–زين العابدين بركان

طرابلس - صالح بلعيد

دوري  في  الجمود  من  حالة  الليبية  القدم  كرة  تعيش 
مجهول الهوية حتى اآلن رغم تحديد موعد لعودته في 
الخامس عشر من شهر يونيو المقبل، وال توجد أية بارقة 
أمل في األفق حتى اآلن رغم أنه الموعد المحدد من اتحاد 
الكرة ومن لجنة المسابقات، خصوصا أن جميع المعطيات 
وكل  التاريخ  هذا  في  سينطلق  دوري  هناك  إن  تقول  ال 
الدوريات الشعبية  المحليين ينشطون اآلن في  الالعبين 
خالل أيام شهر رمضان وهذا في حد ذاته أمر مستغرب 
ويلعبون  مبالغ طائلة  عليهم  األندية  من العبين دفعت 
وفي  الحكيمة  اإلدارات  غياب  في  الشوارع  دوريات  في 

غياب الرادع القانوني لالعبين.
باشر  الممتاز  أندية  من  ناد  أي  يوجد  ال  أنه  األهم 
أي  المحدد  للموعد  المتبقية  المدة  قصر  رغم  تدريباته، 
من  المرتقب  القرار  سيكون  فكيف  يوما..   15 من  أقل 
لجنة المسابقات الغائبة هي األخرى عن الساحة في ظل 
األحداث الجارية؟ وأين اتحاد الكرة مما يحدث اآلن؟ وما 
سوف يحدث مستقبال؟ وما اإلجراءات التي سيتم اتخاذها 
في ظل هذه الظروف المجتمعة؟ هل سيكون هناك دوري 

أم تجميد هذا الموسم أم أن هناك حال آخر يحفظ للجميع 
حقوقهم سواء األندية أو االتحاد، ومن يعوض المصاريف 
الباهظة التي دفعتها األندية في جميع منافسات الدرجات 
سيتم  وكيف  والكأس؟  والممتاز  والثالثة  والثانية  األولى 
اختيار المنتخب الوطني بعد أن تم تكليف المدرب الوطني 
سيتم  وكيف  المنتخب  لتدريب  أخرى  مرة  الدامجة  جالل 
اختيار عناصر المنتخب؟ هل سيذهب المدرب إلى دوريات 
الشوارع الرمضانية أم االكتفاء بالعناصر القديمة المختارة 
والمعسكرات  المصاريف  رغم  إنجاز  أي  تحقق  لم  والتي 
واألمم  العالم  »كأس  التصفيات  جميع  من  وخروجها 
األفريقية« والفرق الليبية التي خرجت من األدوار األولى.. 
كيف ستكون هناك فرق ومنتخبات في ظل هذه الظروف 
القدم  لكرة  الوطني  للمنتخب  قارية  مشاركات  ولدينا 
األول وأمامه التزامات دولية قادمة من أهمها تصفيات 
أمم أفريقيا للمحليين 2020 والتصفيات في شهر نوفمبر 
العالم  كأس  وتصفيات  إثيوبيا  في  والنهائيات  المقبل 
المقبل  العام  بداية  مع  التي ستنطلق  القدم2022  لكرة 
المنتخبات  بطولة  في  أيضا  الليبي  المنتخب  ومشاركة 
العربية وتصفيات الشان وكذلك المنتخب األولمبي الذي 
كيف  االستحقاقات  هذه  كل  اآلخر..  هو  استحقاق  لديه 

ستكون في ظل هذه الوضعية السائدة حاليا.
الالعبين  بين  التجانس  يواجه خطر عدم  قد  الدامجة 
التي  الليبية  للفرق  واضحة  استراتيجية  غياب  وسط 
األفريقي  االتحاد  وكأس  األبطال  رابطة  في  ستشارك 
ظل  في  االختيار  سيكون  وكيف  العربية  األندية  وكأس 
هذا الركود الكروي؟ وكيف سيكون رأي اتحاد الكرة في 
هذا المطلب الذي لن يرضي األندية في عملية االختيار؟

في  بفريق  ستشارك  ليبيا  فإن  المعلومات  وحسب 
رابطة األندية األفريقية وفريق في كأس االتحاد األفريقي 

وفريق أواثنين في كأس األندية العربية.
المجموعة  في  الذهاب  مرحلة  اختتم  الليبي  الدوري 
الثانية  المجموعة  في  الذهاب  مرحلة  يختتم  ولم  األولى 
الدافئة  المنطقة  في  وفرق  المقدمة  في  فرق  وهناك 
التعامل مع هذه  الهبوط كيف سيتم  وفرق في مصيدة 
الوضعية في حالة عدم أنطالق الدوري وهناك فرق في 
الدرجة األولى تريد الصعود للممتاز ومن الدرجة الثانية 
إلى األولى ومن الثالثة إلى الثانية فكل الدوريات العربية 
والعالمية واألفريقية اختتمت بنجاح، بينما في ليبيا ينتظر 
الخارج  في  المحترفين  متابعة  وسط  المجهول  الجميع 
فقط، التي حققت بدورها إنجازات آخرها مع مؤيد الالفي 

ببطولة  توج  العاصمة، حيث  اتحاد  المحترف في صفوف 
له  كان  حيث  جيدة،  مستويات  وقدم  الجزائري  الدوري 
قسنطينة  ملعب  في  قسنطينة  على  الفوز  في  الفضل 
والثاني  األول  الهدفين  كرة  مرر  من  هو  3-1والالفي 
مؤيد  إحصائية  تقول  كما  الجزائري،  العاصمة  لالتحاد 
مباراة   13 لعب  إنه  الجزائري  الدوري  انتهاء  بعد  الالفي 

وصنع 5 أهداف وسجل 5.
ببطولة  البحريني  المحرق  مع  صوله  محمد  فاز  أيضا 
الفريق،  هداف  كونه  عن  فضال  البحريني،  النخبة  كأس 
الهريش  زكريا  توج  المحرق كما  وقدم موسما جيدا مع 
منتنغرو،  في  الممتاز  الدوري  ببطولة  سوسيشكا  مع 
وينتظر الجميع حمدو الهوني في دوري األبطال والدوري 
البيضاوي  الرجاء  في  الورفلي  سند  وكذلك  التونسي 
هو  التتويج  انتظار  في  يقدمه  الذي  المميز  والمستوى 
اآلخر وأحمد بن علي الذي حصل في آخر استفتاء لناديه 
في  منير  محمد  وكذلك  فريقة،  في  العب  أحسن  بأنه 
التاجوري.. كل هذه الطيور  الدوري األميركي وإسماعيل 
المهاجرة والعديد من المحترفين الشباب في العديد من 
أن  دون  المنتخبات  لجنة  عيون  إليهم  تصل  لم  الدول 

تبخل هذه الطيور يوما عن نداء الوطن.

التجميد يطارد الدوري قبل 15 يونيو
طرابلس - الصديق قواس

●  جانب من مباريات الدوري املمتاز قبل التوقف

● الدوري املمتاز يبحث عن العودة

●  الدامجة

●  الهرام

●  شنقب
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سيفعل إذا لم تتوقف حرب العاصمة .؟

يدعمه ومن يرفضه ؟

يعلن عجزه عن االستمرار في مهمته ..؟

أخطأ وأين أصاب ...؟

أجهض مشروعه »الملتقى الوطني الليبي«؟

يمكن أن يعيد أطراف األزمة إلى طاولة الحوار؟

مـــــاذا

مــــــن

متـــــى

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

معادلة ما بعد الحرب

بشير زعبيه

 كل شيء  

غسان سالمة

في مثل هذا اليوم منذ 63 سنة رحل عنا الشيخ 
رجب مختار الغزال عصمان، ولد عام 1906 درس 
بُكتاب المدينة فحفظ القرآن. عام 1920 أرسله 

والده إلى األزهر الشريف. فتتلمذ على كبار العلماء . تحصل على 
شهادة العالِمية األزهرية سنة 1935 في مجال الشريعة والقانون 

 .
عاد الشيخ إلى بنغازي أواخر سنة 1937 خطيبًا مفوهًا في 
جامعي عصمان والعتيق، ومعلمًا لطالب اللغة العربية وعلوم 

الدين،ضايقته السلطات اإليطالية، عاد إلى مصر، وأقام بها من 
1939 إلى 1942.

بعد عودته إلى ليبيا وضع مع آخرين برامج لتقوية لغة الشباب 
العربية ، شجع القادرين على مواصلة العلم في مصر. سنة 1944 

عُين قاضيًا شرعيًا لمدينة درنة وما حولها، انتسب إلى جمعية 
عمر المختار، واستمر هناك لمدة 5 أعوام مشاركا في األنشطة 

العلمية والثقافية والتوعوية. سنة 1949 عاد قاضيًا شرعيًا في 
مدينة بنغازي، ثم أصبح المفتش العام لمحاكم برقة الشرعية، ثم 
مستشارًا بمحكمة االستئناف ببنغازي. انتقل إلى رحمه اهلل ووسد 

ثراء مقبرة سيدي عبيد ببنغازي يوم 1956/5/22.

الشيخ رجب عصمان

ليبيا األمس

تهل أجواء عيد الفطر في ليبيا بقدوم الليالي األخيرة من شهر رمضان المبارك، 
فبعد انتهاء األسر من شراء المالبس الجديدة خصوصًا لألطفال، تبدأ مرحلة تهيئة 
المنازل من تنظيف وتجهيز غرف المعيشة والضيوف وفرشها بأشياء جديدة أو إعادة 
غسل فرشها لتكون في أبهى صورة الستقبال الزوار. وقبل ظهور محال بيع الحلوى 
الجاهزة، كانت األمهات وبناتهن يعددن ويجهزن حلويات العيد، والتي قد تتفق أو 

تختلف من منطقة ألخرى،وكان الجيران يتشاركون في إعدادها مع األقارب واألصدقاء 
فيجتمعون في واحد من المنازل ويعددنها ثم يقتسمنها فيما بعد.

وحديثا، تأثر المطبخ الليبي العريق بشكٍل كبير بالعديد من المطابخ العالمية، 
وأهمّها اإليطالي، كما يتميّز باحتوائه على العديد من األطباق المميّزة، سواء كانت 

حلوة أو مالحة. ومن أشهر الحلويات في ليبيا بسكويت الياقوت، وقوالب الخوخ، 
والوريدة وكعك الحلقوم والغريبة بأنواعها، مثل غريبة اللوز وغريبة الحلقوم، إلى 

جانب الدبلة والمقروض، وكل هذا كان يعد باليد مع ترديد األغاني التقليدية حسب 
المنطقة. والمقروض خاصة يعرف بأنه »سيد الحلويات«، وهو نوع من الحلويات التي 

تشتهر في ليبيا، وتتأّلف تركيبته من السميد والزيت وعجينة التمر، ويفضله البعض 
باللوز والفستق. أما العبمبر فهو من الحلوى اإليطالية التي يشتهر وجودها في ليبيا 

في العيد والمناسبات واألفراح.

حلويات العيد.. »تاريخ وجغرافيا« 
على املائدة الليبية

أقوالهم

ال نريد لهذه الحرب أن تستمر، 
ونأمل في حل سريع

القائد العام للجيش 
المشير خليفة حفتر

الهجوم على األهداف المدنية قد 
يرقى إلى جرائم الحرب

نائبة المبعوث األممي إلى ليبيا 
للشؤون السياسية

ستيفاني وليامز

ما يحدث في ليبيا، أمر خطير للغاية، 
واألزمة بدأت تتحول إلى حرب أهلية

وزير الخارجية التونسي
خميس الجهيناوي

ال يوجد حل عسكري لألزمة الليبية، 
وضرورة العودة لمسار الحل 

السياسي

رئيس وزراء مالطا
جوزيف موسكات

تمكنت المخرجة السورية، وعد الخطيب، من خطف »العين الذهبية«، وهي 
الجائزة التي تمنح ألفضل وثائقي يعرض في مهرجان »كان«، وذلك مناصفة مع 

»سلسلة األحالم« للتشيلي باتريسيو غوسمان.
وسّلمت هذه الجائزة التي تمنح منذ العام 2015 ألفضل وثائقي في 

المهرجان بغض النظر عن الفئة التي عرض فيها، خالل احتفال قصير 
السبت بحضور أعضاء لجنة التحكيم التي ترأستها المخرجة الفرنسية 

يوالند زوبرمان.
وعد الخطيب التي لم تبلغ بعد عامها الثالثين قالت: »صنعت الفيلم ألبرر 

البنتي سما الخيار القاسي جدًّا الذي اضطررنا التخاذه« والقاضي ببقاء العائلة 
في سورية خالل المرحلة األكثر دموية من النزاع، وذلك في مستشفى حلب، 

حيث يعمل زوجها الطبيب حمزة والذي كان عرضة للقصف.
ويستعرض الوثائقي الذي يتخذ شكل رسالة توجهها األم إلى ابنتها 

ويتضمن مشاهد مؤثرة جدًّا صورتها الخطيب في 
شوارع حلب أو محيط المستشفى، مسار وعد الطالبة 

فالزوجة والوالدة.
ووجهت المخرجة تحية إلى الشعب السوري عند تسلمها 

الجائزة، قائلة: »ال شيء سيجرِّدنا من حسنا اإلنساني«.

وعد الخطيب تخطف 
»العين الذهبية«

إجهاض الملتقى الوطني الليبي، أو »مؤتمر غدامس«، هو في المحصلة 
نهايتها،  بل  برمتها،  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  لمهمة  إجهاض 
وأعتقد أنه لن يبقى متاحًا أمام صاحبها سوى الرحيل، إما باستقالة، أو 
بقرار إنهاء مهمته وتعيين بديل له، فالرجل راهن على »غدامس« وصار 
بالنسبة إليه »المشروع« الذي سيتوج به مهمته في ليبيا ويسجل باسمه، 
لكن اللعنة التي أصابت »مبادرة« ابن بلده طارق متري، يبدو أنها الحقت 
مشروعه أيضًا، ولم يعد لديه عمليًا ما يمكن أن يبعث الروح من جديد 
وما  أبريل،  من  الرابع  يوم  على طرابلس  فالهجوم  غدامس،  ملتقى  في 

متى  أحد  يعلم  وال  بدأت  حرب  من  فيه  تسبب 
يعد  ولم  التعبير-  صح  –إن  اللعبة  غيّر  تنتهي، 
التاريخ هو ما بعده، ومهما قيل  الواقع قبل هذا 
إلى  والعودة  الحرب  إليقاف  دعــوات  من  وطرح 
قرار  أي  إلعطاء  نظري  طرح  مجرد  يبقى  الحوار، 
بوقف إطالق النار مبررًا أو جدوى، أو هو أمنية، إذا 

افترضنا حسن النوايا.
ولن يغفر سالمة، وإن منعه الحياء الدبلوماسي 
على  النار  ــالق  إط في  تسبب  لمن  ــك،  ذل من 
وهو  الشخصنة،  مطب  من  ينجو  ولن  مشروعه، 
لن  وبالمقابل  األخيرة،  تصريحاته  في  لوحظ  ما 
حملة  شكل  في  يأتي  قد  الــذي  الــرد  من  ينجو 
بيده،  يبقى  لكن  الخارج،  بعض  يؤازرها  محلية 
يبوح  ربما  الصنعة، مشروع كتاب،  أهل  وهو من 
البوح  من  الرسمي  وضعه  منعه  ما  ويكشف  فيه 
غرار  إبان وجوده في طرابلس، على  به وكشفه، 

»مسالك متري الوعرة«.
أطراف  فتحولت  الرئيسيين  الحوار  أطراف  أما 
الحوار،  طاولة  على  مواقعهم  وغــادروا  حــرب، 
سقوط  إلى  أدى  قتال،  جبهات  في  ليتمترسوا 
النزوح  على  اآلالف  وأجبر  والجرحى  القتلى  مئات 
من بيوتهم، ونسفت ما تبقى من ثقة وتفاهمات، 
الرئاسي  المجلس  رئيس  األمس،  شريكي  بين 
القاعدة«  الذي صار »أميرًا لتنظيم  فائز السراج، 
للجيش،  العام  القائد  شريكه  معسكر  نظر  في 
وأصبح األخير »مجرم حرب« وفق تصنيف معسكر 
الشريك اآلخر.. وفي رأيي أن ما عرض في لقاءات 
أبو ظبي وباليرمو وباريس، وما كان سيعرض بناء 

عليه في غدامس، أصبح من الماضي، وأن الواقع يطرح اآلن عرض الحرب، 
العرض الذي تمظهر في شرطي طرفي الحرب مقابل وقفها، كما جاء على 
إال  النار  إطالق  وقف  يتم  لن  أنه  يرى  فاألول  الرئيسيين،  طرفيها  لسان 
بعودة المهاجمين من حيث أتوا، والثاني يرفض أي وقف إلطالق النار إال 
بحل الميليشيات في طرابلس! وال شك أن هذين المطلبين يبدوان اآلن 
كالخطين المتوازيين، من الصعب أن يلتقيا على أيدي المبعوث سالمة، 
النار،  إطالق  وقف  إلى  الدعوة  صاحبة  له،  الداعمة  الخارجية  األطراف  أو 
هذه هي معادلة التفاوض الجديدة الصعبة التي أنتجتها الحرب، والتي 
ستحدد أجندة أي عودة مفترضة للحوار والتفاوض من أجل الخروج من 
األزمة التي تزداد تعقيدًا، وحتى يجوز التفاؤل هنا، أرى أنه مثلما أصبحت 
منتجات باريس وباليرمو وأبوظبي من الماضي، ينبغي أن يكون طرفاها 
من الماضي أيضًا، كشرط لنجاح مشروع الحل السلمي مستقباًل، والرهان 

عليه.
ولم أتحدث هنا عن عامل الخارج.

أرى أنه مثلما 
أصبحت منتجات 
باريس وباليرمو 

وأبوظبي من 
املاضي، ينبغي أن 
يكون طرفاها من 

املاضي أيًضا

أعتقد أنه لن 
يبقى متاحًا 

أمام صاحبها 
سوى الرحيل، 

إما باستقالة، أو 
بقرار إنهاء مهمته 

وتعيني بديل له

الحيوية  املضادات 
العالم أنهار  تغزو 

تركيز  دراسة حديثة تسجيل مستويات  كشفت 
العالم،  أنهار  الحيوية في بعض  بالمضادات 

المقبولة. المعدالت  بكثير  تتخطى  بنسب 
الباحثين في جامعة يورك  وحلل فريق من 

711 موقعًا في  البريطانية عينات سحبت من 
72 بلدًا في القارات الست، ورصدوا مضادًا 

 65% 14 في  حيويًا واحدًا على األقل من أصل 
الجامعة. بيان  العينات، وفق  من 

نتائج  االثنين  الذين قدموا  العلماء  وقارن 
الفنلندية  العاصمة  في  منتدى  بحوثهم خالل 

المقبولة  بالمستويات  العينات  هذه  هلسنكي، 
المحددة من مجموعة »إيه أم آر إنداستري 

والتي  الصيدالنية  للصناعات  آالينس« 
المادة. وبنتيجة ذلك، كان  باختالف  تختلف 

الجلد  التهابات  ضد  المستخدم  الميترونيدازول 
المضاد  تخطى الحيوي والحلق،  الذي 

األكبر هذا بالدرجة 
المستوى 
الموصى 

به، مع 
معدالت 

أحيانًا  تصل  تركيز 
300 مرة السقف  إلى 
المواقع  أحد  المقبول في 

في بنغالدش. وجرى أيضًا تخطي 
الموصى به في نهر تيمز.  المستوى 

ناحيته هو  السيبروفلوكساسين من  أن  كما 
األكبر مستوى  بالدرجة  التي تتخطى  المادة 

التريميتوبريم  فيما  51 موقعًا(،  )في  السالمة 
البولي،  الجهاز  التهابات  معالجة  في  المستخدم 

انتشارًا.  األكثر  المكوّن  هو 

ماليزيا 
تفقد آخر 

وحيد قرن 
سومطري

نفق، اإلثنين، آخر وحيد قرن سومطري، تارًكا وراءه أنثى واحدة فقط في ماليزيا، ودافعًا 
هذا النوع المهدد خطوة إلى االنقراض من العالم بشكل عام.

الهند وماليزيا، لكن عدده تضاءل  ينتشر في شرق  السومطري  القرن  وكان وحيد 
كثيرًا ولم يبق منه سوى أقل من 80 حيوانًا، وفًقا للصندوق العالمي للطبيعة. وتتركز 

المجموعة الصغيرة المتبقية في براري إندونيسيا. وقال مدير قسم الحياة البرية في والية 
صباح الماليزية، أوغستين توغا، إن وحيد القرن »تام« كان يعيش في محمية طبيعية في 
جزيرة بورنيو. ولم يتضح على الفور سبب نفوق الحيوان، لكن تقارير إعالمية أشارت إلى أنه 
يعاني مشكالت في الكليتين والكبد. ونفوق »تام« يزيد الضغوط على الجهود، التي تبذلها 
التي تأمل في استخدام تقنيات اإلخصاب األنبوبي لجعل  الطبيعة،  المحافظة على  الجهات 
هذه الحيوانات تتكاثر، بفضل »إيمان« آخر أنثى وحيد قرن سومطري في ماليزيا وحيوان ذكر.
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