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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

فنيو الكهرباء..
 أبطال في مواجهة »التيار«

ص16

ثبات األسعار

فضاء

ال يتوقع المحللون تحركات حادة ألسعار 
النفط في أي من االتجاهين خالل العام 

الجديد. ومن المتوقع أن يحوم برنت حول 
63 دوالرًا للبرميل، حسبما أظهر استطالع 
أجرته »رويترز« الثالثاء، بانخفاط متواضع 

عن مستوياته الحالية، حيث ستعوض 
تخفيضات إنتاج »أوبك« أثر تراجع الطلب.
وعلى مدار العام المنقضي، وازنت زيادة 

إنتاج النفط األميركي إثر تخفيضات معروض 
»أوبك« بقيادة السعودية وإثر العقوبات 

األميركية على فنزويال وإيران. ويظل ضعف 
الطلب، بما في ذلك من الدول المتقدمة.

ماليين 3
فدان

حجم المساحة المزروعة قمح في مصر 
العالم الجديد

) وزارة الزراعة المصرية(

نفط

كل شيء

الكوكب األحمر

قريبا في ليبيا
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6 مبعوثني أمميني غرقوا في رمال األزمة الليبية

»سوابيت الياسمني« لوحة كرنفالية تقدم الوجه الفني والثقافي لطرابلس

الوصية

الليبيون يودعون عام »الوجع« وال انفراج قريبا لألزمة

الموقف  أخرج  الذي  الروسي  العامل  أيضا 
في  والغموض  الجمود  حالة  من  األميركي 
المعلومات  بعد  الليبية،  الحالة  مع  تعامله 
الروسي  التدخل  حجم  عن  كشفت  التي 
عبر  األرض  على  تدخل  فيه  بما  ليبيا،  في 
مشاركة عناصر ما يعرف بـ»مجموعة فاغنر« 
العاصمة  تخوم  على  القتال  جبهات  في 
ليخلخل  التركي  العامل  جاء  ثم  طرابلس، 
تراجعا  شهدت  التي  السياسية  الحالة 
األزمة  بشأن  األوروبــي  األداء  في  ملحوظا 
الرسمي  التركي  االستعداد  أثار  فقد  الليبية، 
إلرسال قوات إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق 
األوروبية،  الدول  حركت  مخاوف  الوطني، 
بالوضع  المباشرة  العالقة  ذات  خصوصا 
عن  اإلعالن  من  بدأت  مخاوف  وهي  الليبي، 
تتعلق  إحداهما  تفاهم،  مذكرتي  توقيع 
)أمنية(  واألخــرى  البحرية،  بالصالحيات 

الوفاق  وحكومة  التركية  الحكومة  بين 
الخطوة،  هذه  عن  اإلعالن  ومنذ  الوطني، 
األتراك،  المسؤولين  تصريحات  تتوقف  لم 
إردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  رأسهم  وعلى 
في  ورد  ما  بــأن  والتلويح  التصريح  عن 
التدخل  في  لتركيا  الحق  يعطي  المذكرتين 
العسكري بما فيه إرسال قوات على األرض، 

إذا ما طلبت حكومة الوفق ذلك.
الجامعة  اجتماع  جــاء  السياق  هــذا  في 
المندوبين  مستوى  على  الثالثاء،  العربية، 
ورغم  العربية،  مصر  جمهورية  من  بدعوة 
االجتماع،  حضرت  دبلوماسية  مصادر  أن 
أنه جرى طرح موضوعي  لـ»الوسط«  أكدت 
في  والتشكيك  ليبيا،  في  التركي  التدخل 
فائز  ورئيسها،  الــوفــاق،  حكومة  شرعية 
أن  متوقعا  كان  الذي  االتجاه  وهو  السراج، 
تقوده كل من مصر واإلمارات، فإن ما ورد 

في  يتعد  لم  رسميا،  االجتماع  نهاية  في 
وقرارات سابقة وذات  تأكيد مواقف  الغالب 
العربية،  الجامعة  قبل  من  عمومي  طابع 
وسالمة  ليبيا  بوحدة  ــتــزام  »االل ومنها 
التدخل  ورفض  الوطنية،  ولحمتها  أراضيها 
تأكيد  جددت  كما  نوعه،  كان  أيا  الخارجي 
التنفيذ  خالل  من  السياسية  العملية  دعم 
إشراك  وأهمية  الصخيرات،  التفاق  الكامل 
الهادفة  الدولية  الجهود  في  الجوار  دول 
األزمة  تسوية  على  الليبيين  مساعدة  إلى 
عن  المندوبون  عبر  ذلك  إلى  بلدهم«،  في 
العسكري  التصعيد  من  الشديد  »القلق 
ليبيا،  في  المتأزم  الوضع  يفاقم  ــذي  ال
الليبي،  الجوار  دول  واستقرار  أمن  ويهدد 
المتوسط«،  فيها  بما  ككل  والمنطقة 
التصعيد  ــف  وقـ »ضـــــرورة  ــن  ــدي ــؤك م
هي  السياسية  التسوية  وأن  العسكري، 
في  واالستقرار  األمن  لعودة  الوحيد  الحل 

اإلرهاب«. على  والقضاء  ليبيا 
بالشعور   2019 الــعــام  انتهى  إذن، 
الليبيين،  قبل  مــن  ــرارة  ــم وال بــالــوجــع 
واستبعاد  السياسي  الحل  عن  وبالحديث 
اإلقليمية  األطراف  قبل  من  العسكري  الحل 
في  الليبية،  باألزمة  المعنية  والدولية 
العام  وأطل  الموعود،  برلين  مؤتمر  انتظار 
لهم  يحمل  أن  الليبيين  بدعاء  الجديد 
المأساوية  وتداعياتها  األزمة  إنهاء  بوادر 

البالد. في  الحياة  أوجه  جميع  على 
المجتمع  نوايا  حول  التساؤالت  وتظل 
هذه  حل  بشأن  توافقه  وإمكانية  الدولي، 
التساؤالت،  هذه  رأس  وعلى  قائمة،  األزمة 
المشروط  برلين،  مؤتمر  تأخر  لماذا  هو 
توافق  يسبقه  بأن  ألمانيا  حكومة  قبل  من 
من  الرغم  على  الليبية،  األزمة  حول  دولي 
تأكيد  خــالل  من  تجلى  التوافق  هــذا  أن 
فيه،  بالمشاركة  المعنية  الدول  كل  قادة 
العسكري،  الحل  استبعاد  على  اإلجماع  عبر 
مع  لألزمة  السياسي،  بالحل  والتمسك 
الخارجي  التدخل  برفض  كافية  تلميحات 
بالقرار  االلــتــزام  إلــى  والــدعــوة  السلبي، 
إلى  األسلحة  توريد  يحظر  الــذي  الدولي 

؟ ليبيا

< عربة مسلحة ودبابة في أحد محاور القتال جنوب  طرابلس

 األشهر األخيرة اتسمت بحرب 
على األرض مع تسجيل مزيد 

اخلسائر البشرية واملادية

 التساؤالت قائمة حول نوايا 
املجتمع الدولي وأسباب تأخر 

مؤمتر برلني

تأجيل قرعة الحجاالقتصاد الليبي يرث »وديعة الحرب« في 2020

ألقت حرب العاصمة طرابلس، التي اندلعت 
في الرابع من أبريل الماضي بظاللها على 
التوقعات الدولية لالقتصاد الليبي في العام 
في  النسبي  التحسن  رغم  وذلك   ،2020
بعض المؤشرات االقتصادية والمالية في 

العام 2019.
في خريف هذا العام، أطلق البنك الدولي 
توقعاته »المتشائمة جدا« حيال االقتصاد 
عندما  المقبلين،  العامين  خالل  الليبي 
المتوقعة  نسبته  مرتفع،  نمو  من  يتحول 
ــرة  دائ ــى  إل  %  5.5 نحو   ،2019 للعام 

االنكماش بنسبة 0.6 %.
وفي تقرير »اآلفاق االقتصادية في ليبيا–

أكتوبر 2019«، قال البنك الدولي إن الحرب 
الدائرة في محيط طرابلس، التي اندلعت 
في  تسببت  الماضي،  أبريل  في  شرارتها 
االقتصادي  االنتعاش  زخم  على  القضاء 
-2017 الفترة بين  الذي شهدته  النسبي 

بظالله  السياسي  االنقسام  وألقى   .2018
على الوضع القائم، إذ قرر المصرف المركزي 
فرض  الماضي  أبريل  في  طرابلس  في 

األجنبي  النقد  بيع  على  مشددة  إجــراءات 
لألغراض التجارية على أربعة مصارف، هي: 
»التجارة والتنمية، الواحة، اإلجماع العربي، 
في  »الــمــركــزي«  إدارة  لكن  ــدة«.  ــوح ال
البيضاء رفضت القرار، مشيرة إلى ما سمته 
»التوزيع غير العادل على أقاليم ليبيا الثالثة 
من ملف االعتمادات، ووقفها على مصارف 
الشرقية  بالمنطقة  الرئيسية  إدارتها  تقع 
المصرف  إقحام  عن  ينم  خطير  مؤشر  في 
في  السياسية«.  التجاذبات  في  المركزي 
إلى  ليبيا  ترتيب  تدحرج  متصل،  سياق 

المركز األخير عربيا وما قبل األخير عالميا 
تقرير  وفق  االقتصادية،  الحرية  حيث  من 
صادر عن معهد فريزر الكندي، وذلك بناء 
البالد  في  الحكومي  اإلنفاق  حجم  على 
المقابل،  في  الدولية.  التجارة  وحرية 
ارتفعت اإليرادات النفطية إلى 30.62 مليار 
دينار في 11 شهرا، أي الفترة من يناير إلى 
نهاية نوفمبر الماضي، حيث تمكنت ليبيا 
فترة  خالل  النفطي  إنتاجها  مضاعفة  من 
إلى  ليصل  عامين،  دامت  التي  االنتعاش 
1.17 مليون برميل يوميا في أبريل 2019.

القاهرة–الوسط
لألوقاف  العامة  الهيئة  أعلنت 

بحكومة  اإلسالمية  والشؤون 
الحج  قرعة  تأجيل  الوطني،  الوفاق 

2020م(   - 1441هـ  ( للموسمين 
السبت  2021م( حتى   - 1442هـ  و)

.2020 يناير   11 الموافق 
التأجيل  قرار  أن  وأوضحت 

الطلبات  لكثرة  »استجابة  جاء 
المواطنين  السادة  من  الموجهة 

بالدولة  والعاملين  الموظفين  من 
القرعة  إجراء  رغبتهم  والمتضمن 

ليتسنى  الرسمية  العطل  أيام  بأحد 
متابعتها«. لهم 

»شرعت  أنها  إلى  الهيئة  ولفتت 
كيفية  تبين  إحصائية  إعداد  في 
لدولة  المخصصة  الحصة  توزيع 

عددها  يبلغ  التي  الحجاج،  من  ليبيا 
إلى »استمرار  وأشارت  7800 حاج«. 

يختص  الذي  الفنية  اللجنة  عمل 
تقبل  لم  التي  الحاالت  بمعالجة 
خصوصًا  تسجيلهم،  المنظومة 

مشاكل  تعاني  كانت  التي  الحاالت 
الوطني«. الرقم  منظومة  في 

دخل مستقبل سلطنة عمان في سؤال 
مجهول كثيرا ما تأجل طوال 50 عاما، 

حول الخليفة المنتظر للسلطان قابوس 
بن سعيد.

الحالة الصحية لعاهل عمان 
المخضرم، الذي يعد أقدم حاكم 

عربي، أصبحت مثار تساؤالت بعد 
أن دخل نوبة مرض طويل منذ 
بضعة أعوام، بينما ال يوجد 

وريث لعرش البالد.
بعد عودته من رحلة 

عالجية قصيرة في 
بلجيكا أخيرا، تزايدت 

وتيرة القلق بين 
العمانيين حول صحة 

الرجل ومستقبل الحكم، 
ولم يسكنها بيان رسمي 

يتحدث عن استقرار حالته 
وتلقيه العالج.

يتردد على نطاق واسع 
أن ابن عمه أسعد بن 

طارق هو األوفر حظا 
لخالفة السلطان الحالي، 

لكن الحظوظ قد ال تقدم 
اإلجابة عن سؤال استقرار 

في دولة مهمة في منطقة 
الخليج العربي، فهل تنقذ 
وصية السلطان عمان من 

هذا االمتحان الغامض؟

نجاح دولي ونشاط 
محلي ورحيل ألبرز 

النجوم
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الهاجس التركي يكسر الجمود السياسي الدولي والفضاء  الطيران  إدارة  انتهت 
استكمال  من  »ناسا«  األميركية 

على  أدلة  عن  للبحث  متجولة  مركبة 
المريخ  سطح  على  سابقة  حياة  وجود 

األحمر«،  »الكوكب  بـ  المعروف 
الفضاء. إلى  البشر  إلرسال  واالستعداد 

أن ترسل »ناسا« في  المقرر  ومن 
المتجولة  المركبة  المقبل  فبراير 

بوالية  الفضائي  كينيدي  مركز  إلى 
أجزائها  تجميع  سيتم  حيث  فلوريدا، 
في  تنطلق  ثم  كامل،  بشكل  الثالثة 

المريخ. في  جافة  بحيرة  قاع  إلى  يوليو 

الطلحي يتألق 
في ظهوره

األفريقي الرابع

ليبيا دولة »غير حرة« في 2019 وفقًا للتصنيف
األميـــــــركــــي

في  ليبيا  حازتها  مئة  من  نقاط  بتسع 
مجال تصنيف الحريات، أظهر تقرير مؤسسة 
تدنيًا  السنوي  األميركية  هاوس«  »فريدم 
البالد  في  الحريات  مستوى  في  ملحوظًا 

خالل 2019.
و194  عربيًا   16 المرتبة  ليبيا  واحتلت 
أشار  حيث  دول،   210 ضمن  من  عالميًا 
المسلحة  الجماعات  »ممارسة  إلى  التقرير 
النشاط  على  كبيرين  وتــأثــيــرًا  ــوذًا  ــف ن
ليبيا  وضع  األميركي  التصنيف  السياسي«. 
الحرة«، حيث  الدول »غير  كذلك في قائمة 
رئيسية  محاور  على  تقييماته  في  اعتمد 
ضمت ضمان الحقوق السياسية واالنتخابية 
وشفافية  وأداء  الــمــدنــيــة  ــات  ــري ــح وال
دولة.  كل  في  القانون  وسيادة  الحكومات 
في  والمشاركة  السياسية  التعددية  وفي 
منذ  أنه  هــاوس«  »فريدوم  أوضحت  ليبيا 
2014 »طغت  في  النواب  انتخابات مجلس 
الجماعات  أنشطة  المدنية  السياسات  على 
كبيرًا  وتأثيرًا  نفوذًا  تمارس  التي  المسلحة 
وجود  من  الرغم  على  الواقع.  أرض  على 

واالئتالفات،  السياسية  المجموعات  مختلف 
الفوضوية  واألمنية  القانونية  البيئة  أن  إال 

ال تسمح بالمنافسة السياسية الطبيعية«.
بين  الفساد  انتشار  إلى  التقرير  وأشــار 
المسؤولين الحكوميين، والنشاط اإلجرامي 
والقضائية  المالية  المؤسسات  غياب  في 
الفاعلة. كما تلفت  المؤسسات  وغيرها من 
في مجال حرية التعبير عن اآلراء الشخصية 
المواضيع  أو  السياسية  الموضوعات  حول 
الحساسة األخرى إلى بروز حرية في النقاش 
الشخصي بعد العام 2011، إال »أن األعمال 
كبيرة،  خسائر  أحدثت  المستمرة  العدائية 
من  الليبيين  من  الكثير  انسحب  حيث 
الشخصيات  انتقاد  تجنبوا  أو  العامة،  الحياة 
للدول  مثااًل  تونس  كانت  وعربيًا،  القوية«. 
إذ  الحرية،  ترتيب  في  ارتقاء  شهدت  التي 
دولة  إلى  جزئيًا(  )حرة  دولة  من  صعدت 
ذلك،  مع  عربيًا.  الصدارة  لتحتل  »حــرة« 
العربية  الدولة  كونها  من  الرغم  وعلى 
تبقى  التقرير،  بحسب  »الحرة«،  الوحيدة 

تونس في المرتبة 88 عالميًا.

الليبيين  بوجع   ،2018 العام  انتهى  مثلما 
بالدهم،  في  األزمــة  استمرار  عن  الناجم 
حل  إلى  للتوصل  الساعية  الجهود  ووصول 
جراء  مسدود،  طريق  إلــى  لألزمة  سلمي 
استعدادهم  ــدم  وع األزمــة  أطــراف  عناد 
أطلق  ومثلما  الوطن،  أجــل  من  للتنازل 
العام  يحمل  ألن  األماني  فيض  الليبيون 
أزمتهم،  انفراج  لقرب  حقيقية  بوادر   2019
بمزيد  مضى  الذي  العام  اليوم  يستذكرون 
وبلوغها  األزمــة،  لتفاقم  والمرارة،  الوجع 
الصدام  سياق  في  مستبعدا  كان  ما  حدا 
السيطرة  حرب  وهو  الفرقاء،  بين  الدامي 
رصاصتها  انطلقت  التي  العاصمة،  على 
العام  القائد  أطلقه  الذي  البيان  بعد  األولى 
ما  بشأن  حفتر،  خليفة  المشير  للجيش، 
من  الرابع  في  طرابلس«  »تحرير  اعتبره 
االقتتال يدور  زال  الماضي، وما  أبريل  شهر 
تقريبا،  أشهر  المدينة منذ تسعة  في تخوم 
موقعا آالف الضحايا بين قتلى وجرحى، إلى 
النزوح  إلى  اضطروا  ممن  أضعافهم  جانب 

االقتتال. بعيدا عن مناطق 
الذي  العام  من  األخيرة  األشهر  اتسمت 
المراوحة،  أسير  سياسي  بواقع  مضى، 
ظلت  األرض  على  وبحرب  الجمود،  وأحيانا 
تسجيل  مع  والفر«،  »الكر  أسيرة  اآلن  حتى 
أن  غير  والمادية،  البشرية  الخسائر  مزيد 
الواقع  سياق  في  إليه  ــارة  اإلش يمكن  ما 
برلين،  مؤتمر  عن  الحديث  هو  السياسي 
الدول  بمشاركة  ألمانيا  إليه  دعت  الــذي 
والتحضيرات  الليبي،  الوضع  في  المؤثرة 
انتهت  التي  عقده،  أجــل  من  المستمرة 
بين  الهاتفية  االتــصــاالت  من  بسلسلة 
المؤتمر،  في  مشاركتهم  المتوقع  األطراف 
رئيسين،  اتجاهين  على  أجمعت  والتي 
عسكريا،  األزمـــة  حــل  يــكــون  لــن  األول: 
أن  يمكن  بما  سياسيا  سيكون  الحل  ثانيا: 
تتسق  مخرجات،  من  برلين  مؤتمر  ينتج 
ليبيا،  في  األممية  البعثة  رئيس  خطة  مع 
هناك  الليبية،  األزمة  لحل  سالمة،  غسان 

طرابلس، بنغازي ، القاهرة: الوسط



2020 مفصليا في هوليوود وفقا لدراسة نشرت  من المتوقع أن يكون العام 
الجمعة، وجدت أن أكثر من أربعة أفالم منتظرة لهذه السنة من إخراج نساء، 

حيث يعتبر هذا اتجاها قليل الحدوث في مدينة لم ترشح إال خمس نساء للفوز 
1984« من  بجائزة أوسكار أفضل مخرج، وتم اختيار فيلم »ووندر وومان 

2020 كأكثر فيلم منتظر  بطولة غال غادوت الذي سيبدأ عرضه في يونيو 
من قبل أكثر من ألفين من رواد السينما الذين استطلع آراءهم موقع 

»فاندانغو«.
انتهائها من  الثاني بعد  الجزء  العمل على  باتي جينكينز  المخرجة  وبدأت 
الفيلم األول من هذه السلسلة المستوحاة من بطلة »دي سي كوميكس«، 

 ،2017 820 مليون دوالر في أنحاء العالم في العام  الذي حصد إيرادات بلغت 
وفي المرتبة الثانية، جاء فيلم »بالك ويدو« الذي تؤدي دور البطولة فيه 
سكارلت جوهانسن، والذي سيطلق في صاالت السينما في مايو وهو من 

إخراج كايت شورتالند.
إيتيرنلز« لكلوي تشاو، الذي سيقدم في نوفمبر مجموعة  وتاله فيلم »ذي 
من شخصيات مارفل الجديدة التي يؤدي أدوارها نجوم من الصف األول في 

أما  أنجلينا جولي وسلمى حايك وكايت هارينغتون،  أبرزهم  هوليوود من 
الفيلم الرابع األكثر انتظارا للعام الجديد فهو »موالن« من إخراج نيكي كارو 

وسيطلق في مارس.

تواصـل 02

يجي الكرب ويعدي سهاري كله ** وإيبان الفرج والرزق من عند هللا

إيجي الكرب ويعدِي وماهو دايم ** وإيجيك الفرج والرزق وأنت نايم

وبعد الكدر تزها وتبقى هايم ** ويجيك خير من رَبك عليك إيدَله

»#شتاء_أم_صيف«

األمم املتحدة تقر تشكيل لجنة 
ملكافحة الجرائم اإللكترونية

أن  المتخصصة  األميركية  ــي«  آن »آب  شركة  قالت 
»فيسبوك« و»ماسنجر« و»واتساب« و»إنستغرام« كانت 
الهواتف في عقد  أربعة تطبيقات تم تحميلها على  أكثر 
المراكز  في  »فيسبوك«  شركة  فازت  وبالتالي،   ،2010
وتطبيقات  الرئيسية  منصتها  خالل  من  األولى  األربعة 
في  »إنستغرام«  اشترت  بحيث  بها،  الخاصة  الرسائل 
إلى  إضافة   2014 العام  في  و»واتساب«   2012 العام 

تطبيق »ماسنجر«، وفقا لوكالة »فرانس برس«.
إلى حد كبير على هذه  الشبكات االجتماعية  وتهيمن 
القائمة مع »سنابشات« و»تيكتوك« بالمركزين الخامس 
وكذلك  الشباب  استحسان  نالتا  منصتان  وهما  والسابع، 
أيضا  »سكايب«  خدمة  جاءت  كما  و»تويتر«،  »يوتيوب« 

ضمن المراكز العشرة األولى القائمة.
»سابواي  تصدرت  الفيديو،  بألعاب  يتعلق  ما  وفي 
قائمة   »2 ران  و»تامبل  و»كاندي كراش ساغا«  سورفر« 
وظهرت   ،2010 العقد  خالل  تحميلها  تم  ألعاب  أكثر 
قائمة  في  ميوزيك«  و»باندورا  و»تيندر«  »نتفليكس« 
أكثر التطبيقات إنفاقا من المستخدمين، وتلتها »تنسنت 
والمكالمات  والفيديو  الفورية  للرسائل  و»الين«  فيديو« 

الصوتية.

شعر الحكمة

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

السنة اخلامسةالخميس
العدد 215 7 جمادى األولى 1441 هــ
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مايكروسوفت: هاكرز مرتبطون بكوريا 
الشمالية سرقوا بيانات حساسة

سماعات ذكية إلنقاذ حياة »زومبي الهواتف«

كلمة1000

قالت شركة مايكروسوفت إنها سيطرت على 
استخدمتها  اإلنترنت،  شبكة  على  نطاقات 
»ثاليوم«  تدعى  إلكتروني  تسلل  جماعة 
في  الشركة  ذكرت  حيث  معلومات،  لسرقة 
أن  المعتقد  من  أن  مدونة،  على  منشور 
الشمالية،  كوريا  داخل  من  تعمل  »ثاليوم« 
موظفين  اســتــهــدفــوا  المتسللين  وأن 
هيئات  وأعضاء  بحثية  ومؤسسات  حكوميين 
قضايا  على  يعملون  وأفرادا  جامعية  تدريس 

حظر االنتشار النووي وآخرين.
األهداف  معظم  أن  إلى  الشركة  وأشارت 
وكوريا  واليابان  المتحدة  الواليات  في  توجد 

من  الضحايا  »ثاليوم«  وخدعت  الجنوبية، 
تبدو  إلكتروني  بريد  رسائل  إرســال  خالل 
مايكروسوفت  وبينت  األولى،  للوهلة  عادية 
اإلنترنت  على  نطاقا   50 على  سيطرت  أنها 
في  عملياتها  إلدارة  الجماعة  استخدمتها 
أعقاب قضية رفعت على الجماعة في محكمة 
جزئية بوالية فيرجينيا األميركية وصدور أمر 
قضائي فيها، حسبما ذكرت وكالة »رويترز«.

استخدمت  »ثاليوم«  فإن  الشركة  وحسب 
وسرقة  األنظمة  الختراق  خبيثة  برمجيات 
تتخذ  التي  الرابعة  الجماعة  وهي  البيانات، 

ضدها »مايكروسوفت« إجراء قضائيا.

الهواتف  بـ»زومبي  المرتبطة  الــحــوادث  أتــت 
ــة«، شــائــعــة بــكــثــرة، حــيــث إن أعـــداد  ــي ــذك ال
الهواتف  سماعات  يضعون  الذين  المستخدمين 
مبالين  غير  الناس  بين  ويسيرون  آذانهم  على 
بمن حولهم، وغافلين عن األخطار المحدقة بهم، 
في ارتفاع، األمر الذي جعل كثيرين يفكرون بحل 
حيث  بهم،  المحدقة  األخطار  من  هؤالء  يحمي 
»لعنة«  يمثلون  الذكية«  الهواتف  »زومبي  أصبح 
يرتطمون  حيث  الكبيرة،  المدن  في  خصوصا 
هنا  ويسقطون  وبالناس،  الكهرباء  بأعمدة 
الساللم  على  ينزلقون  وربما  هناك،  ويقعون 
الشارع،  قطع  أثناء  يسهون  ما  وغالبا  واألدراج، 

فيتسببون بحوادث خطيرة.
الهواتف  »زومبي  لحماية  منهم  محاولة  وفي 
لالستماع  السماعات  يضعون  الذين  الذكية«، 
لموسيقى ما ويتواصلون مع نظرائهم عبر وسائل 
وغيرها،  النصية  والرسائل  االجتماعي  التواصل 
إلى  أخيرا،  كولومبيا،  جامعة  في  العلماء  توصل 
المرور  حركة  أخطار  من  هــؤالء  لحماية  طريقة 
بقيادة  بحث،  فريق  قــام  فقد  بهم،  المحدقة 
بتطوير  جيانغ،  فريد  األستاذ في جامعة كولومبيا 
في  األصوات  مئات  رموز  فك  على  قادرة  سماعات 

الشوارع لتحذير المشاة من خطر وشيك.
عدد  لتقليل  التكنولوجيا  هذه  جيانغ  وطــور 
»انشغال« مستخدمي  الناجمة عن  المشاة  وفيات 
على  السماعات  يضعون  ممن  الذكية  الهواتف 
شاشات  على  يــركــزون  أو  ويستمعون  آذانــهــم 
النصية  الرسائل  يتبادلون  أو  الذكية  هواتفهم 

هذه  ــرأس  ال سماعات  وتحتوي  المشي،  أثناء 
اقتراب  عن  للكشف  مصغرة  ميكروفونات  على 
»تلغراف«  جريدة  ذكرته  لما  وفقا  المركبات، 

البريطانية.
المصغرة  الميكروفونات  داخل  المعالج  ويعمل 
فإذا  تهديدا،  تشكل  التي  األصوات  تحديد  على 

يرسل  فإنه  الكفاية،  فيه  بما  قريبا  الخطر  كان 
ووفقا  المناسب،  ــراء  اإلج التخاذ  صوتيا  تنبيها 
لتقارير، فإن فريق البحث الجامعي يختبر سماعات 

الرأس في شوارع نيويورك حاليا.
أولي  نموذج  تطوير  هو  هدفه  إن  جيانغ  وقال 
كولومبيا،  جامعة  في  الذكية  الــرأس  لسماعات 
ومن ثم بيع التكنولوجيا لشركة تجارية، موضحا: 
وإنتاجها  التكنولوجيا  تسويق  يتم  أن  »نأمل 
الحد  على  المدن  تساعد  بطريقة  تجاري  بشكل 

من وفيات المشاة«.
يشار إلى أن حاالت »التراسل أثناء المشي« آخذة 
بريطانيا،  ففي  العالم،  مستوى  على  االرتفاع  في 
وجد استطالع حديث أن %43 من الشباب ارتطموا 
أو  تفحص  أثناء  ما  شخص  أو  بشيء  واصطدموا 

االنشغال بشاشات هواتفهم الذكية.
المشي«  أثناء  »التراسل  مشكلة  وأصبحت 
أنتويرب  ففي  المعاصرة،  المدن  مشاكل  أحدث 
ببلجيكا، تم توفير »ممرات« خاصة للمشاة الذين 
ال  بحيث  المشي،  أثناء  النصي  التراسل  أدمنوا 
يتسببون بإرباك حركة المرور، ومن جانبها بدأت 
ممرات  بتحديد  المشاة  ممرات  فصل  في  الصين 

خاصة ألولئك الذين يستخدمون هواتفهم.

المصورة  للتسجيالت  المشاهدات  عدد  »بيلبورد«  ستدرج 
الموسيقية على »يوتيوب«، في تصنيفها ألكثر األلبومات مبيعا 
ويهدف  المجموعة،  أعلنت  ما  حسب  المتحدة،  الواليات  في 
هذا اإلجراء األخذ في االعتبار بصورة أفضل أنماط االستهالك 

الموسيقي الراهنة.
االعتبار  في  تأخذ  المنفردة  األغنيات  تصنيفات  وكانت 
التابعة  المنصة  على هذه  المشاهدات  عدد   2013 العام  منذ 
لـ»غوغل«، لكن ذلك لم يكن يشمل الترتيب األسبوعي الرسمي 
مئتي  ألكثر   »200 »بيلبورد  تصنيف  إدراج  وتقرر  لأللبومات، 
ألبوم مبيعا خالل األسبوع، أيضا المشاهدات على التسجيالت 

المصورة الموسيقية عبر »سبوتيفاي« و»آبل« و»تايدل«.

الرسمية على  المشاهدات  االعتبار فقط عدد  وسيؤخذ في 
التسجيالت المصورة المنشورة مباشرة، على يد حائزي حقوق 
نشر األعمال أو الجهات الممثلة لهم، على ما أعلنت »بيلبورد« 
رئيسة مجموعة »بيلبورد - ذي  براون  ديانا  وقالت  بيان،  في 
»هدفنا  إن  البيان  أوردهــا  تصريحات  في  ريبورتر«  هوليوود 
هو أن نبقى على الدوام تفاعليين وأن نعكس تطور المشهد 
الموسيقي« ومنذ العام 1940، تاريخ إطالق »بيلبورد« سباق 
وحدها  المتحدة،  الواليات  في  الموسيقية  واألعمال  األغنيات 
المبيعات غير االفتراضية لألسطوانات الموسيقية كانت تؤخذ 
في االعتبار، إلى أن أضيف إليها عدد التحميالت ثم االستماعات 

عبر اإلنترنت في 2003.

»بيلبورد« تصنف األلبومات وفق مشاهدات »يوتيوب«

»فيسبوك« أكثر التطبيقات 
تحميال في عقد 2010

#هشـتاغ

أوائل  في  السياسية  اإلعالنات  نشر  »سبوتيفاي«  ستعلق 
العام 2020 لتحذو حذو خدمات رقمية أساسية أخرى، حسب 
»سبوتيفاي«  خطوة  وأتت  الموسيقية،  المنصة  أعلنت  ما 
التي تتخذ في السويد مقرا لها، لكن لديها قاعدة كبيرة من 
المستخدمين والعمليات في الواليات المتحدة، بعدما حظرت 
خدمة »تويتر« معظم اإلعالنات السياسية واتخذت »غوغل« 
المخاوف  قرارا من شأنه غربلة اإلعالنات، في سبيل تبديد 

من التضليل قبل االنتخابات األميركية.
وقالت »سبوتيفاي« التي تضم نحو 130 مليون مستخدم، 
وكثير منهم مشتركون في نموذجها المدعوم باإلعالنات، إنها 
اتخذت القرار ألنها تفتقر إلى القدرة على تحديد المعلومات 
بيان:  في  الشركة  باسم  ناطق  وقال  وتصفيتها،  الخاطئة 
»اعتبارا من أوائل العام 2020، ستتوقف سبوتيفاي عن بيع 
اإلعالنات السياسية. وسيشمل ذلك محتوى اإلعالن السياسي 
سبوتيفاي  قوائم  وفي  باإلعالنات  المدعومة  النسخة  في 
األصلية والحصرية«، مضيفا: »في الوقت الحالي، ليس لدينا 
األدوات الالزمة للتحقق من صحة تلك المحتويات ومراجعتها. 

سنعيد تقويم هذا القرار فيما نواصل تطوير قدراتنا«.

لألجهزة  لـ»واتساب«  الحديث  التجريبي  اإلصدار  يتضمن 
العاملة بنظامي التشغيل أندرويد وiOS، ميزة جديدة تمكن 
المستخدمين من حذف الرسائل آليا بعد فترة زمنية محددة، 
التقنية،  باألخبار  المتخصص   AIT NEWS موقع  وحسب 
فإن WABetaInfo أشار في تدوينة إلى الخاصية الجديدة، 

وتتوافر في اإلصدار 2.19.368 بيتا التجريبي.
وتمكن الخدمة الجديدة المستخدمين من اختيار الوقت 
على  تساعدهم  أنها  كما  معينة،  رسائل  بعده  تحذف  الذي 
توفير مساحة تخزين تستهلكها عادة الدردشات وما يرافقها 

من صور وفيديوهات.

»سبوتيفاي« تحظر 
اإلعالنات السياسية

»واتساب« يقدم ميزة 
تدمير الرسائل ذاتيا

دشن عدد من النشطاء بصفحات موقع التواصل االجتماعي فيسبوك هاشتاغ 
»#شتاء_أم_صيف«، للمقارنة بين فصل الشتاء والصيف وميزات كل فصل 

بالنسبة إلى المتابعين.
وتفاعل رواد صفحات التواصل مع هاشتاغ »#شتاء_أم_صيف«، حيث كان 
كل طرف يوضح ميزات كل فصل بالنسبة إليه وسيئات الفصل الذي ال يحبه. 

واعتبر البعض أن حر الصيف أهون من برد الشتاء، بينما رأى آخرون أن ارتفاع 
درجات الحرار والتعرق والروائح الكريهة في فصل الصيف تجعل فصل الشتاء 

األفضل. بالمقابل رأى آخرون أن لكل فصل ميزاته وعيوبه، وعلى اإلنسان أن 
يستمتع بكل فصل، حيث في فصل الشتاء يكون لبعض المأكوالت الشعبية 

طعم ونكهة خاصة، بينما تكون الفواكه المتنوعة والسباحة في البحر من 
مميزات فصل الصيف.

وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم الجمعة، على قرار سيبدأ عملية صياغة 
معاهدة دولية جديدة لمكافحة جرائم اإلنترنت »الجريمة السيبرانية« رغم اعتراضات 
من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة ودول أخرى، حيث تمت الموافقة على مشروع 
القرار الروسي من قبل المنظمة العالمية المكونة من 193 عضوا، بأغلبية 79 صوتا، 

مقابل رفض 60 صوتا، وامتناع 33 عن التصويت.
وينشئ القرار لجنة خبراء تمثل جميع مناطق العالم »لوضع اتفاقية دولية شاملة 
لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض إجرامية«، وستجتمع 
اللجنة في أغسطس 2020 لالتفاق على الخطوط العريضة ألنشطتها، حسبما ذكرت 

وكالة »األسوشيتد برس«.
وأبلغت نائب المندوب األميركي شيريث نورمان شاليه الجمعية قبل التصويت أن 
»هذا القرار سيقوض التعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية في وقت يعد فيه 
التنسيق المعزز ضروريا«، وتابعت قائلة: »ال يوجد إجماع بين الدول األعضاء على 
الحاجة أو القيمة لصياغة معاهدة جديدة. إنه لن يؤدي إال إلى خنق الجهود العالمية 

لمكافحة الجريمة السيبرانية«.

أكثر األفالم املنتظرة في 
العام الجديد من إخراج نساء

شباب ليبيون يمارسون الباركور في موقع مدينة سيرين اليونانية القديمة، على مشارف مدينة شحات شرق بنغازي                    ] تصوير عبد الله دوم [
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الليبيون في مطلع العام الجديد بني »حرب مستعرة« وآمال في »حل سياسي« بعيد املنال
احويلي،  القادر  عبد  للدولة  األعلى  المجلس  عضو 
الليبية،  األزمــة  تدويل  »بعد  لـ»الوسط«:  قال 
أصبحت فرص الوصول إلى حل ليبي ليبي ضعيفة 
حالة  في  قوية  وتكون  مستحيلة،  ليست  ولكن 

اختفاء خليفة حفتر من المشهد«.
برلين  لمؤتمر  موعد  تحديد  تأخر  أسباب  وعن 
أن  احويلي  أوضح  الليبية،  المسألة  لبحث  المزمع 
لمنظميه.  الصافية  غير  »النية  سببه  التأخير  ذلك 
شرعية  نــزع  يــريــدون  المؤتمر(  )منظمو  فقط 
األجسام الحالية وتمكين القوى المضادة لثورة 17 
مجلس  عضو  قال  جانبه،  من  الحكم«.  من  فبراير 
من  الغرض  أن  يعلم  »الكل  دومة:  محمد  النواب 
الدولية،  النظر  وجهات  توحيد  هو  برلين  اجتماع 
األممي  المبعوث  الواضح من تصريحات  أوهذا هو 
إال  يتم  لن  الخالف  وهذا  سالمة،  غسان  ليبيا  لدى 
)األطراف  بينهم  فيما  المصالح  على  التفاهم  بعد 
تتصارع  التي  ــدول  ال هــذه  أكثر  ومــا  الدولية(، 
ترى  التي  إيطاليا  من  ابتداء  ليبيا  في  مصالحها 
سابقا  المستعمرة  الدولة  بكونها  األحقية  لها  أن 
وانتهاء بتركيا العثمانية، وأغلب هذه الدول تدعم 
أحد األطراف الليبية المتصارعة وترى في مناصرته 
أو  السياسية  تحقيق مصالحها  إلى  للوصول  طريقا 

االقتصادية«.
االجتماع  هذا  على  »القائمين  أن  دومة  ورأى 
ومحاربته  األخــيــرة  الجيش  تحركات  يراقبون 
أصبح  طرابلس  للعاصمة  دخوله  وأن  المليشيات، 
وشيكا«، وواصل: »لتكون نتائج هذا االجتماع أقرب 
تحرير  انتظار  )علينا(  نظري  وجهة  من  للتحقيق 
طرابلس. أما الحل الليبي الليبي رغم وجود األعيان 
مجديا  يكون  فلن  المصالحة،  ومجالس  والمشايخ 

ما دام الصراع الداخلي تغذيه أطراف خارجية«.
إبراهيم  ليبيا  ألمازيغ  األعلى  المجلس  رئيس 
)إلنهاء  المحلية  الفرص  »لألسف  قال:  مخلوف، 
عن  يتنازل  لن  حفتر  طرف  ألن  معدومة  الصراع( 
ليبيا بعد كل هذه التضحيات، وفي طرابلس أيضا 
التضحيات حسب منظور  بعد كل هذه  يتنازلوا  لن 

الطرفين«.
ليس  عام  بشكل  »الليبيون  مخلوف:  وأضــاف 
مشروع  وراء  مصطفون  إما  فهم  مشروع؛  لديهم 
وراء  أو مصطفون  حفتر،  في  ممثال  الدولة  عسكرة 
بالطريقة  الخالفة  دولة  أو  الدولة  أسلمة  مشروع 
تنادي  أطرافا  نجد  وال  طرابلس،  في  العصرية 

بالدولة المدنية الحقيقية إال القليل من الوطنيين 
الليبيون  جل  أمــا  أصواتهم،  تُسمع  ال  الذين 
تنظيمات  أو  أشخاص  وراء  ويصطفون  فيجرون 

والوطن والمواطن يداس«.
مخلوف:  قال  برلين،  بمؤتمر  يتعلق  فيما  أما 
»لن ينجح ألن الدول العظمى صانعة القرار والحل 
زالت  ال  ومصالحها  الصراع  يغذي  من  نفسها  هي 
متعارضة فيما بينها. إذن الحلول ال زالت ما دامت 
الحل  على  يعول  والجميع  تتحقق.  لم  المصالح 
ال  إنها  دائما  نقول  والتي  المغالبة  أي  العسكري 
فدائما  األمازيغ،  بحقوق  مطالباتنا  في  حتى  تجدي 
نقول التوافق التوافق التوافق، لكن ال آذان صاغية 
للتوافق. اهلل المستعان، وإن شاء اهلل بعد كل عسر 

يسر«.
سلطنة  النواب  مجلس  عضو  قالت  وبدورها، 
فرصة  أي  هناك  يكون  أن  أتصور  »ال  المسماري: 
إال  تكون  لن  سياسية  تسوية  وأي  سياسي،  لحل 
بعد حسم القوات المسلحة لمعركتها ضد الفوضي 
للجهود  رؤيتها  وعن  والمرتزقة«.  والميليشيات 
برلين  لمؤتمر  »بالنسبة  أضافت:  للحل،  الدولية 
فمن الطبيعي أن يتأخر في ظل عدم توحيد الرؤية 
الملف  حول  األمن  مجلس  في  الفاعلة  الدول  بين 

الليبي«.
شرادة،  بن  سعد  للدولة  األعلى  المجلس  عضو 
قبل  يبدأ  »لم  برلين  الجتماع  التحضير  أن  رأى 
الدولي،  المجتمع  ألمانيا على ضمانات من  حصول 
األطــراف  عليه  تتفق  ما  بتطبيق  أميركا  وخاصة 

الداعمة لألطراف المتنازعين في ليبيا، أوال«.
وأشار بن شرادة إلى أن »دخول تركيا في الدعم 
العجوز  القارة  أزعج  الصراع،  أطراف  ألحد  المباشر 
خالف  على  كانت  التي  دولها  صف  ووحد  )أوروبــا( 

حول الملف الليبي خاصة بين فرنسا وإيطاليا«.
التوغل  من  خوفا  االصطفاف  هذا  »جاء  وتابع: 
اآلخر،  الجانب  من  والروسي  جانب،  من  التركي 
في  للنفوذ  والروسي  التركي  التقاسم  بمعنى  أي 
ليبيا. وسوف تتضح الصورة أكثر بخصوص مؤتمر 
من  لسفراء  ليبيا،  إلى  المقررة  الزيارة  بعد  برلين 

دول االتحاد األوروبي في السابع والثامن من يناير، 
والتي ستحدد إما الذهاب إلى برلين أو الذهاب إلى 
أرى  وأنا  الليبية،  األرض  على  المحورين  بين  حرب 
صار  الوضع  ألن  برلين،  إلى  يذهبون  سوف  أنهم 
الخارجية  خلفها  ومن  تركيا  دخول  بعد  مصيريا 
عن  أميركا  بحث  من  األوربيين  وتخوف  األميركية 
بديل لهم متمثل في الدولة التركية وما يتبعها«.

»ال  شــرادة:  بن  قال  الليبي،  الحل  فرص  وعن 
يوجد حل ليبي ليبي، واليوم األطراف الليبية الفاعلة 
فرنسي  مشروع  رهينة  طرف  مشروعين؛  رهينة 

الكل  قطري.  تركي  مشروع  رهينة  وطرف  إماراتي، 
والقتال  الواقع،  عن  بعيدة  شعارات  خلف  متمترس 
بين  كبيرا  شرخا  أحدث  الماضية  السنوات  طوال 
األطراف  مع  ليس  ليبيا  في  طرف  وهناك  الليبيين، 
والمطلعة  المتعلمة،  الطبقة  وهم  المتصارعة، 
وقف  ويريدون  ذاهب،  أين  إلى  ليبيا  على مستقبل 
السلطة  وتقاسم  الطاولة،  على  والجلوس  الحرب 
يتم  حتى  انتقالية،  لفترة  المتخاصمين  بين 
الوصول إلى دستور ينظم الدولة، ولكن هذه الفئة 
مشروع  بأي  ترتبط  ولم  السالح،  قوة  تمتلك  ال 

كما  الذكر،  سالفه  المشاريع  من  دولي  أو  إقليمي 
المتصارعة، وكل طرف  األطراف  اتهامهم من  يتم 
بوقف  يطالبون  عندما  اآلخر  الطرف  على  يحسبهم 
األممية  البعثة  أو  الدولي  المجتمع  أيضا  و  الحرب. 
ال يريدون آراء هذه المجموعة، ألنها تنادي بإنهاء 
المشكل الليبي، وهذا ما ال يريده المجتمع الدولي 

المتحكم فيه الدول العظمى«.
وليد  بني  بلدية  عميد  قال  نفسه،  السياق  في 
يدي  بين  »يقع  الليبية  األزمة  حل  إن  نوير  سالم 
الليبيين، ويجب أال تتم االستعانة بأي دول، حيث إن 
هناك مصالح عند تلك الدول، وهناك انقسام داخل 
ناهيك  ليبيا،  بشأن  المتحدة  واألمم  األمن  مجلس 
الحرب  إيقاف  أرادوا  ولو  المصالح،  تضارب  عن 
يتعمدون  لكنهم  الصراع،  طرفي  دعم  ألوقفوا 
في  المساهمة  أجل  من  بالسالح  المتصارعين  مد 
استمراراها. الحل الوحيد اآلن يجب أن يكون ليبيا 
ومصاهرة  نسب  وهناك  واحد  شعب  فليبيا  ليبيا، 
البد  وعليه  طوائف،  بيننا  يوجد  وال  القبائل،  بين 
إلى  والرجوع  ــاب،  اإلره بحجة  الحرب  إيقاف  من 
أطراف  بين  التفاق  للتوصل  الليبي  الليبي  الحوار 
المحلي،  الحل  تحدث عن فرص  وبالمثل،  النزاع«. 
»الحل  قائال:  افحيمة،  صالح  النواب  مجلس  عضو 
والوقت  الدماء  من  الكثير  سيجنبنا  كان  الليبي 
ومن  المشكلة  تدويل  على  المليشيات  إصرار  لكن 
نحن  ما  إلى  أوصلنا  ما  هو  الوفاق  حكومة  خلفهم 
الليبية  »القضية  افحيمة:  وأضــاف  اليوم«.  فيه 
الدول  بعض  أجندات  رأس  على  أصبحت  اليوم 
حساباتها  تصفية  في  ضالته  بعضها  وجد  التي 
إيجاد  إمكانية  تضاءلت  وبالتالي  أخرى،  دول  مع 
صناعته  في  تساهم  أن  بدون  خالص  ليبي  حل 
عليها  الدولي يطلق  المجتمع  وأصبح  بعينها،  دول 
الليبي«. وعن مسار  الملف  الفاعلة في  الدول  اسم 
برلين، واصل عضو مجلس النواب: »مؤتمر برلين 
الوضع  في  شيئا  يغير  ولن  موسى  عصا  يملك  ال 
قاب  أصبح  العسكري  الحسم  وأن  الراهن خصوصا 
اختل،  قد  القوة  ميزان  أن  كما  أدنى،  أو  قوسين 
األوراق  تلك  تمتلك  الصخيرات  حكومة  تعد  ولم 
التفاوضية التي كانت تمتلكها قبل يوم الرابع من 
تلكؤا واضحا في  نرى  لذلك أصبحنا   ،2019 أبريل 

السير نحو عقد مؤتمر برلين«.
إسكات  ــرورة  ض على  وإجماع  متباينة،  رؤى 
البنادق ولو بعد حين، فيما يراقب المواطن الليبي 
الحرب،  شظايا  تخشى  بعين  يجري،  ما  تداعيات 

وأخرى تؤمل خيرًا في القادم المجهول.

مع مراوحة األزمة مكانها وسط نذر تصعيد

يستقبل الليبيون عامهم 
الجديد في ظل اشتداد وطأة 

حرب العاصمة، وسط تداعيات 
محلية وإقليمية ودولية شتى، تتقاطع 

مع األزمة دون أن تقطع فيها بحل.
كيف يرى أهل البالد واقع األزمة 

ومستقبلها؟ وما فرص ذلك الحل 
السياسي الذي ينادي به كثيرون دون 

أن يتحول من فكرة إلى واقع له ظل 
على األرض؟ وإلى أين تمضي األمور 

بين األطراف المتصارعة؟ تلك األسئلة 
وغيرها، حملناها إلى عديد الشخصيات 

الليبية البارزة، من مشارب متنوعة، 
بحثا عن إجابة لمشهد يفيض بعالمات 

االستفهام التي ال تنتهي.

الوسط: جيهان الجازوي

< سلطنة المسماري

< اجتماع مجلس الجامعة العربية الخاص بليبيا الثالثاء 31  ديسمبر 2019

<  صالح أفحيمة <  عبدالقادر أحويلي

<  وليد سالم نوير

<  سعد بن شرادة

< محمد دومة

<  إبراهيم مخلوف

عجز إقليمي عن منع تمدد الصراع الليبي استباقًا لتصاعد التدخل الروسي والتركي
الجزائر–عبد الرحمن أميني

استقرت األزمة الليبية وهي تدخل عامًا جديدًا عند 
محاذير تدويل النزاع وتمدده إقليميًا إلى دول الجوار 
دون أن تتمكن القوى الدولية الكبرى الداعمة ألحد 
لوقف  واضحة  طريق  خارطة  تقديم  من  الطرفين 
أوروبي–عربي  دبلوماسي  حراك  الح  حيث  الحرب، 
القتسام  الروسي–التركي  ــدور  ال تعاظم  يستبق 
بجس  واشنطن  تكتفي  وبينما  ليبيا،  في  النفوذ 
سيناريو  تكرار  موسكو  ترفض  بعيد  من  النبض 

اتفاق فرض حظر طيران فوق أجوائها.
سالمة  غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  وقدم 
»كلمات مفتاحية« تختزل سبب عجز األمم المتحدة 
تورط  إلى  أشار  عندما  القتالية  األعمال  وقف  في 
األسلحة  تصدير  في  الدولي  األمن  بمجلس  أعضاء 
للقرارات  واضــح  خرق  في  الحرب  طرفي  أحد  إلى 
الكبرى  القوى  بين  التوافق  تعثر  يفسر  ما  الدولية؛ 
صعوبة  مقابل  في  برلين.  مؤتمر  لعقد  تمهيدًا 
سياسي  حل  إلى  يؤدي  داخلي  حوار  نحو  التحرك 
توسيع  رأسها  على  شروط  عدة  توافر  عدم  بسبب 
قرار مجلس األمن الذي يفرض حظر األسلحة، ليس 
ليشمل  أيضًا  وانما  العسكري  التدخل  لحظر  فقط 
قبل  من  المسلحة  األعمال  استخدام  وحظر  معاقبة 

المتحاربين في ليبيا.
بها  الدفع  يتم  التي  الشروط  من  هذه  وكانت 
الثنائية  المحادثات  خالل  الليبي  الجوار  دول  في 
حرب  وقف  مساعي  ضمن  غربيين  مسؤولين  مع 
تواتر  خلفية  على  إقليميًا  تمددها  ومنع  العاصمة 
ليبيا  إلى  وروسيا  سورية  من  مرتزقة  تنقل  أنباء 
إلى طرابلس كما  لها  وتحضير تركيا إلرسال جنود 

أشار مصدر حكومي تونسي لـ»الوسط«.
ومن تداعيات هذا التصعيد إضعاف تونس وخلق 
التدخل  بسبب  أفريقيا،  في  لإلرهاب  جديدة  جبهة 
وانتشار  األجانب  للمقاتلين  هائل  ووصول  األجنبي 

األسلحة إلى دول المنطقة.

أربعة أخطار
لذلك نأت تونس والجزائر بنفسيهما عن أي تورط 

في الحشد العسكري التركي في ليبيا وفضلتا تعزيز 
مراقبة حدودهما، فقد أعرب الرئيس التونسي قيس 
إردوغان  رجب  نظيره  مع  اختالفه  عن  مرارًا  سعيد 
منذ زيارته األخيرة في معالجة فصول األزمة برفض 
جهة  من  جارته.  لضرب  منصة  إلى  أراضيه  تحويل 
لوزارة  تغريدة  جزائرية  إعالمية  تقارير  نفت  أخرى 
الدفاع التركية، تزعم وجود قوات بحرية تركية في 
أن تقدم على محوها،  الجزائر، ونشرتها قبل  ميناء 
الجارة  في  المعارك  وتيرة  تصاعد  ظل  في  خاصة 

الشرقية ليبيا.
رئيس  شنقريحة،  سعيد  اللواء  توعد  جانبه  من 
اجتماع  أول  في  بالنيابة  الجزائري  الجيش  أركان 
أن  المنصب  تقلده  منذ  عسكرية  قيادات  مع  له 
المؤسسة العسكرية »ستظل بالمرصاد في مواجهة 
بسيادتنا  المساس  يحاول  من  وكل  الوطن،  أعداء 

الوطنية«.
أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فقد أكد 
أخيرًا أن الوضع في ليبيا، التي تشترك مع مصر في 
الحدود الغربية، يشكل مسألة »أمن قومي« لبالده. 
يستطيع  أنه  يعتقد  أن  ألحد  نسمح  »لن  ــال:  وق

السيطرة على ليبيا«.
ويعول الرئيس التونسي قيس سعيد على مبادرة 
سياسية أطلقها أخيرًا حول ليبيا، بيد أن األمين العام 
التحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، قال إنه من 
شأنها أن تنجح إذا كانت مدعومة من اتحاد المغرب 
الدوران  يبقى  حين  في  األفريقي،  واالتحاد  الكبير 
عقد  غياب  بسبب  فاعلية  أقل  واألفريقي  المغاربي 
قمة بين دوله التي هي صاحبة القرار في المنظومة 
حسب  باالجتماع،  تتخذ  التي  وقراراتها  االتحادية 
البكوش في تصريحات لوسائل إعالم تونسية. ولم 
يوضح الرئيس التونسي تفاصيل أكثر عن مبادرته، 
ولكنه شدد يوم الثالثاء على ضرورة اعتماد القانون 

بدل السالح للتوصل إلى حل في ليبيا.
وتابع: »قد يكتب لهذه المبادرة النجاح أو بعض 
على  ثابتة  تونس  ستبقى  لكن  تتعثر  وقد  النجاح، 
أزيز  وليس  القانون  هو  فالمرجع  المبادئ،  نفس 

الطائرات، وطلقات المدافع، وزخات الرصاص«.

وردًا على التحركات التركية أيضًا طالب االجتماع 
الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية أمينها العام 
كافة  مع  المستويات  أعلى  على  االتصاالت  بإجراء 
فيها  بما  الليبية  باألزمة  المعنية  الدولية  األطراف 
استخالص  بقصد  المتحدة  لألمم  العام  السكرتير 
األزمة  حلحلة  تستهدف  ومنسقة  إيجابية  مواقف 
ليبيا  في  خارجي  عسكري  تدخل  أي  ومنع  الليبية، 
يهدد السلم واألمن الدوليين ودعم الجهود التي 
السياسية  المسارات  في  األممي  المبعوث  يقودها 
حل  نحو  السعي  إطار  في  واالقتصادية  واألمنية 
دورية  تقارير  ورفــع  لألزمة،  خالص  ليبي–ليبي 

لمجلس الجامعة لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
المغاربية  الحكومات  استفاقة  حين  ــى  وإل
واألفريقية على خلطة مشتركة لمنع تمدد الصراع 
الخطر  ناقوس  مجددًا  سالمة  غسان  يدق  الليبي، 
أن  إذ  الحرب،  لتداعيات  محتملة  أخطار  أربعة  من 
اإلرهابية  الخاليا  تشكيل  إعادة  هو  األول  الخطر 

زعزعة  هو  الثاني  والخطر  البالد،  أنحاء  جميع  في 
استقرار الدول المجاورة التي يعد استقرارها مهمًا 
ألوروبا سواء كان ذلك في النيجر أو تشاد أو مصر 
أو تونس أو حتى الجزائر، إضافة إلى الخطر الثالث 
وهو أنه لم تعد هناك أية سيطرة على الحدود مما 
الشرعية  غير  الهجرة  إلى  العودة  على  يشجع  قد 
العام2016 وهناك  النوع الذي شهدته أوروبا  من 
التي  الدول  أن  سالمة-  غسان  آخر–يضيف  خطر 
تدعم مباشرة األطراف الليبية تطالب في المقابل 
بوضع قواعد عسكرية لها في ليبيا وهذا بالنسبة 
لجنوب أوروبا ليس باألخبار الجيدة، في إشارة إلى 

المساعي التركية في هذا المجال.
تلك  كل  إلى  ظهرها  التركية  الرئاسة  وأدارت 
االعتراضات والمخاطر المحتملة باستعراضها على 
البرلمان، تبرير إصدار مذكرة تفويض بشأن إرسال 
الرئيس  توقيع  حملت  ليبيا،  إلى  عسكرية  قوات 

رجب طيب إردوغان وسط معارضة داخلية.

امتثااًل  جاءت  تحركاتها  أن  المذكرة،  وزعمت 
لوجود »اعتبارات عدة تدفع تركيا نحو إرسال قوات 
المصالح  حماية  رأسها  وعلى  ليبيا،  إلى  عسكرية 
الوطنية لتركيا انطالقًا من القانون الدولي واتخاذ 
األمنية  المخاطر  ضد  الالزمة  االحتياطات  جميع 
شرعية  غير  مسلحة  جماعات  مصدرها  والتي 
المخاطر  ضد  ــن  األم على  والحفاظ  ليبيا،  في 
المحتملة األخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم 
المساعدات اإلنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، 

وتوفير الدعم الالزم للحكومة الشرعية في ليبيا«.
اللعب على جميع الجبهات

تركية  طائرات  وصــول  مصادر  عدة  وتكشف 
مرتزقة  متنها  على  ليبيا  إلــى  وليبية  وسورية 
إرهابية  جماعات  إلى  ينتمون  ــراك  وأت سوريون 
األبرز: هل  التساؤل  لكن  في سورية  سابقًا  قاتلوا 
تركيا مستعدة إلرسال قوات نظامية حاليًا ال سيما 
قادرة  غير  الجيواستراتيجي  المستوى  على  وأنها 

في  أنقرة  فغرق  الجبهات،  جميع  على  اللعب  على 
أوسع  مناورة  يتيح مساحة  الليبي سوف  المستنقع 
وتحديدًا  موسكو،  أو  دمشق  ســواء  لخصومها 
تحركاته  لمواصلة  األسد  بشار  السوري  الرئيس 
يفرغ  بينما  األراضــي،  كامل  الستعادة  العسكرية 

إردوغان جيوب إدلب من المسلحين.
الروسية،  الخارجية  وزارة  أخيرًا  واستضافت 
الجانبان  اتفق  حيث  وأتراك  روس  لخبراء  اجتماعًا 

على استمرار التواصل بشأن ليبيا.
الروسي  الخارجية  وزير  نقل  ذاته  السياق  وفي 
سيرجي الفروف عقب محادثاته مع نظيره اإليراني 
من  عدد  طرح  اإلثنين،  يوم  ظريف،  جواد  محمد 
إنهاء  ويشترط  يخالفها  لكنه  الدولية  الحلول 
األنشطة العسكرية في ليبيا دون شروط مسبقة، 
شمال  حلف  بالتزام  بــالده  ثقة  عدم  عن  معربًا 
طيران  حظر  منطقة  لفرض  اتفاق  بأي  األطلسي 
تذكرنا  »الفكرة  هذه  أن  إلى  مشيرًا  ليبيا،  فوق 
 .»2011 العام  )ليبيا(  للبالد  )الناتو(  غزو  ببدء 
قوله،  الفروف  عن  األلمانية  األنباء  وكالة  ونقلت 
»ال نستطيع أن نثق مرة أخرى في التزام الشركاء 
أن  لي  يبدو  لذلك،  كهذا.  باتفاق  )الناتو(  في 
األفضل التأكد من تأثير جميع الالعبين الدوليين، 
دون استثناء، على األطراف الليبية في اتجاه واحد، 
وهو الوقف الفوري لألعمال القتالية، وإعالن وقف 
إطالق النار، واالتفاق فيما بينهم«. ووسط تحرك 
تركي وروسي لتقسيم دوائر النفوذ ليس في ليبيا 
وحسب، إنما في شرق »المتوسط« تثار ردود فعل 
التي  إليطاليا  بالنسبة  خصوصًا  معارضة،  أوروبية 
تسعى ألن تكون الوسيط األوروبي األساسي في 
التمهيد لمؤتمر برلين، لذلك أجرت اتصاالت مع 
تساؤالت  تطرح  لكن  وباريس  والقاهرة  موسكو 
الملف  في  المتحدة  الواليات  صوت  خفوت  حول 
ضوء  وجود  إمكانية  في  مراقبون  فسره  الليبي 
المجلس  مع  تحالف  لعقد  ألنقرة  أميركي  أخضر 
الرئاسي الذي سيحد من التوغل الروسي، خصوصًا 
أن الرئيس دونالد ترامب منشغل بحربه التجارية 

مع الصين.



محليات 04

6 مبعوثني أمميني غرقوا في رمال األزمة الليبية 
منذ العام 2011، مضت مهمة المبعوث األمميين الستة الذين 
مظلم  نفق  في  الليبية  العقدة  في  الوساطة  حقيبة  تناوبوا 
طالت  مبعوث  فترة  بين  وما  أعوام،   9 لنحو  استمر  وطويل 
وأخرى قصرت، تعامل كل مبعوث مع تلك العقدة وفق ملكاته 
الداخلي  الظرف  مع  وتماهى  التفاوضية،  وقدراته  الشخصية 
وموازين القوي اإلقليمية والدولية، ورغم الجهود الدبلوماسية 
المبذولة عبر قناة الوساطة األممية، فقد مضت مسارات ومآالت 
األحداث نحو تمديد أمد الصراع، حتى وصلت إلى نقطة االقتتال 

على تخوم العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي.
للمسألة  الدبلوماسية  الحلول  أبواب  أن  التاريخ  وقائع  تروي 
الليبية لم تولد في العام 2011، بل سبقتها بنحو 6 عقود سرت 
خاللها مياه كثيرة في نهر األحداث، إذ ومع اإلرهاصات األولى 
الدبلوماسي  مهمة   - ناجح  نحو  وعلى   - مضت  لالستقالل، 
لإلشراف  المتحدة  األمم  أوفدته  الذي  بلت،  أدريان  الهولندي 
على الفترة اإلنتقالية بين العامين 1949 و1951 وكتب خاللها 
في  االستقالل  إعالن  جرى  ثم  ومن  اتحاديا،  دستورا  الليبيون 
العام 1951، وبعد هذا التاريخ بـ60 عاما ومع اندالع ثورة 17 
التفكك  نيران  تحت  مجددا  األممي  المبعوث  دور  عاد  فبراير 
واالنقسام بداية من عبداإلله الخطيب وصوال إلى غسان سالمة 
ليون  وبرناردينيو  متري  وطارق  مارتن  إيان  من  بكل  مرورا 

ومارتن كوبلر.
المتتالية  المحاوالت  ورغم  األخيرة،  التسعة  األعوام  وخالل 
سبيل  إليجاد  األمميين  المبعوثين  هؤالء  قبل  من  والمضنية 
توحيد  يعيد  شامل  حل  نحو  االنقسام  نفق  من  البالد  ينتشل 
مؤسسات البالد، ويساهم في إعادة االستقرار إلى البلد الغني 
والغياب  واالنقسام  والميليشيات  السالح  فوضى  فإن  بالنفط، 
المشترك  القاسم  هي  بقيت  باالنحياز  واالتهامات  المؤسسي 
لخيبات األمل التي يحملها كل مبعوث في حقيبته الدبلوماسية 
غسان  الحالي  المبعوث  يبدو  ال  مصير  وهو  المغادرة،  لحظة 

سالمة بعيدا عنه حتى الساعات األولى من العام 2020.

الخطيب.. مساع وسط النيران
لم يكد يمض شهران على اندالع ثورة 17 فبراير، وتحديدا في 
الحل األممي جاهزا  2011، حتى كان  أبريل عام  السادس من 
الخطيب  اإلله  عبد  األسبق  األردني  الخارجية  وزير  تعيين  مع 
المجلس  وبين  السابق  النظام  بين  للوساطة  أمميا  مبعوثًا 
الوطني االنتقالي السابق، في ظل استعار الحرب بين الجانبين 
المراقبون شبه  اعتبرها  التي  المهمة  القتال، وهي  على محاور 
مستحيلة في ظل تمسك العقيد معمر القذافي بالحكم وتمسك 

المجلس االنتقالي برحيله.
المتحدة،  لألمم  السابق  العام  األمين  نصبه  الذي  الخطيب، 
أجواء  عن  بعدت  دبلوماسية  خبرة  إلى  استند  مون،  كي  بان 
مفاوضات  في  األردنية  للوفود  عاما  منسقا  عمل  إذ  الحرب، 
السالم منذ التسعينيات، لكن مهمته في ليبيا كانت أصعب، إذ 
اصطدم بتمسك القذافي والثوار بموقفيهما، عالوة على الرؤى 
غادر  ثم  ومن  ودوليا،  إقليميا  الجديدة  ليبيا  على  المتصارعة 

منصبه في سبتمبر من العام 2011.
بعد 7 أعوام من مغادرته منصبه لم ينقطع تفكير الخطيب 
في الشأن الليبي، فقبل بضعة أشهر من اندالع حرب العاصمة 
طرابلس، كان المبعوث األسبق يراهن على دور القوى الدولية 
واألطراف الداخلية في الحل، إذ قال في محاضرة ألقاها ضمن 
في  الليبية  السفارة  تقيمه  الذى  السياسي  الثقافي  البرنامج 
ليبيا،  بشأن  تساعد  أن  تستطيع  العالمية  »القوى  إن  عمّان 
ولكن يجب أن تكون هناك رغبة لدى األطراف الوطنية في ليبيا 
للخروج من هذا الوضع«، فهل ما يزال المبعوث األممي األسبق 

عند اعتقاده بأن الحل بيد الطرفين؟!

مارتن.. معضلة فوضى السالح
عن  بعيدا  ليس  األممية  للمهمة  الثاني  االختيار  كان 

مارتن  إيان  البريطاني  الدبلوماسي  تعيين  جاء  إذ  الخطيب، 
20 سبتمبر، بعد أن عمل  رئيسًا للبعثة األممية لدى ليبيا في 
مبعوثًا   - سلفه  برفقة   - األممية  البعثة  في  أشهر  بضعة 
في  النزاع  بعد  ما  فترة  في  للتخطيط  المتحدة  لألمم  خاصًا 

ليبيا، وهي مهمة كشف تتابع األحداث أنه لم يبلغها.
بؤر  في  الكافية  الخبرة  مارتن  يمتلك  لم  سابقه،  ومثل 
عالمية  صراعات  مع  تعاطى  وأن  سبق  إذ  الصراعات،  التوتر 
عام  كأمين  السابق  عمله  خالل  من  حقوقي،  منظور  من 

الدولية، ومن ثم انصبت جهوده على العفو  لمنظمة 
الليبي،  السياسي  التحول  لعملية  الفني  الدعم  اشتراط 
بينها  من  اللحظة  حتى  قائمة  بمشكالت  اصطدم  أنه  بيد 
مجلس  أمام  مداخلة  وخالل  السالح،  وفوضى  المقاتلين 
األساسية  »القضية  عن  بوضوح  تحدث   2012 مايو  األمن 
والسيطرة  الثوار  وتسريح  إدماج  هي  العام  باألمن  المتعلقة 

األسلحة«. على 
أفرزت  ناجحة  وانتخابات  فاشلة،  اغتيال  محاولة  بين  وما 
المؤتمر الوطني العام، بقي مارتن مبعوثًا أمميا حتى أكتوبر 
2012، ليغادر منصبه بعد أقل من عام على تكليف، وتنقطع 
الليبي، وكأن ما شهده  الشأن  له حول  أية تصريحات  بعدها 

في هذا الملف أوقف أي كالم يقال.

المستحيلة المهمة  متري.. 
أبواب  إلى  العربي  الحل  رهانات  عادت  مارتن،  رحيل  عقب 

الطويل  التاريخ  ذات  لبنان،  من  المرة  وهذه  األممية  البعثة 
1975 و1990.  15 عاما بين العامين  مع حرب أهلية امتدت 
الدكتور  إلى  المتحدة  األمم  أوكلت   2012 أغسطس  ففي 
اللبناني  اإلعالم  ووزير  واألكاديمي  السياسي  متري،  طارق 

البعثة. رئاسة  األسبق، مهمة 
بعدها  وما  اللبنانية  األهلية  الحرب  خبرات  كانت  ربما 
ماثلة في ذهن من اختار متري الذي كان أحد مؤسسي اللقاء 
اإلسالمية  المسيحية  العالقات  ومسؤول  سابقا  الحر  اللبناني 
العالمي بجنيف، لكن يبدو أن تعقيدات  الكنائس  في مجلس 

الخبرات. الليبي تخطت هذه  المشهد 
متري  حاول  السنتين،  قاربت  التي  مهمته  مدار  وعلى 
له  وُجهت  لكن  األطراف،  جميع  بين  النظر  وجهات  تقريب 
اإلسالمي«،  للتيار  بـ»محاباته  وصف  ما  بسبب  انتقادات 
االنتخابات  في  فاز  الذي  الوطني  التيار  مطالب  حساب  على 
األرض،  على  مؤثر  عسكري  وجود  له  يكون  أن  دون  مرتين، 
وعرة«  »مسالك  كتاب  ويؤلف  يائسا  تجربته  من  ليخرج   ،
ضمنه تجربته في ليبيا، وفي هذا السياق يقول »غادرت حين 
أصبحت مهمتي مستحيلة وفشلت في إقناع النخب السياسية 

بالتسوية«، ويبدو أن أسباب هذا اليأس ما تزال قائمة!

ليون.. الصخيرات و»المافيا« ولغز األكاديمية
لم ينل مبعوث أممي سهام جدل وانتقادات مثل الدبلوماسي 

اإلسباني برناردينو ليون الذي تولى مهمته األممية
في أغسطس 2014، فقد كان غموض وتعقيد مهمته ثم ما 
حدث بعد رحيله كفيال بأن يلقي كثيرا من التساؤالت في طريق 

البعثة األممية الملغم.
األوروبي  لالتحاد  الخاص  الممثل  منصب  شغل  الذي  ليون 
لجنوب البحر المتوسط، نجح في جمع الفرقاء السياسيين على 
توقيع  ورعا  المغربية،  الصخيرات  بمدينة  المفاوضات  طاولة 
نوفمبر  في  بالمغرب  الصخيرات  منتجع  في  السياسي  االتفاق 
ومجلس  الوطني  الوفاق  حكومة  تشكيل  وأعلن  بل   ،2015
الدولة. لكن سهام االنتقادات طالته بسبب ما وصف بدوره غير 
مهمته،  بإفشال  بـ»بالمافيا«  اسماها  ما  اتهم  لكنه  المحايد، 
وسيًطا  تكون  الماضي»عندما  العام  صحفي  حوار  في  وقال 
وتقترح اتفاقية سالم فهذا يعني أنك تواجه الكثير من أصحاب 

النفوذ ذوي المصالح الغامضة«.
تشوب  أن  قبل  منصبه  ليون  غادر   ،2015 العام  نهاية  في 
تسريبات  بسبب  انتقادات  األممية  للبعثة  واليته  مدة  أواخر 
األكاديمية  أعلنت  بعدما  المصالح«،  في  »تضارب  عن  تتحدث 
الدبلوماسية في دولة اإلمارات بأنه تولى منصب مديرها العام.

كوبلر في نفق العُقد الدستورية
رغم تجارب سابقة في بؤر نزاع ملتهبة بالعراق وأفغانستان 
مارتن  األممي  المبعوث  مهمة  أن  إال  الديمقراطية،  والكونغو 
كوبلر لم تكن أفضل من سابقاتها، فمنذ تعيينه بمنصبه خالل 
الفترة من 17 نوفمبر 2015 إلى 21 من يونيو 2017، كانت 
األطراف  خالفات  لكن  الصخيرات،  اتفاق  تطبيق  هي  مهمته 

السياسية أفشلت مهمته.
األمم  لبعثة  كرئيس  مهمته  كوبلر  بدأ   ،2015 نوفمبر  في 
رئاسي،  مجلس  وتشكيل  الصخيرات  باتفاق  ليبيا  في  المتحدة 
سرعان مارفضه المؤتمر الوطني العام المنتهية واليته، فيما عرقل 

البرلمان تنفيذ االتفاق، مطالبا بتعديالت أبرزها المادة الثامنة.
الليبين،  الفرقاء  مع  كوبلر  واجتماعات  محاوالت  كل  ورغم 
كوبلر  مهمة  تنتهي  الكبرى،  والدول  الجوار  دول  وجهود 
القانونية  المراوحات  رهن  الصخيرات  اتفاق  وبقي  ليبيا،  في 
الدستورية، إلى أن سلم الوديعة المثقلة لخليفته ووجه رسالة 
تدعو للقلق قال فيها مخاطبا لليبيين قائال: »بإمكانكم التخلي 
عن االتفاق السياسي الليبي والعودة إلى المفاوضات من جديد 

لسنة أخرى، أو ربما لفترة قصيرة، وربما لفترة أطول..«.

سالمة.. الحرب تنسف الملتقى
ليبيا،  إلى  مجددا  اللبناني  الحل  عاد  العراق،  حرب  رحم  من 
سالمة  غسان  اللبناني  الدبلوماسي  هي  السر  كلمة  وكانت 
الذي جاء ليكمل مهمة المبعوثين السابقين، استنادا إلى دوره 
كمبعوث أممي في العراق بعد االحتالل األميركي، فهو صاحب 
فكرة إنشاء مجلس الحكم االنتقالي في العراق بعد سقوط نظام 
لألميركيين،  شديدة  انتقادات  بتوجيه  وعرف  حسين،  صدام 

خاصة لـ »بريمر« الحاكم األميركي للعراق بعد 2003.
مطبات  سالمة  مهمة  واجهت   ،2017 العام  من  يونيو  منذ 
والوزير  اللبناني  فاألكاديمي  الصعوبة،  بالغة  ومنحدرات 
لتوليه  األولى  اللحظة  منذ  االنقسام  بصخرة  اصطدم  السابق 
منصبه، رغم التقدم المحدود في الحوار بين األطراف السياسية 
المتناحرة، واقترح عقب توليه منصبه مبادرة من 3 نقاط أبرزها 

عقد مؤتمر ليبي جامع برعاية دولية.
وفي مطلع العام 2019، كادت جهود سالمة أن تتكلل بعقد 
ملتقى غدامس للفرقاء الليبيين، لكن الحرب التي اندلعت على 
نسفت  الماضي  أبريل  في  العاصمة  طرابلس  العاصمة  تخوم 
الرجل  يزال  األممية، ومع ذلك ما  الملتقى وعطلت خطته  هذا 
الحوار، وفي هذا  إلى طاولة  الليبيين  يراهن على معجزة تعيد 
السياق يراهن على أن يتخذ مؤتمر برلين مسارا جديدا للحل، 

بعيدا عن حوار النار الدائر على تخوم العاصمة.

بين »الحرب« و»االنقسام«

سالمة  يراهن على معجزة تعيد الليبيين 
إلى طاولة الحوار  عبر بوابة مؤتمر برلين

أبواب الحلول الدبلوماسية للمسألة الليبية
لم تولد في العام 2011 بل سبقتها 

بنحو  6 عقود
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جهود دولية لوقف إطالق النار

حرب مفتوحة.. العاصمة تستقبل 2020 على وقع الكر والفر

طوى العام 2019 صفحاته من دون أن تكتب حرب العاصمة 
على  الجديد  العام  الليبيون  ليدخل  األخيرة،  كلمتها  طرابلس 
المحسومة  غير  الحرب  استمرار  مع  تتفاقم  سياسية  أزمة  وقع 
وقوات  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  العامة  القيادة  قوات  بين 

حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.
النزاع،  استمرار  األكبر من  المتضرر  المدنيون،  يأمل  وبينما 
أن تنتهي الحرب وتقر صيغة حل بين الطرفين المتناحرين في 
أوائل السنة الجديدة، فإن التدخالت الخارجية الداعمة للصراع 
المدنيين،  هؤالء  حلم  تحقيق  أمام  عائقًا  تكون  قد  العسكري 
الذين قتل منهم 284 شخصًا؛ بسبب الحرب التي اندلعت في 

الرابع من أبريل، بحسب بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا.
نتيجة  مدنيًا   363 إصابة  إلى  أيضًا  أشارت  األممية  البعثة 
االشتباكات، موضحة أن الغارات الجوية السبب األكبر للخسائر 
في صفوف المدنيين، إذ تسببت في مقتل 182 شخصًا وإصابة 
212 آخرين، تلتها المعارك البرية والعبوات الناسفة وعمليات 

الخطف والقتل.

غارات ضد المدنيين
»الغارات  بشدة  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  دان  بدوره، 
غرب  في  المدنية  المنشآت  تستهدف  التي  المتكررة  الجوية 
واصفًا  وأبوسليم«،  وتاجوراء  الزاوية  في  ذلك  في  بما  البالد، 
»غير  بأنها  المدنيين  تستهدف  التي  العشوائية  الهجمات 

مقبولة على اإلطالق«.

السورية، ووصفها بـ» »محاولة  إدلب  ُالتقطت في مدينة  إنها 
المساندة  والقوات  الليبي  الجيش  يحققه  ما  لتشويه  يائسة 
لحفتر  موالية  »صفحات  متهمًا  المعتدي«،  على  انتصارات  من 

وداعميه« بترويجها.

ال سيطرة ألحد
عدم  ظل  في  طرف،  ألي  محسومة  األمور  تبدو  ال  ميدانيًا، 
على  بالسيطرة  وعودها  تحقيق  في  العامة  القيادة  قوات  نجاح 
الوفاق  قوات  تمكن  وعدم  معدودة،  ساعات  خالل  طرابلس 
الناطق  وقال  العاصمة.  مناطق  جميع  على  نفوها  بسط  من 
الرسمي باسم عملية »بركان الغضب« التابعة لحكومة الوفاق، 
معسكر  على  السيطرة  استعادت  قواته  إن  المجعي،  مصطفى 
جنوب  المطار  بطريق  الواقعين  النفط  خزانات  ومجمع  النقلية 

طرابلس.
وأوضح المجعي لوكالة األنباء األلمانية، السبت، أن »ما حدث 
مجرد  بل  حفتر،  قوات  قبل  من  سيطرة  ليس  المنطقتين  في 
متوقعًا  الوفاق«،  قوات  عليها  ما قضت  محاولة تسلل، سرعان 
األيام  في  قواته  لصالح  بالكبيرة  وصفها  تغييرات  حصول 
في  المدن  شهدتها  التي  النفير  »حالة  بسبب  وذلك  المقبلة، 
تصل  وعتاد  جنود  من  التعزيزات  أصبحت  فقد  الليبي،  الغرب 

اآلن لكل المحاور، وسيكون لها أثر ميداني كبير«.
في المقابل، تقول قوات القيادة العامة، التي يقودها المشير 
خليفة حفتر، إنها »سيطرت على معسكر النقلية ومجمع خزانات 
النفط في طريق المطار جنوب طرابلس«، مشيرة إلى أن سالح 
الجو قام بغارات جوية مباغتة ونجح في تدمير عدة آليات لقوات 

الوفاق بطرابلس.

لوقف الحرب بين الجانبين، دون استجابة.

مؤتمر برلين المنتظر
يناير  في  يعقد  قد  الذي  برلين  مؤتمر  على  كثيرون  ويعول 
على  رئيسي  بشكل  المؤتمر  يركز  بينما  األزمة،  لحل  الجاري 
تحمل  التي  الدول  ليبيا، ال سيما من  إزاء  دولي  توافق  تحقيق 

العضوية الدائمة في مجلس األمن.
من جانبها، بحثت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل الجهود 
الرامية إلى التوصل إلى »حل دبلوماسي للصراع الليبي« خالل 
التركي رجب طيب  الرئيسين  اتصالين هاتفيين منفصلين مع 
األلمانية  الحكومة  وقالت  بوتين.  فالديمير  والروسي  إردوغان 
على  »االتفاق  شهدتا  المكالمتين  إن  اإلثنين،  بيان،  في 
إضافة  الدبلوماسية«.  الجهود  تعزيز  حول  أخرى  مرة  الحديث 
إلى التحركات على مستوى الرؤساء، فإن وزراء خارجية كل من 
في  ليبيا  بزيارة  سيقومون  وفرنسا  وألمانيا  وإيطاليا  بريطانيا 
االتحاد  من  بعثة  الزيارة  تضم  كما  الجاري.  يناير  من  السابع 

نيران الحرب أثرت أيضًا على نحو 120 ألف مدني نزحوا إلى 
مناطق ال توجد فيها اشتباكات داخل العاصمة، وفي مدن أخرى، 
عدم  ظل  في  للغاية،  صعبة  إنسانية  أوضاعًا  يعيشون  وهؤالء 
توافر مساكن آدمية لهم، فضاًل عن صعوبة الحصول على عمل 
في المناطق التي انتقلوا إليها، أو ذهاب أطفالهم إلى المدارس.

جهود دبلوماسية
إنهاء  في  الدولية  الدبلوماسية  الجهود  تفلح  لم  اآلن،  وحتى 
الحرب أو إثناء أي طرف عن القتال، كما أنها لم تنجح في إيقاف 
تلقى الطرفين األسلحة من الخارج وتطبيق قرار مجلس األمن 
بفرض حظر توريد األسلحة إلى ليبيا الصادر في مارس 2011، 
المعنية  الجزاءات  للجنة  التابع  الخبراء  لفريق  تقرير  فبحسب 
بليبيا في مجلس األمن، استعانت كل من قوات القيادة العامة، 
وقوات الوفاق »بمسلحين من تشاد والسودان، وتلقوا أسلحة 

ومعدات عسكرية ودعمًا تقنيًا ومقاتلين غير ليبيين«.
أن  الدولي  الخبراء  فريق  أعده  الذي  السنوي  التقرير  وأوضح 
منتظمة  بـ»صورة  األسلحة  قدمت  وتركيا  واإلمارات  األردن 
أن  مؤكدًا  النزاع،  لطرفي  الوضوح«  شديدة  بصورة  وأحيانًا 
ضمن  مقيدة  لكنها  مستقرة  »غير  طرابلس  في  القتال  جبهة 
أي من  لدى  2019، وليس  أبريل  الرابع من  حدود ضيقة منذ 
على  لمصلحته  النتيجة  حسم  على  العسكرية  القدرة  الجانبين 

نحو فعال«.
فقد  االشتباكات،  وقف  إلى  أيضًا  يؤدِ  لم  األميركي  التدخل 
من  عشر  الرابع  في  حفتر  خليفة  المشير  واشنطن  طالبت 
نوفمبر، بوقف هجماته على طرابلس بعد اجتماع بين ممثلين 
الدعوات  تزايدات  كما  أميركيين؛  ومسؤولين  الوفاق  لحكومة 

األوروبي برئاسة الممثل السامي للسياسة الخارجية واألمن في 
االتحاد جوزيف بوريل، وستكون ممهدة لمؤتمر برلين.

ويرى بوريل أن األزمة في ليبيا تمثل »مشكلة خطيرة للغاية« 
ألنها تقع على حدود االتحاد األوروبي، ويشدد على ضرورة أن 
يكون االتحاد األوروبي »العبًا عالميًا«، داعيًا إلى »بذل قصارى 
وليس  سياسي  حل  وإيجاد  ليبيا  في  الوضع  لتحسين  الجهد 

عسكريًا لألزمة«.

القوات التركية
قوات  لمساندة  عسكرية  قوات  إرسال  في  تركيا  تفكير  ومع 
حكومة الوفاق، وإصرار قوات القيادة العامة على السيطرة على 
العاصمة، فإن هناك مخاوف لدى المراقبين من أن تطول أمد 
إلى »سورية جديدة«،  ليبيا  وربما تحول  األزمة،  الحرب وتعقد 

حيث تدور حرب بالوكالة بين قوى إقليمية ودولية.
الذي  تركيا  في  الحاكم  والتنمية«  »العدالة  حزب  ويسعى 
التركي يسمح  البرلمان  إقرار مقترح داخل  إلى  إردوغان  يقوده 
البرلمان  عليه  يصوت  وقد  ليبيا،  إلى  عسكرية  قوات  بإرسال 
الجاري،  يناير  من  التاسع  أقصاه  موعد  في  أو  الخميس،  اليوم 
التركي، مولود  الخارجية  بحسب وكالة »األناضول«. كان وزير 
البالد  بـ»انزالق  يهدد  الليبي  الصراع  إن  قال  أوغلو،  جاويش 
إلى الفوضى وتحولها إلى سورية أخرى«، مضيفًا: »إذا أصبحت 
ليبيا اليوم مثل سورية، فإن الدور سيأتي على الدول األخرى في 
المنطقة«.  وفي وقت انتشرت فيه أنباء وتسجيالت مصورة عن 
وصول مسلحين سوريين إلى طرابلس ومشاركتهم القتال في 
صفوف حكومة الوفاق، نفى المجلس الرئاسي هذه التسجيالت، 
المجلس  لرئيس  اإلعالمي  المكتب  عن  صادر  بيان  في  وقال 

 ميركل تهاتف بوتين وإردوغان
 للتوصل إلى حل دبلوماسي.. وتركيا تدرس 

إرسال قوات عسكرية 

 بعثة األمم املتحدة: الحرب قتلت 284 مدنيًا وأصابت 363 شخصًا وتسببت في نزوح 120 ألف
القاهرة ــ الوسط

<    جانب من االشتباكات في حرب العاصمة<    مبني مدمر نتيجة االشتباكات المتواصلة



محليات 05

بالجهود الذاتية

تجار بنغازي يستعدون إلعادة افتتاح سوقي الجريد والنور منتصف يناير بعد تطويرهما

التي  بنغازي  مدينة  وجه  الستعادة  أهلية  محاولة  في 
االشتباكات  خلفته  ما  ورغم  الحرب،  آثار  شوهتها 
تجار  يستعد  وتخريب،  وتدمير  حرق  من  الطاحنة 
سابقا(  )الظالم  والنور  الجريد  سوقي  محالت  وأصحاب 
منتصف  السوقين،  افتتاح  إلعادة  المدينة،  بوسط 
التي  الصيانة  أعمال  من  كامل  عام  بعد  الجاري،  يناير 
اللتين  سوقيهم  إلعمار  الذاتية،  بالجهود  بدؤوها 

ومركزها. بنغازي  نبض  تمثالن 
في  التجار  من  كثير  شارك  كبير،  حماس  ووسط 
أعمال الصيانة والتطوير، على أمل أن يستعيد المكان 

القديم. زخمه 
»أعمال  العودة:  هذه  عن  الجامعي  سمير  ويقول 
تشاركنا  حيث  الذاتية،  بمجهوداتنا  تمت  التطوير 
العريق،  المكان  هذا  إلى  الحياة  عودة  أجل  من  كتجار 
أن  أجل  من  السوق  وترميم  وبناء  تنظيف  في  وبدأنا 
بأن  ويضيف  اهلل«.  بإذن  لها  كبير  بافتتاح  نقوم 
العام  بداية  في  يكون  أن  المفترض  من  كان  االفتتاح 

يناير. لمنتصف شهر  تأجيله  الجديد لكن تم 
شيء  لكل  جامع  المكان  »هذا  الجامعي:  وأوضح 
في  يتعب  ال  شيء  شراء  يرد  فمن  بالمناسبات،  خاص 
قررنا  لذلك  متفرقة،  مناطق  في  المحالت  بين  التنقل 
ارتفاع  مع  لكن  الذاتي،  بمجهودنا  ولو  حتى  العودة 
أعمال  في  المعوقات  بعض  واجهنا  العمالة،  سعر 
الترميم والبناء، ولكن بفضل اهلل وبالتعاون فيما بيننا 
إلى  الحياة  لتعود  جديد،  من  األسواق  هذه  سنفتتح 

منطقة وسط البالد التي هي قلب بنغازي«.
الدولة  »لألسف  الطرابلسي:  يوسف  قال  جانبه،  من 
يقم  لم  إنه  حتى  شيئا،  لنا  تقدم  ولم  إلينا،  تلتفت  لم 
من  المحالت  بفتح  تمسكنا  ولكننا  هنا،  أحد  بزيارتنا 

الزيتي  اللوح  من  سقفه  »كان  يقول:  حيث   ،1958
جوانبه  وبعض  خشبية  حوانيته  وأبواب  المزخرف، 
تدخل  لكي  المناور  مثل  مباشرة  السماء  على  مفتوحة 
السوق كانت تتعالى  أرجاء  الهواء. وفي  الشمس ويلعب 
والصبية  والرائحين،  والغادين  والبراحين  الباعة  أصوات 
والحمالين ومفاصالت الزبائن وقياس األقمشة بالذراع، 
وتفوح منه روائح العطرية ومواد البقالة والزيت الذي يباع 
والشاي  بالكسبر  والقهوة  الشاكار  وحلويات  بالمنطال، 
ال  رمضان،  في  لياليه  تشهد  فيما  ذلك،  وغير  بالنعناع.. 

أجل الناس، ومن أجل أن تعود الحياة إلى المنطقة«.
وطالء  الصيانة،  أعمال  آثار  بالسوق،  المارة  ويالحظ 
محالت سوق الذهب، وتنظيفها بالكامل، وكذلك عمل 
سقف لسوق النور )الظالم سابقا( بجانب سوق الجريد، 

العتيق. الجامع  ترميم  إلى  باإلضافة 
الليبي  المؤرخ  الكاتب  يقول  الجريد  سوق  تاريخ  وعن 
وحكايات  يشيخ،  ال  تاريخا  لألسواق  إن  الكبتي  سالم 
طويلة، وتجليات مكان. ويضيف في مقال له عن األسواق: 
إنها جزء من حياة البشر وتفاصيل المدن وتختلط فيها 
دؤوبة  يومية  حركة  وهي  تنتهي،  ال  بتشكيالت  األلوان 
منذ مطلع النهار وفرصة للتالقي والتجارة والتبضع، ورفع 
ودائما  األحوال،  ومعرفة  االقتصاد..  موازين  خفض  أو 
يقال إن للسوق )أخبارا(، وأن فالنا )جاب خبر من السوق(. 

ويوضح الكبتي: »األسواق حياة كاملة«.
للعام  بنغازي،  في  الجريد  الكبتي مالمح سوق  ويسرد 

سيما مع اقتراب العيد، جوا منعشا وجميال، وكانت التجارة 
مبنية على )ثقة وكلمة(«!

ويتابع: »في جزء منه )سوق الجريد( يقع هوتيل ومطعم 
تخليدا  )الرايس(  صاحبه  سماه  الذي  العربية  الوحدة 
لوحدة عبدالناصر والقوتلي ذلك العام قبل أن تنتكس. 
وكان مكانه في ناصية مدخل زنقة الحمام التي توصلك 
في النهاية إلى ضريح سيدي الشريف، ويلوح في الصورة 
محل جزار رضى مسرورا ببيع بعض )السقايط( من اللحم 
فال  أبيض،  قماش  في  محفوظة  ويعرضها  )الوطني( 

ثالجات وال مبردات.. وال )عمك النوم(.. زمان!«.
األسواق  إحدى  فهي  حاليا(  )النور  الظالم  سوق  أما 
الحدادة  ميدان  تتوسط  بنغازي،  مدينة  في  القديمة 
والمسجد  البلدية  وميدان  الشرق،  من  الجريد  وسوق 
العام  أركانها  في  النار  شبت  وقد  الغرب،  من  العتيق 
1906، وتمت صيانتها من قبل الطليان، وقاموا بعمل 
 1984 العام  في  تزال  أن  قبل  الخرسان،  من  السقف 
قامت  أن  إلى  هي  كما  وظلت  جديد،  من  بناؤها  ليعاد 

الحرب ودمرت بعض أجزائها.

يالحظ المارة بالسوق آثار أعمال
الصيانة وطالء محالت الذهب

 وتنظيفها بالكامل

في جزء من السوق يقع هوتيل ومطعم الوحدة 
العربية الذي سماه صاحبه )الرايس( تخليدا 

لوحدة عبدالناصر والقوتلي

الكاتب املؤرخ سالم الكبتي: لألسواق تاريخ ال يشيخ وحكايات طويلة  وتجليات مكان
تقرير - ابتسام اغفير

< جانب من عمليات الصيانة والتطوير <    أحد محالت الذهب بالسوق
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مع صيانة وترميم مؤسسات عامة بالمدينة

أعباء اإليجارات تعيد نازحي بنغازي إلى بيوتهم

إلى  بالعودة  صدورهم  في  كبيرة  آمااًل  حاملين 
البالد  وسط  بمنطقة  أرزاقهم،  الكتساب  أعمالهم 
العودة  في  المدينة  من  نازحون  بدأ  بنغازي،  في 
وإلى  رأسهم،  مسقط  إلى  بالحنين  مدفوعين  إليها، 

تاريخهم. التي تحمل في جنباتها  والبيوت  الشوارع 
مقهى  يبرز  بالمنطقة،  العديدة  األماكن  بين  من 
الحياة  بعودة  مبشرًا  انتصب  الذي  العاص  بن  عمرو 
ثالث  دامت  حرب  بعد  البالد،  وسط  منطقة  إلى 
آثار دمار وتخريب هائلة في المنازل  سنوات، وخلفت 

والمباني.
بدايات  مع  يأتي  الجهمي،  صالح  المقهى،  صاحب 
لهم  ليقدم  الوافدين،  الستقبال  األولى  الصباح 
عن  ويقول  الصباحية.  الساخنة  المشروبات  مختلف 
تحرير  تم  »عندما  الحرب:  بعد  عمله  إلى  عودته 
آمنة  البالد  وسط  منطقة  أن  الجيش  وأعلن  بنغازي 
قد  كنت  الذي  )الكشك(  هذا  افتتاح  وأعدت  عدت، 
جزءًا  وأصبح  به  وارتبطت   ،2004 العام  افتتحته 

مني«.
الدمار  كان  المنطقة  إلى  عدت  »عندما  ويضيف: 
يمأل المكان، والركام يحيط بي، وحتى األشجار كان 
المكان  هذا  إلى  الحياة  ُأعيد  أن  أردت  باهتًا.  لونها 
الناس  عاد  فقد  ذلك،  في  نجحت  هلل  والحمد  بشدة، 
وأصبحت  القدامى،  زبائني  إلي  وعاد  بيوتهم،  إلى 
الحياة تدب في هذا الشارع، وأتمنى أن تعود الحياة 
المباني  عودة  ويقول صالح عن  بالكامل«.  للمنطقة 
هلل  والحمد  جيد  شيء  »هذا  المنطقة:  في  الحكومية 
بالناس  االهتمام  يتم  أن  نتمنى  ولكن  ذلك،  على 

أيضًا«.
عديد  فهناك  الوحيد،  العائد  صالح  يكن  لم 
مدينتهم،  عن  بعيدًا  العيش  ملوا  الذي  النازحين 
اإليجار، واالنتقال من  أعباء تكاليف  بما في ذلك من 

منزل إلى آخر.
بنغازي:  إلى  عودته  عن  شرمدو  أحمد  ويقول 
ويضيف  اإليجار«.  مللت  أن  بعد  منزلي  إلى  »عدت 

غرفتين  في  أسكن  أنني  تصدقون  هل  لـ»الوسط«: 
الحرب،  بعد  بيتي  من  بقيتا  اللتان  هما  فقط  اثنتين 
حيث تهدم البيت كله عداهما. ويتابع: »األوالد أيضًا 
ملوا التنقل من بيت إلى آخر ففي فترة نزوحنا تنقلنا 

7 بيوت، وتعرضت لكم كبير من اإلهانات«. بين 
ويسرد شرمدو أجواء عودته إلى منزله: »أول ليلة 
استغرق  المهدمتين،  بغرفتيه  بيتي  في  فيها  أنام 
أوالدي في النوم من المغرب إلى اليوم الثاني ظهرًا، 

لكثرة ما شعروا به من راحة نفسية«.
وعلق شرمدو على افتتاح بعض المباني الحكومية 
ثم  أواًل  باهلل  كبير  أمل  لدي  »أصبح  صيانتها:  بعد 
جديد  من  ستعود  البالد  وسط  منطقة  بأن  بالناس 

فهذه بداية مبشرة بإذن اهلل«.
في السياق نفسه، قال أحد سكان المنطقة، ويدعى 
الحرب  في  سقط  لشهيد  والد  وهو  الورفلي،  ناجي 
النازحين  »عودة  اإلرهابي:  »داعش«  تنظيم  ضد 
ضحينا  فلقد  مبشرة  مسألة  الحكومية،  والمؤسسات 

الجهات  من  وأتمنى  بنغازي،  تحرير  ألجل  شيء  بكل 
لتلك  التفتت  مثلما  الناس  إلى  االلتفات  الحكومية 
وعودتها  المنطقة  إلعمار  بخطة  تبدأ  وأن  المباني، 

قريبًا«.
يزرنا  لم  أنه  من  الرغم  »على  الورفلي:  وأضاف 
مطالبنا،  إلى  ويستمع  البرلمان  أو  الحكومة  من  أحد 
أن  إال  المنطقة،  هذه  على  نظرة  يلقون  حتى  أو 
بيوتهم  إلى  العودة  بدأوا  أنفسهم  المواطنين 
تحمل  على  قادرين  يعودوا  لم  فالناس  الدمار،  رغم 

السيئة«. المعاملة  المزيد من  أو  اإليجار،  تكاليف 
وسط  منطقة  مواطني  من  الزياني  الوحيشي 
إال بعد  المنطقة  إعمار  بإعادة  أمل  أنه ال  رأى  البالد، 
الدولة، وانتخاب رئيس، فإعادة اإلعمار تحتاج  »قيام 
لدولة تهتم به وبتفاصيله، وإذا لم يكن الوضع آمنًا 

و متكاماًل فال أمل في العودة«.
لمبانٍ  الحياة  أخيرًا، عودة  بنغازي  وشهدت مدينة 
حكومية ومؤسسات عامة، لم يكن يتوقع المواطنون 

أعمال  جرت  حيث  الوقت،  هذا  في  افتتاحها  يعاد  أن 
عملها  وبدأت  عام،  من  أقل  في  وترميمها  صيانتها 

وخدمتهم. الناس  واستقبال  والخدمي،  الوظيفي 
محكمة  العمل،  إلى  عادت  التي  المباني  أبرز  ومن 
مبنى  من  اتخذت  التي  االبتدائية،  بنغازي  شمال 
والمسرح  لها،  جديدًا  مقرًا  سابقًا  الشعب  محكمة 
النواحي  جميع  من  صيانته  اكتملت  الذي  الشعبي 
راجل  »حميدة  بعنوان  مسرحية  حاليًا  به  وتعرض 
التي  والجمهورية  الوحدة  مثل  ومصارف  حميد«، 
وبدأت  دمارًا  األحياء  أكثر  في  للعمل  فروعها  عادت 
تستقبل العمالء، األمر الذي أسهم في إعادة الحركة 
اإلذاعة  مبنى  إلى  باإلضافة  المنطقة،  لهذه  جزئيًا 
المنعم  عبد  بشارع  الجديدة  بحلته  والتلفزيون 
التي  »البردوشمي«  أو  اكتوبر   7 ومستشفى  رياض، 
بأن  توقعات  وسط  االنتهاء،  على  صيانتها  أوشكت 
»المستشفى  اسم  تجديده  بعد  المستشفى  يحمل 

العسكري«.

تقرير–ابتسام اغفير

< الوحيشي الزياني< ناجي الورفلي<    أحمد شرمدو<    صالح الجهمي

< ذبائح احتفاال باستئناف التجار نشاطهم< يوسف الطرابلسي

<  سمير الجامعي
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من دبي إلى لندن وباريس

بسبب محاولة مفترضة لتهريب مسؤول سابق

سحابة من الدخان السام في سدني

العالم استقبل ٢٠٢٠ باأللعاب النارية

طرد سفيرة املكسيك ودبلوماسيني إسبانيني من بوليفيا

آالف األستراليني تحت حصار الحرائق.. وتدمير عشرات املمتلكات

تظاهرات  عليها  هيمنت  اضطرابات  سنة  بعد 
لمواجهة  وتحرك  سياسية  النتفاضات  داعية 
التغير المناخي، احتفل الماليين في أنحاء العالم 

بدخول العقد الجديد.
نيويورك  في  »تايمز سكوير«  وغصت ساحة 
العام  استقبلوا  الذين  األشخاص  آالف  بعشرات 
الكرة  وإسقاط  التقليدي  العكسي  بالعد   2020
من  صفحة  أخرى  دول  طوت  أن  بعد  البلورية 
التي  باريس  من  العالم  أنحاء  في  االضطرابات 
اإلضرابات  النارية رغم  األسهم  بإطالق  احتفلت 
وساعة »بيغ بن« في لندن التي دقت بعد أعمال 
التي  عامًا(   29( رينهارت  ناتالي  وقالت  صيانة. 
سكوير:  تايمز  في   2020 العام  الستقبال  أتت 
»لست متفائلة جدًا بشأن المستقبل«. وأضافت: 
العالم مكان جيد.  »ال أظن أن أحدًا يعتقد بأن 
العقد«.  تطبع  التي  األمور  أحد  هذا  أن  وأعتقد 
أغنياتنا  حتى  واضح،  تشاؤم  »هناك  وتابعت: 
في  عروضًا  فنانون  أدى  ذلك  ومع  حزينة«. 
غابريال  النيويوركي  وعبر  الشهيرة.  الساحة 
رودريغيز )53 عامًا( عن تشاؤمه حيال مستقبل 

المجتمع لكنه قال »أعيش يومًا بيوم«.
وقبل ذلك تجمع عشرات آالف األشخاص في 
باريس على »أجمل جادة في العالم« كما يؤكد 
عرض  وُأقيم  الجديدة.  بالسنة  احتفاالً  سكانها؛ 
أنوار على قوس النصر في جادة الشانزليزيه قبل 

إطالق األلعاب النارية بعيد منتصف الليل.
شهدت  التي  الجادة  احتفالية  أجواء  وعمت 
بين  المواجهات  من  الكثير   2019 العام 
»السترات الصفر« وهم فرنسيون غاضبون من 
سياسة الحكومة االجتماعية والقوى األمنية. وقد 
لندن،  وفي  التظاهر.  من  الثالثاء  مساء  منعوا 
دقت ساعة »بيغ بن« عند منتصف الليل بعدما 
كانت صامتة مدة طويلة بسبب أعمال الصيانة. 
نهر  ضفتي  على  النارية  األسهم  وأطلقت 

في تصعيد لخالف دبلوماسي بسبب محاولة 
بوليفي  حكومي  مسؤول  لتهريب  مفترضة 
بالوكالة  بوليفيا  رئيسة  أعلنت  سابق، 
المكسيك  سفيرة  طرد  اإلثنين  آنييز  جانين 
مدريد  قررت  فيما  إسبانيين،  ودبلوماسيين 

طرد ثالثة دبلوماسيين بوليفيين.
وقالت الرئيسة: »قررت الحكومة الدستورية 
لدى  المكسيك  سفيرة  اعتبار  أترأسها  التي 
والقائمة  ميركادو،  تيريزا  ماريا  بوليفيا، 
بوريغويرو،  كريستينا  اإلسبانية  باألعمال 
والقنصل اإلسباني ألفارو فيرنانديز، أشخاصًا 
الدبلوماسيين  واتهمت  فيهم«.  مرغوب  غير 
بـ»إلحاق الضرر الجسيم بسيادة وكرامة شعب 
 72 وأمهلتهم  الدستورية«  بوليفيا  وحكومة 
ساعة لمغادرة البالد. بدورها، أعلنت الحكومة 
اعتبار ثالثة دبلوماسيين بوليفيين  اإلسبانية 

»أشخاصًا غير مرغوب فيهم«. 
القرار  المكسيكية  الخارجية  وزارة  ودانت 
ميركادو  أمرت  إنها  وقالت  »السياسي«، 

بالعودة إلى البالد.
ويأتي القرار بعدما اتهمت بوليفيا موظفي 
خلسة  الدخول  بمحاولة  اإلسبانية  السفارة 
الدبلوماسية  الممثلية  إلى  سري  وبشكل 
من  مجموعة  مع  الباز  في  المكسيكية 
سابق  مساعد  إلخراج  الملثمين  الرجال 
مطلوب  موراليس  إيفو  السابق  للرئيس 
السلطات، وهو ما نفته مدريد. ويتهم  لدى 

برأس  االحتفاالت  تكون  أن  ويفترض  »تايمز«. 
السنة في بريطانيا األخيرة لها كعضو في االتحاد 

األوروبي قبل »بريكست«، المقرر في 31 يناير.
وفي تشيلي، التي شهدت العام 2019 الكثير 
من التظاهرات ضد سياسة الحكومة االجتماعية، 
المتظاهرين في »بالزا إيطاليا« في  تجمع آالف 
بـ»رأس  لالحتفال  االحتجاجات  مركز  سانتياغو 
المكان.  احتفالية  أجواء  وعمت  بكرامة«.  السنة 
وقال رافاييل فيرغارا )45 عامًا( من الساحة هذه: 

»ال يسعني إال أن أكون هنا هذه السنة«.
وفي وقت سابق في آسيا تجمعت حشود في 
وسط  في  موسيقية  حفلة  لمتابعة  يانغ  بيونغ 
عند  احتفلوا  وقد  الشمالية،  الكورية  العاصمة 
منتصف الليل بحلول 2020 بألعاب نارية أضاءت 

بعد  نوفمبر  في  استقال  الذي  موراليس 
أسابيع من االحتجاجات بسبب إعادة انتخابه 
واإلرهاب،  الفتنة  بنشر  للجدل،  المثيرة 
وأصبحت  األرجنتين.  في  منفاه  في  ويعيش 
خالف  محور  الباز  في  المكسيكية  السفارة 
وزراء  من  تسعة  نحو  لجوء  بعد  دبلوماسي 
إسبانيا  وقالت  إليها.  السابقين  موراليس 
عندما  الجمعة  وقع  الحادث  إن  والمكسيك 
للسفيرة  قصيرة  بزيارة  بوريغويرو  قامت 

راقص.  عرض  عليها  ُأقيم  منصة  فوق  السماء 
الجنوبية فقرعت األجراس احتفاالً  أما في كوريا 
البالد،  في  متبع  تقليد  وهو  الجديد،  بالعام 
وقد تجمع اآلالف في وسط سول لحضور حفل 

موسيقي.
الجديد،  بالعام  تباعًا  عدة  عواصم  واحتفلت 
كل منها بحسب منطقة توقيتها، بعدما أعطت 
مختلف  في  لالحتفاالت  االنطالق  إشارة  سدني 

أنحاء العالم بعرض ألعاب نارية هائل.
وفي موسكو، دعا الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين في خطابه التقليدي لمناسبة رأس السنة، 
بعد عشرين عامًا من وصوله إلى الحكم، الروس 
في  أما  البالد.  تنمية  لمواصلة  »الوحدة«  إلى 
دبي، فتجمع اآلالف في محيط برج خليفة، أطول 

المكسيكية. إال أن مدريد أصدرت بيانًا نفت 
فيه بشدة االتهام.

زيارة مجاملة
من جانبها، قالت الخارجية اإلسبانية: »ترغب 
الوزارة في التوضيح أن القائمة باألعمال كانت 
أن  بشدة  وتنفي  بحتة،  مجاملة  بزيارة  تقوم 
أشخاص  إخراج  تسهيل  هو  هدفها  يكون 
أن  الخارجية  وذكرت  المبنى«.  في  مختبئين 

العالم. مع عرض ساحر شمل رسومًا  مبنى في 
بتأثيرات  مصحوبة  البرج  واجهة  على  ضوئية 
أسفل  في  دبي  نافورة  عملت  بينما  صوتية، 
البرج، على تقديم »أطول عرض مائي راقص«. 
ووفقًا لوسائل إعالم محلية، فإن كلفة الجلوس 
 1200 بين  بلغت  البرج  على  يطل  مطعم  في 
درهم )321 دوالرًا( و2500 درهم )680 دوالرًا(.
وفي ريو دي جانيرو نشر أكثر من ألفي شرطي 
كوباكابانا  شاطئ  على  االحتفاالت  أمن  لضمان 
الشهير، حيث احتشد نحو ثالثة ماليين شخص. 
وكانت سدني في أستراليا أول مدينة كبرى في 
العالم تحتفل بحلول رأس السنة رغم جدل حول 
عرض األلعاب النارية فيما تستعر حرائق ضخمة 

في البالد منذ أشهر.

الحادث وقع عندما كانت بوريغويرو وفرناندز 
السيارات  أن  إال  السفيرة،  مع  اجتماعاً  ينهيان 
االتصال  من  يتمكنا  ولم  تصل،  لم  الرسمية 

بسائقيهما وحراسهما، بحسب بيان الوزارة.
الصراخ،  سمع  »عندما  أنه  البيان  وأضاف 
دعت السفيرة ميركادو الزائرين إلى العودة إلى 
الدبلوماسيين  إبالغ  تم  ذلك  وعند  السفارة. 
اإلسبانيين أنه تم منع سيارتهما من الدخول«. 
بمغادرة  اإلسبانيان  الدبلوماسيان  ونصح 
رفضا  أنهما  إال  األقدام،  على  سيرًا  السفارة 
وفي  حراسهما.  مصاحبة  دون  بذلك  القيام 
النهاية تم إرسال سيارة تابعة إلحدى الوزارات 
مسؤولين  وجود  وأثار  إلحضارهما.  البوليفية 
بوليفيين سابقين داخل السفارة توترًا شفويًا 
من  بوليفيا  وحذرت  والمكسيك.  بوليفيا  بين 
جدًا«  خطيرة  »مشكلة  ستواجه  المكسيك  أن 
المسؤولين  تسليم  سفارتها  رفضت  حال  في 
بوليفيا  المكسيك  اتهمت  بينما  المطلوبين، 
بـ»المضايقة والتهديد« من خالل نشر العديد 
من رجال الشرطة واالستخبارات خارج السفارة.
الباز  في  المكسيكية  السفارة  في  ويتواجد 
الرئيس  حكومة  في  سابقاً  مسؤوالً   20 نحو 
بعدما  موراليس  إيفو  المستقيل  البوليفي 
تخلي  أعقاب  في  نوفمبر   10 في  استقالوا 
من  أسابيع  ثالثة  بعد  موراليس  عن  الجيش 
الالجئين  هؤالء  وبين  العنيفة.  االحتجاجات 
رامون  خوان  الرئاسة  لشؤون  السابق  الوزير 
أالنوكا  ويلما  السابقة  الثقافة  ووزيرة  كينتانا 
المالحقان على غرار موراليس في إطار تحقيق 

بتهمتي »التمرد« و»اإلرهاب«.

قبل ساعات من انتهاء مهلة حددتها بيونغ 
يانغ لواشنطن لتغيير موقفها من المحادثات 
كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم  دعا  النووية، 
دبلوماسية  »إجراءات  اتخاذ  إلى  أون  جونغ 
الثالثاء  أعلنت  ما  وفق  مضادة«،  وعسكرية 

وسائل اإلعالم الرسمية الكورية الشمالية.
خالل  اإلثنين،  كيم،  تصريحات  وجاءت 
جلسة عامة لحزب العمال الحاكم وقبل ساعات 
من خطاب كان من المقرر أن يلقيه لمناسبة 
رأس السنة، وسط توقعات بأن يعلن خالله 
سلوكه  يعتزم  الذي  الجديد«  »الطريق  عن 
استمرت  كلمة  وفي  المهلة.  تلك  انتهاء  مع 
ساعات، دعا كيم إلى اتخاذ تدابير إلعادة بناء 
مضادة  »إجراءات  إلى  باإلضافة  االقتصاد، 
وأمن  سيادة  لحماية  وعسكرية  دبلوماسية 
البالد بحزم«، كما ذكرت وكالة األنباء الكورية 
أن  الوكالة  وأوضحت  الرسمية.  الشمالية 
المشاركين في اجتماع الحزب الحاكم الذي بدأ 
»وثيقة مهمة«،  مناقشة  السبت سيواصلون 

من دون أن تحدد مضمونها.
واشنطن  بين  مسبوق  غير  تقارب  وبعد 
وصلت   ،2018 العام  في  بانغ  وبيونغ 

الشمالي  الكوري  البرنامج  حول  المفاوضات 
إلى طريق مسدود إثر فشل قمة هانوي في 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  بين  فبراير 
حول  التوافق  في  البلدان  ينجح  ولم  وكيم. 
الشمالي  الكوري  النووي  البرنامج  تفكيك 
مقابل رفع العقوبات االقتصادية الدولية عن 
بيونغ يانغ. وسرت إشاعات عن احتمال تخلي 
بيونغ يانغ عن »الهدنة« لجهة وقف تجارب 
للقارات  العابرة  البالستية  الصواريخ  إطالق 
المتحدة في مرماها،  الواليات  التي قد تضع 
رغم أن التهديد المقلق عن »هدية ميالدية« 

لواشنطن لم يعد قائماً على ما يبدو.
ويرى ليف–إريك إيزلي الباحث في جامعة 
إيوها في سول أن كوريا الشمالية قد تعتبر 
في  التشريعية  لالنتخابات  السابقة  الفترة 
»فرصة  بمثابة  الجنوبية  كوريا  في  أبريل 
تسمح لها بالسعي للحصول على أقصى حد 
من  حد  أدنى  تقديم  مقابل  المكاسب،  من 
يريد  ال  كيم  »لكن  إيزلي:  وأكد  التنازالت«. 
المخاطرة باندالع نزاع مع الواليات المتحدة 
استفزازات  بسبب  الصين  دعم  فقدان  أو 
يونغ  بيونغ  فإن  »لذلك،  وأضاف:  مفرطة«. 
الدبلوماسي، إلى  التعثر  تخاطر بتمديد فترة 
أن يتضح ما إذا كان ترامب سيترأس اإلدارة 

األميركية الجديدة أو شخص آخر«.

عواصم العالم – وكاالت

الباز– وكاالت

سدني– وكاالت

آالف  اضطر  العنيفة،  الحرائق  من  هربًا 
األشخاص، الثالثاء، لالحتماء بشواطئ جنوب 
من  آالف  أربعة  نحو  ووجد  أستراليا،  شرق 
أنفسهم  المحليين  والسكان  المصطافين 
مدينة  في  البحر  شاطئ  على  محاصرين 

ماالكوتا، وفق »فرانس برس«.
الشريط  الناس، على  الكثير من  ولم يجد 
الساحلي الذي يبلغ طوله نحو 200 كيلومتر، 
لالحتماء  الشواطئ  إلى  التوجه  سوى  خيارًا 
المدينة  بهذه  تحيط  التي  الحرائق  من 
بحرًا  للفرار  السكان  بعض  ولجأ  الساحلية. 
األيام  أسوأ  من  هربًا  قواربهم،  متن  على 
المسجلة منذ بدء هذه الحرائق الواسعة التي 

اندلعت في سبتمبر.
عشرات  تدمير  عن  الحرائق  وأسفرت 
سبعة  وفقدان  اإلثنين  منذ  الممتلكات 
نيوساوث  واليتي  في  األقل  على  أشخاص 
شرق  جنوب  الواقعتين  وفيكتوريا  ويلز 
المكلفون  اإلطفاء  رجال  وأشار  أستراليا. 
نيوساوث  لوالية  التابعة  الريفية  بالمناطق 
حرائق  شهدت  المناطق  بعض  أن  إلى  ويلز 
شديدة كان فيها الدخان كثيفًا، كما استعرت 
النيران جراء الصواعق لدرجة كبيرة أدت إلى 
قاذفات  وتدخل  الجوي  االستطالع  توقف 

الماء.
التي  ماالكوتا  في  السلطات  وأوضحت 
غرقت في الظالم، أن هذه الحرائق ناجمة عن 
لـ»الجمر«.  مهيئة  وأرضية  رعدية  عواصف 
وقال المفتش أندرو كريسب المكلف خدمات 
حريقًا  »إن  فيكتوريا:  والية  في  الطوارئ 
اإلطفاء  رجال  وانتشر  ماالكوتا«.  من  يقترب 

لحماية السكان المحاصرين.

األخيرة،  األيام  خالل  السلطات،  تكف  ولم 
لقضاء  أتوا  ممن  سائح  ألف   30 تنبيه  عن 
عطالتهم الصيفية وحثهم على مغادرة هذه 
المنطقة التي تعد إحدى مئات المناطق التي 
»خصصنا  كريسب:  وأوضح  الحرائق.  دمرتها 
بأربعة  االعتناء  مهمتها  استجابة  فرق  ثالثة 
ماالكوتا«،  في  الشاطئ  على  شخص  آالف 
هذه  على  للغاية  »قلق  أنه  إلى  مشيرًا 
منعزلة«  نفسها  وجدت  التي  المجموعة 
هناك. وتجري االستعدادات على قدم وساق 
إلجالء االشخاص بحرًا وبرًا، إذا لزمت الحاجة.
التواصل  وسائل  عبر  السكان،  وأكد 
النجاة  سترات  ارتدوا  أنهم  االجتماعي، 
المحيط هربًا  إلى  للجوء  تحسبًا الضطرارهم 

التي  المناطق  النيران. في بعض  ألسنة  من 
المرتفعة  للحرارة  يمكن  النيران،  دمرتها 
شخص  أي  قتل  الدرجات،  مئات  بلغت  التي 
موجود على مقربة من النيران حتى قبل أن 

إليه. تصل 
فيكتوريا  والية  في  الطوارئ  إدارة  وتقول 
ووصفت  األخير«.  »مالذهم  هو  المحيط  إن 
في  صحفية  وهي  وينترسون،  فرانشيسكا 
وهي  للنيران  مشاهدتها  محلية،  إذاعة 
تقترب من المدينة ومن منزلها، بينما كانت 
التيار  انقطاع  تنبيه وسط  تحاول بث رسائل 
»إيه  لراديو  وينترسون  وأشارت  الكهربائي. 
على  أكون  أن  »أفضل  المحلية:  سي«  بي 
وتشهد  منزل«.  امتالك  على  الحياة  قيد 

أستراليا حرائق مدمرة غير مسبوقة منذ شهر 
سبتمبر، وساهم ارتفاع درجة الحرارة والرياح 

القوية في تأجيجها، منذ اإلثنين.

سحابة سامة
سدني  مدينتي  من  الحرائق  واقتربت 
ماليين  عدة  بهما  يقطن  اللتين  وملبورن 
إلى  ألف   100 نحو  اإلثنين،  واضطر،  نسمة. 
بسبب  ملبورن  في  ضواحٍ  خمس  من  الفرار 
متطوع  إطفاء  رجل  ولقي  الحرائق.  تقدم 
مصرعه وُحرق اثنان آخران أثناء إخماد الحريق 
منذ  الحرائق  وأسفرت  ويلز.  نيوساوث  في 
11 شخصًا  في سبتمبر، عن مصرع  اندالعها 
وتدمير نحو ألف منزل وأكثر من ثالثة ماليين 

هكتار، وهي مساحة تفوق مساحة بلجيكا.
حرائق  نشوب  أستراليا  تشهد  ما  وغالبًا 
وقت  في  جاءت  لكنها  الصيف،  في  الغابات 
ويشير  جفاف.  موجة  بسبب  وعنيف  مبكر 
الحراري.  االحتباس  عواقب  الى  العلماء 
في  اإلثنين  مئوية  درجة   47 الحرارة  وبلغت 
40 درجة مئوية  تجاوزت  فيما  أستراليا  غرب 
الوزراء  رئيس  وأقر  البالد.  أنحاء  جميع  في 
األسترالي المحافظ سكوت موريسون متأخرًا 
المناخي،  والتغير  الحرائق  بين  صلة  بوجود 
لقطاع  القوي  دعمه  ذلك  مع  واصل  لكنه 
اتخاذ  واستبعد  أستراليا  في  المربح  الفحم 
الضارة.  االنبعاثات  لخفض  إضافية  إجراءات 
وأتت الحرائق كذلك على أكثر من ألف منزل، 
والتهمت أكثر من ثالثة ماليين هكتار، وهي 

مساحة أكبر من مساحة بلد مثل بلجيكا.
كثيفة  سحابة  الثالثاء،  سدني،  واجتاحت 
من الدخان السام الناجمة عن الحرائق. ومع 
إطالق  على  اإلبقاء  السلطات  قررت  ذلك، 
فيما  الجديد،  بالعام  احتفاالً  النارية  األلعاب 

تم إلغاؤها في كانبيرا وفي مدن مختلفة.

تلويح من بيونغ يانغ بـ »إجراءات 
مضادة« بعد تعثر املحادثات النووية

● إجراءات أمنية في محيط السفارة المكسيكية في الباز

● إطفائي يكافح النيران في سنترال كوست في أستراليا

بيونغ يانغ– وكاالت

معارض  بروتستانتي  قس  على  حكم 
بالسجن تسع سنوات في الصين لـ»تحريضه 
عقوبة  في  هدامة«،  بأنشطة  القيام  على 
النظام  يصدرها  سنوات  منذ  األقسى  هي 
الشيوعي بحق مسؤول ديني في تهمة توجه 
القس  وُأوقف  سياسيين.  لمعارضين  عادة 
وانغ يي في ديسمبر 2018 مع عشرات من 
وهي  الخريف«  مطر  »تحالف  كنيسته  أتباع 
الكبرى  شنغدو  مدينة  في  رسمية  غير  رعية 

في جنوب غرب البالد.
تجارية  بأنشطة  بـ»القيام  كذلك  وُأدين 
الشعبية  المحكمة  أعلنت  ما  وفق  سرية«، 

الوسطى في شنغدو في بيان.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن هذه 
السرية  الكنائس  أكبر  إحدى  هي  الرعية 
بيوت  في  أتباعها  يجتمع  التي  الصين  في 

بعضهم.
والقس وانغ معروف بانتقاده السلطة في 
الصين. وكتب في 8 ديسمبر، عشية القبض 
عليه، على صفحة كنيسته على »فيسبوك«: 
»يمكن للحزب أن يزدهر لبعض الوقت، لكن 

ذلك لن يدوم لألبد«.
ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  ووفق 
من  أكثر  ُأوقف  اإلنسان،  حقوق  عن  للدفاع 
نفسه  الوقت  في  الكنيسة  أتباع  من  مئة 

أكثر  رعيته  وتضم  القس.  فيه  ُاحتجز  الذي 
من  بون  باتريك  واعتبر  شخص.   500 من 
وانغ  القس  إدانة  أن  الدولية  العفو  منظمة 
الكنائس  على  صاعق  أثر  »لها  ستكون  يي 

السرية األخرى في الصين«.
مسؤولون  دعا  فيما  القس،  إدانة  وتأتي 
»إعادة  إلى  نوفمبر  أواخر  البالد  في  كبار 
تفسير المذاهب والقواعد الدينية بما يتوافق 

مع التطور االجتماعي«.
»إضفاء  سياسة  سنوات  منذ  بكين  وتتبع 
نهج  وهو  األديان،  على  صيني«  طابع 
يقضي بجعلها أكثر توافقًا مع أهداف النظام 
النظام  يدين  أن  العادة  وجرت  الشيوعي. 
اقتراب  مع  سياسيين  معارضين  الشيوعي 
يانغ  شينغ  منطقة  وفي  العام.  نهاية  فترة 
ذات الغالبية المسلمة في شمال غرب البالد، 
تتعرض أقلية اإلويغور وأقليات عرقية أخرى 
التركية،  اللغة  من  منبثقة  لغات  تتحدث 
للعقاب إذا لم تلتزم منع إطالة اللحى وعدم 
وفق  القرآن،  حيازة  حتى  أو  النقاب،  ارتداء 

منظمات للدفاع عن الحريات.
وتنقسم الطوائف في الصين بين كنائس 
الشيوعي،  النظام  عليها  يسيطر  رسمية 

وأخرى سرية.
وحاول الفاتيكان تحقيق تقارب مع النظام 
البابا  قبول  مع  الماضي  العام  الشيوعي 
فرنسيس االعتراف باألساقفة الذين عينتهم 

الحكومة الصينية دون موافقته المسبقة.

مرحلًة  يشكل  ولكنه  جدالً  أثار  حدث  في 
النزاع  في  التصعيد  خفض  من  جديدة 
كييف  نفذت  أوروبا،  في  المستمر  الوحيد 
شرق  في  لروسيا  الموالون  واالنفصاليون 
أوكرانيا، األحد، عملية تبادل شملت أكثر من 
علق  برس«،  »فرانس  ووفق  شخص.  مئتي 
الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي »هذا 
»كان  التبادل  أن  مضيفاً  سعيد«،  أنا  رائع، 
يواجه خطر اإلخفاق في كل ثانية«. كما لفت 
إلى أن عديد األوكرانيين ال يزالون مسجونين 
في روسيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها 

موسكو إلى أراضيها في 2014.
أقارب  من  حشد  زيلينسكي  حول  وتجمع 
عسكريًا   12 وهم  العائدين،  الـ76  األسرى 
ارتدوا بزاتهم خالل الرحلة الجوية، و64 مدنياً. 
يعمالن  كانا  صحفيان  عنهم  المفرج  وبين 
األميركية  لإلذاعة  األوكرانية  الخدمة  في 
هما  ليبيرتي«،  راديو   / يوروب  فري  »راديو 
اللذان  غاالزيوك  وأوليغ  آسييف  ستانيسالف 

ُأوقفا قبل عامين.
»جمهوريتي«  في  االنفصاليون  وأعلن 
روسية  أنباء  لوكاالت  ولوغانسك  دونيتسك 
و63   61 من  متتاليتين  دفعتين  تسلمهم 
شخصاً، بينهم مواطنون روس وبرازيلي كانوا 
أربعة  المتمردين. وقرر  يقاتلون في صفوف 
البقاء  ُأفرج عنهم بطلب من كييف  أشخاص 

في مناطق االنفصاليين »قرب عائالتهم«.
14 شخصًا  قرر  األخرى،  الجهة  في  وأيضاً 
ُأفرج عنهم بطلب من االنفصاليين البقاء في 
أوكرانيا، بحسب السلطات األوكرانية. وبدأت 

التفتيش  نقطة  عند  صباحاً  التبادل  عملية 
القتال،  في مايروسكي قريباً من خط جبهة 
نحو خمس ساعات ألنها تضمنت  واستمرت 

عمليات تحقق من الهوية.
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  ورحب 
بعملية  ميركل  أنغيال  األلمانية  والمستشارة 
الكرملين  أعلن  ما  وفق  »اإليجابية«،  التبادل 
إثر اتصال هاتفي بين الرئيس والمستشارة. 
كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
األلمانية،  المستشارة  مع  مشترك  بيان  في 
وهما راعيان لمسار السالم في أوكرانيا، إلى 
»تبادل كل السجناء المرتبطين بالنزاع«، وفق 

ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
الرئيس  أراد  التي  التبادل  عملية  وأثارت 
الجدل  العام  نهاية  قبل  تنفيذها  األوكراني 
اإلفراج  على  كييف  وافقت  إذ  أوكرانيا،  في 
عن أسرى ال عالقة مباشرة لهم بالحرب في 
األوكرانية  السلطات  ووافقت  البالد.  شرق 
شرطة  في  سابقين  عناصر  عن  اإلفراج  على 
مكافحة الشغب محتجزين في أوكرانيا؛ بسبب 
ضد  الدموية  القمع  حملة  في  ضلوعهم 

المتظاهرين في ساحة ميدان العام 2014.
وهذه االنتفاضة التي قتل فيها نحو 100 
شرق  في  الحرب  بدء  قبل  وقعت  شخص 
أوكرانيا. وعلق االتحاد األوروبي: »أخذنا علمًا 
بتبادل األشخاص المرتبطين« بتلك المأساة، 
استكمال  إلى  نفسه  الوقت  في  كييف  داعياً 

التحقيق و»تقديم )المذنبين( أمام العدالة«.
عن  األوكراني  الرئيس  سؤال  ولدى 
المسألة، قال إن القرار كان »صعبًا«، مضيفاً: 
إعادة  لألسف  نستطيع  ال   )...( خياري  »كان 
من فقدوا حياتهم، ولكن كان بإمكاننا إعادة 

األحياء. أنا متيقن من أنها األولوية«.

السجن تسع سنوات لقس في الصني

تبادل أسرى كبير بني كييف 
واالنفصاليني املوالني لروسيا

بتهمة القيام بأنشطة »هدامة«

في خطوة من شأنها خفض التصعيد

بكين– وكاالت

أوكرانيا– وكاالت

● كيم جونغ أون

● احتفاالت في ساحة تايمز سكوير في نيويورك
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● عناصر من كتائب حزب الله العراقي خالل عرض عسكري في بغداد● عراقيون يحرقون علم أميركا

تنديداً بغارات استهدفت مقرات فصيل مواٍل إليران

بدعوة من تبون

في قضية قتل متظاهر معتقل

اقتحام السفارة األميركية في بغداد وسط هتافات بـ »املوت ألميركا«
آالف  هاجم  ألميركا!«،  »الموت  شعار  مرددين 
المحتجين العراقيين السفارة األميركية في بغداد 
الخارجي،  جدارها  اقتحام  من  وتمكنوا  الثالثاء 
تنديدًا بالغارات الجوية التي استهدفت ليل األحد 
مقرات فصيل مواٍل إليران وأسفرت عن مقتل 25 
من مقاتليه. وهي المرة األولى التي يتمكن فيها 
األميركية  السفارة  إلى  الوصول  من  المحتجون 
المحمية إجماالً بشكل مشدد بسلسلة من حواجز 
الخضراء  المنطقة  داخل  تقع  وهي  التفتيش، 

المحصنة وسط بغداد، بحسب »فرانس برس«.
إيران  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وحمل 
مسؤولية الوقوف وراء الهجوم، داعيًا العراق إلى 
هذا  ويأتي  السفارة«.  لحماية  قواته  »استخدام 
غير  شعبية  احتجاجية  حركة  خضم  في  التطور 
مسبوقة يشهدها العراق منذ أكتوبر ضد الطبقة 
السياسية المتهمة بالفساد، وضد النفوذ اإليراني 
الواسع في العراق. وتدفق رجال يرتدي عدد كبير 
النساء  وبعض  الشعبي،  الحشد  قوات  زي  منهم 
في اتجاه السفارة واجتازوا الحواجز األمنية وصوالً 
فعل  رد  دون  من  بالسفارة  المحيط  الجدار  إلى 

واضح من قوات األمن العراقية.
المراقبة  كاميرات  بتحطيم  محتجون  وقام 
أبراج  ورشقوا  الخارجية،  الجدران  على  المثبتة 
الرئيسية  البوابة  واقتحموا  بالحجارة،  المراقبة 

للسفارة.
النارية  وأطلقت قوات أميركية بعض العيارات 
في الهواء، ثم قنابل الغاز المسيل للدموع وأخرى 
تجاهلوا  الذين  المتظاهرين  لتفريق  دخانية 
تدعوهم  الصوت  مكبرات  عبر  أطلقت  نداءات 
القوات  نفذتها  جوية  ضربات  وأثارت  للتراجع. 
»حزب  لكتائب  مواقع  األحد، ضد  ليل  األميركية، 

 25 مقتل  عن  وأسفرت  العراق  غرب  في  اهلل« 
الغارات  وجاءت  العراقيين.  بين  غضبًا  شخصًا، 
بـ36 صاروخًا  في هجوم  أميركي  مقتل  على  ردًا 
جنود  فيها  العراق  شمال  في  قاعدة  استهدف 
أميركيون. والهجوم على األميركيين هو األحدث 
توجد  مواقع  ضد  صاروخية  هجمات  سلسلة  في 

فيها قوات أميركية في العراق.
الهجوم،  عن  المسؤولية  جهة  أي  تتبَن  ولم 
فيما اتهمت مصادر أميركية كتائب »حزب اهلل«، 
خلفها.  بالوقوف  الشعبي،  الحشد  فصائل  أحد 
في  جندي   5200 نحو  المتحدة  الواليات  وتنشر 
تنظيم  ومحاربة  األمن  قوات  لتدريب  العراق 

الدولة اإلسالمية ومنع عودته إلى البالد.
وطالبت كتائب »حزب اهلل« العراقي والفصائل 
الموالية إليران المنضوية في إطار الحشد الشعبي 
الضربات  بعد  العراقية،  القوات  يساند  الذي 
من  األميركي«  »العدو  بطرد  األخيرة،  األميركية 

البالد.
األميركية،  السفارة  قرب  المحتجون  وحمل 
البرلمان:  الثالثاء، الفتات كتب على إحداها »الى 
يجب إخراج القوات األميركية وإال سيتم طردهم«، 
األميركية  السفارة  »أغلقوا  أخرى  على  كتب  فيما 

في بغداد«، و»إلى أميركا.. سنرد بقوة«.
السفارة  جدار  على  المحتجون  كتب  كما 

في  سليماني«،  »قائدي  بينها  عبارات  الخارجي 
قاسم  اإليراني  القدس«  »فيلق  قائد  إلى  إشارة 
الخارجية  العمليات  عن  المسؤول  سليماني 
في  اإليرانية  العسكرية  االستراتيجية  ومهندس 
أعالم  وعلقت  للحشد«.  نعم  و»نعم  المنطقة، 
الجدار  على  الشعبي  الحشد  فصائل  من  لعدد 

الخارجي للسفارة.
وشارك عدد من أبرز قادة الحشد الشعبي في 
الشعبي  الحشد  هيئة  رئيس  بينهم  االحتجاجات، 
فالح الفياض، ونائبه أبو مهدي المهندس وزعيم 
الخزعلي.  قيس  الحق«  أهل  »عصائب  فصيل 
الشارع  في  خيمًا  المتظاهرين  بعض  ونصب 

سيبدأون  أنهم  إلى  مشيرين  للسفارة،  المقابل 
اعتصامًا مفتوحًا.

عادل  المستقيل  العراقي  الوزراء  رئيس  ودعا 
»فورًا«،  المغادرة  إلى  المتظاهرين  المهدي  عبد 
األمنية ستمنع »بصرامة  القوات  أن  على  مشددًا 
مصدر  وذكر  األجنبية«.  بالممثليات  تحرش  أي 
تويلر  ماثيو  األميركي  السفير  أن  دبلوماسي 
في  موظفين  إجالء  نافيًا  العراق،  خارج  موجود 

السفارة.
الكبيرين  حليفيه  أشهر  منذ  العراق  ويدعو 
إلى  أراضيه  إلى عدم تحويل  األميركي واإليراني 
األميركية  الضربات  لكن  بينهما.  معركة  ساحة 

واشنطن  بين  العالقات  توتر  إلى  أدت  األخيرة 
أن  اإلثنين،  العراقية،  الحكومة  وأعلنت  وبغداد. 
العراقية– الحدود  على  حصلت  التي  الضربات 

مع  العالقة«  »مراجعة  إلى  تدفعها  السورية 
»اعتمدت  رسمي:  بيان  وقال  المتحدة.  الواليات 
الخاصة  استنتاجاتها  على  األميركية  القوات 
وأولوياتها السياسية، وليس األولويات كما يراها 

العراق حكومة وشعبًا«.
ودعا نواب في البرلمان العراقي حكومة بالدهم 
الذي  المتحدة  الواليات  مع  االتفاق  مراجعة  إلى 
يسمح بنشر جنود أميركيين في البالد، وقالوا إن 
وفيما  للسيادة.  انتهاك  إلى  ترقى  الضربات  تلك 
األميركي،  السفير  ستستدعي  إنها  بغداد  قالت 
لم  بأنها  العراقية  السلطات  واشنطن  اتهمت 
مصالح  »حماية«  أجل  من  الالزمة  الجهود  تبذل 

الواليات المتحدة.
وراء  بالوقوف  إيران  ترامب  دونالد  واتهم 
عبر  قائاًل  األميركية،  السفارة  على  الهجوم 
السفارة  ضد  هجومًا  دبرت  »إيران  »تويتر«: 
األميركية في العراق، وسيحملون مسؤولية ذلك 
بشكل كامل«، داعيًا العراق إلى »استخدام قواته 
وزارة  في  مسؤولون  وقال  السفارة«.  لحماية 
إليران  الموالية  الفصائل  إن  األميركية  الدفاع 
الدولة  تنظيم  من  أكبر«  »تهديدًا  اآلن  تشكل 
المتكررة  الصاروخية  الهجمات  بسبب  اإلسالمية 

على مصالح أميركية.
عادل  األعمال،  تصريف  حكومة  رئيس  وأقر 
مارك  األميركي  الدفاع  وزير  بأن  المهدي،  عبد 
وقال  وقوعها.  قبيل  بالضربات  أبلغه  إسبر 
المتحدة  الواليات  أن  »أخبرني  المهدي:  عبد 
ذلك  أن  وأخبرته  اهلل  حزب  كتائب  ستضرب 
إلى  يؤدي  وقد  للغاية  خطيرًا  عماًل  سيكون 
الشهر  استقالته  المهدي  عبد  وقدم  تصعيد«. 

الماضي تحت ضغط الشارع.

أعلنت »حركة مجتمع السلم«، أبرز حزب إسالمي 
في الجزائر، اإلثنين، موافقتها على عرض الرئيس 
إلصالح  حوار  إجراء  تبون  عبدالمجيد  الجديد 
مقري  عبدالرزاق  الحزب  رئيس  وقال  الدولة. 
أجل  من  الحوار  في  طرفا  »سنكون  له:  بيان  في 
اإلصالحات، إذ تمت الدعوة إليه وسنقدم أفكارنا 

واقتراحاتنا«، وفق »فرانس برس«.
غيرنا  وواجب  الوطني  »واجبنا  مقري:  وتابع 
ليحقق  كاملة  الفرصة  الجديد  للرئيس  نعطي  أن 
في  ينجح  أن  صدق  بكل  له  ونتمنى  النجاح، 
مهمته، ونعتبر أن نجاحه في مهمته هو لمصلحة 
رئيس  وأكد  الجزائريين«.  كل  ولمصلحة  الجزائر 
من  جزءا  »اختاره  تبون  أن  اإلسالمية  الحركة 
المواطنين،  إرادة  نحترم  ونحن  الجزائري  الشعب 
وسنتعامل معه كرئيس للجزائريين كما تعاملنا مع 
طريقة  من  موقفنا  كان  مهما  قبله  من  الرؤساء 

تنظيم االنتخابات«.
وكان تبون قد دعا في 19 ديسمبر في خطاب 
توليه مهامه إلى »طي صفحة الخالفات والتشتت 
والتفرقة«، مؤكدا التزامه بـ»بمد اليد للجميع من 
الوطني  التوافق  إطار  في  تحقيقها  إكمال  أجل 

وقوانين الجمهورية«.
من  بـ58.13٪  األولى  الدورة  من  تبون  وفاز 
 ،39.88٪ المشاركة  نسبة  بلغت  بينما  األصوات 

بجميع  مقارنة  اإلطالق  على  األدنى  وهي 
البالد.  تاريخ  في  التعددية  الرئاسية  االنتخابات 
احتجاجيا  حراكا  فبراير   22 منذ  الجزائر  وتشهد 
البالد  في  القائم  النظام  مسبوق ضد  غير  شعبيا 
همش  وقد   ،1962 العام  في  استقاللها  منذ 
األحزاب  له  رسمية،  ال هيكلية  الذي  الحراك،  هذا 

السياسية.
حكم  الذي  بوتفليقة  عبدالعزيز  استقالة  ومنذ 
البالد على مدى 20 عاما في أبريل يطالب الحراك 
الدولة  إصالح  تتولى  انتقالية  مؤسسات  بتشكيل 
وعارض  السلطة.  في  القائم  »النظام«  وتفكيك 
»النظام«  أصر  التي  الرئاسية  االنتخابات  الحراك 
حد  ووضع  لبوتفليقة  خلف  إليجاد  إجرائها  على 

لألزمة.
مرشحا  السلم«  مجتمع  »حركة  تقدم  ولم 
للرئاسة ولم تدعم أي مرشح، مؤكدة عدم توافر 
»مثل  االنتخابات  لتنظيم  المناسبة  الشروط 
الشفافية وتلبية مطالب الشعب«. وكان تبون قد 
رئيسا  انتخابه  بعيد  الشعبي  الحراك  على  عرض 

»حوارا جادا من أجل بناء جزائر جديدة«.
و»حركة مجتمع السلم« هي أبرز حزب معارض 
أصل  مقعدا من   34( للبرلمان  األولى  الغرفة  في 
ضمن  و2012   2004 عامي  بين  وكانت   ،)462
عبدالعزيز  للرئيس  الداعم  الرئاسي  التحالف 
مجتمع  »حركة  أن  اإلثنين  مقري  وأكد  بوتفليقة. 
السلم« لم تستشر في تأليف الحكومة التي عين 

تبون، السبت، عبدالعزيز جراد رئيسا لها.

إسالميو الجزائر على خط الحوار 
مع الرئيس الجزائري الجديد

حكم باإلعدام على 27 عضوًا في جهاز املخابرات السوداني

●  الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون

سوادنية  محكمة  حكمت  أولى،  سابقة  في 
اإلثنين باإلعدام شنقًا على 27 من أعضاء جهاز 
األمن والمخابرات )سابقًا( بعد إدانتهم بالتسبب 
في قتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان 
عمر  السابق  الرئيس  أطاحت  التي  االحتجاجات 
البشير. وبحسب »فرانس برس«، فإن هذه هي 
المرة األولى التي تصدر فيها أحكام باإلعدام في 
الذي  البشير  عمر  سقوط  منذ  أمن  عناصر  حق 
بقبضة من حديد طوال ثالثين  السودان  حكم 

سنة.
وفاة  الماضي  فبراير  من  الثاني  في  وُأعلن 
بعد  الكريم  عوض  الخير  أحمد  المدرسة  أستاذ 
بات  الذي  والمخابرات  األمن  جهاز  اعتقله  أن 
بلدة  في  العامة،  المخابرات  جهاز  اليوم  اسمه 
البالد.  شرق  في  كسال  بوالية  القربه  خشم 
وكان تم اعتقاله في 31 يناير في الشارع، وبعد 
انتهاء تظاهرة في المنطقة. ووجهت إليه تهمة 

المشاركة في تنظيم التظاهرات.
»وفق  الرحمن:  عبد  الصادق  القاضي  وقال 
السبعة  المتهمين  إدانة  للمحكمة  ثبت  ما 
)االشتراك   21 المادتين  بموجب  والعشرين 
القانون  من  العمد(  )القتل  و130  الجنائي( 
عليهم  الحكم  وتقرر  السوداني،  الجنائي 
القاضي:  وأضاف  الموت«.  حتى  شنقًا  باإلعدام 
المجني  ضرب  في  واشتركوا  المتهمون  »اتفق 
الضرب  نتيجة  والكدمات  األذى  عليه... وتسبب 
في وفاته«. وعقب نطق القاضي بالحكم، هتف 

العدل«.  يحيا  أكبر،  »اهلل  القتيل  أسرة  أفراد 
وحكمت المحكمة على أحد عشر من أفراد جهاز 
المخابرات بالسجن لمدة تتراوح بين ثالث إلى 
عنصرًا   38 القضية  في  خمس سنوات. وحوكم 
بدء  لدى  القضائية  الحصانات  عنهم  ُأسقطت 
في  األمن  عناصر  ويتمتع  القضية.  في  التحقيق 

السودان بحصانة قضائية إجماالً.
وكانت المحكمة برأت ثالثة عناصر في وقت 
حاضرين  يكونوا  لم  أنهم  ثبت  أن  بعد  سابق، 

منظمات  وتتهم  الجريمة.  ارتكاب  مكان  في 
بارتكاب  المخابرات  جهاز  وناشطون  حقوقية 
جرائم تعذيب إبان سنوات حكم البشير. وُأطيح 
البشير في أبريل في انقالب عسكري تحت ضغط 

الشارع.
المدينة  درمان،  أم  في  المحكمة  وعقدت 
منذ  جلسة  وعشرين  اثنتين  للخرطوم،  التوأم 

أغسطس الماضي.
مئات  اإلثنين  تجمهر  المحكمة،  قاعة  وخارج 

وصورًا  السودان  أعالم  حملوا  الذين  المحتجين 
للمتوفى أحمد الخير كتب عليها »دم الشهيد ما 
العدل.  »يحيا  بالحكم  النطق  بعد  وهتفوا  راح«، 

القصاص بس«.
الواقعة  كسال  والية  من  العشرات  ووصل 
على  الخرطوم  شرق  كيلومتر   800 بعد  على 
بالحكم.  النطق  جلسة  لحضور  حافالت  متن 
منذ  »جئنا  حسن:  أحمد  المدرسة  أستاذ  وقال 
هذه  لنشهد  مدارس،  وتالمذة  معلمون  أمس، 
المحكمة ومساندة أسرة زميلنا«. ورفضت أسرة 
سأل  عندما  المدانين  عن  العفو  القتيل  المعلم 
القاضي شقيقه سعد الخير الذي انفجر باكيًا، قبل 

أن يجيب »أطالب بالقصاص«.
القتيل  لذوي  السوداني  القانون  ويتيح 
الحكم  ويتولى  إدانتهم.  بعد  قاتليه  عن  العفو 
من  مؤلف  سيادة  مجلس  حاليًا  السودان  في 
مدنيين وعسكريين مهمته إدارة مرحلة انتقالية 
إلى  السلطة  وتسليم  انتخابات  إلى  البالد  تقود 
عبد  السوداني  الوزراء  رئيس  وشدد  المدنيين. 
اهلل حمدوك على تحقيق العدالة لمن »ُاستشهدوا 
أثناء  الماضي  األسبوع  االحتجاجات«. وقال  أثناء 
ضد  االحتجاجات  بدء  على  عام  بمرور  االحتفال 
عارية  الرصاص بصدور  واجهوا  »الذين  البشير 

وجعلوا هذا ممكنًا، دماؤهم لن تضيع هدرًا«.
قاد  الذي  والتغيير  الحرية  لتحالف  وفقًا 
حركة  خالل  شخصًا   250 قتل  التظاهرات، 
وتقول  لقمعها.  محاوالت  خالل  غالبًا  االحتجاج 
منظمة العفو الدولية إن العدد 177 قتياًل. ويحق 
مدة  خالل  المحكمة  قرار  استئناف  للمحكومين 

أسبوعين من صدور الحكم.

● اعتصام تضامني في أم درمان مع أحمد الخير بعد وفاته خالل االعتقال

في نهاية عقد دموي.. حركة الشباب الصومالية ال تزال تشكل خطرا كبيرا
خالل  عليها  تسيطر  كانت  أراضي  خسارتها  رغم 
العقد المنصرم، وفرار عدد من عناصرها وضربات 
اإلسالمية  الشباب  حركة  تزال  ال  أميركية،  جوية 
السلطة  ضعف  ظل  في  كبيرا  خطرا  تشكل 

المركزية الصومالية، برأي محللين.
لمكافحة  المكلفة  الجهود  من  سنوات  ورغم 
الحركة، فإنها تمكنت مرة أخرى من تفجير مركبة 
إلى  أدى  مما  مقديشو،  في  بالمتفجرات  محملة 
أكثر  من  واحدة  في  السبت،  شخصا،   81 مقتل 
الهجمات دموية في العقد، وفق »فرانس برس«.
يقول مات برايدن مدير مركز »ساهان« الذي 
الشباب  لحركة  الحقيقية  »السمة  نيروبي:  مقره 
قتل  »لقد  وأضاف:  االستمرار«.  على  قدرتها  هي 
مسيرة،  بطائرات  ضربات  في  الحركة  في  قادة 
العديد  قتل  كما  الكوماندوز،  لقوات  ومداهمات 
الحركة  تواصل  ذلك  ومع  القنابل،  صانعي  من 
قوات  ضد  عصابات  وحرب  تقليدية  حرب  شن 
القنابل، وتأسيس بنية تحتية مالية  العدو، وبناء 

وإدارية سرية وفعالة«.
لتنظيم  التابعة  الحركة  برايدن إن قدرة  وقال 
الصومال  إلحاق خسائر جسيمة في  القاعدة على 
هشاشة  تبرز  المنطقة،  في  أخرى  ومناطق 
التي  الخالفات،  في  الغارقة  المركزية  الحكومة 

تركز على البقاء في السلطة أكثر من تركيزها على 
محاربة اإلسالميين.

الشباب  حركة  كانت  الحالي،  العقد  بداية  في 
حضرية  مراكز  على  سيطرت  فقد  ذروتها،  في 
كبيرة من بينها أجزاء من مقديشو، بينما كانت 
على  سوى  تسيطر  ال  دوليا  المدعومة  الحكومة 
جزء صغير من أراضي العاصمة. ودخلت الصومال 
في فوضى بعد اإلطاحة بنظام الرئيس سياد بري 
العسكري في 1991، مما أدى إلى مجاعة وعقود 

من حروب القبائل الفوضوية.
في  الشباب  جناح  من  الشباب  حركة  انبثقت 
للحكومة  المنافس  اإلسالمية  المحاكم  اتحاد 
 2004 في  االتحاد  تأسس  دوليا.  المدعومة 
من  كبيرة  أجزاء  على  قصيرة  لفترة  وسيطر 
 ،2011 من  الثاني  النصف  في  ولكن  الصومال. 
أخرجتها قوة  الحركة تتضاءل بعد أن  بدأت قوة 
التابعة لالتحاد األفريقي )أميسوم(  حفظ السالم 

من آخر معاقلها في مقديشو.
إلى  الحركة  مقاتلو  اضطر  الحين،  ذلك  ومنذ 
زالوا  ما  لكنهم  معاقلهم،  معظم  عن  التخلي 
الشاسعة  الريفية  المناطق  على  يسيطرون 
وحافظوا على وجودهم في المراكز الحضرية من 

خالل شبكة استخبارات واسعة النطاق.
القرن  شؤون  خبير  موتيجا  موريتي  وقال 
»لقد  الدولية:  األزمات  بمجموعة  األفريقي 
كسبوا الدعم من خالل التخيير أو اإلجبار. لديهم 

إمدادات ثابتة من التمويل من خالل شبكة من 
الضرائب واالبتزاز«. وجاء في تقرير لفريق خبراء 
تابع لألمم المتحدة في نوفمبر أن نظام الضرائب 
للحركة  سمح  للمجموعة  )المافيا(  طريقة  على 
بتوليد إيرادات حتى في المناطق التي ال تسيطر 

عليها، مثل ميناء مقديشو.
وفي مؤشر على قدرة الحركة على التسلل إلى 

فجرت  انتحارية  أن  تبين  الحكومية،  المؤسسات 
في  مقديشو  في  الحكومية  المكاتب  في  نفسها 
يوليو، مما أسفر عن مقتل رئيس بلدية المدينة، 
وتحول  مزورة.  هوية  تحت  تعمل  موظفة  كانت 
محليا.  متفجرات  تصنيع  إلى  الحركة  مقاتلو 
دموية  الحركة  هجمات  أكثر  من  بعض  وكانت 
في السنوات األخيرة، مثل تفجير شاحنة مقديشو 

العام 2017 الذي خلف 512 قتيال. وتمكنت حركة 
المنطقة،  في  شبكتها  توسيع  من  أيضا  الشباب 
هجمات  عدة  من  عانت  التي  كينيا  في  خصوصا 
إلى  قوات  بإرسال  قيامها  على  ردا  مدمرة، 
الصومال في العام 2011. وفي يناير 2019، قتل 
21 شخصا في حصار ألحد فنادق نيروبي الراقية، 
الشباب  حركة  نشطاء  من  منفذيه  معظم  كان 

المولودين في كينيا.
التابعة  السالم  حفظ  قوة  هجوم  انتهاء  منذ 
شهدت   ،2015 في  )أميسوم(  األفريقي  لالتحاد 
سيطرة الحركة على األراضي ركودا. وقال موتيغا 
إن أحد أكبر األخطاء التي ارتكبت في القتال ضد 
من  طردهم  تم  ما  غالبا  أنه  هو  الشباب  حركة 
سيحدث  لما  للتطبيق  قابلة  »خطة  دون  القرى 

الحقا«.
قوات  من  جندي  ألف   20 نحو  مغادرة  ومع 
المقررة  األفريقي  لالتحاد  التابعة  السالم  حفظ 
الوطني  الجيش  إن  المحللون  يقول   ،2021 في 
قيام  بسبب  ربما  اإلطالق،  على  جاهزا  ليس 
بريطانيا وتركيا واالتحاد األوروبي بتنظيم برامج 
نرى  »ال  برايدن:  وقال  للجيش.  منفصلة  تدريب 
أن  يمكنها  متماسكة  أمنية  قوة  ستظهر  أنه 
تواجه الشباب خصوصا إذا انسحبت قوات االتحاد 

األفريقي«.
إال أنه قال إن العقبة الرئيسية أمام قتال حركة 
للحكومة  أولوية  يكن  لم  ذلك  أن  هو  الشباب 

في  الحكومة  دخلت  ذلك  من  وبدال  المركزية. 
وركزت  الواليات،  حكومات  مع  سياسية  خالفات 
مسعى  في  المحلية  اإلدارات  على  السيطرة  على 
االنتخابات  انتخابها في  إعادة  لتعزيز فرصها في 
البرلمانية المقررة في 2020 والرئاسية في 2021.
وقال برايدن إن عددا أكبر من موارد الشرطة 
والجيش الوطني يتم نشرها حاليا لتأمين عملية 
بدال من  الوسطى  غالمودغ  انتخابية في منطقة 
نشرها في العمليات الهجومية ضد حركة الشباب. 
تتلقى  التي  الحكومة  أن  يعني  »هذا  وأضاف: 
الدولية  والموارد  الدعم  من  العظمى  الغالبية 
في  المعركة  تلك  صنفت  قد  الشباب  لمحاربة 

أفضل األحوال على أنها أولوية ثانية«.
حكومة  هي  الصومالية  الحكومة  فإن  رسميا، 
غير  يزال  ال  البالد  دستور  أن  إلى  نظرا  انتقالية، 
قد  كانت  المفاوضات  إن  برايدن  وقال  مكتمل. 
بدأت في ظل الحكومات السابقة بشأن استكمال 
الدستور واالتفاق على هيكلية اتحاد البالد، لكن 
زيادة  ورغم  المحادثات.  أوقفت  الحالية  الحكومة 
الغارات الجوية األميركية في عهد الرئيس دونالد 
800 شخص  من  أكثر  بحياة  أودت  التي  ترامب، 
حركة  أن  المراقبون  يعتقد   ،2017 أبريل  منذ 
العام  بعد  الدمار  إحداث  في  ستستمر  الشباب 
الشباب  حركة  أن  »يبدو  موتيغا:  وقال   .2020
تختتم العقد وهي في وضع قوي كما كانت قبل 

عشر سنوات«.

الخرطوم–وكاالت

الجزائر–وكاالت

بغداد–وكاالت

مقديشو–وكاالت

●  دمار بعد انفجار شاحنة مفخخة في وسط مقديشو

حكم باإلعدام ليمني هاجم عرضًا مسرحيًا في الرياض

هاجم،  يمني  على  باإلعدام  حكماً  سعودية  محكمة  أصدرت 
بالسكين، أربعة ممثلين إسبان خالل عرض مسرحي في الرياض 
الشهر الماضي وأصابهم بجروح، في هجوم هو األول منذ حملة 
االنفتاح التي يقودها ولي العهد األمير محمد بن سلمان. كما 
بالسجن لمدة 12 سنة وستة  الجزائية حكماً  أصدرت المحكمة 
أشهر على يمني آخر على خلفية الهجوم ذاته، الذي قالت السلطات 
إن فرع تنظيم القاعدة في اليمن أمر به. وقالت قناة »اإلخبارية« 

بقتل  ابتدائياً  حكماً  تصدر  الجزائية  »المحكمة  األحد  الحكومية 
الرياض«.  في  استعراضية  فرقة  على  اإلرهابي  الهجوم  مرتكب 
وتابعت: »المحكمة الجزائية تصدر حكماً ابتدائياً بسجن المتهم 
الثاني في قضية الهجوم اإلرهابي على فرقة استعراضية بالرياض 
12 عاماً وستة أشهر«. ولكن يمكن للمتهمين استئناف الحكمين 

الصادرين بحقها.
وكانت مدريد ذكرت أن أربعة من مواطنيها ُأصيبوا بالهجوم 
بالسكين الذي وقع في 11 نوفمبر الماضي خالل عرض مسرحي 
تسجيل مصور  وأظهر  الطلق.  بالهواء  الرياض  في  حديقة  في 
المهاجم، الذي ذكرت السلطات أنه يبلغ من العمر 33 عاماً، وهو 

يعتلي خشبة المسرح ويهاجم الممثلين بسكين قبل أن يتدخل 
عناصر األمن لتوقيفه. وأوردت قناة »اإلخبارية« أخيرًا، أن المهاجم 
اليمني تلقى أوامره من قيادي في تنظيم »القاعدة« في اليمن، 
الفرع الذي تعتبره واشنطن أحد أخطر المجموعات التابعة للجماعة 
المتطرفة في العالم. لكن التنظيم لم يتبَن الهجوم في الرياض. 
ما  يتضح  لم  الذي  اآلخر  الشخص  إلى  السلطات  التحقيق  وقاد 
إذا كان موقوفاً. وتقود السعودية في اليمن تحالفاً عسكرياً في 
مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ مارس 
2015. وتسببت المعارك بمقتل وإصابة آالف المدنيين اليمنيين، 
بينهم من لقي حتفهم في ضربات جوية نفذتها طائرات التحالف.

الرياض–وكاالت



أثار كارلوس غصن، الذي بنى أكبر تحالف في قطاع السيارات 
في العالم وأوقف بشكل مفاجئ في اليابان قبل عام الرتكابه 
مخالفات مالية، صدمة من جديد بعد أن تمكن من مغادرة 

اليابان حيث كان يخضع لإلقامة الجبرية، ليظهر في لبنان.
في  البرازيلي   - اللبناني   – الفرنسي  األعمال  رجل  وصل 
مجال  في  انقالبا  أحدث  حيث  اليابان  إلى  التسعينات  أواخر 
ممارسة إدارة الشركات، لم يمض وقت طويل حتى بدأت 
وسائل اإلعالم تسلط أضواءها عليه بعد أن أنقذ »نيسان«، 
إحدى أكبر شركات السيارات اليابانية، من اإلفالس في أوائل 

القرن الحالي.
 ،2018 نوفمبر   19 وفي  الزمن،  من  عقدين  مرور  وبعد 
سقط غصن الذي ترأس تحالف »رينو-نيسان-ميتسوبيشي«، 
حيث أوقف بشكل مفاجئ لدى خروجه من طائرة خاصة تابعة 
لـ»نيسان« في طوكيو، أمام عدسات الكاميرات، ووجهت إليه 

تهمة إخفاء قسم من مداخيله عن السلطات المالية.
الرجل  لكن  أسقطه،  الذي  الجشع هو  إن  منتقدوه  يقول 
أنه  يؤكد  مناصبه،  كل  من  وجرد  بنفوذ  يتمتع  كان  الذي 

ضحية مؤامرة دبرتها »نيسان«، وخيانة.
من سجنه حيث أمضى 130 يوما، أجرى مقابلة مع وكالة 
»فرانس برس« في أواخر يناير حمل فيها بعنف على رفض 
اإلفراج عنه بكفالة مرتين، معتبرا أن ذلك ما كان ليحدث في 
»أي ديمقراطية أخرى«، وذلك قبل أن يوافق القضاء الياباني 
على طلب لإلفراج عنه أخيرا، حيث منح منذ أواخر أبريل حرية 
مقيدة جدا في طوكيو، مع منعه من التحدث مع زوجته كارول 

باستثناء مرة واحدة أخيرا، عبر الفيديو.

بيئة متعددة الثقافات
ولد كارلوس غصن بشارة في التاسع من مارس 1954 في 
بورتو فيلخو البرازيلية التي انتقل إليها جده، وكاد يموت في 
سن الثانية بعد أن تسمم إذ شرب مياها غير صالحة للشرب، 

بعد ذلك، قررت عائلته العودة للعيش في لبنان حيث نشأ في 
بيئة »متعددة الثقافات«، في مدرسة لآلباء اليسوعيين يدرس 

فيها أساتذة فرنسيون ولبنانيون وسوريون ومصريون.
لصحيفة  ويقول  متمرد«.  »طالب  بأنه  نفسه  ويصف 
»نيكاي« التي تهتم بأوساط األعمال في اليابان: »كان لدي 

الكثير من الطاقة وكنت أبحث دائما عن وسيلة لصرفها«.
نال شهادته الثانوية في فرنسا ودخل كلية »البوليتكنيك« 
شركة  في  عمل  سنوات،  أربــع  وبعد  العشرين،  سن  في 
»ميشالن« حيث حقق نجاحا باهرا، وال سيما في مجال خفض 
كلفة اإلنتاج، وانضم إلى »رينو« في 1996، وفي العام 1999 

بحثت المجموعة عن شريك وتحالفت مع »نيسان«.
ويقول غصن عن تلك المرحلة »كنت حريصا على احترام 
للمساهمين،  العام  االجتماع  خالل  اليابانية.  الثقافة  تقاليد 
تعلمت كيف أنحني بزاوية 30 و60 درجة. ولكنني أتيت من 
أجل هدف واحد: أن أجعل الشركة الخاسرة تقف مجددا على 

قدميها«.
كلل  بال  يعمل  كان  الذي  »المتصلب«  المسؤول  وطلب 
بإغالق  تمثلت  »التضحيات«  من  الكثير  »نيسان«  تقدم  أن 
انتهاء  وبعد  وظيفة،  ألف  عشرين  وإلغاء  مصانع  خمسة 
»شهر العسل« مع الشركة التي »كرمته تكريم األبطال«، بدأ 
»تسلطه« يثير استياء وغضب، وفقا لموظفين في المجموعة 

تحدثوا لـ»فرانس برس«.
»رينو«  إدارة  لمجلس  رئيسا  أصبح  عندما  االستياء  ازداد 
منصبين،  جمع  في  سابقة  بذلك  مسجال   ،2005 في  أيضا 

حسب نشرة »فورتشن« التي تضع كل سنة الئحة بأكبر 500 
شركة في العالم في رقم األعمال.

»سقوط غير متوقع«
في 2017، أضاف كارلوس غصن إلى جعبته منصبا ثالثا هو 
رئاسة مجلس إدارة شركة »ميتسوبيشي موتورز«، ما كان 
يعني دخال إضافيا لرجل يحصل على ماليين الدوالرات سنويا، 
اليابانية إن هذا »كان مجرد مكافأة  لـ»نيكاي«  لكنه يقول 
يتقربون  السيارات  كبار مصنعي  جعل  الذي  ألدائه  منصفة 

منه«.
أعلى  »على  صداقات  األعمال  رجل  كون  صعوده،  أثناء 
مستوى«، كما قال للصحيفة اليابانية، وكان يشارك في منتدى 

»دافوس«، ويحب حضور مهرجانات »كان« السينمائية.
في البرازيل، كان له شرف حمل الشعلة األولمبية بمناسبة 
األلعاب األولمبية في ريو دي جانيرو العام 2016، وفي لبنان 
يحمل  بريدي  طابع  صمم  نبيذ،  مصنع  غصن  يملك  حيث 

صورته.
ينصب  كان  اهتمامه  إن  يوما  قال  بالجشع،  اتهامه  عن 
دخل  ضمان  على  ويحرص  عائلته  على  األول  المقام  في 
ثابت بنزاهة. وتحدثت زوجته السابقة ريتا، بكالم قاس عنه 
للصحافة اليابانية بعد طالقهما، لكن أبناءهما األربعة يبدون 

إعجابا كبيرا به.
وقال ابنه في مقابلة أجريت معه أخيرا: »قد يكون مسؤوال 
قاسيا. في حياته المهنية، ال يسعى إلى إرضاء الجميع، ولكنه 
في حياته الشخصية مختلف تماما. إنه رجل أمين ومخلص 
وبسيط جدا«. وفي 2017، كتب كارلوس غصن أنه بعد هذه 
المسيرة الحافلة »سأقضي الوقت مع أبنائي وأحفادي. سأقوم 
بالتدريس وتقديم المشورة لشركات ومؤسسات ومنظمات 
الحياة تمضي في مسارات لم  أخرى«. وقال حينذاك »لكن 

تكن متوقعة في بعض األحيان«.

في  اندلعت  التي  طرابلس،  العاصمة  حــرب  ألقت 
التوقعات  على  بظاللها  الماضي  أبريل  من  الرابع 
الدولية لالقتصاد الليبي في العام 2020، وذلك رغم 
االقتصادية  المؤشرات  بعض  في  النسبي  التحسن 

والمالية في العام 2019.
توقعاته  الدولي  البنك  أطلق  العام،  في خريف هذا 
خالل  الليبي  االقتصاد  حيال  ــدا«  ج »المتشائمة 
مرتفع،  نمو  من  يتحول  عندما  القادمين،  العامين 
دائرة  إلى   %5.5 نحو   ،2019 لعام  المتوقعة  نسبته 

االنكماش بنسبة %0.6.
أكتوبر  ليبيا-  في  االقتصادية  »اآلفاق  تقرير  وفي 
في  الدائرة  الحرب  إن  الدولي  البنك  قال   ،»2019
أبريل  في  شرارتها  اندلعت  والتي  طرابلس  محيط 
االنتعاش  زخم  على  القضاء  في  تسببت  الماضي، 
-2017 بين  الفترة  الذي شهدته  النسبي  االقتصادي 

.2018
المركزي  البنك  استمرار  الدولي  البنك  ويرجح 
الجاري  الحساب  فوائض  لكن  ــواردات  ال تقنين  في 
الناتج  إجمالي  من   %7.3 من  باطراد  ستنخفض 
وبالتالي   ،2022 في   1.4 إلــى   2020 في  المحلي 
ستستقر االحتياطات عند 91 مليار دوالر خالل الفترة 

.2022-2020
الوضع  على  بظالله  السياسي  االنقسام  وألقى 
في  طرابلس  في  المركزي  المصرف  قرر  إذ  القائم، 

الماضي فرض إجراءات مشددة على بيع  أبريل 
أربعة  على  التجارية  لألغراض  األجنبي  النقد 

الواحة،  والتنمية،  »التجارة  هي:  مصارف 
اإلجماع العربي، الوحدة«.

البيضاء  في  »المركزي«  إدارة  لكن 
سمته  ما  إلى  مشيرة  القرار  رفضت 
»التوزيع غير العادل على أقاليم ليبيا 
االعتمادات، ووقفها  الثالثة من ملف 
الرئيسية  إدارتها  تقع  مصارف  على 
خطير  مؤشر  في  الشرقية  بالمنطقة 
المركزي  المصرف  إقحام  على  ينمي 

في التجاذبات السياسية«.
ليبيا  ترتيب  تدحرج  في سياق متصل، 

األخير  قبل  وما  عربيا  األخير  المركز  إلى 
وفق  االقتصادية  الحرية  حيث  من  عالميا 

وذلك  الكندي،  فريزر  معهد  عن  صادر  تقرير 
وحرية  البالد  في  الحكومي  اإلنفاق  حجم  على  بناء 

التجارة الدولية.
في المقابل، ارتفعت اإليرادات النفطية إلى 30.62 
إلى  يناير  من  الفترة  أي  شهرا   11 في  دينار  مليار 
من  ليبيا  تمكنت  حيث  الماضي،  نوفمبر  نهاية 
التي  االنتعاش  فترة  خالل  النفطي  إنتاجها  مضاعفة 
يوميا  برميل  مليون   1.17 إلى  ليصل  عامين  دامت 

في أبريل 2019.
أطلقته  الذي  االقتصادي  اإلصــالح  برنامج  وحقق 
إذ  النجاحات،  بعض  الماضي  العام  الوفاق  حكومة 
ارتفعت إيرادات رسوم بيع النقد األجنبي إلى 21.07 
يناير  بين  الفترة  أي  شهرا،   11 في  دينار  مليار 

ونهاية نوفمبر الماضي.
الرئاسي  المجلس  ــرر  ق الــمــاضــي،  يوليو  ــي  وف
تخفيض الرسم المفروض على مبيعات النقد األجنبي 
فعل  ردود  أثار  مما   ،%183 عن  بدال   ،%163 إلى 
التي  الخطوة  لهذه  ومعارض  مؤيد  بين  واسعة 
الموازية  السوق  في  الفور  على  انعكاساتها  ظهرت 
مقابل  الـــدوالر  صــرف  سعر  في  حــاد  انخفاض  مع 

األوســاط  بين  واضحا  التساؤل  بدا  فيما  الدينار، 
االقتصادية حول دواعي »المصلحة العامة« من وراء 
هذا القرار الذي صدر على نحو مفاجئ. وعلى صعيد 

»نومورا«  الياباني  االستثمار  بيت  أكد  فقد  التضخم، 
إنفاق  على  الليبيين  يجبر  الغذاء  أسعار  ارتفاع  أن 
اإلنتاج  بزيادة  موصيا  عليه،  دخلهم  من  أكبر  نسبة 

من  وحمايتهم  الغذائي  األمــن  لتحقيق  الــزراعــي 
الصدمات في المستقبل.

عنه  صــادرة  مذكرة  في   - االستثمار  بيت  وأدرج 
في  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  تسبب  من  تحذر 
أزمة إنسانية - ليبيا في الخانة األولى للبلدان األكثر 
األكثر  دولة  خمسين  وتتضمن  الخطر  لهذا  عرضة 
من   %26.1 تشكل  حيث  للغذاء  مؤشرها  في  ضعفا 
تشكل  حين  في  العالمي،  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
العالم،  سكان  من   %59.1 من  أكثر  نفسها  الدول 
منها  أربعة  باستثناء  جميعها،  البلدان  هذه  إن  حيث 

»اقتصادات نامية«.
واالنقسام  الحرب  استمرار  أن  محللون  ــرى  وي
محاولة  أية  أمام  الرئيسية  العقبة  يبقيان  الداخل 
أن  إلــى  مشيرين  الليبي،  االقتصاد  الستنهاض 
والمالي  االقتصادي  ــألداء  ل المتشائمة  التوقعات 
الليبي تبقي قائمة في العام 2020 أو ربما على مدى 
تعيشه  الذي  االستثنائي  الوضع  هذا  ظل  في  أبعد 

البالد.

اقتصاد

كالم في األرقام

احتياطي النقد األجنبي في فيتنام

قالوا
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تغيير  دون  الرئيسي  الفائدة  سعر  إبقاء  المركزي  البنك  إدارة  مجلس  قرر 
»التحسن  الـــدوري  اجتماعه  عقب  المجلس  ــال  وق بالمئة.   7.75 عند 
التدريجي، الذي عرفته أهم المؤشرات النقدية والمالية، يبقى هشا وال بد 

من معاضدته« حسبما ذكرته وكالة تونس إفريقيا لألنباء.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة في فبراير إلى %7.75 من 6.75 % 

في مسعى الحتواء تضخم بلغ مستويات قياسية مرتفعة.
من جهة أخرى، قرر صندوق النقد الدولي تعليق صرف مبلغ 1.2 مليار 
ما  بسبب  القرض  من  والسابعة  السادسة  الدفعتين  لتونس ضمن  دوالر 

اعتبره عدم قيام الدولة التونسية باإلصالحات المطلوبة.
فاشير،  جيروم  تونس  في  الدولي  النقد  صندوق  ممثل  لتصريح  ووفقا 
البالد  في  االقتصادي  الوضع  مستقبل  بشأن  أشــده  على  الجدل  بــدأ 

وانعكاسات إيقاف صرف هذا القسط على الوضع المالي.

»املركزي« التونسي يبقي سعر الفائدة عند %7.75

تمديد صفقة »أوبك+« ال 
يرتبط بطرح أسهم أرامكو 
لالكتتاب العام.

ألكسندر نوفاك

وزير الطاقة الروسي
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عدم  إحصاءات  مجال  في  الوسطى  العصور  في  نعيش  إننا 
المساواة. فبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على »الركود 
العظيم«، ال تزال الحكومات غير قادرة على تتبع تطور الدخل 
والثروة بدقة. وتنتج الوكاالت اإلحصائية إحصاءات عن نمو 
الدخل للسكان ككل )الحسابات القومية(، ولكن ليس عن نمو 
دخل »الطبقة الوسطى«، أو »الطبقة العاملة«، أو نسبة ٪1 

و0.1٪ األعلى دخال.
وفي الوقت الذي تعرف فيه »غوغل«، و»فيسبوك«، و»فيزا«، 
و»ماستركارد«، وغيرها من الشركات المتعددة الجنسيات أدق 
الحكومات  تزال  ال  الخاصة،  حياتنا  عن  الشخصية  التفاصيل 
بتوزيع  المتعلقة  األساسية  اإلحصائيات  التقاط  عن  عاجزة 

الدخل والثروة، فما بالك أن تنشرها.
ويكلف هذا اإلخفاق المجتمع كثيرا. إن فكرة أنه ال يمكن 
من  العديد  في  المرتفعة  المساواة  عدم  مستويات  تبرير 
البلدان، إلى جانب عدم وجود أي خيار مستنير ممكن للناخبين، 

هو دعم للديماغوجيين ولنقاد الديمقراطية.
وما زاد الطين بلة هو أنه أحيانا يصور الخبراء في مجال عدم 
أساليب  على  مفرطا  اعتمادا  يعتمدون  أنهم  على  المساواة، 
ذي  مجلة  غالف  قصة  في  موضح  هو  كما  محددة،  منهجية 

إيكونومست في عددها األخير، »أوهام عدم المساواة«.
العلوم  في  البيانات  فــإن  الحال،  بطبيعة  ولكن، 
للتحدي، مما يجعل  االجتماعية، هي بطبيعتها مفتوحة 

المناقشات المنهجية أمرا ال مفر منه.
الخالف  بين  الفاصل  الخط  نرسم  أين  هو  والسؤال 
المساواة  عــدم  مستويات  حــول  الشرعي  األكاديمي 
واتجاهاته، واإلنكار الصريح لعدم المساواة. وما إذا كانت 
حقيقة عدم المساواة مقبولة أم ال- وما إذا كان ينبغي 
اختيار جماعي.  القيام بشيء ما حيال ذلك- هو مسألة 
وللمساعدة في إثراء النقاش، انضم أكثر من 100 باحث 
من جميع أنحاء العالم، إلى جهود تطوير طرق مبتكرة 
قاعدة  طريق  عن  المساواة،  عدم  إحصاءات  لتجميع 
البيانات العالمية للتفاوت في الدخل، والتي تغطي اآلن 

أكثر من 100 دولة.
وتتضمن القاعدة أوسع مجموعة ممكنة من مصادر البيانات 
المتاحة، بما في ذلك الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية، 
وبيانات إدارة الضرائب، والحسابات القومية، وتصنيف األثرياء 
وسائل  على  تنشر  التي 
بنما«،  و»وثائق  اإلعــالم، 
ــحــاد  الــتــي يــعــرض »االت
للصحفيين  الـــدولـــي 
عن  االســتــقــصــائــيــيــن« 
الثروة  مخزونات  طريقها، 
ــالذات  الــمــخــبــأة فـــي مـ

ضريبية مختلفة.
وأعدت منهجية قاعدة 
للتفاوت  العالمية  البيانات 
تتيح  بطرقة  الدخل  في 
توسيع  في  المساهمة  مع  ومناقشتها،  النتائج  إنتاج  إعادة 
على  باستمرار  تطبيقها  وعند  وتحسينها.  المتاحة،  البيانات 
زيادة  مع  متباينة،  أنماط  تظهر  مختلفة،  وبلدان  مناطق 
مستوى عدم المساواة في بعض البلدان، وركود أو انخفاض 

في )عدد قليل( من بلدان أخرى.
وليست قاعدة البيانات العالمية للتفاوت في الدخل، سوى 
واحدة من مؤسسات متعددة- بما فيها، مركز لوكسمبورغ 
العبر وطني لدراسة بيانات الدخل، ومعهد االلتزام بالعدالة، 
الميدان  في  والتنمية  التعاون  ومنظمة  الدولي،  والبنك 
االقتصادي- التي تعمل اآلن بشكل مثمر لتحسين فهمنا لهذه 
القضايا. ولكن التقدم في قياس عدم المساواة يواجه عائق 
التطورات السياسية األخيرة، والتي تكذب الروايات حول قدر 

أكبر من الشفافية.
وقلصت العديد من االقتصادات المتقدمة من عدد عمليات 
التدقيق الضريبي التي تنجز كل عام، مما يجعل الوصول إلى 

هذا المصدر الرئيسي للمعلومات وتحليله، أمرا صعبا.
رأس  دخل  على  التدريجية  الضرائب  إلغاء  مع  وكذلك، 
المال، وإلغاء ضرائب الثروة والميراث، اختفت بعض المصادر 

األساسية للبيانات حول عدم المساواة في الثروة.
وبسبب االفتقار إلى بيانات مالية وإدارية عالية الجودة حول 
دخل رأس المال والثروة، سيتحول العديد من المراقبين إلى 
مصادر أخرى، مثل بيانات تصنيف األثرياء الذي ينشرها عدد من 
المجالت. ولكن مع أن هذه المصادر يمكن أن توفر معلومات 
والوضوح  المنهجية،  الدقة  بمعايير  تفي  ال  أنها  إال  قيمة، 
المفاهيمي، اللذين ينبغي أن تستند إليهما المناقشات العامة 
المستنيرة. لهذا، يحتاج الباحثون، ووسائل اإلعالم، ومنظمات 

المجتمع المدني إلى مزيد من المشاركة.
المؤشرات،  من  مجموعة  نطور  أن  بمكان  األهمية  ومن 
واألساليب المعترف بها دوليا لتتبع الدخل والثروة. ويجب أن 
تنشر الوكاالت اإلحصائية الحكومية مستويات الدخل والثروة 
للفئات 1٪، و 0.1٪، و 0.001٪، األعلى دخال، باإلضافة إلى 

الضرائب الفعلية التي تدفعها هذه المجموعات.
المتحدة  األمــم  نظام  سيخضع  الهدف،  هــذا  ولتحقيق 
للمراجعة،  المقبلة  الثالث  السنوات  في  القومية  للحسابات 
المكاتب  مع  حاليا  نعمل  )نحن  مهما.  حدثا  ذلك  وسيكون 
المجال  في  والتنمية  التعاون  ومنظمة  الوطنية،  اإلحصائية 
الجهود.( وكانت  إطار هذه  المتحدة في  واألمم  االقتصادي، 
التزام  ثمرة  األصل،  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إحصاءات 
الباحثين العنيد بتقديم أدلة بشأن الدخول القومية، خالل فترة 
الكساد الكبير. وسيكون من المؤسف أن ننتظر الذكرى المئوية 
للناتج المحلي اإلجمالي- أو لكساد آخر – حتى نعد إحصاءات 

النمو التوزيعية.
ويجب أن تزيد جميع المجتمعات من مشاركتها في إنتاج 
أطراف  جميع  وندعو  ونشرها.  شفافة،  اقتصادية  معلومات 
والحكومات،  اإلعــالم،  ووسائل  المهتمة،  المدني  المجتمع 
المبذولة  الجهود  إلى  االنضمام  إلى  األكاديمي  والمجتمع 

العتماد بيانات عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين.
* اقتصادي فرنسي

* نقال عن موقع »بروجسكت سينديكيت«

أين نرسم الخط الفاصل 
بني الخالف األكاديمي 

الشرعي حول مستويات عدم 
املساواة واتجاهاته، واإلنكار 

الصريح لعدم املساواة؟

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3963دوالر أميركي
1.5649يورو

1.8313الجنية االسترليني
0.3722الريال السعودي
0.3802درهم إماراتي
0.2001االيوان الصيني
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مليار دوالر

بيانات عدم املساواة
توماس بيكيتي **

أتيت من أجل هدف واحد: أن أجعل 
الشركة الخاسرة تقف مجددا على قدميها

االقتصاد الليبي 2020: وديعة الحرب واالنقسام

من طوكيو إلى بيروت.. »غصن« يصدم العالم بـ »الهروب الكبير«

القاهرة - الوسط

توقعات متشائمة من البنك الدولي

طفل مسموم.. طالب متمرد.. رجل أعمال قاس.. أب مخلص

البنك الدولي يتوقع استمرار »المركزي« في تقنين الواردات

حرب العاصمة تسببت في القضاء على 
زخم االنتعاش االقتصادي النسبي

• عمال ليبيون يقومون بأعمال الصيانة  في حقل الشرارة

• غصن

• مقر البنك المركزي الليبي



الستقالل  الكبرى  الموجة  على  عاما  ستين  حوالى  بعد 
الدول في 1960، ما زالت إفريقيا جنوب الصحراء تبحث 
عن نموذج لتنميتها، يبدو حاسما لتلبية احتياجات شباب 
قياس  إمكانية  وحول  المستقبل،  إلى  بطموح  يتطلع 
تقديم  على صعوبة  الخبراء  يشدد  قطع،  الذي  الطريق 
وصف دقيق لتطور قارة تبقى أشبه بـ»صحراء إحصائيا«.

وتقدم مؤسسة مو ابراهيم في تقريرها للعام 2019 
فقط  إفريقية  دول  »ثماني  مثال  إفريقيا  حوكمة  حول 
األقل  على   90% يغطي  للوالدات  تسجيل  نظام  تمتلك 
من السكان وثالثة فقط تغطي )أنظمتها( وفيات 90% 
على األقل من السكان«، لكن بعض المعطيات التي يتم 
الدولية  المؤسسات  بيانات  قاعدة  من  عليها  الحصول 

الكبرى وهي جزئية بالتأكيد، تسمح برسم صورة.

مليار نسمة
البنك الدولي إن معدل العمر في إفريقيا زاد 20  يقول 
عاما في السنوات الستين األخيرة، مدفوعا بالتقدم في 
مجال الطب على الرغم من أوبئة اإليدز والمالريا والسل. 
وارتفع عدد السكان من 227 مليون نسمة في 1960 إلى 
أكثر من مليار في 2018 وسيبلغ الضعف في 2050، حسب 
الكونغو  وجمهورية  وإثيوبيا  نيجيريا  وتأتي  التقديرات. 

الديموقراطية في الطليعة في هذا المجال.
وهي القارة التي تضم أكبر عدد من الشباب في العالم. 
تقل  النيجيريين  من   %60 من  أكثر  كان   ،2015 ففي 
أعمارهم عن 20 عاما، حسب األمم المتحدة، ويوضح عالم 
االجتماع الكاميروني فرنسيس نيامنجو لوكالة »فرانس 
برس« أن »أكبر تغيير« منذ ستينات القرن الماضي هو 
شباب  »سكان  أنهم  ويضيف  عاطلين«  شباب  »ظهور 
مستعدون لالنفجار في أي لحظة ألنهم في حالة جوع 
للحريات السياسية وللفرص االقتصادية ولتحقيق آمالهم 
االجتماعية«، هذا الشباب الضائع يمكن أن يشكل فريسة 
سهلة للمجموعات المسلحة وخصوصا للجهاديين، عندما 
ال يحاول الهجرة سرا ويموت في أغلب األحيان، باتجاه 

أوروبا خصوصا.

فقر وال مساواة
ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، أي 
بأقل من 1,90 دوالر يوميا، من 54,7% من السكان في 
1990 إلى 41,4% في 2015 حسب آخر إحصاءات متوفرة 
للبنك الدولي، لكن هذا المعدل يحجب فروقا كبيرة بين 
بلد وآخر، بين الغابون )3,4% من السكان في 2017( 

ومدغشقر )77,6% في 2012(.
إن  نوبوكبو  كاكو  التوغولي  االقتصادي  الخبير  وقال 
التي تسجل  نفسها  بالدرجة  كبير  الدول  بين  »التفاوت 
نفسها  بالدرجة  كبير  الدول  داخل  والتفاوت  آسيا  في 
التي تشهدها أميركا الالتينية حيث يتعايش فالحون ال 

يملكون أراضي مع مالكي عقارات كبار«.
ويرى كريستوف كوتيه الخبير االقتصادي في الوكالة 
الفرنسية للتنمية أن »قياس حاالت التفاوت هذه سيء 
جدا. ليست هناك خصوصا أي معطيات حول التفاوت في 

حجم اإلرث بينما هذه المسألة أساسية في إفريقيا«.

مدن كبرى وأرياف
من الغوس إلى كينشاسا، شهدت العقود األخيرة ظهور 
أحياء  األحيان  أغلب  بها في  تحيط  كبرى  إفريقية  مدن 
عشوائية يعيش سكانها في فقر مدقع، وكذلك العديد 
من المدن المتوسطة الحجم، وبات أكثر من %40 من 
%14,6 في  مقابل  المدن  مناطق  في  يعيشون  األفارقة 
1960، حسب البنك الدولي. وفي 1960، كانت مدينتان 
وجوهانسبورغ،  القاهرة  هما  فقط  كبيرتان  إفريقيتان 
تضمان أكثر من مليون نسمة. وقال مكتب ماكينسي، 
إن عدد هذه المدن سيرتفع إلى نحو 100 بحلول 2030، 
هذا  لكن  الالتينية،  أميركا  من  بمرتين  أكبر  عدد  وهو 
االنتقال إلى المدن ال يعني بالضرورة هجرة من األرياف.

ويرى كريستوف كوتيه أن »حجم سكان المدن يواصل 

االرتفاع لكن هذا ال يعني أن األرياف تخلو من السكان، بل 
إن إفريقيا بأكملها تمتلىء بالسكان، في المدن بوتيرة 
أكبر بقليل من األرياف«، مشيرا إلى أن »هناك مشكلة 
بطالة في المدينة بإفريقيا لذلك ال يهتم كثر بالهجرة إلى 
المدن«. ويضيف كريستوف كوتيه »إذا وضعنا حصيلة 
لستين عاما نرى أنه حدث أمر خطير في إفريقيا: خسرنا 
عشرين عاما، لكن يجب أال ننكر أن ما يحدث اآلن يتسم 

بإيجابية أكبر«.

في االقتصاد خسرنا عشرين عاما
شهد اقتصاد القارة مرحلة انعاش حتى بداية ثمانينات 

الدين  )أزمــة  لعقدين  أزمــة  فترة  ثم  الماضي،  القرن 
وسياسات التصحيح الهيكلي(، قبل »نهضة« في األلفية 
إلجمالي  المستمر  االرتفاع  ذلك  على  ويدل  الجديدة، 
الناتج الداخلي للفرد الواحد من 1112 دوالرا في 1960 
1657 في  1994 ثم  1974 و1166 في  1531 في  إلى 
2018 حسب البنك الدولي، لكن جان جوزف بوالو الباحث 
واالستراتيجية  الدولية  العالقات  معهد  في  المشارك 
يتحفظ على هذه األرقام ألنها »تغطي القطاع المسجل، 
الرسمي وليس االقتصاد الواقعي« غير الرسمي إلى حد 

كبير.
اإلفريقي  »الوضع  كتاب  مؤلف  نوبوكبو  كاكو  ويعبر 
الملح، لنغير نموذج النمو« عن أسفه ألنه بـ»التركيز على 
األمد القصير على حساب االستثمارات في مجال التعليم 
الهيكلية  التصحيحات  برامج  كسرت  والتأهيل،  والصحة 

لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيوية التنمية«.

نموذج يجب ابتكاره
قطاعها  بينما  تنموي،  نموذج  إليجاد  إفريقيا  تسعى 
الصناعي الضعيف والقطاع الزراعي مهيمن، وقال كاكو 
نوبوكبو »لم نخرج من النموذج االستعماري. في النهاية 
من  األساسية«  للمواد  ومصدرة  منتجة  إفريقيا  تبقى 
موادها  »تستورد  أنها  موضحا  اليورانيوم،  إلى  الكاكاو 
بشأن  واضح  هذا  أن  مضيفا  تصنيعها«،  بعد  األولية 
القطن. ف97% من ألياف القطن اإلفريقية يتم تصديرها 
بال تحويل. لكن تصنيع المواد األولية هو الذين يخلق 

القيمة والوظائف«.
ورأى جان جوزف بوالو أن »إفريقيا ما زالت في مرحلة 
البحث عن نموذج اقتصادي للتنمية«، وأضاف مؤلف كتاب 
أن هناك  الغد«  عالم  والهند ستصنع  والصين  »إفريقيا 
يمكن  ال  وهذا  المحلية  للصناعات  جدا  ضئيال  »تطورا 
لكنه يخترق من  إال بحماية صناعية قوية جدا  يتم  أن 
قبل القوى الكبرى لمواصلة التبادل الحر«، مشيرا إلى أن 
»الصينيين والهنود والغربيين يريدون أن يبقوا قادرين 

على إرسال منتجاتهم«.

حوكمة
قال فرنسيس نيامنجو إن »مسؤولينا السياسيين يجب أن 
يبذلوا جهودا كبيرة للدفاع عن مصالح األفارقة وليثبتوا 
أنفسهم في عالقاتهم مع بقية العالم«، بينما من جهته، 
رأى كاكو نوبوكبو أن »إفريقيا ال تتطور ألنها عالقة في 
فخ الواردات والمستفيدين األوائل منها أي القادة األفارقة. 
يجب تشجيع الديموقراطية وانتخابات حرة وشفافة ليكون 
هناك قادة شرعيون يهتمون بالمصلحة العامة، وهذا غير 
متوفر حاليا«، وبين أكثر أربعين دولة فسادا في العالم 
في 2018، كانت هناك عشرون دولة في إفريقيا جنوب 

الصحراء، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للفساد.

رجح استطالع رأي أن يحوم سعر النفط حول 63 دوالرا 
للبرميل العام المقبل، مستفيدا من تخفيضات إنتاج أكبر 
من جانب أوبك وحلفائها وآمال بأن يحفز االتفاق التجاري 

األميركي الصيني النمو االقتصادي.
وكالة  أجرته  ومحلال،  اقتصاديا   38 آلراء  مسح  وتوقع 
»رويترز« أن يبلغ متوسط سعر خام القياس برنت 63.07 
تقديرات  عن  طفيفة  بزيادة   2020 في  للبرميل  دوالر 
برنت  وارتفع سعر  دوالر.   62.50 البالغة  الماضي  الشهر 
24 % منذ مطلع العام 2019 ليواصل تعافيه المتواضع 
بفضل خفض اإلمدادات من جانب منظمة أوبك وحلفاء 

مثل روسيا.
مجموعة  وافقت  الجاري  الشهر  من  سابق  وقــت  وفــي 
»أوبك+« على تعميق التخفيضات من 1.2 مليون برميل 
من  األول  الربع  في  يوميا  برميل  مليون   1.7 إلى  يوميا 
»كبيتال  من  كــوزول-رايــت  الكسندر  وقــال   .2020 عام 
إيكونوميكس« »إلى جانب توقعاتنا بتباطؤ نمو اإلمدادات 
من الواليات المتحدة نعتقد أن قرار أوبك تعميق تخفيضات 

اإلنتاج سيقود لشح في السوق في مطلع العام المقبل«.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتراجع إجمالي نمو اإلنتاج 
األميركي إلى 1.1 مليون برميل يوميا في 2010 من 1.6 
مليون برميل يوميا في العام الجاري. ويتراجع معدل نمو 
اإلنتاج األميركي إذ خفض المنتجون عدد الحفارات للربع 

الرابع على التوالي وذلك ألول مرة منذ 1999.
ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر خام غرب تكساس 
القادم  العام  للبرميل  دوالر   57.70 األميركي  الوسيط 
الماضي.  الشهر  توقعات  في  دوالر   57.30 من  ارتفاعا 
مليون  و1.4   0.9 بين  الطلب  نمو  المحللون  يتوقع  كما 
في  التحسن  بوادر  أن  إذ   2020 عام  في  يوميا  برميل 
الخالف التجاري األمريكي الصيني تعطي بصيصا من األمل 

لالقتصاد العالمي.
بشأن  االستطالع  في  المشاركين  معظم  تفاؤل  ورغم 
القريب، ال يتوقع أي منهم أن  المدى  النفط على  أسعار 
يتجاوز ذروة 2019 التي بلغها أبريل عند 75.60 دوالر. 
»آل.بي.بي.دبليو«:  في  المحلل  تشالنبرجر  فرانك  وقال 
ستلتزم  هل  هو:  اإلمدادات  جانب  على  المهم  »السؤال 
أوبك فعال باالتفاق األخير وتخفض اإلنتاج إذ أن مستوى 

إنتاج أوبك منخفض جدا بالفعل«.
إلى  المحللين  بعض  يشير   ،2020 على  نظرة  وبإلقاء 
وفرة مخزونات الخام العالمية كعقبة رئيسية أمام جهود 
كبح اإلنتاج التي تبذلها منظمة البلدان المصدرة للنفط 

وحلفاؤها مثل روسيا.
وقال هاري شلينجوريان، محلل سوق النفط العالمية في 

»بي.ان.بي باريبا« »حتى مع شروع أوبك وشركائها من 
الربع  في  المعروض  تخفيضات  تعميق  في  األعضاء  غير 
األول من 2020، فإننا نظل غير مقتنعين بأن هذا سيكفي 
للحيلولة دون مخزون عالمي ضخم«. وأضاف »ما زلنا مع 
خيار أن العوامل األساسية للنفط تظل تنطوي على خطر 

تراجع في األسعار«.
ثالثة  في  مستوياتها  أعلى  إلى  النفط  أسعار  وارتفعت 
حيال  بتفاؤل  مدعومة   ،2019 العام  أيام  آخر  في  أشهر 
اتفاق تجارة صيني أميركي متوقع وبيانات صناعية قوية، 
في حين يراقب المتعاملون عن كثب التطورات في الشرق 

األوسط بعد ضربات جوية أميركية في العراق وسوريا.
وبلغ خام القياس العالمي برنت 68.99 دوالر للبرميل، في 
حين سجل الخام األميركي 62.34 دوالر للبرميل، وكالهما 
أعلى سعر منذ 17 سبتمبر. وللعام بأكمله، زاد برنت %27 

في 2019 وارتفع خام القياس األميركي زهاء 36 %.
وانحسرت العقود اآلجلة أثناء الجلسة، حيث بلغت مكاسب 
دوالر   68.44 عند  التسوية  سعر  ليتحدد  سنتا   28 برنت 
الوسيط  تكساس  غرب  خام  عقود  وانخفضت  للبرميل. 

أربعة سنتات لتغلق على 61.68 دوالر للبرميل.
وأبلغ بيتر نافارو مستشار التجارة للبيت األبيض »فوكس 
تجارة  اتفاق  توقيع  المرجح  من  أن  مقابلة  في  نيوز« 

األسبوع  والصين خالل  المتحدة  الواليات  بين  المرحلة1 
المقبل. وأشار إلى تقرير بأن ليو خه نائب رئيس الوزراء 
لتوقيع  األسبوع  هذا  المتحدة  الواليات  سيزور  الصيني 
االتفاق لكنه لم يؤكد صحته. كانت جريدة »ساوث تشاينا 
»واشنطن  إن  قوله  مصدر  عن  نقلت  بوست«  مورننج 
أرسلت دعوة وبكين قبلتها«. وأضرت حرب التجارة بين 
أضخم اقتصادين في العالم بثقة األسواق في أنحاء العالم.
وشركاه  »ريــتــربــوش«  رئيس  ريتربوش،  جيم  ــال  وق
الستشارات التداول، في مذكرة »تفاؤل التجارة األمريكية 
الصينية يواصل تحفيز الطلب على األصول عالية المخاطر 

مثل النفط والسلع الصناعية األخرى واألسهم«.
أن نشاط  »رويترز«  أجرته  استطالع  أظهر  الصين،  وفي 
األرجح في ديسمبر وإن كانت  نما مجددا على  المصانع 

األسواق تنتظر تفاصيل هدنة التجارة.

اقتصاد 09

قالت شركة »إكسون موبيل« إنها استحوذت على نحو 1.7 مليون فدان للتنقيب 
البحري في مصر، معززة بذلك محفظتها في شرق المتوسط. ومن المقرر أن تبدأ 
العمليات في 2020 في المساحة التي تضم 1.2 مليون فدان من منطقة شمال 
مراقيا البحرية الواقعة على بعد خمسة أميال قبالة الساحل الشمالي بمصر و543 

ألف فدان في منطقة شمال شرق العامرية البحرية في دلتا النيل.
بالفوز  في مصر  الغاز  عن  التنقيب  قطاع  اقتحامها  موبيل«  »إكسون  استهلت 

بعقود في واحد من أكبر عطاءات استكشاف النفط والغاز بالبالد في فبراير.
كان وزير البترول المصري طارق المال قال إن مصر تتوقع استثمارات ال تقل عن 
التنقيب باالثني عشر  المرحلة األولى من أعمال  750 إلى 800 مليون دوالر في 

امتيازا الذين أعلنوا في فبراير شباط.
يعد  والذي   ،2015 في  العمالق  ظهر  الحقل  اإليطالية  »إيني«  اكتشاف  وأثار 
األضخم في البحر المتوسط وتقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من 
الغاز، االهتمام بالتنقيب في مصر، خاصة مع إبرام البلد اتفاقات لترسيم الحدود 

البحرية مع عدة دول بالمنطقة.

»إكسون« تبدأ التنقيب البحري في مصر

للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  وجه 
مصطفى صنع اهلل، إدارة معهد النفط للتأهيل والتدريب 
بإعداد خطة شاملة للمدربين بالمعهد تنفذ على مراحل، 
بضخ دماء جديدة لهيئة التدريس، مؤكدا دعم المؤسسة 
يواجهها.  التي  المصاعب  كل  وتذليل  وكوادره،  للمعهد 
السنوي  بالنشاط  الخاص  االجتماع  خــالل  ذلــك  وجــاء 
للمعهد لسنة 2019، الذي انعقد اإلثنين بمقر المؤسسة 

في طرابلس، حسب بيان المؤسسة.
وأكد صنع اهلل أهمية معهد النفط للتأهيل والتدريب؛ 
تعتمد  إذ  المؤسسة،  ركائز  ركيزة مهمة من  يعد  كونه 

القطاع  احتياجات  المحلية؛ لسد  الكوادر  عليه في تأهيل 
العمليات  مختلف  في  المتخصصة  الفنية  العمالة  من 

بقطاع النفط.
المعهد،  إدارة  لجنة  رئيس  استعرض،  جانبه  من 
نفذت  التي  اإلنجازات  من  جملة  الديب،  علي  الدكتور 
السنة الماضية، ومنها تحديث المالعب الرياضية وصيانة 
وتوفير أثاث السكن الداخلي الخاص بالطلبة، وتوريدات 
الكهربائي  التيار  انقطاع  مشكلة  على  للتغلب  مولدات 
المناهج  لتحديث  اتفاقية  وأخيرا  وأقسامه،  المعهد  عن 

الدراسية، وغيرها من المشاريع المهمة.

خطة شاملة لتطوير معهد النفط
السعر بالدوالرنوع الخام

66.00برنت

61.06غرب تكساس

64.85دبي

67.93سلة أوبك

59.75أورال
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خسر قطاع التجارة في المملكة المتحدة اكثر من 140 ألف 
وظيفة في 2019 ما جعلها واحدة من اسوأ السنوات في 
واجهتها  التي  الكبيرة  الصعوبات  بسبب  وذلك  قرن،  ربع 
البيع االلكتروني، بحسب  ازاء تنامي  الماركات  العديد من 

ما كشفت دراسة نشرت االثنين.
في  وظيفة  و128  الفا   143 نحو  الغي  االجمال  وفي 
المتاجر البريطانية خالل 2019 أي 2750 وظيفة اسبوعيا، 
بحسب ارقام مركز ابحاث تجارة التجزئة، وهذا الرقم يزيد 
كثيرا على عدد الوظائف التي الغيت في 2018 وبلغت 117 

الفا و425.
في  قرن  ربع  منذ  االســوأ  ضمن  الحصيلة  هذه  وتعد 
قطاع التجارة بالمملكة، ومؤشرا الى ازمة خطيرة يشهدها 
من  للعديد  هيكلة  واعــادة  افالس  عمليات  اعالن  وسط 
المدن،  التجاري في  الوسط  أخلت  التي  التجارية  العالمات 
التكاليف  ارتفاعا في  المتاجر تواجه  ان  الدراسة  وأوضحت 
لحساب  السوق  من  قسم  وخسارة  المردود  في  وتراجعا 

الشراء عبر االنترنت.
وقال جوشوا بامفيلد احد المسؤولين في مركز االبحاث 
في  العاملة  المتاجر  من  العديد  المشاكل  هذه  »تشمل 
التجارة في وسط المدينة والمراكز التجارية«، مضيفا: ان 
»ضعف نمو نفقات المستهلكين منذ 2015 ترجم نموا في 

المبيعات االلكترونية على حساب متاجر وسط المدينة«.
تحت  نفسها  ماركات  عدة  وجدت  االقبال  ضعف  وازاء 
ضغط تكاليف العمل من قيمة ايجار الى ضرائب واجور ما 
أثر على متانتها المالية ويمكن ان يؤدي بها الى االفالس، 
وفي التفاصيل فقدت 38 الفا و103 وظائف بسبب افالس 
اعادة  بسبب  وظيفة  و462  الفا   26 الغيت  فيكت  ماركات 
الفا و563 وظيفة فقدت بسبب برامج   78 هيكلة. وهناك 

خفض التكلفة.
وشهدت المملكة العديد من عمليات االفالس المدوية 
على  اشتراها  التي  دبنهامز  متاجر  غرار  على  عامين  منذ 
الفور الدائنون او »هاوس او فريزر« التي اشترتها شركة 
اند  ماركس  سلسلة  أعلنت  حيث  دايــركــت«،  »سبورت 

سبنسر غلق العديد من المتاجر.
وتوقعت   2020 لسنة  بالنسبة  تشاؤما  الدراسة  وابدت 
لم  اذا  الفا   171 الى  يصل  قد  الوظائف  من  عدد  الغاء 
رئيس  ــد  ووع الموزعين،  لمساعدة  الحكومة  تتدخل 
على  الرسوم  بخفض  بوريس جونسون خصوصا  الحكومة 

العقار التجاري لمساعدة المتاجر التي تواجه صعوبات.

تخطط الحكومة االنتقالية في السودان إللغاء دعم الوقود 
لتخفيف  العام  القطاع  أجور  2020 ومضاعفة  تدريجيا في 

أثر تنامي التضخم.
وتحاول الحكومة المدنية الجديدة، بمساعدة المانحين، 
إطالق سلسلة إصالحات اقتصادية وسياسية بعد اإلطاحة 
فقد  منذ  أزمة  السودان  ويعيش  ابريل.  في  البشير  بعمر 
ثلثي إنتاجه النفطي مع انفصال جنوب السودان في 2011.

ستمول  كيف  البدوي  إبراهيم  المالية  وزير  يذكر  ولم 
لإليرادات  الحكومة  توقعات  وال  القادم  العام  ميزانية 

واإلنفاق، وفق وكالة »رويترز«.
البنزين سيلغى تدريجيا  أبلغ الصحفيين أن دعم  لكنه 
الطهي  وغاز  القمح  دعم  في حين سيستمر  القادم  العام 
لمساعدة الفقراء. والدعم عبء رئيسي على مالية الحكومة.

الحكومة  تريد  والفقر،  التضخم  أثــر  تخفيف  وبغية 
إلى  األدنى  الحد  وزيادة  العامة  الوظائف  أجور  مضاعفة 
ألف جنيه سوداني )22 دوالرا( من 425 جنيها، حسبما ذكر 

البدوي.
لكن   ،%  58 الرسمي  التضخم  معدل  بلغ  أكتوبر،  وفي 
الشواهد تشير إلى أن األسعار تزيد بمعدالت أسرع كثيرا.

كان نقص في الخبز والوقود والدواء، فضال عن زيادات 
حادة في األسعار، هو الذي أوقد شرارة االحتجاجات التي 
أفضت إلى اإلطاحة بالبشير بعد نحو 30 عاما في السلطة.

تفاوض  مع  الحين  ذلك  منذ  مضطربا  االقتصاد  وظل 
الجيش  بين  السلطة  لتقاسم  اتفاق  على  السياسيين 
لمدة  وستتولى  في سبتمبر  الحكومة  وعينت  والمدنيين. 
ثالث سنوات بموجب اتفاق تقاسم السلطة. وهي تتفاوض 
مع الواليات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة للدول 

الراعية لإلرهاب.
بأن   1993 في  مزاعم ظهرت  إلى  التصنيف  هذا  يرجع 
حكومة البشير ذات التوجه اإلسالمي تدعم اإلرهاب، وهو 
يضع عراقيل فنية أمام اإلعفاء من الدين والحصول على 
الذي  األمر   - الدوليين  والبنك  النقد  تمويل من صندوق 
النمو االقتصادي أيضا. ويتطلب رفع السودان من  يهدد 

القائمة موافقة الكونجرس األميركي.
ولم يذكر البدوي ما الذي يتوقعه السودان على صعيد 
في  »رويترز«  أبلغ  وكان  المانحين.  من  المقدم  الدعم 
نوفمبر أن بالده بحاجة لما يصل إلى خمسة مليارات دوالر 
للعام 2020. وقال إن ميزانية 2020 ستزيد اإلنفاق على 
لألسر  مساعدات  وستتضمن  االجتماعي  واإلنفاق  التعليم 
المحتاجة ورصد 9.3 مليار جنيه إضافية للواليات المتأثرة 

بأعمال قتال أو تمرد.

التجارة في بريطانيا خسرت 
140 ألف وظيفة في 2019

السودان يلغي دعم الوقود 
تدريجيا هذا العام

دول أفريقية تبحث عن نموذج التنمية بعد 6 عقود استقالل

زيادة متواضعة ألسعار النفط في 2020
القاهرة - الوسط

خبراء: يصعب تقديم وصف دقيق لتطور قارة تبقى أشبه بـ »صحراء إحصائيا«

استطالع رأي:

• أطفال نيجيريون على رصيف خشبي في مدينة الغوس في 23 أكتوبر الماضي. 

أفريقيا تسعى إليجاد نموذج تنموي
.. بينما قطاعها الصناعي الضعيف 

والقطاع الزراعي مهيمن

محللون: العوامل األساسية للنفط 
تنطوي على خطر تراجع في األسعار

• مصفاة نفط في سريالنكا



إلى  للعودة  يحنُّ  كان  إن  أيامه،  آخر  في  جويس،  جيمس  األيرلندي  الروائي  مرّة،  ذات  سئل،  حين 
مدينته دبلن. رد قائاًل: »هل غادرتها أنا مطلقًا؟«.

واألخير،  األوَل  حبَّه  جويس.  كتابات  أيقونة   – دبلن   – مدينة  كانت  كلها،  العالم  مدن  دون  من 
مثلها.  وسعادته  ارتياحه  مبعث  فيها  شيء  وال  راحته،  يقلق  الدنيا  في  شيء  ال  يطارده.  الذي  والشبح 
فهل يستحق من حَمََل في قلبه كل ذلك الحب، أن يقابل باإلنكار، والحرمان من مبادلته حبًا بحب، بل 

أبنائها؟ القطة لبعض  ويعامل معاملة 
العشرينات من  في  مكرهًا،  دبلن،  »غادر  فإن جويس  أوكونيل  مارك  األيرلندي  الباحث  إلى  استنادا 
عمره، فرارًا بروحه من فقرها الروحي، وقمعها المثابر لكل من كان يحاول العيش والتفكير خارج إطار 
عام  بسويسرا  زيوريخ،  مدينة  في  ودفن  وتوفي،  »منفي«.  إنه  دائمًا  يقول  كان  الباروكية«.  أنماطها 
وعلى  عنقه،  وربطة  بدلته،  مرتديا  له، وهو جالس في حديقة،  تمثال  يوجد  زيوريخ  1941. في مدينة 
في  األفق،  نحو  بوجهه  وملتفتًا  كتابا،  اليمنى  حملت  بينما  سيجارة،  اليسرى  يده  وفي  نظارتاه،  عينيه 

عميق. تفكير 
1922، لم تدخل،  ما ال يعرفه الكثيرون أن روايته الخالدة »عوليس« أو »يوليسيس« الصادرة عام 
وقتذاك، لبلده أيرلندا. المفارقة أن الحكومة األيرلندية لم تصدر قرارا بحظر دخولها. لكن ال أحد من 
دور النشر األيرلندية خاطر بإحضارها إلى البالد، ألن أصحابها، جميعًا، كانوا يخشون من تجشم محنة 

مرورها عبر جهاز الجمارك، وما قد يتعرضون له!
1941، بعث السفير األيرلندي في سويسرا ببرقية إبالغ بالوفاة إلى وزير خارجيته  حين تُوفي عام 
في دبلن. رد الوزير كان قصيرًا: »يرجى تزويدنا بتفاصيل وفاة جويس. بلغ تعازيَّ إلى السيدة جويس، 

الجنازة«. وأعلمها بعدم استطاعتي حضور 
تقارير  تتسرب  بدأت  »عوليس«،  لصدور  المئوية  الذكرى  يصادف  الذي   2022 عام  اقتراب  مع 
البلدي  مجلسها  أعضاء  من  بعض  إلى  أوعزت  عوليس،  مئوية  قرب  أن  إلى  تشير  دبلن،  من  إعالمية، 

بفكرة إحضار رفات جويس من زيوريخ، وإعادة دفنه في مدينته دبلن.
جويس، شخصيًا، قبل وفاته، لم يبدِ أي رغبة في دفنه في دبلن، أو في أيرلندا. الداعون إلى ذلك، 
يعرفون هذه الحقيقة، لكنهم يحاججون بقولهم إن أرملته نورا، عبرت عن رغبتها، في األربعينيات، في 

إحضار رفاته من زيوريخ وإعادة دفنه في دبلن.
العديدون غيرهم، يقولون إن االنبثاق الفجائي لهذه الرغبة مبعثه مالي، ودافعه تجاري ال غير. ذلك 
ألن قبر جويس في زيوريخ، منذ وفاته، صار معلمًا سياحيًا، وقِبلة للسواح، ومصدر دخل مهم. أهالي 
حياته.  في  ذلك  على  حرصوا  كما  ميّتًا،  بينهم  بقائه  على  حريصون  وأمنته،  احتضنته،  التي  المدينة 
وهم يرفضون، قطعيًا، تحويل الرفات. لكن المتحمسين، من أعضاء البلدي في مدينة دبلن، يرون أن 
ذلك الرفض ليس مبعثه حبًا في جويس، بل فيما يعود على زيوريخ وتجارها من عوائد مالية سخيّة، 

تتدفق من جيوب آالف السائحين المحبين ألدب جيمس جويس ويزورن، سنويًا، قبره.
أيرلندا  في  العمل  وال  العيش  ال  يحب  لم  حياته،  في  شخصيًا،  فجويس،  يجري.  فيما  سخرية  ثمة 
الغرب: مدينة، خانقة ومختنقة، وال تتنفس من  أيرلندا، وقتذاك، كانت ال تختلف عن طرابلس  آنذاك. 
المتشددة. وبالتالي، ال مكان فيها ألي نوع  الكاثوليكية  الكنيسة  الهواء إال ما تتيحه لها، وتسمح به، 
من الحرّيات، وال فضاء فيها مرحبا بالفن واإلبداع. ولتلك األسباب فضل جويس المغادرة والعيش في 

الخارج، ولم ينس أن يحمل معه في قلبه، وحقيبة سفره دبلن مدينته، وأيرلندا بالده.
في  تحضر  ربما  الكدي،  عمر  الليبي  الشاعر  قصيدة  وتزدريك«  تحبها  »بالد  وقرأوا  صادف  الذين 
كاتبها،  يعيش  التي  القصيدة،  الوقت.  نفس  في  والرائعة  الحزينة،  القصيدة  تلك  أجواء  ذاكراتهم 
المرض، والوحدة، والبعد عن األهل  الناس هذا، في منفاه بهولندا، يعاني من آالم وأوجاع  حتى يوم 
سواء  ربطت  التي  العالقة  غرابة  طبيعة  بجمال،  تختصر،  قصيدة  وهي  أحبها.  التي  والبالد  واألصدقاء 
بين جويس وبالده، خصوصًا، أو بين كثيرين غيره من شعراء وكتاب العالم اآلخرين وبلدانهم عمومًا، 

ومن ضمنهم الشاعر الصديق عمر الكدي.
إنها، حقًا، عالقة مثيرة للتساؤل، ومدعاة لالستغراب، حيث شدة الحب تقابل باإلنكار بل وباالزدراء، 
في عالقة بين شعراء وكتاب ال يملكون إال حبهم ألوطانهم، وأوطان، بسلطات وقوانين وتقاليد، تنكر 
وثقافة،  تقاليد،  وما يسودها من  وفقًا لشروطها،  العيش  بقبولهم  قبوله  الحب، وتشترط  عليهم ذلك 

وأنظمة سياسية... إلخ حتى وإن كانت منخورة بسوس التخلف والقمع، وخانقة لحرية الفن واإلبداع.
عمر الكدي، شاعر، وقاص، وروائي، وكاتب مقالة سياسية من الطراز األول، وإنسان تتجلى فيه كل 
أنس ألصدقائه، وصاحب ضحكة مستفزة.  فقره، ومبعث  رغم  نكتة، وكريم  الخيّرة، وصاحب  الفضائل 
اختناقا،  فيها  يموت  ال  حتى  طرابلس  مغادرة  إلى  االستبدادي،  العهد  في  السياسية،  الظروف  دفعته 

واختار هولندا لتكون منفاه.
الفنانين  من  وغيره  جويس،  جيمس  كمصير  مصيره  سيكون  وربما  هناك،  يعيش  زال  ما  وهو 

والكتاب. لكنه يظل من أجمل من عرفت وجالست. أدعو اهلل الكريم أن يمنّ عليه بالشفاء.
تحية للصديق الجميل عمر الكدي، وأدعو اهلل أال يحرمنا من ضحكاته المستفزة.

يحتفل سكان العالم برأس السنة، وتختلف طقوس االحتفال، تبعا لظروف كل بلد واختالف 
عادات وتقاليد مجتمعاتها.

حين تدق الساعة معلنة انتصاف الليل، يتبادل الماليين من سكان األرض التهاني بحلول 
جدا،  قديم  تقليد  هو  االحتفال  أن  يتذكر  من  منا  القليل  اللحظة،  تلك  في  الجديد،  العام 

وبعض من العادات الغارقة في التاريخ والمستمدة من حضارات مختلفة عرفتها البشرية.
هذا  وبحسب  العملية.  حياتها  في  الغريغوري  التقويم  عقود  عدة  ومنذ  البشرية  تتبع 
على  الثامن  غريغوار  البابا  وافق  حينما   1582 فبراير  24 من شهر  في  ولد  الذي  التقويم، 
 12 إلى  السنة  بتقسيم  يقضي  والذي  لياليوس،  ألويسوس  العالمة  طرحه  الذي  التقويم 
الربيع كما  المسيح في  قيامة  بعيد  يومًا، وذلك لالحتفال   365 واعتبارها مؤلفة من  شهرًا 

كانت قد أقرته المجامع الدينية األولى.
التقويم  )أي  القيصري  التقويم  الغريغوري مقتبس عن  التقويم 
قيصر(  يوليوس  الروماني  اإلمبراطور  أيام  به  العمل  بُدئ  الذي 
وينص على أن السنة مؤلفة من 445 يومًا مقسمة إلى 12 شهرًا، 
تبدأ في األول من شهر يناير، تاريخ بداية العمل بالقانون المدني 

وبتولي ممثلي الشعب مناصبهم لمدة سنة.
عودة  هو  الربيع  فصل  بداية  البشرية  تعتبر  السنين  آالف  منذ 
بالتالي  ويرمز  الشتاء،  فصل  انقضاء  بعد  األرض  إلى  »الحياة« 

لبداية سنة جديدة.
بداية  مع  السنة  رأس  باحتفاالت  بدأ  من  أول  هم  البابليون 
أيام،  تدوم لسبعة  4000 سنة وكانت  أكثر من  الربيع منذ  فصل 
وال  اليوم،  احتفاالت  البابلية »أضخم« من  السنة  رأس  واحتفاالت 
يزال سكان األرض يحتفظون ببعض من تلك العادات، ومنها أن 
يتعهد كل شخص القيام بما لم ينجح به في السنة الماضية وأن 

يضع الئحة بهذه المقررات.
القديمة،  الحضارات  المستوحى من  الوحيد  التقليد ليس  وهذا 
فكثيرة هي بطاقات المعايدة التي تصور أطفااًل، واعتبار الطفل رمزًا للسنة الجديدة هي عادة 
عمرها أكثر من 3000 سنة وبدأت في اليونان. ففي احتفاالت رأس السنة )في الربيع( كانت 

األمهات تضعن الرضّع في سلل من القش وتحملهن ويتجولن بهم في أرجاء المدينة.
مناطق  في  شائع  تقليد  وهو  األطفال،  على  توزع  التي  النقدية  القطع  إلى  بالنسبة  أما 
مختلفة من العالم، فقد بدأ في الفترة الرومانية حين كان كل إمبراطور يقوم بصك عمالت 
ويبدأ  »القديمة«  القطع  بعض  لألطفال  فتعطى  السنة،  بداية  في  يوزعها  اسمه  تحمل 
التعامل بالقطع الجديدة على أمل أن تكون السنة خيّرة وغنية. أما هنا في اليونان، تعتبر 
بعيد  المرتبطة  اليونانية  التقاليد  من  أو)الفاسيلوبيتا(  الكبير،  باسيليوس  القديس  كعكة 
رأس السنة. جرى التقليد على وضع قطعة من العملة المعدنية بداخل الكعكة، ومن يجدها 

أثناء توزيع الكعكة على أفراد العائلة والضيوف يكون هو صاحب الحظ في العام الجديد.
القديمة  الديانات  إلى  برمزيته  يعود  أمر  االحتفال  خالل  إنارته  وإعادة  الضوء  إطفاء 
يعني  فكان  الظالم  وأما  الحياة،  دفؤه  يحمل  إذ  إلهيًا  الشمس  ضوء  تعتبر  كانت  التي 
الموت. ويضيء الناس الشموع أو حتى اإلنارة الكهربائية ويتمنون أن يبتعد شبح الموت 

الجديدة. السنة  في 
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الفاشيون  بأخرى.  أو  بطريقة  جحيمها  في 
روما  إلى  الوصول  من  ويقتربون  يخططون 
غريان  وفي  عامين.  بعد  بالفعل  ذلك  وتم 
رأي  على  الليبيون  أجمع  الجبل هناك  قمة  في 
جهدها  تبذل  المركزية  اإلصالح  هيئة  واحد. 
الوطني الكبير. يتغلب صوت العقل. االختالف 
االتفاق  لكن  النظر.  ووجهات  الرأي  في  كان 
خالف  ال  ليبيا.  في  الوطن..  في  عليه  متفق 
وال اختالف في ذلك. وبعد عام تتوحد الجهود 
مؤتمر  فــي  ومــؤثــرة  وفعالة  قوية  بــصــورة 
وتتسامح  تتصالح  األطراف.  كل  تلتقي  سرت. 
والمصالح  الضيقة  األهـــواء  عن  وتتسامى 
صوت  يعلو  ومعه  العقل  صوت  يعلو  التافهة. 
شمال  بين  وغرب.  شرق  بين  فرق  ال  الوطن. 
وانعكاساتها  واحدة  واأللوان  التخوم  وجنوب. 
رائعة.  فسيفساء  وتشكل  واحدة  الواقع  على 
العام  في  مضى  قرن  منذ  الوطن  هو  ذلك 
وتشتت  ــرب  ح متشابكة.  ظـــروف   .1920
وتهجير ومحاوالت لفرق تسد ضربت بالوحدة 
هل  العام.  ذلك  من  اآلن  ليبيا  أين  الوطنية. 
الــبــؤس..  حــد  ــى  إل فقيرة  وأضــحــت  صغرت 

أعسرت فأجهضت.
عنا  يفصله  الــذي  البعيد  العام  ذلك  وفي 
يتعاملون  الليبيون كيف  الزمن عرف  قرن من 
والمتاحة.  المتيسرة  باإلمكانات  الخصم  مع 
ولم  الوطن  ــادت  س التي  السلمية  الفترة 
تدرس دراسة علمية جادة بعيدا عن التخوين 
به  تغلب  فالذي  استخدامها  أحسنوا  واإلساءة 
البأس أن تلعب بخيوطه. ذلك العام استفادوا 
من القانون األساسي في طرابلس. وفي برقة 
للنواب ضم  تشكيل مجلس  إلى  العزم  انتهى 

خمسين عضوا. أجريت االنتخابات.
المجلس  ونجح  واختيارات  ترشيحات  ثمة 
المكاسب،  بعض  تحقيق  في  كبير  حد  إلى 
لكنه قطع مشواره بوصول موسوليني ورفاقه 
وتنكروا  الفوالذية  القبضة  أحكموا  الذين 
على  طغت  والديكتاتورية  الفاشية  للمواثيق. 
صوت النقاش والحوار في رحاب مجلس اعتبر 
أن  واأليام  الصدف  وتشاء  عربي  برلمان  أول 
أمام  عليه  القبض  بعد  المختار  عمر  يحاكم 
محكمة فاشية تعج بالغطرسة واللؤم في مقر 

المجلس.. الذي كان!

ويقبل  أعوام  من  ما سبقه  يطوي  جديد.  عام 
القرن  من  أخرى  عشرية  بداية  راكضا.  علينا 
األيام.  إنها  الزمن.  إنه  والعشرين.  الحادي 
زحام  في  بذلك  يشعرون  ال  الكثيرين  ولكِن 
األعوام. هذا عام آخر قد يغاث فيه الناس وقد 
من  نطل  هل  جديد..  موسم  هذا  يغاثون.  ال 
وعلى  فسيحة  سهول  على  المشرعة  نوافذه 

أمل سعيد؟.
األنفس  تمتلئ  ونودعه  عام  يمضي  وحين 
إلى  ترنو  تبتهج.  البشر.  يغمرها  بالتفاؤل. 
بالترحاب  تستقبله  باآلتي.  ترحب  البعيد. 
في  إحساس  ثمة  يظل  وبالقصائد.  وباألغاني 
والمشاعر  الضيق  رغم  األمل  بفسحة  الصدور 
العام  مطلع  إلى  الخطوات  تصل  المؤلمة. 
عانت  مضى.  الذي  من  القوى  منهكة  الجديد 
األفضل،  وانتظار  والتوقع  والترقب  الملل  من 
انكسر  إليه.  تطلعت  ما  لها  يتحقق  لم  ولكن 
العام  يصلح  فهل  الفراغ.  في  وتاهت  الحلم 
أفسدته  ما  المتوازية  األرقام  صاحب  الجديد 
خالل  من  فرصة  ثمة  هل  الخوالي.  األعــوام 

ذلك كله.
برتابة  أيضا  تمضي  األعوام  يمضي.  القرن 
أو على عجل غير أن تاريخها يظل يومض بال 
األعوام  عبر  وحكمة  فلسفة  له  التاريخ  توقف. 
وتسلسل  دور  فيها  طويلة  رحلة  ــام.  واأليـ
تخوضها الحضارات والشعوب والبشر. األعوام 
يبقى  كثيرة  أحيان  في  والتاريخ  وحدها.  تاريخ 
والتخوم  األطــيــاف  وراء  مــن  الموقف  سيد 
واإلنسان  واألحـــداث.  والشخوص  واأللـــوان 
محور التاريخ وصانع األحداث السيئة والطيبة.

لعبة  ليست  ــام  واألي لعبة.  ليس  والتاريخ 
على  التاريخ  يوم.  ذات  وردة  غنت  كما  أيضا 
ــوام  األع شاهد  هو  األيــام  كر  ومــع  الـــدوام 

ونقطة عبور الحاضر إلى المستقبل.
إلى  بنا  يعود  مطلعه  وفي  جديد  عام  وهذا 
في  كلها  والمنطقة  ليبيا   .1920 مضى.  قرن 
للنهوض  ومحاوالت  والقهر  االحتالل  ظالم 
العام  ذلك  الحرية.  نحو  واالنطالق  الرماد  من 
والظلم  العسف  وجــه  فــي  الليبيون  توحد 
القادم من وراء البحار. دماء ومشانق ومعارك. 
ترمي  كــادت  محلية  صراعات  وحاجة.  جــوع 
رميه  في  نجحت  ربما  أو  التهلكة  في  بالوطن 

المعالم  واضحة  قرن  منذ  تلوح  واألطياف 
القهر  رغــم  وأقــمــاره.  التاريخ  شموس  عبر 
عوض  يــصــدر  الــعــام  ــك  ذل ــل.  األمـ ينهض 
في  الوطن  صحيفة  الوطني  الرجل  بونخيلة.. 
واإلشارات.  األفكار  من  الكثير  تحمل  بنغازي. 
قبله  الذي  العام  في  شهدت  المدينة  كانت 
وأول  عربية  مطبعة  أول  انــطــالق   1919
صحيفة باللغة العربية أيضا هي الحقيقة. قام 
بذلك جان أولمي اإليطالي الذي أدار المطبعة 
الطباعة.  فنون  الليبي  الشباب  عبرها  وتعلم 
أشرف  ــذي  ال المحيشي  طاهر  محمد  ومعه 
على الصحيفة. وفي جانب آخر شهدت بنغازي 
التنوير  ومحاوالت  الصحيفتين  انطالق  مع 
أبجديات  وتعلم  االنتخابات  في  والــشــروع 
المجتمع.. شهدت  الجديدة على  الديمقراطية 
تكون حزبين ألول مرة في بنغازي هما الحزب 
مبدأ  كانا في  الديمقراطي  والحزب  الدستوري 
سياسيين  أصبحا  ثم  محليين  حزبين  أمرهما 
تابعين للحكومة. الفاشية لم تترك شيئا مرت 
الكلمة  تخنق  الفاشية  مثلها.  جعلته  إال  عليه 
توقف صحيفة  الحرية.  وتحبس  العقل  وصوت 
الوطن. يضطر صاحبها للهجرة خارج الوطن. 
المالحقة  غيابيا.  باإلعدام  حكم  عليه  يصدر 
يعد  لم  واألقــالم.  األحرار  تتبع  أيضا  الفاشية 
زاد  شــيء.  بكل  الفاشيون  نهض  أمــل.  ثمة 
المشانق  من  والمزيد  المعتقالت  التغول. 
والمصادرة  والسجون  والتهجير  والنفي 
العنصري.  واالستيطان  الطائرة.  والمحكمة 
الليبيين.  أبصار  أمام  اختفت  التفاؤل  بوارق 
شاطئا  ليبيا  من  يجعلوا  أن  الطليان  وقــارب 

رابعا لروما.
على  العقل  ينتصر  الضفاف.  على  والمد 
التخوم  وتلوح  اإلنسان  ينهض  الفاشية. 
التاريخ  سطور  في  المعالم  واضحة  واألطياف 
وحركة  وأقماره.  شموسه  ولياليه.  وأيامه 

األعوام تهدر وتضج بعنف أو تتحرك بهدوء.
قرن  ــر.  آخ موسم  هــذا  جديد.  عــام  هــذا 
ــداث  ــن يــســيــر. تــتــداعــى األحـ مــضــى وزمـ
خط  إنــه  لعبة.  ليس  التاريخ  والتفاصيل. 
فهو  فــروقــات  أو  اختالف  حــدث  وإن  ــد  واح
ــوان واإلســقــاطــات والــتــداعــيــات..  فــي األلـ

والتواقيت!!

العام البعيد 
الذي يفصله عنا 

قرن من الزمن 
عرف الليبيون 

كيف يتعاملون 
مع الخصم 
باإلمكانات 
املتيسرة 
واملتاحة.

كعكة برلني الليبية

بمسؤوليتها  المؤتمر  تستضيف  واليوم 
السواحل  عبر  األفريقية  الهجرة  تدفق  عن 
وهذا  األوروبــي.  االتحاد  لبلدان  اإليطالية 
ـ  إيــطــالــي  بــاتــفــاق  إال  يتأتى  ال  الــهــدف 
هي  نفسها  ترى  فرنسا  ليبيا.  حول  فرنسي 
النظام  إزاحة  الجوي  بتدخلها  حسمت  التي 
جرّت  وأنها   2011 عام  الليبي  الدكتاتوري 
إال  بليبيا  يربطها  يعد  لم  التي  بريطانيا 
العالمية  الحرب  بعد  عليها  انتدابها  رمزية 
انتهت  التي  المترددة،  وأمريكا  الثانية 
اهتمامها  من  استراتيجيًا  موقعًا  ليبيا 
إنهاء  لبداية  األولــى  الخطوة   1970 عام 
االتحاد  ضد  الــبــاردة  حربها  استراتيجية 
بداية  بنهايته  انتهت  التي  السوفياتي 
تبدو  فرنسا  ـــ20.  الـ الــقــرن  تسعينيات 
مصداقية  بدون  المنافس  إيطاليا  أمامها 
لطموحها  الليبية  الــثــورة  فــي  سياسية 
إيطاليا  وقفت  فقد  مصالحها.  توسيع  في 
عام  الليبية  الــثــورة  من  المتفرج  موقف 
اقتصادية  مصالح  من  بغته  ما  فكل   .2011
طــوال  مُضاعفًا  عليه  حصلت  ليبيا  مــن 
ــن الــنــظــام الــدكــتــاتــوري  ــًا م ــام الــــ40 ع
نظام  أي  فإن  انهياره  حالة  وفي  الساقط، 
بالتوافق  مصالحه  سيضع  ليبيا  في  جديد 
الكبرى  اإليطالية  المصلحة  حصة  مــع 
ننزل  الــلــيــبــي..  االقــتــصــاد  فــي  والــقــارّة 
المصالح  سّلم  في  الثانية  المرتبة  إلــى 
في  الترتيب  متتبعين  ليبيا  في  األجنبية 
تعبر  الثالثة  فالصورة  التقريبي.  شكلنا 
ليبيا.  فــي  تركية  ـ  روســيــة  صفقة  عــن 
االقتصادية  مصالحها  جانب  إلــى  روسيا 
إعادة  استئناف  فرصة  ستغتنم  المحدودة 
من  سيستعاد  الذي  الليبي  الجيش  تسليح 
ليبيا  شرق  في  السائدة  الميليشيات  قبضة 
في  الطويلة  لخبرتها  تركيا  أما  وغربها. 
سنوات  إعمار  إعــادة  فرصة  ستتلقف  ليبيا 
وما  الدكتاتوري،  العهد  في  اإلهمال  خراب 
عام  منذ  وبعدها  إسقاطه  حــرب  دمــرّتــه 
في  بمسماها  حتى  األهلية  الحروب   2014
في  اإلرهــاب.  على  بالحرب  الليبي  الشرق 
في  األمريكي  الدور  يبزغ  الثالثة  الثنائية 
مصالح  لتقاسم  الليبية  الكعكة  تحضير 
عقده  المزمع  برلين  مؤتمر  في  اآلخرين 
العام  التطورات  على  مفتوح  موعد  في 
ليبيا،  في  لها  مصالح  ال  فأميركا   .2020

السياسة  علم  دراســة  مواد  إجــازات  تتوزع 
منها:  ــمــاطــًا  أن ألــمــانــيــا  ــي  ف الجامعية 
بحث  وكتابة  والشفوي،  التحريري  االمتحان 
والورقات  المقررة،  المواد  من  مــادة  في 
وهو  الفصل  بأعمال  المرفقة  البحثية 
حتى  الليبية  دراستنا  في  عليه  درجنا  ما 
ما  الفلسفة،  في  الماجستير  على  حصولنا 
دار  لما  نقاش  محضر  كتابة  األلمان  يزيده 
الموضوع  عرض  أو  األسبوعي،  الدرس  في 
البحث  لموضوعة  إيضاح  بوسائل  مرفقًا 
واإلحصائيات  والجداول  البيانات  أبرزها 
الخدمات  وكل  المدّللة.  البيانية  واألشكال 
وورد  ببرنامج  الكومبيوتر  قدمها  التي 
علينا  انفتح   1998 ــام  ع فــي  للكتابة. 
القوقل.  وأبرزها  بحثه  ببرامج  اإلنترنت 
صور  من  أرشيفًا  يوّفر  الوقت  مع  صار  الذي 
الرّسام  برنامج  عبر  المرء  يستطيع  األخبار 
في  ويتدخل  معينة،  بطريقة  يرتبها  أن 
على  يعين  بما  بالصور  للتعبير  تغييرها 

عنها. يغني  أو  الكتابة 
على  بصفحتي  مصورًا  شكاًل  اصطنعتُ 
للبلدان  تصوري  فيه  رتبّت  بوك  الفيس 
مؤتمر  فــي  حضورها  المتوّقع  الفاعلة 
بدأته  الليبية.  األزمة  لحل  المرتقب  برلين 
األلمانية  المستشارة  المضيّفة  بصورة 
بإشارة  اليمنى  يدها  بإبهام  لمّحت  وقد 
المحتملين.  لضيوفها  داعــمــة  تشجيع 
إيطاليا  رئيسي  صورتا  الترتيب  في  تحتها 
الثانية  باليد  ولمح  بيد  سّلم  الذي  وفرنسا 
وفي  اإليطالي.  لنظيره  التشجيع  بإشارة 
يتسمّع  الروسي  الرئيس  الثالثة  المرتبة 
وفي  التركي  الرئيس  لوشوشة  بــأذنــه 
الــواليــات  خارجية  ــر  وزي الترتيب  نهاية 
ورقــة  سترته  جيب  فــي  ــدس  ي المتحدة 
حوار  أو  نقاش  من  ربما  بالخروج  هامّا 
 2011 عام  إلى  رجعنا  لو  مؤتمر.  أو  بندوة 
من  قسم  ثورة  اندالع  في  بالذاكرة  وتأملنا 
ربقة  من  بتحرره  مُطالبًا  الليبي  الشعب 
لوجدنا  ترتيبنا  في  نظرنا  ولو  الدكتاتورية. 
مالئما  الصور  به  رتّبنا  الذي  الشكل  هذا 
الحدث  مع  تعاطت  التي  الــدول  لتمثيلية 
أخرى  لدول  الحاجة  عن  يغني  بما  الليبي، 
تسعينات  بداية  منذ  فألمانيا  الكادر.  تدخل 
قوية  مصالح  لها  تعُد  لم  ـــ20  ال القرن 
ليبيا.  في  بالتغيير  اهتمت  فما  ليبيا  في 

لتصور  مغايرة  جمهورية  محاولة  ــر  وآخ
باستعادة  ــكــان  األمــري الديمقراطيين 
وأدها  بليبيا،  األمريكي  الستيني  االهتمام 
ضلعت  الذي  اإلرهابي  الحدث  والدتها  قبل 
طال  والذي  متطرّفة  إسالمية  مجموعة  فيه 
وأودى  بنغازي،  في  األمريكية  القنصلية 
الحادث  وكان  سفيرها.  بحياة   2012 عام 
نعش  فــي  انــدكــت  الــتــي  المسامير  ــد  أح
أمام  االنتخابات  ليخسر  الديمقراطي  الحزب 
حتى  المضاد  ترامب  الجمهوري  المرشح 
يتبنون  الذي  الجمهوريين  النوّاب  لبعض 
للواليات  الخارجية  السياسة  على  اإلبقاء 
إطفائي  أو  كشرطي  األمريكية  المتحدة 
في  الساخنة  النقاط  في  النزاعات  لحرائق 

الثالث. العالم  في  وبالذات  العالم، 
الوسط  صحيفة  مــع  نطلق  هــل  ولكن 
للبروز  عنوانًا  الملتف«  »الحضور  اســم 
ميدان  في  والتركي  الروسي  المصالحي 
وهل  برلين.  مؤتمر  قبل  الليبي  الصراع 
األلماني  الترتيب  على  التفافًا  نعتبره 
الكامل  بالنسيق  تمّ  الذي  الليبي  للمؤتمر 

أمريكا. مع 
الخارجية  وزارة  سياسة  يتتبع  الــذي 
 2011 من  الليبي  الملف  في  األمريكية 
األمريكي  االهتمام  له  يتبدى   2019 إلى 
يساهم  أال  أساسيتين:  مسألتين  في  بليبيا 
في  الليبي   - الليبي  االنقسامي  الــنــزاع 
وأال  اإلسالمي،  لإلرهاب  توطئة  يكون  أن 
الليبي،  النفط  تدفق  زعزعة  في  يساهم 
ــن الــحــســابــات االقــتــصــاديــة  وإخــراجــه م
عام  عليها  تأسست  التي  القارّة  الدولية 
المصدرة  البلدان  منظمة  1960مــبــادئ 
على  الثالثة  المسألة  ــك«.  »أوبـ للنفط 
يُسمح  أال  األساسيتين  المسألتين  هامش 
حتى  واستخباراتي  عسكري  بوجود  لروسيا 
ليبيا  في  معلنة  مرتزقة  بشركة  مغّلفا  ولو 
أفريقيا.  في  نفوذها  بتمديد  لها  يسمح 
في  شوكة  الروسية  التمددات  تكون  وأن 
الغرب  وبــالــذات  األوروبــيــة  البلدان  ظهر 
التأشير  تم  الطموح  هذا  إلعاقة  متوسطية. 
الفعّال  اإلقليمي  أمريكا  وكيل  لتركيا  بذلك 
للدخول  أوسطية  الــشــرق  الــنــزاعــات  فــي 
واألطماع  المصالح  تفاوض  منظومة  في 
يتم  التي  الليبية  الكعكة  في  روسيا  مع 

األلماني. المطبخ  في  تحضيرها 

اصطنعُت شكاًل 
مصورًا بصفحتي 
على الـ »فيسبوك« 
رتّبت فيه تصوري 

للبلدان الفاعلة 
املتّوقع حضورها في 
مؤتمر برلني املرتقب 

لحل األزمة الليبية.

نورالدين خليفة النمر

إطفاء الضوء 
وإعادة إنارته 

خالل االحتفال أمر 
يعود برمزيته إلى 
الديانات القديمة 

التي كانت تعتبر 
ضوء الشمس إلهيًا 

إذ يحمل دفؤه 
الحياة،
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازى 
مكتب القاهرة،

 4 ، 4 أ  كورنيش النيل
أركاديا مول

تليفون 25749523
info@alwasat.ly :بريد إلكتروني

www.alwasat.ly :الموقع

+202
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»حديث األموات« كتاب عن الحياة

نبضات متقاطعة
15- كان التعليم هدف اململكة

شاعر  أمام  أنك  الرجل  بهذا  اللقاء  بمجد  ذهنك  إلى 
ومثقف،  ومتمدن  أنيق  سينمائي،  نجم  أو  رســام  أو 
يحيله  حديث  وأي  والمعرفة،  والشعر  بالفن  مهجوس 
ذلك  وفوق  التسلية،  تغادره  أن  دون  العلم  قلب  إلى 
في  الكمال  ولفكرة  واالنضباط  للحياة  ومحب  مَــِرحٌ 
الصحف  إحدى  في  مقالة  نشر  مرة  أنه  أذكر  شيء،  كل 
يخترق  صغيرا  ــدودا  أخ فيها  ينتقد  بدرنة  الصادرة 
الرصيف على الكورنيش منبها إلى معاناة سيدة تحمل 
هذا  فيصادفها  الرصيف  على  وتتنزه  عربة  في  طفلها 
درنة  منه  تعاني  ما  ورغم  نزهتها،  مساء  ويعكر  الشق 
عن  الحديث  يجعل  كامل  إهمال  من  الوقت  ذلك  في 
د.  أن  إال  البعض،  عند  الترف  من  نوعا  الشق  هذا  مثل 
فوزي كان مأخوذا بالتفاصيل التي يكمن فيها الكمال، 
والدقيقة  المهمة  مهنته  أسرار  إلى  ذلك  يعود  وربما 
التي تقع في قلب العدالة ومعنية بتلك التفاصيل التي 

من الممكن أن تبرئ أو تدين متهما.
ينبع حبه للحياة وروح المرح في داخله من مواجهته 
داخل  عميقا  والذهاب  بل  والجثث،  للموت  اليومية 
تتحدث  يجعلها  التي  الميتة  األجساد  هذه  مكنونات 
وحقا  الصامت،  اإلنساني  الجسد  قراءة  في  خبرته  وفق 
إذا  إال  لنا  التي وُهِبت  الحياة  ال يمكننا أن ندرك قيمة 
واألهم  الدنيوية.  الحياة  بعد  فيما  بإمعان  نحدّق  كنا 
عن  تدافع  صميمها  في  المهمة  مهنته  أن  ذلك  من 
ال  فهي  األرض،  على  قيم  كأهم  العدالة  وعن  الحياة 
بالمستقبل  تتعلق  لكنها  فقط  الجريمة  بماضي  تتعلق 
في  البشرية  األجــســاد  لتأمين  وسيلة  تكون  حين 
في  األحيان  بعض  في  أو  المختلفة،  النقل  وسائل 
الجسد  أثرها على  والذخائر وتخفيض  األسلحة  تصميم 

واألفيون  والحشيش  الهلوسة  حبوب  من  علينا  جد  بما  مقارنتها 
الخمر«. تعاطى  من  بكثير  أسوأ  والكوكايين، 

اجتماعية  مشاكل  من  كبير  عدد  إلى  باإلضافة  أوجزناه،  ما 
ومع  األولى،  الطفرة  في  حدث  ما  بسبب  برزت  المجتمع،  توارثها 
وأصبح  والكليات  والثانوية  االبتدائية،  المدارس؛  تعددت  ذلك 
الشباب  هدف  وهو  الوليدة،  الليبية  للدولة  مقدسا  هدفا  التعليم 
بما  واللحاق  الفقر،  دائرة  من  الخروج  من  وسيلة  من  يكن  فلم 
دون  من  للجميع  متاحا  بحق  كان  الذي  التعليم  إاّل  الطفرة  خلقته 
إاّل  يحكمها  ال  الخارج  إلى  الدراسية  البعثات  وكانت  استثناء، 
التعليم  نخب  مع  الجامعة  تعاقدت  ذلك  ولتحقيق  الطالب،  تفوق 
حديث  في  صرح  حسين  طه  الدكتور  إن  حتى  العربي،  العالم  في 
الليبية  الجامعة  بأن  الماضي،  القرن  ستينيات  أواخر  في  إذاعي، 

العربية. الجامعات  أفضل  هي 
ببدلتين  قبوله  حال  الطالب  تزود  الليبية  الجامعة  وكانت 
موظف،  مرتب  من  كثيرا  تقترب  دراســيــة  وبمنحة  أنيقتين، 
البارزين  للطلبة  أوروبا  إلى  وترفيهية  علمية  رحالت  عن  ناهيك 
الدولة  مجتمع  في  طبقية  فوارق  أية  هناك  تكن  ولم  والمتفوقين. 
لسنتين  استمر  الحال  أن  والحقيقة  واالزدهار،  االرتقاء  في  اآلخذة 
بعد   1970 سنة  ففي  النظام،  سقوط  قبل  سائدا  كان  ما  بحسب 
منصور  الدكتور  اآلداب  كلية  عميد  اختارني  تحديدا  أشهر  ثمانية 
نفسي  أعيل  وأنا  المتحدة،  األمم  في  مطلوب  وفدٍ  ضمن  الكيخيا 
بالجامعة  كان  وقت  في  الخضار،  لبيع  محل  من  الكبيرة  وعائلتي 
في  أو  الملكي،  العهد  في  سواء  النافذين  الرفاق  من  العديدون 

الجديد. العهد 
كانوا  بطلبة  الجامعة  إلى  تدفع  الليلية  األمير  مدرسة  كانت 
أكون  ولعلني  التفوق،  على  الصباحية  الفترة  طلبة  مع  يتنافسون 
أغلب قضاتها ومحاميها من  صائبا إن قلت إن محاكم بنغازي ظل 
في  الثانوية  الدراسة  مرحلة  في  رفاقي  وجميعهم   72/  71 دفعة 
بالسجن،  عليَّ  يحكم  أن  أحدهم  وكاد  الثانوية،  بنغازي  مدرسة 
في  وإنما  مدرستنا،  مقصف  أمام  أجادله  ال  أنني  إلى  أنتبه  لم  لو 
كان  قلم،  بجرة  الحديد«  »باب  خلف  يضعني  نيابة  وكيل  مكتب 
مادة  امتحان  خالل  له  مررتها  التي  والمعلومة  هو  منى  يقترضه 

متعلق  الكتاب  بأن  األمــوات«  »حديث  العنوان  يوحي 
أرواح  أن  البعض  يعتقد  التي  األرواح  تحضير  بطقوس 
وهي  تتحدث،  وجعلها  استحضارها  ممكن  ــوات  األم
المجتمعات  في  خصوصا  شائعة  ــت  زال ما  طقوس 
إلى  يذهب  العلمي  بأسلوبه  الكتاب  لكن  المتقدمة، 
التي  أجسادهم  أســرار  إلى  لإلنصات  األحياء  تحضير 

بإمكانها أن تتحدث بعد أن تتوقف عن الحياة.
العاملة  للقوى  العامة  الهيئة  أقامته  مؤتمر  في 
عن  كمندوب  شاركت  التسعينيات  أواسط  بنغازي  في 
األساس  وكان  بدرنة،  الشاملة  للمهن  العالي  المعهد 
النسائي  الكادر  بتجاوز  احتفالية  المؤتمر  هذه  في 
حسب  العام  القطاع  في  العاملين  من   50% لنسبة 
نحو  المرأة  لدفع  نجاحا  اعتُِبر  ما  الهيئة،  إحصاءات 
العمل ومواقع اإلنتاج، وما يعنيني في هذا المقام أنني 
فتاة  على  المؤتمر  هذا  في  الغداء  طاولة  على  تعرفت 
إنها  قالت  عملها  عن  سألتها  وحين  ورقيقة،  جميلة 
تحدثت  عندما  ذلك خصوصا  وأدهشني  طبيبة شرعية، 
عن بعض تجاربها مع الجثث والجريمة والتشريح، وفي 
ثنايا الحديث قالت إن أباها الروحي في هذا المجال هو 
هذا  يتردد  ما  كثيرا  وقتها  وكان  عمران،  بن  فوزي  د. 
االسم في مدن: بنغازي ودرنة أو البيضاء وغيرها، وفي 
معرفة  إلى  يحتاج  الذي  للبعض  الدفن  تأجيل  حاالت 
الشرعيين، ومع  األطباء  ندرة  أسباب موتهم، وفي ظل 
بن  فوزي  د.  بها  يتمتع  التي  المهنية  والسمعة  الثقة 
وهو  عمله  إلنجاز  المسافات  هذه  يقطع  كان  عمران، 
بسرعة  موتاهم  دفن  على  الليبيين  حرص  مدى  يدرك 

حيث إكرام الميت دفنه عقيدة.
بعدها التقيت بالدكتور فوزي أكثر من مرة، ويتبادر 

ويبيعونه  الخمر  يصنعون  كانوا  اليهودية،  الجالية  من  الكثيرون 
وصباي  طفولتي  رفيق  ويلخص  للمسلمين.  وأيضا  بينهم،  فيما 
فكتب  السابقة،  بالحلقة  ورد  ما  على  بتعقيب  الحال  حمامة  محمد 
)بيني  أوالد  )ابرامينو دبوش(  اليهودي  بنغازي  ابن  لدى  كان   ..«
لديه  وكان  الليبية-(  بمدارسنا  طلبة  -كانوا  وعمورة  وعطية 
النيابة  في  أعمل  كنت  ألنني  عليها  اطلعت  سوابق،  صحيفة 
تضم  )فولسكاب(  صفحات  خمس  حوالي  من  مكونة  العامة، 
فلم  لليبيين(،  )البوخة  بيعه  بسبب  ضده  قيدت  التي  القضايا 
حتى  بابه  يطرق  شخص  أي  يرد  ولم  ألحد  يبيع  أن  يرفض  يكن 

الليل. منتصف  بعد 
الماضي،  القرن  ستينيات  في  شهيرة  قضية  أيضا،  أذكــر، 
عمله  مقر  من  االتحادية،  الحكومة  موظفي  أحد  وصول  أساسها 
في  الركاب  قاعة  إلى  وصوله  وعند  بنينا.  مطار  إلى  طرابلس،  في 
القبض  فألقى  الخمر  رائحة  الشرطة  رجال  أحد  شم  بنينا  مطار 
بعض  بين  النيابة  أروقة  في  دار  قانونيا  جداال  أن  وأذكر  عليه، 
إلى  انتهى  عبدالعاطي  فرج  المرحوم  النيابة  وعضو  القضاة 
وظيفته  بسبب  ليس  الكبير،  الموظف  هذا  عن  التهمة  إسقاط 
صعوده  قبل  طرابلس  في  الخمر  من  كؤوسا  تعاطى  ألنه  ولكن 
حيث  من  القانون  بتطبيق  القانون  في  يعرف  ما  وهذا  للطائرة، 

والزمان. المكان 
الخمر  يقدم  )مــشــرب(  كــان  المالحة  ــادي  ن في  أنــه  ــر  وأذك
على  شدد  حمودة  معيزيق  المرحوم  تولي  وعند  النادي  ألعضاء 
والمسلمين،  العرب  األعضاء  يراقب  البار  في  شرطيا  فكلف  ذلك 
ليسوا  بأنهم  يتحججون  النادي  أعضاء  من  العرب  بعض  وكان 
مسلمين، ولم يستمر األمر طويال، إذ يبدو أن بعض األصوات قد 
مهمة  فأنهوا  الدولة  في  الكبار  المسؤولين  إلى  ووصلت  تعالت 

الشرطة. رجل 
في  الشرور  أقل  كانت  الخمر  إن  عيان،  شاهد  وأنــا  وأقــول، 
وكان  المدمنين،  بعض  المدينة  في  كان  الوقت.  ذلك  مجتمع 
المدينة  شباب  بين  وكــان  الشوارع.  عن  ويبعدهم  يكفيهم، 

األنظار. عن  وبعيدا  ليال  تعاطيها  وهو  مكتوب  غير  دستور 
أن  غير  الخمور،  تعاطي  عن  مدافعا  لست  الــواقــع  في  أنــا 

القيم،  الكتاب  هذا  ثنايا  في  يفصل  كما  اإلنساني 
هذه  كل  تجاوزت  السياسة  وشرور  التسلح  سباق  لكن 

التوصيات التي تقدس وتثمن الحياة اإلنسانية.
الفورمالين  وروائح  بالجثث  يكتظ  الكتاب  أن  رغم 
السبب  وأرجح  ممتعة،  قراءته  أن  إال  األحشاء،  وحديث 
األجساد  وأن  العلم،  بجمالية  مؤلفه مهجوسا  كون  في 
الحالة:  يصف  كما  أو  يتصفحها،  ككتب  لديه  تتحول 
الصدر(  بمنتصف  الواقع  )العظم  القص  عظم  »يُنشر 
ضفتي  لتُبعد  معدنية  مشدات  وتوضع  طولي  بشكل 

العظم المنشور فينفتح الصدر كما ينفتح كتاب..«.
طالب  يعتري  الذي  االرتباك  ذلك  عن  فوزي  يتحدث 
مرة،  ألول  بشرية  جثة  مواجهة  في  يكون  حين  الطب 
لكن متعة المعرفة ألسرار هذا الجسد وما يترتب عنها 
الوقت  اإلنسانية يروض مع  الحياة  تعزز  اكتشافات  من 
التصفح  إلى نوع من  النهاية  الرهاب، ويفضي في  هذا 
أحد  ترك  االكتشاف.  سعادة  تنقصها  ال  التي  للمعرفة 
ليوناردو  العبقري،  والنحات  الرسام  التشريح  علم  رواد 
يوم  قضاء  أن  »كما  تقول:  قبره  على  عبارة  دافنشي 
قضاء  فإن  كذلك  جيد،  نوم  من  صاحبه  ن  يُمكِّ جميل 
الموت  من  صاحبها  ن  تُمكِّ باالكتشافات  مليئة  حياة 
الذي  التشريح  علم  بإمكان  كان  هل  ولكن  بسعادة«. 
ما  معرفة  على  قــادرا  تفصيال  تفصيال  الجثة  يتصفح 
مهموما؟  أم  سعيدا  مات  قد  الجثة  صاحب  كان  إذا 
أثرهما  الحزن  أو  السعادة  تترك  أن  باإلمكان  وهل 
السؤال  هذا  راود  دافنشي  ولكن  أعرف  ال  الجسد؟  في 
دون  المائة  يناهز  عمر  عن  مات  شيخ  لجثة  بتشريحه 
العمر  هــذا  سر  معرفة  أجــل  من  بمرض  يصاب  أن 
العلم،  فضول  الفن  مع  دافنشي  خاض  وقد  السعيد، 
أعمار  الجنسين ومن  30 جثة من  وقام بتشريح حوالي 
كان  شمعة  ضوء  وعلى  األبنية،  سراديب  بين  مختلفة 
حيث  التوضيحية،  برسومه  مرفقة  مالحظاته  يكتب 
هذا  وتحارب  تعارض  الوقت  ذلك  في  الكنيسة  كانت 
كراساته  عــادت  وفاته  من  سنة   380 بعد  المجال. 
دراســة  مــن  العلماء  وتمكن  للحياة،  ومالحظاته 
التشريح  بعلم  رائــدا  جعلته  التي  الطبية  اكتشافاته 
ذا فضول علمي جامح  الشرعي. وكان  المرضي والطب 
بالتشريح  هوسه  سر  يكمن  يهدأ،  ال  إبداعي  وخيال 
ينتقد  وكــان  كاملة،  آلة  اإلنساني  الجسد  كون  في 
الرسم ما يمور  مصوري عصره بأنهم ال يظهرون على 
الجسد  مكنون  على  االطالع  وهذا  اإلنسان،  داخل  في 
)الموناليزا(  الشهيرة  لوحته  إبداع  إلى  البعض  يحيله 
داخلها  يمور  ما  إبراز  محاولة  في  إعجازها  يكمن  حيث 
ال  لكن  موجودة  الروح  إن  عبرها  وليقول  الوجه،  على 

يمكن الوصول إليها.
ما  والمُشِّرح  الفنان  بين  الحميمي  اللقاء  وهــذا 
فوزي  للبروفيسور  األموات(  )حديث  كتاب  في  وجدته 
مدارك  دار  عن  الثانية  طبعته  في  الصادر  عمران،  بن 
مهنة  من  المتأتية  السعادة  عن  فضال  بدبي،  للنشر 
المزيد من  األلغاز وعلى مراكمة  قادرة على حل  صعبة 
قضاء  تشبه  الحياة  تجعل  التي  واالكتشافات  المعرفة 

يوم جميل.
»حديث األموات« كتاب شائق ال أجد سبيال لإلحاطة 
إلى قراءته، فهو ال يعني المختصين  به سوى بالدعوة 
من  كثير  عن  يجيب  شيق  بسرد  مكتوب  لكنه  فقط 
الجسد  المعقدة،  اآللة  هذه  في  والموت  الحياة  أسئلة 
مخطوطات،  كأنها  مومياواته،  تحدثت  الذي  البشري؛ 
ذلك  ومعارف  أسرار  من  الكثير  عن  السنين  آالف  بعد 

الزمن القديم.

الليلي  التدريس  يعد  المناهج موحدة، ولم  الفرنسية!. كانت  اللغة 
شرمدو  مفتاح  األستاذ  ُكلف  أن  منذ  رسميا،  أصبح  ولكنه  تطوعا 

.1960 سنة  الليلة  العمال  لمدرسة  ناظرا 
تقول:  ذلك  في  أغنية  انتشرت  الحديد«  »باب  ذكر  وعلى 
مسجون،  أنه  إلى  إشارة  وهي  عساسه«  وفوقنا  الحديد  »باب 
ندمائه  أحد  على  اعتدى  ألنه  عليه  قبضوا  ألنهم  إاّل  لشيء  ال 
الجالء  »حالل  مطلعها:  يقول  أغنية  وانتشرت  سكران،  وهو 
خمسة  أو  أربعة  سوى  منها  يجُل  لم  ولكن  بنغازي..«  يا  منك 
في  أحادي،  برأي  بالدنا  أمور  عولجت  أن  بعد  أما  األكثر،  على 
إلى  الجيش  وصول  قبل  أحد،  عليه  يعترض  كان  ما  بعضه 
يتباهون  متميزا  مكانا  الجامعة  ساحة  أصبحت  الذي  السلطة، 
والرؤية  الحكمة  غابت  كثيره  وفي  العسكرية،  بقيافتهم  به 
ما  فيه  يكن  لم  مجتمع  في  تحقيقه  يصعب  ما  إلى  والتطلع 
الجالء  يعد  لم  عندها  اإلجباري!  التجنيد  وال  التأميم،  يستحق 
تصل  ضرورة  وإنما  خلق«  »فشة  أو  حلم  مجرد  بنغازي  من 
مشاكل  تفاقمت  بعدما  خصوصا  حياتك،  على  المحافظة  حد 
أحد  يعتد  لم  وعربية  عليها،  أحد  يعتد  لم  أفريقية  دول  مع 
الكثير  يكون  قد  سياسية،  أمور  إلى  تطلعات  هناك  كانت  عليها. 
النظام  ولكن  أحببناها،  قومية  إلى  واالنتماء  الدين  يفرضه  منها 
بشكل  اعتمدنا  أنه  ناهيك  إليها،  االنضمام  في  كثيرا،  تسرّع 
والنهار،  الليل  طوال  تصدح  وطنية  وأغان  أناشيد  على  مباشر 
النتائج  فكانت  لها،  التسويق  في  المدّعين  من  الكثير  وعلى 

الشباب. معظم  غاية  أصبحت  والهجرة  مؤلمة 
عليها  عيان  شاهد  كنت  التي  األحـــداث  بعض  سنتناول 
شيئا  يفقه  ال  ولكنه  جامعي،  شاب  برؤية  حدثت  مثلما  وأصفها 
قفز  شاب  وإنما  مناضال،  وال  سياسيا  ال  يكن  فلم  مسبباتها،  في 
وعيناه،  األمان،  بر  نحو  الفقيرة  بأسرته  ويسبح  فقر،  مركب  من 
مغريات  أنها  يعتقد  كان  ما  على  مشرعتان  ذاته،  الوقت  في 

ة! لحيا ا
مسببات  نقدم  وأن  نتحدث  أن  إلى  نحتاج  ذلك  قبل  ولكن 
الطفرة  إلى  أسبابها  نُرجع  قد  التي  وهي  الثانية،  الطفرة 

األولى.

تحضير األحياء 
لإلنصات إلى 

أسرار أجسادهم 
التي بإمكانها 

أن تتحدث بعد 
أن تتوقف عن 

الحياة.

اإلبداع والتقليد

من  متقن  استنساخ  عمليات  إلى  الكبار  للفنانين  المشهورة  الرسم  أعمال  تتعرض 
بحيث  مهمتهم،  على  واالعتكاف  الصبر  وشديدي  الحذق  فائقي  مستنسخين  قبل 
كثيرا ما يعسر التمييز بين اللوحة األصل واللوحة المقلدة. تباع اللوحة المقلدة )وال 
نريد القول »اللوحة المزيفة« ألن صفة التزييف تحمل حكما قيميا ال يستهدفه هذا 
قيمتها  تنعدم  أصيلة،  أو  أصلية،  غير  أنها  يكتشف  وعندما  خيالية.  بأسعار  المقال( 

تقريبا، وتتالشى أهميتها.
يورد إلين وينر مثاال داال في هذا السياق:

»كان من المعتقد أن جوهانز فيرمير هو من رسم لوحة ‘المسيح والحواريون في 
عمواس‘ في القرن السابع عشر، وهي اللوحة التي ظلت معلقة في متحف بويجمانز 
في مدينة روتردام لمدة سبعة أعوام، وفي العام 1937 نالت اللوحة إعجاب إبراهام 
بريدوس، الخبير في أعمال فيرمير، والذي وصف اللوحة بأنها ‘تحفة رائعة من أعمال 
1945 اعترف هان فان مغرين بأنه قام بتزييف  العام  جوهانز فيرمير الخزفية‘ وفي 
هذه اللوحة«* وطالب باعتباره فنانا عظيما على نفس مستوى فيرمير الفني. وبهذا 

االعتراف انقلب حال العمل الذي حظي بوافر التبجيل وأصبح أضحوكة.
أو  المتقن،  التقليد  يعد  ال  لماذا  الواقعة:  هذه  مثل  تثيره  الذي  الملح  والسؤال 
مستنسخوه  يعتبر  وال  استنساخه،  أمر  اكتشف  إذا  فنا،  األصــل،  طبق  االستنساخ 

فنانين؟.
المتعلق  وذلك  واالحتيال،  بالكذب  المتعلق  األخالقي  الجانب  عن  النظر  بغض 
باالرتزاق غير المشروع، فاالستنساخ ال يعتبر فنا وإنما حرفة )حتى وإن كانت سرية( 
يفقد  ال  الفارق  وهذا  حرفي.  هو  وإنما  مبدعا،  ليس  ألنه  فنانا  المستنسخ  يعتبر  وال 

أهميته حتى لو لم يكتشف أمر االستنساخ. إنه فارق ذو أهمية مكنوزة.
متقنة  كانت  وإن  حتى  المقلدة  النسخ  فإن  بل،  كاليف  الفني  الناقد  يرى  وكما 
باألفكار  المبدعة  األصلية  اللوحة  تنطق  حيث  الحياة،  إلى  دوما  تفتقر  األصل  وطبق 
إنها تنطوي على تجربة  الفنان ووجدانه.  المعتملة في عقل  والعواطف واألحاسيس 
بالنسبة  المفتقد  الشيء  وهو  الفنان.  خبرها  التي  الخلق  ومكابدة  المعاناة  إحساس 
وإبداعه.  ذائقته  تطور  تجربة جمالية  اللوحة  تمثل  الفنان  إلى  بالنسبة  الناسخ.  إلى 
في حين تمثل اللوحة المنسوخة بالنسبة إلى الناسخ تجربة حرفية تطور قدرته على 

النسخ، وهنا نقول التزييف.
العالمية.  الثقافة  الفنية. ترجمة: د. سحر بهجت. مجلة  الرؤى  *إلين ونر، اختالف 

مايو- يونيو 2019. واعتمدنا في كتابة مقالنا على هذه الدراسة.

إذا أشارت إليكم المحبة فاتبعوها، وإن كانت مسالكها صعبة متحدرة.
وإذا ضمتكم بجناحيها فأطيعوها، وإن جرحكم السيف المستور بين ريشها.

الريح  وإذا خاطبتكم المحبة فصدُقوها. وإن عَطل صوتها أحالمكم، وبدَدها، كما تجعل 
وكما  تصلبكم،  أيضا  فهي  تكللكم  المحبة  أن  كما  ألنه  صفصفا.  قاعا  البستان  الشمالية 

تعمل على نموكم، هكذا تعلمكم وتستأصل الفاسد منكم.
• جبران خليل جبران

اسم على مسمى، أو كما يقال، حميد محمود الخصال، من رحل، لكن فعله الجميل فينا، 
يتحقق وجودنا دونه،  أنا، من ال  اآلخر  أن  السماحة، في  فاعلين، في  زاد ألن نكون  كل عام 

وأن االختالف رحمة، وأنه إكسير الحياة، حميد البشتي,
جاء الدنيا، فكان خفيفا عفيفا، كـ»خفةٍ ال تحتمل«، في المدينة )الزاوية( حيث ولد، عاش 
بل  متطلبا،  يكن  لم  »األممي«،  هذا  حدَ،  دون  واإلنسانية  تتواصل  ما  العليلة،  كالنسمة 
المتلهف للعطاء حد الرهافة، فكان الضد للتذمر، مشفوعا بآية الفرح بالحياة التي منح، دون 

تفاؤل ساذج مارس نضال الحياة، كشكسبيري: نكون أو ال نكون.
حميد البشتي عشق الحياة حد الجنون.

التقيت به عام 1980م، في زنزانة، به اتسعت كما الكون، هذا الكوني كما تشرب العلم، 
كحرية  السجن  رحابه  في  به  عشنا  لذا  الجماعة،  بصيغة  مفرد  السبيل،  »المحبة«  أن  اعتنق 
أين تكون بل كيف تكون، ولذا لم يعش كذات مفردة منغلقة،  المهم  باعتبار ليس  الزمة، 
اتخذ  الرومانتيكي،  بواقعية  المكان،  »يُفرحْ«  أن  فأراد  الخالق،  الفعل  مقام  عنده  فالحياة 
المتناقضات، طريقة في سلك طريق المشترك، فأحبه من اختلف معه، أكثر ممن اتفق معه!.

حميد البشتي الدواء، للنسيان ما يزيد عن الضرورة، فهو خلق وفعل وعاش، كي ال ينسى 
بسهولة، وإن نساه أحد عاشه أو عرفه فحسب، فإن ذا النسيان اتقاء لـ»خفة ال تحتمل«، هو 
كل  يُمارس  العميق  بفكره  المذهلة،  البساطة  اإلنسان  خالصة  المراس،  الصعب  النموذج 
الغبن، ما يعيشه كل سجين  أثر  النفس من  الزنزانة، كما ينظف  التفاصيل الصغيرة، ينظف 

رأي، الرأي اآلخر لم يكن شعارا فحسب، فلقد اتسع صدره، بما ضاق به صدر حامله.
لو  الزنزانة،  بعد  أخر  لسنين  تأخذنا صحبة،  لم  لو  لسنين،  زنزانة  في  الرفيق  يكن  لم  لو 
الرحيل، لو لم يكن ذلك  لم أصِغ لما قيل فيه حيا، من مختلفين معه ومن أحبابه، ثم بعد 
لما صدقت نفسي أنه حميد البشتي، من تلتقيه لتعرف اإلنسان ومعدن الرجال، عند السهل 

وفي الصعب.
واجه  قال:  كما  أو  الثانوية،  الشهادة  في  تفوق  بعد  للدراسة،  إيطاليا  إلى  انتقلتُ  حين 
يضيق  ما  اإلنساني،  الذكاء  الريفي،  الساذج  بفطرة  اإليطالية،  الرأسمالية  الحياة  تعقيد 
بتسوير العلم، ما تتسع به الحياة وتتعمق في روما، وتضيق به جامعاتها، فكانت الجماعات 
أدرك  ليبي،  كزاوي  روما  وفي  وسعته،  التي  الجامعة  إيطاليا،  في  العالمية  العلمية  الثقافية 
يكون  لن  وأنه  وأفريقيا،  وآسيا  الالتينية  أمريكا  من  الحق  علماؤها  المركز،  أوروبا  أن  عقله 

ضيق األفق، فأثقل عقله، بأن يكون الكون وطن العلم، فيَِجب ما يجب.
كان  لذا  الضيق،  األيديولوجيا  لبوس  يلبس  لم  كبير،  قلب  كبير،  كعقل  البشتي  حميد 
يساريا كما قلبه، فكما كان يفكر، اتخذ كغيجتو: »أنا أحب إذا أنا موجود«. وكما أسلفت لم 
يكن ذلك نظرة وال نظرية، فليس له أن يتفلسف كما ميتافزيقي، فالحياة عنده أن يتمطق 
الفلسفة، وأن تذوب في ريقه، فجن بالحياة، لذا كما قيس كان »مجنون آسيا« امرأة بحجم 

قارة.
هذا الكثير الذي ذهب عنا، الكثير منه بقي فينا، ودعنا آخر عام 2017م، لنحتفل بوجوده 
في  ورأى  كـ»جلنار«،  ليبيا  روحه  أرض  في  غرس  من  فينا،  يهّل  جديد  عام  كل  مع  المترع 
مهمة  يكون  أن  يجب  ما  فإن  تكون،  أن  عنده  ما  الحلم  يكّل،  ال  الذي  الحلم  »سعدون« 

)التاريخ(، فال تُحمل نفسك ما ليس لك طاقة له.
حميد  كان  كذا  الكون،  غيّر  الذي  الفراشة  جناح  أنت  بيتك،  تُفرح  كما  المكان  تُفرح  أن 
البشتي، كذا قال: العقل المنفتح، سماد معيشه، سماد أرض روحه، فكل نفس ذائقة الموت، 
وهم  مثله،  كمن  وسيعيشُ  فينا،  ويعيشُ  عاش  هكذا  الحياة،  ذائقة  نفس  كل  ليس  لكن 

ليسوا قليال.
يمقت  فهو  بالمرة،  داعية  يكن  لم  الفكر،  زيف  إليديولوجيا:  لفرح،  داعية،  يكن  لم  لذا 
بشوكه  يداهُ  زرعت  ما  يحصد،  وأن  يريد،  كما  الحياة  يعيش  أن  فاكتفى  والتملق،  االدعاء 

وحبه، سنبالته، حنطة قلبه وعقله المنفتح، ما لم يكّل كزارع وكحاصد.
وعليه حين أكتب هذا، مع مطلع عام جديد، أستمد من تلك اإلرادة المتفائلة، ذات العقل 
لنا،  أنه  التي ال تغيب إال كي تشرق، وحسبهُ  الكبير المتشائم، روح حميد البشتي، الشمس 

كل عام »حميد«.

كل عام وأنت »َحميد«

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

محمد عقيلة العمامي

أحمد الفيتوري



ثقافة 12

على  ليبيا  في  األحداث  من  الكثير   2019 العام  شهد 
األوساط  فقدت  كما  واآلداب،  والفنون  الثقافة  مستوى 
الثقافية عديد األسماء البارزة التي شكلت جانبًا كبيرًا من 
وفي هذه  والفكري،  األدبي  إنتاجهم  عبر  الشعب،  وجدان 
المساحة نستعرض أبرز أحداث ومحطات العام المنصرف 
لهذه  وتأريخ موجز  توثيق  بمثابة  ليكون  زمني  تتابع  في 

الفترة من تاريخ ليبيا.
تنظيم  اعتماد  للثقافة  العامة  الهيئة  أعلنت  يناير: 
تمنح  للشباب،  القصيرة  القصة  لجائزة  سنوية  مسابقة 
اليوم  الذي يصادف  عام  أبريل من كل  21 من شهر  في 

العالمي لإلبداع واالبتكار.
الوفاق  لحكومة  التابعة  للثقافة  العامة  الهيئة  شاركت 
دورته  فى  للكتاب  الدولي  القاهرة  معرض  في  الوطني، 

الـ»50«.
صور  معرض  الليبية–األلمانية  الجمعية  نظمت 
القسم  برعاية  القرقني،  فاطمة  للمصورة  فوتوغرافية، 

الثقافي ببلدية بون األلمانية.
الحضيري،  عبدالعزيز  الليبي  المسرحي  المخرج  توفي 
الرعاية  إلى  نقله  استدعت  صحية  لوعكة  تعرضه  بعد 

الفائقة بأحد المستشفيات.
توفي اإلعالمي والموسيقار الليبي عبدالجليل خالد، عن 

عمر ناهز 71 عامًا في مدينة البيضاء.
الليبية  الحكومة  وزراء  مجلس  رئيس  افتتح  فبراير: 
الثني، المسرح الشعبي بمدينة بنغازي،  الموقتة، عبداهلل 

بحضور عدد من مثقفي وإعالمي وفناني المدينة.
شعار  تحت  الكتاب  معرض  فعاليات  مصراتة  احتضنت 
مكتب  وينظمه  عليه  يشرف  الذي  جليس«  خير  »الكتاب 

الثقافة بمصراتة، وذلك بقاعة الشهداء.
ُأقيم في مصراتة ملتقى الثقافة العربية، برعاية الهيئة 
مصراتة  الثقافي  المكتب  في  المثمتلة  للثقافة  العامة 

وبتنظيم مفوضية المجتمع المدني في المدينة.
أبوبرنوسة  تقوى  الليبية  التشكيلية  الفنانة 
بعنوان  برلين  األلمانية  العاصمة  في  معرضًا  أقامت 

.»Muttergunze: out of place«
مارس: ُأقيم مهرجان سبها للتراث والفنون، في دورته 
السابعة، بتنظيم جمعية »ليبيا األصالة للتراث والفنون« 

بالمدينة القديمة، بمنطقة الجديد في سبها.
شهدت بنغازي معرضًا للصور التوثيقية لبعض األعمال 
قرن«،  ربع  في  الليبي  »المسرح  عنوان  تحت  المسرحية، 

للمصور أحمد فتحي العريبي.
الليبي  للمخرج  تكتمل«  لم  »مشاهد  مسرحية  فازت 
وسيم بورويس بثالث جوائز في مهرجان المسرح العربي 

الذي ُأقيم في مدينة باجة بتونس.
حجارة  على  العثور  الليبية  اآلثار  أعلنت مصلحة  أبريل: 
تحمل نقوشًا محفورة باللغة اإلغريقية مستطيلة الشكل، 

في مزرعة الفنوسية بمنطقة البقارة بمدينة شحات.
نظم مكتب اإلعالم والثقافة طبرق التابع للهيئة العامة 
الموقتة،  بالحكومة  المدني  والمجتمع  والثقافة  لإلعالم 
التشكيلية  للفنون  معرضًا  بالمدينة،  الثقافي  والمركز 

بشعار »لبيك_طرابلس«.
الثقافة  مكتب  دشن  للمسرح،  العالمي  باليوم  احتفاًء 
سبها فرقة »بيت الثقافة للمسرح«، بحضور مديرة المكتب 
حميدة لملوم، وعدد من المثقفين والفنانين واإلعالميين.

إسكندر  »بيت  بطرابلس  القديمة  بالمدينة  ُافتتح 
القريب من قوس ماركس وتحديدًا زنقة  للفنون« األثري 

الفرنسيس، بعد صيانته.
مايو: خالل حفل إحياء ذكرى استشهاد الصحفي مفتاح 
برعاية  للصحافة  برنيق  مؤسسة  تنظمه  والذي  بوزيد، 
الهيئة العامة للثقافة، أعلنت نتائج الدورة الثالثة )2019( 

ما بين إصدارات وفعاليات وأسماء

»ليبيا 2019«.. محطات وتواريخ وأرقام في حصاد الثقافة والفنون واآلداب

حق األربعاء 
محمد الدقاق

كيف ال تموت
كتاب »How not to Die« بمعنى كيف ال تموت، أو كيف 
الدكتور  للكاتب   2015\12\8 يوم  صدر  الموت؟  تتجنب 
مايكل جريجر Michael Greger، وهو عضو مؤسس وزميل 
دكتوراه  يحمل  الحياة،  أسلوب  لطب  األمريكية  الكلية  في 
في تخصصه، يعد خبيرا دوليا في مجال التغذية وسالمتها، 
وأيضا في قضايا الصحة العامة فكان من أكثر الكتب مبيعا، 

بحسب تقييم مجلة »نيويورك تايمز«.
قيل عن الكتاب: »إنه ألولئك الذين يعانون من األمراض 

التي يمكن عالجها بالتغذية المناسبة«.
»كتاب قوي واستثنائي لصحتنا مع االستمتاع بما نأكله«، 
»كتاب يوضح كيف يمكن لنظام غذائي يعتمد على الفواكه 
والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات أن ينقذ حياتك«.

فالكاتب  الكتاب.  هذا  واشتِر  تفعله  ما  كل  عن  »توقف 
التي  األدلة  من  أمامك  يضع 
سريع،  موت  من  حياتك  تنقذ 
وال يبخسون حق أنفسهم في 

األكل!«.
»إنه خارطة طريق علمية التي 
أطول«،  لحياة صحية  إليها  نحتاج 
تعيش  ال  وقد  نصيحته  تابع   ...«
حياة  ستعيش  لكنك  األبد،  إلى 

صحية بالتأكيد«.
صدر   2019|12|10 في  ثم 
 »How Not To Diet« كتاب  له 
أو »كيف ال تتبع حمية غذائية« 
المبيعات  أفضل  أيضا،  فكان 
مؤسس  عنه  فقال  تايمز«،  »نيويورك  مجلة  تقييم  بحسب 
»الكاتب  الربحي:  غير  الوقائي  الطب  بحوث  معهد  ورئيس 
هو الدكتور مايكل جريجر أحد أبطال وطني، وهو ملهمي.. 
واحد من  وهو  الحقائق،  ويقيم  النزاهة،  يجسد  لماذا؟ ألنه 
أروع وأذكى الناس الذين أعرفهم. يقول تذهب مكاسبه من 
الكتب إلى المؤسسات الخيرية، وكتابه هذا هو أحد أفضل 
الكتب التي قرأتها عن كيفية إنقاص الوزن بطرق مستدامة 

تعزز الصحة. وإنني أوصي به وبشدة!«.
 Caldwell B. Esselstyn ويقول عنه كتابه طبيب القلب
صاحب كتاب عن أمراض القلب: »هو نسيج موسوعي لكل 

شيء مهم وصحي لتغذية اإلنسان«.
والكتاب باختصار شديد يبحث في األسباب الخمسة عشر 
الرئيسية للوفاة في أمريكا: أمراض القلب والعديد من أنواع 
الدم،  ضغط  وارتفاع  الرعاش  والشلل  والسكري  السرطان 
الغذائية  للتدخالت  يمكن  كيف  ويشرح   - ذلك  من  وأكثر 
ونمط الحياة في بعض األحيان أن تتفوق على حبوب منع 
الحمل والوصفات الطبية وغيرها من األساليب الصيدالنية 

والجراحية، مما يحررنا لنعيش حياة أكثر صحة.

)التقديرية  بفرعيها  للصحافة،  بوزيد  مفتاح  جائزة  من 
والتشجيعية(.

العريبي،  الرسول  عبد  الليبي،  والروائي  الكاتب  رحيل 
اسمه  شيء  »ال   ،)1995( الليلة«  »تلك  روايات  صاحب 
الحب«، »بئر النجوم«، »امرأة من بنغازي«، »رياح الحرب«، 

الذي توفي إثر حادث سير.
تأسيس  في  الليبيين  الفنانين  من  عدد  شارك  يونيو: 
في  الشارع«  ومسرح  لـ»المونودراما  قرطاج  أيام  مهرجان 

تونس.
العامة لإلعالم والثقافة والمجتمع  أطلق رئيس الهيئة 
بالفلكلور  للتعريف  مبادرة  الفاخري،  جمعة  المدني، 
النسيج  وربط  الثقافي  الموروث  وإحياء  الليبية  والثقافة 

االجتماعي والمشارَكة في المصالحة الوطنية الفعالة.
ليبيا  في  فرنسا  لسفارة  الرسمي  الحساب  نشر  يوليو: 
تغريدة على خدمة »تويتر« تفيد بتوقيع اتفاقية بين كل 

من البعثة األثرية الفرنسية ومصلحة اآلثار الليبية.
وفاة اإلذاعي ناصر عبدالسميع، عن عمر ناهز 85 عامًا، 
حيث عرفه المستمعون منذ السنوات األولى من تأسيس 
اإلذاعة الليبية، ومن بعده المشاهدون للتلفزيون الليبي، 
زمالئه  جانب  إلى  األخبار  نشرة  مقدمي  أشهر  من  وكان 

الرواد.
رقمنة  في  ستشرع  أنها  للثقافة  العامة  الهيئة  أعلنت 
إصداراتها  من  إلكترونية  نسخ  وإصدار  الوطني  الكتاب 

وأرشفة السابق منها.
دام  غياب  بعد  البولندية منطقة طلميثة،  البعثة  زارت 
عشر سنوات. وتضم البعثة اثنين من أعضاء بعثة جامعة 
وبيوتر  ماريا  وهما   ،»University Of Warsaw« وارسو 

جاورسكا، المتخصصان في الفخار والمصابيح والعملة.
والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة 

غدامس  مدينة  تعيد  الـ43  دورتها  في  )اليونيسكو( 
القديمة إلى الئحة التراث العالمي.

أغسطس: احتضنت طبرق على مدار ثالثة أيام فعاليات 
ليبيا،  في  والنقد  لألدب  األول  الدولي  الوطني  الملتقى 
»لسانيات  عنوان  تحت  واسعة،  وعربية  محلية  بمشاركة 
شعار  وتحت  ليبيا«،  في  األدبي  الخطاب  وأنماط  النص 
والخطاب  والتواصل  الصلة  واألدب:  والثقافة  »اللغة 

والفكر«.
الذي  بشنة،  عمران  التشكيلي  الفنان  عالمنا  عن  رحل 
توفي في 28 أغسطس بأحد المستشفيات في تونس بعد 

صراع مع المرض.
سبتمبر: أصدر رئيس الهيئة العامة للثقافة في حكومة 
الوفاق الوطني، حسن أونيس، قرارًا بإنشاء »مركز إبراهيم 
لألديب  ووفاًء  تقديرًا  غات؛  مدينة  في  لإلبداع«  الكوني 

الليبي العالمي إبراهيم الكوني.
دشن مهرجان بئر األشهب الثقافي األول برعاية الهيئة 
بالحكومة  المدني  والمجتمع  والثقافة  لإلعالم  العامة 
الموقتة، وبإشراف مكتب اإلعالم والثقافة طبرق، وتنظيم 

بلدية بئر األشهب.
في  الكتاب  أهم  أحد  الليبية  الثقافية  األوساط  فقدت 
مجال القصص القصيرة، األديب والقاص رمضان عبداهلل 

بوخيط.
العطاء،  من  طويلة  رحلة  بعد  القالل  أحمد  عمر  وفاة 
الواضحة في  البصمات  عاما، وصاحب   79 يناهز  عن عمر 

التمثيل واإلخراج المسرحي.
أكتوبر: شهد »بيت إسكندر« للفنون بالمدينة القديمة 
طرابلس فعاليات النسخة الرابعة من معرض »دواية« لفن 
الحروفيات، بمشاركة أحد عشر مشتركا من ليبيا والمغرب 

وتونس، يقدمون 30 عماًل ينتمي لفن الحروفيات.

الثالثة  الدورة  فعاليات  العجيالت،  مدينة  استقبلت 
الفارس  »دورة  الشعبي،  والتراث  الفروسية  لمهرجان 
مت بشعار »ليبيا السالم  الراحل محمد الصغير«، التي نظِّ

والوفاء«.
العربي  السنوسي  روادها،  أحد  الليبية  الصحافة  فقدت 
الهوني عن عمر ناهز 83 عامًا، ووُري جثمانه الطاهر الثرى 

بمقبرة سيدي منيدر.
الثاني  الوطني  الملتقى  من  الثانية  الدورة  ُأقيمت 
رفيق  أحمد  الوطن  شاعر  »دورة  الفصيح  العربي  للشعر 
بحضور  بطرابلس،  حسن  الفقيه  حسن  بدار  المهدوي«، 
تنظمها  التي  واإلعالميين،  واألدباء  المثقفين  من  نخبة 

الهيئة العامة للثقافة.
نوفمبر: على مدار يومين ُأقيمت في منطقة العوينات، 
جنوب غرب ليبيا، فعاليات الدورة األولى لمهرجان تادرارت 
شمل  وشعبي،  رسمي  بحضور  السياحي،  الثقافي  التراثي 
التسييري غات وعددًا من  المجلس  إبراهيم ماخي رئيس 

أعيان المنطقة.
الصحراء  لمهرجان  األولى  الدورة  فعاليات  ُأقيمت 
الصحراء  جمعية  نظمته  الذي  االجتماعي،  للسلم  الكبرى 
الكبرى بالتعاون مع مكتب الثقافة سبها، في متنزه واحة 
السلمي  والتعايش  للسلم  »دعوة  بشعار  بالمدينة،  فزان 

بمكونات الشعب الليبي«.
المسرحي  األحد،  والفنية،  الثقافية  األوساط  فقدت 
الليبي شرح البال عبد الهادي، الذي توفي بعد صراع مع 
المرض، منهيًا رحلته الحافلة مع المسرح الليبي والعربي.

تسليم  لندن،  العاصمة  في  البريطاني  المتحف  يعتزم 
الحكومة الليبية تمثال »برسفوني« الذي نهب من مدينة 
القطع األثرية  2012، في إطار متابعة  العام  شحات خالل 

المنهوبة من ليبيا.
المسرحي،  الزاهرة«  »درنة  مهرجان  فعاليات  ُأقيمت 
خمسة  بمشاركة  نوفمر،  من  الثالث  في  انطلق  الذي 

عروض محلية، على خشبة المسرح الوطني.
نظمت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، 
ومنظمة »ليبيا 2020«، لقاًء ثقافيًا إلعالن انطالقة مشروع 
»بوابة الفنون الليبية« تحت شعار »الثقافة والفنون مرآتنا 

للعالم«، بقصر الخلد بمدينة طرابلس.
التشكيلية بغدامس، تحت شعار  الفنون  ُأطلق معرض 
بقاعة  األولى  نسخته  في  مبدع«  ثقافة  التشكيلي  »الفن 

جمعية بيوت الشباب.
أبونجيم  لمهرجان  األولى  الدورة  فعاليات  ُاختتمت 
للترات  الجبال  »إرث  منظمة  نظمته  الذي  واآلثار،  للتراث 
الذي  للثقافة،  العامة  الهيئة  برعاية  والفنون«،  والتفافة 

تواصل على مدى ثالثة أيام.
ديسمبر، ُانتخب المشاركون بأعمال المؤتمر اإلسالمي 
األسبوع  بتونس،  عـقد  الذي  الثقافة  لوزراء  عشر  الحادي 
للتنمية  االستشاري  المجلس  لعضوية  ليبيا  الماضي، 
الثقافية في العالم اإلسالمي لمدة عامين )-2020 2021(.

الجغبوب  لمهرجان  الثانية  الدورة  فعاليات  ُاختتمت 
الثقافي، برعاية مكتب اإلعالم والثقافة والمجتمع المدني 

طبرق، وتنظيم الفرع البلدي الجغبوب.
اإلسالمي،  العالم  في  التراث  لجنة  اعتمدت 
والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمية  للمنظمة  التابعة 
»اإليسيسكو«، خمسة مواقع ليبية هي موقع جامع مراد آغا 
بتاجوراء، وموقع وقصر الحاج، وقلعة مرزق األثرية، والجامع 
العتيق أوجلة، وموقع وادي الناموس، ضمن الئحة التراث 

اإلسالمي لدى اللجنة.
بمدينة  الحمراء  بالسراي  الرئيسية  بالقاعة  نظم 
ليبيا  »أوسكار  لجائزة  أول  صحفي  مؤتمر  طرابلس، 
رويال  بفندق  مصر  في  فعالياته  ستقام  والذي   ،»2020

مكسيم خالل العام المقبل.
شارك المسرح الوطني بنغازي، في مهرجان أيام قرطاج 

الدولي المسرحي في دورته الـ 21، في تونس.

إنه خارطة طريق 
علمية التي نحتاج 
إليها حلياة صحية 
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فقدت األوساط الثقافية عديد األسماء 
البارزة التي شكلت جانباً كبيراً من وجدان 

تتويج 11 شخصية ليبية بجائزة الشعب عبر إنتاجهم األدبي والفكري
»صوت الخير« للعام 2019

وسط حضور أكاديمي وإعالمي ومدني واسع، أعلن في كلية 
الفنون واإلعالم بطرابلس، األحد، أحد عشر فائزًا بجائزة »صوت 

الخير« للعام 2019.
وانطلقت الجائزة في العام 2017 في المكان نفسه، المدير 
التنفيذي للمنظمة، جالل عثمان، الذي قال: »حرصت على تكريم 
داعمي خطاب السلم االجتماعي على مستوى ليبيا«، مضيفا أن 
الجائزة تقام سنويًا في ختام حملة »سمعني طيب« التي تقام 

سنويًا بالتعاون مع عدد من محطات الراديو في البالد.
وفي كلمة ألقاها للمناسبة، قال الدكتور عبدالكريم كندير 
عميد كلية الفنون واإلعالم، إن »الكلية وفي إطار انفتاحها على 
المجتمع، تحرص على دعم المبادرات األهلية، خصوصًا تلك 
التي يمكن أن تقدم ما يحتاجه المجتمع في الوقت الراهن«. 
وأكد على عمق العالقة بين المنظمة الليبية لمناهضة العنف 
على  أثمرت  والتي  واإلعالم،  الفنون  وكلية  الكراهية،  وخطاب 

تواصل هذه الحملة للعام الثالث على التوالي.
الفنادي،  شعبان  يونس  للباحث  ورقة  الحفل  برنامج  وضم 
باإلذاعات  والكراهية  العنف  خطاب  رصد  »تتبع  بعنوان 
المسموعة، في مدينة طرابلس« تلتها حلقة نقاش عن خطاب 
الكراهية في وسائل اإلعالم، وفي ختام الورقة البحثية وحلقة 

النقاش، أعلن عن المتوجين بالجائزة نسخة 2019.
مدنيين،  ناشطين  العام،  لهذا  المكرمين  قائمة  وشملت 
وأكاديميين، وإعالميين، وأشخاصا سجلوا مواقف إنسانية بارزة 
في مجال مناهضة خطاب الكراهية، من مختلف المدن الليبية، 
باإلضافة لمؤسستين ساهمتا بشكل بارز في مناهضة خطاب 
الكراهية، وراديو ومؤسسة مجتمع مدني. والصحفي والناشط 
واألكاديمي  طرابلس،   - البوم  فحيل  الهادي  رضا  المدني 
إسماعيل الفالح – جامعة بنغازي، والناشطة أميرة نوري – سبها، 
والسيد أحمد جحا – مصراتة، والسيدة أسماء الشويخ – بريطانيا 
والناشط المدني أسامة القليب – مصراتة، والناشط المدني بدر 
الذهيبي – سبها والدكتور واإلعالمي محمد المبروك – البيضاء، 
وراديو »ناس« – طرابلس،  والناشط حسين كويوي – سبها 

ومنظمة زالف للتنمية واإلعالم – سبها.
ووزعت شهادات التقدير لمحطات الراديو التي شاركت في 
حملة »سمعني طيب« للعام 2019 وهي: راديو »غرب طرابلس« 
وراديو »الجامعة« وراديو »وعد« المتلفز وراديو »غرب الزاوية« 

وراديو »كساس« وراديو »آوال« وراديو »الشبابية«.
خدمات  قدموا  الذين  من  لعدد  تقدير  شهادات  ومنحت 
جليلة للمنظمة، وهم: اإلعالمي طارق الرويمض والمصور فتح 
شعبان  يونس  والكاتب  سليمان  عمر  أحمد  والمصور  بليحة 
من  كل  بالجائزة  الفائزين  تتويج  في  شارك  فيما  الفنادي، 
الدكتور عبدالكريم كندير عميد كلية الفنون واإلعالم، والدكتور 
عبدالسالم شقمان، واألستاذ عماد العالم رئيس تحرير صحيفة 
»ليبيا اإلخبارية« ورئيس الجمعية العمومية للمؤسسة الليبية 

للصحافة االستقصائية.

الخميس  كورنثيا  بفندق  لبدة  قاعة  احتضنت 
نسخته  في  الياسمين«  »سوابيت  مهرجان 
الفني  الوجه  تقدم  كرنفالية  كلوحة  السادسة، 

والثقافي والفلكلوري لعروس البحر »طرابلس«.
من  لنخبة  تشكيلة  لوحات  االحتفالة  وضمت 
وعبد  الصومالي  عفاف  منهم  الليبيين،  الفنانين 
فارس،  ومحمد  دعوب  وجمال  الرياني  الرزاق 
إضافة إلى نمادج للصناعات تقليدية، كما شملت 
وتعريف  البريدية،  للطوابع  معرضا  التظاهرة 
بشواهد من تاريخ ليبيا عبر مرحل زمنية مختلفة، 
بوخريس  ناصر  لمصممه  الليبي  للسرج  ونموذج 
والمجوهرات  الصياغة  أعمال  أكاديمية  مؤسس 
بالمدينة القديمة، إضافة لمحمد خالد الباهي في 
كتابيه »مشائخ وعلماء طرابلس« و»درغوث باشا 

أمير أمراء البحار«.
مهرجان  ورئيس  مؤسس  حودانة  صالح  وقال 
»الوسط«،  إلى  تصريح  في  الياسمين  سوابيت 
ممثلة  كونها  في  يكمن  خطوتهم  مايميز  إن 
بالزمان والمكان  الطرابلسية مشمولة  للشخصية 
الحياتية، مضيفا »نحاول وسط  وكامل متعلقاتها 
منابت  اظهار  في  االستمرار  المظلم  النفق  هذا 
الجاري  العنف  لدوامة  مغايرة  صيغة  ورسم  الفرح 

ولو بنور شمعة«.
الغني يوشع عضو الجمعة  إبراهيم عبد  ويذكر 
البريدية  الطوابع  جمع  لهواة  الليبية  الوطنية 
قمنا  كجمعية  »نحن  الطوابع،  لتاريخ  شرحه  في 
بتجسيد معارك الجهاد الليبي من خالل جمعها في 

طوابع، كذلك تصنيف آخر يخص العمالت الليبية 
الطوابع  قسم  إلى  إضافة  والجزائرية،  والمغربية 
في  بالفروسية  يتعلق  ما  أيضا  يوجد  الرياضية 
شعارات بريدية من ليبيا وخارجها، كما ان هناك ما 
الخ،  والكشاف..  والمرأة  والصحة  للتعليم  يؤرشف 
ابراهيم  يشير  الخارجية  المشاركات  صعيد  وعلى 
المداليات في  الجمعية على عدد من  إلى حصول 
أكثر من محفل، عالوة على حضورها في معارض 
وغيرها  والخمس  ومصراته  وسوكنة  بغات  محلية 

من المدن«.
التحضيرية  باللجنة  عضو  بازينة  إبراهيم  وأكد 
أن السوابيت هو استحضار لتاريخ العاصمة الليبية 
لما  الزمن  جدور  في  الضاربة  القديمة  ومدينتها 
يربو على الثالثة آالف عام، وما نسعى إلى ترسيخه 
في محفلنا السنوي هو بث روح السالم في نفوس 
الليبيين، وتغيير وجهة النظر لرؤية تنشد التسامح 
وتتبنى الجمال بدل القبح، لذاك كان أحد ممراتنا 
كأيقونات  المعالم  من  مجموعة  اتخاذ  الجمالية 
ورموز تدور حولها موضوعات الكرنفال في ملمحه 
وقوس  المشير،  الساعة،وسوق  برج  مثل  العام، 
لما  اضافة  والفراشية،  الياسمين،  ماركوس،و 

يعرض من اكسسوارات وتحف وشواغل يدوية.
التنمية  إدارة  مدير  القبائلي  عصام  وأشار 
الثقافية بالهيئة العامة للثقافة، إلى أن المهرجان 
يحاول أن يحاكي عنوانه فالياسمين الذي اشتهرت 
بانورامية  صورة  في  يبرز  المنشية  مناطق  به 
المتشظية  ذاكرتنا  في  عميقا  الحفر  مرتكزها 
الذي  العنف  مواطن  عن  االمكان  قدر  وابعادها 

تحول إلى ظاهرة مرعبة تنخر في ذواتنا جميعا.
مشاركتها  المغيربي عن  محمد  نجاة  وتحدثت 

للتعريف ببعض مقتنيات  التي تسعى من خاللها 
الحالية،  لألجيال  الطرابلسي  البيت  وديكورات 
العروسة،  دار  هي  لذلك  المجسمة  ونمادجها 
لمجسمات  اضافة  والحيطية،  البنك  السدة،ودار 
الخميسة والنوبة، والحلي كخناق الماجار، وبعض 
االشغال اليدوية مثل المريول، وطعمت المغيربي 
وملح«  »ماء  بكتاب  المنمدج  التراثي  عالمها 
مع  طرابلس  مدينة  في  المأكوالت  تاريخ  يتناول 
اخرى من  بعض ما اشتهر من اكالت في مطابخ 
من  بمجموعة  خريس  أبو  محمد  وشارك  العالم. 
من  جانب  إلى  يدويا،  المصنعة  االكسسوارت 
به  تتميز  وما  والخواتم،  كاالساور  الجبل  مناطق 
مناطق غدامس وغات بالخصوص، يجاورها بعض 
مهمة  لمسألة  محمد  ينوه  وهنا  القديمة،  القطع 
تتعلق بتهريب الفضة إلى الخارج والنتيجة خسارة 

استنساخ  على  العمل  يتم  لذلك  والتراث،  التاريخ 
الفني  شكلها  إلبقاء  االكسسوارات  تلك  قالب 
على االقل موجودا فيما لو حدثت حاالت ضياع او 

ماشابه.
وشرح االخطاط علي البوسيفي مضمون لوحته 
المهرجان،  في  بها  المشارك  الشريفة«  »الحلية 
اهلل  النبي صلى  لوحة خطية في وصف  أنها  على 
نسبه،  إلى  إضافة  وخلقيا  جسمانيا  وسلم  عليه 
مشيرا أن اللوحة كتبت بالخط الديواني تتضمن 
وهي  عظيم«  خلق  لعلى  »وأنك  الكريمة  اآلية 
ثم  الحلية،  عليها  بنيت  التي  األساس  القاعدة 
للوجه  والمشكل  المذهب  الزخرفي  الجانب  يأتي 
هنا  أنا  شهور،  ثالثة  مني  استغرق  الذي  الفني، 
مفردات  وبث  للعمل  كامال  إحساسي  نقل  أحاول 
المتلقي  وإشراك  والبصرية،  الجمالية  الصيغة 
سوابيت  ولعل  الفني  للتذوق  اخر  وجه  إنتاج  في 
والشراكة.  الرؤيا  محطات  إحدى  هي  الياسمين 
بعروض  حاضرة  كانت  نصير  حلومة  المهندسة 
طرابلس  وفي  اصيل،  تراثي  كفن  التطريز 
يتشربنه  الفتيات  إن  حلومة  تقول  القديمة 
المعلمة  يد  على  الصغر،  منذ  وحرفة  كهواية 
الفتيات  تتجمع  حيث  »العريفة«،  تسمى  والتي 
عشر  الرابعة  سن  إلى  والتاسعة  الثامنة  سن  من 
ابتداء بكيفية مسك  التطريز  ويتدربن على شغل 
وفيما  والستائر،  االقمشة  بصنع  انتهاء  اإلبرة 
أميل  »أنا  نصير  تقول  الشخصية  ميولها  يخص 
إلى  نفاذا  األكثر  فهي  الزهور  تطريز  إلى  عادة 
معاني  عن  للتعبير  واسعة  أبوابا  وتنفتح  مخيلتي 
نحاول  ما  وهو  والسالم،  والحب  والسعادة  الفرح 

المشاركة به في هذا المحفل.

»سوابيت الياسمني« لوحة كرنفالية تقدم الوجه الفني والثقافي والفلكلوري لعروس البحر »طرابلس«
طرابلس : عبد السالم الفقهي

<    ناصر عبدالسميع

<   شرح البال عبدالهادي

<    إبراهيم الكوني »يسار«

<    حسن أونيس »يمين«
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<   لقطة من مسلسل »زنقة الريح«<   صالح األبيض<   ختام مهرجان »صنع في ليبيا

<   بيتر مايهو

<   شعبان عبدالرحيم

<   جوسلين صعب

نجاح دولي ونشاط محلي ورحيل ألبرز النجوم
حصاد الفن الليبي في 2019

القاهرة ــ الوسط

القاهرة ــ الوسط

القاهرة ــ الوسط

الليبي،  الفن  نجوم  من  عدد  رحيل   2019 العام  شهد 
إلى  باإلضافة  اآلخرين،  الفنانين  بعض  نجم  بزوغ  وكذلك 
صدور عدد من األعمال سواء على مستوى الدراما التلفزيونية 

أو األغاني.
الفنان أيمن الهوني كان من أكثر الفنانين الليبيين نشاطا 
خالل العام، حيث أصدر عددا من األغنيات، وكذلك قام بجولة 

فنية في عدة مدن بألمانيا وفرنسا.
كما انتهى الفنان، معتز الليبي، من تصوير أغنية »ننساك«، 
وهي من تأليف عبدالسالم زقالم وألحان أحمد أمين وتوزيع 
محمد المانع. وأعلنت أيضا الفنانة الليبية، أسماء سليم، طرح 

ألبومها الغنائي الجديد بعد غياب أكثر من سنتين.
ومن المتوقع أن تتعاون أسماء في األلبوم الجديد مع عدد 
من الشعراء والملحنين إلصدار أغان حديثة، إضافة إلى تجديد 

بعض األلحان الليبية القديمة.
الفنانات  أكثر  من  أيضا  صبري  خدوجة  الفنانة  وتعد 
مصري،  عمل  من  أكثر  في  شاركت  حيث  نشاطا،  الليبيات 
وإخراج  تأليف  الحزام« وهو من  القصير »تحت  الفيلم  ومنها 
أحمد حبيب، وكذلك بدؤها تصوير فيلم »براءة ريا وسكينة« 

للمنتج شهاب حلمي.
ومن األخبار الجيدة في العام 2019، إعالن الفنان الليبي 
حسن قرفال مشاركته في مسلسل »ما وراء الطبيعة« والمقرر 
ويتصدر بطولته  »نتفليكس«،  العالمية  المنصة  على  عرضه 
الفنان المصري أحمد أمين. وتألق حسن في مسلسل »زنقة 
دور  في  الماضي،  رمضان  شهر  خالل  عرض  الذي  الريح«، 
رزق  أسامة  أخرجه  الذي  العمل  وهو  »شمعون«،  اليهودي 
وكتبه عبدالرحمن حقيق، حيث عاد من جديد كي يتألق على 

مستوى الساحة الفنية.
تصويرها  في  البدء  عن  اإلعالن  تم  التي  األعمال  ومن 
والذي  الشريف،  للمخرج محمد  فيلم »حكومة بوطبل«  أيضا 
الحداد ومحمد المين ومراد  يشارك في بطولته عبدالباسط 
العرفي وخيرية الخمسي وأبوالقاسم إدريس وفرج الترهوني 
وجمال  آدم  وعبدالسيد  نتفة  وحسن  الهتش  وعبدالسالم 
مسلسل  تصوير  بدء  بليبلو  حمزة  الفنان  أعلن  كما  محمد. 
عبدالرحمن  الصحفي  الكاتب  تأليف  من  السلطان«  »صبايا 
بدء  عن  اإلعالن  تم  وكذلك  الصفوة.  محمد  وإخراج  سالمة 
قادربوه،  توفيق  تأليف  من  »شيركويت«  مسلسل  تصوير 
الشكري،  وهويدا  العكوكي  ورافع  الشيخي  طارق  وبطولة 

ومقرر عرضه في رمضان العام 2020.
العام  الحوتي، خالل  ابريك  الليبي،  الشعبي  الفنان  وأعلن 
الذي  الجديد،  الغنائي  ألبومه  تسجيل  من  انتهائه   ،2019

يضم ثماني أغنيات شعبية.

فيلمه  مشاهد  تصوير  الترهوني  حمد  المخرج  وكشف 
الجديد في مدينة بنغازي، الذي يحمل عنوان »صرخة وجع«. 
عدة  عن  ويتحدث  الترهوني،  وإخراج  تأليف  من  والفيلم 
مواضيع متفرعة، والخط العريض للفيلم عن مرض السرطان 

ومعاناة المريض واألهل على حد سواء.
العام  هذا  ليبيا  شهدتها  التي  الفنية  النشاطات  ومن 

حملت  التي  القصيرة،  الوثائقية  األفالم  مسابقة 
وفاز  ليبية«،  رؤية   - »الديمقراطية  عنوان 

بجائزته األولى فيلم المخرجة الليبية سلوى 
والمسابقة  وطني«.  في  »غريب  التاجوري 
عن  للتقرير  الدولية  المنظمة  نظمتها 

 »DW« الديمقراطية بالتعاون مع أكاديمية
ومنظمة إيراتو لإلعالم والثقافة والفنون.

»جثة  القصير  الليبي  الفيلم  وواصل 
حيث  الخارجية،  مشاركاته  ناجي« 

الرسمية  المسابقة  في  شارك 
للسينما  صفاقس  لمهرجان 
الثالثة، في  المتوسطية في دورته 
الفترة من  في  أقيم  الذي  تونس، 
الماضي.  نوفمبر   14 وحتى   9
الفيلم في عدة  أن شارك  وسبق 

عربية  سينمائية  مسابقات 
منها   ،2018 العام  خالل 

ن  جا مهر

ومهرجان  الجزائر،  في  القصير  للفيلم  الدولي  وهران 
باإلسكندرية  المتوسط  البحر  لدول  السينمائي  اإلسكندرية 
للفيلم  المغاربي  المهرجان  في  للمشاركة  وترشح  في مصر، 

بمدينة وجدة في المملكة المغربية.
مهرجان  انطالق  المهمة  السينمائية  النشاطات  ومن 
»صنع في ليبيا« للسينما المحلية بمدينة أجدابيا، الذي شهد 
عروضا منوعة لألفالم التي وصل عددها إلى 61 فيلما، دخل 
وتنافست على سبع جوائز، وقدمت  للتقييم،  فيلما   15 منها 
خالل المهرجان عروض شعبية لفرق »غات للفنون الشعبية« 
و»أبناء العجيلي للفنون الشعبية« و»الجبل األخضر للفنون«.
عن«،  البحث  »جاري  لفيلم  فكرة  أفضل  جائزة  وذهبت 
وجائزة  بنغازي،  مدينة  من  شبش  جبريل  إيالف  للمخرج 
للمخرج  عبث«  »لحظة  لفيلم  سيناريو  أفضل 
أحمد الزروق من مدينة سرت، أما جائزة 
وإضاءة  تصوير  أفضل 
لفيلم  فذهبت 
الروحي«،  »المرشد 
بشير  للمخرج 
من  بشير  أبوالقاسم 

مدينة هون.
أفضل  جائزة  أما 
لفيلم  وغرافيك  مونتاج 
للمخرج  فرصة«،  »عطيني 
مدينة  من  العجيلي  إبراهيم 

للمخرج  لفيلم »حب مقدس«،  تمثيل  أفضل  بنغازي، وجائزة 
فيلم  بنغازي، وجائزة أفضل تعليق  طه إسكانجي من مدينة 
اهلل  فتح  للمخرج  احجري«،  هوا  أعماق  »من  لفيلم  وثائقي 
الحاسي من مدينة شحات، وذهبت جائزة أفضل إخراج لفيلم 
»من تغلبوا على الموت« للمخرج معتصم الورفلي من مدينة 
»الحلم  لفيلم  وثائقي  فيلم  إخراج  أفضل  وجائزة  أجدابيا، 

المنتظر«، للمخرج بدر الطيب من مدينة المرج.
وجود  الليبي  الفن  ساحة  شهدتها  التي  النجاحات  ومن 
الفيلم الوثائقي للمخرجة الليبية، نزيهة عريبي، ضمن قائمة 
»The Guardian« ألفضل أفالم العام 2019. وحمل الفيلم 
اسم »حقول الحرية« )Freedom Fields(. وهو عمل ملهم 
تصويره  استمر  ليبيا،  في  نسائي  قدم  كرة  فريق  أول  عن 
صعوبات  من  ذلك  خالط  وما  سنوات،  أربع  نحو  وإعداده 
مجتمعية، إلى جانب التحديات التي تواجهها البالد منذ ثورة 
فبراير. وفي تقريرها عن الشريط الوثائقي، أشادت الجريدة 
بالعمل ككل، مع التركيز على مهارة المخرجة نزيهة عريبي 

وقدرتها على إبراز التفاصيل بما يخدم العمل.
إعجاب  الريح«  »زنقة  نال  القوية،  الليبية  للدراما  وعودة 
المشاهدين خالل هذا العام، وهو من إخراج أسامة رزق وإنتاج 
وليد الالفي، ونال المسلسل إعجاب الكثيرين من رواد مواقع 

التواصل االجتماعي.
على مستوى  جيدة  وأخبار  نجاحات   2019 للعام  كان  كما 
الفنان  النجوم على رأسهم  الفن، كان هناك رحيل لعدد من 
الكوميدي صالح األبيض، الذي توفي داخل أحد مستشفيات 

جمهورية تونس بعد معاناة مع المرض.
وتوفي أيضا المخرج المسرحي عمر أحمد القالل، عن عمر 

ناهز 78 عاما في مدينة بنغازي.
علي  الفنان  المنقضي  العام  خالل  أيضا  الموت  وغيب 
الفنانين  أهم  من  واحدا  يعد  الذي  عاما(،   42( العريبي  رافع 
الفن  من  أخرى  ورقة  لتسقط  ليبيا،  في  حديثا  الشعبيين 

الشعبي الليبي تاركا وراءه أرشيفا كبيرا من الحفالت الفنية.
حقيق  محمد  عبدالمجيد  الملحن  الرياضي  الفنان  ورحل 
السنوات  به  ألم  المرض  مع  صراع  بعد   )2019  –  1949(
األخيرة، تاركا إرثا فنيا من األلحان واألغاني أثرى به المكتبة 
الفنية الليبية والعربية، وتاريخا رياضيا حافال بالبطوالت حين 

كان العبا بنادي أهلي طرابلس العريق.
ناصر  الشامل  الفنان  وفاة   2019 العام  شهد  وكذلك 
عاما،   52 ناهز  عمر  عن  بنغازي  مدينة  في  الدغيلي  إبراهيم 
عبدالعزيز  الليبي  المسرحي  المخرج  رحيل  إلى  باإلضافة 
مع  كممثل  الفني  مشواره  بدأ  الذي  المخرج  وهو  الحضيري، 

فرقة الجيل الصاعد المسرحية العام 1973.
رحيل  ليعلن  الليبية،  الساحة  على  يخيم  الحزن  واستمر 
ناهز  عمر  عن  خالد  عبدالجليل  الليبي  والموسيقار،  اإلعالمي 
بلدة  البيضاء. وولد عبدالجليل خالد في  عاما في مدينة   71
في  دبلوم  على  تحصل   1948 العام  األخضر  بالجبل  شحات 
العلوم الموسيقية، وعمل باإلذاعة الليبية ببنغازي ثم واصل 
دراسته الجامعية والعليا حتى تحصل على الدكتوراه بالقانون 

الدولي.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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بيتر مايهو وجوسلين صعب وشعبان عبدالرحيم

 أبرز الفنانني الراحلني في سنة 2019

شتى  في  كبيرة  أسماء  رحيل   2019 العام  شهد 
المجاالت الفنية والثقافية، نستعرض أبرزها في ما 

يلي:
شهد شهر يناير وفاة المخرجة اللبنانية جوسلين 
صعب )70 عامًا(، المعروفة بأفالمها التسجيلية عن 
بيروت، واإلعالمية والروائية اللبنانية مي منسى )79 
عامًا(، وكذلك المنتج األميركي - المجري أندرو فاينا 
)74 عامًا(، المعروف بإنتاجه ألفالم »رامبو« و»داي 

هارد«، وفقًا لـ»فرانس برس«.
أسطورة  الشهر  نفس  خالل  أيضًا  وتوفي 
األكوريون الفرنسي مارسيل أزوال )91 عامًا(، وميشال 
الفرنسي  الموسيقي  المؤلف  عامًا(   86( لوغران 
الشهير، وجيمس إنغرام )66 عامًا( المغني األميركي 

أحد نجوم موسيقى آر آند بي في الثمانينات.
وفي ثاني أشهر العام 2019 توفي، ألبرت فيني 
)82 عامًا( الممثل البريطاني من الموجة الجديدة 
غلوب«،  »غولدن  جوائز  ثالث  الحائز  اإلنجليزية 
وبرونو غانز )77 عامًا( الممثل السويسري الذي جسد 
دور أدولف هتلر على الشاشة الفضية، وكذلك بيتر 
تورك )77 عامًا( عازف الباص في فرقة »ذي مونكيز«، 
وستانلي دونن )94 عامًا( المخرج األميركي، وأندريه 
 - األلماني  الموسيقي  المؤلف  عامًا(   89( بريفان 

األميركي الحائز أربع جوائز »أوسكار«.
عامًا(   52( بيري  لوك  وفاة  مارس  شهر  وشهد 
هيلز«  »بيفرلي  مسلسل  نجم  األميركي  الممثل 
المغني  عامًا(   49( فلينت  وكيث  التلفزيوني، 
البريطاني وقائد فرقة »ذي بروديغي« للموسيقى 
الغيتار  عازف  عامًا(   81( دايل  وديك  اإللكترونية، 
األميركي من أصل لبناني، ومارلن خوتسييف )93 
عامًا( عراب الموجة الجديدة في السينما السوفياتية.

المغني  عامًا(   76( ووكر  سكوت  أيضًا  وتوفي 
األميركي صاحب التأثير الكبير على موسيقيين كثر، 
وأنييس فاردا )90 عامًا( المخرجة الرائدة في الموجة 
الجديدة في السينما الفرنسية، ونيبسي هاسل )33 

عامًا( مغني الراب األميركي.
أما شهر أبريل، فقد شهد وفاة محمود الجندي 
)74 عامًا( الممثل المصري الشهير، وبيبي أندرسون 
)83 عامًا( الممثلة السويدية، وكن كيرشيفال )83 
عامًا(   74( ريفرز  وديك  األميركي،  الممثل  عامًا( 
مغني الروك الفرنسي، وجون سينغلتون )51 عامًا( 
الممثلة  )68 عامًا(  السينمائي األميركي، وأنيمون 

الفرنسية المعروفة بالتزامها القضايا االجتماعية.
وشهد شهر مايو وفاة أحد نجوم »ستار وورز« 
وهو بيتر مايهو )74 عامًا(، وبيغي ليبتون )72 عامًا( 
مسلسل  بطالت  إحدى  وهي  األميركية  الممثلة 

»توين بيكس«.
الممثلة  عامًا(   97( داي  دوريس  وفاة  وكذلك 
والمغنية األميركية صاحبة أغنية »كي سيرا سيرا«، 
وأيضًا ليون ريدبون )69 عامًا( الموسيقي األميركي.

وتوفي في شهر يونيو عازف البيانو الشهير في 
وفرانكو  عامًا(،   77( جون  دكتور  البلوز  موسيقى 
زيفيريلي )96 عامًا( أحد أشهر المخرجين اإليطاليين 
في القرن العشرين، وفيليب سيربونيسكي الملقب 
»فرنش  تيار  أسماء  أشهر  أحد  عامًا(   52( بـ»زدار« 

تاتش« الموسيقي الفرنسي.
أما شهر يوليو فقد شهد وفاة رئيس مهرجان 
الممثل  األسبق،  الدولي«  السينمائي  »القاهرة 
 70( عوف  أبو  عزت  المعروف  الموسيقي  والمؤلف 
الفنان  عامًا(   88( جيلبيرتو  جواو  وأيضًا  عامًا(، 
نوفا«.  بوسا  موسيقى  بـ»أبو  الملقب  البرازيلي 
وتوفي أيضًا جوني كليغ )66 عامًا( الملقب بـ»الزولو 
أبرز  أحد  عامًا(   65( الفيشاوي  وفاروق   ، األبيض« 
الثالثة الماضية،  العقود  الممثلين المصريين في 
»ميني  شخصية  صوت  عامًا(   75( تايلور  وروسي 
أفالم  نجم  عامًا(   85( هلتون  وجورج  ماوس«، 
)91 عامًا( أحد  الويسترن اإليطالية، وهال برينس 

عمالقة برودواي.
وفي أغسطس توفي دي جي عرفات )33 عامًا( 
أحد أشهر مغني ساحل العاج، ونجيب عياد )65 عامًا( 
المنتج السينمائي التونسي، وبيتر فوندا )79 عامًا( 
الممثل األميركي الذي اشتهر إثر مشاركته في »إيزي 

رايدر«، وفاليري هاربر )80 عامًا( الممثلة األميركية 
التي ذاع صيتها بفضل مسلسل »ذي ماري تايلر مور 

شوو«.
عامًا(   94( فرانك  روبرت  توفي  سبتمبر  وفي 
أميركيًا،  المجنس  السويسري  والمخرج  المصور 
اإلخراج  رواد  أحد  عامًا(   76( أسمر  وسيمون 
التلفزيوني، ودانييل جونستون )58 عامًا( الموسيقي 
والرسام األميركي، إيدي ماني )70 عامًا( مغني الروك 
األميركي، وريك أوكاسيك )75 عامًا( مغني فرقة »ذي 
وايف«، وخوسيه  »نيو  في موسيقى  الرائدة  كارز« 
وجيسي  المكسيكي،  المغني  عامًا(   71( خوسيه 

نورمان )74 عامًا( أسطورة غناء األوبرا األميركية.
وتوفيت في أكتوبر ديان كارول )84 عامًا( رائدة 
األميركي،  التلفزيون  في  السوداوات  الممثالت 
وكذلك جينجر بيكر )80 عامًا( أحد مؤسسي فرقة 
وشوقي  الروك،  لموسيقى  البريطانية  »كريم« 
المعروف،  التونسي  المخرج  عامًا(   57( الماجري 
ومصممة  الراقصة  عامًا(   98( ألونسو  وأليسيا 
الرقصات الكوبية، وهوانغ يونغ بينغ )65 عامًا( الفنان 

الطليعي الصيني - الفرنسي.
المنتج  عامًا(   89( إيفانز  روبرت  توفي  وكذلك 

األميركي الشهير صاحب إنتاجات ضخمة.
عامًا(   80( الفوريه  ماري  توفيت  نوفمبر  وفي 
المغنية والممثلة الفرنسية، وماريس يانسونز )76 

عامًا( قائد األوركسترا المشهور عالميًا.
الرحيم  عبد  توفي شعبان  ديسمبر  وفي مطلع 
)62 عامًا( الفنان المصري الشعبي المعروف خصوصًا 
بأغنيته »بكره إسرائيل«، وستويانكا موتافوفا )97 
عامًا( الممثلة البلغارية المعروفة، وكارول سبيني )85 
عامًا( فنان الدمى في برنامج »سيسامي ستريت«، 
ورينيه أوبرجونوا )79 عامًا( أحد أبطال »ستار تريك«، 
وجوس ورلد )21 عامًا( مغني الراب األميركي، وماري 
»روكسيت«  فرقة  مغنية  عامًا(   61( فريدريكسون 
السويدية، وأنا كارينا )79 عامًا( الممثلة الفرنسية 
الممثلة  عامًا(   78( أوجيه  وكلودين  المعروفة، 
الفرنسية، وسو اليين )73 عامًا( التي اشتهرت بدور 

»لوليتا« في فيلم ستانلي كوبريك.

تحظى السينما الهندية بقاعدة جماهيرية في 
العالم العربي، وفي التقرير التالي يستعرض موقع 
»السينما.كوم« قائمة بأكثر أفالم بوليوود تحقيقا 

لإليرادات العام 2019.
 »War« روشان  هريتك  النجم  فيلم  وتصدر 
وصلت  بعدما   ،2019 العام  إيرادات  أعلى  قائمة 
تقريبا،  أميركي  دوالر  مليون   70 إلى  إيراداته 
سيناريو  كابور،  فاني  النجمة  البطولة  ويشاركه 
قالب  في  الفيلم  يروي  أناند.  سيدهارت  وإخراج 
حركي عن خالد، الجندي الهندي، العضو في جناح 
اغتيال  بمهمة  يكلف  الذي  والتحليل،  األبحاث 
حرب  إلى  يؤدي  ما  وهو  كبير،  المنشق،  الجندي 

شعواء بينهما.
فيلم  حل  دوالر،  مليون   53 بلغت  وبإيرادات 
النجم شاهيد كابور »Kabir Singh« في المرتبة 
ريدي  سانديب  وإخراج  تأليف  من  وهو  الثانية، 
فانجا. تروي أحداث الفيلم قصة كبير سينجا، وهو 
جراح مقيم سريع الغضب، الذي يتعاطى المخدرات 
والكحوليات، بينما تجبر حبيبته بريتي سيكا التي 

قابلها في الجامعة على الزواج من رجل آخر.
 Uri: The« فيلم  جاء  الثالث  المركز  في 
 48 إلى  وصلت  بإيرادات   »Surgical Strike
مليون دوالر، بطولة فيكي كوشال ويامي جوتام، 
إلى  الفيلم  يستند  دار.  أديتا  وإخراج  تأليف  ومن 
قام  حينما   ،2016 العام  في  جرت  حقيقية  وقائع 
الرد  استهدفت  عسكرية  بعملية  الهندي  الجيش 

األهداف  بعض  استهدف  انتحاري  هجوم  على 
العسكرية.

سلمان  النجم  فيلم  الرابعة  المرتبة  في  وجاء 
 45 إلى  إيراداته  وصلت  الذي   ،»Bharat« خان 
كاترينا  النجمة  بطولة  من  وهو  دوالر،  مليون 
علي  وإخراج  بارك  سو-جين  تأليف  من  كايف، 
الهند، يقطع )بهارات(  عباس ظفر. بعد استقالل 
بأن  لوالده  وعدا  سنوات  ثماني  العمر  من  البالغ 
وهو  حدث،  مهما  أسرته  تماسك  على  يحافظ 
عاما،  ستين  مدى  على  عليه  يحافظ  الذي  الوعد 
التي  الجديدة  التحديات  كل  من  الرغم  على 

تواجهه في كل حقبة تالية.
المركز  في   »Mission Mangal« فيلم  وجاء 
دوالر،  مليون   40 إلى  وصلت  بإيرادات  الخامس 
وهو من بطولة النجوم أكشاي كومار وفيديا باالن، 
ومن تأليف ريتوراج تريباثي وإخراج جاغان شاكتي. 
يستند الفيلم إلى أحداث حقيقية حول مهمة إلى 
التي  الهندية،  الفضاء  وكالة  لها  خططت  المريخ 

صارت أقل الرحالت إلى المريخ كلفة.
أكشاي  النجم  فيلم  حل  السادسة  المرتبة  في 
 39 إلى  وصلت  بإيرادات   »Housefull 4« كومار 
مليون دوالر، من تأليف ساجد خان وإخراج فرهاد 
ثنائيات  ثالثة  يفترق   ،1419 العام  في  سامجي. 
مرور  وبعد  شريرة،  مؤامرة  بسبب  األزواج  من 
أرواح  تنبعث   ،2019 العام  إلى  وصوال  الزمن، 
أولئك األزواج من جديد داخل أشخاص جدد يقبل 

كل منهم على الزواج من الشخص الخطأ.
جاء  دوالر،  مليون   33 إلى  وصلت  وبإيرادات 
في   »Gully Boy« سينج  رانفير  النجم  فيلم 

عليا  النجمة  بطولة  من  الفيلم  السابعة،  المرتبة 
بهات، من تأليف وإخراج زويا أخطار. صبي مسلم 
اليهود  حي  في  يعيش  عاما،   22 العمر  من  يبلغ 
بمومباي، وهو مغني راب، يمر برحلة إدراكه مدى 
حبه لغناء الراب، مرورا بمطاردة حلمه، وتجاوز من 

معه في نفس المستوى.
المركز  في   »Total Dhamaal« فيلم  وحل 
دوالر،  مليون   32 إلى  وصلت  بإيرادات  الثامن 
ديكسيت  مادهوري  النجمة  بطولة  من  الفيلم 
وأنيل كابور، وهو من تأليف فيد براكاش وإخراج 
النصابين جودو  إندرا كومار. تتقاطع الطرق بين 
وجوني الساعيين وراء غنيمة ضخمة غير قانونية 
رحلة  الحين  ذلك  منذ  وتبدأ  دودو،  زميلهما  مع 
في  أخرى  مجموعات  ثالث  مع  بينهما  مجنونة 

محاولة الوصول إلى هذه الغنيمة قبل اآلخرين.
 »Chhichhore« في المرتبة التاسعة جاء فيلم
العمل  دوالر،  مليون   29 إلى  وصلت  بإيرادات 
يشارك في بطولته شرادها كابور وفارون شارما، 
وتأليف وإخراج نيتيش تيواري. في قالب كوميدي، 
أيام  منذ  األصدقاء  من  مجموعة  الفيلم  يتتبع 
منتصف  بمرحلة  يمرون  وهم  الجامعية  الدراسة 

العمر وتتفرق بهم السبل.
 Super« وأخيرا يأتي فيلم النجم هريتك روشان
إلى  وصلت  بإيرادات  العاشرة،  المرتبة  في   »30
28 مليون دوالر، من تأليف سانجيف دوتا وإخراج 
الذاتية  السيرة  إلى  الفيلم  يستند  باهل.  فيكاس 
برنامج  يدير  الذي  كومار  أناند  الرياضيات  لعالم 
)سوبر 30( فائق الشهرة مع المرشحين لاللتحاق 

بالمعهد الهندي التكنولوجي في باتنا.

2019 كانت هناك مفاجآت في شباك التذاكر العالمي  في العام 
األعلى  تكون  أن  لها  متوقعا  كان  أفالم  فهناك  متوقعة،  غير 
صناعة  بين  ما  مختلفة،  ألسباب  باإلخفاق  أصيبت  ولكنها  إيرادا، 
من  وغيرها  التسويق  وضعف  نفسه،  العمل  صناع  بين  وما  العمل 

األسباب.
األفالم  أهم  »السينما.كوم«  موقع  جمع  التقرير  هذا  وفي 
اإليرادات في  أعلى  التي حققت  األجنبية 

العالمي. التذاكر  شباك 
 Avengers:« فيلم 
نجاحا  حقق   »Endgame
شباك  على  متوقع  غير 
فبعد  العالمي،  التذاكر 
مليار،  الـ2  تخطيه 
المنتجة  الشركة  قامت 
أخرى  نسخة  بإصدار 
بمشاهد  السينمات  في 
فيلم  إيرادات  لتخطي  أكثر، 
وحقق  نجحوا  وبالفعل   ،»Avatar«

لفيلم  أميركيا، ا دوالرا   2.797.800.564
 »Avengers: Endgame« فيلم  يصبح  وبذلك 

السينما. تاريخ  في  إيرادات  األعلى 
ويأتي فيلم »The Lion King« في المركز الثاني 
الرغم  وعلى   ،»Avengers: Endgame« فيلم  بعد 
من أن الفيلم تقييماته كانت أقل من المتوقع، فإنه 
بأكمله،  جيل  معها  عاش  التي  قصته  بسبب  نجح 
دوالرا   1.656.313.097 إيرادات  الفيلم  حقق  فقد 

العالمي. التذاكر  شباك  في 
 Spider-Man: Far From« فيلم  ويأتي 
ملحمة  فبعد  الثالث،  المركز  في   »Home
متشوقا  الجمهور  كان   ،»Avengers: Endgame«
بيتر  سيصبح  هل  ذلك،  بعد  سيحدث  ماذا  لمعرفة 
التي  الحالة  إلى  الجديد؟! باإلضافة  هو توني ستارك 
كان فيها الجمهور بسبب ذكر توني ستارك أكثر من 
عندما  المؤثرة  اللحظة  أيضا  وبسبب  الفيلم،  في  مرة 
توني،  مثل  ويتصرف  الطائرة  في  بزته  يصنع  بيتر  كان 
دوالرا   1.131.927.996 إيرادات  الفيلم  حقق  فقد  ولهذا 

العالمي. التذاكر  شباك  في 
وجاء في المركز الرابع فيلم »Captain Marvel«، فقبل عرض 
 Captain« كان الجمهور مراهنا على ،»Avengers: Endgame«
Marvel« بأنها هي المنقذة، وهي التي ستعيد الجميع مرة أخرى، 
شباك  في  دوالرا   1.128.274.794 إيرادات  الفيلم  حقق  ولذلك 

العالمي. التذاكر 
يأتي في المركز الخامس فيلم »Toy Story 4«، السلسلة التي 
الفيلم  حقق  حيث  وباز،  وودي  أبطالها  ومع  الجمهور  معها  عاش 

التذاكر العالمي. 1.073.394.813 دوالرا في شباك  إيرادات 
من  جديدة  رائعة  السادس،  المركز  في   »JOKER« فيلم  وجاء 
الشريرة  للشخصية  فيلم  أول  أيضا  وهو  فينيكس،  واكين  روائع 
 1.060.652.468 إيرادات  الفيلم  حقق  حيث   ،JOKER الشهيرة 
فقط  للكبار  فيلم  أول  وهو  العالمي،  التذاكر  شباك  في  دوالرا 

التاريخ. في  دوالر  المليار  إيراداته  تتخطى 
نسخة  أول  وهو   ،»Alaadin« فيلم  السابع  المركز  في  وأتى 
أيضا  الشهيرة في عالم ديزني »Aladdin«، وهو  القصة  حية من 
سميث  وويل  األصل«  »مصري  مسعود  مينا  الممثل  بطولة  من 
 1.050.693.953 إيرادات  الفيلم  حقق  حيث  سكوت،  ونعومي 

العالمي. التذاكر  دوالرا في شباك 
حيث   ،»Frozen II« األنيمشن  فيلم  الثامن  المركز  في  وجاء 
التذاكر  شباك  في  دوالرا   1.043.283.961 إيرادات  الفيلم  حقق 

العالمي.
 Fast & Furious: Hobbs &« فيلم  التاسع  المركز  وفي 
 ،»Fast & Furious« سلسلة  من  منفصل  جزء  وهو   ،»Shaw
وقعت  قد  كانت  العمل  في  خالفات  بسبب  عمله  تم  الجزء  وذلك 
عن  مختلفا  كان  الجزء  وهذا  ديزل،  وفان  جونسون  دواين  بين 
بشكل  الفيلم  أحداث  على  تسيطر  الكوميديا  فكانت  السلسلة، 
شباك  في  دوالرا   760.330.285 إيرادات  الفيلم  وحقق  كبير. 

العالمي. التذاكر 
 Ne Zha Zhi Mo Tong« الصيني  األنيميشن  فيلم  ويأتي 
إيرادات  الفيلم  حقق  حيث  العاشر،  المركز  في   »Jiang Shi

العالمي. التذاكر  708.797.197 دوالرا في شباك 

األفالم األعلى إيرادا في السينما العاملية
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»فرسان المتوسط« يسجل حضوره للمرة الرابعة في نهائيات البطولة القارية

2020 عام التحديات 
على كافة الواجهات

الحدث

زاخر  وشاق  طويل  ماراثوني  عام 
واالستحقاقات  والتحديات  بالمشاركات 
في  الدولية  منتخباتنا  لكافة  والحضور 
العام  أشهر  مدار  على  األلعاب  مختلف 
بفرح  أيامه  استقبلنا  الذي  الجديد، 
غامر وودعنا العام الذي سبقه بكل ما 
رحلة  أمل.  وخيبات  إخفاقات  من  فيه 
منتخبنا  سيستهلها  التحديات  وموسم 
الوطني للكرة الخماسية داخل الصاالت 
جديد  من  الواجهة  إلى  يعود  الذي 
في  بتواجده  الجاري  يناير  شهر  آواخر 
داخل  القدم  لكرة  أفريقيا  أمم  بطولة 
إلى مالعبها عقب  يعود  التي  الصاالت 
فوزه  عقب  الجزائري  للمنتخب  إقصائه 
التي سبق  البطولة  ذهابا وإيابا، وهي 
أن تربع على عرشها عام 2008، ومثل 
مونديال  في  واألفريقية  العربية  الكرة 
للعودة  ويتطلع  مناسبتين  في  العالم 
عبر  العالمي  المونديال  إلى  الثالثة 

بوابة هذه البطولة المؤهلة.
وسيكون لمنتخبنا الوطني لكرة اليد 
بالمشاركة  طويل  غياب  بعد  عودة 
أفريقيا  أمم  بطولة  نهائيات  في 
شهر  خالل  تونس  ستستضيفها  التي 
المؤهلة  البطولة  وهي  الجاري،  يناير 

لمونديال العالم مصر 2021.
ومنتخباتها  القدم  كرة  عن  أما 
فسيكون لها نصيب األسد من الحضور 
حيث  واجهة،  من  أكثر  على  والتواجد 
قرعة  موعد  الوطني  منتخبنا  سيترقب 
نهاية  قبل   2022 مونديال  تصفيات 
عن  دفاعه  وسيواصل  الحالي،  الشهر 
الكان  لنهايات  التأهل  في  حظوظه 
في  وانتفاضته  صحوته  عقب  المقبلة 
الثانية أمام منتخب  لقاء ذهاب الجولة 

تنزانيا.
في  الوحيد  ممثلنا  يواصل  كما 
فريق  األفريقية  األندية  بطوالت 
المجموعات  دور  في  تواجده  النصر 
الليبية  الكرة  حظوظ  عن  مدافعا 
الكرة،  دوري  توقف  استمرار  ظل  في 
أشهر  منذ  المتعثر  المحلي  والموسم 
مجهوال،  مصيره  أصبح  والذي  طويلة، 
والذى انعكس سلبا على مسيرة فرقنا 
أن  واألماني  األمنيات  فكل  ومنتخباتنا 
الطموحات  بحجم  العام  حصاد  يكون 
التي  التحديات  الصعوبات  كل  رغم 
ومنتخباتنا  فرقنا  طريق  خارطة  تنتظر 

على كافة الواجهات.
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التعاقد  عن  البحريني،  الرفاع  نادي  أعلن 
صالح  الليبي  المحترف  مع  رسمي  بشكل 
الطاهر، قادما من نادي اتحاد طنجة المغربي، 
البحريني  الفريق  صفقات  أول  الالعب  ليكون 
الجاري.  يناير  الشتوية  االنتقاالت  فترة  في 
وبانتقال صالح الطاهر أصبح ثاني العب ليبي 
الذي  صولة،  محمد  بعد  البحريني  الفريق  في 
من  أكثر  منذ  البحريني  الدوري  في  ينشط 

موسمين.
مفاوضات  في  دخل  قد  الرفاع  فريق  وكان 
الذي  طنجة  اتحاد  ونادي  الطاهر  صالح  مع 

حيث  الشتوية،  االنتقاالت  قائمة  على  الالعب  وضع 
لم تتح له الفرصة الالزمة مع فريقه، وكان في أغلب 
أنه  البدالء، رغم  المغربي في دكة  الدوري  مباريات 
أهلي  السابق  فريقه  مع  الجيدين  المهاجمين  من 

طرابلس.
يوم  المغربي،  طنجة  اتحاد  نادي  إدارة  وأعلنت 
الدولي  محترفنا  عقد  بفسخ  الماضي،  ديسمبر   20
بالتراضي  عاًما(،  الـ)27  الطاهر صاحب  الليبي صالح 
لتنتهي عالقة الالعب بالنادي وبالتالي أصبح الالعب 
ناد. وجاء ذلك بعدما خرج  أي  إلى  االنتقال  حًرا في 
طنجة،  اتحاد  مدرب  الدميعي  هشام  حسابات  من 
التغييرات  إطار  في  المغادرين،  قائمة  في  ووضعه 
التركيبة  القيام بها على مستوى  التي قرر الدميعي، 

الميركاتو الشتوي المقبل. البشرية، خالل 

أكد المقرر العام السابق لنادي »الجمارك« الليبي عزالدين النعاس، 
في تصريحات خاصة إلى »الوسط« أن نادي »الجمارك« تلقى دعوة 
للمشاركة في طواف الدراجات للصيدليات، المقرر إقامته بتونس في 
المشاركات  المقبل. ويذكر أن دراجي »الجمارك« لهم عديد  يونيو 
ومسافته  مراحل  أربع  من  سيكون  الذي  الطواف،  لهذا  السابقة 

اإلجمالية تقترب من 700 كلم.

جهازا ◆ الشلماني،  عبدالحكيم  برئاسة  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  كلف 
تدريب  على  اإلشراف  مهمة  لتولي  الوطنية  العناصر  من  جديدا  فنيا 
وحسب  المقبلة.  لالستحقاقات  استعدادا  للشباب  الوطني  المنتخب 
الفني  الجهاز  فإن  »فيسبوك«  على  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  صفحة 
أبوشاحو  المهدي  ومساعديه  عاما،  مدربا  القاضي  عياد  من  يتكون 

وسالم ميالد.

صالح الطاهر يعزز صفوف الرفاع البحريني 

● الطاهر

زين العابدين بركان

قاد الدولي الليبي حمدو 
الهوني، فريقه الترجي 
التونسي، لتحقيق فوز 

كاسح على ضيفه شبيبة 
القيروان، بنتيجة سبعة 

أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت 
الفريقين مساء الثالثاء، على الملعب األولمبي 
برادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة 

من الدوري التونسي.
وأسهم الهوني، نجم اللقاء في أربعة أهداف، 

حيث سجل الهدف الخامس للترجي في الدقيقة 
الرابعة واألربعين، ليصبح هدفه الثالث في 

الدوري، كما صنع خالل المباراة ثالثة أهداف، 
قبل أن يقوم المدرب معين الشعباني، باستبدال 
المهاجم التونسي هيثم الجويني بالنجم الليبي، 

في الدقيقة السابعة والستين.
وتقدم شبيبة القيروان بهدف سجله ياسين 

الصالحي في الدقيقة الرابعة، ليأتي الرد 
قاسيا من فريق »باب سويقة« بسبعة أهداف 
سجلها فادي بن شوق هدفين، وسجل محمد 

علي اليعقوبي وعبدالرؤوف بن غيث والهوني 
وهيثم الجويني وإيهاب المباركي هدفا لكل 

العب.
بهذه النتيجة رفع الترجي رصيده إلى 22 

نقطة، وصعد إلى المركز الرابع، بينما ظل 
شبيبة القيروان في المركز العاشر بعد 

أن تجمد رصيده عند 12 نقطة.

الطلحي يتألق في ظهوره األفريقي الرابع

أمام  اقتنصها  غالية  ونقطة  ثمين  بتعادل  النصر  فريق  عاد 
المباراة  في  أفريقيا،  جنوب  بطل  بيدفيست  فريق  مستضيفه 
األحد في ختام منافسات مرحلة  الفريقين مساء  التي جمعت 
لبطولة  المجموعات  لدور  الثانية  المجموعة  لحساب  الذهاب 
الكرة  لممثل  الثاني  التعادل  وهو  األفريقية،  الكونفدرالية 
بهدف  إيجابي  بتعادل  مسيرته  استهل  قد  كان  الذي  الليبية 
خسر  ثم  بالقاهرة،  المالي  دجوليبا  فريق  ضيفه  أمام  لهدف 
نتيجة مباراته الثانية خارج ملعبه بكوناكري أمام حوريا الغيني 
في  الثانية  النقطة  النصر  فريق  ليضيف  لصفر  أهداف  بثالثة 
أفريقيا  جنوب  بطل  مع  النقاط  مجموع  في  متساويا  رصيده 

بيدفيست.
ترتيب  بصدارة  الغيني  كوناكري  حوريا  فريق  انفرد  فيما 
المالي  دجوليبا  على  ملعبه  على  فوزه  عقب  المجموعة  فرق 
برصيد سبع  النقاط ويصبح  ليعزز رصيده من  بهدف لصفر، 
الثانية برصيد  نقاط، بينما يبقى دجوليبا المالي في المرتبة 
فريق  ومستضيفه  النصر  فريق  مباراة  وشهدت  نقاط.  أربع 
فتحي  المرمى  حارس  عودة  أفريقيا  جنوب  بطل  بيدفيست 
الطلحي إلى الواجهة من جديد للدفاع عن شباك فريق النصر 
البيضاوي  الرجاء  أمام  األولى  الذهاب  مباراة  منذ  غياب  بعد 
المغربي بالقاهرة، في دوري أبطال أفريقيا، وكان نجم وبطل 
المبارة األول بدون منازع، حيث انقذ شباكه من أكثر من كرة 
خطرة. وضمت باقي تشكيلة الفريق كل من رباعي خط الظهر 
فكرون،  وصالح  الثلبة  وحامد  الالفي  وربيع  الورفلي،  صدام 
وعبد اهلل بلعم وأسامة البدوي وأحمد الحاسي، ومعتز المهدي 
وخالد مجدى وأحمد الهرام. فيما دفع المدرب الوطني محمد 
الككلي بثالثة العبين خالل دقائق الشوط الثاني، وهم مهند 
من  القادم  العمامي  ومعاذ  العقوري،  الدين  وعز  أبوعجيلة 
الهالل على سبيل اإلعارة في أول ظهور له مع فريقه  فريق 
مباريات  المقبل  بعد  األسبوع  وستنطلق  هذا  النصر.  الجديد 
الجولة األولى لمرحلة اإلياب حيث سيجدد فريق النصر ممثل 
الكرة اللبيية الحوار مع فريق بيدفيست الجنوب أفريقي، حيث 

سيدور اللقاء بالقاهرة في الثاني عشر من شهر يناير الجاري، 
دجوليبا  فريق  ليلتقى  الثانية  الجولة  إياب  في  سيتحول  ثم 
يناير  شهر  من  والعشرين  السادس  في  باماكو  في  المالي، 
الجاري، وسيختتم فريق النصر منافساته بمالقاة حوريا الغيني 

بالقاهرة في الثاني عشر من شهر فبراير.

منتخب الصاالت يطمح في الظهور الثالث عامليًا عبر بوابة أمم أفريقيا باملغرب 2020

الوسط- الصديق قواس

الوسط - زين العابدين بركان

خطف نقطة ثمينة من جنوب أفريقيا بالتعادل مع بيدفيست في الكونفيدرالية

النصر يحافظ على حظوظه في املنافسة األفريقية

الصاالت،  داخل  القدم،  لكرة  الوطني  المنتخب  يواصل 
بمدينة  التدريبي  بمعسكره  اليومية  وتدريباته  تحضيراته 
خوليو  الجديد  اإلسباني  مدربه  بقيادة  المغربية  القنيطرة 
الباسط  عبد  الوطني  للمدرب  بديال  جاء  الذي  فرنانديز، 
للنهائيات  للتأهل  المنتخب  قيادة  في  نجح  الذي  النعاس 
ذهابا  فوزه  عقب  الجزائري  المنتخب  على حساب  األفريقية 

وأيابا بالقاهرة والجزائر.
يمثل  الذي  الثاني  هو  الجديد  اإلسباني  المدرب  ويعد 
األولى  مواطنه  تجربة  بعد  اإلسبانية  التدريبية  المدرسة 
الصاالت«  »فرسان  ويواصل  سانكوفتش،  ماتو  والناجحة، 
تحضيراته المكثفة بمشاركة ستة عشر العبا يمثلون سبعة 
أندية محلية مختلفة والعب محترف واحد بمالعب المغرب 
من أجل المشاركة والظهور في نهائيات بطولة أمم أفريقيا 
التي ستستضيفها المغرب خالل الفترة من 28 من شهر يناير 

وحتى السابع من شهر فبراير المقبل.
وقد أوقعت القرعة المنتخب الوطني داخل الصاالت في 
نهائيات بطولة أمم افريقيا بالمغرب في المجموعة األولى في 
مواجهة منتخبات المغرب مستضيف البطولة الذي سيفتتح 
منتخبنا المنافسات معه، بمواجهته في الثامن والعشرين من 
شهر يناير، ثم سيلتقي بمنتخب جنوب أفريقيا في الثالثين 
من شهر يناير، وسيختتم مبارياته ضمن الدور األول بمالقاة 
منتخب غينيا االستوائية في األول من شهر فبراير المقبل، 
في  الوطني  للمنتخب  الرابعة  هي  المشاركة  هذه  وتعد 
نهائيات بطولة أمم افريقيا التي توج بطال لها في عام 2008 
بطرابلس، عقب تفوقه في المباراة النهائية على المنتخب 

وتعود  أهداف.  ثالثة  مقابل  أهداف  أربعة  بنتيجة  المصري 
أولى مشاركات المنتخب الليبي في النهائيات األفريقية إلى 
عام 2000 بمصر وحل ثالث الترتيب، ثم توج في مشاركته 
الثانية بطرابلس عام 2008 باللقب األفريقى ألول مرة في 
تاريخه، فيما كانت ثالث وآخر مشاركة للفرسان عام 2016 

بالمغرب، التي توجت باللقب.
ويتطلع المنتخب الوطني ويطمح من خالل حضوره وتأهله 

للنهائيات األفريقية في نسختها السادسة بالمغرب للتأهل 
للمرة الثالثة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم بليتوانيا، 
في  بمالعبها  تواجد  أن  التي سبق  العالمية  البطولة  وهي 
مناسبتين األولى عام 2008 بالبرازيل، وسجل خاللها نتائج 
لكل  أهداف  بثالثة  األورغواي  منتخب  مع  بالتعادل  إيجابية 
منهما، وخسر أمام منتخب إسبانيا بثالثية، كما خسر أمام 
إيران بنتيجة أربعة أهداف لهدفين وخسارة بذات النتيجة أمام 

منتخب التشيك في آخر المباريات. أما مشاركته األخيرة في 
نهائيات كأس العالم 2012 بتايلند فكانت متواضعة النتائج 
بخماسية،  البرتغال  منتخب  أمام  مبارياته  أولى  حيث خسر 
 13 إلى  وصلت  كبيرة  بحصة  البرازيل  اللقب  حاملة  وأمام 

هدًفا، وخسر أمام منتخب اليابان بأربعة أهداف لهدفين.
ويملك »فرسان الصاالت« سجاًل حافاًل على الصعيد العربي 
واألفريقي والواجهة العالمية كذلك حيث توج بالبطولة العربية 
في مناسبتين وتوج بطال للقارة األفريقية في مناسبة واحدة، 
وسجل حضوره في نهائيات كأس العالم في مناسبتين، كما 
شارك في بطولة كأس القارات وتوج عدد من نجومه بألقاب 
على الصعيد األفريقي أمثال حارس المرمى محمد الشريف 
أفضل حارس في بطولة أفريقيا 2008، وكذلك النجم محمد 

شحوت، ونال جائزة أفضل العب في البطولة األفريقية.
ويتواجد ضمن المعسكر التدريبي لمنتخبنا الوطني داخل 
دوليا  العبا  عشر  ستة  المغربية  القنيطرة  بمدينة  الصاالت 
يمثلون أندية االتحاد والنصر والسويحلي والترسانة وأساريا 
والشط وأبوسليم، فيما تضم القائمة الدولية العبا محترفا 
واحدا وهو الالعب أحمد عبد الحفيظ عبد العزيز القادم من 
أجاكس التطواني المغربي، أما الالعبون المحليون فهم فاتح 
علي مسعود – االتحاد – رمزي فضل اهلل الشريف – النصر – 
عبد الرحمن عبد اهلل الدبيبة – السويحلى – محمد ارحومة 
احمد – االتحاد–محمد ميلود ابوراس – الترسانة – محمد 
سليمان زريق – اساريا – محمد سليمان الغائب–- االتحاد 
– حسام عبداهلل الورفلى – االتحاد – ابراهيم عبد الحميد 
المهمل – السويحلى – رضا فتحى المغربى – النصر – ادهم 
مصطفى التومى – الشط – عبد الحليم الصغير الشركسية – 
السويحلى–فاضل زكى سليك – االتحاد – حمدى اسماعيل 

الشوين – السويحلى – على مصباح الشوشان–أبوسليم.

عودة  الطلحي،  فتحي  المتميز  النصر  فريق  مرمى  حارس  سجل 
ثالثة  أكثر من  دام  غياب  بعد  األفريقية  الواجهة  إلى  وقوية  جديدة 
مباراته  في  النصر  فريقه  وعرين  ليدافع عن شباك  عاد  عندما  أشهر 
أمام بيدفيست بطل جنوب أفريقيا، في ختام مباريات مرحلة الذهاب 
الكونفدرالية  لبطولة  المجموعات  لدور  الثانية  المجموعة  لحساب 

األفريقية.
بعد غياب طويل حيث سجل ظهوره  القوية جاءت  الطلحي  عودة 
الموسم  األفريقية هذا  النصر في مشاركته  األول مع فريق  األفريقي 
في  الوسطى  أفريقيا  بطل  موكاف  عاصفة  أمام  األولى  مباراته  في 
ملعب العاصمة بانغى في مباراة الذهاب األولى التي أسفرت عن فريق 
العودة  لقاء  في  أفريقيا  الثانية  للمرة  ظهر  ثم  لصفر  بهدف  موكاف 
بالقاهرة، وقاد فريقه لفوز كبير بثالثة أهداف ليتأهل الفريق إلى الدور 
الثاني من دوري أبطال أفريقيا الذي واجه فيه فريق الرجاء البيضاوي 

المغربي بالقاهرة في المباراة التي أسفرت عن فوز الرجاء بثالثة 
أهداف لهدف. ومنذ تلك المباراة توقفت مشاركة الطلحي وجلس 
على مقاعد البدالء يترقب العودة إلى صدارة المشهد من جديد 
الذي  الرعيض  الرحمن  عبد  الحارس  ببديله  تعويضه  تم  أن  بعد 
ومباراتي  الكونفدرالية  ملحق  في  النصر  مباريات  باقى  في  شارك 

دجولبيا  من  كل  أمام  المجموعات  دور  في  والثانية  األولى  الجولة 
للخسارة  النصر  فيها  أنقذ  التي  الغيني،  كوناكري  وحوريا  المالي، 
إلى  الطلحي  وتعيد  للرعيض،  أفريقي  ظهور  آخر  لتشهد  بثالثية 
الواجهة من جديد في رابع ظهور أفريقى له مع فريقه النصر، حيث 
نجح في لقاء بيدفيست في منح زمالئه ثقة كبيرة في تقديم مباراة 
قوية والعودة بنقطة ثمينة وإيجابية وأنقذ مرماه من أهداف وفرص 
خطرة ويؤكد جدارته وأحقيته بالدفاع عن شباك ممثل الكرة الليبية 

في مغامرته األفريقية هذا الموسم.

الوسط - زين العابدين بركان

● منتخب الصاالت

التعادل السلبي الثالث »للفحامة« من خارج 
الديار في تاريخ مشاركاته األفريقية

التعادل السلبي بدون أهداف الذي عاد به فريق النصر من خارج 
قواعده أمام مستضيفه الجنوب أفريقي، هو التعادل السلبي 

األفريقي الثالث في تاريخ ومسيرة مشاركاته األفريقية، 
وهو التعادل السلبي الذي حافظ فيه الفريق على 

حظوظه في البقاء في دائرة المنافسة. ويعود أول 
تعادل سلبي للفريق من خارج الديار إلى عام 2003 

ضمن بطولة كاس االتحاد األفريقي من ملعب 
العاصمة األثيوبية أديس أبابا أمام مستضيفه 
فريق البن اإلثيوبي ثم تمكن فريق النصر 

من إقصاء الفريق األثيوبي في لقاء العودة 
ببنغازي بهدف أحمد المصلي، فيما كان 
التعادل السلبي الثاني عام 2013 في 
مباراة الذهاب األولى بتونس أمام 
فريق الخرطوم الوطني السوداني، 

ضمن بطولة الكونفدرالية األفريقية، 
ثم نجح فريق النصر في أقصاء الفريق 

السوداني في لقاء اإلياب من ملعب 
الخرطوم بهدف هدافه أحمد سعد. فهل 

سينجح فريق النصر بعد هذه العودة اإليجابية 
إلى الواجهة في تجاوز وإقصاء ممثل جنوب أفريقيا 
في اللقاء الذي سيتجدد بين الفريقين ضمن إياب 

الجولة األولى من دور المجموعات في الثاني 
عشر من شهر يناير بالقاهرة.

● النصر أمام بيدفيست

● الطلحي

● الهوني

● القاضي
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صالح مهنى: إنشاء أكبر ملعب في القارة.. وخطة لنشر اللعبة في المدارس
الحصادي يتوج بذهبية بطولة 

إسكندرية الدولية للشطرنج
واصل البطل الليبي، يوسف الحصادي، نتائجه 
الباهرة في لعبة الشطرنج، حيث تحصل على 
الترتيب األول )ذهبية( وكأس بطولة إسكندرية 
والتي   ،2000 تقييم  فوق  للشطرنج  الدولية 
وتحصل  بمصر.  الماضية  األيام  أقيمت خالل 
البطل الليبي، يوسف الحصادي، على الترتيب 
السريع،  الشطرنج   1800 تصنيف  تحت  األول 

وزيادة في التصنيف الدولي 47 نقطة.
وكان الحصادي، حصل على الترتيب األول في 
فئة الناشئين، ببطولة »آل الخياري« الدولية، 
في شهر أكتوبر الماضي، فضاًل عن تقدمه في 

التصنيف الدولي بإجمالي 120 نقطة.
الحصادي،  يوسف  الليبي  البطل  حصد  كما 
للشطرنج  الدولية  أرينا  ببطولة  األول  المركز 
القاهرة،  المصرية  العاصمة  استضافتها  التي 
كما سبق له التتويج بذهبية إفريقيا تحت 12 
عاًما، وبكأس وذهبية بطولة )Arena( الدولية 
الثامنة باإلضافة إلى بطولة )الخياري( 4 مرات.

ثقة مفقودة 

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

لتدريب  وطني  لمدرب  تعاقد  كل  مع 
المنتخب الوطني لكرة القدم األول، أو في 
إخفاق  كل  ومع  األخرى،  المنتخبات  أحد 
كروي تتجدد أزمة ثقة بين اتحاد الكرة 
الليبي والمدربين الوطنيين، بسبب عدم 
االلتزام بتسديد مستحقاتهم المالية، في 
حين يتم تسديد مستحقات مدربين من 
خارج البلد، وبسرعة البرق، حسبما يقول 

المدربون الوطنيون.
من  سببها  المفقودة  الثقة  أزمة 
تأخذه  الوطني  المدرب  أن  األساس 
العاطفة ويندفع للتدريب دون أن يوقع 
شرطا  يضع  أو  عقد  مقدم  أو  عقد  أي 
جزائيا، ويصبح حائرا بين االلتزام الوطني 
واعتباره  المنتخب،  تدريب  نداء  وتلبية 
المنتخب  كان  سواء  ومسؤولية  شرفا 
وبين  الشباب،  أو  األولمبي  أو  األول 
تطبيق مفهوم االحتراف في العمل بعيدا 
عن العاطفة والشعارات، ثم مع أول إخفاق 
يصبح المدرب الوطني أول كبش فداء، 
الكرة  اتحاد  وبين  بينه  العالقة  وتتحول 
إلى كرة ثلج، تكبر وتتدحرج وتصبح أزمة 
حقيقية، واتهامات وانتقادات، حيث اآلن 
هناك أكثر من خمسة مدربين وطنيين 
لديهم ديون، تقترب من المليون دينار، 
واتحاد الكرة في مأزق يبحث عن الطريقة 
وهي  الديون،  هذه  لتسديد  المثلى 
حقوق وعرق لهؤالء المدربين مع وجود 
يقول  حسبما  االتحاد،  في  مالية  أزمة 

رئيسه باستمرار.
عالقة  بداية  األزمة  هذه  تكون  فهل 
واتحاد  الوطني  المدرب  بين  صحيحة 
العاطفية،  العبارات  عن  بعيدا  اللعبة، 
وعند التكليف أو أثناء توقيع العقد يكون 
الطرفين،  بين  معسول  كالم  هناك 
وبمجرد االختالف أو عدم التسديد يصبح 
هناك تراشق بالكلمات، مع تلويح بعض 
المدربين بالشكوى للفيفا للحصول على 

مستحقاتهم؟
من  الوطني  المدرب  يتعلم  وهل 
صحيحة  عالقة  بناء  يتم  وهل  الدرس؟ 
العمل  حيث  شعارات؟  أي  عن  بعيدا 
يبذل،  وعرق  وهذا جهد  احترافا،  أصبح 
الوطني سيواصل نفس  المدرب  أن  أم 
االتجاه ويفرح بمجرد تكليفه بالمنتخب، 
ثم عندما ال يتم تسديد ديونه ورواتبه 
التدخل  الرياضي  اإلعالم  من  يطلب 
ومناقشة الموضوع، والضغط للحصول 
أن  يجب  حقوق  وهذه  رواتبه،  على 

تسدد للجميع.

● الحصادي

المقترح  الموعد  إن  تلفزيونية  تصريحات 
تحديده  وسيتم  الجاري،  يناير   13 بين 
والهالل،  ونظيره  األهلي  الرتباطات  وفقا 
رئيس  الشيخ  آل  تركي  »أشكر  وأضاف: 
مساندته  على  بالسعودية  الترفيه  هيئة 
أشكر  كما  اعتزالي  لمهرجان  ورعايته  لي 
الخطيب،  محمود  برئاسة  األهلي  إدارة 
وأيضا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على 
على  الفورية  والموافقة  االستقبال  حسن 

خوض اللقاء«.
وأشار إلى أن المباراة ستشهد مشاركة 

بعض نجوم الهالل السابقين على رأسهم 
على  يؤثر  ال  »بما  الدعيع  محمد  الحارس 
قوة اللقاء الودي بين الفريقين الكبيرين 
أفريقيا وآسيا«، كاشًفا  الكرة في  عمالقي 
عن فشل انتقاله للدوري المصري مرتين 
األولى من خالل النادي األهلي عام 2001 
الودي،  اإلسباني  مدريد  ريال  لقاء  بعد 
السعدني  صالح  الفنان  رشحه  أن  بعد 

وأحمد شوبير حارس األهلي األسبق.
تصريحاته:  في  الليبي  النجم  وأوضح 
الفني  المدير  جوزيه  مانويل  »البرتغالي 
وهو  الختبارات  خضوعه  طلب  األسبق 
للصفاقسي  االنتقال  وفضل  رفضه  ما 
من  عرضا  »تلقيت  مضيًفا:  التونسي«، 
الراحل  خالل  من   2010 عام  الزمالك 
حمادة إمام وعمرو الجنايني اللذين حصال 
المفاوضات  لكن  رقم هاتف وكيلي،  على 

لم تكن جادة ورحلت للنصر الكويتي«.
فبراير   25 مواليد  -من  التائب  يعد 
لعام -1977 أبرز العبي المنتخب الوطني 
أن  له  وسبق  طرابلس،  واألهلي  الليبي 
ومن  األندية  عديد  في  واحترف  لعب 
بينها »الصفاقسي« و»النجم« التونسيان، 
لكن  تركيا،  في  تجارب  إلى  باإلضافة 
»الهالل«  فريق  مع  محطاته  أبرز  تظل 
السعودي الذي قدم معه مستويات طيبة 
الهاللي  الجمهور  من  عشاق  له  وأصبح 
»باص  لقب  عليه  أطلق  حيث  السعودي، 
لعب  التي  الفرق  وفي  ليبيا  في  عيون« 
كبيرة  بشعبية  يتمتع  كما  فيها،  واحتراف 
والوطن  والسعودية  وتونس  ليبيا  في 

العربي جميًعا.
أهلي طرابلس،  التائب، مع  توج طارق 
موسم  الليبي  والكأس  الدوري  بثنائية 
كأس  لقب  حصد  كما   ،1994-1993
مع   ،1998 عام  األفريقي  االتحاد 
العب  أول  ليصبح  التونسي،  الصفاقسي 
ليبي يتوج باللقب، وحصد بطولة األندية 
الهالل  مع  توج  كما   ،2004 عام  العربية 
-2007 موسم  الدوري  بلقب  السعودي 
2008. وتم اختيار »التائب« ضمن أفضل 
 ،2003 عامي  أفريقيا  في  العبين   10
أحسن  لقب  على  حصل  كما  و2004، 
العب عربي عام 2004 من مجلة »سوبر« 

الرياضية اإلماراتية.

األهلي املصري يكتب كلمة 
النهاية في مسيرة طارق التائب
النجم الليبي يحدد 13 يناير الجاري موعد مباراة اعتزاله بين الهالل و»القلعة الحمراء«

وافق النادي األهلي المصري على مواجهة 
الهالل السعودي ودًيا في مهرجان اعتزال 
الهالل  العب  التائب  طارق  الليبي  النجم 
األسبق، بعدما قام التائب بزيارة إلى مقر 
الفريق  مشاركة  وطلب  األحمر،  النادي 
المصري خالل لقاء اعتزاله في موعد يتم 
خالل  الرسمية  لالرتباطات  وفًقا  تحديده 
الرسمي  للموقع  ووفًقا  المقبلة،  المرحلة 
بالفريق  الكرة  مدير  عرض  فقد  لألهلي، 
على  األمر  عبدالحفيظ،  سيد  األحمر، 
والذي  النادي،  رئيس  الخطيب  محمود 
مهرجان  في  األهلي  بمشاركة  رحب 
العالقات  إطار  في  الليبي  النجم  اعتزال 
وكل  األهلي  بين  تربط  التي  الوطيدة 
أشقائه من األندية العربية ونجومها على 

مدار األجيال.
وافق  األهلي  إن  عبدالحفيظ  وقال 
أنها  خاصة  المباراة  خوض  على 
لمبادرة  وتقديًرا  السعودية  في  ستقام 
هيئة  رئيس  الشيخ  آل  تركي  المستشار 
برعاية  سيقوم  والذي  بالمملكة،  الترفيه 
عالقة  يعكس  الذي  األمر  المهرجان، 
المحبة بين الشعبين المصري والسعودي 
على أن يتم تحديد الموعد المناسب في 
والقارية لألهلي  المحلية  االرتباطات  إطار 
مع  وبالتنسيق  المقبلة،  الفترة  خالل 

المدرب ورينيه فايلر.
لألهلي  الشكر  التائب  طارق  ووجه 
حرص  وأنه  الخطيب،  محمود  ورئيسه 
العودة  بعد  صحته  على  يطمئن  أن  على 
من رحلة العالج األخيرة في فرنسا، وقال 
جاء  القرن  نادي  اختياره  إن  الليبي  النجم 
في  الجارفة  وشعبيته  الكبيرة  لقيمته 
الوطن العربي، وأن هناك ترتيبات خاصة 
المباراة  تخرج  أن  وتمنى  بالمهرجان، 
الكبيرين  بالناديين  يليق  الذي  بالشكل 
القرن  ونادي  أفريقيا  في  القرن  نادي 
الكثير  شهد  الذي  وبتاريخه  آسيا  في 
وقبلها  المختلفة  األندية  في  العطاء  من 

الليبي. المنتخب 
لقاء  موعد  عن  الليبي  النجم  وأعلن 
في  وقال  واألهلي،  السعودي  الهالل 

القاهرة - أحمد سيد

نسعى لبناء جيل قادر على املنافسة عربيًا وأفريقيًا

● التائب

لكرة  األول  الليبي  للمنتخب  الفني  الجهاز  وضع 
العام  البنزرتي، اإلطار  التونسي فوزي  القدم بقيادة 
المقبلة،  الفترة  التي تبدأ خالل  الفريق  إعداد  لخطة 
خالل  ذلك  وجاء  المقبلة،  لالستحقاقات  استعداًدا 
اجتماعًا موسًعا، عقد بين رئيس االتحاد الليبي لكرة 
الفني  الجهازين  مع  الشلماني،  عبدالحكيم  القدم 
للمرحلة  استعداًدا  األول  الوطني  للمنتخب  واإلداري 
تبدأ  والمونديالية،  األفريقية  التصفيات  في  المقبلة 
وكان  والشرقية.  الغربية  المنطقتين  في  بتجمعين 
من  عدًدا  استدعى  قد  للمنتخب،  الفني  الطاقم 
على  القائمة  وتركزت  بالتجمعات  لاللتحاق  األسماء 

األسماء الشابة.
لموقع  وفًقا  الليبي،  المنتخب  قائمة  وضمت 
»كورة« كاًل من: حراسة المرمى: عبد الحكيم التركي، 
بن  طاهر  الدفاع:  خط  رزق.  وجواد  الوحيشي  مراد 
صبو،  معتصم  بوعقيلة،  بوبكر  جبارة،  سعد  عامر، 
معاذ العمامي، عبد اهلل جديدو، صالح فكرون. خط 
الوسط: محمد األجنف، عالء القجدار، أحمد القديري، 
العبيدي،  الشامخ  الرابطي،  مالك  رجب،  بلقاسم 

ربيع شادي، عمران التاورغي، عبد اهلل بلعم، محمد 
الغنيمي. خط الهجوم: معاذ عيسى، معتز المهدي، 

خالد مجدي، محمد التاورغي.
من  عدًدا  لخوض  الليبي  المنتخب  ويستعد 
أمم  تصفيات  أبرزها  سيكون  المقبلة،  االستحقاقات 
أفريقيا 2021 المقررة بالكاميرون، والمرحلة الثانية 

من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
عبر  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  لصفحة  ووفًقا 
»فيسبوك«، فإن االجتماع الذي حضره عضو المكتب 
كمال  إلى  باإلضافة  الشيباني  سعاد  التنفيذي 
البنزرتي  فوزي  والمدرب  المنتخب  مدير  الترهوني 
والمعد  التومي  وزياد  الهمالي  أكرم  والمساعدين 

الشلماني،  عبدالحكيم  مع  الهرقلي،  جالل  البدني 
أسفر عن العديد من النقاط المهمة وهي كما يلي:

في  المحليين  الالعبين  لتجمع  التجهيز   -
خارجي  -ومعسكر  والشرقية.  الغربية  المنطقتين 
مرتقب في شهر يناير للمنتخب األول في تونس أو 
المقترحة.– الودية  المباريات  ترتيبات  حسب  مصر 

مع  والتواصل  االتصال  مهمة  اإلداري  المدير  تولي 
الالعبين المحترفين الذي سيقع عليهم اختيار الجهاز 
الفني. -البدء في إعداد دراسة خاصة وقاعدة بيانات 
وإحصائيات الالعبين الذين ينشطون خارج ليبيا مع 
مستمر.–تكليف  بشكل  معهم  والتنسيق  التواصل 
قنوات  فتح  بمهمة  الهمالي  أكرم  المساعد  المدرب 

ليبيا  الفنيين في  المدراء  والتشاور مع  للتواصل 
اآلراء  وتبادل  المباشر  التنسيق  على  والعمل 
لالعبين  مشجعه  حوافز  -تخصيص  معهم. 
في  تواجدهم  أثناء  والمنضبطين  الملتزمين 
المعسكرات والتدريبات والتأكيد على احترام 
فريق  تكليف  على  الوطنية.–العمل  الغاللة 
لالعبي  محفزة  داخلية جديدة  الئحة  إلعداد 

المنتخبات الوطنية. -إنشاء غرفة خاصة بين 
المباشر  للتواصل  الفني والبدني  الجهاز  أعضاء 

بين  المباشر  التواصل  على  بينهم.–التأكيد  فيما 
المصاحب  والطاقم  الفني  والمدير  االتحاد  رئيس 
مجلس  على  وعرضها  الصعاب  كل  لتذليل  وذلك 
ضرورة  على  المشاكل.–االتفاق  حل  في  اإلدارة 
زيارة ومتابعة جميع الالعبين المحترفين والمحليين 

ودوام التواصل معهم.
االتحاد  وعضو  رئيس  وجه  االجتماع  ختام  وفي 
على  واإلداري  الفني  للجهازين  شكرهما  العام 
الذي  االجتماع  أثناء  الكبيرين  والحرص  الشفافية 
يعكس التزام الجميع على أداء مهامهم على أكمل 
وجه وكل مجهوداتهم في متابعة الالعبين وإعداد 
وتجهيز  أسبوع  كل  في  بهم  الخاصة  اإلحصائيات 
المستهدفين  الالعبين  بجميع  الخاصة  الكشوفات 

في المرحلة المقبلة.

فوزي البنزرتي يجهز خطة »فرسان املتوسط« لـ2020
القاهرة - الوسط

معسكر خارجي ومباريات
ودية وتجمع محلي للمنتخب األول 

استعداًدا لالستحقاقات المقبلة

● البنزتي

● جانب من اجتماع الشلماني مع الجهاز الفني للمنتخب

● مهنى

● منتخب الهوكي

في  جديدة  رياضة  ظهرت  فبراير   17 ثورة  بعد 
تكن  ولم  الليبية،  الهوكي  وهي  الليبي،  الوسط 
من  أنها  رغم  الكبير  بالشكل  ليبيا  في  معروفة 
العالم،  دول  من  العديد  في  القديمة  الرياضات 
وتحتاج لنشرها في بالدنا للعديد من األمور الفنية، 
والالعب،  والحكم  والمدرب  الملعب  بينها  ومن 
وأجرت صحيفة »الوسط« لقاء مطوال مع رئيس 
االتحاد الليبي للهوكي صالح مهنى، تحدث خالله 
عن النقلة النوعية التي ستشهدها اللعبة في قادم 
واالتفاقيات  المعدة  البرامج  خالل  من  المواعيد 

الدولية، والدورات الفنية للحكام والمدربين.
كافحت  التي  الشخصيات  من  »مهنى«  ويعد 
وتكافح من أجل انتشار اللعبة في كافة أنحاء ليبيا، 
على الرغم من أن عدد الفرق الممارسة للعبة حاليا 
ال يتجاوز أصابع اليد، وهي حي دمشق والغرارات 
والصباح والشموع، ولكن هناك العديد من الفرق 
أبدت استعدادها للممارسة اللعبة وفي انتشارها 
في جميع ربوع ليبيا. وتحدث مهنى عن المعطيات 
التي يجب توفيرها النتشار اللعبة، قائاًل في حواره 
إلى »الوسط« أواًل االستقرار وبناء المالعب وتأهيل 
المدربين والحكام وتوفير المعدات الخاصة بهذه 

الصحيح حيث  االتجاه  في  »نسير  اللعبة، مضيًفا: 
إقامة  على  واتفقنا  المعدات  بعض  على  تحصلنا 
بنجاح  موسمنا  واختتمنا  السنية  الفئات  بطولة 
داخلية  دورات  عدة  إقامة  مع  الجميع،  بشهادة 
حكام  وإيفاد  سنية،  منتخبات  وتكوين  وخارجية 
خارجية، كما أبرمنا عدة اتفاقيات مع بعض الدول 
يتعبر  الذي  للهوكي  المصري  االتحاد  مع  خاصة 
من أكبر االتحادات الرائدة في هذه اللعبة، ونادي 
أندية  بطولة   25 الـ  صاحب  للهوكي  الشرقية 

افريقية.
المهمة  الخطوة  أن  االتحاد،  رئيس  وأضاف 
من  ملعب  إنشاء  هي  لالتحاد،  الجيدة  األخرى 

خالل عملنا المتواصل مع كل الجهات المسؤولة 
بخصوص تخصيص ملعب للعبة الهوكي في ليبيا، 
وقد كللت جهودنا بالنجاح بإنشاء ملعب من قبل 
الهيئة العامة للشباب والرياضة، وقد بدأت الشركة 
بالشكر  الخصوص  بهذه  ونتقدم  العمل،  في 

لرئيس الهيئة الدكتور بشير القنطري، ألنه الملعب 
سيكون األول في تاريخ ليبيا والمغرب العربي، وقد 
المواصفات  بهذه  أفريقيا  في  ملعب  أول  يكون 
الفنية. وعن استراتيجية االتحاد للموسم القادم، 
قمنا  وقد  المدرسي  النشاط  على  »سنعمل  قال: 

مع  تعاون  ولنا  التعليم،  مكاتب  بعض  بمراسلة 
الجمعة،  سوق  بتعليم  المدرسي  النشاط  مكتب 
وزارة  مع  بالتعاون  الليبية  الدولة  من  ونأمل 
التعليم وهيئة الشباب بوضع خطة طويلة المدى 
لالستفادة من الرياضة المدرسية، والتي ستكون 

رافدا مهما في جميع األلعاب.
أكد مهنى أنه تم إيفاد حكام في دورات من 
للحكام  أخرى  دورات  هناك  تكون  وسوف  مصر، 
أيضا في مصر. وتابع أنه حال استقرار األوضاع في 
ليبيا، سنسعى بالتعاون مع بعض الدول الصديقة 
في جلب مدرب أجنبي للعبة وجلب خبراء دوليين 
في إقامة الدورات الفنية للحكام والمدربين محليا 
الجزائر  في  يوجد  حالًيا  أنه  موضًحا  وخارجيا، 
معسكر خارجي من منتخبات ليبية تحت 18 و21 
سنة، وستكون هناك برامج تدربية ومباريات ودية 
مع منتخبات الجزائر. وبشأن استحقاقات المنتخبات 
»نعمل  أوضح:  الهوكي،  رياضة  لعبة  في  الليبية 
حالًيا على إعداد المنتخبات السنية في المشاركات 
للهوكي  العربية  البطولة  في  القادمة  الخارجية 
تحت 18 سنة في شهر مارس 2020 بشرم الشيخ 
بمصر، وبطولة أفريقيا للشباب تحت سن 21 سنة 
منتخب  لبناء  نواة  ليكونوا   2020 سبتمبر  شهر 
ليبيا األول للهوكي، ونحن نعمل حالًيا ونركز على 

االهتمام بمنتخبات الناشئين والشباب.

الوسط - الصديق قواس

رئيس احتاد الهوكي في حوار لـ»الوسط«:
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ظهور  رغم  انعقاده،  تأخير  يعني  ماذا 
األزمة  حول  دولي  توافق  مؤشرات 

؟ لليبية ا
وجد؟ إن  تأخيره  على  يعمل  من 

ينعقد؟ متى 

فيه؟ الليبيين  الفرقاء  موقع  سيكون  أين 
الداعية  الدولة  ألمانيا  تتمكن  لم  لماذا 

النعقاده؟ واضح  موعد  تحديد  من 
الذي  الدولي  التوافق  شكل  يكون  كيف 

الداعية؟ الدولة  منظور  وفق  يسبقه 

 كل شيء 

برلني مرة أخرى

عقد جديد..
 ومسار ثالث!

حمدي الحسيني
على  الجديد  العقد  سيتمرد  هل  قل  أو  المنتهي؟  العام  عن  الجديد  العام  سيختلف  هل 
أمام  يتضاءل  لكنه  عام..  كل  من  اليوم  هذا  مثل  في  دائمًا  يتكرر  األول  السؤال  سابقه؟ 

المستقبل. خيارات  في  الثاني 
أغلب الظن أن أحالم السالم واألمن واالستقرار تالحق طيف العقد الجديد.. لكن تقدم 
التي  الشعوب  إن  بل  والدعاء،  باألماني  يتحقق  لن  تمامًا،  األفراد  مثل  الشعوب  وتخلف 
تضحيات  الهدف  ذلك  أجل  من  بذلت  والتخلف  الظلم  غبار  كاهلها  عن  ونفضت  سبقتنا 

جسامًا، سواء بالدم في الماضي أو بالعرق والعلم والعمل في الوقت الحاضر.
وإذا أخذنا أوروبا نموذجًا، فلكي تودع التخلف والتشرذم واالقتتال، قضت نحو 150 عامًا 
الديكتاتورية  األنظمة  ومع  تارة  الكنيسة  مع  مميتة  دموية  وصراعات  طاحنة،  حروب  في 
تارة أخرى، فأدركت تلك الشعوب قيمة الحرية، ومن ثم استماتت وقاتلت وقدمت تضحيات 
تفاصيل  كل  فلكه  في  تدور  أساسيًّا  محورًا  الحرية  وأصبحت  أحالمها،  حققت  حتى  ضخمة 

التقدم واالزدهار. انطلقوا بعد ذلك مسرعين نحو  اليومية، ثم  حياتهم 
التحرر واالنطالق نحو مستقبل أفضل؟ العرب مستعدون لدفع فاتورة  فهل نحن 

أغلب شعوبنا  أن  بدليل  الفاصل،  القرار  لمثل هذا  بعد  لم يستعد  أغلبنا  أن  في تصوري 
هي  نظري،  وجهة  من  البديهيات  هذه  وأولى  البديهيات،  حول  منقسمة  تزال  ال  العربية 
العربي(، فالبعض حتى اآلن، يعتبره  بـ)الربيع  المعروف   ،2011 العام  تقييمنا لما حدث في 
مؤامرة حاكها الغرب أو قوى الشر، أو اآلخر المجهول، الذي يكرهنا دائمًا ويخطط لدمارنا، 

أو عبر عمالء يعيشون بيننا! المباشر  سواء عبر تدخله 
هذه النظرية تروج لها قوى عديدة في العالم العربي وتنفق عليها المليارات، من خالل 
المقابل  في  المختلفة.  التواصل  وسائل  من  وغيرها  أبحاث  ومراكز  وصحف  إعالمية  أبواق 

أيضًا  ينفق  المعاكس،  االتجاه  في  يعمل  آخر  فريق  هناك 
الماليين من أجل رص الصفوف إلثبات أن ما جرى خالل تلك 
تنجح  أن  لها  ينبغي  كان  حقيقية،  ثورة  سوى  يكن  لم  الفترة 
أنفاس  على  جثمت  التي  المستبدة  الحكم  أنظمة  اقتالع  في 

طويلة. لعقود  شعوبها 
اإلسالم  تيار  بدعم  الخاصة  أجندتهم  لديهم  هؤالء  بالطبع 
هذا  تمكين  حلم  وتحقيق  السلطة،  إلى  للوصول  السياسي 
منهم  زعمًا  ممكنة،  فترة  ألطول  الحكم  في  البقاء  من  التيار 

الجماهير! إرادة  يعكسون  أنهم 
بالتأكيد، كل طرف يدافع عن اختياراته بكل قوة، ويرى أنه 
إنتاج  وإعادة  لبقاء  فالمناصرون  سواه،  دون  الحقيقة  يمتلك 
لن  مصالح  لديهم  جديد،  ثوب  في  السابقة  الحاكمة  األنظمة 
في  تبقى  وبأن  األنظمة،  تلك  وتثبيت  دعم  عبر  سوى  تتحقق 
المقابل  الثمن، في  التضحيات ومهما كان  الحكم مهما كانت 
حتى  األنظمة  لمنازعة هذه  أتباعه  لدعم  الثاني  الفريق  يقاتل 

غايتهم. لتحقيق  واإلرهاب وسيلتهم  العنف  لو كان 
وكما انقسم العرب وتمزقوا أمام خيارات الفريقين السابقين، انقسم الغرب أيضًا أمام 
انطالًقا  المستبدة،  األنظمة  مساندة  نحو  مالت  الغربية  القوى  أغلب  لكن  الموقف،  هذا 
ربما  متشددة  تيارات  سوى  تفرز  لن  الديمقراطية  أن  باعتبار  االستراتيجية،  مصالحها  من 

المستقبل! في  على مصالحها  تشكل خطرًا 
الحقيقة؟ أين  إذن.. 

عن  البحث  يتطلب  بالتأكيد  األمر  وأن  الصواب،  جانبه  الفريقين  كاًل  أن  تقديري  في 
بعيد  حقيقي  إصالح  عبر  األمة  هذه  لنقل  التدريجي  التغيير  يتبنى  أن  ينبغي  ثالث  مسار 
في  الجديدة،  األجيال  نفوس  في  واألخــالق  العدالة  قيم  وغرس  بالتعليم  يبدأ  المدى، 
األساسيون  الالعبون  وعمقه  صنعه  الذي  المدمر،  االستقطاب  فخ  من  النتشالها  محاولة 

السياسية! الساحة  على 
من  معقول  بقدر  تتمتع  التي  والعريضة  المعتدلة  الطبقات  يمثل  الثالث  التيار  هذا 
األمة  هذه  أمل  يمثل  الذي  وهو  السليم،  الفرز  على  القدرة  جانب  إلى  واإلنصاف،  التعليم 
في غدٍ أفضل، فال همَّ مع عودة األنظمة الساقطة في شكلها الجديد، وال همَّ من أنصار 
إلطاحة  كأسلوب  وتبنوه  السلمي  التغيير  ناصروا  من  هم  هؤالء  الفاشلة،  اإلخوان  جماعة 
بعد  إال  منازلهم  إلى  يعودوا  ولم  الخرطوم،  في  انتفضوا  الذين  هؤالء  الفاسدة..  األنظمة 
والجزائر  بغداد  في  أشهر  منذ  الصامدون  أيضًا  وهم  الرحيل،  على  ونظامه  البشير  إجبار 

ولبنان.
لالنتقال  العرب  أمام  سانحة  تزال  ال  الفرصة  أن  أزعم  جديد،  عقد  مشارف  على  ونحن 
خالل  عاشوه  الذي  والتيه  االنقسام  عقد  بعد  واألمل،  بالحكمة  تتسم  جديدة  مرحلة  إلى 
التطرف  عن  التام  باالبتعاد  مرهونًا  يظل  االنتقال  ذلك  لكن  الماضية،  العشر  السنوات 
المطالب  كل  في  واالعتدال  بالسلمية  التمسك  مع  والجهوية،  والعنصرية  والطائفية 

المشروعة، وااللتفاف حول شعار العدل واألخوة والسالم!

في مثل هذا اليوم منذ 16 سنة، رحل عنا السياسي الليبي المعارض عزيز 
عمر فائق شنيب، سفير ليبيا األسبق لدى رومانيا، ثم األردن من حيث 

أعلن، سنة 1983 استقالته، وانتقل إلى مصر، ومن الخرطوم أعلن في 
مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس 9/22 / 1983 انشقاقه، وانضمامه 

إلى الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا. متهم النظام باختفاء اإلمام موسى 
الصدر، وإن كان برأ النظام من اتهامه أشهرًا قبل رحيله. ارتبط بعالقة 

وثيقة بالسيد ياسر عرفات، ومعًا أعلنا الكثير من مؤامرات كانت تحاك في 
الخفاء ولم تكن معروفة في الشارع الليبي.

عندما سقط النظام الملكي ُاعتقل باعتبار أنه كان مسؤول التدريب في 
القوات المسلحة، فهو تخرج في األكاديمية الملكية الحربية البريطانية 
سنة 1954وما أن ُأفرج عنه حتى مارس أعمااًل تجارية ناجحة في ليبيا، 

إلى أن رأت دولة القذافي تكليفه بوظيفة دبلوماسية فعينته سنة 1979 
سفيرًا في رومانيا، ومن بعدها األردن فقد كان مؤهاًل في تخصصه 

ويجيد اللغتين العربية واإلنجليزية، ناهيك عن أنه درس مع ملك األردن 
في بريطانيا. المعروف أن أسرته هاجرت إلى بالد الشام بعد الغزو 

اإليطالي لليبيا سنة 1911، ومن هناك اهتم والده بالشأن الليبي وكان 
أحد مؤسسي الجيش السنوسي، وتاريخه زاخر بمواقفه الوطنية التي 

توجها بسعيه الدؤوب مع الوفد الليبي في نيل ليبيا استقاللها، ثم 
مسيرته الدبلوماسية مع الملك إدريس السنوسي.

عزيز عمر 
فائق شنيب

العامة  البارد، يواصل فنيو الشركة  رغم تيار الهواء 
المناطق إلعادة  الصيانة في عدد من  للكهرباء تنفيذ أعمال 

الشبكة. انتظام  على  والحفاظ  التيار، 
االجتماعي  التواصل  الشركة على موقع  ونشرت صفحة 

الفنيين وهم يؤدون مهام  »فيسبوك« صورا تظهر 
التي تتعرض لها  البارد  وظيفتهم في ظل موجة الطقس 

مناطق عديدة من البالد منذ مطلع األسبوع.
الحرارة  انخفضت درجات  الماضية،  القليلة  الساعات  وخالل 

 9 في غالبية المناطق بشكل حاد وملحوظ، لتتراوح بين 
و18 درجة مئوية، نتيجة كتلة هوائية باردة من شمال شرق 
إلى جيدة على غالبية  أوروبا، كما تساقطت أمطار متوسطة 
الرعدية،  السحب  أحيانا خاليا من  الشمال، تصحبها  مناطق 

المناطق خاصة  البرد على بعض  وهطول غزير لحبات 
الساحلية، كما وصلت درجة الحرارة إلى الصفر المئوي في 

الجبلية. المناطق 

فنيو الكهرباء..
أبطال في مواجهة »التيار«

+H5

مختبر لقاحات 
بجزيرة »نازية«

يعمل علماء ألمان على تطوير لقاحات 
من شأنها إنقاذ الكثير من األرواح، 

مستخدمين جزيرة في بحر البلطيق 
استخدمها النازيون في الماضي 

ألبحاثهم حول األسلحة البيولوجية.
الوصول إلى جزيرة ريمز محظور، 
وينبغي على العلماء الذين يعملون 

فيها أن يغتسلوا بمطهر عند الدخول أو 
الخروج وارتداء بزات واقية.

فحقنت العشرات من الحيوانات بينها 
أغنام وأبقار بفيروسات عمدا، كجزء من 

البحوث لرصد آثار األمراض.
وقال فرانز كونراثس نائب رئيس 
معهد فريدريش لوفلر في الجزيرة: 

»نحن بمثابة ألكاتراز للفيروسات، سجن 
للفيروسات« في إشارة إلى سجن ألكاتراز 

األميركي الشهير السابق قبالة سان 
فرانسيسكو.

اإليطاليون
في خطر

إيطاليا  في  الجدد  المواليد  عدد  بلغ 
العام  ألف طفل، خالل   440 حوالي 

معدل  أقل  بذلك  لتسجل   ،2018
عشر. التاسع  القرن  منذ  والدات 

ألفا   20 بنحو  أقل  المعدل  وهذا 
أعلن  ما  وفق  السابق،  العام  من 

لإلحصاءات  اإليطالي  الوطني  المعهد 
معدل  ينخفض  وبذلك  )إستات(، 
ألف  لكل  طفل   7.3 إلى  المواليد 

كان  بعدما   2018 العام  في  نسمة 
وأنجبت   .2017 العام  في   7.6

)في  المتوسط  في  طفل   1.3 األمهات 
آخر  دليل  وهو   )2018-2017 الفترة 

اإليطالي. المجتمع  تشيخ  على 
أصبحت  الجديد،  المعدل  هذا  ومع 
االتحاد  دول  مجموعة  ضمن  إيطاليا 
معدالت  أدنى  تملك  التي  األوروبي 
وقبل  قبرص  مع  متساوية  خصوبة، 

إسبانيا  وخلف  طفل(   1.26( مالطا 
طفل(.  1.9( وفرنسا  طفل(   1.31(

عازبين،  اإليطاليين  ثلث  ويبقى 
مرات   10 بنسبة  ازدادت  ظاهرة  وهي 

الماضية.  عاما  العشرين  مدار  على 
أربعة  من  المؤلفة  العائالت  وتمثل 

من  فقط   20.4% األقل  على  أشخاص 
اإليطالية. العائالت  إجمالي 

أقوالهم

»ال يوجد العبون إقليميون فقط 
ينتهكون الحظر على توريد السالح 
إلى ليبيا، بل هناك أيضا أعضاء في 

مجلس األمن«.
المبعوث األممي

غسان سالمة

»إما أن تستيقظ أوروبا وإيطاليا أو 
تضيع ليبيا«.

عضو مجلس الشيوخ اإليطالي
بيير فيردناندو كازيني

»وقف العمليات العسكرية في ليبيا 
شرط أساسي لبدء الحوار بين أطراف 

الصراع«.
وزير الخارجية الروسي

سيرغي الفروف

»مسألة إرسال قوات عسكرية إلى 
ليبيا بدأت في إطار االستعدادات 
التي قمنا بها، والمهمة ستوكل

إلى القوات التركية«.
وزير الدفاع التركي

خلوصي أكار

شارون ستون..
مواعدة »صعبة«

العثور  أن  ستون  شارون  الممثلة  أدركت 
ُأغلق  بعدما  السهل،  باألمر  ليس  الحب  على 

الــمــواعــدة  تطبيق  على  حسابها 
مستخدمين  تقديم  بعد  »بامبل« 

بالغات بأن هذا الحساب مزيف.
األميركية  الممثلة  وغــردت 
»دخلت  اإلثنين  »تويتر«  على 
بامبل  الــمــواعــدة  تطبيق  ــى  إل
بعض  قدم  حسابي،  أغلقوا  ثم 
المستخدمين بالغات إذ اعتقدوا 
يكون  أن  المستحيل  من  أنــه 

صاحب الحساب هو أنا«.
بصورة  تغريدتها  وأرفــقــت 
من  وصلتها  الــتــي  للرسالة 
تم  بأنه  تفيد  التي  »بامبل«، 
تقارير  الموقع  تلقي  بعد  حظرها 
عدة عن أن حسابها كان مزيفًا.

عامًا(   61( ستون  ــارون  وشـ
معروفة بدوريها في فيلمي »توتل 

)1990( و»بايسك إنستينكت«  ريكال« 
بموجة  تغريدتها  وقوبلت   ،)1992(
الموقع  الجماهير  وطالبت  الدعم،  من 

حسابها. تفعيل  بإعادة 
تفعيل  وأعــاد  الحظر  الموقع  وألغى 
لن  األمر  أن »هذا  وأكد  حساب ستون، 
تحرير  لمدير  وفقا  مجددًا«،  يحصل 
تغريدات  على  رد  الــذي  التطبيق 

ستون.

ليبيا األمس

األمر بالتأكيد 
يتطلب البحث عن 
مسار ثالث ينبغي 
أن يتبنى التغيير 

التدريجي لنقل 
هذه األمة عبر 
إصالح حقيقي 

بعيد املدى


