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تأثير معدوم

فضاء

استبعد محللون أن تتأثر أسواق النفط 
العالمية بالضربة العسكرية اإليرانية 
لقاعدتين عسكريتين أميركيتين في 
العراق، األربعاء، واعتبروا أن األسواق 
تظل تركز في الوقت الحالي على أن 

أهداف الهجوم عسكرية وليست منشآت 
لقطاع النفط. وانعكس ذلك على األسعار 

التي ارتفعت نحو %1، لكنها منخفضة 
عن مستويات مرتفعة بلغتها في بداية 

محمومة لجلسة التداول. 

مليار 20.3
دوالر

إيرادات النفط والغاز الليبي خالل الـ11 
شهرا األولى من العام الماضي.

نفط

كل شيء

كائنات فضائية

قريبا في ليبيا
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05  شظايا حرب العاصمة تعطل املدارس واملستشفيات

08

ـا تترقــب »مبـادرة إنقــاذ« السياســــات األوروبيــــة  في ليبيـ

املركزي بالبيضاء يشكو من عجز املوارد وشح السيولة

تبون

انطالق السباق نحو ليبيا من اسطنبول وبروكسل مرورا بروما والقاهرة

المكالمتين  بين  وفيما  الماضي،  أبريل  العاصمة 
الجنوبية  التخوم  حرب  في  الضاري  التصاعد  كان 
والجرحى  القتلى  آالف  خّلفت  والتي  للعاصمة، 

وتعقدت المواقف معها على المسار السياسي.
بروكسل  كانت  اسطنبول،  قمة  مع  وتزامنا 
الدور  إحياء  محاوالت  تعكس  لمحادثات  محطة 
الملف  في  ملحوظا  تراجعا  سجل  الذي  األوروبــي 
ورغم  السياق  الحرب، وفي هذا  اندالع  منذ  الليبي 
األوروبي  المجلس  رئيس  مع  السراج  مباحثات  أن 
باالتحاد  للسياسات  األعلى  شارل ميشيل والممثل 
األوروبي، جوزيف بوريل جاءت لتؤكد »دعم االتحاد 
مبادرات  وجميع  برلين  عملية  بالكامل  األوروبــي 
إيجاد حل سياسي  إلى  التي تهدف  المتحدة  األمم 
استمرار  تخفي  ال  مصادر  أن  إال  لألزمة«،  شامل 
االستياء من قبل حكومة الوفاق من تراجع الموقف 
العاصمة  تخوم  على  الدائرة  الحرب  من  األوروبي 
وانعكست  أشهر،  تسعة  من  أكثر  منذ  طرابلس 

أصداء ذلك في روما التي خطت خطوة نحو استعادة 
فشلت  الضائع-  بدل  -الوقت  جهود  لكن  دورها، 
في جمع السراج وحفتر على طاولة واحدة في روما، 
بعدما نفى سفير ليبيا لدى االتحاد األوروبي، حافظ 
إلى  عودته  مؤكدا  روما،  إلى  السراج  توجه  قدور، 
يكون  »لن  وأنه  مباشرة،  بروكسل  بعد  طرابلس 
هناك أي حوار أو لقاء مع حفتر«. وذلك بعد ساعات 
جوزيبي  اإليطالي  الـــوزراء  رئيس  استقبال  من 
هجومه  »وقف  على  وحضه  حفتر،  المشير  كونتي، 
تواجه  التي  »المخاطر  على طرابلس«، محذرا من 

االستقرار في المنطقة بأكملها«.
القاهرة«  »رباعية  أعادت  متزامن  توقيت  وفي 
نفسه  المسار  عن  الحديث  أوروبــيــة  بمشاركة 
التي  بروكسل  محطة  كانت  ثم  أخيرة«،  »فرصة 
حاولت إعادة الروح إلى دور أوروبي غائب، من خالل 
محادثات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع 
فيما جسدت محطة  األوروبي،  باالتحاد  مسؤولين 

روما المأزق األوروبي بعد فشل جهود جمع السراج 
على  حفتر  خليفة  المشير  للجيش  العام  والقائد 

طاولة واحدة.
على  التأكيد  جهته  من  القاهرة  لقاء  ــاد  وأع
مؤتمر برلين الدولي وتصدره طاولة وزراء خارجية 
عقدوا  الذين  ومصر  وقبرص  واليونان  فرنسا 
الذي  المؤتمر  أن  اعتبروا  الذين  األربعاء،  اجتماعا 
يحظى برعاية األمم المتحدة »ربما يكون الفرصة 
األخيرة« للتوصل إلى توافق بين األطراف الليبيين 

حول تسوية سياسية لألزمة.
أما المبعوث األممي غسان سالمة، والذي يحاول 
التي  المبادرة  التقط  فقد  السياسي،  المسار  إنقاذ 
األطراف  »جميع  خاللها  من  ليدعو  القمة  قدمتها 
الدعوات  لهذه  »االستجابة  إلى  والمحلية  الدولية 
والوقف الفوري للعمليات العسكرية في جميع أنحاء 
الدول  وخاصة  الدولي،  المجتمع  وناشد  ليبيا..«، 
المعنية بالملف الليبي، االستفادة من الزخم الراهن 
توافق  إلى  للوصول  برلين  بمسار  قدما  »للدفع 

دولي حول األزمة الليبية في أقرب وقت ممكن«.
ليبيا  في  األزمة  لحل  السياسية  العملية  تحريك 
طال دوال أخرى في الجوار الليبي، إذ تلقت الجزائر 
بين  هاتفية  محادثة  خالل  للمؤتمر  رسمية  دعوة 
والرئيس  ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة 
الماضي،  اإلثنين  تبون،  عبدالمجيد  الجزائري، 
بينما أكدت تونس أنها لم تتلق بعد دعوة رسمية 
أن  أوضحت  لكنها  برلين،  مؤتمر  في  للمشاركة 
المشاورات مع الجانب األلماني ال تزال جارية بشأن 

إمكانية المشاركة في المؤتمر.
ميدانيا، سجل المشهد العسكري تطورا مهما، 
إذ سيطرت قوات القيادة العامة على مدينة سرت 
الذي  التطور  وهو  الماضي،  اإلثنين  كامل  بشكل 
بمنطقة  العسكرية  الكلية  قصف  واقعة  سبقته 
مقتل  إلى  أدى  مما  بطرابلس،  الخضراء  الهضبة 
32 من طلبة الكلية، األمر الذي سجل جملة إدانات 
للقيادة  القصف  مسؤولية  وحملت  ودولية،  محلية 

العامة للجيش.
مسار  على  للجهود  الحاصل  التحريك  ومــع 
برلين عبر عدة عواصم، يرجح مراقبون أن تكون 
وأنقرة  موسكو  جهودها  ستقود  التي  الهدنة 
على مسار  المضي  لفرص  حقيقي  اختبار  أول  هي 
برلين، حيث يمكن تطويرها إلى قرار بوقف شامل 
المأمولة  المخرجات  النار كجزء من حزمة  إلطالق 
عليها  متوافق  تسوية  إلى  وصوال  المؤتمر،  من 

إقليميا ودوليا لألزمة.

< إردوغان وبوتين خالل قمة اسطنبول  8 يناير 2010

املحللون ال يستبعدون أن يكون 
خلف كواليس هذه التحركات 

دور أميركي غير معلن!

هل تنجح هدنة »اسطنبول« 
في وقف نزيف الدم الليبي 

والعودة لمائدة الحوار؟

قمة أفريقية حول ماذا وراء ارتفاع الدوالر في السوق املوازية؟
ليبيا في فبراير

ـــل  ـــدوالر مقاب ـــرف ال ـــعر ص ـــاع س ـــر ارتف فج
ــر  ــة دنانيـ ــوق األربعـ ــا فـ ــى مـ ــار إلـ الدينـ
ــن  ــاؤالت بيـ ــة تسـ ــوق الموازيـ ــي السـ فـ
والتجـــار،  والمتعامليـــن  االقتصادييـــن 
خصوصـــا أنـــه بـــدأ يالمـــس مســـتويات لـــم 
يســـجلها منـــذ شـــهر نوفمبـــر الماضـــي.

قبـل رحيـل العـام 2019، وتحديـدا في 
منتصـف ديسـمبر الماضـي، عـاود الـدوالر 
رحلـة االرتفـاع بعـد انخفاض لم يـدم أكثر 
مـن شـهر، مـع كسـر حاجـز أربعـة دنانيـر، 
ويبلـغ  الوطنيـة،  العملـة  نزيـف  ليسـتمر 
سـعر العملـة األميركيـة فـي مطلـع العـام 

الجديـد نحـو 4.24 دينـار.
يكـون  أن  اقتصاديـون  يسـتبعد  وال 
مـن  الجديـدة  الـدورة  هـذه  وراء  السـبب 
التطـورات  الـدوالر  صـرف  سـعر  ارتفـاع 
المشـهد  يسـجلها  التـي  المتالحقـة 
السياسـي واألمنـي، خصوصـا مـع توقيـع 
حكومـة  مـع  التفاهـم  مذكرتـي  تركيـا 
الوفـاق، وتصويـت البرلمـان التركـي علـى 
إرسـال قـوات إلـى ليبيـا. ويقـول الرئيـس 

سـليمان  المـال  سـوق  لهيئـة  األسـبق 
الشـحومي: »التحـدي األخطـر هـو انفجـار 
البـركان بسـبب احتـدام الصـراع وحـدوث 
حتمـا  سـينعكس  ممـا  خطيـرة،  تطـورات 
المرتبـك  االقتصـادي  الوضـع  علـى  سـلبا 

أساسـا«. والهـش 
ويضيـف: »قـد نـرى انهيـارا فـي سـعر 
الصـرف بالسـوق الموازية، وتفاقـم الدين 
العـام، وعودة أزمة السـيولة بقوة وفقدان 
قـدرة المصـرف المركـزي على المنـاورة«.

مـا  أن  اقتصاديـون  اعتبـر  المقابـل،  فـي 

تشـهده السـوق الموازية مـن تذبذب في 
أسـعار الصرف هـو ترجمة لبعـض األخطاء 
التـي أحدثهـا برنامج اإلصـالح االقتصادي 

في سـبتمبر مـن العـام 2018.
لكن أسـتاذ االقتصـاد بجامعة مصراتة، 
مختـار الجديـد، يـرى أن وراء هـذا التطـور 

أبعـادا اقتصادية باألسـاس.
الـدوالر  صـرف  سـعر  »سـيتراوح  وقـال 
حيـن  إلـى  دينـار  و4.20   3.95 بيـن 
تخفيـض الرسـوم وحينهـا ربمـا سـيتأرجح 

دينـار«. و3.95   3.70 بيـن 

طرابلس–الوسط
السلم واألمن لالتحاد  يعتزم مجلس 
األفريقي عقد قمة لبحث الوضع في 

أديس  الساحل في  ليبيا ومنطقة 
المقبل. وقال  فبراير  أبابا مطلع 

السلم واألمن لالتحاد  مفوض 
األفريقي إسماعيل شرقي في تصريح 

السلم  صحفي إن »اجتماع مجلس 
االتحاد  واألمن سيعقد عشية قمة 
8 و9 فبراير  األفريقي المقررة في 

أبابا«. وأكد أنه  المقبل بأديس 
وتداول  الليبية  لألزمة  سيخصص 

الذي تسبب في تفاقم  األسلحة 
الوضع في الساحل، وتابع شرقي: 

العسكري  التصعيد  إلى  »إضافة 
التداول غير المراقب  في ليبيا فإن 

ليبيا أسهم بشكل كبير  لألسلحة من 
الوضع األمني بمنطقة  في تدهور 

الساحل«. وأضاف أن »االتحاد 
األفريقي وبعد نجاح وساطته األخيرة 

استرجاع  يريد  الوسطى،  أفريقيا  في 
الليبي. الملف 

رغم انتماء الرئيس الجزائري الجديد 
عبدالمجيد تبون إلى النظام 

القديم، ولو على نحو 
شكلي، إال أن ابن حزب 
جبهة التحرير الوطني 

نجح في النأي بنفسه 
عن دائرة الرئيس 

السابق عبدالعزيز 
بوتفليقة.

ورغم هذا 
التمرد على 

صندوق 
النظام 

القديم، إال 
أن إشكالية 

العالقة 
بين القصر 

والجيش تبقى 
هي السؤال 
األصعب في 

سياق أسئلة شرق 
أوسطية ملغمة 

تالحق دوائر 
الحكم.

تبون )74 عاما( يقود 
السفينة الجزائرية 

وسط أمواج عاتية في 
الداخل والخارج، في 

وقت راهن عليه قطاع 
عريض من الشعب 

الجزائري لدفعها إلى 
بر األمان بأقل خسائر ممكنة.

»رامي« جديد يداعب 
عرش العاملية على 

بساط »غولدن غلوب« 
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بريطانية  أول  شارمان،  هيلين  قالت 
بالكائنات  تؤمن  إنها  الفضاء،  تزور 

ربما  أنهم  موضحة  الفضائية، 
األرض،  على  بيننا  بالفعل  يعيشون 

التى  شارمان،  الدكتورة  تعتقد  إذ 
أن   ،1991 العام  المدار  إلى  ذهبت 
تكون  قد  الفضائية  الكائنات  هذه 

يمكننا  ال  لذا  مرئية،  غير  فقط 
حديث  في  وأشارت  العثورعليها. 

»الكائنات  »أوبزرفر«:  صحيفة  مع 
موجودة«. الفضائية 

ماني يحصد
 أول لقب أفريقي

 للعام ٢٠١٩ 

إلى  »النصر«  بنادي  األول  الكرة  فريق  يسعى 
من  الثانية  المجموعة  في  النقاط  اشتباك  فض 
كأس  بطولة  في  المجموعات  دور  منافسات 
»الكونفدرالية« األفريقية، حين يلتقي مجددًا مع 
منافسه فريق »بيدفيست« الجنوب أفريقي، مساء 
الرابعة  الجولة  إطار  في  بالقاهرة،  المقبل  األحد 

لمنافسات البطولة.
أمام  »النصر«  تعادل  الثالثة،  الجولة  في 
»بيدفيست« دون أهداف، مسجاًل التعادل الثاني 
الرصيد  في  ليتساويا  األفريقي  مشواره  في  له 
األحــد،  مواجهة  وفــي  منهما.  لكل  بنقطتين 
بطل  مع  المواجهة  الليبية  الكرة  ممثل  يجدد 
الفريق  خاللها  يرفع  مباراة  في  أفريقيا  جنوب 
له،  القاري  االنتصار  عن  والبحث  التعويض  شعار 
وفض الشراكة بينه وبين منافسه الذي يتساوى 
الئحة  آخر  في  والترتيب  النقاط  معه  ويتقاسم 
سيبقي  الذي  هو  وحده  الفوز  المجموعة.  فرق 
الفريق في دائرة المنافسة والدفاع عن حظوظه، 
سباق  عن  الفريق  ستبعد  ذلك  غير  نتيجة  وأي 
المنافسة وستعقد من مهمته. ومنذ عودة فريق 
وهو  بالقاهرة  التدريبي  معسكره  إلى  »النصر« 

يواصل تحضيراته لهذه المواجهة المهمة بروح 
معنوية عالية وبروح انتصارية كبيرة، لكن الفريق 
الثنائي،  المقبل جهود  سيفتقد في موقعة األحد 
الثلبة،  حامد  دفاعه  ومتوسط  الفريق  قائد 

ومدافعه ربيع الالفي.
الككلي  محمد  الفني  المدير  يدفع  أن  وينتظر 
»الهالل«  من  القادم  العمامي  معاذ  بالمدافع 
حيث  الــدفــاع،  محور  في  الثلبة  غياب  ليعوض 
شهدت مباراة الجولة الماضية أمام »بيدفيست« 
خالل  شارك  الذي  العمامي  للمدافع  ظهور  أول 

دقائق الشوط الثاني.
وضمن منافسات الجولة نفسها، يستقبل فريق 
فريق  الترتيب،  متصدر  ضيفه  المالي  »دجوليبا« 
»حوريا كوناكري« الغيني، الذي كان قد تفوق في 
الجولة الماضية على ضيفه »دجوليبا« بهدف في 
بصدارة  وانفرد  الذهاب،  مرحلة  منافسات  ختام 
نقاط،  سبع  برصيد  المجموعة  ترتيب  جــدول 
بينما أصبح »دجوليبا« المالي في المرتبة الثانية 
برصيد أربع نقاط فيما يتساوى فريق »النصر« مع 
»بيدفيست« الجنوب أفريقي في آخر الئحة ترتيب 

المجموعة برصيد نقطتين لكل منهما.

من دبلوماسية الهاتف إلى بيانات القمة، سجلت 
الـ24  خالل  نوعيا  تطورا  الليبية  األزمة  مسارات 
دولية  عواصم  عدة  في  تبلور  الماضية،  ساعة 
-وفق  لتقود  ليبيا،  وجهتها  وكانت  وإقليمية 
مؤتمر  باتجاه  الدفع  من  مزيد  نحو  مراقبين- 

برلين المرتقب.
في اسطنبول، ومع ازدحام الملفات على طاولة 
والتركي  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيسين 
الملف  كان  األربعاء،  أمس  إردوغــان  طيب  رجب 
الليبي كما متوقع سلفا حاضرا بقوة على الطاولة، 
الطريق  تمهد  قد  التي  القمة،  مخرجات  عكسته 

إلى مسار برلين.
فعلى نحو متوقع، خرجت قمة بوتين وإردوغان 
واضحة  دعوة  بدايته  كانت  للحل،  جديد  بمسار 
الليبية إلى »إعالن هدنة  وصريحة ألطراف األزمة 
اعتبارا من ليلة السبت–األحد« المقبل، لم يتوقف 
األمر عند هذا الحد بل كان تكليف وزراء الخارجية 
خالل  االتصاالت  بمواصلة  البلدين  في  والدفاع 
األيام المقبلة مع كافة األطراف لحشد الدعم لوقف 
إطالق النار، -وحسب مراقبين- أول خطوة عملية 
حقيقية تتيح قناة معلوماتية )عسكرية( وسياسية 
العودة  تأكيد  ذلك  وتبع  الهدنة،  تطبيق  لضمان 
في  للمساهمة  »االستعداد  عبر  برلين،  مسار  إلى 
التسوية«،  في  قدمًا  للمضي  برلين  عملية  نجاح 
وهي  واضــحــة  شــروطــا  الجهود  لهذه  ووضــعــا 
المعنية  والدول  الليبية  األطراف  كافة  »مشاركة 
بالملف الليبي في جهود حل األزمة، وربط جيران 

ليبيا بها«.
األميركي  الظل  يكون  أن  محللون  يستبعد  وال 
الرئيس  أن  اسطنبول، خصوصا  قمة  في  موجودا 
هاتفيا  اتصاال  القمة  عشية  أجرى  ترامب  دونالد 
مع إردوغان وبحث معه »سبل إعادة االستقرار في 
في  بوتين  مع  أيضا  بأنه سيتحدث  منوها  ليبيا«، 
هذا الصدد، كما ظهرت نتائج هذا االتصال وعلى 
نطاق أوسع في شرق المتوسط بلقاء غد الجمعة 
التركية  الخارجية  ــي  وزارت في  مسؤولين  بين 
تصاعد  منذ  مسبوقة  غير  خطوة  في  واليونانية، 
التوتر بين الجانبين نوفمبر الماضي عقب توقيع 

اتفاقية ترسيم الحدود مع حكومة الوفاق.
وتعيد مكالمة ترامب مع إردوغان التذكير بتلك 
حرب  انــدالع  عقب  حفتر  مع  الشهيرة  المكالمة 

طرابلس، اسطنبول، برلين، روما، القاهرة: الوسط

»النصر« يتأهب لفك »شفرة النقاط« األفريقية أمام »بيدفيست«

ّ»هدنة السبت« تعنون قمة بوتني وإردوغان



العالم بوجودها،  لتذكر  السودانية  السينما  لعقود، عادت  تام استمر  انقطاع  بعد 
وذلك عبر برنامج »سينما بديلة« الذي يبث على قناة »بي بي سي« عربية 

المعاصرين. السينمائيين  وإنتاج  األول  الرعيل  أعمال  تتناول نماذج من  حيث 
التسجيلي »الحديث عن األشجار« مع مخرجه  الفيلم  البرنامج  وناقش 

 ،2019 صهيب قسم الباري، والذي توج بجائزة خاصة في مهرجان برلين عام 
السينما  بالحفاظ على  المهتمة  الجهات  أهم  الضوء على  البرنامج  كما سلط 

السودان. السينمائي في  الوعي  ونشر 
كما جرى عرض فيلم فيلم »الضريح« للمخرج الطيب مهدي الذي انتج 

.1981 1977وفيلم »جمل« للمخرج إبراهيم شداد وهو من انتاج شنة  سنة 
العالم لتقديم  يذكر أن برنامج »سينما بديلة« يتعاون مع مهرجانات حول 
أو  تتماشى في موضوعاتها  وروائية ووثائقية وتجريبية  أفالم دولية مستقلة 

العربي. العالم  أسلوبها مع أعمال من 
البرنامج على  لنا عبر صفحة  اكتبوا  أفالمكم  لتقديم  أو  للتواصل معنا 

البريد اإللكتروني أو عن طريق  فيسبوك 

تواصـل 02

الشر في هالوقت اكثر من الخير*** والخير في هالوقت يكفيك شره

والطيب آلي ما يجي منه تقصير*** ايجيه تجريح وهوان ومضره

ويلي يســامح مـا لـقى أي تـقـدير ***قالوا منافق ما نجيه و انمره

#مبادرة_السالم_الوطني

مطورين من أستراليا يطورون 
بطارية هاتف الذكي تصمد 5 أيام

فصل  خــالل  للبلل  الذكي  الهاتف  يتعرض  ما  كثيرا 
الوقوع  أو  األمطار  هطول  بسبب  خاصة  بصفة  الشتاء 
عليه  السوائل  انسكاب  حاالت  مياه، فضال عن  بركة  في 
في  إنقاذه  يمكن  فكيف  مثال.  المقهى  أو  المكتب  في 
الحاالت،  هذه  مثل  مع  وللتعامل  الحاالت؟،  هذه  مثل 
يتعين  أنه  األلمانية،   »t3n« التكنولوجيا  مجلة  أوضحت 
للحيلولة دون حدوث  الجهاز فورا  إيقاف  المستخدم  على 

أعطال كهربائية، مع ضرورة خلع البطارية إن أمكن.
الذكي،  الهاتف  تجفيف  في  التالية  الخطوة  وتتمثل 
 SIM وذلك من خالل تفكيك جسم الهاتف وإخراج بطاقة
وبطاقة الذاكرة، ولف الهاتف في منشفة ورقية، ثم وضع 
الهاتف لعدة أيام في كيس بالستيكي مغلق به أرز جاف 
غير مطهي، حسبما نقلت وكالة األنباء األلمانية، وحذرت 
»t3n« من استعمال مجفف الشعر أو الفرن أو الميكروويف 
الذكي،  الهاتف  تجفيف  الحارقة بغرض  الشمس  أشعة  أو 
مشددة على ضرورة عرض الهاتف بعد ذلك على الفنيين 

المتخصصين التخاذ إجراءات اإلصالح الالزمة.

شعر الحكمة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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تراجع الدخل السنوي للرئيس التنفيذي بشركة » آبل«

»تيك توك« تعلن مبادراتها للعام الجديد

كلمة1000

التنفيذي  للرئيس  السنوي  الدخل  تراجع 
بنسبة  كوك،  تيم  »آبــل«،  لشركة 
 ،2018 العام  مع  بالمقارنة   26%
خالل  دوالر  مليون   11.6 مــع 

تراجع  إلى  ذلك  ويعود   ،2019
مقارنة  للشركة  المالي  األداء 
ما  حسب  السابقة،  السنة  مع 

نشرت وكالة »فرانس برس«.
ويــبــلــغ الـــراتـــب الــســنــوي 
التنفيذي  للرئيس  األســاســي 

العمالقة  التكنولوجيا  لشركة 
إليه  ويضاف  دوالر،  ماليين  ثالثة 

مكافآت وتعويضات مختلفة، على ما جاء في 

وثيقة رسمية رفعت إلى السلطات األميركية، 
تيم  حصل   ،2018 المالية  السنة  وخــالل 
مليون   12 بقيمة  مكافآت  على  كوك 
الشركة  نجحت  بعدما  دوالر، 
في  فون«  »آي  هواتف  المصنعة 
وال  أهدافها،  من   200% تحقيق 
المبيعات  صافي  لناحية  سيما 

والعائدات التشغيلية.
فلم تحقق   ،2019 العام  أما في 
أهدافها،  من   128% سوى  الشركة 
التي  المكافآت  انخفاض  إلى  أدى  مما 
دوالر،  مليون   7.7 إلى  كوك  عليها  حصل 
وخالل العام الماضي، حصل كوك على 884 

واستعمال  أمنية  خدمات  بــدل  دوالر  ألــف 
التعويضات  مــن  وغيرها  خــاصــة  طــائــرة 
560 ألف  المختلفة. وكذلك استثمر في نحو 
سهم، وحقق منها أرباحا بقيمة 113 مليون 

دوالر.
لشركة  الصافية  ــرادات  اإلي أن  إلى  يشار 
في  دوالر  مليار   260 حوالي  بلغت  »آبــل« 
العام 2019، فيما بلغت العائدات التشغيلية 
إلى  الشركة  وعمدت  تقريبا.  دوالر  مليار   64
و2019   2018 العامين  في  خدماتها  تنويع 
المزيد  وجذب  زبائنها،  قاعدة  على  للحفاظ 
على  المطلق  االعتماد  كسر  وبالتالي  منهم، 

أجهزة »آي فون«.

تألق تطبيق »تيك توك« حين دقت عقارب الساعة 
خليفة،  برج  وشهد   .2020 العام  دخولنا  معلنة 
األيقونة الشامخة في دبي وأطول مبنى في العالم 
إعمار،  مع  بالشراكة  مذهال،   LED أضواء  عرض 
»تيك  في  العام  مالمح  أبــرز  على  الضوء  سلط 
المستخدمين  مشاركة  مع  ذلك  وتزامن  تــوك«. 
لفيديوهات مبتكرة وملهمة على المنصة تستذكر 
 ،»My2019#« تحدي  من  كجزء  الماضي  العام 
مع حملة  الجديد  للعام  أمنياتهم  عن  تعبر  وأخرى 

»#أمنية 2020«.
لمقاطع  عالميا  الرائدة  المنصة  استغلت  كما 
الفرصة لإلعالن عن أسماء  القصيرة هذه  الفيديو 
»أبطال  جوائز  من  األول  اإلصــدار  في  الفائزين 
تيك توك« للعام 2019. وفاز سعد عبداهلل بجائزة 
أحمد  حصل  بينما  قصيرة،  قصة  صانع  أفضل 
تحويلي،  محتوى  صانع  أفضل  جائزة  على  المال 
التي  توك«  »تيك  ميزات  إحدى  التحديات  وتعد 
إبداعية  بطريقة  لالستجابة  المستخدمين  تلهم 
ذي  الهاشتاغ  باستخدام  المحتوى  ومشاركة 
المنطقة  في  كبير  بنجاح  حظيت  وقــد  الصلة، 
جائزة  على  تاال  وحصلت  هذا   .2019 العام  في 
استحقتها  التي  تــوك«  »تيك  على  متحد  أفضل 

المستخدمين  تمكن  منصة  باعتبارها  بجدارة، 
وحياتهم  الحقيقية  مكنوناتهم  استعراض  من 
المفضلة  المنصة  توك«  »تيك  أصبحت  الواقعية، 
للتعبير اإلبداعي بين مجموعة متنوعة من صانعي 

المحتوى.
وقال رامي زيدان، رئيس قسم الفيديو والمحتوى 

اإلبداعي في »تيك توك«: »بالنسبة إلينا في تيك 
فخورون  ونحن  رائع،  بشكل  العام  اختتمنا  توك، 
بشكل خاص برؤية مدى تنوع وغنى المحتوى في 
بالفعل  توك  تيك  أصبحت  لقد  اإلبداعي.  مجتمعنا 
كوجهة  األوســط  الشرق  منطقة  نسيج  من  جزءا 
وممتعة  قصيرة  فيديوهات  واستكشاف  إلنشاء 

وواقعية تسعد يومكم، وكل ذلك عبر الجوال. ومع 
بمنصتنا  لالرتقاء  نتطلع  جديد،  عقد  في  دخولنا 
متحمسون  نحن  ولهذا  التالي،  المستوى  إلــى 
العمل  خالل  من  جديدة،  موسيقية  خطة  لطرح 
ودعم  لرعاية  الصناعة،  في  رائدين  شركاء  مع 
هذا  في  اإلقليميين  المحتوى  وصانعي  المواهب 
بأن  ثقة  على  ونحن  الناشئ.  الموسيقي  المشهد 
يستمرون  سوف  المحتوى  وصانعي  المستخدمين 
في إنتاج واستكشاف فيديوهات مبهجة ومعبرة عبر 

تيك توك«.
في  الموسيقية  توك«  »تيك  مبادرات  وتتضمن 
التطبيق  على  جديدة  تحديثات  إجراء   2020 العام 
الموسيقية  تسمح للموسيقيين بتحميل عروضهم 
الخاصة عبر المنصة للوصول إلى شريحة أوسع من 
الجمهور بصورة فورية، كما تشمل هذه المبادرات 
في  رائدين  شركاء  مع  فنية  مشاريع  في  التعاون 
الشركة  ابتداء من شركة قنوات،  الموسيقى  مجال 
الرائدة في مجال التعامل مع الفنانين. ويجمع بينها 
سيتم  والتي  للمبدعين«،  توك  »تيك  أكاديمية 
ونشر  تصميم  على  الفنانين  لمساعدة  تكريسها 
المنصة،  عبر  بهم  الخاصة  المحتوى  إستراتيجيات 

بما يتناسب مع احتياجاتهم.

حققت قناة »يوتيوب« التابعة للصبي األميركي راين كاجي 
البالغ من العمر ثماني سنوات، 26 مليون دوالر في عام واحد، 
مما جعله في صدارة قائمة مجلة »فوربس« لمستخدمي هذا 

الموقع، التي نشرت األربعاء.
تصدرت  غوان  راين  الحقيقي  واسمه  الصبي  قناة  وكانت 
 22 بلغت  أرباحا  تحقيقها  مع  الماضي،  العام  نفسها  القائمة 
مليون دوالر، وفقا لـ»فوربس«، وهناك 22.9 مليون مشترك في 
قناة »راين وورلد« التي أطلقها والدا راين في العام 2015 عندما 

كان يبلغ ثالث سنوات.
وكان اسم هذه القناة في األصل »راين تويزريفيو« وتضمنت 

مقاطع فيديو لهذا الطفل وهو يفتح مجموعة من الهدايا ويستمتع 
بألعابه الجديدة، وحقق بعض من تلك الفيديوهات عدد مشاهدات 
تخطت المليار مشاهدة، وفي المجموع اقتربت القناة من تسجيلها 
35 مليار مشاهدة منذ إنشائها، وفقا لبيانات موقع »سوشل باليد« 

المتخصص.
وجاءت في المرتبة الثانية لهذا التصنيف قناة »ديود بيرفكت« 
التي تملكها مجموعة من األشخاص نجحوا في القيام بأمور كان 
 18 بلغت  بعائدات  الثالث  المركز  وفي  محتمل،  غير  فيها  النجاح 
رادزنسكايا  أناستازيا  الروسية  الطفلة  قناة  حلت  دوالر،  مليون 

البالغة من العمر خمس سنوات.

طفل يتصدر قائمة »فوربس« ملستخدمي قنوات يوتيوب

كيف تنقذ هاتفك عند 
سقوطه في املاء؟

مبادئها #هشـتاغ عــن  بالتخلي  اتهامات  »غــوغــل«  تــواجــه 
في  اإلنسان  حقوق  انتهاك  في  والتواطؤ  األخالقية، 
للعالقات  السابق  المدير  مزاعم  حسب  الدول،  بعض 
الذي  الجونيس،  روس  العمالقة،  بالشركة  الدولية 
»الدفاع  »ميديوم«:  منصة  على  نشر  مقال  في  أوضح 
الملونين  وزمالئي  المثليين  ومجتمع  النساء  عن 
حسب  المهنية،  مسيرتي«  كلفني  اإلنسان  وحقوق 

»فرانس برس«.
تفعلوا  ال  الشركة  شعار  »كان  الجونيس:  وأضــاف 
الشر، إال أن األمور تغيرت اآلن ولم يعد الشعار يعكس 
وكان  تسويق«،  أداة  مجرد  بات  بل  الشركة  قيم  فعال 
الدبلوماسيين  مع  العالقات  عن  مسؤوال  الجونيس 
 2008 والمجتمع المدني، وقد انضم إلى »غوغل« في 

وغادرها في مايو 2019.
»غوغل«  تعاون  عن  بالتفصيل  تحدث  المقال،  وفي 
الشركة  مؤسسا   2010 العام  أوقفه  الذي  الصين،  مع 
الري بيدج وسيرجي برين بسبب تشديد الرقابة، ورأى 
حقوق  احترام  االعتبار  في  تأخذ  تعد  لم  »غوغل«  أن 
توقيع  في  أو  الجديدة  منتجاتها  تطوير  في  اإلنسان 

عقود جديدة كما كانت الحال من قبل.
وقال: »ثمة فارق كبير بين بيع المساحات اإلعالنية 
)..( والعمل مع الحكومة الصينية حول الذكاء الصناعي 
ذلك  في  بما  السعودية،  للحكومة  تطبيقات  إيواء  أو 
في  النساء  تحركات  برصد  للرجال  يسمح  الذي  أبشر، 

عائالتهم والتحكم بها«.
التصريحات،  على هذه  »غوغل«  باسم  ناطقة  وردت 
برس«،  »فرانس  وكالة  أسئلة  على  ردهل  معرض  في 
اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  لمنظمات  »دعمنا  قائلة: 
في  التوفيق  لــروس  »نتمنى  وأضافت:  يتزعزع«.  ال 
الجونيس  وروس  أن  يذكر  السياسية«،  طموحاته 
ماين،  ــة  والي عن  الديمقراطي  الحزب  عن  مرشح 

لعضوية مجلس الشيوخ األميركي.

اتهام »غوغل« بالتخلي 
عن مبادئها األخالقية

أطلق مجموعة من النشطاء بالمجتمع المدني في بنغازي ومدن ومناطق 
وبرقة، هشتاغ »#مبادرة_السالم_الوطني«، لجمع الدعم لمبادرتهم التي تدعو 

إلى وقف الحرب في العاصمة طرابلس.
وأكد النشطاء في مبادرتهم على أنهم ينطلقون من »الشرف الوطني 

والوازع الديني، وإيمانا بحرمة الدم ووعيا بما تخلفه التدخالت األجنبية من 
فساد ودمار، ورؤيتهم على رفض كل أشكال السالح خارج سلطة الدولة، 
والدعوة إلى ترسيخ عمل المؤسسات«. ودعا النشطاء إلى »انعقاد ملتقى 

الشباب الليبي الجامع، يلتقي فيه كل شباب الوطن من مختلف المدن 
والمناطق الليبية، لوضع ميثاق وطني وأخالقي ينبذ خطاب العنف والكراهية 

اإلعالمي، وصياغة رؤية وطنية على أسس دستورية وديمقراطية تترجم 
طموحاتنا وتطلعاتنا في بلد ينعم بالسيادة واالستقرار والحرية«.

يعني  مما  الكفاءة،  حيث  من  العالم  في  بطارية  أفضل  إنها  قالوا  ما  علماء  ابتكر 
الكهربائي،  بالتيار  شحنها  دون  متواصلة  أيام   5 لمدة  العمل  على  قادرة  أنها 
مطورين  بأن  اإللكتروني،  موقعها  على  البريطانية  ميل«  »ديلي  وأفادت صحيفة 
من أستراليا ابتكروا البطارية، التي تستخدم كبريت منخفض التكلفة في أقطابها.

وفي وسع هذه البطارية أن تشغل أيضا مركبة كهربائية، لمسافة لنحو 1000 
كلم من دون شحن، وكان الباحثون األستراليون في وقت سابق قدموا براءة اختراع 
بطارية  استخدام  إجارة  حالة  وفي  بالدهم،  في  السلطات  إلى  التكنولوجيا  هذه 

الهاتف الذكي، فستفوق البطاريات الموجودة في األسواق بأربعة أضعاف.
ويتمتع الكبريت بقدرات كبيرة، نظرا الحتوائه على كثافة عالية للطاقة، ويمكن 
للبطاريات التي تحتوي الليثيوم والكبريت أن تخزن طاقة أكثر بـ10 مرات، مقارنة 
ببطاريات أيون الليثيوم، لكن هناك عيب أو نقطة ضعف في هذه البطاريات الجبارة، 
إذ إن عمرها االفتراضي ينقص، في حال كانت عمليات الشحن أكثر من الطبيعي، 
وقبل نفادها، ويؤدي هذا األمر في نهاية المطاف إلى زيادة في حجم أقطاب البطارية 
ومن ثم تفسخها، ويحاول العلماء التغلب على هذه المعضلة عبر إنشاء روابط بين 

جزئيات الكبريت، ويأملون بأن يؤدي األمر إلى إطالة عمر البطارية.

مهرجان براك الثقافي

»سينما بديلة« تعرض 
أفالم سودانية
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األزمة الليبية.. بني التهديدات العسكرية وتضارب املصالح
القيادة  انخرطت  أكبر،  دبلوماسية  وبجرعة 
لوقف  الدولية  الجهود  في  الجديدة  الجزائرية 
حدود  في  تتشارك  كونها  ليبيا،  في  النار  إطالق 
عدة  وفــي  معها  وطويلة  مفتوحة  صحراوية 
لخطر  تجنبًا  وكــذلــك  ــغــاز،  وال للنفط  مكامن 
رئيس  تستقبل  جعلها  مما  المتطرفة،  التيارات 
الخارجية  ووزير  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس 

ذاته. اليوم  أوغلو في  التركي تشاويش 
أنقرة  بدء  مع  الحرب  طبول  قرع  ضوء  وعلى 
وزير  هاتفيًا  تحادث  ليبيا  إلى  لها  جنود  إرسال 
لألمم  العام  األمين  مع  بوقدوم  صبري  خارجيتها 
الشؤون  وزراء  ومع  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة 
المتحدة  العربية  واإلمارات  مصر  لدول  الخارجية 

وتشاد. والنيجر  ومالي  وفرنسا 
الجزائر السراج من  خيارات 

فائز السراج الذي أبلغ المسؤولين أنه لم يكن 
سوى  طرابلس  سقوط  لتجنب  آخر،  خيار  لديه 
مصادر  نقلت  -كما  تركيا  من  المساعدة  طلب 
في  رغبة  زيارته  المقابل  في  تعكس  جزائرية- 
الطرف  وقف  بشرط  الحوار،  طاولة  إلى  العودة 
من  ذلــك  يشكله  ما  بسبب  النار  إطــالق  اآلخــر 

أواًل. بادر به  إذا  هزيمة سياسية وعسكرية 
أو  الجزائر  دخــول  أن  تــدرك  أنقرة  أن  وبما 
وال  ممكن،  غير  الليبي  المعترك  فــي  تونس 
معها،  عسكري  حلف  في  االنــخــراط  يمكنهما 
مبعوثه  أوفد  إردوغــان  طيب  رجب  الرئيس  فإن 
السلطات  اصطفاف  عدم  لضمان  أوغلو،  الخاص، 
والدولية  اإلقليمية  القوى  جانب  إلى  الجزائرية 
بخصوص  طمأنتها  وكــذا  لخطوتها،  المناوئة 
مدة  قبيل  من  المحيرة  التساؤالت  من  عــدد 
ليبيا  في  طويلة  أو  محدودة  لفترة  األتراك  وجود 
أو  الجو  من  أو  األرض  على  بعمليات  للقيام  أو 

. كليهما
وهو ما حدا برئيس الجزائر، عبدالمجيد تبون، 
الخارجية  ــراف  األط تــورط  إلى  النظر  لفت  إلى 
التصعيد،  هذا  تغذية  في  يسميها-  أن  -دون 
المتقاتلة  األطراف  تزويد  عن  الكف  إلى  ودعوته 
واحترامها  والبشري،  المادي  العسكري  بالدعم 
من  الحوار  استئناف  لتسهيل  الدولية  الشرعية 

إلى حل سياسي لألزمة. أجل الوصول 
أن  التركي  الخارجية  ــر  وزي أكــد  حين  وفــي 
المصالح  أساس  على  الجزائر  مع  ستتعاون  بالده 

خصوصًا  اإلقليمية،  القضايا  بشأن  المشتركة، 
أي  »تجنب  على  الجانبان  اتفق  الليبية،  األزمــة 
كل  وبذل  األجــواء،  تعكير  في  يزيد  عملي  إجراء 

النار«. إطالق  لوقف  الجهود 
الذي  للصراع  المقلق  التطور  مواجهة  وفي 
وتضارب  بالوكالة  حرب  إلى  الوقت  بمرور  تطور 
إلى  دعوة  تبون  وجه  ليبيا،  في  دولة  كل  مصالح 
التركي  الطرف  وقبلها  الجزائر،  لزيارة  إردوغان 

المقبلة. األيام  أن يحدد موعدها في  على 
تثير  تونس  إلــى  ــان  إردوغـ ــارة  زي ــت  زال ومــا 
في  الــرئــاســة  فصل  ــم  رغ سياسية  تــجــاذبــات 
خصوصًا  ليبيا،  في  التركي  التدخل  بشأن  ترددها 
لرئيس  اإلعالمية  المستشارة  تصريحات  عقب 
التي كشفت  النيفر،  التونسية، رشيدة  الجمهورية 
أن  سعيد  قيس  من  طلب  التركي  الرئيس  أن 

نقل  يخص  ما  في  معه  متعاونة  تونس  »تكون 
عتاد والسماح للقوات التركية بالعبور عبر تونس، 
والمجالين  التونسية  األراضـــي  استخدام  مع 
البلد  في  العسكري  التدخل  ألجل  والبحري  الجوي 
التونسي  الرئيس  رفض  إلى  مشيرة  المجاور«، 

إردوغان وفق ما نقلت قناة »سكاي نيوز«. طلب 
بيان  في  التونسية  الجمهورية  رئاسة  وعقبت 
لها الحقًا بأن ما يتداوله عدد من وسائل اإلعالم 
ال  الطلب  هذا  حول  االجتماعي  التواصل  ووسائل 
أساس له من الصحة. وأضافت الرئاسة التونسية 
طلب  التركي  الرئيس  »ال  الثالثاء:  بيان  في 
لهذا  أصاًل  تعرض  التونسي  الرئيس  وال  ذلك، 
الموضوع، ألنه غير مطروح وال قابل للنقاش ولم 

إطالقًا«. يطرح 
متخوفة من جهاديين وسط الجئين تونس 

وأبدى قيس سعيد خالل اجتماع مجلس األمن 
التطور  إلى  الوضع  ترشح  من  تخوفًا  القومي، 
األجنبي،  التدخل  ظل  في  خصوصًا  والتعقيد، 
عدد  تدفق  إمكانية  إلــى  »تطرق  أنــه  مضيفًا 
تونس،  إلى  ليبيا  في  أشقائنا  من  الالجئين  من 
مع  األمني  للجانب  جيدًا  اإلعداد  المفترض  ومن 
صفوف  في  اإلرهابيين  من  عدد  تسلل  إمكانية 
األجانب  من  عدد  ترحيل  إلى  إضافة  الالجئين، 
الذين يتدفقون على تونس كما حصل ذلك سنة 

.»2012
واستكمااًل للجهود الدولية، فإن وزير الخارجية 
الجزائر وتونس،  يزور  مايو،  لويغي دي  اإليطالي، 
في  التنسيقي  االجــتــمــاع  فــي  مشاركته  عقب 
فرنسا  خارجية  وزراء  أيضًا  ضم  الذي  القاهرة، 
التطورات  مجمل  لبحث  وذلك  وقبرص،  واليونان 

وحذرت  أخيرًا.  الليبي  المشهد  على  المتسارعة 
أي  مغبة  من  خارجيتها،  وزارة  لسان  على  مصر 
على  مشددة  وتداعياته،  ليبيا  في  عسكري  تدخل 
منطقة  استقرار  في  التدخل سيؤثر سلبًا  أن »هذا 
مسؤولية  ستتحمل  تركيا  وأن  المتوسط،  البحر 

كاملة«. ذلك 
الخارجية  ــؤون  ــش ال وزيـــر  ــال  ق جانبه  مــن 
بالخارج،  المقيمين  والمغاربة  األفريقي  والتعاون 
على  صحفي  سؤال  عن  جوابه  في  بوريطة،  ناصر 
عامة  قنصلية  غامبيا  جمهورية  افتتاح  هامش 
العسكري  الخيار  إن  الثالثاء،  مساء  بالداخلة، 
ليبيا  استقرار  في  يؤثر  أن  إال  يمكن  »ال  األجنبي 
باإلضافة  البلد،  هذا  في  السياسي  الحل  ويصعب 
إلى األثر اإلنساني وتهديد استقرار منطقة شمال 

عام«. بشكل  أفريقيا 

المغرب تجاري حسب  أصل  إلى  تحولت  ليبيا 
أن  المغربية  الدبلوماسية  رئــيــس  ويــرى 
للتجاذبات  ساحة  إلى  تتحول  أن  يجب  ال  »ليبيا 
أن  أو  أجنبية،  أو  خارجية  قوى  بين  للصراعات  أو 
مرة  كمزايدات  يستعمل  تجاري  أصل  إلى  تتحول 
ألخذ صور، ومرة لعقد مؤتمرات«. وجدد بوريطة 
تأكيد كون »المغرب تعمل في اتجاه وجود اتفاق 
الترابية  ليبيا  ووحدة  وسيادة  على سالمة  يحافظ 
شأنه  من  ما  وهو  والقتل،  التمزق  من  ويحميها 
توتر  بؤر  من  المغاربية  المنطقة  يحمي  أن  أيضًا 
اإلرهابية  الجماعات  تستغلها  أن  يمكن  جديدة 

المسلحة«. والميليشيات 
زخم  ــاد  ع المغاربية،  الـــدول  ــى  إل وإضــافــة 
إذ  ليبيا،  إلى  واألوروبــيــة  األفريقية  المبادرات 
األفريقي،  لالتحاد  واألمــن  السلم  مفوض  قال 
واألمــن  السلم  مجلس  إن  شــرقــي،  إسماعيل 
في  الوضع  لبحث  قمة  »سيعقد  األفريقي  لالتحاد 
حيث  المقبل،  فبراير  مطلع  الساحل  ومنطقة  ليبيا 

تشهدان حالة من عدم االستقرار منذ سنوات«.
ليبيا،  في  العسكري  التصعيد  إلى  وإضافة 
من  القادمة  لألسلحة  المراقب  غير  التداول  فإن 
تدهور  في  كبير  بشكل  أسهم  الليبية  الترسانات 

الساحل. بمنطقة  األمني  الوضع 
ساسو  الكونغولي،  الرئيس  دعا  المقابل  في 
تسوية  في  أفريقيا  تهميش  عدم  إلى  نغيسو، 
في  تأخذ  ال  تسوية  أية  واصفًا  الليبية،  األزمــة 
المنتجة«.  وغير  الفعالة  بـ»غير  القارة  الحسبان 
أخرى  مــرة  نفسي  أجــد  فإنني  »لهذا  موضحًا: 
تجعل  حتى  جديدة  مبادرات  اقتراح  إلى  مضطرًا 
تسوية  من  األفريقي  لالتحاد  المقبلة  القمة 
تصريح  وحمل  كبرى«.  أولوية  الليبية  المأساة 
التركية  المبادرة  إلى  إشارة  الكونغولي  الرئيس 

ليبيا. إلى  قوات  بإرسال 
األوروبي،  البرلمان  رئيس  كشف  السياق  وفي 
أجل وساطة  جاٍر من  ديفيد ساسولي، عن »عمل 
الراهن  العسكري  الصراع  أوروبية بشأن  ومبادرة 
الخارجية  وزيــر  تلميح  مقابل  في  ليبيا«،  في 
أن  »إمكانية  إلى  مايو،  دي  لويغي  اإليطالي، 
األعلى  الممثل  بقيادة  ــي  األوروب الوفد  يعقد 
جوزيف  الخارجية  للشؤون  األوروبــي  لالتحاد 
مع  لقاءات  لليبيا،  زيارته  تأجلت  الذي  بوريل، 
السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  من  كل 
آخر  مكان  في  حفتر  خليفة  المشير  الجيش  وقائد 

ليبيا«. خارج 

»خطة طوارئ« تونسية والمغرب ترفض »المزايدات«

المبادرات  استعادت 
لوقف  والدولية  اإلقليمية 

إطالق النار في ليبيا 
زخمها بعدما ضبطت 
تركيا عقارب تدخلها 

وأضفت  العسكري، 
الرسمي على  الطابع 

وجود جنودها بطرابلس، 
بينما ألقت الجزائر ومصر 

الدبلوماسي  بثقلهما 
انعقاد مؤتمر  قبيل 

برلين، في وقت أعلنت 
تونس »خطة طوارئ«، 

وعبرت المغرب عن 
رفضها المزايدات في 

الليبي. الملف 

  مع التراجع الواضح في الدور.. وانحسار النزال الفرنسي اإليطالي

السياسات األوروبية تترقب »مبادرة إنقاذ«
اإليطالي– الصراع  انحسار  مع  بالتزامن 

واضحا  بدا  الليبي،  الملف  على  الفرنسي 
لالتحاد  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  قــصــور 
الليبية،  األزمة  مع  التعامل  عن  األوروبي 
ــح في  ــا تــبــلــور عــلــى نــحــو واضـ وهــو م
بشأن  األخير  األوروبية  الرباعية  اجتماع 
الرئيس  بدء  خلفية  على  جاء  الذي  ليبيا، 
التحرك  أردوغــان،  طيب  رجب  التركي، 
تتعد  لم  فيما  ليبيا،  إلى  قواته  إلرســال 
لغة  الرباعي  االجتماع  هــذا  مخرجات 
واضحة،  آلية  دون  والمطالبات  الدعوات 

وسط أنباء عن مبادرة أوروبية للحل.
بريطانيا  خارجية  وزراء  اجتماع  وعقب 
بروكسل  في  وفرنسا  وألمانيا  وإيطاليا 
السياسة  مسؤول  دعوة  جاءت  الثالثاء، 
خوسيب  األوروبـــي،  باالتحاد  الخارجية 
من  العمل  ــي  األوروبـ لالتحاد  بــوريــل، 
وحث  ليبيا  في  النار  إطــالق  وقــف  أجــل 
عسكريين  خبراء  إرسال  عدم  على  تركيا 
الوطني  الوفاق  حكومة  لدعم  فنية  وفرق 

دوليا. بها  المعترف 
يتخط  لم  االجتماع  أن  واضحا  وبــدا 
إذ  والمناشدات،  المواقف  تسجيل  حدود 
بعدم  الخارجيين«  »الفرقاء  الوزراء  طالب 
ليبيا،  في  المستمر  النزاع  في  التدخل 
خوض  إلى  الليبيين  األطراف  كل  داعين 
»فرانس  وكالة  ووفق  سالم.  مفاوضات 
»استمرار  أن  اعتبروا  الوزراء  فإن  برس« 
التدخل الخارجي )في ليبيا( يؤجج األزمة«. 
بوريل أعاد التأكيد على المطالبة »بوقف 
التدخل  وإنهاء  التصعيد  النار وقف  إطالق 
األخيرة«.  األيام  في  تزايد  الذي  الخارجي 
إلى  إشارة  هذه  أن  الواضح  »من  وتابع: 
ليبيا  في  بقوات  بالتدخل  التركي  القرار 

وهو ما نرفضه«.
الموقف األخير كان إعادة للتأكيد على 
جلسة  قبل  بوريل  أعلنه  سابق  موقف 
حذر  إذ  الماضي،  اإلثنين  األمن  مجلس 
تشير  ليبيا  في  األخيرة  »األحداث  إن  من 
طرابلس  حــول  العنف  تصعيد  أن  إلــى 

يمكن أن يكون وشيًكا«، .
العمل  أصبح  »اليوم  بوريل:  وأضاف 
في  لألزمة  سياسي  حل  على  الحقيقي 
مضى،  وقــت  أي  من  أكثر  ملحًا  ليبيا 
إلى  األطراف  األوروبي يدعو كل  واالتحاد 
األمم  برعاية  سياسي  مسار  في  المضي 

المتحدة«.
ديفيد  األوروبي،  البرلمان  رئيس  لكن 
أجل  جار من  تحدث عن »عمل  ساسولي، 
الصراع  بشأن  أوروبية«  ومبادرة  وساطة 

لم  أنه  إال  ليبيا،  في  الراهن  العسكري 
فيما  الجهود،  هذه  تفاصيل  عن  يكشف 
لويجي  اإليطالي،  الخارجية  وزيــر  ألمح 
الوفد  يعقد  أن  إمكانية  إلى  مايو،  دي 
لالتحاد  األعلى  الممثل  بقيادة  األوروبي 
جوزيف  الخارجية  للشؤون  األوروبـــي 
لقاءات  لليبيا،  زيارته  الذي تأجلت  بوريل، 
مع كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز 
السراج وقائد الجيش المشير خليفة حفتر 

في »مكان آخر خارج ليبيا«.
الفرنسي–اإليطالي  السباق  تراجع  ومع 
ليقول:  ساسولي  عاد  الليبي،  الملف  على 
أن  بعد  الخاصة  سياستنا  نجد  أن  »يجب 
المشاحنات  مع  الوقت  من  الكثير  فقدنا 
إعادة  المهم  من  األوروبية.  الدول  بين 
في  واالستثمار  المسؤولية  إلى  الجميع 

التي  اإلجراءات  ودعم  الخارجية،  السياسة 
األوروبي«. االتحاد  يتخذها 

الحيوية  المصالح  إن  محللون  ويقول 
»على  أصبحت  ليبيا  في  األوروبي  لالتحاد 
التركي،  البرلمان  موافقة  بعد   ، المحك« 
بها  تقدم  مذكرة  على  الماضي،  األسبوع 
إرسال  تتيح  إردوغان  طيب  رجب  الرئيس 
قوات إلى ليبيا. وأعلن إردوغان، األحد، أن 
إلى  التوجه  تدريجيًّا  بدؤوا  أتراًكا  جنودًا 
السراج  وقع  الماضي  نوفمبر  وفي  ليبيا. 
مذكرتي تفاهم مع تركيا لترسيم الحدود 
المذكرة  إن  مراقبون  ويقول  ــن،  واألم
األولى يمكن تعرقل مشروع خط ألنابيب 

الغاز بين إسرائيل وقبرص واليونان.
األلماني،  السياسي  المحلل  ويقول 
حقائق  أن  حين  »فــي  كلوت  أنــدريــاس 
القوى  تدخل  تحتم  والمصالح  الجغرافيا 
الليبية،  األزمة  في  دبلوماسيا  األوروبية 
عازمتان  وروسيا  تركيا  إن  يقول  فالواقع 
على  نفوذ  مناطق  إلى  ليبيا  تقسيم  على 
سيضر  ما  وهو  سوريا،  في  حدث  ما  غرار 
كلوت  األوروبي«.وينتقد  االتحاد  بمصالح 
أن  من  »بدال  بالقول  األوروبــي  الموقف 
يتخذ موقفا دبلوماسيا موحدا تجاه ليبيا، 
االتحاد منقسمة في دعمها  أن دول  نجد 

ليبيا«. الحرب األهلية في  ألطراف 
في  المتصاعد  الــجــدل  هــذا  ــط  ووس
الملف  حيال  العجوز  الــقــارة  سياسات 
قد  ما  انتظار  في  الجميع  يبقى  الليبي، 
والتي  األوروبية،  التحركات  عنه  تسفر 
للموقف  األخيرة  اإلنقاذ  يد  تكون  قد 
تتخطى  لن  أنها  أم  المتداعي،  األوروبي 
من  بسابقاتها  لتلحق  الوجه،  غسل  حاجز 

باريس وباليرمو. مبادرات في 

وسط استمرار احلرب والتدخالت اخلارجية

حضور دولي »باهت« على مسار برلني
رغم التطورات المتالحقة التي يسجلها ملف االمتدادات الخارجية 
للمشهد الليبي، فإن مؤتمر برلين بشأن األزمة الليبية ال يزال 
يسجل حضورا -وإن كان خافتا- في مشاورات ومواقف األطراف 
الدولية واإلقليمية من األزمة، مع دخول حرب العاصمة طرابلس 
خط  على  مباشر  تركي  عسكري  تدخل  وبوادر  العاشر،  شهرها 
األزمة. المبعوث األممي إلى ليبيا، غسان سالمة، أعاد الحديث 
خالل  وقال  المتحدة،  األمم  برعاية  يحظى  الذي  المؤتمر  عن 
إحاطة إعالمية، اإلثنين، على هامش جلسة لمجلس األمن حول 
ليبيا، إن الجهود األممية لوقف الحرب في طرابلس مستمرة قبل 
مؤتمر برلين، ولن تقف حتى يعقد المؤتمر، لكنه أكد أن مؤتمر 

برلين سيعطي زخما لهذه الجهود.
في الوقت نفسه، اتجهت الجهود األلمانية إلى دول الجوار، 
على  سابق  وقت  في  احتجتا  اللتين  والجزائر  تونس  خصوصا 
إقصائهما من مؤتمر برلين؛ ألهمية دورهما في تسوية األزمة، 
علما بأن المؤتمر سيبحث سبل وقف إطالق النار، وتطبيق القرار 
الدولي بشأن حظر التسلح، والعودة إلى المفاوضات، واإلجراءات 

االقتصادية الضرورية للبالد، والترتيبات األمنية في طرابلس.
وخالل محادثة هاتفية مع المستشارة األلمانية أنغيال ميركل، 
تبون،  عبدالمجيد  الجزائري،  الرئيس  تلقى  الماضي،  اإلثنين 
دعوة رسمية لحضور المؤتمر، كما اتفقا على أهمية التوصل إلى 
وقف فوري للتصعيد العسكري في البالد. وحسب بيان للرئاسة، 
فقد دعت ميركل تبون خالل محادثات هاتفية لحضور المؤتمر، 
دون أن تكشف موعدا له. وفي هذا السياق، جاء إعالن الرئاسة 
الجزائرية »أن الطرفين تبادال تحليال حول الوضع في ليبيا، وسبل 
إحالل السالم في هذا البلد الشقيق«، كما دعا تبون وميركل إلى 
»التعجيل في إيجاد حل لألزمة القائمة في ليبيا، والوقف الفوري 

للنزاع المسلح والتدخل العسكري في هذا البلد«.
دبلوماسية الهاتف على مسار برلين امتدت أيضا إلى الجانب 
التونسي، إذ أشارت الرئاسة التونسية على لسان رشيدة النيفر، 
المكلفة باإلعالم برئاسة الجمهورية، إلى عدم تلقي تونس دعوة 
إقامته  المزمع  ليبيا  حول  برلين  مؤتمر  في  للمشاركة  رسمية 
المشاورات  أن  أوضحت  النيفر  لكن  الجزائر.  عكس  على  قريبا، 
مع الجانب األلماني ال تزال جارية بشأن إمكانية المشاركة في 
ونفت  إم«.  إف  إذاعة »موزاييك  إلى  المؤتمر، حسب تصريحها 
ليبيا فيه، وأكدت  المؤتمر بمشاركة  النيفر ربط بالدها حضور 
في الوقت نفسه حرص الرئاسة التونسية على أن تكون »جميع 

األطراف المعنية بالصراع في ليبيا ممثلة )في المؤتمر(، خصوصا 
الطرف الليبي«.

هاتفي،  اتصال  خالل  أبلغ،  سعيد  قيس  الرئيس  إن  وقالت 
كل  تمثيل  على  »حرصه  ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة 
األطراف المعنية بالصراع في ليبيا، وأولها الطرف الليبي الذي لم 

تتأكد مشاركته لغاية اآلن«.
»تونس  بأن  سابق  موقف  تأكيد  أعادت  التونسية  الرئاسة 
ترفض رفضا قاطعا أي تدخل أجنبي في ليبيا، بما فيه التدخل 
التركي، وهو موقف تونس منذ البداية ولم ولن يتغير«، وشددت 
للتدخل  أراضيها  باستخدام  لتركيا  تسمح  لن  »بالدها  أن  على 
للرئيس  صريحا  كان  التونسي  الرئيس  جواب  وأن  عسكريا، 

التركي رجب طيب إردوغان خالل زيارته تونس«.
وكان من المتوقع دعوة تونس إلى مؤتمر برلين مثل جارتها 
الجزائر، غير أن الحديث بين الجانبين التونسي واأللماني اقتصر 
األطراف  كل  وإشــراك  الليبية  لألزمة  سلمي  حل  »إيجاد  على 
المعنية، بما في ذلك تونس، مع التمسك بالشرعية الدولية«، 
حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية. واتفق سعيد 
وميركل على »مواصلة التشاور بين الجانبين التونسي واأللماني، 
بخصوص الوضع في ليبيا، وتحديد من سيمثل البلدين في هذه 

المشاورات المستمرة«.
وأعادت مصر الحديث عن المؤتمر، خالل اتصال وزير الخارجية 
سامح شكري بوزيري الخارجية اإليطالي والفرنسي، اإلثنين، إذ 
الرامية إلى إيجاد حل سياسي لألزمة  أكد ضرورة دعم الجهود 
في ليبيا، بما يضمن التوصل إلى تسوية شاملة من خالل مؤتمر 

برلين المزمع عقده الفترة المقبلة.
جريدة  اهتمام  محور  كان  أيضا  برلين  مسار  عن  الحديث 
»لوفيغارو« الفرنسية، التي أشارت إلى عديد األلغاز التي تحيط 
بمؤتمر برلين، الذي أعلنت عنه األمم المتحدة وأوروبا قبل أشهر، 
باعتباره آخر فرصة لتسوية األزمة، إذ لم يتم بعد تحديد قائمة 
المشاركين أو موعد دقيق له، وهو المقرر عقده يناير الجاري. وفي 
وقت استبعد طرفا الصراع من الدعوة، فإن دول جوار ليبيا )مصر 
وتونس والجزائر(، ال يزال حضورها قيد المناقشة، على حد قول 
الجريدة.وما بين حرب مستعرة امتدت إلى جبهة سرت، واستمرار 
التجاذبات الدولية واإلقليمية في الشأن الليبي، يبقى الحديث عن 
مسار برلين موضع تساؤالت وغموض، في ظل غياب تسويات 

سياسية أو مجرد هدنة تمهد الطريق نحو انعقاد هذا المؤتمر.

الجزائر: عبد الرحمن أميني

< السراج والرئيس اجلزائري عبداملجيد تبون خالل لقاء يف العاصمة اجلزائرية االثنني 6 يناير 2019



محليات 04www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة اخلامسة
العدد 216

9 يناير 2020 م اخلميس
14 جمادى األولى 1441 هــ

سرت.. حاضنة الساحل الليبي
اللواء أحمد المسماري،  العامة،  القيادة  الناطق الرسمي باسم قوات  بإعالن 
السيطرة على مدينة سرت بالكامل، اإلثنين، عادت المدينة الليبية المهمة إلى 

بؤرة األضواء؛ نظرًا لموقعها االستراتيجي على خريطة البالد.
حرية  عليها  يسيطر  لمن  بذلك  لتتيح  ليبيا؛  بوسط  سرت  تقع  وجغرافيًا، 
التحرك نحو شرق البالد وغربها، باإلضافة إلى كونها من المدن المطلة على 
ساحل البحر األبيض المتوسط بين أهم مدينتين ساحليتين في ليبيا؛ طرابلس 

وبنغازي.
يعتبر حوض سرت البحري من أهم مناطق الثروة البحرية في البحر المتوسط 
أميركا  1986 مواجهة جوية عسكرية بين  العام  يناير من  وشهد خليجها في 

وليبيا.
سرت هي أيضًا بوابة الوصول إلى الموانئ النفطية: البريقة والسدة ورأس 
القذافي  معمر  السابق  الليبي  الرئيس  من  خاص  باهتمام  وحظيت  النوف. 
باعتبارها مسقط رأسه ومنطقة قبيلة القذاذفة التي ينتمي إليها واتخذها مالذًا 
له في 2011، حين فقد سيطرته على العاصمة طرابلس وظل فيها حتى أودت 
المواجهات الطاحنة بحياته في 20 أكتوبر من العام نفسه. ومع رحيل القذافي 
انزوت سرت بعيدًا عن األضواء إلى أن دخلها تنظيم »داعش« اإلرهابي وسيطر 
قوات  أيدي  على  المدينة  تحرير  يتم  أن  قبل   2015 العام  مايو من  في  عليها 

الوفاق المدعومة بطيران سالح الجو األميركي.
الدولي،  القرضابية  ومطار  التجاري  الميناء  العالم؛  على  نافذتان  ولسرت 
مدن  نحو  عبور  بوابة  نفسها  والمدينة  رئيسية.  جوية  قاعدة  إلى  باإلضافة 
والجفرة  مثل هون وسوكنة  إلى مدن  الوصول  يمكن  فعبرها  الليبي،  الجنوب 
القذافي.  عهد  في  العسكري،  المستوى  على  كبرى،  بأهمية  الجفرة  وحظيت 
مكسبًا  سرت  على  السيطرة  من  تجعل  الجفرة  في  عسكرية  قاعدة  وللجيش 

استراتيجيًا كبيرًا، وفق خبراء.
وغربها  البالد  شرق  إلى  حيوي  وممر  عبور  ونقطة  إذن  التقاء  نقطة  هي 
وجنوبها وشمالها، بحيث تربط بين أقاليم ليبيا الثالثة: برقة وطرابلس وفزان. 
وتعاني، مثل كثير من مدن ليبيا حاليًا، تراجع كفاءة البنية التحتية بعد تعرضها 
للدمار أكثر من مرة، خاصة عند تحريرها من عناصر تنظيم »داعش« بقوات من 

مصراتة مدعومة أميركيًا.
إذا كنت في المدينة التي تتوسط الساحل الليبي وأردت الذهاب شرقًا إلى 
450 كلم، أما إذا قصدت بنغازي  طرابلس العاصمة يكون أمامك مهمة قطع 

غربًا فالمسافة تبلغ 560 كلم.
أعلن منها في 1999/9/9 قيام االتحاد األفريقي.

لعموم  الشعبية  الذاكرة  في  متميزًا  مكانًا  تحتل  سرت  فإن  مؤرخين  ووفق 
المحتل  الليبية ضد  المقاومة  تاريخ  في  كبيرة  معركة  حيث شهدت  الليبيين، 
اإليطالي في التاسع والعشرين من أبريل العام 1914 وهي معركة القرضابية 
مواجهة  في  الوطنية  الوحدة  فيها  تجلت  حيث  كافة،  ليبيا  قبائل  بمشاركة 

المحتل.

قصف الكلية العسكرية.. دماء واتهامات وإدانات
بعيد  القصف  لضحايا  المعلنة  ــام  األرق تضاربت 
وقوع  للضحايا كشفت  أحدث حصيلة  لكن  الواقعة، 
»الخطيرة«  بين  حاالتهم  جريحًا  و33  قتياًل   30
في  توقع  الــذي  الهاشمي،  وفق  و»المتوسطة«، 
أعــداد  ارتــفــاع  ــط«،  ــوس »ال ــى  إل هاتفي  تصريح 

»الشهداء«.
شظايا  معاينة  بعد  األولية  المعلومات  وكشفت 
نوع  من  أنه  الكلية  استهدف  الذي  الصاروخ  وبقايا 
مسيرة  طائرة  وأطلقته   ،»Blue Arrow 7 Ba-7«
القيادة  قوات  اإلمارات«  بها  الصنع »دعمت  صينية 
الغضب«  »بركان  عملية  أعلنته  ما  وفق  العامة، 
أمس. فيما لم يتسنَ لـ»الوسط« التأكد من صحة 

هذه المعلومات من مصدر مستقل.
الوفاق،  حكومة  جانب  من  فعل  رد  أول  وفــي 
داعمًا«  أجنبيًّا  »طيرانًا  الرئاسي  المجلس  اتهم 
الهجوم،  تنفيذ  بمسؤولية  العامة  القيادة  لقوات 
القتلى،  أرواح  على  ترحمًا  أيام  ثالثة  الحداد  وأعلن 
فيما حمَّلت عملية »بركان الغضب«، قوات القيادة 
وجه  بينما  الجوي،  القصف  عن  المسؤولية  العامة 
الوزير المفوض محمد الطاهر سيالة »البعثة الليبية 
األمن  لمجلس  طارئة  جلسة  عقد  لطلب  بنيويورك 

الدولي«.
نفت  القصف،  أعقبت  التي  الفعل  ردود  وأمــام 
الرسمي  الناطق  لسان  وعلى  العامة،  القيادة  قوات 
القصف  عن  مسؤوليتها  المسماري،  أحمد  اللواء 
المسماري  وقال  العسكرية،  الكلية  استهدف  الذي 
كان  التفجير  »إن  األحد:  أمس  صحفي  مؤتمر  في 
من داخل الكلية وليس من خارجها« وأشار إلى صور 
للقصف، مدلاًل على ما قال بـ»عدم وجود آثار قذائف 
المسماري  أعلن  نفسه،  الوقت  وفي  الكلية«.  في 
مقتل ثالثة أفراد من كتيبة الحماية المكلفة بتأمين 
جراء قصف جوي  البالد  غرب  الجوية  الوطية  قاعدة 

استهدف القاعدة صباح األحد.
األولى  الساعات  في  الليبيين  عشرات  وتظاهر 
طرابلس،  في  الشهداء  بميدان  األحد،  صباح  من 
في  التذكاري  والنصب  مصراتة  في  العلم  وسارية 
زوارة، منددين باستهداف الكلية، فيما طالب عمداء 
بلديات طرابلس الكبرى المجلس الرئاسي بـ»العمل 
على حماية العاصمة واالستمرار في صد العدوان«، 
»القصف«،  ليبيا  ألمازيغ  األعلى  المجلس  دان  كما 
معلنًا إلغاء كافة مظاهر االحتفاالت بعيد رأس السنة 

في المناطق الواقعة ضمن نطاق عضوية المجلس 
ذويهم«،  مع  وتضامنًا  الضحايا  أرواح  على  »حدادًا 

حسب بيان بهذا الخصوص.
ردود الفعل

وعلى الصعيدين الدولي والعربي، اعتبرت البعثة 
األممية، في بيان رسمي أن »التصعيد المتنامي في 
األعمال العسكرية على هذا النحو الخطير يزيد من 
تعقيد األوضاع في ليبيا ويهدد فرص العودة للعملية 

ر البيان بأن »التمادي المستمر في  السياسية«. وذكَّ
والمرافق  المدنيين  يطال  الذي  العشوائي  القصف 
المدنية الخدمية كالمستشفيات والمدارس وغيرها، 

قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب«.
ليبيا، طارق متري،  إلى  األسبق  األممي  المبعوث 
متمادية«،  حرب  جريمة  »بمثابة  حدث  ما  اعتبر 
بواجبه  قام  إن  األمن  مجلس  »باستطاعة  مضيًفا: 
العمليات  وقــف  على  وفاعلية  بسرعة  يعمل  أن 

العسكرية«. وأضاف في تغريدة، عبر »تويتر« األحد، 
إلى  الدولي  المجتمع  صدقية  تآكلت  ليبيا،  »في 
أقصى الحدود، واتسعت الهوة بين سياسات الدول 
حماية  ومبدأ  الدولي  بالقانون  اللفظي  والتزامها 

المدنيين«.
أما السفارة األميركية في ليبيا، فقد دانت الهجوم 
محترفة  أمنية  قوة  ليكونوا  »يتدربون  طالب  على 
للجيش  التابعة  »القوات  الليبية«، محملة  للعاصمة 
الوطني الليبي« مسؤولية الهجوم على الكلية، وفق 

بيان أصدرته األحد.
وقالت إنها تدين »بشدة التصعيد العسكري في 
الهجمات  األيام األخيرة، بما في ذلك  طرابلس في 
معيتيقة  مطار  على  األخيرة  األيام  في  وقعت  التي 
التحتية  البنية  على  العشوائي  والقصف  بطرابلس، 
المدنية واألحياء السكنية في طرابلس، التي أسفرت 

عن مقتل وجرح عديد المدنيين«.
مايو،  دي  لويغي  اإليطالي  الخارجية  وزير  واعتبر 
ظالمة  معاناة  في  يتسبب  عسكري  عمل  »كل  أن 
وتصعيد  اإلنسانية،  ــة  األزم ويفاقم  للمدنيين، 
الصراع«. وقدم في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية 
حكومة  إلى  تعازيه  سيالة،  محمد  الوفاق  بحكومة 
الوفاق وعائالت ضحايا الهجوم، حسب بيان السفارة 
التواصل  بموقع  حسابها  على  ليبيا،  في  اإليطالية 
اإليطالي  الوزير  وأضاف  اإلثنين.  اليوم  »تويتر«، 
العسكرية،  المواجهة  منطق  »ترفض  بــالده  أن 
المدنية  األهداف  من  متزايدة  أعدادًا  أصاب  الذي 
خالل الفترة األخيرة، وتسبب في مزيد المعاناة غير 

المبررة للشعب الليبي«.
العربية:  الجامعة  أمانة  في  وقال مصدر مسؤول 
المدنية  السكنية والمرافق  المناطق  »إن استهداف 
تحت  ومدان  مرفوض  أمر  التحتية  والبنى  والطبية 
منشور  بيان  حسب  كان«،  جانب  أي  ومن  ظرف  أي 
اإللكتروني.وناشد  الجامعة  موقع  على  اإلثنين، 
المصلحة  »تغليب  الليبيين  الفرقاء  جميع  المصدر 
إلى  والعودة  التصعيد،  بوقف  والشروع  الوطنية، 
التركية  الخارجية  وزارة  ودعــت  الــحــوار«.  طاولة 
الضرورية  الخطوات  اتخاذ  إلى  الدولي  »المجتمع 
لحفتر  الخارجي  الدعم  إنهاء  أجل  من  وقت،  بأسرع 
التي  العشوائية  الهجمات  استمرار  ومع  ليبيا«.  في 
دخول  مع  تزامنًا  واألبرياء،  المدنيين  تستهدف 
شهرها  طرابلس  للعاصمة  الجنوبية  التخوم  حرب 
التساؤل قائمًا حول سبل وقف نزيف  العاشر، يبقى 
الدم الليبي، وسط تدخالت إقليمية ودولية تكرس 

االنقسام وتغذي الحرب بين أبناء الوطن.

مقتل 30 طالبًا وهم يستعدون لدخول عنابرهم

»رويترز« كشفت التفاصيل

مستشفى روسي يعالج »مرتزقة« أصيبوا في حرب العاصمة

لقي هجوم، السبت، الدامي الذي 
استهدف الكلية العسكرية بالعاصمة 
طرابلس وأسفر عن مقتل 30 طالبًا 

وإصابة 33 آخرين، وفق أحدث حصيلة رسمية، 
ردود فعل محلية وعربية ودولية واسعة.

قبل انتصاف ليل السبت، كان الهجوم على 
الكلية العسكرية بالهضبة بطرابلس من الجو، 

كما قال آمر الكلية العميد محمود الغزالي، حيث 
طال طالب الدفعة الثانية المسجلة بالكلية 
منذ العام 2011، وتتراوح أعمارهم بين 18 
و25 عامًا.وجاء القصف خالل طابور للطالب 

في الباحة الرئيسية للكلية؛ استعدادًا للدخول 
إلى عنابرهم الخاصة، قبل تعرض الباحة إلى 

قصف جوي تسبب في سقوط هذا العدد الكبير 
من الضحايا، حسب المستشار اإلعالمي لوزارة 

الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي.

طرابلس  ــ الوسط

معظم  جروب(  )فاجنر  باسم  تعرف  خاصة  عسكرية 
أعضائها عسكريون سابقون.

ووفقا الثنين من المتعاقدين العسكريين السابقين 
من  مقاتلين  إرسال  جرى  فقد  فاجنر،  مجموعة  لدى 
المجموعة إلى ليبيا لدعم قوات القيادة العامة بقيادة 
المشير خليفة حفتر. فيما تنفي روسيا استخدام مرتزقة، 
وقالت إن من يقاتلون في أوكرانيا وسورية متطوعون.

من  عسكريين  متعاقدين  بأن  صرح  بوتين  وكان 
الروس موجودون في سورية لكنهم يقدمون خدمات 
أو  الروسية  بالدولة  أنهم ال عالقة لهم  أمنية، مضيفا 
جيشها، وإن لهم الحق في العمل في أي دولة ما داموا 

لم ينتهكوا القانون الروسي بالمشاركة في قتال.
السنوي  الصحفي  مؤتمره  في  بوتين  سئل  وعندما 
يوم 19 ديسمبر الماضي عن وجود مرتزقة روس في 
اإلعالم  وسائل  تنشره  ما  تصدقون  »هل  قال  ليبيا، 
الغربية؟ هل تصدقون كل شيء؟«، مضيفا أن موسكو 
السراج  الوفاق فائز  تتعامل مع كل من رئيس حكومة 

العام للجيش المشير خليفة حفتر. ولم يتسن  والقائد 
جروب  فاجنر  مؤسس  أوتكين  بديمتري  االتصال 

للحصول على تعليق، وفق »رويترز«.
يقاتلون اإلرهاب لحماية مصالح موسكو

إن  قائلة  المصابين  أحد  قصة  »رويترز«،  ونقلت 
الفناء  في  سيجارة  يدخن  كان  كوزنتسوف  ألكسندر 
عندما  الماضي،  أكتوبر  أواخر  في  للمستشفى  الخلفي 
»يقاتلون  هناك  الروس  وأن  ليبيا،  إلى  ذهب  إنه  قال 

اإلرهاب الدولي لحماية مصالح موسكو«.
جهاز  ذراعه  على  كان  كما  ضمادات  يضع  وكان 
الذي  النوع  من  معدني  تثبيت  جهاز  وهو  معدني، 
ورفض  المضاعفة،  العظام  كسور  عالج  في  يستخدم 

الحديث عن إصاباته.
في  عولج  لـ»فاجنر«  تابع  سابق  مقاتل  وقال 
تم  عندما  آخر  خاص  عسكري  ومتعاقد  المستشفى 
وحدة  قائد  إنه  كوزنتسوف،  صورة  على  إطالعهما 
خالل  أصيب  وإنه  جروب«،  لـ»فاجنر  تابعة  هجومية 

حول  »رويترز«  وكالة  كشفتها  جديدة  تفاصيل 
يديره  الروسية،  بطرسبرج  سان  مدينة  في  مستشفى 
ويشارك في ملكيته أشخاص تربطهم صالت بالرئيس 
روس«  لـ»مرتزقة  طبيا  عالجا  قدم  بوتين،  فالديمير 

أصيبوا في معارك بالخارج من بينها ليبيا وسورية.
وبحسب »رويترز«، فإن مصادر هذه المعلومات ثالثة 
الذين  العسكريين  بالمتعاقدين  معرفة  على  أشخاص 
يتلقون العالج، وموظف في المستشفى، ورواية صحفي 

كان شاهد عيان وسجالت إحدى الشركات.
ويكشف العالج الطبي للمتعاقدين العسكريين، والذي 
لم ينشر عنه شيء في السابق أن المقاتلين تلقوا دعما 
غير مباشر من النخبة الروسية حتى على الرغم من أن 

الكرملين ينفي أنهم يقاتلون في الخارج لحسابه.
المؤسسات  تلتزم  بأن  الروسي  القانون  ويقضي 
الطبية جميعها بإبالغ الشرطة عن المصابين في قتال 
المواطنين  القانون  يمنع  كما  فيها،  التحقيق  ليتولى 
الروس من المشاركة في صراعات مسلحة كـ»مرتزقة«.

وتقول قاعدة البيانات )سبارك( التي تجمع معلوماتها 
لشركة  مملوك  المستشفى  إن  الشركات  سجالت  من 
لبوتين  أقارب  أن  تذكر  التي  سوغاز(،  أو  )أيه  التأمين 
مسؤوليها  كبار  بين  من  به  صالت  تربطهم  وآخرين 

ومالكها.
وأيضا هناك عالقة عمل بين المدير العام للمستشفى 
أن  إال  ماريا،  الكبرى  بوتين  وابنة  بارانوف  فالديسالف 
ابنة  أن  على  دليل  لديها  »ليس  إنه  قالت  »رويترز« 

بوتين لها عالقة بعالج المتعاقدين العسكريين«.
»انسوا  هاتفي  اتصال  في  لـ»رويترز«  بارانوف  وقال 
أسئلة  على  ورد  لكم«،  نصيحتي  هذه  مستشفياتنا، 

مكتوبة »ال أريد التواصل معكم«.
بيسكوف  ديمتري  الكرملين  باسم  الناطق  وقال 
اإلطالق«،  على  األمر  هذا  عن  معلومات  لدينا  »ليس 
فيما لم ترد وزارة الدفاع الروسية وشركة سوغاز وابنة 

بوتين على طلبات للتعليق.
أن  أخرى  إعالم  ووسائل  »رويترز«  ذكرت  قبل  ومن 
متعاقدين روس أفرادا قاتلوا سرا دعما للقوات الروسية 
جماعة  المتعاقدين  وتجند  وأوكرانيا،  سورية  في 

عسكري  قائد  أنه  كوزنتسوف  وأكد  ليبيا،  في  القتال 
خاص، لكنه لم يحدد الجهة التابع لها.

والمستشفى الذي افتتح في 2010 واحد من سلسلة 
المنشآت الطبية الخاصة التي افتتحتها سوغاز في أنحاء 

روسيا، حسبما يقول موقع الشركة على اإلنترنت.
ويقول مقاتل »فاجنر« السابق الذي عولج في سوغاز إن 
المستشفى يقدم خدماته لمقاتلي المجموعة منذ العام 
2016 على األقل، مضيفا أنه عولج من إصابة في السنوات 
األخيرة في نفس المستشفى مع خمسة أو ستة مرتزقة 
مصابين آخرين، الفتا إلى أنه أصيب في سورية. وقالت 
والدة متعاقد آخر مع فاجنر لـ»رويترز« إن ابنها عولج في 

مستشفى سوغاز بعد إصابة خطيرة في سورية.
بحسب  مجانيا  المقاتلين  عالج  كان  الحالتين  وفي 
من  يعرفان  ال  إنهما  وقاال  زميله،  ووالدة  المتعاقد 
إحدى  إن  المقاتل  والدة  وقالت  العالج.  تكاليف  دفع 
الخدمات الطبية التي حصل عليها ابنها تكلفت عشرة 
لكن  عالجه،  أوراق  من  ذلك  عرفت  وأنها  دوالر،  آالف 
إنها لم تطلع على هذه األوراق وليس  »رويترز« قالت 

بإمكانها تأكيد ما قالته األم.
ولدى سؤال القائد المصاب كوزنتسوف عمن تحمل 
لقاعدة  وطبقا  يعرف.  ال  إنه  أيضا  قال  عالجه  تكاليف 
بيانات حكومية رسمية عن عقود الدولة تقدم سوغاز 
الروسي  الجيش  ألفراد  والصحة  الحياة  على  تأمينا 

وأفراد الحرس الوطني.
التنفيذي لسوغاز هو ميخائيل بوتين  نائب الرئيس 
أعمام  أحد  ابن  إنه  محلية  إعالم  وسائل  تقول  الذي 
الرئيس الروسي، وأكد الكرملين أنه »قريب من بعيد« 
آخر  خال  ابن  أو  عم  ابن  ويملك  الروسي،  للرئيس 
 12.5% نسبتها  حصة  شيلوموف  ميخائيل  هو  لبوتين 
طبقا  )أكسبت(  اسمها  شركة  خالل  من  سوغاز  في 

للسجالت الرسمية للشركة.
وكوفالتشوك  وشيلوموف  بوتين  ميخائيل  يرد  ولم 
الذي  المستشفى  على  للتعليق  طلبات  على  وزوجته 
البالد.  خارج  معارك  في  مصابين  متعاقدين  يعالج 
ورفضت غازبروم الرد على أسئلة أعدت لميلر وميخائيل 

بوتين.

<  صورة أرشيفية ألحد المسلحين الروس 



محليات 05

عضو هيئة التدريس بكلية القانون جامعة بنغازي د. جازية شعيتير لـ»الوسط«:

نحتاج إلى دعم من الدولة لتمكني املرأة الليبية.. وال يجب حصر دورها في »املطبخ«

ما إن أعلنت مديرية أمن طرابلس فتح باب القبول لتجنيد العنصر النسائي 
للعمل بهيئة الشرطة في أقسام المرور بالمديرية، اإلثنين، حتى بادرت كثير 

الوظيفة. بشأن  المديرية  على صفحة  بالتعليق  الليبيات  من 
الشروط  »فيسبوك«،  على  صفحتها  عبر  نشرته  للمديرية،  بيان  وأوضح 
ومتمتعة  ليبية  مواطنة  تكون  أن  في  والمتمثلة  المتقدمات،  في  المطلوبة 
بالحقوق المدنية وغير متزوجة من أجنبي، وال يقل سنها عن 18 سنة وال تزيد 
تكون  وأن  سم،   168 عن  طولها  يقل  أال  الشروط  شملت  كما  ثالثين.  على 
مخلة  جنحة  أو  جناية  في  عليها  حكم  قد  يكون  وال  والسلوك،  السيرة  حسنة 
فصلها  أو  عزلها  سبق  قد  يكون  وأال  اعتبارها،  إليها  رد  قد  كان  ولو  بالشرف، 
بقرار تأديبي. وشملت الشروط أن تكون الئقة صحيا بالكشف الطبي، وتكون 
الدورة  بنجاح  وتجتاز  األساسي،  التعليم  مرحلة  إتمام  شهادة  على  متحصلة 
التدريبية التي تعقد بإحدى مؤسسات تدريب الشرطة، وتقبل العمل في أقسام 

المرور داخل طرابلس.
إحدى  وكتبت  والطرافة،  األسف  بين  جامعة  التعليقات  من  كثير  وجاءت 
المعلقات: »كان بودي واهلل، بس اهلل غالب طولي 152«. وأضافت في استنكار: 
ناقص  حالة  عليك  مودل!  وال  شرطية  بتخدم  هي  الحق  مفهمتش  هادا  »شن 
البنات  أغلب  الشعر وظوافرها حلوات. أصال  الوزن والرشاقة ولون  غير تحددوا 
طولهم أقل من 168«. وكتبت أخرى: »شن تبو ناطحات سحاب! طولي أقل من 

168 خسارة. بنسجل لخدمة الوطن نلبس كعب عادي«.
مستوفية  يسمح  »طولك  التعليقات:  في  لها  لصديقة  كتبت  ثالثة،  مواطنة 
بما  فيها  »خاطري  إحداهن:  كتبت  كما  وانطلقي«.  اهلل  على  توكلي  الشروط 
إني  ثالث  شرط  مانملكش  خسارة  لكن  قانون،  تخصصي  مع  تمشي  إنها 
طولي أقل من هكي«. وبينما بدت محاولة طريفة للبحث عن حلول للمعضلة، 
يابرو تو نلبس كعب ع  148 مايسمحليش  كتبت أخرى: »خاطري لكن طولي 

الرابع؟ يمشي حاله«. الدور 
معاكم  يخدم  حد  تلقو  رح  مش  الطول  حال  »ع  المواطنات:  إحدى  وكتبت 
عارضة  مواصفات  »حسيتها  أخرى:  كتبت  كما  وطالع«.   155 من  ديروها 
عن  مظهرهن  على  الحرص  في  الفتيات  سلوك  على  مرح  تعليق  وفي  أزياء«. 
تقول  بدلة  تبي  يوم  »وكل  المعلقات:  إحدى  كتبت  العامة،  الوظيفة  شغل 

هاذي شافوني بيها أمس«.

الرجل  أو المساواة في الحقوق والواجبات بين  التمكين الجندري 
العمل من أجل بيئة  المسميات والمعنى واحد؛  والمرأة.. اختلفت 

البيت وفي العمل  المرأة في  مجتمعية أكثر تصالحا مع حقوق 
الشارع. وفي 

حول هذا الموضوع، وما يتبعه من ملفات تخص المرأة الليبية، 
لها، دار هذا  التمكين االقتصادي  السياسي، وآفاق  وتمثيلها 

القانون جامعة بنغازي  التدريس بكلية  الحوار مع عضو هيئة 
شعيتير. جازية  الدكتورة 

القانون في ليبيا تشوبه ثغرات  لـ»الوسط« إن  وقالت شعيتير 
تعزز إفالت الجناة من العقاب عندما يتعدون على المرأة، وخاصة 

لو كانوا في محيطها العائلي، داعية إلى ضرورة العمل من أجل 
دعم حقوق المرأة.. وإلى نص الحوار:

الجندر  مصطلح  ماهية  نعرف  أن  البداية  في  نود   ●
الجندرية؟ أو 

بعيدا  وأنثى(  )ذكر  اإلنساني  النوع  بالمجمل  يعني 
تعادل  والتي  مجتمعنا،  في  السائد  بمعناها  الرجولة  عن 
والشجاعة  الشهامة  مثل  اإليجابية  القيم  من  مجموعة 
ففي  أيضا  المرأة  في  توجد  والتي  المبدأ،  على  والثبات 
مفهومنا الدارج فإننا نقول »هذا ذكر، وليس رجال، وهذه 
تراثنا  في  لدينا  أن  يتضح  هنا  رجل«.  بمئة  ولكنها  أنثى 
رجال،  ذكر  كل  ليس  بأن  يفيد  ما  واالجتماعي  الشعبي 
الجندرية،  والمقاومة  الجندر،  عن  للحديث  نأتي  وعندما 
فنحن  جندرية  ومعاناة  جندري،  تمكين  على  ونتحدث 
أن  يجب  التي  االجتماعية  المنظومة  هذه  عن  نتحدث 
وإناثا  ذكورا  الواحد  المجتمع  أفراد  بين  المساواة  تراعي 

إنسانيا. والواجبات  الحقوق  في 
التي تمس  الشائكة  األشياء  تلك  وهل سندخل في   ●
في  الجندر  مفهوم  طرح  نحاول  حين  الحنيف  ديننا 

؟ ليبيا
االحترام  من  البد  إذ  مهم،  شيء  إلى  اإلشارة  أود 
للشريعة، فاألمر المنصوص عليه في القرآن نصا صريحا، 
الجندر«،  األجانب أصحاب »مصطلح  يحترم  سنحترمه كما 
دياناتهم،  المرأة«  وحقوق  اإلنسان  لحقوق  والمنظرين 
والطالق،  لشريعتنا،  وفقا  يكون  بالتأكيد  الزواج  فمثال 
قطعيا  عليها  منصوص  أمور  وأنها  خاصة  والميراث، 
مثال،  كتابي  من  الزواج  المرأة  تستطيع  فال  بنص صريح، 
ليس  وهنا  كتابية،  من  الزواج  المسلم  يستطيع  بينما 
سنخرج  وإال  النص،  هذا  نحترم  أن  إال  تفعلينه  ما  لديك 
بحجة  الميراث  آية  على  يعترض  من  جاء  فإذا  الملة.  من 
الملة  من  خروجا  اعتباره  يتم  فهذا  الجندرية،  الحقوق 
هنا،  نحن  ولكن  صريح،  قرآني  نص  في  تناقشين  ألنك 
البحتة،  الدينية  المواضيع  هذه  أتناول  ال  شخصيا  وأنا 
ولكن مع ذلك أتمنى أن تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية 
وتدلي  المرأة  تستفتى  ال  فلماذا  المرأة،  مع  تعاملها  في 
ولماذا  تخصها،  التي  واألمور  القضايا  في  خاصة  بالفتوى 

ال تحارب، ولماذا ال يتم استشارتها في كل تلك األشياء.
كيف يمكن أن نتحدث عن التمكين الجندري؟  ●

في  النسوي  التمثيل  مراعاة  الجندري  بالتمكين  نعني 
فنقول  والقرارات،  القوانين  مثل  الوضعية  التشريعات 
هذا  أن  وتعي  تحترم  بأنك  أشعر  أقرأ  عندما  اجعلني 
المجتمع خليط من الرجال والنساء. هناك مقاومة جندرية 
بكامل  المرأة  تكون  أن  الرجال  يفضل  حيث  آخر  نوع  من 
وأنا  بها،  الطاولة  تزيين  يتم  أن  لغرض  زينتها، وضحوك 
ال أعترض على أن تكون المرأة ضحوكا، وبزينتها، ولكن 
ما  وهذا  مجالها،  في  دراية  و  علم  ذات  تكون  أن  البد 
والستر  عدمها  من  فالزينة  كافة،  محافلنا  في  به  نطالب 
وبأسرتها  ذاتها  بحد  بالمرأة  خاص  أمر  عدمه،  من 
الذي  لكن  األمور،  بهذه  نتدخل  ال  نحن  بربها.  وعالقتها 
يكون  أن  يجب  تتحدث  عندما  أنها  المرأة  في  يهمني 

تكون  أن  نريد  ال  فنحن  وعلما،  وكفاءة  مشروعا،  لديها 
النسائي  العنصر  عليها  يكون  أن  البد  فارغة؛  الطاولة 
الالئي  النساء  من  نطلب  وهنا  والمثقف،  والمتعلم  الفاعل 
ويضطلعن  األمام  إلى  يتقدمن  أن  الصفات  هذه  يحملن 
منهن  أقل  هن  ومن  لغيرهن  توكل  قد  التي  بالمهام 

كفاءة.
دعم  بها  يمكن  التي  الملموسة  األشياء  ما  لكن    ●

المفهوم؟ هذا 
حيث  التشريعات،  مجال  في  تخصصي  بحكم  أعمل 
تنظم  تشريعية  أكانت  سواء  الليبية  التشريعات  نرصد 
االجتماعية  الحياة  تنظم  تشريعات  أو  السياسية  الحياة 
مثل الزواج والطالق، من حيث التجريم والعقاب. نرصدها 
فرسالة  طويلة،  فترة  منذ  ذلك  على  أعمل  جندرية.  بعين 
القانون  في  القرابة  أثر  عن  كانت  بي  الخاصة  الماجستير 
القانون  أن  الرسالة  نتائج  وأظهرت  الليبي،  الجنائي 
العادات  يرسخ  كأنه  جدا  العائلية  العالقة  يحترم  الجنائي 
الخاطئة مثل ضرب األخ ألخته، حيث نجد القانون يتسامح 
واألب،  الكبير،  األخ  خصوصا  النوع،  هذا  من  القضايا  مع 
أحد  معاملة  إساءة  أنها  على  القضية  فتحتسب  والزوج، 
الضرب  عقوبة  من  أخف  عقوبتها  وتكون  األسرة،  أفراد 
صلة.  بأية  لبعضهم  يمتون  ال  أفرد  بين  تحدث  التي 
في  حقك  تمارس  كنت  هل  يسأله:  للقاضي  يأتي  وعندما 
القرآن  الزوج ألن هناك نصا صريحا في  التأديب خصوصا 
يأخذونه  وهم  التأديب  لغرض  لزوجته  الزوج  ضرب  حول 
ونحن  يدميها.  أال  بشرط  ولكن  ضرب،  بأنه  ويفسرونه 
نقول إن الصفع على الوجه ال يُدمي، ولكنه إهانة كبيرة، 
عمل  تحقير  وهو  الوجه،  على  الصفع  من  أقل  وهناك 

المرأة في حد ذاتها.
● هل يعني ذلك أن الزوج ال يتم سجنه في حال ضرب 

زوجته؟
تقرير  بها  مرفق  بشكوى  الزوجة  تتقدم  عندما  يسجن 
المعاملة  ستظل  ذلك  ومع  اإلصابات،  عن  شرعي  طبيب 
الضرب  جريمة  من  وأخف  أقل  القانون  بنص  العقابية 
كلما  إنه  إليه  أسعى  ما  تغييره، وهذا  نريد  فهذا  العادية، 
الضحية  صفة  إثبات  يتم  ضربها  تم  وقد  المرأة،  جاءت 
لها، وتشديد العقوبة ألنها ذات بنية ضعيفة. وهنا نذكر 
الجسدية،  بنيتكن  احترموا  يقولون  ما  دائما  الرجال  بأن 
بالبيت،  تظل  أن  يريدونها  عندما  فقط  يتذكرونها  فهم 
األطفال،  بإرضاع  وتقومين  وتنجبين،  تحملين،  فأنت 
لها.  الرجل  ضرب  هو  المرأة  تحمله  تستطيع  ال  ما  ولكن 
ضرب الرجل لرجل أهون بكثير، ولكن ضرب رجل المرأة، 
أمور  كلها  لمسن،  رجل  ضرب  أو  لطفل  رجل  ضرب  أو 
الطفل،  إلى حقوق  أتطرق  أيضا  أنا  وبالمناسبة  مرفوضة، 
حقوقية  منظومة  فهذه  والكهول،  اإلعاقة  ذوي  وحقوق 
وعندي  وحقوقها،  المرأة  على  عيني  نعم،  متكاملة. 
حقوق  أيضا  أضع  ولكن  الجندرية،  بالقضايا  االهتمام 

هؤالء في االعتبار.
بمسألة  يتعلق  فيما  مهمة  نقطة  إلى  اإلشارة  هنا  وأود 
الشرطة  رجل  إلى  امرأة  أي  تذهب  فعندما  المرأة،  ضرب 
بتحقيق  يبادر  ال  تجده  زوجها،  أو  أخيها  في  محضر  لفتح 

يتم  عائلية  مشكالت  هذه  إن  لها  يقول  وإنما  طلبها، 
المرأة  أن  إلى  ينتبه  أن  الشرطي  على  ولكن  وديا،  حلها 
فال  ضربها،  ممن  حماية  عن  باحثة  إال  إليه  تذهب  لم 
عليها  االعتداء  ليعاود  أخرى،  مرة  إليه  يعيدها  أن  يجب 
مجددا. النساء يلجأن إلى الشرطة للحماية من المنظومة 

المنزلي. العنف  استباحت  التي  األسرية 
المغتصب،  مع  التسامح  بفكرة  تتعلق  الثانية،  النقطة 
التي  الفتاة  من  الزواج  إلى  المغتصب  دفع  يتم  حيث 
عليها  ويعقد  السجن،  من  الخروج  أجل  من  اغتصبها 
ال  بحيث  معينة  زمنية  لمدة  قانوني  شرط  وهناك  فعال. 
يقع فيها الطالق ألنه لو حدث يعود للسجن، وهذه المدة 
محددة بثالث سنوات، وبالطبع ال يقوم الجاني بتطليقها، 
الطالق،  تطلب  أن  إلى  سيئة  معاملة  يعاملها  ولكنه 
إلى  المغتصب  تعيد  ال  المحكمة  فإن  ذلك،  حدوث  وعند 
عاقبنا  نكون  وبذلك  التهمة،  عنه  وتسقط  بل  السجن، 
الضحية وليس الجناة، رغم األذى الجسدي والنفسي الذي 
يقوم  حين  وخاصة  الضحايا،  نفوس  في  االغتصاب  يتركه 
هو  الزواج  إن  يقولون  وكأنهم  له،  بتزويجها  القانون 

بحيث  للضحايا  العدالة  تحقيق  المطلوب  المثالي.  الحل 
يتزوج  أن  ال  المعتدين،  على  العقوبات  أشد  إنزال  يتم 
وتجعله  واحد  تحت سقف  معه  لتعيش  الضحية  المغتصب 

السجن. يخرج من 
من  الزواج  ترفض  أن  للضحية  يمكن  أال  لكن   ●

؟ مغتصبها
ترفض  أن  فبإمكانها  تأكيد،  بكل  إجباريا  ليس  الزواج 
أن  نوضح  القانون،  هذا  بإلغاء  نطالب  وعندما  ذلك، 
لو  المغتصب  ألن  الزواج  بعد  حتى  معلقة  تظل  القضية 
قام بتطليق المعتدي عليها، قبل المدة المحددة يتم فتح 
العكس،  وإنما  يحدث،  ال  ذلك  ولكن  جديد،  من  القضية 
المغتصبة  تطلب  حيث  القانون؛  لها  ينتبه  ال  ثغرة  وهذه 
والضرب  التحقير  كم  من  االنهيار  وطأة  تحت  الطالق 
ال  وبالتالي،  المتهم.  عن  القضية  لتسقط  واإلهانة، 
من  التي  عليها  المجني  بأمر  يهتم  المجتمع  وال  القانون 
بلورة  يعاد  بحيث  نفسيا،  تأهيلها  يعاد  أن  المفترض 

ولتندمج في محيطها. الجنس،  أفكارها حول 
السياق  في  إليكم  ترد  التي  الشكاوى  عن  وماذا   ●

نفسه؟
من  الجنسي  العنف  من  تشكو  زوجة  إلينا  تأتي  أحيانا 
الرجل  أن  فرغم  الزوجي.  االغتصاب  نسميه  وهذا  زوجها. 
والمرأة تجمع بينهما عالقة زواج، لكن ال يجب أن يطالب 
الزوج زوجته بحقه الشرعي باألذى أو الضرب أو المواقعة 
النوع  وهذا  مثال.  الخلف  من  كالمواقعة  تؤذيها،  بأشكال 
القانون،  في  بعقوبة  نص  له  نجد  ال  المعاملة  إساءة  من 
أخرى،  مشكلة  وهذه  القاصرات،  بزواج  يتعلق  نص  وال 

إلى وقفة جندرية. نحتاج  وبالتالي 
الجانب  في  المجال  هذا  في  نشاطك  عن  ماذا   ●

السياسي؟
النسائية  والمشاركة  السياسية،  المشاركة  على  نعمل 
نساء  خمس  ضمن  فمن  الجانب،  هذا  في  جدا  ضعيفة 
فقط  واحدة  أن  الناس  ذهن  في  ترسخ  التجربة  خضن 
لتمثيله  اختياره  في  النساء  عن  يبتعد  والمجتمع  جيدة، 
إلى »كوتة« فهي مثل  نحتاج  السياسي، وهنا  الجانب  في 
العكاز أو السلم أو الشئ المعين للمرأة كي تأخذ فرصتها 
مثلها مثل أخيها الرجل، ولكن يجب أال يقتصر العمل في 
ذلك على »الكوتة«، بل البد من فتح المجال العام للمرأة 

المجتمع. تمثيل  على  ولتنافس  جيد  لتشارك بشكل 
التمثيل  ضرورة  إلى  كذلك  اإلشارة  المهم  من  ولعله 
الطبخ  مجال  في  المرأة  تنمط  أن  يجب  فال  االقتصادي، 
األعمال  مجال  لخوض  الفرصة  إعطاؤها  يجب  ولكن  مثال، 
باالعتمادات  الخاصة  الشروط  نأتي ونرى  الكبرى، فعندما 
توجد  وال  بالرجال  خاصة  كلها  نجدها  المصانع،  لفتح 
المرأة  ندعم  ال  فلماذا  قروض،  أو  اعتمادات،  تأخذ  امرأة 
لماذا  والبسيطة؟  الغذائية  الصناعة  إطار  من  ونخرجها 
تعمل  ال  ولماذا  اإللكترونيات؟  مجال  أو  التجارة  تدخل  ال 
للمرأة  النفط؟ هذا ما نعمل عليه، بحيث يكون  في مجال 
نخرج  أن  يجب  إننا  كما  واالعتمادات،  القروض  في  حصة 
يحتاج  وهذا  األعمال،  حاضنات  خالل  من  وندعمها  بها 

دعما من الدولة.

نعني بالتمكين الجندري مراعاة التمثيل 
النسوي في التشريعات الوضعية مثل 

القوانين والقرارات

حوار - ابتسام اغفير

طرابلس: الوسط

< آثار  تخريب بمستشفى ابن النفيس بالعاصمة طرابلس 

<    شرطية ليبية في بنغازي

<  أحد فصول مدرسة العلمين بطرابلس وتبدو فيه آثار تخريب
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شرط »الطول« يحرم الطامحات إلى 
العمل الشرطي بمديرية أمن طرابلس

وسط تحذيرات أممية من أخطارها

شظايا حرب العاصمة تعطل املدارس والخدمات الصحية
العاصمة طرابلس،  العنيفة في حرب  االشتباكات  تواصل  مع 
في  اليومية  المعاناة  تتفاقم  إذ  المدنيين،  معاناة  تتواصل 
العامة، وفي مقدمتها الصحية  سبيل الحصول على الخدمات 

والتعليمية.
المتحدة  األمم  منظمة  أعلنته  المدنيين  ضرر  أشكال  آخر 
للطفولة )يونيسيف(، اإلثنين، حيث قالت إن التصعيد األخير 
مدارس  خمس  لتدمير  أدى  حولها  وما  طرابلس  في  للعنف 
210 أخرى، بما ساهم في »خسائر فادحة في تعليم  وإغالق 
العنف في  أن  لها،  بيان  وتابعت »يونيسيف«، في  األطفال«. 
التعليم  من  طفل  ألف   115 من  أكثر  لخروج  أدى  طرابلس 
الجمعة،  سوق  ومناطق  سليم  وأبو  زارة  عين  مناطق  في 
إنسانية  معلومات  بوابة  أكبر  وهي  ويب«،  »ريليف  بحسب 
لهجوم  تعرضت  مدارس  أربع  أن  البيان  وأوضح  العالم.  في 
في  تسبب  ما  الحالي،  يناير   3 يوم  الجمعة  سوق  بلدية  في 

أضرار جسيمة وأثر على نحو ثالثة آالف طالب.
على  األخيرة  الهجمات  أن  على  »يونيسيف«  وشددت 
طرابلس  في  عام  بشكل  األمن  وانعدام  التعليمية  المرافق 
وما حولها يجعالن حياة األطفال على المحك بمجرد الذهاب 
إلى  الوالدين  أحد  يضطر  أال  »يجب  يوميًّا،  المدرسة  إلى 
إن  مضيفة  سالمتهم«،  أو  األطفال  تعليم  بين  االختيار 
عن  بداًل  خوف«،  »أماكن  أصبحت  طرابلس  في  المدارس 
المدرسة  خارج  »األطفال  والنمو،  للتعلم  آمنة  أماكن  كونها 

القتال«. والتجنيد في  العنف  معرضون لخطر متزايد من 
في  حتى  طفل،  لكل  أساسي  حق  التعليم  أن  وأكدت 
الهجمات  أن  على  مشددة  بالصراع،  المتأثرة  المناطق 
الطفل  لحقوق  خطيرًا  انتهاكًا  تعد  التعليمية  المرافق  على 
كما  اإلنسان،  حقوق  وقانون  الدولي  اإلنساني  والقانون 
على  مدمر  تأثير  له  التعلم  فرصة  من  األطفال  حرمان  أن 

ومستقبلهم. رفاههم 
حماية  إلى  ليبيا  في  النزاع  أطراف  »اليونيسيف«  ودعت 
المدارس  ضد  الهجمات  ووقف  األوقات،  جميع  في  األطفال 
على  العشوائية  الهجمات  ذلك  في  بما  العنف  عن  واالمتناع 

المدنية. التحتية  والبنية  المدنيين 
المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  الممثل  نائب  وكان 
الماضي،  بيانًا نهاية األسبوع  الحلو، أصدر  ليبيا، يعقوب  في 
في  األخيرة  الجوية  الهجمات  في  مدنيين  ضحايا  وقوع  حول 
البعثة  موقع  على  المنشور  بيانه  في  الحلو  وأعرب  طرابلس. 
الجوية  للغارات  الشديدة  إدانته  عن  اإلنترنت،  شبكة  على 
قائاًل:  حولها،  وما  الليبية  العاصمة  على  المكثف  والقصف 
عشوائي  بشكل  المستمرة  الهجمات  من  بالصدمة  »أشعر 
الذي  األمر  المدنية،  التحتية  والبنية  المدنية  المناطق  على 
أطراف  تدرك  أن  يجب  األبرياء.  أرواح  من  بالمزيد  يودي 
النزاع أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية 
والمرافق  الصحيين  للعاملين  المباشر  واالستهداف  المدنية 

الصحية قد تشكل جريمة حرب«.

 11 عن  يقل  ال  ما  قتل  الماضي،  ديسمبر  بداية  ومنذ 
نفسه،  البيان  ووفق  آخرين.   40 من  أكثر  وُأصيب  مدنيًا 
مباشر  بشكل  طرابلس  في  أخيرًا  المواجهات  تصاعد  يؤثر 
المنقذة  األساسية  الخدمات  تقديم  واستدامة  استمرار  على 
للحياة في أبو سليم وعين زارة وتاجوراء والمناطق المجاورة 

معيتيقة. لمطار 
التقديرات إلى أن ما يقارب نصف المرافق الصحية  وتشير 
االشتباكات  نطاق  في  تقع  أصبحت  الثالث  البلديات  في 
على  صحية  منشأة   12 إجبار  اآلن،  حتى  تم  حيث  الحالية، 
الصحية  للرعاية  أخرى  مراكز  أربعة  توجد  كما  اإلغالق. 
للخطر  المعرضة  المناطق  في  زارة  عين  بلدية  في  األولية 
من  أكثر  هناك  زال  »ما  الحلو:  وأوضح  اإلغالق.  وشك  وعلى 
يخاطرون  الطبيين  وغير  الطبيين  العاملين  من  آالف  ستة 
البلديات  في  الصحية  الخدمات  توفير  لضمان  بحياتهم 
يقل  ال  ما  إيقاف  إلى  يؤدي  قد  العنف  استمرار  إن  الثالث. 
48 منشأة  72 ألف استشارة طبية على األقل شهريًا في  عن 

األولية«. الصحية  للرعاية 
هذه  نتيجة  األعلى  الثمن  يدفعون  األطفال  زال  وما 
تعليق  في  المسلح  القتال  تصاعد  تسبب  حيث  النزاعات، 
العامة والخاصة في بلديتي أبو سليم وعين  جميع المدارس 
أطفال،  ورياض  مدارس   210 من  أكثر  إغالق  تم  حيث  زارة، 
من  المدرسة  سن  في  طفل  ألف   113 من  أكثر  يحرم  مما 

التعليم. في  الحق 
كما تم استهداف عدة مرات الجزء المدني من مطار معيتيقة، 
إلى  للسفر  في طرابلس  للمدنيين  الوحيدة  البوابة  يعد  الذي 
المنقذة  والخدمات  اإلنسانية  الخدمات  إيصال  ونقطة  الخارج 
للحياة. فقد سقطت عدة صواريخ على محيط المطار مما تسبب 

في اضطراب وتعليق الطيران المدني.
والمرافق  المدارس  على  الهجمات  »تعد  الحلو:  وأضاف 
والقانون  الدولي  اإلنساني  للقانون  خطيرًا  انتهاكًا  الطبية 
من  ضعفًا  األكثر  الفئات  وتحرم  اإلنسان،  لحقوق  الدولي 
العنف  أعمال  إن  الطبية.  والرعاية  التعليم  في  حقوقهم 
اإلنساني  المجال  في  والعاملين  المدنيين  ضد  ترتكب  التي 

العبارات«. بأشد  وأدينها  المدنية مؤسفة،  التحتية  والبنية 
اإلنسانية،  االحتياجات  زيادة  إلى  القتال  تصاعد  وأدى 
المدنيين  لجميع  األساسية  الخدمات  توفير  يجب  حيث 
حياتهم  تتعرض  والذين  إليها  الحاجة  أمس  في  هم  الذين 
المساعدات  »وصول  ضرورة  على  الحلو  وشدد  للخطر. 
مما  المدنيين،  إلى  عوائق  ودون  آمنة  بطريقة  اإلنسانية 
المتحدة والشركاء  المعنية واألمم  يضمن مواصلة السلطات 
داعيًا  للحياة«.  المنقذة  أعمالهم  اإلنساني  المجال  في 
الحرب  جرائم  مرتكبي  إلفالت  حد  ووضع  »المساءلة  إلى 

العقاب«. من  الجسيمة  واالنتهاكات 
وخلص بالقول إنه »حتى في أوقات النزاع المسلح الذي ال 
بالتزاماتهم  الوفاء  القتال  أطراف  جميع  على  تفاديه،  يمكن 
اتفاقات  في  عليه  المنصوص  النحو  على  المدنيين،  بحماية 
في  تأييدًا  الدولية  المعاهدات  أكثر  إحدى  وهي  جنيف، 

العالم«.

نحتاج إلى »كوتة« فهي مثل العكاز أو 
السلم أو الشيء المعين للمرأة كي تأخذ 

فرصتها مثلها مثل أخيها الرجل
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املواجهة بني املعسكرين تشل إجراءات التحقيق النيابي

في محاولة لخفض التوترات

وسط مضاعفة الجهود استعدادا لموجة حر جديدة

رفض »جمهوري« ملطالب »الديمقراطيني« 
باالستماع ألربعة شهود في قضية عزل ترامب

مساع دبلوماسية متجددة من رئيس كوريا الجنوبية 
الستئناف الحوار مع جارته الشمالية

أستراليا تأمل في قدوم إعصار ملواجهة لهيب الحرائق املدمرة

القومي  لألمن  السابق  المستشار  إعالن  بعد 
للخضوع  استعداده  بولتون  جون  األميركي 
الرئيس  عزل  تحقيق  جلسات  خالل  الستجواب 
يستدعيه  أن  شرط  ترامب،  دونالد  األميركي 
الجمهوريين  زعيم  أكد  رسميا،  الشيوخ  مجلس 
استدعاء  قضية  أن  ماكونيل  ميتش  بالمجلس 
شهود يجب أن تتم تسويتها بعد بدء محاكمة 
بولتون  إعالن  وجاء  قبلها.  وليس  ترامب 
طلب  تلبية  رفض  ماكونيل  واصل  بينما 
الديموقراطيين االستماع ألربعة شهود أحدهم 
أربعة  على  الديموقراطيون  ويعول  بولتون. 
شهود أحدهم بولتون الذي أقيل في العاشر من 
ترامب. ويرى  2019 بسبب خالفات مع  سبتمبر 
السابق  المستشار  أن  كذلك  الديمقراطيون 
التي  الضغوط  عن  معلومات  يقدم  أن  يمكن 
وخصوصا  أوكرانيا  على  األبيض  البيت  مارسها 
تجميد مساعدة عسكرية تبلغ حوالى 400 مليون 
دوالر. ومنعت الرئاسة حتى اآلن مستشاريها من 
التعاون مع التحقيق المتعلق بعزل ترامب. وكان 
بولتون صرح أنه سينتظر قرار القضاء بشأن هذا 
النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قبل 

أن يلبي أي طلب.
لكن محكمة لجأ إليها أحد معاونيه السابقين، 
أغلقت األسبوع الماضي الملف بدون أن تحسم 
»نتيجة  اإلثنين  بيان  في  بولتون  وقال  األمر. 
زالت شهادتي مطروحة، قررت  لذلك وبينما ما 
ممكن«.  شكل  بأفضل  المسألة  هذه  تسوية 
وأضاف »إذا أصدر مجلس الشيوخ أمرا بالحصول 
بها«.  لإلدالء  مستعدا  سأكون  إفادتي،  على 
 51 أصوات  إلى  بولتون  باستدعاء  قرار  ويحتاج 
مئة.  عددهم  البالغ  الشيوخ  مجلس  أعضاء  من 
لكن الديمقراطيين وحلفاءهم ال يتمتعون بدعم 

أكثر من 47 سيناتورا.
وقال زعيم األقلية الديموقراطية في مجلس 
الشيوخ تشاك شومر »أصبح األمر مرهونا بأربعة 
أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الستدعاء 

دعا  التوترات،  خفض  إلى  تهدف  خطوة  في 
إلى  الثالثاء،  جاي،  مون  الجنوبية  كوريا  رئيس 
كوريا  مع  الدبلوماسي  الحوار  دفع  على  العمل 
أون  يونغ  كيم  زعيمها  زيارة  إلتاحة  الشمالية 
سول، في وقت تخلى فيه هذا األخير عن تفاهم 

حول التجارب النووية.
الرئيس  من  الجديدة  الدعوة  هذه  وتأتي 
الكوري الجنوبي المدافع بحماسة عن الحوار بين 
الكوريتين منذ انتخابه في 2017، بعد أقل من 
أسبوع من تهديد كيم بأن يظهر للعالم »سالحا 

إستراتيجيا جديدا«.
لحزب  المركزية  اللجنة  أمام  تصريحاته  وفي 
لكوريا  أبدا  كيم  يشر  لم  الكوري،  العمال 
دونالد  مع  له  قمة  آخر  فشل  ومنذ  الجنوبية. 
ترامب في هانوي في فبراير 2019، كثف الزعيم 
كوريا  على  الكالمية  هجماته  الشمالي  الكوري 
يتباحث  ما  لديه  يعد  لم  أنه  مؤكدا  الجنوبية، 
إن مسؤوال كوريا شماليا  بل  جارته.  بشأنه مع 
الكورية  الرئاسة  أخيرا  وصف  المستوى  رفيع 
أعلى  بصوت  ينبح  خجول  »كلب  بأنها  الجنوبية 

قليال«.
مد  من  مون  الرئيس  يمنع  لم  ذلك  أن  غير 
خطابه  في  وقال  الشمالية.  لجارته  مجددا  يده 
تتمكن  بأن  »آمل  الجديدة:  السنة  لمناسبة 
كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية من بذل جهود 
أقرب  في  تتم  حتى  الظروف  لتوفير  مشتركة 

اآلجال زيارة الرئيس كيم يونغ أون«.
وكانت دعوة كيم لزيارة سول وجهت له خالل 

من  حدة  أقل  جوية  أحوال  من  مستفيدين 
أستراليا،  في  اإلطفاء  عناصر  ضاعف  السابق، 
الثالثاء، جهودهم للسيطرة على حرائق الغابات 
الهائلة التي تضرب البالد، قبل موجة حر جديدة 

في األيام المقبلة.
وعلى هؤالء المتطوعين المنهكين بعد أشهر 
انتشار  ضبط  على  العمل  اللهب  مكافحة  من 
للخطر،  المعرضة  المناطق  وتمشيط  النيران 
النباتات  في  متعمدة  حرائق  إشعال  إلى  إضافة 
للحرائق  معززا  عامال  تكون  أن  من  لمنعها 
لتطبيق  الوقت  اإلطفائيون  ويسابق  الكبرى. 
الجوية  األرصاد  وكالة  ترقب  مع  اإلجراءات  تلك 
الحرارة،  بدرجات  جديدا  ارتفاعا  األسترالية 
مدير  وأعلن  شديدة.  رياح  برفقة  الجمعة، 
نيو  والية  في  الريفية  المناطق  في  اإلطفاء 
ساوث ويلز شاين فيتزسيمونز: »نحن اآلن أمام 
ضرورة تنظيم األعمال الوقائية للحد من األضرار 
المحتملة، ومنع اندالع مراكز حرائق جديدة في 

األيام المقبلة«.
الجوية  الظروف  أن  إلى  فيتزسيمونز  وأشار 
»عودة  من  حذر  لكن  أكثر«،  »لصالحنا  الحالية 
الحرائق  زالت عشرات  وما  األسبوع«.  الحر خالل 
وتخشى  القارة.  شرق  في  السيطرة  عن  خارجة 
السلطات تقاطع حريقين في واليتي نيو ساوث 

ويلز وفكتوريا، قد ينتج عنهما حريق هائل.
بسبب  اإلثنين،  الصعداء،  البالد  وتنفست 

بولتون وثالثة شهود آخرين«. ويمكن أن يقوم 
السناتور ميت رومني أحد الجمهوريين النادرين 
هذه  في  باالنشقاق  بولتون  ينتقدون  الذين 
قادرا  أكون  أن  »أود  لصحفيين  وقال  القضية. 
»إنه  وأضاف  بولتون«.  لجون  االستماع  على 

يمتلك معلومات أساسية أرغب في معرفتها«.
الشهود  مسألة  أن  مجددا  ماكونيل  وأكد 
يجب أن تتم تسويتها بعد بدء المحاكمة وليس 
قبلها كما حدث في 1999 عندما تمت محاكمة 
كذب  ألنه  كلينتون  بيل  الديموقراطي  الرئيس 
البيت  في  المتدربة  مع  أقامها  عالقة  بشأن 
كان  »إذا  وأضاف  ليونسكي.  مونيكا  األبيض 
فيجب  كلينتون،  الرئيس  قضية  في  جيدا  ذلك 
أنه  مؤكدا  ترامب«،  للرئيس  كذلك  يكون  أن 
»في هذا الوقت الخطير، يواصل الديموقراطيون 

آخر قمة للكوريتين في سبتمبر 2018، حين زار 
مون بيونغ يانغ في ظرف استثنائي من االنفراج 
جدا.  بعيدا  اليوم  يبدو  الجزيرة. ظرف  في شبه 
لبيونغ  اليوم  اليد  مد  أن  كثيرون  خبراء  واعتبر 
مون:  الرئيس  وأضاف  بالمرة.  واقعي  غير  يانغ 
كيم(  )مع  متكرر  بشكل  االجتماع  في  »أرغب 
التشاور  فكرة  عرض  كما  هوادة«.  بال  والتحاور 
األولمبية  األلعاب  في  للمشاركة  يانغ  بيونغ  مع 
بطوكيو صيف 2020 بوفد كوري واحد وعرض 

موحد في حفل االفتتاح.
كورية  راية  خلف  تمثلتا  الكوريتان  وكانت 
خلفية  على  األزرق  باللون  الجزيرة  شبه  تجسد 

لتتيح  كافية  تكن  لم  لكنها  األمطار،  هطول 
المناطق،  بعض  وفي  تماما.  الحرائق  انطفاء 
خصوصا  اإلطفاء،  رجال  عمل  األمطار  أعاقت 
عمليات الحرق المتحكم بها التي كانوا يحاولون 
تنفيذها. وقتل 25 شخصا منذ بداية هذه األزمة 
إلى  منزل   1800 من  أكثر  وتحول  سبتمبر.  في 
ألف كلم   80 بمساحة  مناطق  رماد، كما دمرت 

مربع، أي ما يساوي مساحة جزيرة أيرلندا.
وفي مؤشر آخر على حجم الكارثة التي ضربت 
تشيلي  في  الطقس  إدارتا  أعلنت  أستراليا، 

مناوراتهم السياسية بإجراءات عزل الرئيس هذه 
وأشار  الرئيس.  ضد  حزبية«  دوافع  من  النابعة 
بعد  األوسط  الشرق  في  المتزايد«  »التوتر  إلى 
الغارة األميركية التي قتل فيها الجنرال اإليراني 

قاسم سليماني في بغداد.
اإلجراءات  المعسكرين  بين  المواجهة  وتشل 
مجلس  في  الديموقراطية  األغلبية  اتهام  منذ 
الجمهوري  الرئيس  ديسمبر،   18 في  النواب 
»باستغالل السلطة« و»عرقلة عمل الكونغرس«.
الرئيسة  ترفض  ذلك،  يتحقق  لم  وما 
بيلوسي  نانسي  النواب  لمجلس  الديموقراطية 
وهي  الشيوخ،  مجلس  إلى  االتهام  قرار  نقل 
في  لرئيس  محاكمة  ثالث  لبدء  أساسية  خطوة 
إن  بيلوسي  وقالت  المتحدة.  الواليات  تاريخ 
السماح  عليهما  ماكونيل  والسيناتور  »الرئيس 

بيضاء، في افتتاح األلعاب الشتوية في 2018 في 
كوريا الجنوبية. كما شارك فريق نسائي مشترك 
في دورة الهوكي على الجليد. وبعد تلك األلعاب 
األولمبية شوهدت عدة فرق مشتركة في الجيدو 
اليد، بل تم حتى طرح فكرة  وكرة السلة وكرة 
 ،2032 ألعاب  في  موحد  بمنتخب  المشاركة 
»فرصة  سيكون  ذلك  أن  الثالثاء،  مون،  واعتبر 
أننا  للعالم  لنظهر  والشمال  للجنوب  ذهب  من 

نشكل شعبا واحدا«.
منذ  تعثرت  الرياضة«  »دبلوماسية  لكن 
أشهر. ففي أكتوبر طلبت بيونغ يانغ هدم مجمع 
سياحي شيدته شركة كورية جنوبية في منتجع 

الحرائق  أدخنة  أن  عن  اإلثنين،  واألرجنتين، 
اللذين  البلدين  سماء  وصلت  قد  األسترالية 
يقعان على بعد أكثر من 12 كلم عن أستراليا. 
الحرائق  المالية ألضرار موسم  القيمة  زالت  وما 
الكارثي هذا غير معروفة حتى اآلن. لكن مجلس 
التعويضات  طلبات  أن  أعلن  التأمين  شركات 
مليون   700 على  تزيد  الشركات  وصلت  التي 
من  مبلغ  يورو(،  مليون   433( أسترالي  دوالر 
المرجح أن يرتفع. وتعهد رئيس الوزراء، سكوت 
موريسون، الذي يواجه انتقادات لتأخر رده في 

مؤكدة  بإفاداتهم«،  باإلدالء  الشهود  لهؤالء 
أن  الشيوخ  لمجلس  يمكن  »ال  تغريدة  في 
القضية  خنق  الرئيس  محاولة  في  يكون شريكا 
الدفع  نيته  ماكونيل  يخفي  وال  األوكرانية«. 
الذي  الشيوخ  مجلس  في  ترامب  تبرئة  باتجاه 
وقت  أسرع  في  الجمهوريون،  عليه  يسيطر 
تغريدة  في  األميركي  الرئيس  وكتب  ممكن. 
تنتهي  أن  يجب   )...( االتهام  »مهزلة  اإلثنين 

بسرعة«.
للتوصل  فرصهم  أن  الديمقراطيون  ويدرك 
يأملون  لكنهم  معدومة،  شبه  ترامب  عزل  إلى 
سلطته  فعال  استغل  بأنه  األميركيين  إقناع  في 
بايدن  جو  حول  التحقيق  أوكرانيا  من  بطلبه 
التي  الرئاسية  االنتخابات  في  المحتمل  خصمه 

ستجرى في نوفمبر المقبل.

الكوريتين،  بين  الحدود  قرب  كومغانغ  جبل 
غير  جنوبيين.  كوريين  سياحا  لفترة  واستقبل 
الرحالت  استئناف  على  يعمل  أنه  أكد  مون  أن 
المنظمة من كوريا الجنوبية إلى جبل كومغانغ، 
وأيضا على إعادة فتح مجمع كيسونغ الصناعي، 
حيث كانت شركات كورية جنوبية تشغل عمالة 

كورية شمالية.
التعاون  مشروعي  إحياء  إعادة  وستشكل 
مجلس  من  المقررة  العقوبات  لبعض  انتهاكا 
األمن الدولي إلجبار كوريا الشمالية على التخلي 
المحظورة.  والصاروخية  العسكرية  برامجها  عن 
ورأى شونغ سونغ شانغ مدير مركز دراسات في 
أن  كبير«  حد  إلى  المرجح  غير  »من  أنه  سول 

تستجيب كوريا الشمالية لمبادرة مون.
تثير  الحالي  للوضع  سول  قراءة  »إن  وقال: 
إشكاال«، موضحا: »ليس هناك بالنسبة لكيم أي 
مكسب سياسي من زيارة سول حاليا، بالنظر إلى 
أن كوريا الشمالية أعلنت تقريبا أنها لن تبحث 
المتحدة«.  الواليات  مع  النووي  الملف  مجددا 
واعتبر أن شان إيل ألفار الكوري الشمالي وأصبح 
أشبه  مون  إدارة  مقاربة  أن  سول،  في  باحثا 
وخيارات  مشروط«  غير  لكن  مستحيل  بـ»حب 

سول قليلة.
التعامل  في  الطريقة  هذه  »إن  وأضاف: 
ليست  يانغ،  بيونغ  شتائم  رغم  الشمال،  مع 
)الطريقة( المثالية لكن الجنوب ال يمكنه تقريبا 
األمم  استمرت عقوبات  ما دامت  أي شيء  فعل 
المتحدة«. وأقر كيم األسبوع الماضي أن الوضع 
مجددا  أكد  لكنه  »خطير«.  لبالده  االقتصادي 
تحت  العيش  لمواصلة  استعداد  على  بالده  أن 

العقوبات للحفاظ على قدراتها النووية.

التعامل مع األزمة وموقفه الضعيف إزاء مكافحة 
التغير المناخي، بتخصيص ملياري دوالر أسترالي 
من  عامين  مدى  على  تدفع  يورو(  مليار   1.2(
لمساعدة  وطني  لصندوق  الضريبية  العائدات 
مراسم  سيدني  في  وأجريت  الحرائق.  ضحايا 
 36 يبلغ  إطفائي  وهو  أودواير،  ألندرو  تكريم 
عاما، قتل أثناء مكافحته للحرائق أواخر ديسمبر.

البرتقالي  بزيهم  زمالئه  من  عدد  واصطف 
الذي  الموكب  مرور  أثناء  الطريق  طرف  على 
يحمل نعشه، والذي غطي بعلم إدارة اإلطفاء في 
الظروف  تكون  أن  يتوقع  وال  الريفية.  المناطق 
عليه،  كانت  كما  كارثية  المقبلة  األيام  في 
بي  »إيه  لقناة  أعلن  فيتزسيمونز  لكن  السبت. 
سي« العامة أنه ال يجوز »أن نعتقد أننا انتصرنا 

اعتمادا على انطباع خاطئ باألمان«.
يتمكن  أن  من  أكبر  الحرائق  وبعض 
يمكن  وال  عليها،  القضاء  من  اإلطفائيون 
وفق  غزيرة،  بأمطار  إال  نهائيا  تنتفي  أن 
المناطق  في  اإلطفاء  مدير  ورحب  فيتزسيمونز. 
بات  الذي  ويلز،  ساوث  نيو  والية  في  الريفية 
البالد،  في  معروفا  وجها  الماضية  األشهر  في 
الغربية  الشمال  السواحل  قبالة  يتشكل  بإعصار 
سيجلبها  التي  األمطار  تكون  بأن  آمال  للبالد، 
اإليجابي  »من  وأوضح:  الحرائق.  موسم  نهاية 
ذلك،  أقول  أن  يجب  ال  يتشكل.  إعصار  رؤية 
لكن آمل بأال ينتج عنه أضرار«. وتابع: »إذا كنا 
محظوظين، فهذا اإلعصار دليل على بداية فترة 
األمطار الموسمية التي ستبعد كتلة الهواء الحار 

المؤثرة بشكل كبير على الطقس«.

وسط توتر متصاعد حول العالم، عبر األمين 
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام 
اإلثنين، عن قلقه البالغ بشأن تزايد التوترات 
ضبط  درجات  »أقصى  إلى  ودعا  العالمية، 
تصريحات  في  غوتيريس  وقال  النفس«. 
مقتضبة في مقر األمم المتحدة في نيويورك: 
»بدأ العام الجديد وعالمنا في حال اضطراب«. 
التوترات  أوقات خطرة.  وأضاف: »نعيش في 
هذا  في  أعلى مستوياتها  عند  الجيوسياسية 

القرن. وهذه االضطرابات تتصاعد«.
إلى  مباشرة  غوتيريس  يتطرق  ولم 
األوسط  الشرق  في  المتصاعدة  التوترات 
عقب مقتل سليماني، قائد فيلق القدس، في 
كانت  تصريحاته  أن  إال  أميركية.  غارة جوية 

تستهدف الجانبين على ما يبدو.
يدفع  هذا  التوترات  أتون  »إن  وأضاف: 
قرارات  اتخاذ  إلى  الدول  من  متزايدا  عددا 
تبعات غير متوقعة، وتحمل  لها  غير متوقعة 
خطرا شديدا يتمثل في الخطأ في الحسابات«. 
وتابع أنه يتابع تصاعد التوترات العالمية أخيرا 
مع  مستمر  اتصال  على  وهو  كبير«،  بـ»قلق 

»رسالتي  وقال:  العالم.  حول  كبار  مسؤولين 
مارسوا  التصعيد،  أوقفوا  وواضحة:  بسيطة 
بدء  أعيدوا  النفس،  ضبط  درجات  أقصى 

الحوار، جددوا التعاون الدولي«.
المعاناة  ننسى  ال  »دعونا  وواصل: 
اإلنسانية الفظيعة التي تتسبب بها الحروب، 
العاديون  الناس  فيها  يدفع  ما  دائما  والتي 
الثمن األغلى. إن واجبنا المشترك يحتم علينا 
الجوية  الضربة  على  فعل  رد  وفي  تجنبها«. 
األميركية، التي أودت بالجنرال اإليراني الكبير 
باسم  قال متحدث  الجمعة،  قاسم سليماني، 
غوتيريس إن األمين العام »دعا باستمرار إلى 
الخليج«. وأضاف: »هذه  التصعيد في  خفض 
فيها  يمارسوا  أن  القادة  على  يجب  لحظة 
أقصى درجات ضبط النفس.. ال يمكن للعالم 

أن يتحمل حربا أخرى في الخليج«.
مايك  األميركي،  الخارجية  وزير  وتحدث 
وزارة  اإلثنين، حسب  غوتيريس  مع  بومبيو، 
األوسط  الشرق  ملفي  لمناقشة  الخارجية، 
وفنزويال، حيث أعيد انتخاب زعيم المعارضة 
في  األحد،  للبرلمان،  رئيسا  غوايدو  خوان 
امتنانه  بومبيو عن  وأعرب  انتخابات ساخنة. 
الدبلوماسية  »جهوده  على  لغوتيريس 

المستمرة«، حسب المتحدث.

واشنطن – وكاالت

دعوة أممية إلى »ضبط النفس« 
وسط تصاعد التوترات العاملية

نيويورك – وكاالت

ُقتل تسعة أشخاص اإلثنين في انفجار قنبلة 
في سوق مزدحمة على جسر عند الحدود بين 
مصادر  أعلنت  ما  وفق  والكاميرون،  نيجيريا 
أمنية. وانفجرت القنبلة على الجانب النيجيري 
من جسر »ال بيد« الذي يفصل بين بلدتي 

غامبورو النيجيرية وفوتوكول الكاميرونية.
وقال ضابط في الجيش طلب عدم كشف 
بمقتل  تفيد  األولية  »المعلومات  إن  هويته 
نيجيريون«.  جميعهم  أشخاص...  تسعة 
وأعلن الضابط سقوط 26 جريحا بينهم 21 
نيجيريا وخمسة كاميرونيين. وقال شهود إن 
كثرا ممن كانوا على الجسر قفزوا في النهر. 
أطفاال  إن  محلية  ميليشيا  في  قيادي  وقال 
كانوا يبيعون الخضروات على الجسر قد قتلوا 
في االنفجار. وتنشط جماعة بوكو حرام على 

جانبي الحدود وتشن هجمات بشكل دوري.
تجاري،  مركز  وهي  غامبورو،  وتشهد 

حين   2014 أغسطس  منذ  عنف  أعمال 
سيطرتهم  حرام  بوكو  جهاديو  فرض 
واستعاد  المجاورة.  نغاال  بلدة  وعلى  عليها 
الجيش النيجيري البلدتين في سبتمبر 2015 
ضرية  معارك  بعد  تشادية  قوات  بمساعدة 
استمّرت أشهرا. لكن »الجهاديين« يواصلون 
شن هجمات متفرقة، ونصب كمائن للجنود 
مخيمات  ومهاجمة  والمزارعين  والسيارات 
الالجئين. وينشط في محيط غامبورو ونغاال 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« في غرب إفريقيا 
وجماعة بوكو حرام التي انشقت عنه في عام 
2016. وأسفر تمّرد بوكو حرام المستمر منذ 
عشرة أعوام عن 36 ألف قتيل ونحو مليوني 
نازح في شمال شرق نيجيريا. وطاولت أعمال 
الكاميرون،  وتشاد  النيجر  الجوار  دول  العنف 
ما استدعى تشكيل تحالف عسكري من أجل 

التصدي للمتمردين.

الثالثاء، بإعدام أربعة  أمرت محكمة هندية، 
بجريمة  إدانتهم  بعد  يناير   22 في  رجال 
بشكل  دلهي  جامعة  في  طالبة  اغتصاب 
ستة  واتهم   .2012 في  وقتلها  جماعي 
أشخاص في البداية بالمشاركة في الجريمة 
تم  أنه  إال  حافلة،  في  وقعت  التي  الوحشية 
اإلفراج عن أحدهم بعد احتجازه لفترة وجيزة 
كان  آخر  انتحر  بينما  قاصرا،  كونه  بسبب 

ينتظر محاكمته.
دلهي،  محكمة  قاضي  أصدر  والثالثاء، 
شنقا  األربعة  بإعدام  أمرا  كومار،  ساتيش 
الشهر  من   22 صباح  السابعة  الساعة 
استئناف  األربعة  بإمكان  يزال  وال  الجاري. 
الحكم، وتقديم طلب رأفة للرئيس الهندي. 
وتعرضت جيوتي سنغ )23 عاما( لهجوم في 
ديسمبر 2012 أثناء عودتها إلى منزلها من 

السينما بصحبة صديق لها.
اغتصابها  على  المهاجمون  وتناوب 

بينما  حديدي،  بقضيب  جسدها  وانتهاك 
وبعد  المدينة.  شوارع  تجوب  الحافلة  كانت 
تعرض  الذي  وصديقها  بها  ألقوا  ذلك 
إحدى  جانب  على  حفرة  في  المبرح  للضرب 
بعد  بجراحها  متأثرة  سنغ  وتوفيت  الطرق. 
الهجوم في سنغافورة،  األسبوعين من  نحو 
المتخصص.  العالج  لتلقي  نقلها  تم  حيث 
الشوارع  إلى  الهنود  آالف  عشرات  وخرج 
صياغة  إعادة  إلى  القضية  وأدت  احتجاجا، 
الجنسية.  باالعتداءات  المتعلقة  القوانين 

وأعربت عائلة سنغ عن سرورها بالحكم.
للصحفيين:  ديفي  أشا  والدتها  وصرحت 
»سيعيد هذا الحكم ثقة النساء في القضاء.. 
أما  أخيرا«.  العدالة  على  ستحصل  وابنتي 
للبالد  »جيد  بأنه  الحكم  فوصف  والدها 
سيستمر  الكفاح  »ولكن  وأضاف:  بأكملها«. 
ممن  األخريات  بنات  من  العديد  إلنصاف 
هن في وضع مماثل في أنحاء الهند«. وذكر 
اإلعالم الهندي أن سجن تيهار الذي يحتجز 
فيه المدانون، أجرى أخيرا تجربة على عملية 

شنق باستخدام الدمى.

بعد سبعة أشهر من أزمة سياسية غير مسبوقة 
العام  الصين  إلى  إعادتها  منذ  المدينة  في 
1997، أعرب الممثل الجديد للحكومة المركزية 
الصينية في هونغ كونغ عند تسلمه مهامه، 
اإلثنين، عن األمل في أن تتمكن المنطقة التي 
تتمتع بشبه حكم ذاتي »من العودة سريعا إلى 

المسار الصحيح«.
وأعلنت الصين، السبت، تعيين ليو هيوينينغ 
مديرا لمكتب االرتباط لهونغ كونغ بدال من 
وانغ زيمين، في أكبر تعديل تقوم به بكين 
بدء  منذ  السابقة  البريطانية  المستعمرة  في 

االحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في يونيو.
)سي  الصيني  الحكومي  التلفزيون  وأعلن 
سي تي في( السبت أن »وانغ أقيل من مهامه« 
دون مزيد من التفاصيل. وأدلى ليو البالغ من 
مهامه  تسلمه  لدى  اإلثنين،  عاما،   65 العمر 
الصينية،  المندرين  بلغة  مقتضب  بتصريح 

غالبية  يتكلمها  التي  الكانتونية  من  بدل 
سكان هونغ كونغ. ولم يشر في كلمته إلى أي 
تعديل محتمل في سياسة بكين إزاء »منطقتها 
الذي  ليو  المضطربة. وأكد  الخاصة«  اإلدارية 
رفض الرد على أسئلة الصحافة أن »الوضع في 
األخيرة مزق قلوب  هونغ كونغ خالل األشهر 
الجميع. يأمل الجميع بصدق أن تتمكن هونغ 

كونغ من العودة إلى المسار الصحيح«.
تظاهرات  يونيو  منذ  المدينة  وتشهد 
قوات  مع  عنف  أعمال  بعضها  تخلل  حاشدة، 
شؤونها،  في  بكين  بتدخل  للتنديد  األمن، 
وبتحقيق  ديمقراطية  بإصالحات  وللمطالبة 
أنه  ليو  وأكد  الشرطة.  عنف  حول  مستقل 
التي قدمت  المدينة  في  تهدئة  دور  سيلعب 
»مساهمة هامة في انفتاح الصين وتحديثها«. 
وعند حديثه عن أعمال العنف خالل االحتجاجات، 
شي  الصيني  الرئيس  كلمة  من  ليو  اقتبس 
جينبينغ ليلة رأس السنة القول: »في غياب مناخ 
مستقر ومتناغم، كيف يمكن أن يكون للناس 

بيت يعيشون ويعملون فيه بسالم؟«.

9 قتلى في انفجار على الحدود 
بني نيجيريا والكاميرون

أمر قضائي في الهند بإعدام أربعة 
اغتصبوا وقتلوا طالبة قبل أعوام

ممثل الصني الجديد في هونغ كونغ: 
الوضع في األشهر األخيرة مزق قلوب الجميع

دلهي – وكاالت

هونغ كونغ – وكاالت

● األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

● جون بولتون● تشاك شومر● ميتش ماكونيل

سول – وكاالت

كانبيرا – وكاالت

● رئيس كوريا اجلنوبية مون جاي ان لدى إلقائه خطابا عبر التلفزيون

● طابور من السيارات أثناء مغادرتها مدينة »بيتمانز باي« شرق أستراليا 
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● الرئيس األميركي دونالد ترامب● حشد من اإليرانيين خالل مراسم دفن قاسم سليماني

وسط دعوات للتهدئة

الشرق األوسط على فوهة بركان بعد اغتيال سليماني والرد اإليراني

القدس  فيلق  لقائد  األميركي  االغتيال  وضع 
سليماني،  قاسم  اإليراني،  الثوري  بالحرس 
وما  الجمعة،  بالعراق،  صاروخية  ضربة  في 
تاله من رد إيراني تمثل في استهداف قاعدة 
بعشرات  األربعاء،  فجر  األميركية،  األسد  عين 
أجواء  في  برمته  األوسط  الشرق  الصورايخ، 

توتر غير مسبوقة.
على  التصعيد  لخفض  الدعوات  وتعددت 
خلفية حرب كالمية بين واشنطن وطهران، حيث 
لسليماني  باالنتقام  جدا  غفيرة  حشود  طالبت 
العراقي  الشعبي  الحشد  هيئة  رئيس  ونائب 
قضوا  الذين  ورفاقهما  المهندس،  أبومهدي 
الجمعة.  بغداد،  مطار  قرب  أميركية  في ضربة 
وفي حين هدد الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
دعاه  إيرانيا،  موقعا   52 باستهداف  السبت، 
إلى  اإلثنين،  روحاني،  حسن  اإليراني  الرئيس 
»عدم تهديد األمة اإليرانية أبدا«. ودعا األمين 
إثر  ستولتنبرغ،  ينس  األطلسي،  للحلف  العام 
»المزيد  تفادي  إلى  طهران  استثنائي،  اجتماع 
من العنف واالستفزاز«، في حين رأت فرنسا أن 

على إيران »العدول عن الرد« على واشنطن.
دول  خارجية  وزراء  يعقد  أن  المقرر  ومن 
االتحاد األوروبي، الجمعة، اجتماعا لبحث األزمة 
رئيسة  ودعتهما  وطهران،  واشنطن  بين 
اليين  دير  فون  أورسوال  األوروبية  المفوضية 
إلى »التصرف باتزان«. وعلى جبهة أخرى، أعلنت 
طهران التخلي عن التزامات إضافية في االتفاق 
الدولي حول برنامجها النووي المبرم في العام 
2015 لضمان الطابع المدني ألنشطة طهران 
بعد  مضمونه  من  تقريبا  أفرغ  الذي  النووية، 
انسحاب الواليات المتحدة منه في العام 2018 
وامتناع الجمهورية اإلسالمية عن التقيد بالكثير 

من بنوده.
ورد ترامب الذي كان انسحب بشكل أحادي 
عبر   ،2018 في  إيران  مع  النووي  االتفاق  من 
سالحا  يوما  تمتلك  »لن  إيران  أن  تغريدة 
التي  األوروبية  الدول  أبدت  حين  في  نوويا«، 
ال تزال ملتزمة باالتفاق »أسفها البالغ« إلعالن 
وعلى  اليورانيوم.  تخصيب  سقف  إلغاء  إيران 
)جنوب  األهواز  في  األحد،  حصل،  ما  غرار 
غرب( وفي مشهد )شمال شرق(، تجمع سكان 
الجنرال  لتكريم  جدا  غفيرة  بأعداد  طهران 
البرد  وسط  غفيرة  حشود  وسارت  سليماني، 
القارس للمشاركة في التشييع، الذي تميز عن 
إيران  في  النظام  إليها  دعا  سابقة  تظاهرات 

بتنوع المشاركين فيه.
اإلسالمية،  للجمهورية  األعلى  المرشد  وأدى 
من  متهدج  بصوت  خامنئي،  علي  اهلل  آية 
أمام نعوش سليماني  الميت  التأثر صالة  شدة 
جامعة  في  آخرين  إيرانيين  وأربعة  والمهندس 
التحرير  رئيس  خسروي،  مزيار  وقال  طهران. 
السابق في صحيفة الشرق اإلصالحية، إن »المرة 
األخيرة التي شاهد فيها تجمعا بهذا الحجم كانت 
خالل تشييع اإلمام )روح اهلل( الخميني«، مؤسس 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية. ووفق التلفزيون 
الرسمي شارك »عدة ماليين« في التشييع الذي 

شهد لحظات تأمل وحزن وغضب، وأطلقت خالله 
هتافات »الموت ألميركا« و»الموت إلسرائيل«.

رد مدمر
األميركية  األعالم  مشيعون  وأحرق 
لقائد  االنتقام  إلى  دعوات  واإلسرائيلية وسط 

فيلق القدس، الذي يعد مهندس اإلستراتيجية 
اإليرانية في الشرق األوسط. وتفاعلت الحشود 
التي  سليماني،  الجنرال  ابنة  زينب  كلمات  مع 
الغباء  رمز  »أنت  بالقول:  ترامب  إلى  توجهت 
)..( ال تظن  الدوليين  الصهاينة  يد  ولعبة في 
وقال  شيء«.  كل  انتهى  والدي  باغتيال  أنه 

)61 عاما( بين الحضور: »ردنا يجب أن  مشيع 
يكون مدمرا«. ونقل نعش سليماني إلى مدينة 
شرق(،  )جنوب  كرمان  في  الثرى  ليوارى  قم، 

مسقط رأسه.
وتوعدت طهران بـ»رد عسكري« وبـ»انتقام 
والمكان  المناسب  »الوقت  في  قاس« 

ترامب  يفعل  لم  المقابل  في  المناسب«. 
األحد  إيران  توعد  حيث  التوتر،  لتهدئة  شيئا 
على منشآت  إذا شنت هجوما  كبير«  بـ»انتقام 
أميركية في الشرق األوسط، مهددا بضرب 52 
وبالغة  جدا  عال  مستوى  »على  بعضها  موقعا 
األهمية بالنسبة إلى إيران والثقافة اإليرانية«. 

واإلثنين، ذكرت المديرة العامة لمنظمة األمم 
)يونسكو(  والعلوم  والثقافة  للتربية  المتحدة 
من  بأنها  المتحدة  الواليات  آزوالي،  أودري 
على  تنصان  معاهدتين  وقعت  التي  الدول 
نزاع.  اندالع  حال  في  الثقافية  المواقع  حماية 
»لم  بعقوبات  العراقيين  ترامب  توعد  واألحد، 
البرلمان  قرار  على  ردا  مثيال«،  لها  يشهدوا 
العراقي المطالب بخروج القوات األميركية البالغ 

عديدها 5200 جندي من العراق.
على  أيام  ثالثة  بعد  سليماني  اغتيال  وجاء 
هجوم مؤيدين للحشد الشعبي الموالي إليران 
على السفارة األميركية في بغداد لالحتجاج على 
العراق، أسفرت عن مقتل  أميركية في  ضربات 
25 مقاتال من كتائب حزب اهلل التابعة للحشد. 
وشارك، اإلثنين، مسؤولون عراقيون وقياديون 
في صالة للترحم على روح سليماني والمهندس، 
وداس عدد من المشاركين على صورة ترامب. 
وهدد الزعيم العراقي مقتدى الصدر في تغريدة 

ترامب بـ»فيتنام« جديدة في العراق.

األولوية لـ»النووي«
وفي هذا السياق المتوتر، أعلنت إيران األحد 
برنامجها  من  واألخيرة«  الخامسة  »المرحلة 
بموجب  الدولية  التزاماتها  بخفض  القاضي 
االتفاق النووي، مؤكدة التخلي عن »كل القيود 
المتعلقة بعدد أجهزة الطرد المركزي«. غير أن 
نفسه  الوقت  في  أكدت  اإلسالمية  الجمهورية 
أن »التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية« 
التي تفرض رقابة صارمة على البرنامج النووي 
اإليراني: »سيستمر كما في السابق«. وردا على 
ذلك، دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إيران إلى 
العدول عن اإلجراءات التي تتعارض مع االتفاق 
أكدت  فيينا  وفي   .2015 العام  المبرم  النووي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها »أخذت علما 
مفتشيها  أن  على  وشددت  اإليراني  باإلعالن« 

سيواصلون أنشطة المراقبة في إيران.
ومنذ مايو، تخلت إيران تدريجيا عن التزاماتها 
األحادي  االنسحاب  على  ردا  االتفاق،  بموجب 
الجانب للواليات المتحدة منه في العام 2018، 
وإعادتها فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

النووي  االتفاق  بإبرامها  طهران  ووافقت 
النووية  على أن تخفض بشكل كبير أنشطتها 
لتثبت أنه ليس لها أهداف عسكرية، في مقابل 
التي  الدولية  االقتصادية  العقوبات  جزء  رفع 
المتحدة  الواليات  إعادة  لكن  اقتصادها.  تخنق 
فرض عقوبات على إيران أغرقت البلد النفطي 
المكاسب  انكماش خطيرة، وحرمته من  بحالة 
االتفاق.  بعد  بتحقيقها  أمل  التي  االقتصادية 
اإلعالن  يكون  أن  من  برلين  خشية  ورغم 
»الخطوة  النووي  االتفاق  إزاء  األخير  اإليراني 
األولى« باتجاه إلغائه تماما، فإن مراقبين يرون 
أن طهران تبقى »حذرة جدا« بتجنبها التنديد 
كل  أمام  يبقي  مما  مباشر،  بشكل  باالتفاق 

األطراف هامش مناورة نهائيا لمحاولة إنقاذه.
النفط  أسعار  واصلت  ذلك،  غضون  وفي 
االرتفاع، بينما تدهورت البورصات العالمية في 
ظل التوتر الذي سببه اغتيال سليماني، وارتفع 
ألعلى  مأمونا،  مالذا  يعد  الذي  الذهب  سعر 

مستوياته منذ العام 2013.

بغداد - طهران - واشنطن - وكاالت

قلق ياباني.. وأملانيا ال تحبذ التلويح بمعاقبة العراقالرياض: واشنطن لم تتشاور معنا قبل عملية االغتيال

● موقع استهداف قاسم سليماني قرب مطار بغداد

لم  واشنطن  إن  األحد،  سعودي،  مسؤول  قال 
فيلق  قائد  اغتيال  بشأن  الرياض  مع  تتشاور 
قاسم  اإليراني  الثوري  الحرس  في  القدس 
سعودية  محاوالت  مع  بالتزامن  سليماني، 
وأضاف  المنطقة.  في  المتصاعد  التوتر  لتخفيف 
عدم  طالبا  برس«،  »فرانس  لـوكالة  المسؤول 
كشف هويته: »لم تتم مشاورة المملكة العربية 
وتابع:  األميركي«.  الهجوم  بشأن  السعودية 
»نظرا للتطورات السريعة، تؤكد المملكة أهمية 
البرهنة على ضبط النفس للوقاية من أي عمل 

يمكن أن يؤدي إلى تصعيد«.
ودعت وزارة الخارجية السعودية الجمعة إلى 
بن  سلمان  الملك  طالب  بينما  النفس،  ضبط 
عبد العزيز بإجراءات عاجلة »لخفض التوتر«، في 
اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح، 

حسبما ذكرت وكالة األنباء السعودية.
الوزراء  رئيس  مع  آخر  هاتفي  اتصال  وفي 
العهد  ولي  شدد  المهدي،  عبد  عادل  العراقي 
األمير محمد بن سلمان على ضرورة  السعودي 

»تهدئة الوضع«، كما ذكرت الوكالة.
واألحد، حذرت السفارة األميركية في الرياض 
مواطنيها المقيمين بالقرب من قواعد عسكرية 
متزايد  المملكة من »خطر  نفطية في  ومنشآت 
المسيرة«.  والطائرات  بالصواريخ  هجمات  من 
وخالل األشهر الماضية، تصاعدت التوترات بين 
واشنطن والرياض من جهة، وطهران من جهة 
نفط  ناقالت  على  هجمات  سلسلة  بعد  أخرى، 
خلفها،  بالوقوف  إيران  اّتهمت  نفطية  ومنشآت 
أرامكو  شركة  ضد  مسبوقة  غير  ضربة  وبينها 
في شرق المملكة في سبتمبر الماضي أّدت إلى 

توقف نحو نصف إنتاجها أليام.
األوسط  الشرق  صحيفة  ذكرت  جهتها،  من 

األصغر  شقيقه  كلف  العهد  ولي  أن  السعودية 
سلمان  بن  خالد  األمير  الدفاع  وزير  نائب 
الدعوة  هذه  لنقل  ولندن  واشنطن  إلى  التوجه 
الجماعات  أن  محللون  ويرى  النفس.  إلى ضبط 
لديها قدرات على شن هجمات  الموالية إليران 
ضد األهداف األميركية في دول الخليج باإلضافة 
بمضيق  تمر  التي  النفط  وناقالت  السفن  إلى 

هرمز االستراتيجي.
في  المساعد  األستاذ  جونو  توماس  وقال 
انتقامية  ردودا  »توقعوا  الكندية  أوتاوا  جامعة 
ايرانية )بشكل مباشر أو عبر جماعات في العراق 
الواليات  شركاء  تستهدف  وغيرها(  ولبنان 
المنطقة بما في ذلك السعودية«.  المتحدة في 
بالواليات  السائد  المناخ  إلى  »نظرا  وأضاف 
عبر  السعودية  إلى  الدعم  المتحدة، حيث وصل 

على  له  مستوى  أدنى  إلى  والكونغرس  اإلعالم 
أن  ترامب  على  الصعب  من  سيكون  اإلطالق، 

يخصص موارد كبرى لمساعدتها«.
في  الحوثيون  المتمردون  دعا  جهتهم،  من 
السعودية  بقيادة  تحالفا  يقاتلون  الذين  اليمن 
على  الرد  إلى  سنوات،  خمس  منذ  بالدهم  في 
السياسي  المكتب  عضو  وقال  سليماني.  اغتيال 
البخيتي  محمد  )الحوثيون(  اهلل  انصار  لحركة 
يمكن  ال  المقاومة  محور  على  العداون  »هذا 
الرد  »طبيعة  أن  وأضاف  رد«.  بدون  يمر  أن 
ونحن  وايران  العراق  وزمانه سيحددها  وكيفيته 
وتقول  للمقاومة«.  كمحور  جانبهما  إلى  سنقف 
الواليات المتحدة وحليفتها السعودية التي تقاتل 
المتمردين اليمنيين منذ 2015، إن طهران قّدمت 

السالح للحوثيين وقامت بتدريبهم وتجهيزهم.

الرياض - وكاالت

●  رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

االغتيال  واقعة  من  أيام  ثالثة  نحو  بعد 
األميركي للجنرال اإليراني الكبير قاسم سليماني، 
صرح وزير الخارجية األلماني هايكو ماس اإلثنين 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  تهديدات  أن 
ُأجبرت  حال  في  العراق  على  عقوبات  بفرض 
القوات األميركية على مغادرة األراضي العراقية، 
االتفاق  على  قلقه  عن  وعبر  كثيرًا«،  تساعد  »ال 
العامة  األلمانية  لإلذاعة  ماس  وقال  النووي. 
)دويتشالند فونك( اإلثنين »ال أعتقد أنه يمكن 

إقناع العراق بتهديدات، بل بحجج«.
كبير،  بشكل  »التزمنا  العراق  في  أنه  وأضاف 
في  بل  العسكري  الصعيد  على  فقط  ليس 
المساعدة على إحالل االستقرار ومن أجل إعادة 
إعمار هذا البلد وإقامة بنى تحتية«، محّذرًا من 
الوضع  تطور  تواصل  إذا  سيضيع  هذا  »كل  أن 

بهذا الشكل«.
ودعا قادة أوروبيون إلى »خفض التصعيد«، 
بينما أشار ماس إلى أن وزير الخارجية األميركي 
مايك بومبيو كان يأمل في الحصول على الدعم 
األلماني  الوزير  الحلفاء. وقال  الكامل من جانب 
أنه تلقى اتصاالً هاتفيًا من بومبيو الذي اتصل 
أيضًا بنظيريه الفرنسي والبريطاني، موضحا أن 
يبدو  ما  على  راضيًا  يكن  »لم  األميركي  نظيره 

لعدم موافقة على طرح أميركا مئة بالمئة«.
يكون  أن  المهم  من  أنه  »أعتقد  وأضاف 
وال  المسألة،  هذه  في  موحدين  األوروبيون 
في  دور  لعب  من  أوروبا  تتمكن  أن  يمكن 
أن  وتابع  الشروط«.  هذه  في  إال  النقاش  هذا 
كبير  بشكل  تتاثر  الخاصة  األمنية  »مصالحنا 
وضد  الدولي  اإلرهاب  ضد  العراق  في  بالقتال 
داعش، لذلك تقع على عاتقنا مسؤولية في هذا 
الضروري  من  أنه  »أعتقد  ماس  وقال  المجال«. 

أن يجتمع وزراء خارجية االتحاد األوروبي بسرعة 
في بروكسل لتنسيق الموقف األوروبي«.

الوزراء  رئيس  أعرب  نفسه،  السياق  وفي 
الياباني شينزو آبي الذي لعب دور وسيط سالم 
بين الواليات المتحدة وإيران، االثنين عن »قلقه 

وقال  الوسط.  الشرق  في  الوضع  إزاء  العميق« 
رئيس الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي عقده 
لدى عودته من عطلة نهاية العام »التوترات في 

الشرق األوسط تزداد. )أشعر( بقلق عميق«.
جديد  تصعيد  حصول  تجّنب  »يجب  وأضاف 
وأدعو إلى بذل جهود دبلوماسية بين األطراف 
المعنية«. وأرجأ آبي الذي يقّدم نفسه على أنه 
أسئلة  على  الرّد  رافضًا  التعليق  ترامب،  صديق 

الصحفيين أثناء عطلة نهاية األسبوع.
الواليات  حلفاء  أهّم  أحد  هي  واليابان 
جيدة  عالقات  أيضًا  تربطها  لكن  المتحدة 
موقف  في  اليابانية  الحكومة  يضع  ما  بإيران 
روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس  وزار  محرج. 
موقف  انتقد  حيث  طوكيو  ديسمبر  أواخر  في 

الواليات المتحدة تجاه بالده.

شينزو آبي: يجب تجنب حصول 
تصعيد جديد وأدعو إلى بذل جهود 

دبلوماسية بين األطراف المعنية

طوكيو - برلين - وكاالت

خالل مراسم تشييع الجنرال قاسم سليماني 
قتل  إيران،  شرق  جنوب  في  كرمان  في 
رئيس  وفق  الثالثاء،  شخصا،   50 من  أكثر 
عباس  كرمان  في  الشرعي  الطبي  المركز 
فرق  رئيس  عن  إسنا  وكالة  ونقلت  اميان. 
اإلغاثة في المدينة، محمد صابري، أن 212 
في  »بعضهم  التدافع  في  أصيبوا  شخصا 
الثوري  الحرس  قائد  وقال  خطيرة«.  حال 
في  الحشد  مخاطبا  سالمي  حسين  اإليراني 
كرمان: »لقد بدأ طرد الواليات المتحدة من 
المنطقة... إرادتنا حازمة. نقول أيضا ألعدائنا 
إننا سننتقم، وإذا ضربوا )مجددا( سوف ندمر 
مكانا محببا لقلوبهم«. وتابع: »هم يعرفون 

عن أي أمكنة أتحدث«.
وقف  الذي  الثوري  الحرس  قائد  وأكد 
أمام نعشي سليماني وذراعه اليمنى العميد 
في  أزادي  ساحة  من  بورجعفري  حسين 
أقوى  سليماني  قاسم  »الشهيد  أن  كرمان 
وأشد حياة بمماته، إنه أخطر اليوم بالنسبة 
مع  تزامنت  رمزية  خطوة  وفي  للعدو«. 
الشورى  مجلس  أقر  سليماني،  دفن  مراسم 
يعتبر  قانونا  بشكل طارئ  الثالثاء،  اإليراني، 
وزارة  ذلك  في  بما  كافة،  األميركية  القوات 

الدفاع »إرهابية«.
قانونا  أخيرا  أقر  اإليراني  البرلمان  وكان 
المنتشرة  األميركية  القوات  »إرهابية«  يعتبر 
في القرن األفريقي إلى آسيا الوسطى، مرورا 
أدرج  الجديد  النص  لكن  األوسط.  بالشرق 
وكل  )البنتاغون(  األميركية  الدفاع  وزارة 
اغتيال  عن  والمسؤولين  األميركية  القوات 
أو فرد مرتبط  سليماني، وكل كيان معنوي 

باغتيال سليماني في إطار هذا التصنيف.
ويعتبر سليماني، الذي رقي إلى رتبة فريق 
في  لجهوده  بالده  في  بطال  اغتياله،  بعد 
العراق  الدولة اإلسالمية في  مكافحة تنظيم 
وسورية. ويرى اإليرانيون أن سليماني جنب 
بالدهم االضطرابات نفسها التي عانت منها 
يد  على  وسورية  العراق  مثل  الجوار  دول 
الليل  طوال  البعض  وانتظر  التنظيم.  ذلك 
في وسط كرمان ليتمكنوا من المشاركة في 
التشييع. وقال همت دهقان أحد المشاركين: 

إيران  أو  »لم يكن محبوبا فقط في كرمان 
بل في العالم أجمع«.

محبوبا  »كان  سليماني  أن  الرجل  وأكد 
والشيعة،  المسلمين  من  كله،  العالم  في 
خصوصا  وأفغانستان  وسورية  العراق  في 
بحمايتهم«،  له  والجميع مدينون  إيران،  في 
على  الواقعة  شيراز  من  قدم  أنه  إلى  مشيرا 
بعد أكثر من 500 كلم من كرمان للمشاركة 
بضربة  سليماني  اغتيال  ومنذ  الموكب.  في 
الخشية  زادت  بغداد،  مطار  قرب  أميركية 
عالميا من تصعيد إضافي في منطقة الشرق 
األوسط. وقال وزير الخارجية اإليراني، محمد 
جواد ظريف، إن األمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس أبلغه أن الواليات المتحدة 
الخميس،  ليحضر،  تأشيرة  منحه  رفضت 

اجتماعا لمجلس األمن الدولي في نيويورك.

أودت  التي  األميركية  الضربة  على  تعليقا 
الجمعة،  سليماني،  قاسم  اإليراني  بالجنرال 
لحزب  العام  األمين  أعلن  بغداد،  مطار  قرب 
أن  األحد،  اهلل،  نصر  حسن  اللبناني  اهلل 
فيلق  قائد  قتل  الذي  هو  األميركي  الجيش 
الذي  هو  وأنه  العراق،  في  اإليراني  القدس 
حفل  في  اهلل  نصر  وقال  الثمن«.  »سيدفع 
تأبين لسليماني ورفاقه في الضاحية الجنوبية 
العادل  »القصاص  اهلل:  حزب  معقل  لبيروت، 
في  األميركي  العسكري  الوجود  )من(  هو 
المنطقة: القواعد العسكرية األميركية، البوارج 
العسكرية األميركية، كل ضابط وجندي في 
هو  األميركي  »الجيش  وأضاف:  المنطقة«. 
الذي قتل هؤالء وسيدفع الثمن«، مؤكدا أن 
غير  األميركيين  والمدنيين  األميركي  الشعب 

مستهدفين.
عبر  يتحدث  كان  الذي  اهلل  نصر  وقوطع 
شاشة عمالقة في قاعة ضاقت بمناصريه، مرارا 
بالتصفيق وبهتافات »الموت ألميركا«، و»لبيك 
يلوحون  الحاضرون  كان  بينما  اهلل«.  نصر 
الحزب الصفراء. وإذ دعا إلى أن  أيضا بأعالم 
المقاومة«  »محور  كل  فعل  من  الرد  يكون 
تبدأ  »عندما  اهلل:  نصر  تابع  المنطقة،  في 
بالعودة  األميركيين  الجنود والضباط  نعوش 
المتحدة، سيدرك ترامب وإدارة  الواليات  إلى 
وسيخسرون  المنطقة  خسروا  أنهم  ترامب 
االنتخابات«. وقال: »يجب أن تكون إرادتنا في 
قاسم  دماء  على  الرد  التالي:  المقاومة  محور 
سليماني وأبو مهدي )نائب رئيس هيئة الحشد 
إخراج  هو  سليماني(  مع  الذي قضى  الشعبي 

القوات األميركية من كل منطقتنا«.
إلى  العراقي  الشعب  اهلل  نصر  دعا  كذلك، 
طرد كل الجنود األميركيين من العراق، قائال: 
اإليمان  أضعف  األبي،  العراقي  الشعب  »أيها 
هو  سليماني  قاسم  قتل  جريمة  على  بالرد 
وتحرير  العراق  من  األميركية  القوات  إخراج 
األمين  وأشار  الجديد«.  االحتالل  من  العراق 
تطلب  لم  إيران  أن  إلى  اهلل  لحزب  العام 
»هو  اإليراني  الرد  وأن  شيئا،  حلفائها  من 
اإليرانيين«، لكن »ذلك ال يعفي محور  شأن 
المقاومة من مسؤوليته«، مشيرا إلى العراق 

المقاومة  وحركات  اهلل  وحزب  وسورية 
ذهبت  »إذا  حادة:  بلهجة  وقال  الفلسطينية. 
سيخرج  االتجاه،  بهذا  المنطقة  شعوب 
كما   )...( مرعوبين  مذلولين،  األميركيون 
خرجوا في السابق«، مضيفا: »االستشهاديون 
زالوا  ما  منطقتنا  من  أميركا  أخرجوا  الذين 
المجاهدون  السابق،  من  وأكثر  موجودين 
والمقاومة الذين أخرجوا األميركيين كانوا قلة 
قليلة )...( واليوم هي شعوب وجيوش تملك 
 1983 بيروت في  إمكانات هائلة«. وشهدت 
متعددة  قوات  استهدفت  انتحارية  تفجيرات 
الجنسيات قتل خاللها نحو 300 جندي أميركي 
من  القوات  هذه  بعدها  وخرجت  وفرنسي، 
لبنان، حيث كانت تدور حرب أهلية دخلت على 
خطها دول وأطراف كثيرة. ويتهم حزب اهلل 

بتنفيذ هذه العمليات. 

قائد الحرس الثوري: إرادتنا حازمة 
ونقول ألعدائنا إننا سننتقم

حسن نصر الله: الجيش 
األميركي »سيدفع الثمن«

● حسن نصر الله● قاسم سليماني



وســط شــكــاوى مــن شــح مـــوارد اإلنــفــاق، 
أن  بالبيضاء  المركزي  المصرف  إعالن  جاء 
على  المالية  الترتيبات  في  اإلنفاق  إجمالي 
مليون  و339  مليارا   50 بلغ  ليبيا  مستوى 
نهاية  وحتى  يناير  من  الفترة  خالل  دينار 
مليارات   10 بين  مــوزع  الماضي،  نوفمبر 
من  اإلنفاق  إجمالي  دينار  مليون  و165 
المركزي بالبيضاء، و40.17 مليار دينار من 

المركزي بطرابلس.
أن  بيان  في  أوضــح  بالبيضاء  المصرف 
في  ومــا  المرتبات  على  الفعلية  النفقات 
 5 بلغت  الشرقية  المنطقة  فــي  حكمها 
والنفقات  دينار،  مليون   346 و  مليارات 
 4 إلى  وصلت  الثاني  الباب  في  التسييرية 

مليارات و819 مليون دينار.
المركزي  ــح  أوض للمرتبات  وبالنسبة 
حاليا  تدفع   %8 نسبة  »هناك  أن  بالبيضاء 
بقيمة  طرابلس  فــي  المالية  وزارة  مــن 
الحصة  تكون  وبذلك  دينار،  مليون   177
 %20 من  )ترتفع  المرتبات  من  اإلجمالية 
التي  المالية  النسبة  إطار  وفي   )%28 إلى 

تتناسب مع عدد السكان باإلقليم«.
برامج  على  اإلنفاق  مخصصات  عن  أما 
المصرف  أشار  بنغازي،  لمدينة  االستقرار 
الثالث  الباب  في  سينعكس  ذلك  أن  إلى 
)التنمية( بالربع األخير من العام 2019 وفي 

حدود مبلغ وقدره 370 مليون دينار.
بالمنطقة  المصارف  حصة  أن  إلى  يشار 
بلغت   2019 الماضي  العام  خالل  الشرقية 
إلى  تصل  وبنسبة  تقريبا  دوالر  مليار   5.3
البيضاء،  مــركــزي  بيانات  ــق  ووف  .%43
العامة  للمصارف  المخصصة  الحصة  فإن 
مقارنة  جدا  قليلة  سواء  حد  على  والخاصة 
المنطقة  في  المصارف  عليه  تتحصل  بما 

الغربية.
المصرف أشار إلى »وجود مناخ للمركزية 
إلى  إضافة  الوضع،  على  ومهيمن  ساكن 

نتيجة  الــمــوارد؛  توزيع  في  العدالة  غياب 
األموال  احتكار  في  طرابلس  مركزي  تحكم 

داخل الدولة«.
أظهرت  الماضي،  ديسمبر  مطلع  وفي 
بيانات صادرة عن »المركزي« في طرابلس 

مليار   40.17 بلغ  منه  اإلنفاق  إجمالي  أن 
نوفمبر  إلى  يناير  من  الفترة  خالل  دينار 
إنفاق  البيانات  وأظهرت   .2019 العام  من 
خالل  المرتبات  على  دينار  مليار   21.61
للنفقات  دينار  مليار  و8.2  نفسها،  الفترة 

و6.7  للتنمية  دينار  مليار  و3.6  التسييرية، 
مليار دينار للدعم.

نقص  من  الموقتة  الحكومة  وتشكو 
المالية، وهو ما أظهره لقاء رئيس  الموارد 
المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  مع  الحكومة 

للعام  المالية  الترتيبات  لبحث  الحبري  علي 
2020، وذلك خالل اجتماع عقده في مكتبه 
بنغازي.  مدينة  في  الوزراء  مجلس  بديوان 
توفير  »كيفية  الحبري  مع  ناقش  الثني 
الغطاء المالي لبنود الميزانية العامة للدولة 
في ظل الظروف التي تعاني منها الحكومة 
ومصرف ليبيا المركزي من شح في الموارد 

المالية«.
المنطقة  إن  الــثــنــي  قـــال  أن  وســبــق 
نحو  ســوى  تتلقى  »ال  ليبيا  من  الشرقية 
الرواتب  لدفع  شهريا  دوالر  مليون   126
من  الرغم  على  العامة،  القطاعات  لموظفي 
موضحا  النفط«،  منشآت  معظم  امتالكها 
في تصريحات إلى وكالة »أسوشيتد برس« 
القروض  إلى  لجأت  الموقتة  الحكومة  أن 
توفير  مثل  اإلداريـــة  مهامها  لمواصلة 
المناطق  في  وغيرها  الصحية  الخدمات 

الخاضعة لسيطرتها.
لمناسبة  احتفالية  فقال خالل  الحبري،  أما 
المركزي  إن  الجديد  المالي  الــعــام  بــدء 
ــوازن  ــت وب ــصــار،  ــت واالن ــاألمــل  ب متمسك 
الكامل بين  والتوافق  المعادلة والالمركزية 
وطرابلس،  بنغازي  المركزي  ليبيا  مصرف 
فيما  متكاملة  مالءمة  هناك  تكون  وأن 
الــمــوارد  وحصص  بالمنظومات  يتعلق 
والصالحيات المستقلة والتي تمنحنا القدرة 

على بناء الوطن.
المصرفين  كــال  ــأن  ب المحافظ  ــاد  وأفـ
نحو  بعين  ينظران  وبنغازي  طرابلس  في 
اإلمكانات  كل  تقديم  أجــل  من  الجنوب 
له  تضمن  ــي  ــت وال والممكنة  ــالزمــة  ال
االستقاللية التامة. وذكر الحبري أن الجنوب 
المستقبل سواء  في  للمصرف  اهتمام  محل 

لإلدارة الحالية أو أي إدارة قادمة.
يشار إلى أن بيانات المركزي في البيضاء 
العملة  من  المالية  القيمة  إلــى  تشر  لم 
المصارف  عليها  تحصلت  التي  الصعبة 
بالمنطقة الجنوبية التي يتبع جزء كبير منها 

لمركزي البيضاء.

ما  إلى  الدينار  مقابل  الدوالر  صرف  سعر  ارتفاع  فجر 
تساؤالت  الموازية  السوق  في  دنانير  األربعة  فوق 
أنه  خصوصا  والتجار،  والمتعاملين  االقتصاديين  بين 
نوفمبر  شهر  منذ  يسجلها  لم  مستويات  يالمس  بدأ 

الماضي.
منتصف  في  وتحديدا   ،2020 العام  رحيل  قبل 
بعد  االرتفاع  رحلة  الــدوالر  عاود  الماضي،  ديسمبر 
 4 حاجز  كسر  مع  شهر،  من  أكثر  يدم  لم  انخفاض 
سعر  ويبلغ  الوطنية،  العملة  نزيف  ليستمر  دنانير، 
 4.24 نحو  الجديد  العام  مطلع  في  األميركية  العملة 

دينار.
الربع  الدوالر  خسائر  بعض  االرتفاع  هذا  ويعوض 
قرشا   45 نحو  تراجع  حين  الماضي،  العام  من  األخير 

خالل الفترة بين منتصف سبتمبر وحتى 20 نوفمبر.
وال يستبعد اقتصاديون أن يكون السبب وراء هذه 
إلى  الــدوالر  صرف  سعر  ارتفاع  من  الجديدة  الــدورة 
السياسي  المشهد  يسجلها  التي  المتالحقة  التطورات 
مذكرتي  الوفاق  حكومة  توقيع  مع  خصوصا  واألمني، 
التفاهم مع حكومة الوفاق، وتصويت البرلمان التركي 

على إرسال قوات إلى ليبيا.
وتوقفت التداوالت في السوق الموازية في مدينتي 
القصف  على  حــدادا  األسبوع،  هذا  وزليتن  طرابلس 
وأسفر  بطرابلس،  العسكرية  الكلية  له  تعرضت  الذي 

عن مقتل 30 طالبا بالكلية العسكرية.
سليمان  المال  سوق  لهيئة  األسبق  الرئيس  ويقول 
البركان  انفجار  هــو  األخــطــر  »التحدي  الشحومي 
مما  خطيرة  تطورات  وحدوث  الصراع  احتدام  بسبب 
المرتبك  االقتصادي  الوضع  سينعكس حتما سلبا على 

والهش أساسا«.
بالسوق  الصرف  سعر  في  انهيارا  نرى  »قد  ويضيف 
السيولة  أزمة  وعودة  العام،  الدين  وتفاقم  الموازية، 

بقوة وفقدان قدرة المصرف المركزي على المناورة«.
تشهده  ما  أن  اقتصاديون  اعتبر  المقابل،  في 
هو  الصرف  أسعار  في  تذبذب  من  الموازية  السوق 
اإلصالح  برنامج  أحدثها  التي  األخطاء  لبعض  ترجمه 

االقتصادي في سبتمبر من العام 2018.
مختار  مصراتة،  بجامعة  االقتصاد  أستاذ  لكن 
اقتصادية  أبعادا  التطور  هذا  وراء  أن  يرى  الجديد، 
تكرار  نتوقع   2020 الــعــام  »فــي  ــال  وق بــاألســاس، 
أرباب  لمخصصات  توزيع  من   2019 العام  سيناريو 
األسر وتخفيض الرسوم المفروضة على النقد األجنبي 

بنسبة محدودة«.
 3.95 بين  الــدوالر  صرف  سعر  »سيتراوح  وأضــاف 
ربما  وحينها  الرسوم  تخفيض  حين  إلى  دينار  و4.20 

سيتأرجح بين 3.70 و3.95 دينار«.
وفي يوليو الماضي، قرر المجلس الرئاسي تخفيض 
إلى  األجنبي  النقد  مبيعات  على  المفروض  الرسم 

المصارف  ــدأت  ب فيما   ،%183 عــن  بــدال   ،%163
منحة  صــرف  أغسطس  من  العشرين  في  التجارية 
»المركزي«  عنها  أعلن  التي  الحالي  للعام  األسر  أرباب 
مواطن  لكل  دوالر   500 بقيمة  نفسه،  الشهر  مطلع 

بسعر الصرف الرسمي.
على  تحصلوا  الــذيــن  األســـر  ــاب  أربـ ــدد  ع وبــلــغ 
ألف  و360  مليون  نحو   2019 العام  عن  مخصصاتهم 
رب أسرة، وفق رئيس مشروع مخصصات أرباب األسر 
بالمصرف المركزي، سالم السيوي، مشيرا إلى أن عدد 
 6 إلى  وصل  المخصصات  من  المستفيدين  األفــراد 

ماليين و860 ألف مواطن.
المصرف  قبل  مــن  المسيلة  القيمة  بلغت  كما 
شرع  التي  األسر  أرباب  مخصصات  لتغطية  المركزي 
 15 وحتى  الماضي  أغسطس   20 منذ  قبولها  في 
ديسمبر الجاري نحو »ثالثة مليارات و430 ألف دينار«.

المجلس  اعتمد   ،2018 العام  من  سبتمبر  وفــي 
الذي  اإلصــالح  برنامج  المركزي  والمصرف  الرئاسي 
األجنبي،  النقد  مبيعات  على  رســوم  فــرض  تضمن 
ــراءات  ــ واإلج الــمــحــروقــات  ــم  دع سياسة  ومــراجــعــة 
دوالر   500 مبلغ  إضافة  جانب  إلى  لها،  المصاحبة 
أميركي مخصص ألرباب األسر لكل مواطن عن العام 

.2018
لكن، وزارة المالية بحكومة الوفاق وجهت انتقادات 
يكون  أن  المفترض  »من  كان  وقالت  البرنامج،  إلى 
)النقدية  الكلي  االقتصاد  لسياسات  متكامال  برنامجا 
كبرنامج  بدأ  أنه  المالحظ  أن  إال  والتجارية(،  والمالية 
والمصرف  الرئاسي  »المجلس  أن  ورأت  مبتور«، 
بداء  أصيبا  للدولة(  االقتصادي  )المستشار  المركزي 
لإليراد »سهل دون  واستحسنا وجود مصدر  الجمود، 

بذل جهد للحصول عليه«.

اقتصاد

كالم في األرقام

صافي احتياطيات النقد األجنبي 
في مصر شهر ديسمبر الماضي.

قالوا

08

إلى  بشيك  أو  بصك  المحلي  السحب  سقف  رفــع  ــان  األم مصرف  أعلن 
االلكترونية  الصكوك  قبول  مع  فروعه  جميع  في  أسبوعيا  دينار  ألف   500

المصدقة والحواالت المحلية RTGS من المصارف.
األغــراض  ببطاقة  الدولي  السحب  سقف  بــأن  ــان  األم مصرف  وذكــر 
دوالر   500 هو  الشراء  و  يوميا  دوالر   5000 هو  ماستر  أو  فيزا  الشخصية 

يوميا.
 2000 هو   ATM اآللي  الصراف  من  اليومي  السحب  سقف  أن  وأضاف 
خدمة  عبر  دينار   1000 و  المحلية  البطاقة  بواسطة  دينار  و1000  دينار، 
السحب بدون بطاقة الـ Cardless الموجودة في تطبيق الصيرفة الرقمية 

.Aman Mobile

»األمان« يرفع سقف السحب إلى 500 ألف دينار أسبوعيا

سنقف أمام أي مؤامرات تحاول 
أن تمنعنا من اتخاذ الخطوات 
الجادة نحو تقدم وتطوير قطاع 
النفط الليبي.

مصطفى صنع اهلل
رئيس مجلس إدارة 
المؤسسة الوطنية للنفط

45.4

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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للغاية بشأن  الصين قلقة  الزمان، كانت  ألكثر من عقد من 
احتمال بقائها عالقة في مستوى دخل أقل من نظيره على 
ولكن  المتوسط«(.  الدخل  )»فخ  المتقدم  العالم  مستوى 
اقتصاد البالد في طريقه للقضاء على هذا الخوف: إذ كان النمو 
أسرع، وكان يقوده المزيد من االبتكار، مقارنة بمعظم البلدان 

األخرى المتوسطة الدخل.
ومع ذلك، يتعرض جانب رئيسي لنموذج النمو في الصين، 
وهو اندماج االقتصاد في سالسل القيمة العالمية، للتقويض 
اآلن من عدة اتجاهات. وستحدد كيفية استجابة الصين لهذا 
التحدي سرعة نموها وطبيعته، وكذلك نمو االقتصاد العالمي.

 ،2008 العام  في  المالية  األزمة  سبقت  التي  الفترة  وفي 
توسعت سالسل القيمة العالمية بسرعة، وشكلت في نهاية 
المطاف حوالي 70% من التجارة الدولية. ولكن في السنوات 
التي تلت ذلك، ركدت تلك السالسل وتراجعت أهميتها قليال.

قبل  من  محفزا  التغيير  هذا  معظم  كان  األمر،  واقع  وفي 
للمدخالت  استخدامها  جذريا  تقليصا  قلصت  التي  الصين، 
المنتجات محليا،  المزيد من هذه  إنتاج  األجنبية، عن طريق 

وتصدير المزيد من السلع الوسيطة.
الصين  على  ــي  األوروب االعتماد  زاد  نفسه،  الوقت  وفي 

على حساب سالسل القيمة داخل أوروبا. وقد استوعبت 
الزيادة في الصادرات الصينية  الواليات المتحدة بعض 
التجارة  سالسل  في  نصيبها  من  قلل  مما  الوسيطة، 
العالمية. وتشير أليسيا غارسيا هيريرو من بروغيل، إلى 
أن التأثير الصافي لكل هذا هو أن الصين أصبحت أقل 
اعتمادا على العالم، وأن العالم أصبح أكثر اعتمادا على 
الصين. إن مصير أنظمة اإلنتاج العابرة للحدود، والتي 

تتسم بالكفاءة والفعالية اليوم، أصبح اآلن في الميزان.
إذ ترتبط هذه األنظمة بتقنيات محددة، وتعد جزءا 
ال يتجزأ من نماذج النمو. ولكنها أيضا ترتيبات سياسية 
الجيوسياسي،  للصراع  عرضة  يجعلها  مما  واجتماعية، 
سيتعين  الثغرات،  هذه  وبسبب  االقتصادي.  والجغرافي 
على الجهات الصينية بناء سالسل اإلمداد الخاصة بها، 
وتحديد مكان إنتاج السلع والخدمات. والنتيجة هي أن 

سالسل القيمة ستصبح أقل عالمية.
النمو  نموذج  تغيير  على  الصين  تعمل  ذلك،  عن  وفضال 
االستثمار،  يقوده  الذي  النموذج  ذلك  في  بما  بها،  الخاص 
يقوده  ــذي  ال والنموذج 
االبتكار. وسيتطلب تحقيق 
االبتكار  دعم  التحول  هذا 
عن طريق دخول الشركات 
داخل  وليس  وخروجها، 

الشركات القائمة.
وال يزال النظام المالي 
الصيني يواجه تحديات في 
للشركات  االئتمان  تقديم 
الصغرى، ولكن مشكلته الرئيسية هي التخلص التدريجي من 
الدعم لشاغلي الوظائف المنخفضة اإلنتاجية. وأصبح تطبيق 
الصين  وتحتاج  متزايدة.  بأهمية  تحظى  العادلة  المنافسة 
إلى  والمحليين  الوطنيين  لألبطال  الترويج  من  التحول  إلى 
اتباع سياسة صناعية، تخفف من قيود القطاع، وتحسن مناخ 

االستثمار في االقتصاد بأكمله.
السريع  التكنولوجي  التغير  يتحدى  أوســع،  نطاق  وعلى 
سالسل القيمة الحالية باستمرار. كما أن تحول التركيز من نقل 
البضائع والخدمات إلى المعلومات- التي تخضع لرقابة مشددة 
عن طريق هياكل الشركات المتعددة الجنسيات- يعزز التشرذم 

الذي نتج بالفعل عن زيادة التخصص.
وحاليا، عوض إنتاج سيارة بأكملها، يمكن لبلد ما التركيز 
الحركة-  ناقالت  المثال،  سبيل  على  صغير-  جزء  جعل  على 
لتكون جزءا من سلسلة القيمة. ولكن الروبوت اآللي، والذكاء 
االصطناعي، يقودان تحوال في مكان حدوث اإلنتاج. و تستثمر 
الصين، من جانبها، بكثافة في هذه التقنيات حتى تتمكن من 

تشكيل سالسل القيمة المستقبلية.
وسيؤدي تسارع التغيير التكنولوجي إلى زيادة سرعة دوران 
أرباب العمل، والمهن، والوظائف، مما يعني زيادة عدم اليقين 
بالنسبة لألفراد. واألسوأ من ذلك، أن عدم المساواة يتعمق 
داخل البلدان، وتعزز أنماط النمو الحالية التباينات الحضرية/ 

اإلقليمية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين.
وأصبحت أسواق العمل في كل من االقتصادات المتقدمة 
المهارات  ذات  الوظائف  اختفاء  مع  استقطابا  أكثر  والناشئة، 
الشعوبية،  الناتجة  االجتماعية  التوترات  وتغذي  المتوسطة. 
التي يجب مواجهتها بالسياسات التي تؤكد على تكافؤ الفرص، 

وتحسين شبكات األمان االجتماعي.
ومع ذلك، فإن التهديد األكثر إلحاحا الذي يواجه سالسل 
الرئيس  إدارة  من  يأتي  فيها،  الصين  ودور  العالمية  القيمة 
األميركي دونالد ترامب. إذ عن طريق إبعاد الموردين الصينيين 
عن األجزاء المهمة من سالسل القيمة، تجبر الواليات المتحدة 
الصين على مواصلة »فك االرتباط«، والذي من المرجح أن 
الترابط  لمدى  نظرا  للجانبين،  بالنسبة  للغاية  مكلفا  يكون 

الوثيق بين الواليات المتحدة واالقتصاد الصيني.
وال يمكن المبالغة في تقدير المخاطر الطويلة األجل في 
مثل هذا العالم. وسيكون النهج األكثر اتساما بالطابع البناء 
بالنسبة للمنتجين الصينيين، هو بناء سالسل القيمة الخاصة 
بهم، في إطار بنية مفتوحة تسمح للشركات األكثر كفاءة بخلق 
الوقت  نقاط ضعفها وفي  الحد من  أجل  الفصل من  حاالت 
نفسه، يمكن أن يشجع تحدي أمريكا من جانب واحد لمشاركة 
الصين في سالسل القيمة العالمية، الصين على لعب دور أكثر 

نشاطا في تشكيل تعددية جديدة للقرن الواحد والعشرين.
ويمكن أن تمثل الحرب التجارية والتكنولوجية المستمرة 
فرصة للصين حتى توسع شبكات إنتاجها في آسيا، حيث تكون 

متخلفة حاليا، وتقلل من تعرضها للمخاطر في أوروبا.
واألمر المؤكد هو أنه، كما هو الحال مع البلدان األخرى التي 
اقتصاد  إلى  الصين  المتوسط، فإن تحول  الدخل  تجنبت فخ 
تسارع  ومع  تكنولوجيا.  اضطرابا  يواجه  االبتكار  على  قائم 
االجتماعية  التوترات  ستزداد  المحلي،  الخالق  التدمير  عملية 

والسياسية.
* خبير اقتصادي سويدي

تحتاج الصني للتحول من 
الترويج لألبطال الوطنيني 

إلى اتباع سياسة صناعية 
تحسن مناخ االستثمار

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3972دوالر أميركي
1.5585يورو

1.8348الجنية االسترليني
0.3724الريال السعودي
0.3804درهم إماراتي
0.2012االيوان الصيني

األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 8 يناير 2020

مليار دوالر

تراجع سالسل القيمة العاملية

الدوالر يعاود رحلة االرتفاع بعد 
انخفاض لم يدم أكثر من شهر

الجديد: نتوقع تكرار سيناريو 
2019 من توزيع لمخصصات

 أرباب األسر والرسوم

الدينار يستهل ٢0٢0 بمزيد من الخسائر في السوق املوازية

١0  مليارات دينار إجمالي النفقات حتى نوفمبر وشكاوى من »شح املوارد«

الوسط - عالء حموده

القاهرة - الوسط

بين الحرب والسياسة والقرارات االقتصادية

»المركزي« بالبيضاء:

• مواطنون في سوق اللبمشير بالعاصمة طرابلس

حصة المصارف بالمنطقة الشرقية بلغت 5.3 مليار دوالر خالل العام الماضي

الحبري: »المركزي« في طرابلس وبنغازي »ينظران بعين نحو الجنوب«

إيريك بيرغلوف*



إدارة  بالنبيذ  المولع  أنسل  جيرالد  األميركي  يتوسل 
الرئيس دونالد ترامب »ال تنتزعوا مني إحدى الملذات 
فرض  عن  بالعدول  إقناعها  محاوال  لــي«،  المتبقية 
ردا  فرنسية  منتجات  على  مشددة  جمركية  رســوم 
على ضريبة فرضتها باريس على مجموعات اإلنترنت 

العمالقة.
على  الضوء  برس«  »فرانس  لوكالة  تقرير  وسلط 
مشددة  رسوم  بفرض  مؤخرا  ترامب  إدارة  تهديدات 
فرنسية  منتجات  على   »%100« نسبة  إلــى  تصل 

تساوي قيمتها 2,4 مليار دوالر.
التي  العائدات  على  ضريبة  باريس  أقرت  وبعدما 
طليعتها  وفي  فرنسا  في  اإلنترنت  عمالقة  يحققها 
و»آبل«  »غوغل«  تضم شركات  التي  »غافا«  مجموعة 
و»فيسبوك« و»أمازون« األميركية، قد تصب الواليات 
وجبنة  الشمبانيا  مثل  منتجات  على  غضبها  المتحدة 
واألواني  التجميل  ومساحيق  اليد  وحقائب  الروكفور 

الخزفية من صنع ليموج وغيرها.
اليتهايزر  روبــرت  األميركي  التجارة  ممثل  وحــدد 
واقتراحات  تعليقات  لتلقي  اإلثنين  مساء  حتى  مهلة 
أن  على  القطاع،  هذا  في  وعاملين  أفراد  من  خطية 

يعقد اجتماعا علنيا للنظر في طلبات اإلعفاء.
منظمة  وهي  الخاصة«،  المأكوالت  »جمعية  ولفتت 
 3900 من  أكثر  وتعد  الغذائي  بالقطاع  تعنى  مهنية 
عضو في الواليات المتحدة، في تعليقها الموجهة إلى 
ممثل التجارة، إلى أن »الشركات الصغرى والمتوسطة 
ستعاقب على امتداد سلسلة التموين ردا على رسوم 

جمركية على عمالقة الخدمات الرقمية«.
منتجات  بائع  ألــف   14 بحوالي  المنظمة  وتقدر 
الرسوم  هذه  جــراء  سيتضررون  متخصصة  غذائية 
آخر  بائع  ألف  عشرين  من  أكثر  عن  فضال  الجمركية، 

للمواد الغذائية عموما.
الفرنسي  النبيذ  لمستوردي  جمعيات   10 ووجهت 
األميركي  التجارة  ممثل  مكتب  إلى  مشتركة  رسالة 
قدرت فيها خسائر الوظائف في الواليات المتحدة في 
و78600   11200 بين  ما  المزمعة  الخطة  تنفيذ  حال 

وظيفة.

زيادة هائلة في األسعار
لن يدخل اإلجراء حيز التنفيذ قبل منتصف يناير، عند 
انتهاء فترة المشاورات. وقال مستورد النبيذ الفرنسي 
في  لينش،  كيرمت  كاليفورنيا،  والية  في  واإليطالي 

الرسوم  إن  الماضي  الشهر  اليتهايزر  إلــى  رسالة 
وظائف  إلغاء  إلى  أوال  »ستؤدي  المشددة  الجمركية 
منتجات  على  الحصول  المستهلكين  بوسع  يعود  ولن 

يحبونها ما لم يتحملوا زيادة هائلة في األسعار«.

وتابع »بالرغم من أهمية السوق األميركية للنبيذ 
يعاقبوا  لن  األوروبيين  المنتجين  فإن  ــي،  األوروب
بقدر المستهلكين األميركيين، وفي نهاية المطاف، 

الخاسر سيكون المستهلك والشركات األميركية«.
أما شركات اإلنترنت الكبرى، فامتنعت عن التنديد 
جمعية  ورأت  المشددة.  الجمركية  الرسوم  بهذه 
»كمبيوتر أند كومونيكيشنس إندستري« التي تضم 
األم  الشركة  و»ألفابيت«،  ــازون«  و»أم »فيسبوك« 
ردا  يستوجب  فرنسا  »تحرك  أن  وغيرها  لـ»غوغل«، 

موازيا ومتناسبا من قبل الواليات المتحدة«.
الضروري  من  كــان  »إن  أنــه  المنظمة  وتابعت 
على  الــدولــيــة  الــضــرائــب  على  تعديالت  ــال  إدخـ
إطار  في  بذلك  القيام  فينبغي  الرقمي،  االقتصاد 
والتعاون  التنمية  منظمة  في  األطراف  متعددة  آلية 

االقتصادي«.
وسعيا منها لوضع حد لممارسات ضريبية موضع 
األطراف  المتعددة  اإلنترنت  بها شركات  تقوم  جدل 
أقرت  بتخفيض قيمة مداخيلها في فرنسا،  المتهمة 
عرفت  ضريبة   2018 نهاية  في  الفرنسية  الحكومة 
ضرائب  الشركات  هذه  على  تفرض  »غافا«  باسم 

تساوي 3% من اإليرادات التي تحققها في فرنسا.
عمالقة  على  ضــرائــب  فــرض  كندا  تعتزم  كما 
التنمية  منظمة  ــرار  ق ستنتظر  لكنها  اإلنترنت، 
والتعاون االقتصادي التي ستصدر تقريرا حول هذه 

المسألة خالل الصيف.
في  لومير  برونو  الفرنسي  االقتصاد  وزير  وأعلن 
أميركية  بعقوبات  »التهديد  أن  ديسمبر  منتصف 
إطار  في  دولي  حل  إيجاد  هي  أولويتنا  مقبول.  غير 
الضرائب  حول  االقتصادي  والتعاون  التنمية  منظمة 
اقتضت  إن  مستعدون  ونحن  الرقمي.  القطاع  على 

الحاجة إلى الرد على المستوى األوروبي«.
فستكون  وعيدها،  المتحدة  الواليات  نفذت  وإذا 
الجمركية  الــعــقــوبــات  مــن  سلسلة  ثــانــي  هــذه 
باشرت  مشددة  رسوم  بعد  فرنسا،  على  المفروضة 
في سياق  أكتوبر  منتصف  في  تنفيذها  ترامب  إدارة 
المساعدات  مسألة  حول  الطويلة  القانونية  المعركة 
على   %10 وبلغت  إيــربــاص،  لشركة  الممنوحة 
الطائرات األوروبية و25% على منتجات غذائية من 

االتحاد األوروبي وبينها نبيذ فرنسي.

أميركية  جوية  ضربة  استهداف  بعيد 
قاسم  اإليــرانــي  الــثــوري  الــحــرس  قائد 
أججت  الماضية،  الجمعة  سليماني، 
الشرق  في  الصراع  تصاعد  من  المخاوف 
النفط  بإمدادات  يضر  قد  بما  األوسط 

المنطقة. في 
الضربة  بعد  بالثأر  إيران  تعهدت  إذ 
والتي  بــغــداد،  فــي  األميركية  الجوية 
القائد  سليماني،  قاسم  بحياة  أودت 
عن  والمسؤول  لطهران  األبرز  العسكري 

الشرق األوسط. تنامي نفوذها في 
فيما يلي توقعات المحللين على صعيد 

رد فعل السوق، حسب وكالة »رويترز«
األولية  السلع  استراتيجية  مدير  وقال 
إن  هانسن  أولـــي  ساكسو  بنك  فــي 
القيادة  قلب  على  األميركية  »الضربة 
لكن،  كبير.  بتصعيد  تنبئ  اإليــرانــيــة 
لم  الجمعة  يوم  الملحوظة  السعر  طفرة 
أرامكو،  هجوم  من  النقيض  على  تكن، 

معروض«. بتعطل  مدفوعة 

تعطل في  السعر بسبب  وتابع: »طفرة 
تنطوي  الطلب  بفعل  وليس  المعروض 
لالنخفاض بشدة  األسعار  على خطر دفع 

الوضع«. استقرار  فور 
أما يو.بي.إس، علق بالقول: »في حين 
إيران في  المتحدة وال  الواليات  ترغب  ال 
تصعيد التوترات، فال أحد يعلم إن كانت 
ضوء  في  كيف.  أو  متى  وال  سترد  إيران 
عالوة  السوق  أضافت  المخاطر،  هــذه 
تتصاعد  أن  من  للمخاوف  نظرا  مخاطرة 

التوترات«.
لتجدد  أكبر  احتمالية  »نعطي  وأضاف 
والسفن  النفط  ناقالت  على  الهجمات 
المنطقة  في  للطاقة  التحتية  البنية  و 
فالجمهورية  هرمز،  مضيق  إلغالق  وأقل 
هي  المضيق  على  تعتمد  اإلســالمــيــة 

خامها«. لتصدير  األخرى 

تتصاعد األوسط  الشرق  توترات 
رئيس  ريتربوش،  جيم  اعتبر  جهته،  من 
الشرق  »توترات  أن  وشركاه  ريتربوش 
األوسط تتصاعد في وقت يشهد بالفعل 

كاستجابة  النفط  ــدادات  إمـ فــي  شحا 
توقعات  وتنامي  أوبك  إنتاج  لتخفيضات 
اتفاق  بفعل  النفط  على  الطلب  تحسن 

المتوقع«.  1 المرحلة  تجارة 
ــتــطــورات اإليــرانــيــة من  ــاف »ال وأضـ
زيادة  من  قوية  نوبة  تطلق  أن  الممكن 
توزيع  ســالســل  طــريــق  عــن  الــمــخــزون 
)النفطية(«.واستدرك  المنتجات  أو  الخام 
الفائضة  اإلنتاجية  الطاقة  »زيادة  قائال: 
تصبح  أن  الممكن  من  السعودية  في 
النفط  إمدادات  تعرضت  إذا  عازلة  طبقة 

كبير«. لتعطل  العالمية 

أرضا جديدة المخاطر تدخل 
الــمــخــاطــر  تــحــلــيــل  ــر  ــدي م رأي  ــي  وفـ
بورز  آنــد  ستاندرد  في  الجيوسياسية 
ــول شــيــلــدون، فإن  غــلــوبــال بــالتــس ب
»فرص اندالع صراع أوسع نطاقا مازالت 
أرضا  تدخل  المخاطر  لكن  الـ50%،  دون 

جديدة«.
يأخذ  قد  اإليراني  »االنتقام  وأضــاف 
حلفاء  ضد  وكــالء  من  سريع  رد  شكل 

أي  لكن  ومصالحها،  المتحدة  الواليات 
لحسابات  يخضع  أن  المرجح  من  أكبر  رد 
مسعى  في  مباشر  غير  يكون  وأن  أدق 

الدخول في حرب صريحة«. لتحاشي 

النفط في حالة تقييم سوق 
أويل  ليبو  رئيس  أشار  اآلخر،  الجانب  في 
أسوسيتس االستشارية آندي ليبو، إلى أن 
»سوق النفط تحاول تقييم مدى احتمالية 
المعروض.  في  تعطل  إلى  هذا  يقود  أن 
تتقلص  صادراتها  بالفعل  شهدت  إيران 
وبالتالي  األدنــى،  حدها  في  أحجام  إلى 
صعيد  على  يخسرونه  ما  لديهم  ليس 

صادرات النفط الخام«.

سعر النفط نحو ارتفاع جنوني
في  المحللين  كبير  قال  نظره،  وجهة  من 
أكتيف تريدز كارلو ألبرتو ديكاسا، إن »رد 
ضد  األميركي  الهجوم  على  النفط  فعل 

إيران ليس مفاجأة كبيرة«. 
كفة  تــرجــح  النفط  »تــوقــعــات  ــاف  وأضـ
ارتفاع األسعار بشدة في ضوء هذا التوتر 

الجيوسياسي األحدث الذي يفرض مخاطر 
على صعيد المعروض«.

مويا،  إدوارد  توقعات  مع  يتفق  وهذا 
قال  حيث  أواندا،  في  السوق  محللي  كبير 
السماء  عنان  في  تحلق  النفط  »أسعار  إن 
مع تصاعد المخاوف من أن تكون منطقة 
قد  محتدم  صراع  بصدد  األوسط  الشرق 

يفضي في النهاية إلى حرب«.
كبير سيكون  إيراني  قائد  »قتل  وأردف 
لردود  البداية  ضربة  مجرد  األرجح  على 

أفعال محركة للسوق«.

عالوة مخاطرة في أسعار النفط
فيوتشرز  فيليب  فــي  المحلل  وأوضـــح 
العسكرية  »الخطوات  أن  لو،  بنجامين 
المحتدمة ستولد عالوة مخاطرة في أسعار 
التوترات  في  المتعاملين  تفكر  مع  النفط 
وأضاف  األوســط«.  بالشرق  المتصاعدة 
حيث  االرتفاع  بصدد  النفط  أسعار  »تبدو 
معروض  مستويات  ــواق  األس تستشرف 
تلوح  قلق جيوسياسية  وبواعث  أشد شحا 

في األفق«.

اقتصاد 09

في  التضخم  أن  »يوروستات«  األوروبي  االتحاد  إحصاءات  مكتب  تقدير من  أفاد 
مبيعات  ارتفاع  فاق  بينما  ديسمبر،  في  متوقعا  كان  كما  تسارع  اليورو  منطقة 

التجزئة التوقعات في مؤشر على تنامي الطلب االستهالكي.
وقال »يوروستات« إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو التسع عشرة 
% عن  صعدت 1.3% على أساس سنوي في ديسمبر كانون األول وزادت 0.3 
الذين  االقتصاديين  توقعات  حدود  في  السنوي  االرتفاع  جاء  السابق.  الشهر 

استطلعت وكالة »رويترز« آراءهم، وأسرع من الواحد بالمئة المسجلة في نوفمبر.
يعود تسارع التضخم بشكل أساسي إلى زيادة 0.2 %  على أساس سنوي في 

أسعار الطاقة التي كانت منخفضة 2.3 % في الشهر السابق.
ويريد البنك المركزي األوروبي اإلبقاء على التضخم أقل بقليل فحسب من اثنين 
بالمئة على المدى المتوسط ويتابع بشكل وثيق التضخم األساسي الذي يستثني 

األغذية غير المصنعة والطاقة عند اتخاذ قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية.

تسارع التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر

أكثر مما  النقد األجنبي في الصين  ارتفعت احتياطيات 
أن  بعد  اإليــوان  انتعاش  مع  ديسمبر  في  متوقع  هو 

توصلت واشنطن والصين إلى اتفاق تجارة جزئي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن احتياطيات النقد 
زادت  العالم،  في  األكبر  وهي  الصين،  في  األجنبي 
تريليون   3.108 إلى  ديسمبر  في  دوالر  مليار   12.3

دوالر.
االقتصاديون  توقع  »رويترز«،  أجرته  استطالع  وفي 
 3.103 إلى  دوالر  مليار   7.4 االحتياطيات  ترتفع  أن 

تريليون.

بيان  في  األجنبي  للنقد  التنظيمية  الهيئة  وقالت 
في  االحتياطيات  زيــادة  إن  البيانات  صــدور  عقب 
وأسعار  العمالت  في  تغييرات  عن  ناجمة  ديسمبر 

األصول الدولية التي تحوزها الصين.
مليار   35.2 االحتياطيات  زادت  كامال،   2019 وفي 
دوالر مقارنة مع انخفاض 67.2 مليار في 2018، وفقا 

الرسمية. للبيانات 
إلى  الصينية  الــذهــب  احتياطيات  قيمة  وزادت 
 91.469 من  ديسمبر  نهاية  في  دوالر  مليار   95.406

مليار في نهاية نوفمبر.

ارتفاع قياسي الحتياطي النقد األجنبي في الصني
السعر بالدوالرنوع الخام

68.66برنت

62.91غرب تكساس

67.45دبي

70.89سلة أوبك

59.75أورال
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الساعات  عن  جديدة  تفاصيل  المراقبة  كاميرات  كشفت 
التنفيذي  المدير  غصن  استقل  إذ  كارلوس،  لفرار  األولى 
إلى  طوكيو  من  قطارا  »رينو-نيسان«  لمجموعة  السابق 
الشرطة  تحدد  لم  األشخاص  من  عدد  برفقة  أوساكا، 
اليابانية هويتهم بعد. واستقل غصن قطارا سريعا األحد 
29 ديسمبر من طوكيو إلى أوساكا )غرب( التي وصل اليها 
شيمبون«  »يوميوري  صحيفة  وفق  نفسه،  اليوم  مساء 

وقناة »إن تي في« اليابانيتين.
وسافر غصن برفقة عدد من األشخاص تعمل الشرطة 
صور  خالل  من  هوياتهم  تحديد  على  حاليا  اليابانية 
كاميرات المراقبة، وفق الصحيفة. وقالت قناة »إن تي في« 
إلى فندق في أوساكا قرب  إن غصن استقل سيارة اجرة 

مطار كانساي الدولي بعد ذلك.
من جهتها، ذكرت شبكة »إن إتش كي« العامة االثنين 
نقال عن مصادر قريبة من التحقيق أن غصن غادر منزله 
فندق  في  رجلين  والتقى  ديسمبر   29 ظهر  بعد  بمفرده 

في طوكيو.
وأضافت أن الثالثة استقلوا قطارا فائق السرعة يطلق 
عليه »شينكانسن« من محطة شيناغوا في طوكيو ووصلوا 

إلى محطة في غرب أوساكا حوالى الساعة 19,30.
ونزل الثالثة في فندق قرب مطار كانساي، لكن كاميرات 
أثناء  لغصن  المرافقين  الرجلين  فقط  رصدت  المراقبة 
مغادرة الفندق في وقت الحق ذلك المساء، وفق »إن اتش 
كي«. وأضاف التقرير إن الرجلين كانا يحمالن »صندوقين 
كبيرين« لم يقم موظفو الجمارك في المطار بفحصهما. 
عن  التفاصيل  من  الكثير  يلف  يزال  ال  الغموض  أن  غير 

مغادرته.
وأفرج عن غصن المتهم في اليابان بارتكاب مخالفات 
مالية في أبريل 2019، لكنه أبقي قيد اإلقامة الجبرية في 
طوكيو، ومنع من مغادرة اليابان خالل الفترة التي تسبق 
محاكمته. وكان في إمكان غصن، بحسب شروط اإلفراج 
عنه، أن يغادر بيته بحرية، والسفر لمدة تقل عن 72 ساعة 

داخل اليابان بدون طلب إذن المحكمة.
في الوقت نفسه، يعتقد أن عناصر شركة خاصة يشتبه 
قلة  نوعا من  أبدوا  مراقبة غصن  كلفتهم  »نيسان«  بأن 
التركيز على مهمتهم، كما ذكر مصدر مقرب  أو  االنتباه 

من محيط غصن لوكالة »فرانس برس«.
عقبات  وبدون  وحيدا  المغادرة  في  غصن  نجح  لذلك 
بيته في طوكيو في 29 ديسمبر، بحسب ما أظهرت صور 
وسائل  الماضي  األسبوع  عليها  اطلعت  مراقبة  كاميرات 

إعالم يابانية.

األعلى  البريطانيون  المديرون  يكون  اإلثنين  نهاية  مع 
العادي  العامل  الذي يتقاضاه  الراتب  دخال قد حصلوا على 

البريطاني طوال العام، وفق دراسة جديدة.
ويتقاضى المديرون التنفيذيون في الشركات المدرجة 
في مؤشر »فوتسي« ألكبر مئة شركة، ما يزيد 117 مرة 
على المعدل السنوي لألجور، وفق تقديرات مركز الرواتب 
بحسب  والتنمية،  المعتمدين  ــراد  األف ومعهد  العالية 

»فرانس برس«.
يتقاضى  العادي  العامل  أن  األخيرة  ــام  األرق وتكشف 
يورو(   34,749 دوالرا/   38,905( استرلينيا  جنيها   29,559
العام، وهو ما يتقاضاه مدير تنفيذي عادي في ثالثة  في 
أيام فقط، علما بان راتبه السنوي يناهز 3,46 ماليين جنيه. 

ويتصاعد القلق في بريطانيا بشأن الفوارق في الرواتب.
من  ستكون  المرتفعة  األجور  إن  يقولون  الخبراء  لكن 
جديدة  تدابير  تطبيق  مع  العام  هذا  الرئيسية  المسائل 
على  ويتعين  بالرواتب.  يتعلق  ما  في  الشفافية  لزيادة 
الشركات العامة التي توظف أكثر من 250 بريطانيا الكشف 
عن الفوارق بين رواتب مدرائها التنفيذيين والعامل العادي، 
وتبريرها. وقال المدير التنفيذي لمعهد األفراد المعتمدين 
والتنمية بيتر تشيز، إن الشركات ستخضع للمساءلة بشأن 
البداية. وأضاف  ليس سوى  األرقام  أجور مدرائها، وكشف 
»نريد من الشركات تسريع وتبرير المستويات العالية جدا 
الكبار، وخصوصا في ما يتعلق بمكافأة  المديرين  لرواتب 

اليد العاملة األخرى«.
من جانبه قال مدير مركز الرواتب العالية لوك هيلديارد 
الدول  أكثر  من  »واحدة  بريطانيا  جعل  األجور  تفاوت  إن 
انعداما للمساواة في أوروبا«. وكانت مسألة تفاقم انعدام 
المساواة االجتماعية وكيفية التصدي لها من أهم عناوين 
االنتخابات التي جرت الشهر الماضي وفاز فيها رئيس الوزراء 

بوريس جونسون بغالبية مريحة.
المعارضة،  األحزاب  أكبر  العمال،  من جانبه هاجم حزب 
بين  المتزايد  للتفاوت  حدا  لعدم وضعه  المحافظين  حزب 
المتحدة أيضا.  اليه األمم  األغنياء والفقراء وهو ما أشارت 
ودعا جونسون إلى زيادة االنفاق في مناطق تعاني صعوبات 
اقتصادية في وسط وشمال انجلترا، ساهمت في فوزه في 

االنتخابات بسبب دعمها لبريكست.
وأعلنت وزارة الخزانة األسبوع الماضي زيادة الحد األدنى 
لألجور بنسبة 6,2 بالمئة، للعمال البالغة أعمارهم 25 عاما 
وما فوق، اعتبارا من األول من أبريل، أي من 8,21 جنيهات 
إلى 8,72 في الساعة كحد أدنى. وقالت وزيرة األعمال أندريا 
ليدسوم إن األرقام »مقلقة« رغم تحسن منذ العام الماضي.

غصن فر من طوكيو إلى 
مطار كانساي في قطار سريع

مفاجآة بشأن مرتبات كبار 
املديرين في بريطانيا

الرسوم الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ قبل 
منتصف يناير عند انتهاء فترة المشاورات

14 ألف بائع منتجات غذائية 
سيتضررون جراء هذه الرسوم الجمركية

املنتجات الفرنسية تترقب رفع الرسوم الجمركية األميركية
القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

من غوغل إلى جبن الروكفور

• عامل فرنسي في مصنع إلنتاج  الجبن الروكفور

طفرة في السعر مع تعطل في المعروض

هل يؤثر مقتل سليماني 
على أسواق النفط العاملية؟

محلل: مقتل القائد اإليراني مجرد ضربة البداية لردود أفعال محركة للسوق



في يوم 29 نوفمبر سافرت إلى جامعة أكسفورد العريقة بالمملكة المتحدة، بعد ما كرمتني هذه الجامعة 
بدعوتي ألكون ممتحنًا خارجيًّا لطالبة تقدمت برسالة دكتوراه عن ليبيا في المرحلة االستعمارية.

من  الدكتوراه  رسائل  موضوع  في  متخصصًا  ومتميزًا  مبرزًا  أستاًذا  تدعو  ما  عادة  أكسفورد  جامعة 
به  يدرس  الذي  القسم  نفس  من  ليس  ولكن  الجامعة،  داخل  من  أستاذ  إلى  باإلضافة  الجامعة،  خارج 

الطالب.
ترددتُ في البداية ألنني كنت أعاني من آالم حصوة في الكلى، ولكني استشرتُ طبيبتي التي قررت 
أن أكشف على الحصوة مرة أخرى، وأعطتني الضوء األخضر، ولكن بعد التأكيد على مواصلة أخذ العالج.
الزمان،  بالتدريس خالل عقدين من  وأقوم  أعيشُ  الحافلة من والية »مين«، حيث  سافرتُ بواسطة 
وصلت إلى مطار لوجان في مدينة بوسطن، ومنها سافرت إلى لندن، تحديدا مطار هيثرو الدولي، الرحلة 

كانت صعبة ألنني ال أستطيع النوم في الطائرة، ولكنني وصلت وأخذت حافلة لمدينة أكسفورد.
وأعجبني  وألوانها،  بعمارتها  الوسطى،  القرون  من  فريد  طابع  ذات  ووجدتها  المدينة  إلى  وصلت 
حيث  ودّان  واحة  وتذكرت  عليه،  الحفاظ  في  الليبيين  نحن  فشلنا  الذي  القديم،  التراث  على  الحفاظ 
شباشة،  وشارع  والخوخه،  ومقام سيدي صالح،  اللوطية،  )والصيبة(  الكبير  الشارع  أجد  لم  وكيف  ولدتُ، 
سوكنة  واحة  سور  أن  اكتشفتُ  إنني  بل  الغياب،  من  عاما   30 بعد  اكتشفت  كما  السنوسية،  والزاوية 
ألستاذ  هذا  ذكرتُ  عندما  وتحسّرتُ  واختفى،  تمامًا  دُمِّر  قرون  ثالثة  من  أكثر  عمره  الذي  البديع، 
إنثربولوجي أمريكي عاش في سوكنة في بداية الستينات، وقال لي: الشخص الذي دمر السور يجب أن 

يُحاكم.
وأحيانا  إنكاره  بل  الماضي،  مع  القطيعة  وهي  سيئة،  بفكرة  مُولعون  الليبيين  نحن  علينا،  ما  ولكن 

والتونسيين. المصريين  جيراننا  بعكس  تدميره، 
الطابع  ذات  الطلبة،  بيوت  لي حجرة في  الجامعة حجزت  أن  اكتشفت  اإلقامة  مقر  إلى  أن وصلت  بعد 
أيضا،  وتلفزيون  هاتف  دون  ولكن  ونظيفة،  صغيرة  كانت  وغرفتي  عشر،  السادس  القرن  منذ  العريق 
الهدوء كان نسبيا، ولكن بعد أن حل المساء تذكرت بأن المكان بيت طلبة، واليوم هو السبت أي عطلة 

نهاية األسبوع، والمكان ال ينام، وازداد صخبًا حتى الصباح.
مفاجأة،  أمامي  وكانت  اآلخر،  الممتحن  األستاذ  وقابلت  االمتحان،  مقر  إلى  تاكسي  أخذت  الصباح  في 
عن  كتابي  قرأ  إنه  لي:  وقال  وودود،  بشوش  باكستاني،  أصل  من  اقتصاد  أستاذ  مالك،  عديل  األستاذ 
إبان  ليبيا  داخل  توزيعه  منع  ولكن  والدولة،  المجتمع  باسم:  للعربية  ترجم  والذي  الحديثة،  ليبيا  صناعة 
حقبة سبتمبر، وقال لي: بأن الفصل عن االقتصاد السياسي للسنوسية هو األهم لديه، طلب مني توقيع 

الكتاب، فقلت: طبعا بكل ود.
أن  وبعد  الطرابلسي،  األخير  واسمها  الدكتوراه،  رسالة  كتبت  التي  الطالبة  فهي  الثانية  المفاجأة  أما 

سألتها عرفتُ خلفية متداخلة.
الطرابلسي،  باسم  يُعرفون  ليبي  أصل  من  التونسيين  أو  تونس  في  الليبيين  المهاجرين  أن  أعرفُ 
ولكن بعكس مصر حيث إن كل القادمين من الغرب، أي غرب اإلسكندرية وحتى منتصف القرن العشرين 
أو  والمراكشي  والجزائري  التونسي   )1951 )قبل  الطرابلسي  أو  الليبي  ويعني هنا  عليهم مغربي،  يُطلق 

المغربي.
مصر  إلى  هاجر  الثاني  وجدها  العاصمة،  تونس  إلى  طرابلس  مدينة  من  هاجر  الكبير  جدها  الطالبة 
وتحديدا إلى مدينة اإلسكندرية، درست في مصر، وتعيش في بريطانيا منذ فترة طويلة، وهذا يعني أن 
الحركة داخل البلدان المغاربية مفتوحة حتى أمد قريب، وأن الهوية متعددة المستويات في أن الهوية 

الواحدة قاتلة ومعقدة وسلبية في بعض األحيان، وكما الحال في ليبيا اآلن.
األهلية  والنقابات  الروابط  عن  الرسالة  وكانت  ونصف،  ساعات  ثالث  لمدة   viva االمتحان  استمر 
في  ونجحت  تُقبل،  الرسالة  أن  وقررنا   ،1969 حتى  االستقالل  ومرحلة  اإليطالي  العهد  في  والمدنية 

االمتحان الشفهي، ولكن طلبنا منها بعض التعديالت األساسية.
إلى تونس عن طريق رحلة للخطوط  الطريق  المطار، في  إلى  الحافلة  الدكتور عديل، وأخذت  ودعني 

التونسية. الجوية 
وعند الوصول إلى تونس شعرت بالسعادة.

وتذكرت ودان وسبها وطرابلس وبنغازي ورحلتي التي طالت من مصر للواليات المتحدة، كأنني أقاوم 
آفاًقا  يفتح  هذا  ولكن  تنتهي،  لن  أنها  يبدو  الرحلة،  فوق  مهما  وطنا  أحمل  بأن  والصبا،  الطفولة  حنين 

إنسانية ووجودية للحياة؛ ألن أرض اهلل واسعة، ولكن لكل خيار عواقبه.
وأعترف بأنني رغم رحلتي الطويلة لم أستطع أن أتخلص من عبء وطني األصلي.

وعند الدخول إلى الفندق في حي قمرت سمعتُ الحديث بالعربية، وأيضا النكات والشتائم، وابتسمتُ 
الروائي  قابل  بأنه  قال  حيث  منيف،  عبدالرحمن  الراحل  السعودي  للروائي  كتاب  في  قرأته  ما  وتذكرتُ 
االتحاد  في  المنفى  في  الحياة  إلى  اضطر  الذي  وهو  دمشق،  في  فرمان  طعمة  غائب  الكبير  العراقي 

السوفياتي.
سماع  إلى  أشتاق  إنني  لمنيف:  فرمان  طعمة  غائب  قال  قاسيًا،  أيضا  كان  ولكن  مخرجا  كان  المنفى 

اللغة العربية، بل حتى الشتائم باللغة العربية!
الروائي  رأس  في  يدور  كان  ما  وفهمتُ  التونسية،  باللهجة  الشتائم  سماع  عند  بدوري  ابتسمتُ 

العراقي.
كان ابن شقيقتي ينتظرني كما توقعت.

طرف  كل  سطوره،  بين  الدم  يجري  عمالق  كتاب  ودمار،  وموت  رصاص  الحرب 
ضحيته  بدم  يداه  تتلطخ  قاتال  يكون  أن  موجعين  احتمالين  بين  يعيش  فيها 

الترابُ جسدَه. أن يواري  النزف حتى بعد  أو مقتوال ال يكف دمه عن  لألبد 
تحمل  ماكيوان«  »إيان  لـ  رواية  من  مقتبس  رومانسي  درامي  فيلم  »تكفير« 
عرف  ما  وتحديدا  الثانية  العالمية  الحرب  فترَة  أحداُثه  صَــوّرت  االسم،  نفس 
نايتلي«  »كيرا  البريطانية  النجمة  بطولة  من  الفيلم  »دونكيرك»،  بانسحاب 
أوسكار  على  وحصل   2007 عام  أنتج  مكافوي«،  »جيمس  االسكتلندي  والنجم 
إلى  باإلضافة  دراما  فيلم  ألفضل  غلوب  غولدن  وجائزة  تصويرية  موسيقى  أفضل 

أخرى. عالمية  لجوائز  الترشيحات  من  كبير  عدد 
بعيوننا،  معاناتهم  ونرى  نعرفهم  الذين  الحرب  ضحايا  عن  بعيدا  الفيلم  أخذنا 
وقعوا  هؤالء  كل  أجسادهم  من  أجــزاء  فقدوا  ومن  والجرحى  واألســرى  القتلى 
ثمة  لكن  الدم،  في  فتغرق  أجسادهم  لتنهش  مخالبها  مدت  لعينة  حرب  ضحايا 
»وال  التنفس،  في  تستمر  التي  جثثهم  على  وال  مالبسهم  على  للدم  أثر  ال  ضحايا 
دون  فسحقتها  وقلوبهم  أرواحهم  في  عميقا  مخالبها  غرست  الحرب  ألن  نقطة« 

اإلنسان. حقوق  ووثائق  السالم  ومعاهدات  والقوانين  الدساتير  تنتبه  أن 
ومن  الفيلم  مخرج  أن  إال  المعركة،  أرض  في  وتكدسهم  الضحايا  كثرة  رغم 
أذى  ألي  يتعرضا  أن  دون  ماتا  لضحيتين  ننتبه  جعالنا  الرواية  صاحب  قبله 
في  الماليين  ومثلهما  العالم  عن  جسدهما  يرحل  أو  ينزفا  أن  دون  ماتا  جسدي، 

الحرب. أرضها طبول  دُّقت على  كل بالد 
الذي  الموت  فعل  لنا  نقلت  عجوز  امرأة  الراوية  كانت  »تايتانيك«  فيلم  مثل 
على  وليس  »روبــي«  وعلى  »سيسيليا«  على  المرة،  هذه  الحبيبين  على  وقع 
لتكون  »روز«،  الضحية  لنا  نقلتها  التي  تايتانيك  مأساة  في  كما  وحده  »جاك« 
أحبته  الذي  والشاب  شقيقتها  قتلت  التي  المجرمة  هي  »تكفير«  في  الراوية 

طويلة. عقودا  وجعها  امتد  جريمة  في  األخيرة 
المشاعر  مضطربة  فتاة  جعلت  ــة  ورق على  متأججة  لمشاعر  قاصر  فهم 
أمام  وتجعله  حبيبته  عن  لتبعده  بريء،  على  االغتصاب  جريمة  تثبت  والهرمونات 
للحرب،  األحمر  الكرنفال  في  ينخرط  أو  السجن  في  يقبع  أن  ملغومين  طريقين 
التي  عائلتها  وتخسر  لألبد  حبيبها  فتخسر  أيضا  باهظا  الثمن  الشقيقة  وتدفع 

ببراءته. آمنت  ألنها  نبذتها 
نهاية  غيرت  التي  وهي  الجريمة  ارتكبت  التي  الصغرى  الشقيقة  هي  الراوية 
تمنتها  سعادة  الورق  على  فصنعت  الواقع  أرض  على  بشهادتها  صنعتها  حزينة 
اقترفته  ذنب  عن  التكفير  كلمات  ببضع  وحاولت  الفادح  خطأها  أدركت  أن  بعد 
فعاشا  انتظاره  في  سيسيليا  لتكون  وطنه  إلى  سالما  روبي  أعادت  طفلة،  بحماقة 
الجامح  خيالهما  وفي  القليلة  لقاءاتهما  في  بدقة  خطوطها  رسما  التي  الحياة 

. وقتها
على  عوّدتنا  التي  وهي  بسيسيليا  االلتصاق  حدّ  الدور  نايتلي«  »كيرا  أتقنت 
نكاد  ال  إننا  حتى  تقديمها  في  برعت  التي  التاريخية  الشخصيات  في  انصهارها 

الكاريبي. قراصنة  الشهيرة  السلسلة  في  سوان«  »إليزابيث  وبين  بينها  نربط 
»روبــي«  ومــات  األرض  تحت  ملجأ  هز  ضخم  انفجار  في  »سيسيليا«  ماتت 
واحد  بيوم  يحظيا  أن  دون  الحرب  انتهاء  عقب  الديار  إلى  المقررة  عودته  قبل 
بجرائمها  الحرب  هي  وهذه  لهما  الحقيقية  النهاية  هي  هذه  ساعاته،  يتقاسمان 
والجروح  الدم،  يعمدها  التي  تلك  من  بكثير  وأعمق  أكبر  إنها  نراها،  ال  التي 
مهما  وااللتئام  الشفاء  عن  عصية  تظل  الضحايا  قلوب  وفي  أرواح  في  الغائرة 

أعمارهم. طالت 
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جامعة أكسفورد ورحلة 
الشريف الوداني

جريمة حرب.. »من غير دم«

د. علي عبداللطيف احميدة

أحالم المهدي

الجامعة التي فرقت الليبيني

الليبية المنكوبة الذين يكابدون منذ تسعة أشهر 
والمدفعية  بالطيران  العشوائي  القصف  تحت 
مسمى  تحت  المندرجة  المهاجمة  للقوات  التابعة 
طاقم  من  حظرني  من  إن  بل  الليبي.  الجيش 
يعرف قصة  لم  الـ»فيسبوك«  في  العربية  المراقبة 
الليبيين مع الجامعة العربية التي اتخذت بناًء على 
معترضًا  سلبيًا  موقفًا   1951 العام  رئيسها  أهواء 
فمال  بينهم  فرقت  بل  استقاللهم،  نيلهم  على 
كان  الــذي  الليبي  غير  رئيسها  رأي  إلى  بعضهم 
وصيًا  العربية  جامعته،  باسم  يكون،  أن  يطمح 

عليهم.
مواساة لضحايا العدوان على العاصمة طرابلس، 
دون  تحوز  التي  الــوفــاق  لحكومة  حظ  وحسن 
األمم  تمثله  الذي  الدولي  المجتمع  اعتراف  منازع، 
كان  الليبية  الوفاق  حكومة  ممثل  بأن  المتحدة 
حاضرًا جلسة الجامعة العربية، حيث أبدى استغرابه 
في  االجتماع  عقد  لطلب  المجلس  استجابة  من 
طلب  بتجاهل  مذكرًا  نفسه،  الطلب  تقديم  يوم 
الممثلة  الليبية  الدولة  من  أشهر  منذ  بالخصوص 
بأن  نوه  كما  عليها.  المعتدى  الوفاق  بحكومة 
التدخل الخارجي والتركي في ليبيا الذي عنت جلسة 
الجامعة العربية مناقشته تتطلب تحديد المتسبب 
طرابلس  العاصمة  على  الحربي  الهجوم  فــي 
الدولية  الشرعية  والذي خرق بتدخالته كل قرارات 
الممثل  العربية. كما طالب  الدول  ومجلس جامعة 
الليبي بموقف عربي موحد لرفض العدوان وإدانته 
الجامعة  دول  بعض  من  بداية  داعميه،  ومحاسبة 
إلى  الخصوص  هذا  في  ومشيرًا  تورطهم،  المثبت 
الماضية  الفترة  خالل  تعرضت  الوفاق  حكومة  أن 
النيل  محاوالت  إلى  وصل  متعمد  تشويه  لحمالت 

من شرعيتها.
إزاء  أراهــا  المسددة  الدبلوماسية  ــردود  ال هذه 
يوم  لمدة  الـ»فيسبوك«  في  النشر  من  حظري 
التي  الهجائي  زجلي  ألبيات  موافقة  جاءت  كامل، 
الشعراء  استخذمها  التي  الهجاء  أساليب  تتعدَ  لم 
المعتدي  هجاء  في  والرمنطيقيون  الكالسيكيون 
عليهم في مدنهم ، ومن يدعمه معنويًا وماديًا. تلك 
األساليب التي انتحاها الشاعر والدبلوماسي التشيلي 
نيرودا  بابلو  األدب  في  العالمية  نوبل  جائزة  حائز 
نيكسون  إبــادة  على  »الحث  الهجائي  قصيده  في 
واإلشادة بالثورة التشيلية« الذي مازال تأثيره فعااًل 

في إلى اليوم.
أذكر بعد احتفالنا المتواضع بتوديع العام 2015، 
في  شقة  أقطن  التي  األلمانية  السيدة  ابن  رجوت 
بيتها وكان بالمناسبة زائرها من مدينة ميونخ، أن 

الوسيلة  أن  أخبره  عندما  األلماني،  يستغرب 
نظري  وجهة  لنقل  كاتبًا  كوني  المتاحة،  الوحيدة 
الرقابة.  موانع  دون  الليبي  السياسي  الشأن  في 
الـ»فيسبوك«.  االجتماعي  التواصل  موقع  هو 
هو  الـ»فيسبوك«  أن  مبعثه  األلماني  االستغراب 
وسيلة محدودة ألصحاب األعمال الخواص وأغلبهم 
يعملون من بيوتهم للتواصل مع زبائنهم خواص 
الـ»تويتر«  برنامج  أما  العمل.  ألغــراض  وشركات 
أفكارهم  لنقل  الرأي  أصحاب  من  لقلة  وسيلة  فهو 
استغرابه  أعمق  ال  وحتى  المفترضين.  قرائهم  إلى 
ليبيا  أن  بمفارقة  أخبره  ال  الصدمة  يشبه  بما 
من   2011 العام  تحررت  أنها  المفترض  من  التي 
استقاللية  ممنوعاتها  أبــرز  التي  الديكتاتورية 
كيانين  إلــى   2014 العام  انقسمت  قد  التعبي، 
متنازعين اتفقت الحكومتان فيهما على أن ال تصدرا 
الحكوميتين.  سياستيهما  عن  حتى  تعبر  صحفًا 
فتح  إلــى  ألجأني  ــذي  ال الشخصي  السبب  ولكن 
كونه  الككلي  عمر  الكاتب  أن  الموقع،  على  صفحة 
منتصف  اتخذه  النظر،  وجهات  باب  على  المشرف 
التي  مقاالتي  الستقبال  وحيدة  وسيلة   2015 االم 
وهذا  »الــوســط«.  جريدة  في  بوساطته  أنشرها 
الفالسفة  بتعبير  بي  قــذف  البرغماتي،  السبب 
عن  التعبير  معركة  في  االنخراط  إلى  الوجوديين، 
الرأي الليبية. وأن أتفاعل ككاتب مع قرائي الليبيين 
لها  العالقة  قديمة  صداقة  بهم  ربطتني  وأغلبهم 
صادقني  وبعضهم  الرأي.  وإبداء  الكتابة  بمسألة 
بهم الـ»فيسبوك« نفسه. ألجد نفسي يوميًا منهمًا 
ردود  شكل  أغلبها  في  تأخذ  منشورات  بكتابة 
السياسة  إزاء  شخصية  مواقف  بمثابة  هي  األفعال 

المتعلقة بالشأن الوطني العام.
يناير   1 مساء  حتى  ديسمبر   31 يوم  مساء  من 
النشر  من  الـ»فيسبوك«  موقع  حرمنى   2020
بأني  ذلك  معلاًل  األخرى،  والصفحات  على صفحتي 
الكراهية  بأني حرضت على  الكتابة،  خرقت معايير 
العربية،  للجامعة  الشاتم  الهجائي  منشوري  في 
عادي  غير  اجتماع  لعقد  أمنائها  مجلس  دعا  التي 
تحوز  التي  العضوة  المصرية  الدولة  من  بطلب 
والمعني  ـ  الخارجي  التدخل  لمناقشة  الجامعة  مقر 
حكومة  من  بطلب  ـ  المحتمل  التركي  التدخل 
العاصمة  على  الهجوم  لصد  الشرعية  الــوفــاق 
مسمى  طرف  من   2019 أبريل   14 منذ  طرابلس 

الجيش الوطني المهيمن على شرق ليبيا.
الذين  قرائي  أمام  باإلحراج  الحظر،  يشعرني  لم 
وافقوني،  إعجاباتهم  وإشارات  بعضهم  بتعليقات 
العاصمة  المدنيين من سكان  معبرين عن ضمير 

اإللكتروني  عنواني  وعبر  باسمي  صفحة  لي  يفتح 
والليبيين،  األلمان  مع  السابقة  تواصلي  وسيلة 
بأن  ليبيا  كتاب  من  أصدقائي  بها  أحرجني  والتي 
تواصلية  أمام محدثات  قديمة  اإليميل صار وسيلة 
فراشي  دخلت  ــي  وألن و»تويتر«.  كـ»فيسبوك« 
الساعة الثانية عشرة لياًل، فكنت مستيقظًا كعادتي 
الساعة السابعة. بعد اإلفطار جلست ألكتب منشوري 
العام  في  يوم  أول  لصباح  أدبيًا  توصيفًا  األول، 
علي  تقاطرت  ساعة  نصف  بعد  الجديد.  األلماني 
تعليقات أصدقاء قدماء جلهم ليسوا كتابًا، مرحبين 
الـ»فيسبوك«.  فضاء  عنهم  متأخرًا  دخلت  وإن  بي 
الزميل  غانم  المرحوم عماد  تجاوب  كانت  المفاجأة 
بجامعة  التاريخ  بقسم  األستاذ  السوري  الجامعي 
طرابلس، الذي انقطعت عني أخباره، فإذا به بمدينة 
فايمار األلمانية يعالج مرضًا أماته في العام 2018. 
مدينة  بــون  عن  منشوري  أن  صــدري  أثلج  ــذي  ال

دراسته الجامعية أعادته إلى نوستلجيا تذكار شبابه.
يناير.   14 بها  لالستقرار  لبيبا  إلى  عودتي  عند 
فضاء  في  منهمكين  أصدقائي  ــدت  وج  ،2012
الـ»فيسبوك«، وبعضهم بدأ يشكو أن هذه الوسيلة 
التواصلية بدأت تأخذ ثمين وقته الذي ينبغي عليه 
تكريسه للقراءة والكتابة الجادة. تبرمهم هو الذي 
جعلني أتلكأ وأماطل حتى العام 2016 لفتح صفحة 

على الـ»فيسبوك«.
بين  أتموقع   2020 لعام  مفتتح  في  وهــأنــذا 
التراجع  ــى  إل ويدفعني  يخامرني  شــعــوره  ــدم  ن
واالنسحاب وشغفٍ يلح علي أن أواصل رحلة الكتابة 
المجتمعية  السرديات  في  وبالذات  الـ»فيسبوكية« 
لمنشوراتي  صار  وقد  بالحنين،  المفعمة  الليبية 
التي أكرسها لهذا المضمار جمهور من المتتبعات، 
الكتابة  من  النمط  لهذا  المتحمسين  والمتتبعين 
الذي يمكنني أن أطلق عليه وصف إعادة بناء ذاكرة 
الذي  الجميل  الزمن  تعبير  أو  الماضي  المعيش 
تواضع عليه الجمهور الليبي في الصفحات التواصلية 

العمومية.
من  للكتابة  مدخاًل  التوطئة،  هذه  عد  يمكن 
السياسة  إزاء  فعلي  لردة  توصيفًا  شخصي  منطلق 
ثم  اإلعالم،  في  وعمل  الفلسفة  في  اختص  كاتبًا 
محطتي  آخــر  إلــى  منتهيًا  السياسة.  علم  درس 
لكتابة أطروحتي المقترحة عن بنية »األيديولوجي 
التي  اإلسالمية  الفلسفة  رؤيــة  في  واليوتوب« 
أبوبكربن  األندلسي  الفيلسوف  كتابة  تمثلها 
طفيل في رسالته التي عنوانها: »حي بن يقظان«، 
به  أبتدئ  الذي  مقالي  في  الفرس  مربط  استعارة 

عامًا جديدًا.

مواساة لضحايا 
العدوان على 

العاصمة طرابلس، 
وحسن حظ لحكومة 

الوفاق التي تحوز 
دون منازع، اعتراف 

املجتمع الدولي 
الذي تمثله األمم 

املتحدة بأن ممثل 
حكومة الوفاق 

الليبية كان حاضرًا 
جلسة الجامعة 

العربية، حيث أبدى 
استغرابه من 

استجابة املجلس 
لطلب عقد االجتماع 

في يوم تقديم 
الطلب نفسه، مذكرًا 

بتجاهل طلب 
بالخصوص منذ 
أشهر من الدولة 
الليبية املمثلة 
بحكومة الوفاق 
املعتدى عليها.

نورالدين خليفة النمر

تامر الهدار

الطموح الجيوسياسي لتركيا

تحاول  األخيرة  العشر  السنوات  في  تركيا 
عبر  واالقتصادية  العسكرية  بنيتها  تقوية 
تفرض  حتى  مدروسة،  وخارجية  داخلية  سياسات 

المنطقة. في  قادمة  كقوة  نفسها 
قبرص  في  مهمة  عسكرية  قواعد  تركيا  تملك 
وقعت  كما  وقطر،  والصومال  وسورية  والعراق 
مع  مشترك  امني  وتعاون  دفاع  اتفاقيات  عدة 
األثيوبي  البرلمان  عليها  وصادق   2013 أثيوبيا 
ليبيا  و   2018 والكويت   2017 وقطر   2015

.2019 »طرابلس« 
قاعدة  بــنــاء  تركيا  دراســـة  ــى  إل بــاإلضــافــة 
بصناعة  واالهــتــمــام  ــســودان  ال فــي  عسكرية 
أكبر  تحتضن  التي  ديجبوتي  مع  جيدة  عالقات 

األوسط. الشرق  في  أمريكي  مخابرات  مركز 
الــدول  هــذه  موقع  إلــى  وبالنظر  سبق  مما 
أن  سنرى  للعالم،  الجغرافية  الخارطة  على 
بعناية،  العالم  في  أقدامها  مواضع  تختار  تركيا 
الممرات  فــي  عسكرية  قــواعــد  تمتلك  فهي 
وأفريقيا،  األوسط  الشرق  في  المهمة  المائية 
عدن  وخليج  األحمر  البحر  على  موجودة  فهي 
المتوسط،  البحر  في  واآلن  العربي  والخليج 
في  مستقبليا  عسكريا  تفوقا  لها  يجعل  مما 
اهتمام  هو  القراءة  هذه  يدعم  وما  المنطقة، 
فهي  محليا،  الثقيلة  الحربية  بالصناعات  تركيا 
إطار  في  الخاصة  الحربية  سفنها  بناء  في  نجحت 
التركية،  الحربية  السفن  لتصنيع  ميلغم  مشروع 
»بيري  بإطالق  الماضي  ديسمبر  احتفلت  كما 
الصنع،  محلية  تركية  غــواصــة  أول  رئــيــس« 
حربية  غــواصــات  خمس  لصناعة  واالنــطــالق 

إضافية.
ــات  ــوالي ــكــن الـــســـؤال: كــيــف تــســمــح ال ول
عسكرية  قاعدة  إلقامة  وإسرائيل  والمتحدة 
القومي  ــن  األمـ تــهــدد  منطقة  ــي  ف تــركــيــة 
أي  يشكل  ال  وجودها  كــان  إذا  إال  إلسرائيل، 

كذلك؟! أليس  أمنها،  يهدد  خطر 
السواحل  فإن  التخمين  بهذا  سلمنا  ما  فإذا 
األمن  على  خطر  أيضا  هي  الليبية–المالطية 
أكتوبر  حرب  أحداث  حسب  اإلسرائيلي  القومي 
عسكرية  قاعدة  وجود  أن  يعني  وهذا   ،1973
المصالح  يخدم  القياس  بنفس  طرابلس  في 
مع  إذا  بالطبع  ــذا  وه يضرها  وال  األمريكية 
التوسع  مبدأ  من  أما  أخرى،  معايير  أي  تجاهلنا 
غرب  أن  في  للشك  مجال  فال  التركي  العسكري 
مصالحه  يخدم  استراتيجي  موقع  المتوسط 

المتوسط. في  ونفوذه  وخططه 

شعبة  رئيس  رفعت  أشرف  المصري  اللواء  يقول 
االستنزاف  حرب  خالل  البحرية  القوات  عمليات 
نشرتها  مقابلة  فــي   1973 أكــتــوبــر  وحـــرب 
 ،2012 أكتوبر   13 بتاريخ  البلد  صدى  صحيفة 
إسرائيل  مصر  فاجأت  أكتوبر  حرب  خالل  أنه 
حصار  وفــرض  المندب  ــاب  ب مضيق  بــإغــالق 
في  مصرية  بحرية  حربية  قطع  نشر  عبر  عليها 
النفط  سفن  مــرور  لتعترض  المضيق،  مدخل 
الخطة  ذات  من  وكذلك  إليها،  التجارية  والسفن 
السواحل  قبالة  بحرية  حربية  قطعا  مصر  نشرت 

الغرض.. لنفس  الليبية–المالطية 
التركية،  الخارجية  للسياسة  الجيد  المتابع 
التوسعية  الخطة  مالحظة  بــوضــوح  يمكنه 
الوسطى  وآسيا  القوقاز  في  تمددها  وخطوات 
والبحر  العربي  والخليج  األفــريــقــي  ــقــرن  وال
ــا  ــ أوروب تصفها  ــي  ــت ال تــركــيــا  ــوســط،  ــمــت ال
على  اللعب  تجيد  أصبحت  والتي  بـ»المستفزة« 

الدول. مصالح  في  المتناقضات 
منذ  جديدة  مرحلة  دخلت  التركية  السياسة 
 ،2003 في  للحكم  والتنمية  العدالة  وصول حزب 
هي  الحكومة  انتهجتها  التي  السياسة  وكانت 
كان  والتي  العالم«  مع  مشاكل  »صفر  سياسة 
داوود  أحمد  األسبق  الخارجية  وزير  مهندسها 
اهتماما  المرحلة  هذه  في  تركيا  أخذت  أوغلو، 
رسم  إعادة  ومحاولة  الداخل  من  نفسها  ببناء 
اهتمت  أنيق،  بشكل  الخارجية  تركيا  صــورة 
حلحلت  فــي  الناعمة  بالدبلوماسية  تركيا 
الدبلوماسية  في  استثمرت  وكذلك  قضاياها، 
العالم  شعوب  مع  للتقارب  وسيلة  الثقافية 
خصوصا  الدول،  مع  الثقافي  التبادل  عبر  األخرى 
كما  األوسط،  والشرق  وأفريقيا  الوسطى  آسيا 
المسلسالت  إنتاج  عبر  والسينما  للتلفزيون  كان 
تآمر  يكشف  والــذي  االستخباراتي  الطابع  ذات 
على  الماسونية  في  المتمثل  الغربي  العالم 
الذئاب،  وادي  مسلسل  مثل  اإلسالمية  الــدول 
قيام  أمجاد  تروي  والتي  التاريخية  والمسلسالت 
والذي  أرطغرل  قيامة  مثل  العثمانية  الخالفة 

مليار مشاهدة. أكثر من  حقق 
 ،2011 عام  في  مبكرا  ابتدأت  الثانية  المرحلة 
الربيع  منطقة  في  المتسارع  التغيير  بداية  مع 
الخارجية  بسياستها  تدخل  تركيا  جعل  العربي، 
المصالح  على  واللعب  الجديدة،  التوسعية 
بها،  خــاص  نفوذ  لصناعة  للدول  المتناقضة 
فال  ولت،  قد  العالم  مع  مشاكل  صفر  فسياسة 

غنيمة دون صراع وال نجاح دون أعداء.
وأفريقيا الشرق األوسط  التركي في  التوسع   -

ماذا عن الموقف الروسي؟
مفاوضات  ــة  طــاول ــى  إل المتوسط  تــحــول 
بين  المصالح  تحرك  للمقايضة،  وسوق  عالمية 
يرسم  جديد،  وتباعد  تقارب  شكل  في  الــدول 
القضايا  إزاء  الدولي  لالصطفاف  جديدة  صورة 

العالم. في  الموجودة 
العالقات الروسية–التركية

متغيرة.  الدول  بين  المصالح  أن  المعلوم  من 
ولكن  تتباعد،  ــرى  وأخ تتقارب  مصالح  هناك 
أحسن  عــلــى  الــروســيــة–الــتــركــيــة  ــعــالقــات  ال
تحافظ  من  هي  روسيا  أن  أعتبر  بل  مستوى، 
وأوروبا،  األوسط  الشرق  في  تركيا  تقوية  على 
النيتو  تحالف  في  أقوى  نفوذها  يصبح  وبالتالي 
قــرارات  أي  بعرقلة  روسيا  مصالح  يخدم  مما 
مؤخرًا  حدث  كما  روسيا،  مصالح  تهدد  للنيتو 
جوية  دفاعات  منظومة  نشر  على  بالتصويت 
وصوتت  النيتو  منطقة  في  »باتريوت«  أميركية 
محاولة  من  لتركيا  روسيا  إنقاذ  بالرفض.  تركيا 
معلومات  تسريب  عبر   2016 يوليو  االنقالب 
روسيا  بيع  مؤخرا  وكذلك  أنقرة،  إلى  االنقالب 
عن  يفصح  لتركيا،   S400 الــدفــاع  لمنظومة 

روسي–تركي. ورضى  تقارب 
ــا  أوروب وإضــعــاف  مــا،  حد  إلــى  تركيا  تقوية 
نفسه  حــول  مختلفا  األوروبـــي  االتــحــاد  وجعل 
يضعف  القضايا،  من  العديد  حــول  ومتنازعا 
االتحاد  هذا  وضعف  نفوذه،  ويقوض  حضوره 
الواليات  صالح  في  يصب  أنه  على  قراءته  تمكن 

أيضا. األمركية  المتحدة 
ماذا عن المواجهة المصرية–التركية؟

الوجود  أن  تعي  مصر  أن  األمــر  حقيقة  فــي 
وفي  جانب،  كل  من  يحاصرها  أصبح  التركي 
مصر  حصار  المستقبل  في  يعني  قد  طرابلس 
المواجهة  وأما  المائية،  الممرات  مستوى  على 
سد  بخصوص  موجودة  فهي  ومصر  تركيا  بين 
يعتبر  والــذي   ،2013 من  إثيوبيا  في  النهضة 

القومي لمصر. األمن  أهم قضايا  من 
والــذي  النهضة،  ســد  ببناء  قامت  إثيوبيا 
بتركيا  واستقوت  المائي  مصر  أمن  يهدد  بدوره 
مصري  استهداف  أي  حــال  فــي  عنها  للدفاع 
عسكرية  مواجهة  تحدث  لم  النهضة.  لسد 
لماذا؟  اآلن،  حتى  إثيوبيا  في  وتركيا  مصر  بين 
ليبيا  تكون  ولماذا  استثناء؟  ليبيا  ستكون  وهل 

استثناء؟!
البحث  مــن  للكثير  تحتاج  كثيرة  أسئلة 

والتحليل.

تقوية تركيا إلى 
حد ما، وإضعاف 

أوروبا وجعل 
االتحاد األوروبي 

مختلفا حول 
نفسه ومتنازعا 

حول العديد 
من القضايا، 

يضعف حضوره 
ويقوض نفوذه، 

وضعف هذا 
االتحاد تمكن 

قراءته على أنه 
يصب في صالح 

الواليات املتحدة 
األميركية أيضا.
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تايم لكل »بارادايم«

نبضات متقاطعة
16- نوادي بنغازي الرياضية.. وأشياء أخرى

لتلك  تمت  ال  إستراتيجية  دنيوية  مصالح  ذات  سياسية 
الفترة بصلة، بل إنها تستخدم في حالة حرب طرفين من 
إلى  الذاهبون  لكٍل شهداؤه  والمذهب، حيث  الديانة  ذات 
مع  برزت  مفردات  وهي  الجهاد،  إلى  دعوته  ولكل  الجنة، 
مرتبطة  وظلت  دعواتها،  لنشر  بدايتها  في  األديان  صراع 
الصراع  هذا  كان  وإن  حتى  الدماء  فيه  تسيل  صراع  بكل 
في عمق المحيطات أو حول مناجم الذهب وحقول النفط، 

أو نزع أسلحة دمار شامل.
في  الثورية  والنقالت  الـ»بارادايم«،  فكرة  لتوضيح 
اللغة  في  معها  ثورات  تتطلب  التي  التاريخ  أو  المعرفة 
مثااًل  سأضرب  جديد،  »بارادايم«  وبالتالي  والمفاهيم، 
في  وضوحًا  واألكثر  تجريبيا  حقاًل  باعتباره  العلم  حقل  في 
يعجز  ما  العقل:  )أرسان  بكتاب  مستعينًا  الثورية،  نقالته 
تأليف:  به(  إخبارنا  عن  والمنطق  والرياضيات،  العلم، 
قيد  الحصادي،  نجيب  ترجمة:  يانوفسكي.  س.  نوسُن 

الطبع.
الوقت  مرور  مع  أنه  ُكون  لسان  على  يانوفسكي  يشرح 
غير  العامل،  البرادايم  ضمن  محددة  شذوذيات  تظهر 
تعديالت  إحداث  على  يقتصر  أو  يستمر  بها  التشبث  أن 
»تحول  يسمى  مــا  يستلزم  مــا  ــار،  ــك األف على  طفيفة 
»بارادايمي« من شأنه أن ينتج لغة مختلفة ورؤية مختلفة 
التحول  هذا  مثل  على  األمثلة  من  الكثير  وهناك  للعالم، 
المجموعة  من  التحول  هو  األبرز  »المثل  الـ»بارادايمي«: 
الكوبرنيكية.  الشمسية  المجموعة  إلى  البطلمية  األرضية 
تصبح  أن  قبل  السنين  مئات  الثورة  هذه  استغرقت  وقد 
في  تمثلت  أخرى  ثورة  وهناك  الجديدة.  الـ»بارادايم« 
أينشتاين  نظرية  إلى  للعالم  نيوتن  رؤيــة  من  التغير 
الميكانيكا  من  والتغير  العشرين.  القرن  بداية  في  العامة 
تحواًل  ــر  اآلخ هو  شكل  الكم  ميكانيكا  إلــى  الكالسية 
بارادايميًا أساسيًا. وفي كل هذه الحاالت، كان هناك تغير 

كبير من رؤية قديمة في العالم إلى رؤية جديدة.

صديقه  إلى  وقصيرة  جميلة  رسائل  »الحقيقة«.  جريدة  في  بداياته 
الحقيقة  وستغدو  الغبار  يثير  مهمًا  كاتبًا  الحقًا  يغدو  الهوني.  رشاد 
اعتبارًا  يوميًا  وستصدر  الحميضة  في  خاصة  مطبعة  ذات  العام  آخر 
جريدته  الطويل  طه  عبدالقادر  سيصدر   .1966 التالي  العام  من 
المحكمة  ستغلقها  العام(.  )الرأي  بعدئذٍ  تصبح  التي  »الريبورتاج« 
جريدته  المسعودي  فاضل  وسيطور  أخريات.  زميالت  مع  المعروفة 
اثنتي عشرة صفحة أسبوعيًا. وستكون صوتًا  »الميدان« لتصدر في 
وطنيًا للمثقفين والكتاب وأصحاب الرأي. وستهتم الدولة بالشباب.. 
المتكامل.  النشاط  في  للتنافس  وتوجههم  الرياضية  األندية  في 
ليس  والثقافة..  والمجتمع  البيئة  التطوعي وخدمة  العمل  برامج في 
ثمة ميليشيات. أو أحقاد. أو صراعات. بل حلم متواصل بالوطن رغم 
النشاط  ذلك  الفاخري ضمن  خليفة  وسيلقي  واالختالفات.  السلبيات 
محمد  زمالئه..  مع  ويصدر  حبًا  شغفه  الذي  المتنبي  عن  محاضرة 
)الرأي(  حائطيتين..  جريدتين  وغيرهما  الدغيلى..  ومفتاح  كانون 
وحب.  وحماس  األندية  جدران  بين  للشباب  عرق  حبات  و)المتنبي(. 
الوطن  شاعر  رفيق  سيصدر  التليسي  خليفة  تنوعت..  ــدارات  وإص
ومحمد بازامة ليبيا هذا االسم في جذوره التاريخية )ليبيا كانت دائمًا 
تاريخًا وتوثيقًا  14 قصة من مدينتي. تحوي  المقهور  الحلم( وكامل 
للحياة في طرابلس في سنوات مضت. شهدها المقهور وجيله تلك 
الجانب  وقصصًا..  مسرحيات  سيصدر..  القويري  وعبداهلل  األيــام. 
وكلمات  الخبز  من  وقطعة  والقناص  والفرصة  والشعاع  الوضيء 
رصيف  على  )فتاة  أقصوصاته  يصدر  الخوجه  وعبداهلل  وطني.  إلى 
مبلل(.. أول من طرق باب القصة الومضة في ليبيا ويوسف الشريف 
سيصدر الجدار وسيشرع أنيس السنفاز في نشر قصصه الجميلة في 

الحقيقة.. أحالها.. قصة )الزميلة( ثم تتوالى بقية الحلوات!!«
في  تمثل  للرياضة  حقيقية  رعاية  من  الليبية  الدولة  أولته  ما 
البداية بدعم النوادي الرياضية التي لم تنتظر في الواقع هذا الدعم 
وحاجة  بالشباب  البداية مهتمة  من  كانت  بل  ناشطها،  تباشر  حتى 
النوادي  هذه  أول  هو  األهلي  النادي  يكون  وقد  إليه  الوليدة  الدولة 

وإن كان لها فيما بعد رأي فيه تطور حد إغالقه!
الوطني  الرمز  ترأسها  بعدما  المختار  عمر  جمعية  وليد  فهو 
ومنبرًا  نواة  فكان   1943 سنة  عامر  بن  مصطفى  الشيخ  الشهير 

األحداث  إلى  والنظرة  والكتابات،  التحليالت  معظم  تعاني 
اجترار  حالة  بها،  تتطور  التي  والكيفية  وتقييمها،  الراهنة 
الجذرية  الثورات  مع  تتناغم  لم  قديمة  ولمفاهيم  للغة 
هذه  تخدم  التي  المعرفية  الحقول  في  حدثت  التي 
والسياسة  بالتاريخ  المتعلقة  العلوم  وأخص  التغيرات، 
في  بها  معني  ألني  الهوتية  خطابات  من  يتخللها  وما 
المصادر  لهذه  الخضوع  حالة  وتسمى  اإليــجــاز،  هــذا 
المعرفية واللغوية التقليدية أو القوالب المسبقة للتفكير، 
الذي  القياس  أو  المثال  أو  النموذج  بمعنى:  »بارادايم«، 
وتقلبات  وقائع  لتحليل  الراهنة  تصوراتنا  عليه  نسحب 
إلى  انزاحت  أو  اجتماعية تغيرت تمامًا،  تحدث في مجاالت 
وخطابًا  مختلفة  لغة  معها  التعامل  يتطلب  أخرى  مفاهيم 
الـ»بارادايم  أن  »ويكيبيديا«  تعريف  في  ويرد  مختلفًا. 
بالفكر  مقرونًا  غالبًا  ويستعمل   )Paradigma )بالالتينية: 
اإلطــار  أو  اإلدراكــي  النموذج  أو  الفكري  النموذج  مثل 
النظري، وقد ظهرت هذه الكلمة منذ أواخر الستينات من 
القرن العشرين في اللغة اإلنجليزية بمفهوم جديد ليشير 
موضوع  أو  علمي  تخصص  أي  ضمن  تفكير  نمط  أي  إلى 

متصل بنظرية المعرفة«.
القياسات  أو  النماذج  إسقاط  المثال،  سبيل  على 
لغة  يعتمد  الراهنة  السياسية  النزاعات  على  القديمة 
تخضع لـ»بارادايم« كان سائدًا قبل قرون، وله مقتضياته 
مثل  فمصطلحات  عــصــره،  مــع  متناغمًا  تجعله  التي 
االمبريالية  أو  الصليبية  الحروب  أو  الشهادة  أو  الجهاد 
كانت  مراحل  من  ونماذجها  لغتها  تستعير  االستعمار،  أو 
مجال  يتوسع  كي  تقطعه  أن  البد  شاسعًا  مكانًا  األرض 
سيطرتك وتتحقق مصالحك االقتصادية عبر طرق األبواب 
في  المحروسة  المناجم  حفر  أو  المباشرة،  والجباية 
باعتبار  األديان  نشر  تطلبها  حروب  أو  المحتلة،  األراضي 
في  التي  الكلية  الحقيقة  نشر  واجب  تمتلك  أمة  كل  أن 
حروب  في  االصطالحات  هذه  تستخدم  ومازالت  حوزتها، 

ينصح  الذي  المثال،  اإلنساني كسقراط على سبيل  الفكر  رواد  يتفق 
بالمزج بين الطبيعة الروحية والبدنية لتنشئة صالحة للفرد. وإيمان 
مكون  أن  على  أرسطو  وتأكيد  الرياضة،  ممارسة  بضرورة  أفالطون 
العقل من جسم وروح. والدين اإلسالمي هو مرجع الدولة السنوسية 
ولذا لم يغب عنها ضرورة تعليم أوالدهم السباحة والرماية وركوب 

الخيل.
ولكن لم تكن الرياضة فقط هي غايتهم. إن الذين عايشوا قيام 
األربعينات  أواخر  في  جهدها  بذور  أن  جيدًا  يعون  الليبية  المملكة 
 .1965 العام  تتفتق  بدأت  الدولة  تأسيس  في  الخمسينات  ومطلع 
من  وهو  الكبتي  سالم  األستاذ  الباحث  أوجزها  البذور  هذه  ولعل 
وجدت  وألنني  تفتقها؛  على  مثلي  وشاهد  ليبيا  دولة  قيام  معاصري 
 /1  /4 يوم  نشرها   »1965 بينهما  »15و15  عنوانها:  له  مقالة  في 
أتناول  أن  أود  الذي  للحال  تلخيصًا  المستقبل«  »ليبيا  بموقع   2015
أن  قبل  هو  كما  إليكم  سأنقله  ولذا  الطفرة،  تداعيات  خالله  من 
عامة  بصفة  الليبي  المجتمع  في  وتأثيرها  تداعياتها  عن  أتحدث 

وأيضًا في بنغازي، حيث عايشتها عن كثب.
يقول األستاذ سالم الكبتي:

البترول  قانون  ويصدر  لإلسكان  إدريس  مشروع  عن  يُعلن   ...«
ويتم  الرابعة  العربية  الرياضية  الدورة  في  ليبيا  وتشارك  الشهير.. 
ذلك بسبب  يحدث  ولم   ..1969 الخامسة صيف  اختيارها الستضافة 
بناء  في  الدولة  وتشرع  ليبيا.  في   1969 نكسة  ثم   1967 نكسة 
في  والثانية  السيلس،  سبخة  في  واحدة  الرياضيتين..  المدينتين 
قرجي. وينفذهما عثمان أحمد عثمان. وصيف ذلك العام يبدأ كشاف 
ليبيا في بناء مرافق غابة )جودايم( تطوعًا الستقبال المخيم العربي 
السابع صيف 1966« وينوه إلى أن تنفيذه ما كان ليتم لوال اإلرادة 
إلى  ويشير  العنصرية.  أو  القبلية  أو  الجهوية  عن  البعيدة  الوطنية 
وتنطلق  الليبية.  الجوية  الخطوط  تأسيس  تم   1965 العام  في  أنه 
أيضًا وكالة األنباء الليبية«... »وستتخرج الدفعة السابعة من الكلية 
العسكرية في بنغازي في 9 أغسطس. عدد أفرادها )47( مالزمًا. كان 
صاحب الرقم )21( فيها أحدهم ويدعى معمر بومنيار القذافي الذي 
ورجله،  بغدارته  بابها  ويخبط  أنصاره  مع  اإلذاعــه  صوب  سيتوجه 
أولى  النيهوم  الصادق  وسينشر  العظيم.  الليبي  الشعب  أيها  ويعلن 

على  العلم  حقل  في  الثورية  التحوالت  هذه  تنطبق 
السياسة  أهمها  ــرى،  األخ المجردة  الحقول  من  الكثير 
واالقتصاد وما ينضح منها من اهتمام بالتاريخ والجغرافيا 
واألديان وطبيعة االجتماع البشري، كعلوم توظف جميعها 
مع  يخوض صراعًا  لكل طرف  السياسي  التصور  في خدمة 

تصورات أخرى .
لمركزية  البطلمي  التصور  المثال،  على سبيل  يتماهى، 
للمركزية  التاريخي  التصور  مــع  الــكــون،  فــي  األرض 
األوروبية في العالم؛ التي ما عاد لها وجود، لكنها مازالت 
شعبية  مستويات  وترفع  بل  األفكار  من  الكثير  تغذي 
الـ»بارادايم«  بينما  أوروبــا،  قلب  في  اليمينية  التيارات 
للمركز  فيه  وجود  ال  منسابًا  جديدًا  عالمًا  يطرح  الجديد 
وشــرق.  غــرب  أو  شــمــال،  وال  جنوب  وال  للمحيط،  وال 
نظر  وجهة  اإلسالم  عن  المنافحة  التيارات  تتخذ  وبالمثل 
التي  الوحيدة  األمة  أن  باعتبار  المركزية  لهذه  مقابلة 
بأستاذية  تحظى  أن  ويجب  اإلســالم،  أمة  هي  حق  على 
تنظيمات  بنشاط ويؤسس  يعمل  »بارادايم«  العالم، وهو 
المسيح  صلب  فكرة  مثلما  ومجازر،  حروبًا  ويثير  نشطة 
والعذابات تتجدد في مذاهب أديان أخرى كمقتل الحسين 
حرب  حافة  على  بكاملها  المنطقة  يجعل  الذي  وكربالء 
تتغذى  سياسية  حــرب  هو  يحدث  ما  أن  غير  مذهبية. 
للحشد،  ناجحة  أداة  باعتباره  الـــ»بــارادايــم«  هذا  على 
لهذا  صالحيته  عدم  رغم  بقناعة  تستخدمه  باألحرى  أو 
اآلن هو صراع  المنطقة  ما يحدث في  الواقع  وفي  العصر، 
بـ»بارادايم«  أيضًا  مستعينًا  الدين  جلباب  يلبس  قومي 
في  كان  كما  إمبراطوريات  إنشاء  بإمكان  يتعلق  قديم 
عبر  قديمة  إمبراطوريات  ترميم  أو  جديد،  من  الماضي 
نموذجان  وتركيا  ــران  وإي أخــرى،  أراٍض  على  االستيالء 
الـ»بارادايم«  فيه  يحدد  الذي  الوقت  في  الوهم،  لهذا 
قابعة  فعلية  كإمبراطورية  المتحدة  الواليات  الجديد 
العالم،  من  واسع  قطاع  على  تهيمن  لكنها  مكانها  في 
احتالل  إلى  تحتاج  أن  دون  إليها  يذهب  العالم  خراج  وكل 
اعتبرنا  ما  إذا  وبالتالي  فيها.  والبقاء  األراضـــي  تلك 
فالعولمة  قديمًا،  »بــارادايــم«  )االستعمار(  أيديولوجيا 
على  قيمة  حكم  يعني  ال  )وهذا  الجديد  الـ»بارادايم«  هي 
ومتسقًا  وقته  في  صحيحًا  كان  ألنه  القديم  الـ»بارادايم« 

مع لغته ومفاهيمه وتصوره للعالم الذي يعمل ضمنه(.
المستعمر  عودة  يسمى  عما  نتحدث  مازلنا  نحن  بينما 
على  الجنود  بحشد  القومي  األمن  االستعمار،ونربط  أو 
وأصبحت  المفهوم،  هذا  فيه  اختلف  زمن  في  الحدود، 
أجل  من  أخرى  دواًل  تحتل  كانت  التي  ــ  الكبرى  القوى 
على  قادرة  ــ  اقتصادها  وتقوية  مواردها  على  االستيالء 
أن  دون  العمالة  رفقة  مصانعها  إلى  الموارد  هذه  جلب 
بالتحكم  يتعلق  جديد  »بــارادايــم«  وفق  جنودها  ترسل 
العقوبات عن بعد عبر ما  في االقتصادات عن بعد وإنزال 
المتعددة  الشركات  أو  العولمة،  أو  القرية،  بالعالم  يسمى 
وهو  الحرة،  السوق  أو  للحدود،  المخترقة  الجنسيات 
الـ»بارادايم« أنتج مفاهيم ومصطلحات ولغة جديدة لكننا 
الغزو  عن  تتحدث  جلها  قديمة  بلغة  معه  نتعامل  مازلنا 
دور  لنا  يكون  أن  دون  والجهاد،  االستعمار  وعن  الصليبي 

في هذا التحول الثوري في عالقات العالم.
إعالمنا  ووسائل  قنواتنا  ومازالت  دور  لنا  يكون  كيف 
للعصر  ينتمون  وشعبية  حظوة  ذوو  أشخاص  فيها  يظهر 
وهي  تدور  ال  األرض  أن  ريب  دون  ويؤكدون  البطلمي، 
أقمار  تنقله  الشاشات  في  حديثهم  أن  رغم  الكون،  مركز 
يطرح  اإلنكار  وهــذا  األرض.  دوران  مع  تــدور  صناعية 
على  تطبيقه  يمكن  الذي  لـ»البارادايم«  ملموسًا  نموذجًا 

كل شأن في حياتنا.
للتحول  نموذجًا  كالصين  أمــة  اعتبر  الحقيقة  وفــي 
ووفق  العالم  في  تحدث  التي  التغيرات  وفق  البراديمي 
مثلما  العداء  إدارة  في  تنجح  لذلك  القوى،  موازين  تبدل 

تنجح في إدارة الصداقة.

لتحريك الشارع وقت الحاجة وهذا ما كانت ترفضه، فالحال والحاجة 
لقد  العالم.  دول  أفقر  ثالث  كانت  دولة  يدير  ال  قد  ضروريات  لها 
األهلي،  النادي  رفاقه  مع  عامر  بن  مصطفى  الوطني  الرجل  أسس 
ويعود إليه الفضل في تأسيس الملعب األهلي الذي أصبح ملعب 24 
ديسمبر من بعد حل الجمعية وهو ملعب نادي النصر الحالي والتف 
في  الشارع  بها  يحرك  له  أداة  فكان  النادي  هذا  حول  بنغازي  شباب 
مواجهة ما يراه ال يتوافق مع مصلحة الوطن ووحدته ولذلك وجدت 
له الدولة األسباب التي تمكنها من إقفاله ولكن قادته ولعل أبرزهم 
وظلت  جيد  من  افتتح  حتى  جهدهم  واصلوا  الرويعي  طالب  األستاذ 
أقفل،  إذ  نفسه  التاريخ  فأعاد  القذافي  جماهيرية  زمن  حتى  مسيرته 
بل وهدم أيضًا ولكنه ظل كالعنقاء يولد من جديد وال أبالغ إن قلت 
األهليون  ينس  لم  إذ  القذافي  نظام  إسقاط  مسببات  من  كان  إنه 
أن الساعدي ابن القذافي هو الذي امتطى جرافة وهد ناديهم أمام 
أعينهم ولذلك لم يقبل الشباب وساطته في إنهاء انتفاضتهم التي 
أنني )هاللي(  الرغم من  أقول ذلك على  أنا  النظام.  انتهت بسقوط 
ولست أهالويا وإن كنت قد وددت أن أنتمي إليه من بعد المشكلة 
الهالل  نادي  بوكر  ومحجوب  الشعالية  علي  أجلها  من  ترك  التي 
ال  وهذا  ــه!  إدارت على  األوصياء  بعض  من  ترحيبًا  أجد  لم  ولكنني 

يجعلني أبدًا أحجب كلمة في حق هذا النادي العريق.
خالل  بنغازي  في  عددها  استقر  وإن  النوادي  تأسيس  وتواصل 
والتحدي  والهالل  والنجمة  األهلي  إلــى:  الماضي  القرن  ستينات 
ولكن  ذلــك،  بعد  ازدادت  وإن  النصر  أصبح  الــذي  وهــو  والتقدم 
بنغازي  منطقة  وفي  الستينات  منتصف  بفترة  مهتم  هذا  موضوعي 

تحديدًا.
ولكن  الدولية  بالمشاركات  ساهمت  الوليدة  الدولة  كانت 
أن  غير  سقوطها.  بعد  المرجوة  بالصورة  تدم  لم  المشاركات  هذه 
سنة  نظمتها  التي  الرياضية  األندية  في  المتكامل  النشاط  تظاهرة 
1965 والتي جمعت ما بين األدب والثقافة والتنافس الرياضي كان 
وعزوفهم  النوادي  هذه  نحو  الشباب  استقطاب  في  الفعال  األثر  لها 
بالثقافة.  الواضح  االهتمام  ذلك  وفوق  والضياع  الفراغ  مغبات  عن 
مناشط  خالل  من  الموضوع  هذا  عن  سنتحدث  الموالية  الحلقة  في 

النشاط المتكامل.

التصور البطلمي 
ملركزية األرض 

في الكون، مع 
التصور التاريخي 

للمركزية 
األوروبية في 

العالم؛ التي ما 
عاد لها وجود، 

لكنها مازالت 
تغذي الكثير من 
األفكار بل وترفع 

مستويات شعبية 
التيارات اليمينية 

في قلب أوروبا

استهداف املثقفني الليبيني

شأنهم  من  وانتقاص  تهجم  من  المثقفون  له  يتعرض  ما  مقال،  من  أكثر  في  تناولت،  وأن  سبق 
ووصمهم بالهروبية والحيد عن االلتزام بالمسؤولية المناطة بهم. والحقيقة أن أصحاب هذا الموقف 

ينطلقون من منطلقات ضبابية معرفيا، ومجحفة موضوعيا.
يعاملونها  أنهم  إال  بالجمع،  »المثقفين«  صيغة  يستخدمون  أنهم  ورغم  المعرفية،  الناحية  فمن 
والشرطي  والفالح  المدرس  نموذج  شأن  شأنه  نموذجا،  باعتباره  »المثقف«،  أي  المفرد،  معاملة 

والطبيب... إلخ.
أو  الطبيب  أو  للمعلم  ومحدد  واضح  دور  عن  الحديث  يمكن  إليها  أشرنا  التي  النماذج  حالة  »في 
الجندي إلخ. ولكن في حالة المثقف ال يوجد هذا النموذج. فالمثقف التقليدي ليس هو المثقف الحداثي، 
والمثقف  االشتراكي،  المثقف  هو  ليس  اللبرالي  والمثقف  العلماني،  المثقف  هو  ليس  الديني  والمثقف 

الديموقراطي ليس هو المثقف المنكر للديمقراطية.
المشارب  مختلفو  مثقفون  يوجد  وإنما  األخرى،  كالفئات  نموذجا  باعتباره  المثقف  يوجد  ال  وإذن 

واألهواء واألهداف، أو، باألحرى، عدة نماذج من المثقفين«1.
الدور  أن  أي  المجتمع.  في  دورَه  وظيفتُه  له  تحدد  إلخ،  والجندي  والمعلم  الطبيب  إلى  »بالنسبة 
‘يناط‘ به من الخارج بحكم الوظيفة. أما في حالة المثقفين فإن المثقف المعين هو الذي يختار دوره 
يلزم نفسه  التي  االجتماعية  الفئة  أو  الطبقة  يتبناها ومصالح  التي  والثقافية  الفكرية  الرؤية  بمقتضى 

بالدفاع عنها«2.
ليبية«  »غرنيكا  عنوانه  الذي  اقزيط  بلقاسم  مقال  المقاالت،  هذه  مثل  من  عليه  اطلعت  ما  آخر 
إسبانيا  بلده  في  األهلية  الحرب  من  بيكاسو  بموقف  فيه  يشيد  الذي  الوسط«3  »بوابة  في  المنشور 
من خالل لوحته الشهيرة المسماة غرنيكا على اسم قرية تعرضت للدمار جراء القصف الجوي من قبل 

الطيران األلماني واإليطالي دعما لفرانكو أثناء الحرب األهلية اإلسبانية المعروفة.
الليبية،  األهلية  والحرب  ليبيا  إلى  اقزيط  بلقاسم  ينتقل  اإلسبانية،  األهلية  والحرب  إسبانيا  ومن 
تعلو حتى..  لموجة  انتظارا  القبور  »يتسلح بصمت  الذي  الليبي  المثقف  على  غارة مكثفة  ويقوم بشن 
يركبها، أو ينحاز بقوة ألحد األطراف بغض النظر عن صوابية مواقفها، أو يحاول أن يكون في موقفٍ 
بعيدٍ عن النقد والقدح وهو المستحيل بعينه في مجتمع تحول جزء كبير من نشطائه وسياسييه إلى 
الليبي عليه  المثقف  أن  المقصود  إلى. فهل  بالنسبة  المقصد،  الجملة األخيرة غير واضحة  شتامين..« 
اقزيط  بلقاسم  يضع  وأين  والشتامين؟.  للقادحين  هدفا  أنه سيكون  أم  والقدح،  النقد  في  ينخرط  أن 

هجومه هذا على »المثقف الليبي«.
الليبي، ضمنا أو صراحة، بأنه هروبي »يتسلح بصمت القبور،  في هذا النص يَصِم اقزيط المثقف 
النظر  وانتهازي، ينتظر موجة »تعلو حتى.. يركبها« وغير موضوعي »ينحاز بقوة ألحد األطراف بغض 
أعاله  المقتطف  في  األخيرة  الجملة  فهمنا  ما  إذا  للنقد،  التعرض  يتهيب  وأنه  مواقفها«  صوابية  عن 

بالمعنى الثاني الذي خمناه.
هذا  ليس  ولكن  توجد،  أن  طبيعي  وأمر  موجودة،  إليها  أشار  التي  النماذج  أن  اقزيط  مع  أتفق  أنا 
المجتمع« وهذا، مثلما أوضحنا أعاله، ليس  المثقف هو تنوير  اقزيط أن »دور  كل ما هو موجود. يرى 
غيري،  يعده  قد  تنويرا  أنا  أراه  فما  نسبية،  مسألة  عدمه  من  التنوير  فمسألة  باإلجمال.  هكذا  صحيحا 
على العكس، إطفاء لألنوار. وإذن، فكل مثقف يفهم التنوير بطريقته )ال يوجد أحد يقول عن نفسه أنه 
غير تنويري( ويحاول أن يسهم، بهذا القدر أو ذاك، في نشره. كما يرى أن »المثقف الحقيقي هو مثقفٌ 
الرمال«. وهذا »التحليل األخير«. صحيح من  رأسه في  أن يدفن  األخير، ال يمكن  التحليل  عضويّ في 
وجهة نظرنا. لكن بأي معنى؟!. مصطلح المثقف العضوي، باإلنغليزية organic intellectual، يعود 
المثقف  به  ويعني4   Antonio Gramsci غرامشي  أنطونيو  الشهير  اإليطالي  الشيوعي  المفكر  إلى 
عضويا  إليها  المنتمي  االجتماعية  بالطبقة  الخاصة  والطموحات  األفكار  توجيه  وظيفته  تكون  الذي 
أيا  دينيين،  وحداثيين،  تقليديين  تقريبا،  المثقفين  فكل  المعنى  وبهذا  فيها[.  عضو  أنه  ]المقصود 
بالدفاع  يلتزمون  ألنهم  مثقفون عضويون  هم  ولبراليين،  فاشيين  وعلمانيين،  تطرفهم،  درجة  كانت 
عن أفكار وطموحات طبقاتهم أو فئات منها أو يختارون االلتحاق بطبقة أخرى. فعن أي مثقف عضوي، 

تحديدا، يتحدث بلقاسم اقزيط؟!.
الثقافة  عافية  على  حرصا  يهاجم،  وإنما  الليبي،  المثقف  يهاجم  أن  أال  اقزيط،  ببلقاسم  أحرى  كان 
وسالمة المثقف وتوفير مناخ صحي لنشاطه، الذين يهاجمون المثقف ويخنقونه. فال أظن أن بلقاسم 
قزيط ال يعرف ما كان يتعرض له المثقفون في عهد معمر القذافي من تضييق وسجن، وال ما أصبح 
ينالهم بعد زوال عهد القذافي من مصادرة للكتب وتكفير )في هذا السياق أذكر بقضية الكاتب خليل 
تهديد  محرِّرَيه من  نال  وما  مغلقة«  نوافذ  على  كتاب »شمس  على  دُق  الذي  الحرب  ونفير  الحاسي 
اقزيط ال يعرف حاالت االختطاف واالغتيال  وتشريد، وكذلك تهديد من أسهموا فيه(. كما ال أظن أن 

التي طالت بعض المثقفين من كتاب وصحفيين ونشطاء مجتمع مدني )أي مثقفين عضويين(.

http:// أنفسهم.  هم  وسندانهم  الجماهير  مطرقة  بين  المثقفون  الككلي.  أبوالقاسم  –عمر   1
alwasat.ly/news/opinions/8717?author=1

http://alwasat.ly/news/ القصير.  الحائط  استسهال  الككلي.  أبوالقاسم  عمر   –  2
opinions/97622?author=1
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في البدء قتل األخ أخاه، تقول الميثولوجيا الدينية، وأن القاتل من كان أس البشرية، لكن منذئذٍ لم 
التي لم تتوقف، ويبدو أنها لن تتوقف،  إلى الخلف، بل تطهرت بالسالم، من حروبها  البشرية  تلتفت 
بمثابة  السلم،  فيكون  بالحرب،  السلم  يمتزج  األفق  هذا  في  األسود،  من  األبيض  الخيط  يبان  حتى 

الحرب على الحرب.
في البدء كانت ليبيا، في هذا األفق، بر الحرب، فتوجب أن تكون أرض السالم، ولهذا في األسطورة 
يرضخ  لم  من  القبلي،  المحارب  الشعب  الليبيين  أن  هيردوت،  لسان  على  جاء  وكما  المحض،  الليبية 
الليبية،  الصحراء  من  اتخذ  من  الشعب،  هذا  السموم،  ريح  القبلي/  ريح  جنودها  ما  الطبيعة،  لحروب 
نبات  كما  الموت،  تُناهض  ما  الحياة  لكنها  والصعبة،  القاسية  الحياة،  ينبتها  أن  على  عزم  المالذ، 
.... من هذا، بهذا،  الترفاس، بقطرة ماء يشع ويترعرع،  العوسج، والضب عنقاء الصحراء، ما تعويذته 

وغصبا، في البدء كانت ليبيا.
هذه  الساعة،  قيام  حتى  وبقت  عنها،  فذهبوا  قبلي،  ذرة  مقدرة  في  يكونوا،  لم  من  الغزاة،  جاءها 
األسطورة البشرية، كما تعينت، هنا واآلن، في أرض محاربي القبلي، هذه األسطورة اإلنسانية، كتبها 
محمد  الشلطامي،  محمد  الفقيه،  إبراهيم  أحمد  الكوني،  إبراهيم  النيهوم،  الصادق  طائل،  سفر  في 

الفقيه صالح، القوى الناعمة الليبية، صناع السالم، في مواجهة، صناع الحرب.
الناعمة  القوى  مواجهتهم،  وفي  الخراب،  ازدهار  يروون،  يزرعون،  الحرب،  خلونا، صناع  قرن  لنصف 
الليبية تكون، فيحصد الزراع الخيبة، وهذه األيام، وليبيا تحت طائلة، هبوب ريح القبلي، ال تألوا القوى 

الناعمة، أن تعيد كيدهم لنحرهم.
الخليقة، وانتصرت عليهم في كل مرة، خرجت  أول  القبلي، منذ  التي حاربت  يتأبطون شرًا، بالبالد 

من محنتها، وإن طالت فأدمتها، ففي البدء كانت ليبيا الكلمة األولى ومسك الختام.
اليوم كما مر قبل ما يشبهه، وما قتلوه  المأثور: إن من كتبت عليه خطى مشاها، ويمر  القول  في 
يدعى  لمسمى  أسماء  الحصائري،  بوقعيقيص،  سلوى  البركاوي،  فريحة  لهم:  شبه  لكن  صلبوه  وما 
ليبيا، فيه النساء القوى الناعمة، عناد وعناق الحياة، فجميعهم أخوة الحياة من مات، ومن يحيا مقدام 

في مواجهة رياح القبلي.
لهذا، كما كانت في البدء الكلمة، كانت ليبيا، روح الحياة، ال تنأى وال تستسلم، ليس كلغِو القول، 
ناعمة،  كقوى  رشيقة  الكبرى،  الصحارى  في  تعدو  غزالة  الضارية،  كشمسها  بل  الحمالن،  ثغاء  أو 
الشتائية  الليالي  في  التكبالي،  خليفة  كسرديات  الجهمي،  خديجة  كصالبة  الرقيعي،  على  كأشواق 

الدامسة، كالحقيقة البازغة من اكليم الكلم.
الكلمة،  كانت  البدء  في  كما  الفعل،  القول/  االستثنائية،  اللحظة  ففي  عواهنه،  على  القول  أقول  ال 
الكلمة القول الفصل، أن في البدء كانت ليبيا، وكما كانت تكون، فيجب ما يجب، سأهبك غزالة: تقول 
ليبيا للعالم، ليبيا الغزالة المطاردة، من صائدي، السلطة، النفوذ، المصالح، من كل اللصوص، القتلة، 

من أرومتها، من متعددي الجنسيات، من كل فج غميق، من كل حدب وصوب.
في  ماضية  حقيقة  المختار،  عمر  أيقونتها  فجة،  واقعية  في  رومانتيكية  لحظة  خليل،  صوب  ليبيا 
المستقبل، زرعت فحصدت المستحيل، في اللحظات العصية الصعبة وغير الممكنة، فكيف بها الساعة، 

وإن كان لكل فارس كبوة، الفرس المختار، أصابتها قبل كبوات، فنهضت.
كانت  ما  ليبيا  قيامة  الساعة  لكن  النهمة،  الكائنات  كل  القصعة  على  تتداعى  الساعة  تلكم  كمثل 
ما  كبرت  ما  »إن  تحصحص:  لقد  بغدادي،  والبغدادي  شامي  الشامي  المثل:  يقول  كما  أو  البدء،  في 
بتصغر«، كل هذه األحالف، الجيوش الكبرى والصغرى، تدل على أن المدلول كبير عظيم، أن ال بد من 

ليبيا وإن طال المدى.
معنى المعنى: إن ليبيا حجر األساس المنسي، يعود إليه أهله، من غيبة قسرًا، لخمسين سنة خلون، 
ليبيا الصحارى الكبرى، عند  إليه ينبه، الحجر األساس ما ركن،  النابهون والطامعون، وكل  إليه  فيتنبه 

تصحر العالم، الحجر األساس، لمحاربة جيوش القبلي/ ريح السموم.
استطاع  ما  إلى  وكل  غفوتها،  من  الطفولة  استيقاظ  الليبية،  الطفولة  مسرودة  انصيص«،  »نص 
إليه سبيال، ليبيا كانت في البدء، سبيل السابلة، في عالم اليوم يتذكرها العالم، شعلة ال تنطفيء، في 
أنه  العالم،  يوقظ  أيضا  لكن  الحرب،  ببرد  العالم  يشعل  غاز،  نار  رئتيه  من  تنبثق  ما  المتوسط،  عالم 

باإلمكان أبدع مما كان، أن يكون المتوسط دفء عالم، في لحظته االستثنائية، في شتائه القمطرير.
في البدء كانت ليبيا، وحين اختالط الحابل بالنابل، تكون حسن الختام...

في البدء كانت ليبيا

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

محمد عقيلة العمامي

أحمد الفيتوري
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المعرض  من  الثانية  الدورة  فعاليات  األحد،  ُاختتمت، 
الوطني للكتاب في مصراتة، مع 20 ألف عنوان بمشاركة 
الثامنة  الذكرى  مع  بالتزامن  وذلك  ومكتبة،  نشر  دار   56

والستين الستقالل ليبيا.
وكان رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، افتتح 
المجلس  2019، بحضور عضو  24 ديسمبر  المعرض في 
الحديد  مصنع  عام  ومدير  التومي  محمد  البلدي مصراتة 
عوين  علي  الناشرين  اتحاد  ورئيس  الفقي  محمد  الصلب 
المراكز  ومديري  األمين  حبيب  السابق  الثقافة  ووزير 
والمطابع  النشر  دور  مديري  وبعض  الثقافية  والمكاتب 
والمكتبات، وسط اهتمام كبير للمهتمين بالشأن الثقافي 

واألدبي والفني واإلعالمي.
عبر  اإلنترنت،  على  للهيئة  اإللكتروني  الموقع  وحسب 
محمد الفقيه رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد 
والصلب عن سعادته بهذا المعرض »الذي شهد مشاركة 
هذا  في  بالدنا  مدن  كل  من  الليبية  النشر  لدور  كبيرة 
الحدث الثقافي في دورته الثانية«، متمنيًا النجاح والتوفيق 
التومي  محمد  أشاد  فيما  المعرض.  في  المشاركين  لكل 
المنظمة  اللجنة  بجهود  مصراتة  البلدي  المجلس  عضو 
لهذا الحدث الثقافي الكبير، وأثنى على دور المعرض في 
قال  كما  والمعرفة،  القراءة  على  الليبي  المواطن  تشجيع 
إسماعيل اعبيد مراقب التربية والتعليم بمصراتة إن هذا 
على  والحصول  القراءة  لتشجيع  مهمة  خطوة  المعرض 
جهودها  مواصلة  على  النشر  دور  وحث  المتنوعة،  الكتب 
الفعاليات  عديد  المعرض  وشهد  الكتب.  إصدار  في 
وقعت  إذ  الكتب،  من  عدد  توقيع  بينها  ومن  المختلفة 
وكذا  الندوات.  بقاعة  »غربة«  روايتها  هويدي  لجين 
نظمت اللجنة الثقافية للمعرض ندوة وحفل توقيع كتاب 
»إبراهيم سراج الدين، والوعي القومي في والية طرابلس 
الخراز  مصطفى  إبراهيم  للكاتب   »1892  1882- الغرب 
الصادر عن الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

وكذلك ُأقيم حفل توقيع كتاب »منزل العذراء«، للكاتب 
علي يوسف الطويل، والكتاب صادر عن دار الشعب للنشر 
المثقفين  من  عدد  حضور  التوقيع  حفل  وشهد  والتوزيع، 

شهدت عديد الفعاليات وحفالت التوقيع

اختتام الدورة الثانية من املعرض الوطني للكتاب في مصراتة

تنطلق فعالياته الجمعة في األردن

ليبي يدير جلسة »مجاريح« ضمن الدورة الـ12 من املهرجان العربي للمسرح
بمشاركة مسرحيين ليبيين، تنطلق الدورة الثانية 
مع  الجمعة،  العربي،  المسرح  مهرجان  من  عشرة 
العربية،  الدول  15 عماًل مسرحيًا من مختلف  عرض 
إلى جانب الندوات الفكرية والفنية وتكريم عدد من 

الفنانين المسرحيين.
ومن ضمن فعاليات المهرجان يدير الليبي محمد 
المسرح  من  »مجاريح«  عرض  حول  جلسة  الصادق 

القومي الشارقة من اإلمارات.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور األمين 
الفنانين  ونقيب  البراري،  هزاع  الثقافة  لوزارة  العام 
حسين  التنفيذية  العليا  اللجنة  رئيس  األردنيين 
للمسرح  العربية  للهيئة  العام  األمين  قدم  الخطيب 
للملك عبد اهلل  والتقدير  الشكر  العبد اهلل  إسماعيل 
إلى أن »هذه  المهرجان، مشيرًا  رعايته  الثاني على 
قدمًا  للسير  وإيجابية  مهمة  دفعة  الرعاية ستعطي 
في  أو  األردن  في  كان  سواء  المسرحي  بالمشروع 

الوطن العربي«.
أن  وبعد  المسرحية،  العروض  ترشح  وفي محطة 
درست اللجنة 114 عماًل مسرحيًا في ديسمبر 2019، 
أعلنت الهيئة العربية للمسرح نتائج اختيار العروض 
من   12 الدورة  فعاليات  ضمن  لتشارك  المتأهلة 
ال  األول  مسارين،  ووضع  العربي  المسرح  مهرجان 
تنافس به وال جوائز وتم تأهيل ستة عروض به، أما 
المسار الثاني وهو مسار تنافسي فضم تسعة عروض 
تتنافس إبداعيًا لحصد جائزة القاسمي ألفضل عمل 

مسرحي للعام 2019.
سالم  شذى  الدكتور  من  التحكيم  لجنة  وتتكون 
من  جالل  خالد  لبنان،  من  خوري  لينا  العراق،  من 
وإيهاب  السودان،  من  الحربي  عادل  الدكتور  مصر، 

زاهدة من فلسطين.
ففي المسار األول للدورة 12 من مهرجان المسرح 
العربي نبدأ عرض »أيام صفراء« لمسرح الهناجر من 
توفيق  عمر  إعداد  يانيتش«،  »دانييال  تأليف  مصر، 
للمسرح  حكايا«  »ثالث  وعرض  سند،  أشرف  وإخراج 
دراغون  أزوالدو  تأليف  سورية،  دمشق-  القومي 
»رهين«  عرض  إلى  إضافة  زيدان،  أيمن  وإخراج 
للمسرح الجهوي باتنة - الجزائر، تأليف محمد بويش 
وإخراج شوقي بوزيد، مع برمجة عرض »سماء أخرى« 
نص  للوركا،  يرما  عن  المغرب،  من  أكون  لمسرح 
قيد  »على  عرض  عن  ناهيك  الحر،  محمد  وإخراج 
تغريد  تأليف  الكويت،  من  الشباب  لمسرح  الحلم« 
ضمن  عرض  وآخر  البغلي،  يوسف  وإخراج  الداود 
من  القومي  للمسرح  »كيميا«  هو  األول  المسار 
إعداد  إبرازتسوف  ألكسندر  تأليف  سورية،  دمشق، 

وإخراج عجاج سليم.
الثاني ألفضل عمل مسرحي  أما في حقل المسار 
للعام 2019، نجد تسعة عروض متنافسة وهي على 
من  متأخرة«  أبوابها  تفتح  »الجنة  التالي،  الشكل 
يحيي  وإخراج  إعداد  شاكر«،  فالح   « تأليف  األردن، 
البشتاوي، ومن مسرح الخليج العربي، الكويت عرض 
والمسرح  العابر،  اهلل  عبد  وإخراج  تأليف  »الصبخة« 
المفتوح من المغرب يشارك بعرض »النمس«، تأليف 
األردن  ومن  ناسور،  أمين  وإخراج  بنهدار  اإلله  عبد 
كذلك وتحديدًا مسرح الشمس، نسجل تنافس عرض 

عبد  وإخراج  قبيالت  ياسر  تأليف  من  ورمال«  »بحر 
الدين  الوطني محيي  المسرح  قبيالت، ومن  السالم 
بي  »جي  عرض  مشاركة  نسجل  الجزائر  بشطارزي 
تونس  أما  شرشال،  محمد  وإخراج  تأليف  من  إس« 
فستكون حاضرة بعرضها »خرافة« لكرنف آر لإلنتاج، 
تأليف علي عبد النبي الزيدي، إعداد رضوان عويساوي 
نسجل  دائمًا  تونس  ومن  النخيلي،  أيمن  وإخراج 
مشاركة عرض »سماء بيضاء« من تأليف وإخراج وليد 
الدغسني، والمغرب كذلك بعرض »قاعة االنتظار«، 
تأليف وإخراج أيوب أبو نصر، أما اإلمارات مع مسرح 
تأليف  القومي فستشارك بعرض »مجاريح«  الشارقة 

إسماعيل عبد اهلل وإخراج محمد العامري.
وتطبيقية  نقدية  جلسات  الهيئة  وخصصت 
الدكتور  جائزة  على  المتنافسة  المهرجان  لعروض 
سلطان بن محمد القاسمي، واختارت الهيئة مجموعة 
منهم  واحد  كل  خصت  أن  بعد  المسرحيين،  من 
بعرض من العروض، و زودته بالتسجيل الكامل لهذا 
المهرجان،  انطالق  من  أسابيع  ثالثة  قبيل  العرض 
لتقديم ورقته النقدية في ذات ليلة العرض، واختارت 
المنسق الميداني لتلكم الندوات التطبيقية عبد اهلل 

الجريان.
والمسرحيون التسعة الذين اختارتهم، سيقدمون 
مسرحيين  وستة  عروض،  لتسعة  نقدية  قراءات 
مسرح  مستوى  على  ستعقد  التي  الجلسات  يديرون 
محمود أبو غريب الدائري في المركز الثقافي الملكي، 
وهي على الشكل اآلتي: الدكتورعالء قوقة من مصر، 
في عرض »سماء بيضاء« من تونس، ويدير الجلسة 
جبار  الدكتور  فلسطين،  من  الرحمن  عبد  فتحي 
العربي  الخليج  لمسرح  »الصبخة«  عرض  في  جودي 
الرحمن من  عبد  فتحي  الجلسة  ويدير  الكويت،  من 
يقدم  المغرب،  الكغاط من  فهد  الدكتور  فلسطين، 
ورقته النقدية في عرض »خرافة« من تونس، ويدير 
عمان،  سلطنة  من  الربيع  آمنة  الدكتور  الجلسة 

في  قراءته  يقدم  الجزائر  من  زدام  حليم  والفنان 
كذلك  الجلسة  ويدير  المغرب  من  »النمس«  عرض 
عرض  أما  عمان،  سلطنة  من  الربيع  آمنة  الدكتور 
»مجاريح« من المسرح القومي الشارقة من اإلمارات، 
فسيقدم فيه ورقته النقدية الدكتور خليفة الهاجري 
من الكويت، ويدير الجلسة من ليبيا محمد الصادق، 
فيه  يقدم  المغرب،  من  »االنتظار«  عرض  حين  في 
ورقته التطبيقية الفنان سيد أحمد آقومي من الجزائر 
ويدير الجلسة الدكتور نبيل بهجت من مصر، ومن 
محمد  أثير  الدكتور  التطبيقية  ورقته  يقدم  إسبانيا 
من  متأخرة«  أبوابها  تفتح  »الجنة  عرض  في  علي 
األردن، ويدير الجلسة الدكتور نبيل بهجت من مصر، 
ورقته  فيقدم  األردن  من  ورمال«  »بحر  عرض  وفي 
التطبيقية الدكتورعالء قوقة من مصر ويدير الجلسة 
الزعبي من األردن، في حين نجيب غالل من  سهاد 
»جي  بعرض  الخاصة  النقدية  ورقته  يقدم  األردن 
بي إس« من الجزائر، ويدير الجلسة رندا ساري من 

األردن.
في  العربي  المسرح  مهرجان  أن  القول،  صفوة 
سيكون  األردن،  مستوى  على  عشرة  الثانية  دورته 
بوابة مفتوحة على عديد الرؤى الفنية والنقدية، وكل 
والثاني  األول  المسار  في شق  عرض مسرحي سواء 
فيها  يكون  معينة  رسالة  ويحمل  قضاياه،  سيطرح 
لغة،  حضورًا،  المسرحي  اإلبداع  هو  والسيد  السائد 

فكرًا، نقدًا وأداء.
للمخرج  تكتمل«  لم  »مشاهد  مسرحية  وكانت 
الليبي وسيم بورويس فازت بثالث جوائز في مهرجان 
المسرح العربي، الذي ُأقيم في مدينة باجة بجمهورية 
بتونس، في مارس. وفاز الممثل الليبي، حاتم قرقوم 
العربي،  المسرح  مهرجان  في  ممثل  أفضل  بجائزة 
وسهى  يوسف  زهرة  الليبيتان  الممثلتان  فازت  كما 
بينما  مناصفة،  ثانية  ممثلة  أفضل  بجائزة  الهوني، 

فاز الفنان أنس العريبي بجائزة أفضل موسيقى.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

اعتزاز وتحامل مسبق
»Pride & Prejudice«، أو »اعتزاز وتحامل مسبق« 
 Jane Austen رواية عاطفية لمؤلفتها جين أوسن – 
كتبتها سنة 1913 ومن ذلك التاريخ تدرس في األدب 
2019 تقوم روائية أميركية  اإلنجليزي حتى اآلن! سنة 
 Sonali اسمها  جوائز،  عدة  نالت  هندية،  أصول  من 
ولكنها  نفسه  العنوان  تحمل  رواية  بتقديم   Dev
إضافات له )نكات أخرى( فقفزت روايتها ضمن مستوى 

.2019 المبيعات سنة  أفضل 
كتبت  جوائز،  عدة  الحائزة  المبدعة،  الكاتبة  هذه 
)بوليوود  بأسلوب سينما  رومانسيات  عدد من  قصص 
القضايا  مبرزة  الهندية( 
النساء  تواجهها  التي 
العالم.  أنحاء  جميع  في 
الروايات  تلك  من  هذه 

الشائقة.
الناشر  تقديمها 
من  كل  »على  فيقول: 
في  منبوذة  أنها  تعتقد 
هذه  تقرأ  أن  أسرتها 
هذه  فبطلة  الرواية. 
الكاتبة  سمتها  مشهورة،  طبيبة  الرومانسية  الرواية 
جعل  أميركية،  هندية  عريقة  عائلة  ومن  راج(،  )تريشا 
في  شهيرة  أعصاب  جراحة  المفرط،  ذكاؤها  منها 
وأسلوب  سلوكياتها،  أن  لنا  وبينت  فرنسيسكو،  سان 
عدم  ولكنها  الصارمة،  أسرتها  عنه  ترضى  ال  حياتها 
الرضى هذا لم يثنها عن قناعاتها، فانفكت من قواعد 

لنفسها«. ووجدت طريقا  الصارمة،  والديها 
نراها من خالل  الحاالت أصبحنا  والحقيقة مثل هذه 
وصاحب  كثيرون،  أطفالهم  من  نبغ  عرب،  مهاجرين 
طرق  واختالف  بل  االستقاللية،  والنبوغ  التفوق  هذا 
أو  المهاجرة،  أصول  ثقافة  الثقافتين:  بين  ما  التفكير 
انتماؤه  أصبح  الذي  الجديد  المجتمع  وثقافة  المهاجر، 
الحقيقي له، وبالتالي الخروج عن نمط السلوك األسرة 

الهجرة. قبل  في موطنها 
ومبهج  رائع  »كتاب  تايمز:  النيويورك  عنه  كتبت 
وفريدة،  عميقة  حقيقية  موهبة  »الكاتبة  للغاية«. 
للرومانسيين  »رواية  تماما«.  قرائها  على  تستحوذ 

الطعام«. وأيضا عشاق 

صدر  الذي  الكتاب  ويتناول  األدبي،  بالشأن  والمهتمين 
في 508 صفحات من القطع المتوسط، محطات وذكريات 
ثالثة فصول  في  استعرضها  الماضي  وسيرًا من  الكاتب، 
كتابه  خشيم  مصطفى  يوسف  الكاتب  ووقع  الكتاب.  من 
الشعب  دار  عن  الصادر  وتهدريزة«،  تقعميزة  »مربوعة 
للنشر والتوزيع، في قاعة الندوات بالمعرض، ويقع الكتاب 
األشعار  من  مجموعة  على  ويحتوي  صفحة،   183 في 

مجموعة  يتضمن  كما  الرحى،  وأغاني  الشعبية،  واألمثال 
من الكلمات القديمة، ويستعرض معانيها.

ندوة تحت  للمعرض عقدت  الثقافية  األنشطة  وضمن 
قاعة  في  المتعددة«،  الوسائط  زمن  في  »القراءة  عنوان 
الندوات بالمعرض، بمشاركة يوسف عبدالرحمن أبوراوي، 
محمد  الندوة  وأدار  صفار،  وإبراهيم  طاهر،  بن  والطاهر 
أبوراوي عن  الندوة يوسف  بداية  فيما تحدث في  ملودة، 

الوسائط المختلفة، واستعرض مختلف المراحل التي مرت 
قطعها  التي  والمراحل  الكلمة  ثم  الحرف  من  بدءًا  منها 
اإلنسان ليصل إلى ما يفكر به وما يتشارك به مع اآلخرين، 
واستعرض  الحديثة،  التكنولوجية  بالتطورات  انتهاًء 
بالكتاب  مقارنة  اإللكتروني  الكتاب  عن  تفاصيل  أبوراوي 

الورقي.
وغزو  الورقي  الكتاب  أهمية  بين  كلمته  في  وزاوج 
ويفرض  واقعًا  صار  أنه  إلى  مشيرًا  اإللكتروني،  الكتاب 
نفسه العتبارات كثيرة، وأنه باإلمكان للشكلين التعايش 
حرية  لدينا  أصبحت  الوسائط  تعدد  مع  أنه  ورأى  معًا، 
االختيار، وتكلم عن الحنين للكتاب الورقي مهما توافرت 
تناول في  فقد  الطاهر بن طاهر  أما  اإللكترونية،  البدائل 
كلمته مفهوم القراءة بوصفه مفهومًا للفهم، سواء تمت 
إلى  القراءة  وقسم  مسموع،  أو  ورقي  كتاب  في  القراءة 

الخطية والفاحصة والنقدية.
بعالقتنا  تتعلق  إشكاليات  عن  صفار  إبراهيم  وتحدث 
الذي  الجديد  النشء  مع  خصوصًا  اإللكتروني،  بالكتاب 
المتعددة  الوسائط  عبر  الكتاب  في  البداية  منذ  انغمس 
دون أن يمر بحالة تشبع بالكتاب الورقي، ونبه إلى األضرار 
التي يتعرضون لها في مختلف المراحل العمرية، خصوصًا 
التي  اإليجابية  اآلثار  وأكد  االبتدائي،  التعليم  مرحلة  في 
تتحقق باستعمال الوسائل اإللكترونية في مراحل الحقة، 
المفيدة.  األشياء  من  والكثير  اللغات  تعلم  في  خصوصًا 
الوسائط  في  الشخصية  التجارب  بعض  إبراهيم  وأبرز 
بها،  وعالقاتنا  مجتمعنا  في  وأثرها  المتعددة  االجتماعية 

وكيف غيرت نظرتنا إلى العالم من حولنا.
ُأقيمت أصبوحة قصصية للكاتبة عائشة إبراهيم،  كما 
قدمت خاللها مجموعة من القصص القصيرة، ومقتطفات 
من رواياتها، بحضور عدد من المثقفين والكتاب. وعائشة 
الغزالة«  »حرب  روايتها  تتنافس  ليبية  كاتبة  إبراهيم، 
ضمن القائمة الطويلة لـ»جائزة البوكر العربية«، وصدرت 
بعنوان »فصيل«، وكتبت قصصًا قصيرة  أخرى  رواية  لها 
أهمها »العالم ينتهي في طرابلس« و»السفيرة األميركية 

تنتظرني« و»استثقاف« و»قصة ليست مثيرة«.
حول  ندوة  ُأقيمت  المعرض،  فعاليات  ضمن  ومن 
»حقوق الملكية الفكرية« للدكتور جمعة الزريقي واألستاذ 

مفتاح قناو بإدارة الدكتور أحمد شالبي.

الكاتبة احلائزة عدة جوائز 
كتبت قصص عدد

من الرومانسيات بأسلوب 
بوليوود

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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القاهرة ــ الوسط

تبني رواية جوزيه ساراماجو عوالمها على ثنائية النور والسواد

»البصيرة«.. خريف بنكهة الربيع

ما نشاهده في الحراك اللبناني، وزلزال األحداث 
محطات  إلى  يحيلك  العربية،  بالمنطقة  العاصفة 
الذاكرة  تستحضرها  سالفة  نصوص  عند  الرؤية 
للكاتب  »البصيرة«  رواية  اعتبار  يمكن  كمقارنة، 

البرتغالي جوزيه ساراماجو إحدى نماذجها.
على  عوالمها   2004 الصادرة  الرواية  تبني 
العمى  وسواد  اإلدراك  نور  والسواد،  النور  ثنائية 
الذي نجده كنص سردي سابق بإيحاءاته الممهدة 
كمحور  التيمات،  ذات  على  يتمأسس  للبصيرة، 
الملغزة  األحداث  لفواصل  رجوع  ونقطة  ارتكاز، 
للساسة،  جبارة  هدم  معاول  وجهدت  النص،  في 
النظر من نافذة أو حتى كوة صغيرة، تقودهم إلى 
تفسير مقنع لعقدة األصوات البيضاء، وهي تهدد 

كمد عظيم بنيان حسابات وأسوار أحزابهم.
بوابة  إال  للسكان  الالصوت  خيار  يكن  لم 
لليقين  المزعزعة  المحتملة  الحلول  لصمام  عبور 
المزعزم للزعامات المهزومة بالتصويت السلبي، 
»نحن  االنتخابية  اللجنة  رئيس  عنه  يعبر  والذي 
فقوانين  ص19،  مشوشون«  حائرون،  متوثرون، 
يقف  هناك  لبراغميتهم،  حكرا  تعد  لم  اإلزاحة 
»الناخب«،  والمرعب  المهمش  شريكهم  مراقبا 
وألن غشاوة العين الحزبية متمادية في سماكتها، 
في  وتتشرنق  خياالت،  إليها  األاشياء  تستحيل 
في  غارقة  تماما،  الرؤيا  مجال  مغادرة  نرجسيتها 
وهم اإلدراك، ولن يكون صديقها اللذوذ »الناخب 
األبيض« إال ظالميا مخادعا، وال غرابة في توصيف 
أننا  »الحقيقة  الحالة:  لتلك  الوسط  حزب  رئيس 
كالغرقى في وسط المحيط، بال شارع وال بوصلة 

وال مجداف« ص20.
أحزاب اليمين والوسط واليسار لم تتجرع مرارة 
التصويت المخجل من دوائر المركز فقط، بل من 
المجالس المحلية التي طالما أذلها انتصار السادة 
»الذين اعتقدوا أنهم يضعون الملك في بطونهم 
لمجرد أن الصدفة جعلتهم في العاصمة« ص36، 
في  مندغمة  جغرافيتها  وتتسع  الرؤيا  تتجاور  هنا 
فوران بصيري ال يالمس كنه الناموس السلطوي 
مفاجأة  وقع  شكل  مما  بشدة،  معه  تتعارض  بل 

»عزل  سوريالية  أفعال  ردود  إلى  بمواقفه  ذهبت 
المدينة«.

من  آخر  درامي  مستوى  إلى  اإلحالة  تنتقل 
الثقافة  البصيرة،  ممثلي  الوزراء  بين  المواجهة 
والعدل، مقابل حراس العمى، الداخلية والدفاع، إذ 
ال مجال في سلم الفرضيات لوزيري البصيرة حتى 
خارج شروط المغزى الروحي، إال في هذه الدوائر 
السترداد  تسعى  صحوة  من  المنبعثة  اإلشراقية 
الزاوية  هذه  عند  فاالنكفاء  المتشظية،  كينونتها 

ارتداد سوداوي قاتل.
وإذا كانت ضفة البياض في نظر اآلخر مؤامرة 
من اتجاه فوضوي، فإن المحاججة الثقافية تقول 
على  حتى  وال  أبدا  يقترحوا  لم  »الفوضويين  إن 
الصفات«  بهذه  أفعال  ارتكاب  النظري  المستوى 
إلى  األلوان  البياض حولت  فوبيا  أن  عدا  ص58, 
كابوس، وجعلت المدينة الحالمة تغرق في سديم 
المرادفات، فلربما تتحايل الحكومة على صدمتها، 
األثر  جواسيس  من  لغويا،  مالذا  السكان  ويجده 
ألسنتهم،  على  األلوان  نطق  أثر  يقتفون  وهم 
اللغوي  اللجوء  كهف  في  البيضاء  الورقة  وسنرى 
لون  مستعيرا  األبيض  والمفرش  اللون،  عديمة 
القاموس  في  سيتحول  البياض  أن  كما  اللبن، 
المخابراتي إلى قبة مخيفة فـ»أفضل رقابة يمكن 

أن تفهم هي الرقابة التي تشبه الشمس« ص63.
المجهول،  لتصارع  المدينة  الحكومة  تعزل 
البياض  مارد  إلعادة  جنونية  رغبة  على  مستندة 
إلى قمقمه، تتطور وصفة اإلعادة إلى إرسال مردة 
غير  استغاثة،  صرخة  انتظار  في  للشوارع،  الموت 
أخذت شكلها  للمدينة،  المعرفي  التمثل  حالة  أن 
الكامل في استيعاب كل دالالت ومفردات المناورة 
النفسية، مترجمة جوهر الكشف الذاتي الكبير، في 
لهب  »إننا  المخابرات  لسؤال ضابط  الفتاة  إجابة 
بالخمود،  لحظة  كل  في  مهدد  ومرتجف،  صغير 
نحن نعرف الخوف، وقبل كل شيء يسكننا الخوف« 
ص79. خطوة أخرى في اتجاه البصيرة كانت في 
لشيفرة  سبرا  »السياسيون«  المعبد  سدنة  ظن 
المكلف  المباحث  رجل  أن  إال  األبيض،  السر 
في  يكتشف  األشباح،  المتآمرين  على  بالقبض 
المتمردة،  العمياء  المدينة  أكذوبة  فارقة  لحظة 
من  إليها  قادما  البصيرة  فضاء  في  يقف  وأنه 
روحه  السترداد  البقاء  قرر  لذا  العتمة،  مكامن 
المسروقة، يراها باكيا متشنجا كما الطفل »تطير 
للناس  أهداها  التي  خالصته  أوراق  مع  متماهية 
في مقال: »ماذا يتبقى لنعرفه« كالحمام يستريح 
األرض،  تصل  حتى  تنزلق  ثم  كتفه  على  إحداها 

فالمدينة أمسكت القضية بين يديها« ص411.
سيدة  تمثال  إال  الصحوة  فضاء  في  يتبق  لم 
الدورق المائل وهي تتوسط الحديقة، في انتظار 
الماء، كرمز لالنسداد السياسي، وقد وجد المأمور 
اكتشاف  يحاول  لمحنته وهو  انتظارها مرادفا  في 
ذاته من جديد، وتناظرا عاطفيا يخلص لمساءلة 
الحياة، يجلس متدثرا بمعطفه في  اكسير  سراق 
الحزين، غير أن  الحديقة متأمال صبرها وصمتها 
المعطف الذي حماه من البرد، لم يمنع عنه شبح 
الموت المرسل من جحيم حكومة العمى، بعد أن 
تحول في نظرهم إلى خائن، كان عليه بالتالي دفع 
برضا،  متنهدا  استراح  أن  »بعد  البصيرة  ضريبة 
جاء من خلفه الرجل ذو ربطة العنق الزرقاء ليطلق 

عليه رصاصة النهاية« ص419.
على  الحصول  األبيض  الناخب  يستطع  لم 
لوحة زهرته الربيعية، ألن العمى السياسي صدر 
جداريته الخريفية الكئيبة، كواجهة لونية وحيدة 

مشفوعة بتواقيع القتلة وبنكهة ربيع مسروق.

طرابلس ــ عبد السالم الفقهي

تحدث إبراهيم صفار عن إشكاليات 
تتعلق بعالقتنا بالكتاب اإللكتروني

 أُقيمت أصبوحة للكاتبة عائشة إبراهيم
قدمت خاللها مجموعة من القصص القصيرة

<   أحد األجنحة المشاركة في المعرض<   حسن أونيس »في المنتصف« خالل إحدى الفعاليات

<   عدد كبير من دور النشر شارك في المعرض

<   جانب من مؤتمر إعالن  إطالق المهرجان العربي للمسرح

 املكتبة الليبية املتنقلة 
تواصل برنامجها في سرت

زارت المكتبة الليبية المتنقلة برعاية الهيئة العامة للثقافة 
سرت  الثقافة  مكتب  مع  وبالتنسيق  الوطني  الوفاق  بحكومة 
كال من مدرسة االتحاد األفريقي، ومدرسة اليرموك، لتشجيع 

الطالب على القراءة.
وتم إفساح المجال للطالب لتقديم نبذة عن قصص قاموا 
بقراءتها، كما زارت المكتبة مقهى »العمدة« للتعريف بأهمية 
القراءة والمطالعة، والقت إقباال وترحيبا من المواطنين، وفقا 

للمكتب اإلعالمي للهيئة.

 مصلحة اآلثار تطلق مشروع املوزايكون لترميم الفسيفساء
ذات  البالد  خارج  من  ترميم  مواد  الليبية  اآلثار  مصلحة  تسلمت 

موصفات خاصة، ضرورية في عمليات ترميم الفيسفساء.
لعملية  تعرض  الذي  هيدروليكي«  »جير  المواد  هذه  أهم  ومن 
وخاصة  الترميم  عمليات  في  ويستخدم  أشهر،   6 استمرت  تخمير 
الفيسيفساء وكانت هذه المادة غير متوافرة في ليبيا، وفقا للمكتب 
أنه  الليبية  اآلثار  مصلحة  رئيس  وأوضح  اآلثار.  لمصلحة  اإلعالمي 
أكد في وقت سابق خالل االجتماع الذي أقيم بروما في شهر مارس 

العام 2019، والذي كان بحضور مؤسسة موزايكون ومركز األيكروم 
في  الموزايكون  مشروع  وانطالق  البدء  يمكن  »ال  أنه  بالشارقة 

المغرب العربي لترميم الفسيفساء دون وجود هذه المادة«.
المادة  هذه  بجلب  والموزايكون  األيكروم  بتكليف  »قمنا  وأضاف 
طريق  عن  الليبية  اآلثار  مصلحة  لمخازن  بالفعل  وصلت  والتي 
تونس«، وستوزع المواد خالل هذا األسبوع على مراقبات اآلثار حسب 

خطة معدة من قبل المصلحة.
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< رحمة منتصر < ناهد فريد شوقي < ليلى السايس

«ستار وورز» يواصل تربعه على 
صدارة شباك التذاكر

واصل الجزء األخير من سلسلة »ستار وورز« الشهيرة تربعه على صدارة 
ما  بحسب  األسبوع،  نهاية  عطلة  خالل  الشمالية  أميركا  في  التذاكر  شباك 

أظهرت أرقام نشرتها شركة »إكزبيتور ريليشنز« المتخصصة.
ثالثيات  يختتم  الذي  سكايووكر«  أوف  »رايز  بشأن  النقاد  آراء  وتفاوتت 
 33.7 الثالث  أسبوعه  في  حقق  وهو  عاما.   42 قبل  انطلقت  التي  السلسلة 
مليون دوالر لتصل إيراداته اإلجمالية في الواليات المتحدة وكندا إلى 451 

مليونا، وفق »فرانس برس«.
وحققت سوني عطلة نهاية أسبوع جيدة جدا مع حلول ثالثة من أفالمها 

في المراتب الخمس األولى.
هذا  وحقق  الثاني.  المركز  على  ليفل«  نيكست  ذي  »جومانجي:  فحافظ 
الفيلم 26.5 مليون دوالر من الجمعة إلى األحد. والفيلم من بطولة دواين 

»ذي روك« جونسون وكيفن هارت.
ألكوت  ماي  للويزا  الشهيرة  الرواية  عن  المقتبس  ومن«  »ليتل  وانتقل 
التي سبق أن حولت إلى فيلم سينمائي ما ال يقل عن سبع مرات، من المرتبة 
الرابعة إلى الثالثة هذا األسبوع محققا 13.6 مليون دوالر. وهو من إخراج غريتا 

غيرويغ وبطولة سيرشه رونان وتيموتي شاالميه وإيما واتسون ولورا ديرن.
واحتل المرتبة الرابعة فيلم الرعب الجديد »ذي غرادج« وحقق 11.3 مليون 

دوالر. وهو نسخة جديدة عن فيلم ياباني صدر العام 2002.
وتاله مباشرة في المرتبة الخامسة فيلم »فروزن 2« من إنتاج »ديزني« مع 

11.3 مليونا أيضا.
وفي ما يأتي بقية األعمال في ترتيب أفضل عشرة أفالم:

6 - »سبايز إن ديسغايز« مع 10.1 مليون دوالر.
 7 - »نايفز آوت« مع 9 ماليين دوالر.

8 - »أنكت جيمز« مع 7.8 مليون دوالر.
9 - »بومبشيل« مع 4.1 مليون دوالر.

10 - »كاتس« مع 2.6 مليون.
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أحمد عبدالعزيز الزروق: هذا ما ينقص 
املخرجني الشباب لصنع أفالم جيدة
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يعد المخرج الشاب أحمد 
عبدالعزيز الزروق من 

أصغر المخرجين الشباب 
في ليبيا، ورغم صغر سنه 

استطاع أن يبرز اسمه 
ضمن المنافسات الكبيرة 
في السينما الليبية، التي 

تشهد تحسنا خالل الفترة 
األخيرة. أحمد عبدالعزيز 

الزروق ترأس أخيرا 
»إيفورانتا السينمائي مهرجان 

اإلعالمي«، وكذلك هو مؤسس فريق 
»ثيفس أوف اليت« السينمائي، وحصل على 

جائزة »ليبيا لإلبداع« سنة 2018 كأفضل 
صانع محتوى سينمائي، التقينا به في 

»الوسط« للحديث عن آماله وطموحاته في 
الفترة المقبلة.

● من هو أحمد عبدالعزيز الزروق، ومتى 
اكتشفت موهبة اإلخراج؟

لديه  ليبي  شاب  كأي  شاب  هو  أحمد 
منذ  نفسي  واكتشفت  وأحالمه،  طموحاته 
الصغر، حيث كنت أعيش في قصص وحكايات 
داخل رأسي وكنت انعزاليا بعض الشيء، وكثيرا 
ما كنت أعيش بين الشخصيات التي أتخيلها، 
هذه  تجسيد  أستطيع  أن  الوحيد  حلمي  وكان 
وهو  العالم،  يراها  كي  واقع  إلى  الشخصيات 
الشيء الوحيد الذي تمنحه لك السينما، وهي 
التي استطاعت أن تغير ثقافات شعوب وتصنع 
السينما  أن  كما  جديدة،  وأفكارا  طموحات 
تكرس مواقف تاريخية وتعيد ذكراها وتجعلها 

خالدة مدى الحياة.
حدثنا عن أول فيلم أخرجته وكيف استقبله 

الجمهور؟
هذا  في  انطالقتي  كان  عبث«  »لحظة  فيلم 
أتوقعه  أكن  لم  كبير  صدى  له  وكان  المجال 
عرضه  بعد  خصوصا  الشخصي،  الصعيد  على 
في عدة محافل ومهرجانات وحصوله على عدد 
من الجوائز. والجماهير في كل مكان عرض فيه 
تصفيقا  النهاية  في  تقف  كانت  عبث«  »لحظة 
لتأثرها به، وكتب عنه الكثير وأشاد به العديد، 
ووجهة  فكرتك  تصل  أن  حقا  رائعا  أمرا  وكان 
الجميع  بها  يسعد  بطريقة  الناس  إلى  نظرك 

ويتأثر معها.
ما كواليس ظهور الفيلم إلى النور؟

والمشاكل،  الصعوبات  بعض  واجه  الفيلم 
حيث إن طاقم العمل بالكامل كان يخوض هذه 
التجربة ألول مرة، لذا أعلنا أن الفيلم هو أول عمل 
والحمد هلل  تنفيذه من خالل شباب سرت،  يتم 

لم نكن نتوقع كل هذا الصدى الذي أحدثه كما 
أشرت إليك.

ماذا ينقص المخرجين الشباب لصنع سينما 
ليبية جيدة؟

هاجس  عن  واالبتعاد  النفس  في  الثقة 
المعدات واإلمكانات.

هل ترى أن هناك دعما من الدولة للمخرجين 
الشباب؟

والمحاباة  بالحظوظ  أصبح  الدولة  دعم 
ومحاولة تسلق على ظهور المخرجين الشباب.

كان  آخرها  مهرجانات  عدة  في  شاركت 
مهرجان »صنع في ليبيا« في أجدابيا.. حدثنا 
عن المشاركة وعن الجائزة التي حصدتها من 

المهرجان؟
»صنع في ليبيا« كان مهرجانا قيما وتتويجا 
الدعم  وأعطاهم  ليبيا،  في  األفالم  لصناع  كبيرا 
الكبيرة  والمساحة  والفضاء  الكبير  المعنوي 
ومشاركة  ومناقشتها،  األفالم  وعرض  للتنافس 

على  جماال  األكثر  كانت  عبث«  »لحظة  فيلمي 
والعروض،  المشاركات  بين  الشخصي  الصعيد 
الناس »رهيبا جدا« جعلني ال  حيث كان تفاعل 
بجائزة  لحظتها، وسعدت  منع دموعي  أستطيع 
أفضل سيناريو بعد ترشح الفيلم بجوار فيلمين 

آخرين.
ما أحالمك التي تسعى إلى تحقيقها؟

أن يصل عالمي الذي أعيش فيه وشخصياتي 
وأفكاري ووجهة نظري إلى الجمهور ويؤثر فيه 

ويغيره إلى األفضل.
● من المخرجين الذين تفضلهم؟

محمد  وعربيا..  وإناريتو.  نوالن  كريستوفر 
دياب وحاتم علي، ومحليا مؤيد زابطية.

● ما آخر عمل شاهدته وأثر فيك؟
آخر عمل أثر في هو فيلم »إنترستيلر«، وأظن 
من الصعب أن يأتي عمل ويؤثر في بنفس هذا 

الشكل.
● كيف أثر فيك واقعك االجتماعي والثقافي 

في إبداعاتك؟
على  صعودي  وسبب  ألعمالي  وبشدة  داعم 
البيئة  هي  السريع  الشكل  بهذا  النجاح  سلم 

المحيطة بي.
● هل هناك موضوعات تتجنبها في أعمالك؟

كل ما يمليه علي عقلي وأفكاري أضعه وأحاول 
أن أجسده دون خوف أو قيود.

السينما  تشهد  أن  الممكن  من  هل   ●
الليبية حضورا إقليميا وعالميا في المستقبل؟

هذا شيء أكيد ومؤمن به، ومتأكد من وصول 
أوج  في  فليبيا  العالمية،  إلى  الليبية  السينما 
التطور السينمائي اآلن وسيصبح لها ثقل كبير 

جدا في المستقبل.
● ما جديدك الفترة المقبلة؟

أعمل على فيلم جديد يناقش القضية الليبية 
البدء في تصويره  بطابع فلسفي مغاير، ومقرر 

مارس المقبل.

 في دورتها الجديدة

 برامج وإطاللة مختلفة 
«wtv» لقناة

 »wtv« رغم الظروف الصعبة والشائكة وحالة االستقطاب الحاد ستطلق قناة
دورتها الجديدة، األحد، وتستمر حتى بدء شهر رمضان المبارك.

حيث  برمجتها،  إلى  سياسية  إخبارية  جرعة  القناة  تضيف  أن  المقرر  ومن 
حيث  النقاش،  لبرامج  والنصف  الحادية  إلى  العاشرة  من  الذروة  فترة  تخصص 
جماهيري  ببرنامج  الصغيرة  الشاشة  إلى  زيدان  محمد  المتألق  اإلعالمي  يعود 
يحمل عنوان »عكس التيار«، وتتوسع رغدة إبراهيم من بيروت في »هذا المساء«، 
بينما يعود أحمد السنوسي ببرنامج اقتصادي استقصائي يحمل عنوان »فلوسنا«.
ويقدم اإلعالمي أسامة الزياني برنامجا إنسانيا يحمل عنوان »جسر األمان«، 
برنامج  في  ليبيا  تاريخ  من  بشذرات   »wtv« الكبتي شاشة  سالم  المؤرخ  ويثري 
البارزين في برنامجه  المسؤولين  »دروب«، ويجول اإلعالمي معتز قادربوه على 
»المشهد«، وتعود فدوى بن عامر في إطاللة شهرية من برنامجها »مع فدوى«.

كما من المقرر أن ينطلق البرنامج الرياضي »مع التسعين« األحد والخميس 
مع الخماسي مؤيد ومراد وعبدالرازق والخمسي وأسامة الفزاني.

وعلى الصعيد التوثيقي يطلق ماهر العوامي وفريقه الجزء األول من سلسلة 
وثائقية طويلة »أوشاز األسالف« في تتبع كتاب الكاتب الراحل داود الحالق عن 

وادي اإلنجيل.
لإلنتاج  »كراميل  مؤسسة  مع  اتفاقا  القناة  وقعت  السياق،  نفس  وفي 
 1911 من  ليبيا«  »مئوية  الضخم  الوثائقي  العمل  إلنتاج  السورية  التلفزيوني« 

إلى 2011.
من ناحية أخرى، تنطلق في تونس منتصف الشهر ورشة عمل لإلعداد لألعمال 

الدرامية التي تنوي القناة إنتاجها لشهر رمضان 2021.

يشهد تكريم نيللي كريم

مهرجان «أسوان ألفالم املرأة» يعيد االعتبار للمواهب النسائية
يكرم مهرجان »أسوان الدولي ألفالم المرأة« الفنانة 
في  تقام  التي  الرابعة  دورته  في  كريم  نيللي  المصرية 
باعتبارها نموذجا  المقبل،  فبراير   16 إلى   10 الفترة من 
السينما  ومستقبل  حاضر  في  المرأة  إبداع  يمثل 
المصرية، فضال عن كونها من أهم النجمات الالتي 
قدمن أعماال تنحاز فيها لقضايا المرأة ومشاكلها.

رئيس  عبدالخالق  السيناريست محمد  وقال 
المهرجان: »إن اختيار نيللي كريم للتكريم في 
دورته الرابعة يأتي لموهبتها كممثلة نجحت 
المميزة  الشخصيات  من  العديد  أداء  في 
على شاشة السينما، وهي نموذج للفنانة 
المتجددة القادرة على إثارة الدهشة في 
جديد  عمل  كل  مع  المتفرجين  أذهان 
تتصدى له، والمثقفة التي تسعى لتقديم 

أعمال تتسم بروح التجريب والمغامرة«.
كريم  نيللي  أن  إلى  عبدالخالق  وأشار 
موهبة  والنقاد  الجمهور  يعتبرها  نجمة 
الممثل  أدوات  كل  تستخدم  متكاملة، 
تجاربها  تراكم  من  بعمق  عليها  وتضيف 
جرى  كلما  يتردد  اسما  فصارت  وخبراتها، 
بتصدر  جديرات  مثقفات  نساء  عن  البحث 

المشهد الفني.
مدير  العال،  أبو  الصحفي حسن  الكاتب  وأكد 
مشوارها  خالل  نجحت  كريم  نيللي  أن  المهرجان، 
المرأة  وهموم  مشاكل  عن  تعبر  أن  في  السينمائي 
السينما  ذاكرة  في  ستبقى  عديدة  أفالم  في  المصرية 
عمري«  و»إنت  و»678«  صفر«  »واحد  مثل  المصرية 

و»يوم للستات«.

شاشة  على  كريم  نيللي  إبداع  أن  العال  أبو  وأوضح 
السينما يستحق التكريم واالحتفاء به، خصوصا أنها قدمت 
والسياسي  الكوميدي  منها  األفالم،  مختلفة من  نوعيات 
والرومانسي واالجتماعي، وهو ما يؤكد حرصها على اختيار 

أعمالها بدقة شديدة.
وشددت الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس هيئة أمناء 
مهرجان »أسوان الدولي ألفالم المرأة« على انحياز نيللي 
األعمال  خالل  من  سواء  وقضاياها  للمرأة  الواضح  كريم 
التي قدمتها على شاشة السينما أو في الدراما التلفزيونية.
فني  عمل  كل  في  تطرح  كريم  »نيللي  عزة:  وأضافت 
خاص  بشكل  المصرية  المرأة  تمس  قضية  تقدمه 
والعربية بشكل عام، وهي نموذج رائع إلبداع المرأة على 

شاشة السينما«.
تكريم  المهرجان  إدارة  قررت  نفسه،  السياق  وفي 
الرابعة،  الدورة  افتتاح  في  الجداوي،  رجاء  الكبيرة  الفنانة 
تقديرا لمسيرتها السينمائية الطويلة التي تمتد ألكثر من 
60 عاما. واعتبرت الفنانة رجاء الجداوي هذا التكريم وساما 
على صدرها وتتويجا لمشوارها الفني الطويل، مشيرة إلى 
يجعلها  والتكريم  العمل،  في  االلتزام  على  حريصة  أنها 

تشعر بأن هناك من يقدر ذلك.
وأوضحت رجاء أنها رفضت تكريمات عديدة، ألنها أتت 
من مجاالت بعيدة عن الفن، معربة عن سعادتها بتكريمها 

من مهرجان »أسوان الدولي ألفالم المرأة«، الذي تعتبره 
أهم من أي تكريم آخر، خصوصا أنه من مهرجان يهتم 
بالمرأة وما تبذله من جهد في صناعة السينما، ويقام في 

أقصى جنوب مصر، حيث بداية نهر النيل العظيم.
بداياتها  منذ  نفسها  علي  اعتمدت  أنها  رجاء  وأكدت 
الفنية بعيدا عن دعم خالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، 
خصوصا أن خالتها رفضت دخولها مجال التمثيل حتى ال 
في  ظلت  أنها  موضحة  بها،  مرت  التي  بالمعاناة  تشعر 
مجال  في  الفن  عن  انشغالها  بسبب  كبير  داخلي  صراع 
عليها  وسيطرت   ،1986 العام  حتى  األزياء  عروض 
شخصية المرأة األرستقراطية إلى أن ثارت عليها وقررت 

أن تكون ممثلة فقط وتقدم كل األدوار.
»أسوان  مهرجان  إدارة  اختارت  أخرى،  ناحية  ومن 
السينما،  صانعات  من  ثالثا  المرأة«  ألفالم  الدولي 
المنتجة  وهن:  المهرجان،  ختام  حفل  في  لتكريمهن 
ومونتيرة  منتصر،  رحمة  والمونتيرة  شوقي،  فريد  ناهد 
النيجاتيف ليلى السايس، وذلك ضمن حرص المهرجان 
المصريات  السينما  بصانعات  سنويا  االحتفاء  على 

والعامالت خلف الكاميرا.
اإلنتاج  مع  طويال  تاريخا  شوقي  فريد  ناهد  وتمتلك 
الفنان  والدها  عن  السينما  حب  ورثت  حيث  السينمائي، 
الراحل فريد شوقي، وعملت خالل مشوارها مشرفة على 
الفنية،  األعمال  من  العديد  في  منفذة  ومنتجة  اإلنتاج 
وقدمت عبر مشوارها كمنتجة العديد من األفالم المهمة.
منتصر،  رحمة  بالمونتيرة  أيضا  المهرجان  ويحتفي 
للسينما  العالي  المعهد  بكالوريوس  على  حاصلة  وهي 
السينما  معهد  دبلوم  ثم   ،1965 العام  المونتاج  قسم 
للمونتاج  أستاذة  حاليا  وتعمل   ،1971 العام  بلندن 
مواد  بتدريس  تقوم  حيث  للسينما،  العالي  بالمعهد 
الفيلم  ومونتاج  المونتاج  وحرفية  المونتاج  نظريات 
المونتاج  بتدريس  قامت  كما  أفالم،  وتحليل  التسجيلي 
الثقافي  والمركز  السينما  وقصر  التلفزيون  بمعهد 

الفرنسي.
ليلى  النيجاتيف  مونتيرة  أيضا  المهرجان  ويكرم 
السايس، وهي من أهم مونتيري النيجاتيف في السينما 
روائيا  فيلما   250 على  يزيد  ما  قدمت  حيث  المصرية، 
طويال حتى األلفية الجديدة، كما تعاملت مع مخرجين من 
أجيال مختلفة مثل بركات، وعاطف سالم، وحسن اإلمام، 
وأحمد ضياء الدين، ثم أشرف فهمي، ونادر جالل، ومحمد 
وأحمد  خان  محمد  الجديد  الواقعية  جيل  ثم  عبدالعزيز، 
وشريف  إحسان  وائل  الجديدة  األلفية  جيل  ثم  يحيى، 
مندور وأحمد عواض وأمير رمسيس، كما أنتجت عددا من 
األفالم وكان باكورة إنتاجها »وقيدت ضد مجهول« وهو 

العمل األول للمخرج مدحت السباعي.
تنظيمه  يتم  المرأة«  الدولي ألفالم  مهرجان »أسوان 
المجلس  وبرعاية  والسياحة،  الثقافة  وزارتي  من  بدعم 
حفل  في  وسيكرم  السينمائيين،  ونقابة  للمرأة  القومي 
االفتتاح النجمة نيللي كريم والنجمة القديرة رجاء الجداوي.

حقق الممثل األميركي من أصول مصرية رامي 
غلوب«  »غولدن  بجائزة  بفوزه  مفاجأة  يوسف 
كوميدي-  تليفزيوني  مسلسل  في  ممثل  ألفضل 
لتوزيع  والسبعون  السابع  الحفل  وأقيم  غنائي. 
لوس  مدينة  في   2020 غلوب«  »غولدن  جوائز 

أنجليس بوالية كاليفورنيا مساء األحد.
المسلسل  في  دوره  عن  بالجائزة  رامي  وفاز 
لبث  »هولو«  موقع  إنتاج  من  »رامي«،  الكوميدي 
البرامج ومقاطع الفيديو عبر اإلنترنت. وقال رامي 
»28 عاما«، لدى تسلمه الجائزة: »اهلل أكبر، شكرا 

يا إلهي.. شكرا موقع هولو«.
وأضاف: »أعلم أنكم لم تشاهدوا العرض. لقد 
مسلمة  عربية  عائلة  عن  جدا  خاص  بعمل  قمنا 
مما  الكثير  يعني  وهذا  نيوجيرسي  في  تعيش 
بالشكر  »أتوجه  وتابع:  عنده«.  الوقوف  يستحق 
وإنتاجه،  العمل  صناعة  في  شاركني  من  كل  إلى 
كما أتوجه بالشكر إلى عائلتي، وأمي وأبي«، وفقا 

لـ»بي بي سي عربي«.
وأضاف: »جزء من شغفي بهذا العمل كان رؤيتي 
المهاجرين  من  األول  الجيل  أبناء  من  الكثيرين 
ممزقي الهوية بين ما تمثله أصولهم وما يمثله 
مجتمعهم األميركي الراهن، بينما لم أر أي محاولة 

للمصالحة بين تلك األصول وهذا الحاضر«.
ولد رامي في مارس 1991 في كوينز بنيويورك 
في  ونشأ  مهاجرين.  مسلمين  مصريين  لوالدين 
نيوجيرسي، ودرس العلوم السياسية في الجامعة، 
ارتجالية  حيث نشط في تقديم عروض كوميدية 

قبل أن يلتحق بمدرسة التمثيل في هوليوود.
إن  تايم...  إيه  أبون  »وانس  فيلما  وتألق 
 »1917« وفيلم  تارانتينو  لكوانتين  هوليوود« 

خالل  منديس،  سام  إخراج  من  التاريخي  الدرامي 
تطلق  التي  غلوب«  »غولدن  جوائز  توزيع  حفل 

موسم المكافآت الهوليوودية.
التدفقي،  للبث  »نتفليكس«  منصة  وأصيبت 
التي كانت تهيمن على الترشيحات مع 34 ترشيحا، 
بخيبة أمل مع نيلها جائزة »غولدن غلوب« واحدة 
التي  ديرن  لورا  فوز  مع  السينمائية،  الفئات  في 
فيلم  عن  ثانوي  دور  في  ممثلة  أفضل  توجت 
ستة  مع  األمسية  خاض  الذي  ستوري«  »ماريدج 

ترشيحات، وفق »فرانس برس«.
فيلم  أفضل  جائزة  تارانتينو  كوينتين  ونال 
كوميدي- غنائي وأفضل سيناريو عن فيلم يتغنى 
وفاز  طفولته.  وبسينما  الستينات  بهوليوود  فيه 
ثانوي  دور  في  ممثل  أفضل  بجائزة  بيت  براد 
تايم..  إيه  أبون  »وانس  لكن  نفسه.  الفيلم  عن 
ليوناردو  إن  إذ  الثالثية،  يحقق  لم  هوليوود«  إن 
فيلم  في  ممثل  أفضل  جائزة  ينل  لم  كابريو  دي 

تارون  نصيب  من  كانت  التي  غنائي  كوميدي- 
إيغرتون لتأديته دور إلتون جون في »روكيتمان«.

فيلم  كان  األمسية  في  اآلخر  األكبر  الفائز 
»1917« من إخراج البريطاني سام منديس الذي 
فوجئ بالفوز. ونال الفيلم الدرامي المكرس للحرب 
العالمية األولى جائزتي أفضل فيلم درامي وأفضل 
مخرج. ويدور الفيلم حول قصة جنديين بريطانيين 
مهمة شبه  مكلفين  وباتا  النزاع  في  تاها  شابين 

مستحيلة.
رغم  مخرج  أفضل  بجائزة  منديس  سام  وفاز 
منافسة مخرجين كبار آخرين من أمثال تارانتينو، 
ومارتن سكورسيزي في »ذي آيريشمان« من إنتاج 
»نتفليكس« الذي خرج خالي الوفاض رغم ترشيحه 

في خمس فئات.
»أود  الجائزة:  تسلمه  لدى  منديس  سام  وقال 
وكل  الصالة  هذه  في  مخرج  كل  إن  القول  فقط 
مخرج في العالم يجد نفسه في ظل سكورسيزي«، 

«رامي» جديد يداعب عرش العاملية على بساط «غولدن غلوب»
يسير عل) خط) عمر الشريE ورامي مالك

القاهرة ــ محمد علوش

القاهرة ــ الوسط

احتفاء كبير بمسيرة 
رجاء الجداوي مع الفن

ما أثار تصفيقا حارا مطوال في القاعة.
وأصاب أعضاء لجنة تحكيم جوائز »غولدن 
غلوب«، البالغ عددهم 90 فقط، الهدف العام 
بجائزة  فائز  فكل  تقريبا،  بالتمام  الماضي 
عاد  السينمائية  الفئات  في  غلوب«  »غولدن 
لينال األوسكار باستثناء جائزة أفضل موسيقى 

تصويرية.
فينيكس  يواكين  يكون  ذلك،  ضوء  وعلى 
جائزة  لنيل  حظا  الممثلين  كأوفر  موقعه  عزز 
»أوسكار«، بعدما فاز بـ»غولدن غلوب« أفضل 
دور  بقوة  تأديته  درامي عن  فيلم  في  ممثل 

عدو باتمان اللدود في »جوكر«.
وعلى صعيد الممثالت، نالت رينيه زيلويغر 
جائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن تأديتها 

دور جودي غارالند في فيلم »جودي«. أما جائزة 
أفضل ممثلة في فيلم كوميدي- غنائي فكانت 

من نصيب األميركية من أصل آسيوي، أوكوافينا، 
في دور بيلي في فيلم »ذي فارويول« حول عائلة 

صينية تجتمع مجددا بعد مأساة.
بونغ  الجنوبي  للكوري  »باراسايت«،  وحصد 
لهذا  أجنبي. وسبق  فيلم  أفضل  جائزة  حون-هو، 
في  الذهبية«  »السعفة  جائزة  نال  أن  الفيلم 
مهرجان »كان« 2019 ويعتبر من األوفر حظا لنيل 

جائزة »أوسكار«.
مسلسل  تفوق  التلفزيون،  صعيد  وعلى 
»ساكساشن« من إنتاج محطة »إتش بي أو« على 
»ذي كراون« لمنافستها »نتفليكس« التي اكتفت 
الملكة  دور  في  كولمان  أوليفيا  للممثلة  بجائزة 

إليزابيث الثانية.
من  »فليباغ«  هو  آخر  بريطاني  وتوج مسلسل 
أفضل مسلسل كوميدي- غنائي.  إنتاج »أمازون« 
فكرة  وراء  تقف  التي  بريدج  والر  فيبي  ونالت 

المسلسل بجائزة أفضل ممثلة أيضا.
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تعثر املحترفني أزمة تهدد 
مستقبل الكرة الليبية

الحدث

الكروي  الموسم  أزمة  استمرار  أمام 
المتوقف والمتعطل والمتعثر منذ شهر 
إطاللة  مع  دخل  الذي  الماضي،  أبريل 
والمصير  السابع  عامه  الجديد  العام 
المجهول الذي ينتظر مستقبل الموسم 
يبقى  الليبية،  والكرة  الجديد  الكروي 
مسيرة  وتعزيز  دعم  في  الوحيد  األمل 
والماراثونية  الطويلة  الوطني  منتخبنا 
تصفيات  واجهتي  على  الموسم  هذا 

الـ»كان« و»المونديال«.
مطلوًبا  بات  نفسه  الوقت  في 
مسيرة  واستمرار  نجاح  على  التشجيع 
عددهم  وتزايد  المحترفين  العبينا 
ونشاطهم في أقوى وأبرز المسابقات 
العربية  البلدان  مختلف  في  الكروية 
الفترة  شهدت  أن  بعد  واألوروبية، 
الذي  عددهم  في  تزايًدا  الماضية 
في  ينشطون  محترفًا  العبًا   45 تجاوز 
مختلفة  بمستويات  تتمتع  دوريات 
إلنقاذ مستقبلهم الكروي من الضياع.

غير أن تعثر مسيرة ومشوار البعض 
قد  االحترافية  تجاربهم  وانتهاء  منهم 
للمنتخب،  الفني  الجهاز  يربك حسابات 
قرر  الذي  ومزاجه  صفوه  ويعكر 
قدراتهم  على  واالعتماد  الثقة  منحهم 
الذي  نشاطهم  ومتابعة  وخبراتهم 
ينتظر منهم الكثير عله يعثر ويكتشف 
الكافي  العدد  إلى  ويصل  المزيد، 
حاجته  يكفي  الذي  والرصيد  والزاد 
الطويلة  رحلته  في  طموحاته  ويلبي 
وااللتزامات  االستحقاقات  غمار  لخوض 

المقبلة. الدولية 
الالفت  التألق  يسعدنا  ما  فبقدر 
وفي  المحترفين  نجومنا  من  لعدد 
الهوني،  حمدو  العام  نجم  مقدمتهم 
تجارب  وإخفاق  فشل  كثيرًا  يحزننا 
بعض محترفينا وعودتهم إلى الركون 
الفراغ  والراحة وفترة  الكروية  للبطالة 
المرحلة  ستشهد  فهل  السلبية.. 
عدد  في  وتزايدًا  استمرارًا  المقبلة 
نزيف  يتواصل  أم  المحترفين؟  العبينا 
وانتهاء  منهم  البعض  عقود  فسخ 
قد  مما  مبكرًا؟  االحترافية  تجاربهم 
مستقبلهم  ويهدد  األزمة  يفاقم 
ومنتخباتها  الليبية  الكرة  ومستقبل 
أي  من  أكثر  حاجة  في  باتت  التي 
من  ممكن  عدد  ألكبر  مضى  وقت 
المرحلة  تحديات  لمواجهة  المحترفين 

الواجهات. كافة  على  المقبلة 

9

◆

زار رئيس مجلس إدارة النادي »األهلي بنغازي«، 
في  اإلماراتي  »الجزيرة«  نادي  السعيطي،  خالد 
الزيارة  والقت  الماضي،  اإلثنين  يوم  أبوظبي، 
الموقع  أبرز  حيث  واسعة،  إعالمية  أصداء 
بتفاصيلها  الزيارة  اإلماراتي خبر  للنادي  الرسمي 
تصدر  الذي  الخبر  في  وجاء  بالصور،  وكواليسها 
خالد  السيد  »حل  للنادي:  الرسمي  الموقع 
ضيفًا  الليبي،  األهلي  النادي  رئيس  السعيطي، 
بها  زيارة عمل يقوم  الجزيرة، ضمن  نادي  على 
للعاصمة أبوظبي، حيث كان في استقباله سعادة 
محمد سيف السويدي، عضو مجلس إدارة نادي 
الجزيرة  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  الجزيرة 

الرياضية لكرة القدم«.
السعيطي  مع  السويدي  سيف  محمد  وبحث 

الناديين  بين  الرياضية  العالقات  تقوية  سبل 
وتبادل الخبرات والتجارب اإلدارية واالستثمارية، 
قرب  عن  الليبي  األهلي  النادي  رئيس  وتعرف 
على أقسام شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم 
إحدى  بوصفها  وعملياتها،  وإجراءاتها  وإداراتها 
أفضل شركات كرة القدم المحترفة في اإلمارات.

واستعرض السويدي تجربة الشركة الرائدة في 
مجال تطبيق لوائح االحتراف المحلية واآلسيوية، 
كما ناقش محمد سيف السويدي وخالد السعيطي 
التي  األمد  وقصيرة  طويلة  والبرامج  الخطط 
مجاالت  في  القدم  لكرة  الجزيرة  شركة  تنفذها 
إدارة وتطوير مدارس وأكاديميات الكرة وتنمية 
وأفضل  المجتمعية،  والمسؤولية  الناشئين، 

الممارسات اإلدارية والرياضية بشكل عام.

أنهى مجلس إدارة نادي االتحاد السكندري المصري، تعاقده مع مدافع 
الفريق الليبي أحمد شلبي، بالتراضي، وذلك عقب موافقة طلعت يوسف 
المدير الفني للفريق، وتعاقد زعيم الثغر مع المدافع الليبي الدولي، في 
بداية الموسم، قادما من األهلي بنغازي بعقد مدته ثالث سنوات، إال 
الفريق،  مع  المشاركة  في  الالعب  يستفد من خدمات  لم  النادي  أن 

بسبب صعوبة استخراج تصريح العمل له بمصر.

توج طلعت زينهم ببطولة القاضي للشطرنج الخاطف، التي جرت بصالة ◆
الشطرنج  جمعية  وتنظيم  إشراف  تحت  بطرابلس،  أبومليانة  مدرسة 
السياحية  السارية  شركة  وبرعاية  سالك«،  »بيدق  فريق  مع  بالتعاون 
في  الشطرنج  العبي  أبرز  مشاركة  المنافسات  وشهدت  والعمرة،  للحج 
طلعت  بتتويج  النهائية  نتائجها  وجاءت  وتكافؤ،  ندية  وسط  ليبيا، 

7.5 نقطة. البطولة برصيد  زينهم بكأس وذهبية 

توأمة بني األهلي بنغازي والجزيرة اإلماراتي

● السعيطي في اإلمارات

● شلبي

زين العابدين بركان

يحتفظ حارس األهلي طرابلس محمد نشنوش 
بحظوظه في القائمة الدولية مع الجهاز الفني 

الحالي لمنتخب ليبيا بقيادة المدير الفني 
التونسي، فوزي البنزرتي، الذي يدرس إعادته 

واالستعانة به بعد استبعاد من المنتخب 
أخيرا، حيث توقع الكثيرون قرب غيابه عن 

القائمة الدولية، بعد أعوام من التألق، 
ويعد نشنوش من رجال اإلنجازات 

والمهمات الصعبة في الكرة الليبية، 
فبرز عبر سنوات حراس مرمى تناوبوا 

على حراسة عرين المنتخب، أمثال 
عبود والفيتوري وأبونوارة ومحمد الغا 
ورمزي الكوافي وعلي سويدن ومصباح 

شنقب وحارس أجنبي واحد حصل على 
الجنسية الليبية، أوغستين، وعبداهلل العمامي 
وسمير عبود وجمعة إقطيط، إال أن نشنوش 

الوحيد الذي قاد المنتخب الليبي للظفر 
بأول بطولة رسمية للمنتخب الليبي وهي 

بطولة أفريقيا لالعبين المحليين، بل ولعب 
فيها دورا محوريا بعد أن صارت التصفيات 

خطوة بخطوة عبر ضربات الترجيح، كما أصبح 
نشنوش في السنوات األخيرة الحارس الرسمي 

للمنتخب الليبي، ليبقى األفضل في ليبيا عبر تسعة أعوام 
كاملة هي فترة زمنية كافية لتجعل منه عميد قائمة المنتخب 

الحالي، ولعب نشنوش أمام مختلف المنتخبات واألندية خالل 
مراحل االستعدادات المختلفة، بقي نشنوش على مقاعد البدالء 

كحارس احتياطي لعبود ولم يشارك فعليا، وبعد إعالن عبود 
اعتزاله أصبح نشنوش الحارس الرئيسي للمنتخب الوطني 

في العام 2012.

● القاضي

»النصر« أمام »بيدفيست« في لقاء الفرصة األخيرة بـ »الكونفدرالية«

يجدد فريق الكرة األول بنادي »النصر« الحوار 
مع منافسه فريق »بيدفيست« الجنوب أفريقي، 
مستهل  في  بالقاهرة،  المقبل  األحد  مساء 
لحساب  اإلياب  مرحلة  جوالت  أولى  انطالق 
لبطولة  المجموعات  بدور  الثانية  المجموعة 
بعد  وذلك  األفريقية،  »الكونفدرالية«  كأس 
مرور أقل من أسبوعين على مواجهته األولى 
جماهيره  وبين  ملعبه  على  الفريق  نفس  مع 
فرض  في  »النصر«  فريق  خاللها  نجح  والتي 
نتيجة التعادل السلبي مسجالً التعادل الثاني له 
في مشواره األفريقي متساوياً مع »بيدفيست« 

بنفس رصيد النقاط بنقطتين لكل منهما.
الحوار مع بطل  الليبية  الكرة  ويجدد ممثل 
الفريق  خاللها  يرفع  مباراة  في  أفريقيا  جنوب 
شعار التعويض والبحث عن االنتصار القاري له 
وفض الشراكة بينه وبين منافسه الذي يتساوى 
النقاط والترتيب في آخر الئحة  ويتقاسم معه 
فرق المجموعة، فهي مباراة »أكون أو ال أكون«، 
فالفوز وحده هو الذي سيبقي الفريق في دائرة 
نتيجة  وأي  حظوظه  عن  والدفاع  المنافسة 
المنافسة  سباق  عن  الفريق  ستبعد  ذلك  غير 
وستعقد من مهمته. منذ عودة فريق »النصر« 
يواصل  وهو  بالقاهرة  التدريبي  معسكره  إلى 
تحضيراته لهذه المواجهة المهمة بروح معنوية 
عالية وبروح انتصارية كبيرة، وسيفتقد الفريق 
قائد  الثنائي  جهود  المقبل  األحد  موقعة  في 
الثلبة ومدافعه  الفريق ومتوسط دفاعه حامد 
الفني  المدير  يدفع  أن  وينتظر  الالفي،  ربيع 
القادم  العمامي  معاذ  بالمدافع  الككلي  محمد 
محور  في  الثلبة  غياب  ليعوض  »الهالل«  من 
الماضية  الجولة  مباراة  شهدت  حيث  الدفاع، 
أمام »بيدفيست« أول ظهور للمدافع العمامي 

الذي شارك خالل دقائق الشوط الثاني.
ضمن منافسات الجولة ذاتها يستقبل فريق 
»دجوليبا« المالي ضيفه متصدر الترتيب فريق 
»حوريا كوناكري« الغيني الذي كان قد تفوق 
»دجوليبا«  ضيفه  على  الماضية  الجولة  في 
بهدف لصفر في ختام منافسات مرحلة الذهاب 
وانفرد بصدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 
سبع نقاط، بينما أصبح »دجوليبا« المالي في 
المرتبة الثانية برصيد أربع نقاط فيما يتساوى 
فريق »النصر« مع »بيدفيست« الجنوب أفريقي 
في آخر الئحة ترتيب المجموعة برصيد نقطتين 

لكل منهما. 

هداف الكونفدرالية 
حافظ نجم وسط ميدان فريق »بيدفيست« 
صدارته  على  موتابا  جيفت  أفريقي،  الجنوب 
برصيد  »الكونفدرالية«  بطولة  لالئحة هدافي 
خالل  فقط  مباراتين  في  أحرزها  أهداف  ستة 
حيث  البطولة،  من  والثاني  األول  الدورين 
أول  بإحرازه  التهديفية  مسيرته  استهل 

بوفاليس«  »يونغ  فريق  شباك  في  له  ثنائية 
دفعة  أهداف  أربعة  أحرز  ثم  اسواتيني،  بطل 
واحدة من أصل ستة أهداف تفوق بها فريقه 
وهي  موزمبيق  بطل  »سونجو«  حساب  على 
بطولة  في  الفريق  سجلها  التي  النتائج  أكبر 
»الكونفدرالية« ولم يسجل فريق »بيدفيست« 
ولم  انتصار  أي  المجموعات  لدور  تأهله  منذ 
يحرز أي هدف في شباك منافسيه حتى اآلن، 
حيث بدأ مشواره في دور المجموعات بتعادل 
سلبي على ملعبه أمام ضيفه »حوريا كوناكري« 
الغيني ثم خسر مباراته الثانية في باماكو أمام 
»دجوليبا« بهدف لصفر وتعادل على ملعبه في 
ثالث وآخر مبارياته أمام فريق »النصر« سلبيًا 

دون أهداف.
»النصر«،  فريق  الليبية،  الكرة  ممثل  يبحث 
الفوز  ونقاط  األول  األفريقي  انتصاره  عن 
الئحة  آخر  صعيد  على  الشراكة  وفض  األولى 
أفريقي  الجنوب  منافسه  وبين  بينه  الترتيب 
مجموع  في  معه  يتساوى  الذي  »بيدفيست«، 
النقاط، حيث نجح المدرب الشاب محمد الككلي 
في رسم أهداف وطموحات جديدة لالعبيه بعد 
خاللها  وأقصى  »الكونفدرالية«  إلى  االنتقال 
ذهابًا  تعادله  بعد  األوغندي  »برولين«  فريق 
بهدفين لهدفين وفوزه إياباً بكمباال بهدفين 
القدم  كرة  ممثل  بذلك  ليقطع  مقابل  دون 
لهذا  األفريقية  المنافسات  في  الوحيد  الليبية 

الموسم على صعيد األندية شوطاً مهماً انتهى 
بدخول منافسات المجموعات بـ»الكونفدرالية«، 
التي تعتمد على نظام المنافسات داخل وخارج 
الديار عبر جمع النقاط، األمر الذي أجبر إدارة 
»النصر« على اختيار مصر إلقامة المباريات على 
أرضها ووسط جماهيرها تطبيقاً لعقوبة االتحاد 
األفريقي لكرة القدم »كاف« بعدم اللعب داخل 

ليبيا بسبب األوضاع السياسية في البالد.
يقوده  الموسم  هذا  »النصر«  فريق 

الككلي،  واألصغر  األحدث  الوطني  المدرب 
يخوض  والذي  ربيعاً  والثالثين  الخامسة  ابن 
المغامرة األفريقية ألول مرة في تاريخه، حيث 
وبلوغ  بنجاح  األولى  المرحلة  اجتياز  في  نجح 
المراحل  غمار  خوض  بعد  المجموعات  دور 
أفريقيا  أبطال  دوري  منافسات  من  األولى 
منافسات  إلى  نفسه  لينقل  مبكرًا  التي ودعها 
المدرب  هو  الككلي  أن  كما  »الكونفدرالية«، 
الذي دخل عالم التدريب حديثاً في العام 2014 
بعد  اعتزاله  إعالن  بعد سنة واحدة فقط من 
آخر ظهور أفريقي له كالعب مع فريق »النصر« 

العام 2013 ببطولة »الكونفدرالية« أيضاً.
التي  المرتقبة  الكروية  المواجهة  تعد 
الليبية  الكرة  ممثل  »النصر«  فريق  ستجمع 
ويست«  »بيدفيست  فريق  مستضيفه  مع 
في  رسميًا  الثانية  أفريقيا  جنوب  بطل 
فلم  األفريقية،  »النصر«  مباريات  تاريخ 
مشاركاته  تاريخ  عبر  »النصر«  لفريق  يسبق 
واجه  أن   1979 العام  انطلقت  التي  القارية 
وتعد  أفريقيا.  بجنوب  القدم  لكرة  ممثاًل 
التقاها  التي  الفرق  أكثر  الجزائرية هي  الفرق 
أربعة  واجه  أن  سبق  حيث  رسميًا،  »النصر« 
و»شباب  بلكور«  »شباب  وهى  جزائرية  فرق 
العاصمة«  و»اتحاد  سطيف«  و»وفاق  باتنة« 
من  كاًل  التقى  حين  السودانية  الفرق  تليها 
الوطني«  و»الخرطوم  السوداني  »الموردة« 

و»هالل واو« بطل جنوب السودان.
قابل  التي  المغربية  الفرق  ذلك  بعد  تأتي 
ممثليها »الجيش المغربي« في مناسبتين خالل 
العامين 2010 في بطولة كأس شمال أفريقيا 
و»الرجاء  الكونفدرالية  بطولة  في  و2013 
األوغندية  الفرق  إلى  باإلضافة  البيضاوي«، 
التي قابلها وأقصاها بالتخصص في مناسبتين 

وكانت وجه السعد على فريق »النصر«.
»كمباال  فريق  »النصر«  أقصى  أن  سبق 
إلى  وتأهل   1985 العام  األوغندي  سيتي« 
كؤوس  كأس  بطولة  من  النهائي  قبل  الدور 
بهدف  الفوز  معه  تبادل  أن  بعد  أفريقيا 
ذهاًبا وإياًبا، ثم حسم فريق »النصر« الترشح 
بفضل ركالت الترجيح ثم فريق »برولين« في 
المشاركة الحالية الذي ترشح عبر بوابته لدور 
المجموعات ببطولة الكونفدرالية ألول مرة في 
بهدفين  بالقاهرة  ذهاًبا  تعادله  عقب  تاريخه 
داره  عقر  في  إياًبا  عليه  والفوز  منهما  لكل 
»النصر«  فريق  وكان  مقابل.  دون  بهدفين 
قد واجه 24 فريًقا تمثل دواًل عربية وأفريقية 
بمختلف مشاركاته على كافة الواجهات العربية 
وشمال أفريقيا وهي فرق من الجزائر والمغرب 
ولبنان  والكويت  ومصر  والسودان  وموريتانيا 
ونيجيريا  وبنين  وأوغندا  والغابون  وغانا 
كوناكري  وغينيا  السودان  وجنوب  وإثيوبيا 

وبوركينافاسو وأفريقيا الوسطى ومالي.

الوسط - زين العابدين بركان

ممثل الكرة الليبية يبحث
عن الفوز األول لالستمرار

في دائرة المنافسة القارية 

معاذ العمامي مرشح لخالفة قائد 
الفريق ومتوسط دفاعه حامد 

الثلبة الغائب مع زميله ربيع الالفي

فض الشراكة مع بطل جنوب أفريقيا والهروب من شبح النقطتين يؤرق الجهاز الفني قبل موقعة القاهرة

● مباراة ودية لفريق النصر استعدادا ألفريقيا

● تدريبات منتخب اليد في تونس

● منافسات في المالكمة الليبية

استعداداته  اليد  لكرة  ليبيا  منتخب  يواصل 
يناير   16 في  ستنطلق  التي  أفريقيا،  لنهائيات 
مع  وديا  تعادل  حيث  خارجي،  بمعسكر  الجاري 
وشهد   ،»22-22« بنتيجة  الكونغو  منتخب 
الليبي  للمنتخب  األفضلية  األول  المباراة  شوط 
الشوط  وأنهى  تماسكا،  األكثر  كان  الذي 
الشوط  وفي   ،»12-13« هدف  بفارق  لصالحه 
إنهاء  الالعبون في  التركيز وتسرع  الثاني غاب 
الهجمة وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بـ22 
المباراة  أن  صولة  وأضاف  منهما،  لكل  هدفا 
في مجملها جيدة من حيث أداء الالعبين الذي 
السابقة،  الودية  المباريات  عن  كثيرا  تحسن 
المسؤولية  وتحمل  والحماس  التركيز  وبزيادة 

ستكون للمنتخب كلمته في هذه النهائيات.
اإلعالمي  الناطق  أكد  أن  سبق  جانبه  من 
في  سوط،  أرحومة  اليد،  لكرة  ليبيا  لمنتخب 
أن  »الوسط«  جريدة  إلى  خاصة  تصريحات 
منتخب ليبيا لكرة اليد دخل في معسكر خارجي 
بتونس يتواصل حتى موعد بطولة أفريقيا لكرة 
اليد، التي تستضيفها تونس والمؤهلة ألولمبياد 
اليد بمصر  العالم لكرة  طوكيو ونهائيات كأس 

.2021
محليين  الالعبين،  كامل  أن  سوط  وأضاف 
ومحترفين، يوجدون بالمعسكر، وهم المحليون: 
محسن  وربيع  الزاوي  ووسام  الشفطي  عصام 
ومحمد سعيد وأنور بن عيسى ووسيم الطويني 
وإبراهيم  زايد  وخيرالدين  الكبير  وعبدالمجيد 
وقيس  النائل  وأيوب  أفتيتة  وعبداهلل  المقرحي 
ورجب  العربي  محمد  والمحترفون:  عنانة، 
الزابطي  ومفتاح  عمورة  وعزالدين  الشوشان 
وربيع الحر ومعز الشطي ومروان الفزاني وأسامة 
أن  على  الحر،  وربيع  سليم  وإسكندر  البدري 
مع  الودية  المباريات  عديد  المعسكر  يتخلل 

عدد من الفرق التونسية والمنتخبات األفريقية. 
أفريقيا  نهائيات  في  المشاركة  الفرق  أن  يذكر 
مجموعات،  أربع  إلى  القرعة  طريق  عن  وزعت 
ضمت المجموعة األولى منتخبات مصر والكونغو 
الديمقراطية وكينيا وغينيا، وتشكلت المجموعة 
والغابون  وأنغوال  ليبيا  منتخبات  من  الثانية 
ونيجيريا، والمجموعة الثالثة من منتخبات تونس 
األخضر،  والرأس  العاج  وساحل  والكاميرون 
والمجموعة الرابعة من منتخبات المغرب والجزائر 
في  دخل  المنتخب  وزامبيا.  برازافيل  والكونغو 
مدربه  إشراف  تحت  بتونس  تحضيري  معسكر 
التونسي محمد الصغير؛ كما تم برمجة قرابة 11 
تونسية،  فرق  مع  المعسكرين  في  ودية  مباراة 
من بينها »منزل تميم« و»نادي سليمان« و»بعث 
بني خيار« و»جمعية طبلبة« و»مكارم المهدية« 

و»النجم  و»الترجي«  و»مكنين«  و»الجمال« 
الساحلي« ومنتخبا المغرب والكونغو.

وتشهد البطولة مشاركة 17 منتخبا وزعت على 
أربع مجموعات، وجاء منتخب ليبيا في المجموعة 
الثانية بجانب أنغوال والغابون ونيجيريا، ويستبعد 
منها منتخب واحد ويتأهل 16 منتخبا للدور الثاني 
المغلوب، والمنتخب  الذي سيكون بنظام خروج 
الحائز على البطولة سيمثل أفريقيا فى أولمبياد 
طوكيو 2020. وبخصوص التأهل لكأس العالم 
قال: »ألول مرة ستتأهل ستة منتخبات أفريقية 
اليد  لكرة  العالم  كأس  نهائيات  إلى  مباشرة 
نطالب  لذا   ،2021 العام  مصر  تستضيفها  التي 
بتكاتف جهود الجميع، وبدعم مسؤولي الرياضة 
وتحفيزهم لمنتخب اليد لتحقيق إنجاز وصول ليبيا 

إلى العالمية«.

منتخب اليد يتعادل وديا مع الكونغو

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم 
داخل الصاالت مباراتين وديتين مع نظيره 

البحريني يومي 7 و9 من شهر يناير 
الجاري بالعاصمة البحرينية المنامة. وكان 

المنتخب الوطني داخل الصاالت دخل 
في معسكر إعداد خارجي بالمغرب أجرى 
خالله عددا من المباريات الودية آخرها 

فوزه على منتخب »عصبة الغرب« المغربي 
بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف، 
تحت قيادة الجهاز الفني اإلسباني الجديد 

الذي يقوده المدرب خوليو فيرنانديز. 
تأتي التحضيرات استعدادا للمشاركة في 

نهائيات بطولة األمم األفريقية، التي 
ستستضيفها المغرب خالل الفترة من 28 

يناير وحتى السابع من فبراير المقبل، التي 
سيلعب المنتخب خاللها في المجموعة، 

التي تضم المستضيف المغرب بجانب 
جنوب أفريقيا وغينيا االستوائية.

من جانبه، عقد رئيس االتحاد الليبي 
لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، اجتماعا 

مع بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم 
داخل الصاالت قبل سفر الفريق إلى 

البحرين، حضر االجتماع عضوا المكتب 
التنفيذي محمد بوجود ويونس الكزة، إلى 

جانب طه العابد مدير المنتخب الوطني 
داخل الصاالت.

توج نادي الصقور طبرق بكأس وذهبية بطولة 
عمر المختار للمالكمة، التي أشرف عليها ونظمها 
األخضر، وفي  بالجبل  للمالكمة  الفرعي  االتحاد 
تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«، قال رئيس 
االتحاد فرج البدين: »البطولة كانت ناجحة في 
المباريات  المشاركة والتنظيم وشهد عدد من 

ندية وتكافؤا ومستوى فنيا جيدا«.
المشاركين 17 مالكما مثلوا  وأضاف: »إجمالي 
أندية الصقور )طبرق( واألخضر )البيضاء( وبدر 
)الجغبوب( وحطين )التميمي( والنسور )مرتوبة( 
للمالكمة  طبرق  ومدرسة  )طبرق(  والهالل 
وصالة فريق رعد )المرج( وأكاديمية مار ماريكا 

الرياضية )طبرق(«.
وأكمل البدين قائال: »نادي الصقور بطبرق توج 
للمالكمة  المختار  عمر  بطولة  وذهبية  بكأس 
نادي  ثانيا  برصيد ست ميداليات ذهبية، وجاء 
األخضر بالبيضاء برصيد ثالث ذهبيات وتقاسم 
الترتيب الثالث مدرسة المالكمة بطبرق وصالة 

صوت رعد برصيد ميدالية ذهبية لكل منهما«.
بالجبل  للمالكمة  الفرعي  االتحاد  أن  يذكر 
رسمية  بطوالت  ثالث  العام  هذا  نظم  األخضر 
وهي بطولة دار السالم األولى بطبرق وبطولة 
ليبيا  المحترفين على مستوى  األخضر لمالكمة 
وبطولة شيخ الشهداء بطبرق، كما نظم دورتين 
للحكام والمدربين الجدد درجة ثالثة )C( ودورة 

.)D( مدربين جدد درجة رابعة
في الوقت نفسه يواصل منتخب ليبيا للمالكمة 
المالكمة  بصالة  اليومية  تدريباته  للناشئين 
في العاصمة طرابلس، استعدادا للمشاركة في 
بطولة العرب للناشئين، التي تستضيفها الكويت 

في الفترة من 22 إلى 29 يناير الجاري.
ويشمل البرنامج إقامة معسكر للمنتخب بتونس 
قبل البطولة لمدة عشرة أيام تحت قيادة مدرب 
مسعد  عبدالسالم  للمالكمة  الناشئين  منتخب 
ومساعده عبدالحكيم عمار واإلداري رئيس لجنة 

المنتخبات عبدالكريم مانيطة.

الصاالت في 
ضيافة البحرين

الصقور بطل كأس عمر املختار للمالكمة

● نشنوش

الوسط - محمد ترفاس
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● ماني يتوج ملكا ألفريقيا

4 قالئد لمنتخب 
الكاراتيه في 

»شمال أفريقيا«
أحرز رياضيو المنتخب الوطني الليبي 

للكاراتيه أربع قالئد في منافسات بطولة 
شمال أفريقيا، بواقع واحدة فضية 

وثالث برونزيات، وشارك في بطولة 
شمال أفريقيا منتخبات ليبيا وتونس 
ومصر والمغرب وموريتانيا وتونس 

صاحبة الضيافة، وقد أجريت على هامش 
البطولة اختبارات الشارة األفريقية 

للحكام، التي أسفرت عن نجاح ستة حكام 
ليبيين في نيل الشارة، كما حضر رئيس 
االتحاد الليبي للكاراتيه وأمين صندوق 

اتحاد شمال أفريقيا، جمال الرعيض، 
اجتماع المكتب التنفيذي التحاد شمال 

أفريقيا، بحضور رؤساء اتحادات كل من 
تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا 

وموريتانيا.
وفي وقت سابق حصد رياضيو نادي 

االتحاد المشاركون في بطولة الصداقة 
الدولية المغاربية للكاراتيه بتونس على 

ثالث قالئد، اثنتين ذهبية وواحدة برونزية 
في مشاركتهم، تحت إشراف المدرب 

الوطني المخضرم، عماد المقرحي، وجاءت 
القالئد عن طريق الدولي صهيب الهادي 

زريق، قالدة ذهبية بميزان تحت 40 كغم، 
والدولي سالم عبدالسالم شكيك، قالدة 

ذهبية بميزان تحت 45 كغم، والدولي 
مازيغ خالد شنيب، قالدة برونزية بميزان 

تحت 55 كغم.

املنتخب يترقب معسكره 
الخارجي قبل قرعة املونديال 

القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  يستعد 
عبدالحكيم الشلماني للتوجه إلى العاصمة 
رسمي  وفد  رأس  على  القاهرة،  المصرية 
المدير  البنزرتي،  فوزي  التونسي  يضم 
يترقب  حيث  الوطني،  للمنتخب  الفني 
الجميع قرعة التصفيات األفريقية المؤهلة 
المقرر   ،»2022 »قطر  العالم  كأس  نحو 
االتحاد  بمقر  المقبل  يناير   21 إجراؤها 
بالقاهرة،  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي 
القدم  الدولي لكرة  بعد أن كشف االتحاد 
للمنتخبات،  الشهري  التصنيف  »فيفا« 
ـ  السنغال  األول:  المستوى  في  لتضم 
ـ  المغرب  ـ  الجزائر  ـ  نيجيريا  ـ  تونس 
الكونغو  ـ  ـ مالي  الكاميرون  ـ  ـ مصر  غانا 
الديمقراطية، أما المستوى الثاني: بوركينا 
ـ  أفريقيا  جنوب  ـ  ديفوار  كوت  ـ  فاسو 
ـ  الغابون  ـ  فيردي  كاب  ـ  أوغندا  ـ  غينيا 
بنين ـ زامبيا ـ الكونغو، والمستوى الثالث: 
ـ  موزمبيق  ـ  ليبيا  ـ  موريتانيا  ـ  مدغشقر 
كينيا ـ أفريقيا الوسطى ـ زيمبابوي ـ النيجر 
المستوى  وأخيرا  بيساو،  غينيا  ـ  ناميبيا  ـ 
الرابع: ماالوي ـ أنغوال ـ توغو ـ السودان ـ 
رواندا ـ تنزانيا ـ غينيا االستوائية ـ إثيوبيا ـ 

ليبيريا - جيبوتي.
رؤساء  حضور  في  القرعة  تسحب 
خاللها  يشارك  إذ  األهلية،  االتحادات 
عشر  على  تقسيمها  سيتم  منتخبا   40
مجموعة  كل  متصدر  ويتأهل  مجموعات 
إلقامة  قرعة  إجراء  قبل  األخيرة  للمرحلة 
الذهاب  بنظام  فاصلة  مواجهات  خمس 
واإلياب لتحديد المتأهلين للمونديال، لذا 
عقد الشلماني اجتماعا مع الجهازين الفني 
واإلداري للمنتخب الوطني األول، استعدادا 
التصفيات  في  المقبلة  لالستحقاقات 
االجتماع  وأسفر  والمونديالية،  األفريقية 
عن عديد النقاط من بينها التجهيز لتجمع 
الالعبين المحليين في المنطقتين الغربية 
إقامة  االجتماع  في  تقرر  كما  والشرقية، 
يناير  شهر  في  مرتقب  خارجي  معسكر 
الجاري في تونس أو مصر، حسب ترتيبات 

وتكليف  المقترحة،  الودية  المباريات 
المدير اإلداري بمهمة االتصال والتواصل 

مع الالعبين المحترفين.
المساعد  المدرب  تكليف  تقرر  كما 
اتصال  قنوات  فتح  مهمة  الهمالي  أكرم 
والعمل  ليبيا  في  الفنيين  المديرين  مع 
اآلراء  وتبادل  المباشر  التنسيق  على 
لالعبين  معهم وتخصيص حوافز مشجعة 
وجودهم  أثناء  والمنضبطين  الملتزمين 
في المعسكرات والتدريبات، باإلضافة إلى 
إنشاء غرفة خاصة بين أعضاء الجهاز الفني 
بينهم،  فيما  المباشر  للتواصل  والبدني 
فضال عن التواصل مع اتحاد الكرة لتذليل 
الجولة  وبانتهاء  بأول،  أوال  الصعوبات 
العاشرة  المجموعة  تصفيات  من  الثانية 
األفريقية  األمم  بطولة  نحو  المؤهلة 
تدخل   ،»2021 »كان  بالكاميرون  المقبلة 
الشتوي،  البيات  مرحلة  القارية  التصفيات 
بالقصيرة،  ليست  لفترة  تتوقف  أن  بعد 
اقتناص ثالث  في  ليبيا  منتخب  نجح  حيث 
المنافسة،  نقاط مهمة وضعته في دائرة 
مقابل  أهداف  بأربعة  مريرة  خسارة  بعد 
تونس،  الجار  أمام  االفتتاح  في  هدف 
متصدر المجموعة برصيد ست نقاط، بعد 
الثاني على غينيا االستوائية بهدف،  فوزه 
المجموعة  ذيل  في  األخير  المنتخب  ليقبع 
ليبيا  منتخبا  يتساوى  بينما  نقاط،  دون 

وتنزانيا في الرصيد بثالث نقاط.
بات  حيث  للراحة،  يخلد  لن  البنزرتي 
للتصفيات  واإلعداد  بالتجهيز  مطالبا 
في  المقبل  للمونديال  المؤهلة  القارية 
ليبيا  وضع  بضرورة  مطالب  وسط  قطر، 
ما  رغم  بقوة،  المنافسات  خريطة  على 
من  المحلية  المسابقات  له  تتعرض 
كثيرا  نال  الذي  األمر  شديدة،  صعوبات 
الليبي،  الالعب  وإمكانات  قدرات  من 
الذين  المحترفين  مجموعة  باستثناء 
عبر  المالعب  في  الوجود  يحاولون 
أفريقيا  شمال  في  المجاورة  البالد  أندية 

الخليج. وكذلك 

»ليفربول«  لنادي  السنغالي  المهاجم  حصد 
في  العب  أفضل  جائزة  ماني،  ساديو  اإلنجليزي، 
تاريخه،  في  األولى  للمرة   2019 للعام  أفريقيا 
»ليفربول«،  فريق  في  زميله  على  بذلك  متفوقًا 
األفضل  بجائزة  توج  الذي  صالح،  محمد  المصري 
جوائز  توزيع  حفل  خالل  و2018،   2017 العامين 
الغردقة  بمدينة  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 

المصرية المطلة على البحر األحمر.
األولى  للمرة  اللقب  عامًا(   27( ماني  وحصد 
بجائزة  توج  الذي  صالح  على  متفوقًا  تاريخه  في 
رياض  والجزائري  2017 و2018،  العامين  األفضل 
الفائز  اإلنجليزي  سيتي«  »مانشستر  مهاجم  محرز 
اللقب  على  ماني  نافس  حيث   ،2016 العام  بها 
أخيرًا  ليحقق  الماضية،  الثالثة  األعوام  مدار  على 
الحاج  أن حصده مواطنه  لقبًا غاب عن بالده منذ 

ضيوف العامين 2001 و2002.
فعلى  الحفل،  لحديث  تحول  صالح  أن  المثير 
إال  للحدث،  المضيف  البلد  الرغم من أن مصر هي 
فرحته،  ماني  ليشارك  الحفل  يحضر  لم  صالح  أن 
مع  دكار  في  الماضي  العام  السنغالي  فعل  كما 
غاب  كذلك  تتويجه،  أثناء  المصري  الفرعون 
ضد  فريقه  بمباراة  النشغاله  المشهد  عن  محرز 
الرابطة اإلنجليزية،  »مانشستر يونايتد« في كأس 

)1/3( بعد  الثالثاء، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 
ماني  غازل  جانبه،  من  الثاني.  الهدف  سجل  أن 
قال:  حيث  تتويجه،  بعد  مؤثرة  بكلمات  الحضور 
»كرة القدم هي وظيفتي وأنا أحبها وسعيد وفخور 
بهذا اليوم الكبير، أود أن أشكر كل شعب السنغال 
البعيدة،  الصغيرة  الوقت وقريتي  لدعمه لي طوال 

أنا واثق أنهم يروننا اآلن على التلفزيون«.
 61 34 هدفًا في   ،2019 ماني أحرز خالل العام 
معه  توج  الذي  »ليفربول«  ناديه  مع  لعبها  مباراة 
بلقب دوري أبطال أوروبا، كما صنع 12 هدفًا وفقًا 
إلحصاءات االتحاد األفريقي »كاف«، كما أدى ماني 
مسيرة  في  عامًا(   27( لصالح  تقريبًا  موازيًا  دورًا 
مع  تشاركا  فهما  المنصرم،  العام  في  »ليفربول« 
مهاجم »أرسنال«، الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ 
-2018 الموسم  اإلنجليزي  الدوري  هداف  لقب 
2019، وسجل المصري خمسة أهداف لـ»ليفربول« 
لكن  للسنغالي،  أربعة  مقابل  األبطال  دوري  في 
يظل الفارق الوحيد بين الزميلين في بطولة كأس 
يونيو  في  مصر  استضافتها  التي  األفريقية  األمم 

الماضيين. ويوليو 
تبخر الحلم المصري في حصد اللقب الثامن بعد 
بخسارة  النهائي  ثمن  الدور  »الفراعنة« من  خروج 
بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا، بينما مكن ماني 

منتخب بالده من بلوغ النهائي قبل أن يخسر أمام 
ماني  لصالح  مالت  الترشيحات  لكن  ورفاقه،  محرز 
بعد تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 
األوروبية،  السوبر  وكأس  تاريخه،  في  السادسة 

وختامًا بلقب كأس العالم لألندية في النسخة التي 
استضافتها الدوحة في ديسمبر الماضي.

األمم  بكأس  الفائز  الجزائر  منتخب  حصد 
جمال  مدربه  نال  كما  العام،  فريق  لقب  األفريقية 

بلماضي جائزة أفضل مدير فني، وحصد محرز 
سجله  الذي  هدف،  أفضل  جائزة  عامًا(،   28(
من ركلة حرة في مباراة الدور نصف النهائي 
من  وتمكن  نيجيريا،  ضد  األمم  كأس  من 
 )1  2-( الفوز  بالده  منتخب  منح  من  خاللها 
فازت  كما  النهائية،  المباراة  إلى  والعبور 
النيجيرية عزيزات أوشواال المتوجة ثالث مرات 

جائزة  وفي  العبة،  أفضل  بجائزة  السابق  في 
يوسف  الجزائري  جاء  القارة،  داخل  العب  أفضل 

المصري  على  األصوات  في  متفوقًا  أوالً  باليلي 
طارق حامد وأنيس البدري مهاجم تونس، وحصد 
المغربي أشرف حكيمي العب »بروسيا دورتموند« 

األلماني جائزة أفضل العب شاب بالقارة.
وأرجعت دوائر مختلفة سبب عدم حضور صالح 
المصري  القدم  اتحاد كرة  رئيس  إلى خالفاته مع 
المشاكل  سلسلة  بسبب  أبوريدة،  هاني  السابق 
مع  توريطه  أبرزها  بينهما،  السابقة  واألزمات 
صالح،  معها  المتعاقد  المحمول  الهاتف  شركة 
الكرة،  التحاد  الراعية  الشركة  تنافس  التي 
الخاصة  الشهيرة  األزمة  عليه  ترتبت  الذي  األمر 
في  روسيا  إلى  القوي  بالفريق  المتجهة  بالطائرة 
كأس العالم األخيرة، التي شهدت أيضًا أزمات في 

اإلقامة. فندق 

ماني يحصد أول لقب أفريقي للعام ٢٠١٩

يستحق نادى الهالل أن يكون هو نادي العام 
منذ  أيامه وطوينا صفحاته  الذي ودعنا   2019
تعرض  الذي  العريق  النادي  فهذا  قليلة  أيام 
الرياضية  ومنشآته  مالعبه  صعيد  على  للدمار 
التحتية،  وبنيته  مرافقه  وكافة  اإلداري  ومقره 
حتى إن الكثيرين اعتقدوا أن النادي يحتاج إلى 
وجاهزيتهن  عافيته  يستعيد  كي  طويل  وقت 
ولم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن يتحول هذا 
والفت  وتطور سريع  وازدهار  إعمار  إلى  الدمار 
يعيش  جعلته  المستويات  كافة  على  ومبهر 

واحدة من أزهى فتراته وأبهى مراحله.
العودة  بعد  خطواته  أولى  في  النادي  سارع 
إدارة جديد  النتخاب مجلس  المدمر  مقره  إلى 
الماضي  العام  منتصف  من  يونيو  شهر  خالل 
قاده الدكتور نادر أبوشناف الذي أعلن التحدي 
ووضع خارطة طريق وقاد ثورة التغيير الشامل 
المبعثرة وإعادة ترتيب  أوراقه  بالنادي ولملمة 
البيت األزرق اإلداري من جديد وهيكلته اإلدارية 
الرياضية  ومالعبه  مرافقه  كافة  تأهيل  وإعادة 
مقاليد  تسلمه  من  قصيرة  زمنية  فترة  وخالل 
الجديد  اإلداري  فريقه  وقيادة  اإلدارية  األمور 
الذي بدأ يرى  االنتخابي  برنامجه  واإلعالن عن 
المضنية  جهوده  بفضل  أصبح  سريعا  النور 
مما  أروع  وصار  جديدة  حلة  يرتدي  والكبيرة 

كان عليه في أي وقت مضى وقبلة كل محبي 
الرياضة وملتقى لمختلف األجيال الهاللية وصار 

النادي نموذجيا بامتياز.
رياضية  وقاعات  مالعب  يملك  النادي  أصبح 
ولم  إدارية  ومقارا  الجماعية  لأللعاب  مغطاة 
النادي،  رواد  أبناء  من  األطفال  حتى  يهمل 
ترفيهية،  وألعابا  أماكن  لهم  خصص  حيث 
وأعلن مجلس إدارة النادي المنتخب عن حصاد 
خطة التنمية والتطوير الشاملة بالنادي، والتي 
وتجديد  التطوير  أعمال  في  االستمرار  تضمنت 
كافة مرافقه وتطوير المقار اإلدارية إلى جانب 
التعاقد مع شركة امبرو العالمية وتطوير مالعب 
كرة القدم وصيانة وتطوير الصاالت وأكاديمية 

الهالل لكرة اليد وكرة القدم، باإلضافة لقسم 
قرب  كذلك  اإلعالمي،  المركز  وأنشطة  اإلعالم 
الهالل ومؤسسة  لنادى  الرسمي  المتجر  افتتاح 

الهالل للخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة.
قامت إدارة النادي بتعيين المهندس حسام 
بدر خبير التسويق الرياضي المصري في منصب 
المستشار الرياضي ومدير التطوير بالنادي من 
أجل االستفادة من الخبرات المصرية في مجال 
تطوير  في  والتكنولوجي  الرياضي  التسويق 

النادي واالرتقاء بالبنية التحتية.
وتميمته  الجديد  شعاره  عن  النادي  كشف 
والثاني  ليبي  ناد  أول  بذلك  ليكون  الرسمية 
الذي  المصري  بيراميدز  بعد  أفريقيا  بشمال 

عن  عبارة  وهو  به،  خاصة  بتميمة  يظهر 
الكرة حامال  يلعب  صورة لطفل يدعى »علي« 
والسالم،  لألمل  رمزا  ويمثل  الليبي  العلم 
الكبيرة  النقلة  بهذه  الكبير  النادي  يكتف  ولم 
ذلك  وتعدى  بعيدا  ذهب  بل  الهائلة  والقفزة 
ليقوم بأدوار بارزة ورئيسية عجزت عن أدائها 
الوزارات الكبيرة واالتحادات، حيث نجح النادي 
بامتياز في استضافة ورعاية واحتضان وتنظيم 
في  الرياضية  واألحداث  البطوالت  من  الكثير 
وكرة  والسنوكر  الشطرنج  منها  مختلفة  ألعاب 
القدم  لكرة  داعما  وكان  والمالكمة،  السلة 
مالعبها  عن  الحظر  رفع  في  ومساهما  الليبية 
أول  في  الكيني  غورماهيا  فريق  باستضافته 

بنغازي  مدينة  تشهدها  دولية  ودية  مباراة 
منذ أكثر من ست سنوات، واستضافته ورعايته 
لرياضة  الدولية  الراحل محمد مخلوف  لبطولة 
األفريقي  االتحاد  رئيس  بحضور  البدنية  القوة 
عربية  دول  سبع  من  أكثر  بمشاركة  للعبة 

وأفريقية.
أطلقت  حيث  وتميز،  حضور  الوفاء  للمسات 
الحديثة  االجتماعات  قاعة  على  النادي  إدارة 
اسم الراحل محمد حمي أحد أبرز رموز النادي، 
وحمل ملعب كرة القدم الرئيسي بالنادي اسم 
المؤسس الراحل مصطفى أبوستة تقديرا ووفاء 
لرموزه األوائل، إلى جانب تسمية باقي المرافق 
الكثير  التي قدمت  األسماء  للعديد من  األخرى 
للمؤسسة الزرقاء، كما قام النادي بتكريم عدد 
وهو  الزاهي  الذهبي  عصره  في  نجومه  من 
إلى جانب  الشعالية  الكبير علي  الدولي  الالعب 
عدد من الزيارات ولمسات الوفاء التكريمية لعدد 
من نجوم األمس بنادي الهالل الذي استحق أن 
النموذجي  والنادي  بامتياز،  العام  نادي  يكون 
األول في ليبيا كناٍد رياضي وثقافي واجتماعي، 
وقد استعاد سنواته ومواسمه الذهبية الزاهية 
وهو يدخل ويعانق العام الجديد بحلة جديدة 
ورؤية احترافية فريدة من نوعها، وهو النادي 
الذي يستعد خالله لالحتفال بعيده الجديد الذي 
بما  المقبل  مارس  من شهر   23 يوم  يصادف 
األجيال  مر  على  والناصع  الحافل  بتاريخه  يليق 

منذ ظهوره وبروزه مطلع الخمسينات.

العام  من  األخيرة  األسابيع  شهدت 
المحترفين  من  عدد  عقود  فسخ  المنصرم 
إبرام  المغرب وتونس، وسط  الليبيين في 
إلى  للتحول  آخر منهم  لعدد  عقود جديدة 
نتيجة  جاءت  حيث  متوقعة،  كانت  ظاهرة 
الليبي  الدوري  توقف  أهمها  أسباب  لعدة 
برنامج  في  الرياضيين  بعض  خبرة  وعدم 
أهدرت  التي  التعاقد  وشروط  االحتراف 
صرح  حيث  والمعنوية،  المادية  حقوقهم 
القنوات  إحدى  في  ابحير  محمود  الالعب 
يكاد  ال  فريقه  مع  راتبه  بأن  التليفزيونية 

والشرب  واألكل  اإلقامة  لمجدر  يكفيه 
مع  مستحقاته  نصف  على  تنازل  وأنه 
فسخ  أجل  من  تطاوين«  »اتحاد  فريق 
انتهاء  قبل  آخر  ناٍد  عن  والبحث  عقده 

الشتوية. االنتقاالت  فترة 
ُأبرمت  ا  جدًّ زهيدة  عقود 

الرياضيين  من  عدد  مع 
كانوا  الذين  الليبيين 

الليبي  الدوري  في 
أضعاًفا  يتقاضون 

هذه  من  مضاعفة 
لكن  المبالغ 
أحكام  للضرورة 
الرياضيين  وأحكام 

عن  يبحثون  الذين 
والتطوير  االحتراف 
أنفسهم  من 
ليجدوا في الدوري 

الدوري  مع  مالًذا  التونسي 
والجزائري  والمغربي  المصري 

والسعودي  والبحريني  والكويتي 
ليرجع العديد من الالعبين دون أن 

وخصوًصا  االحترافي  مشواره  يكمل 
فريق  استغنى  مصر  ففي  مصر،  في 

العبين  ثالثة  عن  الحدود«  »حرس 
تطبيق  عدم  بسبب  واحدة  دفعة  ليبيين 

واإلخالل  صحيحة  بصورة  التعاقد  شروط 
العقد. ببنود 

فالالعب الليبي لم يجد من يقف معه في 
بسبب خذالن  االحترافية  بحقوقه  المطالبة 
في  كمحترف  يساندوه  لم  الذين  الوكالء 
قضايا  ورفع  مستحقاته  على  الحصول 
القدم »فيفا«  لكرة  الدولي  االتحاد  أمام 

»فسخ العقود« ظاهرة جديدة تضرب 
محترفي ليبيا في »امليركاتو الشتوي« 

الهالل يحصد لقب »نادي العام« بقفزة احترافية
النادي األول في ليبيا والثاني بشمال أفريقيا بعد بيراميدز المصري يظهر بتميمة خاصة

إهدار المستحقات المالية في األندية يربك أجندة المحترفين قبل انتقاالت يناير 
طرابلس - الصديق قواس 

الوسط - زين العابدين بركان

● مباراة سابقة لفريق الهالل في الدوري الليبي● كؤوس وميداليات نادي الهالل

بعد  وهروبهم  المهني  أدائهم  لضعف 
توقيع العقد وأخذ نسبة منه، فهو ال يعرف 
طويل  باع  لها  دول  مع  التعاقد  شروط 
ومحترفة في تطبيق شروط التعاقد وخفايا 
العقد مثل تونس ومصر والمغرب، ولهذه 
في  الليبي  الالعب  حق  إهدار  تم  األسباب 

مستحقاته. على  الحصول 
المحترفين  كل  أن  األخرى  المشكلة 
وبمبالغ  ضعيفة  فرق  في  يلعبون  الليبيين 
عنهم،  االستغناء  تم  هذا  ورغم  هزيلة، 
مثل  قوية  فرق  في  برزوا  العبون  وهناك 
التونسي  »الترجي«  مع  الهوني  حمدو 

المغربي  »الرجاء«  في  الورفلي  وسند 
العاصمة«  »اتحاد  مع  الالفي  ومؤيد 
»الملعب«  في  معتوق  وعلي  الجزائري 
»المصري«  في  طقق  ومفتاح  التونسي 
الترهوني  ومحمد  المصري  البورسعيدي 
صوله  ومحمد  المصري  »سموحة«  في 
السنوسي  والهادي  البحريني  »الرفاع«  في 
في  حسن  وبدر  الكويتي  »العربي«  في 

السعودي. »الباطن« 
وكذلك  العقود  فسخ  تابعت  »الوسط« 
عقود  فسخ  تم  حيث  التجديد،  عمليات 
وزكريا  الطاهر  صالح  الليبيين  الالعبين 

ومحمود  طنجة«  »اتحاد  من  الهريش 
ضانه  وهيثم  تطاوين«  »اتحاد  من  ابحير 
»هالل«  من  أبوسنينة  الرحمن  وعبد 
سلتو  وأنيس  أيًضا  كرواع  وأحمد  الشابة 
من  العديد  وهناك  الساحلي«  »النجم  من 
في  عقود  وتجديد  انتقاالت  حول  األخبار 
الالعب  بينها  ومن  الشتوية  االنتقاالت 
فريق  من  يقترب  الذي  عبلو  سالم  الليبي 
صبو  والمعتصم  التونسي  »الصفاقسي« 
ومحمد  األردني  »السلط«  فريق  في 
وأنيس  القبائل«  فريق »شبيبة  الطبال في 
واألقرب  عروض  عدة  لديه  الذي  سلتو 
التي  األنباء  رغم  طنجة«  »اتحاد  لـ  حالًيا 
فرق  أحد  مع  اتصاالت  لديه  بأن  تداولت 
صالح  الالعب  وقع  كما  المصري  الدوري 
»الرفاع«  نادي  مع  جديًدا  عقًدا  الطاهر 
ليزامل  »اتحاد طنجة«  قادمًا من  البحريني 

مواطنه صوله.
الالفي  مؤيد  لالعب  حاليًا  ويعيش 
»اتحاد  في  استقرار  عدم  فترة 
حصوله  عدم  بسبب  العاصمة« 
على مستحقاته المالية، وكذلك 
السنوسي  الهادي  الالعب 
الدوري  في  بروزه  رغم 
الكويتي وقيادة فريقه للفوز 
ومن خالله ترشح »العربي« 
كأس  لنهائي  الكويتي 
يعاني  اآلخر  وهو  الكويت« 

المالية. عدم دفع مستحقاته 
أيًضا  الليبيين  المحترفين  بين  من 
اإلضافة  يقدم  الترهوني  محمد  الزال 
ومستقرًا  المصري  »سموحة«  فريق  في 
في  طقق  مفتاح  وكذلك  معهم، 
الهوني  وحمدو  البورسعيدي  »المصري« 
ركائز  من  ليصبح  الجميع  يبهر  الزال  الذي 
العديدة  العروض  رغم  »الترجي«  فريق 
التي انهالت عليه بعد تتويجه بلقب هداف 
وكذلك  لألندية،  العالم  كأس  بطولة 
الزال  الذي  الورفلي  سند  الصلب  المدافع 
أساسيًا في فريق »الرجاء البيضاوي«، حيث 
يقدم مستويات كبيرة، وكذلك بدر حسن 
صوله  ومحمد  السعودي  »الباطن«  في 
في  معتوق  وعلي  البحريني  »الرفاع«  في 
أصبح  اآلخر  هو  حتى  التونسي  »الملعب« 
أحسن ظهير لفريقه ومهند عيسى »إيتو« 
االنتقال  ينتظر  الذي  الساحلي«  »النجم  مع 

إلى الدوري الجزائري.

● مباراة الفرسان في تصفيات أفريقيا

● سلتو

● صولة

● الطبال

● الهوني

● ماني
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الليبية؟ األزمة  في  الدول  تلك  دور  أين: 
األخيرة؟ الفترة  خالل  صوتها  خفت  لماذا: 

تحت  من  البساط  سحب  يعني  ماذا: 
أقدامها؟

األزمة؟ في  تأثيرها  تراجع  وراء  من: 
العلن؟ إلى  الحقيقية  مواقفها  تخرج  متى: 

دورها؟ تفعيل  يمكن  كيف: 

 كل شيء 

دول جوار ليبيا

املستقبل ليس 
امتدادًا للحاضر

جمعة بوكليب
يبدو أنّه من خالل ما شهدناه، مؤخرًا، من توالي أحداث مؤسفة، على المستويين المحلي 
عام  بحلول  تيمّنًا  الطيبة  األمنيات  إطالق  من  تُجنى  فائدة  ال  أن  نعتقد  تجعلنا  والدولي، 
وعقد جديدين. وكذلك ال فائدة ترجى من أدعية وابتهاالت في عالم يستيقظ وينام على 

الدماء. الحرب، وسفك  إيقاعات طبول 
فما إن حلَّ العام 2020 وحطَّ برحاله بيننا، حتى انقلبت الدنيا رأسًا على عقب وما زالت. 
قادمة،  حرب  طبول  دق  وبداية  سليماني  الجنرال  اغتيال  من  العراق  في  حدث  بما  ابتداًء 
إرباك  من  سيحدثه  وما  ضجيج،  من  أحدثه  وما  اليابان  من  غصن  كارلوس  بهروب  مرورًا 
إندونيسيا،  في  والفيضانات  أستراليا،  في  الحرائق  واستمرار  باليابان،  عالقته  في  للبنان 

الخضراء. الهضبة  في  العسكرية  الكلية  بمجزرة طلبة  وانتهاًء 
زمني جديد، بشكل يستدعي،  عقد  رأس  على  وال نشتهي،  نحب  بما ال  منذرًا  جاءنا  عام 

بطريقة ما، إلى أذهاننا المثل الشعبي الذي يقول »الربيع من فم الباب يبان«.
عام  أن  الجميع  يعرفه  ما  لكن  عام،  مائة  و2020   1920 عامي  بين  الزمنية  المسافة 
1920 كان عالمة على نهاية أول حرب كونية مهلكة، وبداية انتعاش اقتصادي في أمريكا 
ودول أوروبا، وإحساس عام بارتياح بين شعوب األرض بعد أربعة أعوام مضنية من انقشاع 

غيم حرب عالمية ضروس.
ركود  إلى  بالعالم  انتهى  الواعدة،  بدايته  رغم  العشرين،  القرن  من  الثالث  العقد 
اشتد  أن  الكثيرة  نتائجه  ضمن  من  وكان  كبيرة،  نكسات  في  تسبب  رهيب،  اقتصادي 
جديدة  نفوذ  مناطق  واستعمار  احتالل  على  الصناعية  العالم  دول  بين  الدولي  التنافس 
لضمان الحصول على موارد رخيصة لمصانعها، وأدى كل ذلك، مع غيره من العوامل، بعد 

قت قصير، إلى غرق العالم في دوامة حرب عالمية ثانية.
العام 2020، إذا فتحنا أمام أنفسنا أبواب التكهن، قد يكون – ال قدّر اهلل – بوابة لعقد 

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  مهلكة  حروب  من  قادم 
مؤشرات  رصدنا من  لما  وفقًا  العربي،  الخليج  ومنطقة  أفريقيا 
مبدئية. وقد يؤدي إلى تغييرات، على مستوى غير معهود، في 
التكهنات،  مجال  في  يبقى  ذلك  كل  لكن  السياسية.  األنظمة 

وال يخرج عنها.
فيها،  السير  العالم  سيختار  التي  بالطريق  مثاًل،  التكهنات، 
قد  مؤخرًا،  أحــداث،  من  تَبَدَّى  وبما  الجديد،  العقد  خالل 
الحكمة  لكن  التشاؤم.  ضفة  في  الوقوف  على  كثيرين  تشجع 
ألن  األحكام،  إطالق  في  التسرع  وعدم  التريث  منّا  تقتضي 
المقدمات  مثل  مثلها  التكهنات،  أن  أثبتت  اإلنسانية  التجربة 
ما  أكبر  وأن  بالضرورة.  خاطئة  نتائج  إلى  تــؤدي  الخاطئة 
سوى  يكون  لن  المستقبل  بأن  نفكر  أن  أخطاء  من  نرتكبه 
بكافة  السلبية،  التكهنات  هذه  فإن  وبالتالي،  للحاضر.  امتداد 
أغلب ما نشهده  أن  أنواعها، ال تنقصنا. ويكاد يكون، مؤكدًا، 
بعد  تتعرض  لم  ألنها  اإلخفاق،  تواجه  قد  حاليًا،  تطورات،  من 

الزمن. لما يجب من امتحانات 
فالقرن  التاريخ.  دروس  من  التعلم  عــدم  يعني  ال  هــذا 

دماء  من  فيه  أريــق  ما  لكثرة  البشرية  أرهــق  الــذي  العشرون 
قد  السياسية  األنظمة  أن  وهي  كثيرون  يتجاهلها  واضحة  حقيقة  أمام  جميعًا،  وضعنا، 

أنظمة شريرة، بسرعة مذهلة. إلى  تتحول 
وقياسًا على ذلك، ومن زاوية مختلفة، يمكن القول إن السرعة العجيبة التي تتطور بها 
وسائل االتصاالت، وما في وسائل التواصل االجتماعي من إغواء، قد تدمر ما نعتز ونفتخر 

التاريخ. اكتسبناها عبر  به من قيم وفضائل 
مثاًل،  لكني،  سيحدث،  بما  التكهنات  غواية  شباك  في  قصدًا،   ، أتورط  لن  شخصيًا،  أنا، 
القرن  من  الثالث  العقد  هذا  عماد  سيكون  التقني  التقدم  أن  وهو  يتيم،  بتكهن  سأجازف 
الحادي والعشرين. وبالتأكيد، فإن تكهني هذا ليس ضربًا بغيب، ولكن بناًء على معطيات 
واألصح  األفضل،  أو  تكهنات،  من  يناسب  بما  عليها  البناء  ويمكن  تجاهلها،  يمكن  ال 

افتراضات.
الجديدين،  والعقد  العام  الماضية، من عمر  القليلة  األيام  لكني، من خالل اطالعي، في 
أخرى.  لسنوات  زادًا  يكفيني  ما  سياسية،  تحليالت  اسم  تحت  تكهنات،  من  سياًل  قرأتُ 
معروف  غير  أناس  أغلبهم،  في  التكهنات،  بهذه  وجازفوا  تورطوا  العديد ممن  أن  الغريب، 
الخلط،  بمدى  فوجئت، شخصيًا،  لكني  السياسي.  الفهم  قلة  أو  العقلي،  النضج  عنهم عدم 
أنهم  ذلك،  إلى  أضف  والتكهنات.  الرصين،  السياسي  التحليل  بين  منهم،  كثيرين  لدى 
بين  العالقات  أن  وأفهمه،  أعرفه،  وما  متشائم.  وآخر  التفاؤل  على  حريص  واحد  فريقان: 
والتشاؤم ال محل  التفاؤل  وأن  المشتركة.  والمنافع  للمصالح  إال  فيها  العالم ال مكان  دول 
لهما في اإلعراب في عالم بأنياب نووية، وبأطماع تزيده نهمًا وجشعًا كل يوم، وبقادة ال 

والحكمة. المرونة  امتالكهم  يفتقدون عدم  الرعونة، وال  تنقصهم 
وإذا كان حقًا »أن الربيع من فم الباب يبان«، مثاًل، ومثااًل يستحق منّا، في هذه الحالة، 
االستشهاد به، فأنا سأكون أحرص على استخدامه في أمور أبعد ما تكون عما سيحدث في 
العقد الجديد من أحداث وتطورات سياسية، لسبب بسيط وحقيقي، ويستحق التذكير، مرًة 

للحاضر. امتدادًا  المستقبل سيكون  بأن  التفكير  الخطأ  أنه من  ثانية، وهو 

رحيل مصطفى بن عامر
في مثل يوم الغد منذ 29 سنة رحل عنا الرجل الرمز مصطفى عبداهلل بن 
عامر، الذي قال عنه معاصروه إنه: »كان عزما ال يعرف المستحيل، وصوتا 

نظيفا، وقلما واضحا صريحا؛ رجل رأي وموقف، وشيخ الشرفاء«.
هذه الشخصية المأخوذة بحب الوطن، ولد في بنغازي 1908، وتعلم 

القرآن وفك الخط العربي في كتاتيبها، ثم سافر صبيا سنة 1920 إلى 
القاهرة ودرس في األزهر، وتخرج في كلية اآلداب سنة 1939، فكان أول 
ليبي ينال تلك الشهادة الجامعية. وفي سنة 1943 رجع إلى الوطن. قبل 
رحيل مؤسس جمعية عمر المختار أوصى بأن تسلم مهام إلى مصطفى 
بن عامر، تولي وترأس النشاط الثقافي، عمود الجمعية الفقري، فأسس 

وترأس صحيفة »برقة الرياضية«، والوطن، ومجلة »عمر المختار«، 
و»مجلة ليبيا«. أصبحت هذه المنشورات أبواقا وطنية، تشجع وتنقد 

وتوجه الناس نحو ليبيا الواحدة الموحدة.

الليبية على عدد من شبكات  نشرت بعض الصفحات 
التواصل االجتماعي مجموعة صور لجولة قام بها بعض 

الليبية، والتي القت  العين بمدينة سوسة  الشبان في وادي 
تفاعال كبيرا من متابعي »فيسبوك« و»تويتر« على وجه 

الخصوص.
»فيسبوك«  على  ليبي«  »تمبلر  واستعرضت صفحة 

بعضا من هذه الصور، من خالل منشور قالت فيه: »جولة 
الليبية،  العين بمدينة سوسة  لمجموعة شباب في وادي 

أعتقد في ظل هذه الظروف هذا المكان يستحق زيارة في 
أقرب وقت«.

بها  تتميز  التي  الخالبة  الطبيعة  تلك  الصور  وتظهر 
البيئي الذي  التنوع  سوسة، والتي تمثل شكال من أشكال 

تتميز به ليبيا من سهول ووديان وصحاري وسواحل ممتدة.
المتوسط  البحر  وسوسة هي صغيرة تقع على ساحل 

في الجبل األخضر وشرق مدينة البيضاء، وهي مقامة على 
آثار  تعتبر متحف  التي  القديمة،  أبولونيا  أنقاض مدينة 

مفتوحا.

جولة في سوسة الساحرة

+H5

»سبايس إكس« 
تسيطر على الفضاء

نجحت »سبايس إكس« في إطالق 60 
قمرا صناعيا صغيرا، تشكل الدفعة 

الثالثة من كوكبة »ستارلينك« التابعة 
لها، والهادفة إلى توفير خدمة اإلنترنت 

من الفضاء. وأقلع صاروخ »فالكون 9« 
الساعة 9,19 مساء االثنين )2,19 صباح 

الثالثاء بتوقيت غرينيتش( حامال 60 قمرا 
صناعيا صغيرا من قاعدة كاب كانافيرال 

من فلوريدا، انفصلت عنه بنجاح بعد 
ساعة فوق المحيط بين أستراليا 

وأنتاركتيكا.
وبذلك، يصل عدد األقمار الصناعية 
التابعة لشبكة »ستارلينك« إلى ما يقل 

قليال عن 180 قمرا، حسب »فرانس 
برس«. لكن هذا الرقم قد يصل ذات 
يوم إلى 42 ألف قمر صناعي ما يؤدي 

إلى فضاء مزدحم بشكل كبير، وهو األمر 
الذي أثار مخاوف بين علماء الفلك من أنه 

قد يؤثر سلبا على عمليات مراقبة الفلك 
وحركة الكواكب.

وجه جديد لناجية 
من السرطان

وجزءا  عينيها  إحدى  فقدت  بعدما 
بالسرطان،  إصابتها  جراء  فّكها  من 
دينيزي  البرازيلية  وجه  ترميم  أعيد 

الطباعة  تقنية  بفضل  فيسينتن، 
والسيليكون. األبعاد  الثالثية 

من  عاما(   53 ( فيسينتن  وقالت 
حصولها  بعد  باولو  ساو  في  عيادة 

من  المفقود  الجزء  ترميم  على 
اليوم  أقول  أن  »أستطيع  وجهها: 

بكثير  أكبر  بارتياح  أشعر  إنني 
ليس  الشارع.  في  أسير  عندما 

لوصف  مناسبة  كلمات  لدي 
باحثون  ويستخدم  سعادتي«. 
الهواتف  باوليستا  جامعة  في 

الثالثية  والطباعة  الذكية 
رقمية  تعابير  إلنشاء  األبعاد 

صناعة  في  تستخدم  للوجه 
من  المصنوعة  الصناعية  األطراف 

الطريقة  هذه  وأسهمت  السيليكون. 
وأوقات  التكاليف  خفض  في  الرائدة 

من  واحدة  هي  وفيسينتن  اإلنتاج. 
على  عولجوا  مريضا   50 من  أكثر  بين 
.2015 العام  منذ  وزمالئه  ساالزار  يد 

أقوالهم

»يجب أال تتحول ليبيا إلى ساحة 
للتجاذبات أو للصراعات بين قوى 
خارجية أو أجنبية، داعيًا إلى تعبئة 
إقليمية ودولية في اتجاه طاولة 

المفاوضات«.
وزير الشؤون الخارجية المغربي، 

ناصر بوريطة

»أشعر بالصدمة من الهجمات 
المستمرة بشكل عشوائي على 

المناطق المدنية والبنية التحتية 
المدنية، األمر الذي يودي بالمزيد 

من أرواح األبرياء«.
نائب الممثل الخاص لألمين العام 
والمنسق المقيم لألمم المتحدة، 

منسق الشؤون اإلنسانية في ليبيا، 
يعقوب الحلو

»إن تصويت البرلمان التركي، الذي 
أعطى الضوء األخضر إلرسال قوات 

إلى ليبيا لدعم حكومة رئيس الوزراء 
فائز السراج، ليس خبرًا جيدًا بالنسبة 

لالتحاد األوروبي ولبالدنا«.
زعيمة كتلة حزب »فورتسا إيتاليا« 

بمجلس النواب اإليطالي،
 مارياستيال جيلميني

»تونس اتخذت احتياطاتها األمنية 
والعسكرية الضرورية تحسبًا لتأزم 

الوضع في ليبيا«.

الرئيس التونسي
 قيس سعيد

انفصال أصالة والعريان.. 
»مبقاش سر«

الجمهور  اهتمام  أصالة  والفنانة  العريان  طارق  المخرج  انفصال  خبر  أثار 
التي  القوية  الحب  لعالقة  نظرا  والمساء،  الصباح  األمر حديث  وبات  العربي، 

لسنوات طوال. تجمعهما  كانت 
انفصالها  »إنستغرام«  على  حسابها  عبر  نشرت  السورية  النجمة  وكانت 

طالبت  بينما  األميركي،   - الفلسطيني  زوجها  عن 
الجمهور بعدم الدخول في تفاصيل، حرصا 

وأسرتها. مشاعرها  على 
رواد  بــعــض  ــرب  ــ أع ــت  وقـ ــي  وفـ
صدمتهم  عن  االجتماعي  التواصل 
زوجها،  عن  أصالة  انفصال  خبر  من 
إذ  باألمر،  اآلخر  البعض  يفاجأ  لم 
تقارير  اإلعالم  وسائل  نشر  سبقه 
عن  تتحدث  األخيرة  الشهور  خالل 

بينهما. العالقة  توتر 
بعض  ــع  م ــة  أصــال وتــفــاعــلــت 
الخبر  على  جمهورها  تعليقات 
بطريقة  »إنستغرام«،  خالل  من 
مقاطع  استخدمت  إذ  مثيرة، 

على  ــرد  ــل ل ــهــا  ــي ــان أغ مـــن 
»حاجة  ومنها:  التعليقات 

و»لقيت  متخصكش«، 
عــادي  ــيء  ش ده  حبك 
ــل،  ــه ونـــســـيـــانـــه س
أنهي  إني  ليا  ومكسب 

معاك«. حياتي 
على  كتب  العريان 
»لسوء  »إنستغرام«: 
ــظ وصــلــنــا إلــى  ــح ال
أحترم  سأظل  نهاية، 
الجميلة،  الروح  هذه 
وأحــتــرمــهــا دائــمــا، 
إلى  أطفالي  والــدة 

األبد«.

ليبيا األمس

عام جاءنا منذرًا 
بما ال نحب وال 

نشتهي، على رأس 
عقد زمني جديد، 
بشكل يستدعي، 

بطريقة ما، إلى 
أذهاننا املثل 
الشعبي الذي 

يقول »الربيع من 
فم الباب يبان«.


