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انخفاض الطلب

فضاء

تتوقع منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك« 
انخفاض الطلب على نفطها الخام في عام 
2020 حتى مع ارتفاع الطلب العالمي نظرا 

القتناص منتجين منافسين حصة من السوق 
وتسجيل الواليات المتحدة مستوى إنتاج 

قياسيا جديدا. وفي تقريرها، رجحت أن يتجاوز 
إنتاج الواليات المتحدة من سوائل النفط 20 

مليون برميل يوميا للمرة األولى وهو مستوى 
قياسي. وخفضت أوبك توقعات الطلب على 
نفطها في 2020 بواقع 0.1 مليون برميل 

يوميا إلى 29.5 مليون برميل يوميا.

مليار 31.3
دينار

إجمالي اإليرادات النفطية الليبية
 العام الماضي

نفط

كل شيء

250 ألف دوالر

قريبا في ليبيا
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    بني وليد تغرق في الصرف الصحي.. والحلول »موقتة«

  طابع البريد الليبي سفير التاريخ والفن والهوية

عهد جديد

تعثر مباحثات موسكو وإخفاق خطة »بوتين - إردوغان« لتقاسمه

في  مشاورات  تجرى  نفسه،  الوقت  وفي  تذكر، 
األمم المتحدة إلنشاء بعثة مراقبة للهدنة في حال 

إقرارها.
وفي محاولة لإلبقاء على تماسك الهدنة، حثت 
مواصلة  على  البالد  في  األطــراف  األممية  البعثة 
االلتزام بوقف إطالق النار »من أجل المدنيين في 
منازلهم  من  فروا  الذين  اآلالف  ومئات  طرابلس 
و116 ألف طفل غير قادرين على حضور فصولهم 
الدراسية«، مطالبة بـ»إعطاء الجهود الدبلوماسية 
للعمليات  دائم  وقف  إلى  للتوصل  فرصة  الجارية 
وفي  السياسية«.  العملية  إلى  والعودة  العسكرية 
السياق نفسه، طمأنت وزارة الدفاع الروسية جميع 
األطراف الفاعلة في األزمة من سريان وقف إطالق 

النار في ليبيا »إلى أجل غير محدد«.
ومع تراجع الدور األوروبي األشهر الماضية فإن 
أوروبا ال تخفي مخاوفها من تحول ليبيا إلى »سورية 
وتركيا،  روسيا  وتتقاسمها  بها  تستفيد  ثانية« 
وتريد كذلك خفض ضغط تدفق المهاجرين على 

األخيرة  السنوات  في  استقبلت  ألنها  حدودها، 
النزاعات  الفارين من  المهاجرين  اآلالف من  مئات 
ــي  األوروب الفتور  وانعكس  العربي.  العالم  في 
محللين  حسب  الروسي–التركي،  الحراك  حيال 
ديفيد  ــي،  األوروب البرلمان  رئيس  تصريحات  في 
المسألة  إنهاء  »توقع  إن  فيها  قال  التي  ساسولي، 
)األزمة الليبية( بسرعة ليس على جدول أعمال أي 

شخص«.
األوروبية  للعواصم  مفاجأة  المسار  هذا  وشكل 
استبعادهم  تم  الذين  األول،  المقام  في  وباريس 

المكتمل،  غير  موسكو«  »اتفاق  على  اإلشراف  من 
ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإلصرار 
الروسي فالديمير  خالل مكالمة هاتفية مع نظيره 
بوتين على ضرورة أن يكون وقف إطالق النار »ذا 
ويقول  منه«.  التحقق  ويمكن  ودائــم  مصداقية 
مراقبون فرنسيون إنه بفضل مجال نفوذها الليبي 
الجديد وشريكها التركي ال شيء يمنع روسيا اآلن 
من دفع بيادقها إلى منطقة الساحل، وتساعدها في 
ذلك الصحافة األفريقية التي تثني على أسلوبها في 

حل األزمات كما هو الحال في سورية.
وربما تكون عودة التحركات اإليطالية في الملف 
أجرى  إذ  القلق،  هذا  انعكاسات  من  واحدة  الليبي 
رئيس الحكومة اإليطالية، جوزيبي كونتي، مباحثات 
في القاهرة، الثالثاء، مع الرئيس المصري عبدالفتاح 
التركي  الرئيس  اإلثنين،  التقى،  بعدما  السيسي، 
لبحث التطورات الجارية في ليبيا. وفي هذا السياق 
أبدى كونتي أن دعمه مؤتمر برلين، األحد المقبل، 
»ال يزال قائما«، على الرغم من رفض حفتر التوقيع 

الوفاق،  حكومة  مع  النار  إطالق  وقف  اتفاق  على 
وصدور دعوات تركية لتأجيل المؤتمر.

وبين اآلمال المعلقة على مؤتمر برلين والمواقف 
الكالمي  الخطاب  وتصعيد  المتباينة  السياسية 
والدوليين  الفاعلين  اجتماع  قبل  ــراف  األط بين 
يجدد  برلين،  طاولة  على  والمحليين  واإلقليميين 
مؤتمر  مصير  سيكون  هل  نفسه،  القديم  السؤال 
برلين مثل سابقيه في باريس وباليرمو، أم ستكون 
األمن،  مجلس  يتبناها  قد  مختلفة  مخرجات  له 
وسيقود إلى رسم خارطة طريق لحل شامل لألزمة 
لجمع  ملتقى  أو  بمؤتمر  تبدأ  دولي  إشراف  تحت 
فرقاء الداخل؟ وهل سينجح المجتمعون في برلين 
إلى ترتيب ملتقى ليبي–ليبي، يكون صيغة عملية 
أو  التي تسببت بشكل  المشاكل  لحل كل  واقعية، 
إشكاليات  مقدمتها،  وفي  األشقاء،  اقتتال  في  آخر 
وتوزيع  المسلحة  والتشكيالت  السالح  فوضى 

الثروة؟
تفاصيل ص3

< بوتين وميركل      »أرشيفية«  

البعثة األممية تحث األطراف 
الليبية على مواصلة االلتزام 

بوقف إطالق النار

تراجع التضخم وارتفاع اإليرادات النفطية في 2019

كابوس الليشمانيا يعاود الليبيني من بوابة بني وليد

»هيومن رايتس« عن حرب العاصمة: 
املدنيون في »خطر«

شـهدت مؤشـرات االقتصـاد الكلـي فـي ليبيـا تحسـنا فـي العـام 
اإليـرادات  وزادت  السـنوي،  التضخـم  معـدل  تراجـع  إذ   ،2019
النفطيـة، فيمـا يتوقـع أن يرتفـع حجـم الناتـج المحلي إلـى 49.7 

مليـار دينـار.
وسـجلت البـالد فائضـا قـدره 986 مليـون دينـار فـي إجمالـي 
النفقـات الفعليـة وبلغـت 45.8 مليـار دينـار، بعـد أن كان مقـدرا 
بيـان  حسـب  الماليـة،  الترتيبـات  فـي  دينـار  مليـار   46.8 لهـا 

المركـزي. ليبيـا  لمصـرف 
واإلنفـاق  اإليـراد  بشـأن  الثالثـاء،  الصـادر،  البيـان  وأظهـر 
أن إجمالـي اإليـرادات النفطيـة الفعليـة بلـغ 31.3 مليـار دينـار 
بفائـض 4.9 مليـار علـى اإليـرادات المقـدرة بــ26.4 مليـار دينار 

الماليـة. الترتيبـات  فـي 
وقـال المصـرف إن الناتـج المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي ارتفـع 
مـن 34.9 مليـار دينـار العـام 2017 إلـى 47.1 مليـار دينـار العام 
2018، متوقعـا أن يرتفـع إلـى 49.7 مليار دينـار في العام 2019.
وأشـار إلـى تراجـع مسـتويات معـدل التضخـم المسـتوى العام 
ألسـعار السـلع والخدمـات مـن ٪28.5 العـام 2017 إلـى 2.2٪ 
خـالل العـام الماضـي، منبها بأن سـعر صـرف الـدوالر تراجع أمام 
الدينـار الليبـي فـي السـوق الموازيـة مـن أعلـى مسـتوياته العام 
4.08 دينـار  إلـى نحـو  للـدوالر،  9.2 دينـار  والبالـغ نحـو   2017

للـدوالر فـي 2019.

رايتس ووتش« القاهرة–الوسط قالت منظمة »هيومن 
إن الصراع »المتهور« في ليبيا بين 

الوفاق،  العامة وحكومة  القيادة  قوات 
بسبب  للخطر  المدنيين  يُعرض 

مجلس  مطالبة  العشوائية«،  »الهجمات 
المتحدة  التابع لألمم  اإلنسان  حقوق 

لتوثيق  تحقيق«  »لجنة  بتدشين 
عنها  المسؤولين  وتحديد  االنتهاكات 

المستقبل. في  لمحاسبتهم 
وقالت المؤسسة في بيان، إن طرفي 

نفذوا  ليبيا وحلفاءهما  الصراع في 
الجوية وبطائرات بدون  الغارات  مئات 

طيار في طرابلس وحولها، منذ بدء 
2019، ما  الصراع في الرابع من أبريل 

المدنيين. أسفر عن مقتل وتشريد 
لألمم  مُسرّب  بتقرير  واستشهدت 

المتحدة في نوفمبر الماضي قال إن 
اإلمارات، وتركيا، والسودان واألردن 
انتهكوا مرارا وتكرارا حظر األسلحة 

ليبيا من خالل توفيرهم  المفروض على 
أسلحة، وطائرات بدون طيار، ومقاتلين 

النزاع. لطرفي 

على نحو غير متوقع، أجابت »وصية« 
السلطان الراحل قابوس عن سؤال 

الخالفة الذي ارتبط باسم عمان، وفاجأت 
الجميع بـ هيثم بن طارق سلطانًا للبالد، 
لتدشن السلطنة بتنصيبه مرحلة جديدة 

في عهد جديد تراهن على استكمال 
طريق السلطان الراحل.

ما بين ميادين الرياضة وطاوالت 
الدبلوماسية وردهات الثقافة 

والتخطيط، تنوعت خبرات 
السلطان الجديد، التي 
توجت تعليمه المدني 
في جامعة »أكسفورد«، 

على عكس السلطان 
الراحل ذي التعليم 

العسكري في أكاديمية 
»ساندهيرست«.

المراقبون يراهنون 
على استمرار السياسات 

العمانية المتزنة، كما 
يترقبون إصالحات 

سياسية داخلية 
محتملة، لكن يبقى 
الملف االقتصادي 
هو التحدي األهم 

لرجل تثقل بالده 
المشكالت 

االقتصادية.. فهل 
يستوفي السلطان 

الجديد الرهانات 
ويكون بحجم 

التحدي؟

السورية ديما الحايك 
تفتتح العام الجديد 
بثالثة أعمال درامية
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انتظرت كيتي ميزونروغ 15 عاما لكي 
تتحق أمنيتها في الذهاب برحلة إلى 
الفضاء الخارجي. وكانت ميزونروغ، 

البالغة من العمر 61 عاما وتعمل أستاذة 
في كلية إدارة األعمال، قد وقعت في 

عام 2005 على دفع مبلغ 250 ألف 
دوالر مقابل رحلة تنعدم فيها الجاذبية 

لمدة خمس دقائق، خارج الغالف 
الجوي لألرض. وتقول شركة »فيرجين 

غاالكتيك«، التي باعت تذكرة السفر، إنها 
ستبدأ أخيرا رحالتها هذا العام. 

النصر يحقق
انتصاره األفريقي

في »الكونفدرالية«

مالحقًا  مجددًا،  الليشمانيا  مرض  شبح  أطل 
مصابة  حالة   48 رصد  إثر  الليبيين،  أجساد 
بالمرض هذا األسبوع، ليتجدد قرع نواقيس 
مدينة  يستثني  ال  مرض  خطورة  من  الخطر 
عقود،  منذ  مكافحته  برامج  وتوقفت  ليبية، 

وتزايدت مخاطره منذ العام 2011.
في  المرض  هذا  انتشار  رقعة  واتسعت 
 500 من  أكثر  ليسجل  وليد،  بني  مدينة 
تقديرات  وفــق  الحالي،  يناير  حتى  حالة 
التي  وليد،  بني  في  الصحية  الخدمات  إدارة 
الوطني  المركز  مع  مستمر  بشكل  تتواصل 
والمشتركة  السارية  األمـــراض  لمكافحة 
جرعات  ــدد  ع زيـــادة  ــل  أج مــن  بطرابلس 
بالمدينة. للمصابين  العالج  التطعيم وتوفير 
المتوطنة  األمراض  أحد  هو  والليشمانيا 
منذ عشرات السنين في ليبيا ويوجد بنوعيه:
على  ويظهر  الجلدية،  الليشمانيا  األول: 
هيئة تقرحات مزمنة، إن لم تعالج تترك ندبًا 
النوع  وهذا  الوجه،  على  دائمة  وتشوهات 

منتشر في مناطق شمال غرب ليبيا.
الحشوية،  الليشمانيا  الثاني:  النوع  أما 

األطفال  ما يصيب  وغالبًا  األنواع،  أخطر  فهو 
والــطــحــال،  الكبد  تضخم  فــي  ويتسبب 
ويتسبب في الوفاة إن لم يعالج، وهو منتشر 
البالد.  شرق  وشمال  ليبيا  جنوب  مناطق  في 
النوع  أقل بكثير من  المسجلة  الحاالت  وعدد 

األول.
توقفت  المكافحة  برامج  أن  إلــى  يشار 
الحشرة  تكاثر  إلى  أدى  مما  نهائي،  بشكل 
والحيوانات  الرمل(  )ذبابة  للمرض  الناقلة 
بصورة  البرية(  )القوارض  للمرض  الخازنة 
الحاالت  وأعداد  المرض  رقعة  لتزداد  كبيرة، 
ــراض  األم مكافحة  مركز  وفــق  المصابة، 

السارية.
أعداد  المركز  قدر  الماضي،  أكتوبر  وفي 
بنحو  األخيرة  عقود  الثالثة  في  المرضى 
آالف   10 نحو  بينها  من  إصابة،  ألف   100
تستمر  فيما  الماضية،  السنة  سجلت  حالة 
لعالج  ــة  األدوي توفير  أجل  من  المناشدات 
برامج  ــج  ودم وتقوية  المصابة،  الــحــاالت 
تحت  الموبوءة  البلديات  في  المكافحة 

اإلشراف الفني من المركز الوطني.

العاصمة  إلى  المقبل  األحــد  يوم  األنظار  تتجه 
األزمة  حول  دولي  لمؤتمر  ترقبا  برلين،  األلمانية 
التطورات  أن  يبدو  لكن  منذ شهور،  تأجل  الليبية 
األخيرة التي شهدتها األزمة الليبية، وعلى رأسها 
غير  اتفاقا  أنتج  الذي  الدولي،  السياسي  الحراك 
موقع على وقف إطالق النار )هدنة( عجل بالدعوة 
السياسية  المواقف  تباين  ورغــم  انعقاده،  إلى 
والتصعيد الكالمي المتبادل قبل أيام من المؤتمر 
المقرر األحد المقبل، وإخفاق مباحثات موسكو في 
إبرام صيغة تعاقدية لوقف إطالق النار بين طرفي 
الروسي– االستحواذ  من  األوروبي  والقلق  الحرب، 

محللون  يــزال  فال  الليبي،  الملف  على  التركي 
توافقية  بصيغة  يخرج  أن  في  باألمل  يتمسكون 
تضع األزمة بين فرقاء الداخل والخارج على بداية 

طريق حل طال انتظاره.
الحرب  وقف  هدنة  لتطبيق  الفعلي  البدء  عقب 
األلمانية،  المستشارة  إعالن  جاء  العاصمة،  على 
أنغيال ميركل، مشاركة الواليات المتحدة األميركية، 
واإلمارات،  والصين،  وفرنسا،  وبريطانيا،  وروسيا، 
وتركيا، والكونغو، وإيطاليا، ومصر، والجزائر، كما 
ستشارك كل من األمم المتحدة، واالتحاد األوروبي، 
باإلضافة  العربية،  والجامعة  األفريقي  واالتحاد 
فائز  الرئاسي،  المجلس  رئيس  إلى دعوة كل من 

السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.
وفي سياق هذه التحركات أجرت ميركل محادثات 
مساء  بوتين،  فالديمير  الــروســي،  الرئيس  مع 
اإلثنين، لمناقشة »االستعدادات للمؤتمر الدولي« 
المتحاربين«.  األطراف  بين  موسكو  في  و»اللقاء 
برلين،  أنها تستبق مؤتمر  بدا  أجواء سلبية  لكن 
وقف  اتفاق  على  التوقيع  محاوالت  تعثرت  أن  بعد 
لكن  اإلثنين،  مباحثات موسكو،  النار خالل  إطالق 
والدفاع  الخارجية  وزراء  عبر  تفاوضا  السراج وحفتر 
نص  السراج  وقع  وبينما  والتركيين،  الروسيين 
أن  بعد  التوقيع  دون  موسكو  حفتر  غادر  االتفاق 
ما  وهو  الثالثاء،  صباح  حتى  للتفكير  مهلة  طلب 
الفروف  سيرجي  الروسي  الخارجية  وزيــر  به  أقر 
حتى  نهائية  نتيجة  تحقيق  يتم  »لم  صرح:  حين 
اآلن«، لكنه قال في مؤتمر صحفي في كولومبو: 

»سنواصل جهودنا في هذا االتجاه«.
ويقول متابعون للشأن الليبي إن صمود الهدنة 
طاولة  على  الجلوس  قبل  األصعب  االختبار  هو 
خروقات  العاصمة  جبهات  تسجل  لم  إذ  برلين، 

موسكو، اسطنبول، روما، طرابلس- الوسط

برلني تعيد امللف الليبي إلى البيت األوروبي



أنها بصدد تحويل فيلم  التلفزيونية األميركية  أو«  أعلنت شبكة »إتش بي 
إلى مسلسل قصير. الجنوبي، بونغ جون-خو،  الكوري  للمخرج  »باراسايت« 

إلى مسلسل قصير،  الفيلم وتحويله  لتكييف  قنوات ومنصات عدة  وتنافست 
الجنوبي  الكوري  للمخرج  فيلم »أوكجا«  أنتجت  التي  أبرزها »نتفليكس«  ومن 

2017 وفق ما ذكر موقع »ديدالين هوليوود«. في العام 
حصد فيلم »باراسايت« وهو كوميديا سوداء تدور حول العالقة بين 

العالم، علما بأنه فاز بالسعفة الذهبية  130 مليون دوالر في أنحاء  عائلتين، 
2019 وأفضل فيلم أجنبي ضمن جوائز الغولدن غلوب،  لمهرجان كان 

حسب »فرانس برس«.
وقال بونغ )50 عاما( بعد تسلمه جائزة الغولدن غلوب األحد: »بمجرد 
المدهشة«،  األفالم  الكثير من  إلى  الترجمة ستتعرفون  التغلب على حاجز 

السينما«. لغة واحدة فقط وهي  أننا نستخدم  بالقول: »أعتقد  مختتما حديثه 

تواصـل 02

الدنيا سبورة ونحنا طباشير*** والموت يمحي ما كتبنا بجره

لو الفقر فينا خذاله مشاوير*** نفوسنا دايما عزيزة وحره

ثوب الوفاء من دون كم *** بطيب والفزعات حنا نزره

»#أسكاس_دامكاس_
إيليبيني_دي_مازيغن«

»تويتر« يغلق 
حساب الرئاسة السورية

بأن  البريطانية،  »إندبندنت«  جريدة  نشرته  تقرير  أفاد 
تطبيق »واتسآب« سيتوقف عن العمل في الماليين من 
التشغيل »آندرويد« و العاملة بنظامي  الذكية،  الهواتف 
مع  الشهير  الفوري  التراسل  تطبيق  يعمل  ولن   ،iOS
 ،iOSالهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة من آندرويد و
ابتداء من فبراير القادم، وذلك نظرا إلجراء تحديث مهم 

على »واتساب« مع نهاية الشهر الجاري.
العاملة  الهواتف  من  كبيرة  مجموعة  جانب  وإلى 
بنظامي آندرويد وiOS، فإن أجهزة »ويندوز« قد خسرت 
لهواتف  وبالنسبة  التطبيق،  تشغيل  ميزة  اآلن  منذ 
»آيفون«، فإن »واتسآب« سيتوقف عن العمل في أي جهاز 
الهواتف  من  عددا  أن  إال   »iOS من   8« اإلصدار  يدعم 
قادر على التحديث لإلصدار 9 من نظام التشغيل للتمتع 
سي،  و5  بلس،  و6   ،6 آيفون  وهي  التطبيق،  بخدمات 

وآيفون 5، و4 إس.

شعر الحكمة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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٤ طموحات لـ »فيسبوك« في العقد القادم

»تيك توك« على خطى »سناب شات« في جذب املعلنني

كلمة1000

»فيسبوك«،  لشركة  التنفيذي  الرئيس  كشف 
حسابه  على  منشور  فــي  زوكــربــيــرغ،  ــارك  م
الذي  الشهير  التواصل  موقع  في  الرسمي 
في  وذلك  المستقبلية،  طموحاتها  عن  أسسه، 
وبخالف  عام،  كل  بداية  عليه  اعتاد  تقليد  إطار 
التحديات التي كان زوكربيرغ يضعها في مطلع 
المرة عن طموحاته  كل سنة، فقد كشف هذه 
للسنوات العشر القادمة، حيث قال في منشوره: 
»بدال من وضع تحديات سنوية، حاولت التفكير 
 ،»2030 في  وحياتي  العالم  سيبدو  كيف  في 
حسبما نقل موقع »AIT NEWS« المتخصص 

باألخبار التقنية.
وبحسب المنشور، يطمح زوكربيرغ لتحسين 

تقنية الواقع االفتراضي، بحيث تساهم في إيجاد 
حلول لمشاكل اإلسكان، عبر تمكين الناس من 
بمستقبل  يتعلق  وفيما  مكان،  أي  من  العمل 
أنها  يعتقد  زوكربيرغ  فإن  الذكية،  الهواتف 
التقني في العقد  ستظل مهيمنة على المشهد 
المعزز  الواقع  القادم، ولكنها ستستعين بتقنية 
سيركز  التي  األشياء  بين  ومن  أكبر،  بشكل 
تقديم  على  العمل  »فيسبوك«،  مؤسس  عليها 
المزيد من المجموعات الخاصة، هذا إلى جانب 
زوكربيرغ  لفت  كذلك  الخاص،  التراسل  خيارات 
التقنية  للشركات  الحكومات  دعم  ضرورة  إلى 
مثل  المهمة  بالقضايا  يتعلق  فيما  وخصوصا 

إدارة المحتوى والخصوصية وتحليل البيانات.

يحظى  الذي  توك«  »تيك  الفيديو  تطبيق  يدرس 
إدخال تغذية منسقة  المراهقين،  بشعبية كبيرة بين 
لنشر  التجارية  للعالمات  آمنة  مساحة  توفر  للمحتوى 
إعالناتها، ويواجه تطبيق »تيك توك« الصيني مخاوف 

بشأن كمية الفيديوهات المزعجة على منصته.
يتيح  تحديث  إطالق  إمكانية  التطبيق  ويستكشف 
إظهار محتوى مختار بعناية من قبل مبدعي »تيك توك« 
أو مقاطع فيديو أصلية أنشأها ناشرون محترفون، وتتيح 
هذه الخطوة للتطبيق فرض أسعار إعالنية أعلى على 
العالمات التجارية مما كانت عليه في التغذية المعتمدة 
على الفيديوهات القصيرة الحالية، ويتبع بذلك خطى 
شركة »سناب« األميركية التي تمتلك تطبيق »سناب 

تشات« المنافس لـ»تيك توك«.
وقد يخفف قرار »تيك توك« المخاوف بين العالمات 
إعالناتها  أن  من  اإلعالن  ووكاالت  الكبرى  التجارية 
التجارية يمكن أن تعمل جنبا إلى جنب مع المشاركات 
بعض  ينشئها  التي  القانونية  غير  حتى  أو  المقلقة 
المستخدمين على المنصة الناشئة، وفي هذا السياق، 
قال شريك في وكالة إعالنات كبيرة على دراية بخطط 
»تيك توك«: »إذا اتخذ تيك توك هذه الخطوة، أعتقد 

أنها ستكون حكيمة«.
التكنولوجيا  لشركة  المملوك  التطبيق،  وجمع 

بحوالي  قيمتها  المقدرة   »ByteDance« الصينية 
في  شهريا  مستخدم  مليار  من  أكثر  دوالر،  مليار   75
ثالث سنوات فقط، ويتفوق تطبيق »تيك توك« على 
المحتوى،  منافسيه األكبر فيما يتعلق بقدرات تعديل 
وذكرت جريدة »فاينانشال تايمز« الشهر الماضي أن 
العديد من الباحثين اكتشفوا على »تيك توك« محتوى 

غير مناسب، يحتوي على عنف ضد المرأة.

يذكر أن تطبيق »سناب تشات« أنشأ منذ عام 2015 
عالمة تبويب »Discover«، التي تضم محتوى تحريريا 
باإلضافة  إعالمية  مجموعات  من  المجالت  غرار  على 
شهيرة،  إعالم  وسائل  من  أصلية  فيديو  مقاطع  إلى 
وتعمل شركة »سناب« على تقسيم مبيعات اإلعالنات 
التي يولدها هذا المحتوى مع هؤالء الشركاء بموجب 
للعالمات  يمكن  أنه  يذكر  األرباح.  مشاركة  اتفاقيات 

التجارية تشغيل إعالنات فيديو على »سناب تشات« في 
قسم »Discover«، لكن مع دفع أسعار إعالنات أعلى 

بالمقارنة مع أماكن أخرى ضمن التطبيق.
إن  أرباحها  عن  إعالن  أحدث  في  »سناب«  وقالت 
مع   »Discover« قناة في قسم  100 أكثر من  لديها 
ارتفع  بينما  مشاهد،  ماليين   10 يبلغ  شهري  جمهور 
التغذية  المستخدم في مشاهدة  الذي يقضيه  الوقت 

بنسبة %40 على أساس سنوي.
وتأتي خطوة »تيك توك« للسير على خطى »سناب 
الذي كان فيه  الوقت  المعلنين في  تشات« في جذب 
الصينية  التكنولوجيا  لشركة  التنفيذيون  المسؤولون 
»ByteDance« يروجون بقوة للتطبيق بين العالمات 
محاولة  في  وأوروبا  المتحدة  الواليات  في  التجارية 

الستثماره.
كما كانت الشركة تستثمر في عمليات توظيف من 
منافسين مثل »فيسبوك« و»سناب تشات«، باإلضافة 
إلى تطوير أدوات للمعلنين، بما في ذلك منصة تتيح 
عبر  المرور  دون  مباشرة  اإلعالنات  شراء  للشركات 
مدير حساب، يذكر أن بليك تشاندل، رئيس »شراكات 
مقابلة  في  قال  قد  لإلعالنات«،  األميركية  توك  تيك 
الشهر الماضي إن الشركة تدرس أيضا كيفية السماح 

لمستخدميها بالتسوق مباشرة من العالمات التجارية.

التي  »يابوي«  الحاسي  باسط  الليبي  الفنان  أغنية  حظيت 
أطلقها مع بداية السنة الجديدة بمتابعة كبيرة على صفحات 

مواقع التواصل االجتماعي.
الحاسي، وتعبر عن  الفنان باسط  ألحان وتوزيع  األغنية من 
مشاعر المهاجرين خارج بالدهم بشكل خاص ومن فقدوا أباءهم 
بشكل عام، وشوقهم لمن فقدوا. ويذكر أن الفنان باسط الحاسي 

قدم عددا من األعمال المميزة منها أغنية »بنغازي«، و»رانا ننسوك«، 
و»يا أمي«، و»نا صابر«، و»وين الغالي«، و »الفرسان« باإلضافة إلى 

عدد من األغاني والمقطوعات الموسيقية الرائعة.
يعتبر الفنان باسط الحاسي من الجيل األول الذي تأثر بمدرسة 
»الموسيقى العربية الحديثة«التي أسسها الفنان أحمد فكرون خالل 

السبعينات من القرن الماضي.

 »يابوي« باسط الحاسي تجذب آالف املعجبني

 »واتسآب« يتوقف
عن العمل في ماليني 

الهواتف

الذين يقومون بحفظ #هشـتاغ تريد معرفة عدد األشخاص  هل 
صورك على موقع إنستغرام؟ هناك خدعة تتيح لك ذلك، 
حسبما نشرت جريدة »ذا صن« البريطانية، ويعد حفظ 
الصور وسيلة للمستخدمين اآلخرين لالحتفاظ بصورك 
الوسيلة  هذه  على  تعرفت  وإذا  بهم،  خاص  ملف  في 
أصدقائك  بين  شائعة  ــورك  ص مــن  أي  فستكتشف 

ومتابعيك.
تظهر  بحفظ صورتك،  ما  يقوم شخص  مرة  في كل 
أو  الصورة،  بحذف  أنت  تقوم  حتى  به،  خاص  ملف  في 
يقوم هو بإزالتها من خزانة الصور الخاصة به، وعادة ال 
يكشف تطبيق إنستغرام، الذي تمتلكه شركة فيسبوك، 
للمستخدمين.  المحفوظة  الصور  حول  بيانات  أي  عن 
لكن هناك خدعة ذكية تمكنك من معرفة عدد المرات 

التي تم حفظ كل صورة فيها.
إنستغرام  حساب  تبديل  هو  فعله  عليك  ما  كل 
 Business« بالعمل  خاص  حاسب  إلى  بك  الخاص 
Profile«، وللقيام بذلك، انتقل إلى اإلعدادات الخاصة 

.»Business Profile« بك وانقر فوق التبديل إلى
الحساب  هذا  بين  بالربط  إنستغرام  سيطالبك  ثم 
ستحتاج  فيسبوك.  على  مماثل  بالعمل  خاص  وحساب 
»الصحة  مثل  الشخصي  لملفك  فئة  اختيار  إلى  أيضا 
-الجمال« أو »مدونة شخصية«، بعد ذلك عنوان بريدك 
تحتاج  ال  الشخصي،  وعنوانك  هاتفك  ورقم  اإللكتروني 
واحد منها  إكمال  الحقول – عليك  إلى ملء جميع هذه 

فقط.
هذا كل شيء، فقد أصبح لديك ملف خاص بنشاطك 
إلى صفحة شخصية  أخرى  إعادته مرة  التجاري، ويمكن 
صورة  أي  فوق  النقر  ذلك  بعد  يمكنك  وقــت،  أي  في 
إحدى  بحفظ  قاموا  الذين  األشخاص  عــدد  ومعرفة 
تكشف  لن  الميزة  هذه  تزال  ال  لكن  بالضبط.  صورك 

بالضبط عمن قام بحفظ الصور.

خدعة ذكية
على »إنستغرام«

أطلق عدد من رواد الصفحات الليبية هشتاغ »#أسكاس_دامكاس_إيليبيين_
دي_مازيغن« بمناسبة رأس السنة األمازيغية 2970، الذي يوافق الثالث عشر 

من شهر يناير، حيث يحتفل األمازيغ في ليبيا بهذه المناسبة وفق طقوس 
اجتماعية جميلة.

في هذا اليوم يلبس األطفال والنسوة لباسا جديدا وتتزين الستقبال العام 
الجديد، وتقوم بإعداد وجبات خاصة للمناسبة أشهرها طبق الكسكسي 

ويحضر اللبن ويتم اعداد الغرايف والبيض المسلوق وهذا كله يجب أن يكون 
جاهزا قبل غروب الشمس.

كما يتم في هذا اليوم غرس أشجار الزيتون ويكون رأس السنة األمازيغية 
مناسبة لتبادل الزيارات العائلية وإنهاء الخصومات وإقامة الصلح ومناسبة 

كذلك للتضامن االجتماعي عبر تجميع الصدقات وتوزيعها على الفقراء 
والمحتاجين، ويشير المؤرخون إلى أن التقويم األمازيغي جاء إثر اعتالء الملك 

الليبي شيشنق عرش مصر عقب انتصاره في معركة وادي الملوك.

قبل  من  »تويتر«،  على  حسابها  إغالق  السورية،  الجمهورية  رئاسة  أعلنت 
للرئاسة على موقع  الرسمية  الصفحة  وقالت  االجتماعي،  التواصل  إدارة موقع 
»فيسبوك«، إن »حساب رئاسة الجمهورية العربية السورية على تويتر تعرض 

للتوقيف من قبل إدارة الموقع أكثر من مرة خالل الفترة الماضية«.
مبرر  أي  ذكر  دون  نهائيا  »إغالقه  أنه جرى  للصفحة  بيان مقتضب  وأضاف 
خالل نشرنا أخبار زيارة الرئيس الروسي فالديمير بوتن إلى دمشق«، ونشرت 

الرئاسة رابطا لحساب جديد بديل للرئاسة على »تويتر«.
على  الرسمي  بإغالق حسابها  تفيد  بيانات  نشر  السورية  الرئاسة  واعتادت 
األسد  بشار  للرئيس  مقابلة  بث  أثناء  الماضي  ديسمبر  في  آخرها  »تويتر«، 
مع محطة تلفزيونية إيطالية، وزار بوتن دمشق بشكل مفاجئ، الثالثاء، حيث 

حيث التقى األسد وأشاد بالتقدم »الهائل« الذي تحقق في سورية.

سيدات من زوارة يطلقن حملة لتنظيف شوارع المدينة 12 يناير 2020.

 »باراسايت« إلى الشاشة الصغيرة
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مخاض عسير ملؤتمر برلني حول ليببا
حسب  المؤتمر،  في  المشاركون  تحدد  وهكذا 
الــواليــات  ــم  وه األلمانية،  الحكومة  بيان 
المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، 
ومصر،  وإيطاليا،  والكونغو،  وتركيا،  واإلمارات، 
والجزائر. كما ستشارك كل من األمم المتحدة، 
والجامعة  األفريقي  واالتحاد  األوروبي،  واالتحاد 
رئيس  من  كل  دعوة  إلى  باإلضافة  العربية، 
العام  والقائد  السراج  فائز  الرئاسي،  المجلس 

للجيش المشير خليفة حفتر.
إليه  دعا  لمقترح  تنفيذا  برلين  مؤتمر  ويعد 
إحاطته  خالل  سالمة،  غسان  األممي،  المبعوث 
يوليو   29 في  األمن  مجلس  إلى  قدمها  التي 
تحضيرية  اجتماعات  خمسة  وبعد  الماضي، 
من  كل  عن  ممثلون  فيها  شــارك  للمؤتمر، 
وروسيا  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  الواليات 
ــارات  واإلم ومصر  وإيطاليا  وألمانيا  والصين 

وتركيا، كان آخرها في 10 ديسمبر 2019.
ميركل  أجــرت  التحركات  هذه  سياق  وفي 
محادثات مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين، 
مساء اإلثنين، لمناقشة »االستعدادات للمؤتمر 
األطــراف  بين  موسكو  في  و»اللقاء  الدولي« 
المتحاربين«. الفروف قال إن كل األسرة الدولية 
واإلماراتيون  واألوروبيون  واألتــراك  »الــروس 
والجزائريون والمصريون والقطريون، يشجعون 
تصفية  من  بدال  التفاهم  على  الليبية  األطراف 
الرئيس  أكــد  بينما  بالسالح«،  حساباتهم 
التركي، الثالثاء: »سنناقش هذه القضية األحد 
في مؤتمر برلين، الذي ستشارك فيه إلى جانب 
تركيا، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وإيطاليا 

ومصر والجزائر واإلمارات«.
مؤتمر  تستبق  أنها  بدا  سلبية  أجواء  لكن 
على  التوقيع  محاوالت  تعثرت  أن  بعد  برلين، 
النار خالل مباحثات موسكو،  اتفاق وقف إطالق 
التركية– المبادرة  دعم  النص  ويؤكد  اإلثنين، 

لألعمال  محدود  غير  »وقف  لتطبيق  الروسية 
»الحياة  تطبيع  إلى  ويدعو  ليبيا،  في  العدائية« 
وإتاحة  األخرى«  والمدن  طرابلس  في  اليومية 
لكن  أمان«،  »بكل  اإلنسانية  المساعدة  توزيع 
السراج وحفتر تفاوضا عبر وزراء الخارجية والدفاع 
السراج نص  وقع  وبينما  والتركيين،  الروسيين 

االتفاق غادر حفتر موسكو دون التوقيع.
وارتفعت وتيرة التصعيد، حين هدد إردوغان، 
استأنف  إذا  لحفتر  درس«  »بتلقين  الثالثاء، 
هجماته ضد حكومة الوفاق في طرابلس، وأعاد 
بالقول:  تاريخي  منظور  من  الحديث  إردوغــان 
»الذين يسألون عن سبب وجود تركيا في ليبيا، 
يجهلون السياسة والتاريخ، فلو لم تتدخل تركيا 

لكان حفتر سيستولي على كامل البالد«.
في المقابل، جاءت تصريحات رئيس مجلس 
العربي،  البرلمان  أمام  صالح،  عقيلة  النواب، 
األربعاء، تحدث فيها بأن »الميليشيات المسلحة 

العاصمة«،  من  كبيرة  مساحات  على  تسيطر 
ليبيا  تطهير  في  نجح  »الجيش  أن  مضيفا 
داعيا  قريبا«،  طرابلس  وسيحرر  اإلرهــاب،  من 
بحكومة  االعتراف  سحب  إلى  العربي  البرلمان 

الوفاق.
إلى  التوصل  ومع إخفاق اجتماع موسكو في 
اتفاق موقع من طرفي القتال لبدء الهدنة، كان 
إقرار وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف بأنه 
»لم يتم تحقيق نتيجة نهائية حتى اآلن«، لكنه 
قال في مؤتمر صحفي في كولومبو: »سنواصل 

جهودنا«.
ويرى مراقبون أن صمود الهدنة هو االختبار 
األصعب لما قبل الجلوس على طاولة برلين، إذ 
خروقات  للعاصمة  الجنوبية  التخوم  تسجل  لم 
من  عيان  شهود  لكن  واإلثنين،  األحد  يومي 
إنهم  قالوا  زارة  وعين  الدين  صالح  منطقتي 
الثقيل«،  بالسالح  قصف  أصــوات  »سمعوا 
األمم  في  مشاورات  تجرى  نفسه،  الوقت  في 
حال  في  للهدنة  مراقبة  بعثة  إلنشاء  المتحدة 

إقرارها.
على  واإلبقاء  الهدنة  لدعم  محاولة  وفي 
في  األطــراف  األممية  البعثة  حثت  تماسكها، 
النار  إطالق  بوقف  االلتزام  مواصلة  على  البالد 
»من أجل المدنيين في طرابلس ومئات اآلالف 
غير  طفل  ألف  و116  منازلهم  من  فروا  الذين 
الدراسية«،  فصولهم  حضور  على  قــادريــن 
الجارية  الدبلوماسية  الجهود  مطالبة بـ»إعطاء 
للعمليات  ــم  دائ وقــف  ــى  إل للتوصل  فرصة 
السياسية«.  العملية  إلى  والعودة  العسكرية 
الدفاع  وزارة  طمأنت  نفسه،  السياق  وفــي 
من  األزمة  في  الفاعلة  األطراف  جميع  الروسية 
سريان وقف إطالق النار في ليبيا »إلى أجل غير 

محدد«.
يذكر أن حراكا سياسيا مكثفا استبق الهدنة 
حظيت  حين  ففي  سريانها،  من  ساعات  قبل 
القيادة  رد  جاء  الرئاسي،  المجلس  بترحيب 
العامة أقل وضوحا، مفاده أنها ترحب بـ»مبادرة 
الرامية  بوتين  فالديمير  الــروســي  الرئيس 

-على  مؤكدة  ليبيا«،  في  السالم  إحــالل  إلى 
المسماري-  أحمد  اللواء  الرسمي  الناطق  لسان 
حربها  في  المسلحة  القوات  جهود  »استمرار 

على المجموعات اإلرهابية«.
نحو  على  -ولو  األوروبــي  الــدور  تراجع  ومع 
تخفي  ال  أوروبا  فإن  الليبي-  الملف  في  موقت 
ثانية«  »سورية  إلى  ليبيا  تحول  من  مخاوفها 
خفض  كذلك  وتريد  وتركيا،  روسيا  تتقاسمها 
ألنها  حدودها،  على  المهاجرين  تدفق  ضغط 
استقبلت في السنوات األخيرة مئات اآلالف من 

المهاجرين الفارين من النزاعات في المنطقة.
الحراك  حيال  ــي  األوروبـ الفتور  وانعكس 
الروسي–التركي -حسب محللين- في تصريحات 
رئيس البرلمان األوروبي، ديفيد ساسولي، الذي 
الليبية(  )األزمة  المسألة  إنهاء  »توقع  إن  قال 
شخص«،  أي  أعمال  جدول  على  ليس  بسرعة 
واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  قالت  حين  في 
األوروبية، وهي هيئة استشارية لالتحاد، »يجب 
وانتهاج  واحد  بصوت  التحدث  العواصم  على 

سياسة خارجية منسقة تجاه أزمات المنطقة«.
في  اإليطالية  التحركات  عودة  تكون  وربما 
القلق،  الليبي واحدة من انعكاسات هذا  الملف 
جوزيبي  اإليطالية،  الحكومة  رئيس  أجرى  إذ 
مع  الثالثاء،  القاهرة،  في  مباحثات  كونتي، 
بعدما  السيسي،  عبدالفتاح  المصري  الرئيس 
التقى، اإلثنين، الرئيس التركي لبحث التطورات 
الجارية في ليبيا. وفي هذا السياق أبدى كونتي 
يزال  »ال  المقبل  األحد  برلين  مؤتمر  دعمه  أن 
تركية  دعوات  صدور  من  الرغم  على  قائما«، 
على  التوقيع  حفتر  رفض  بعد  المؤتمر  لتأجيل 

اتفاق وقف إطالق النار مع حكومة الوفاق.
فإن  اإليطالي  الدبلوماسي  الجهد  ورغــم 
تدخل  عن  لتتحدث  خرجت  األصــوات  بعض 
الباحث  قال  السياق  هذا  وفي  إيطالي،  عسكري 
»إيطاليا  إن  لوتواك  إدوارد  األميركي  السياسي 
تمتلك القدرة العسكرية الالزمة للسيطرة على 
األسلحة  األوروبية  الدول  ليبيا«، مضيفا: »لدى 
وهي تجيد استخدامها أيضًا«. وأضاف لوتواك، 
اإليطالية:  )ليبيرو(  صحيفة  مع  مقابلة  في 
تصد  أن  اإليطالية  المسلحة  القوات  »بإمكان 
إيران وتركيا«، لكن »الستخدام القوة العسكرية 
توافر  يجب  الوطنية،  المصلحة  خدمة  في 

التالحم الوطني«.
برلين  مؤتمر  على  المعلقة  اآلمــال  وبين 
والمواقف السياسية المتباينة وتصعيد الخطاب 
الفاعلين  اجتماع  قبل  األطــراف  بين  الكالمي 
طاولة  على  والمحليين  واإلقليميين  الدوليين 
برلين، يجدد السؤال القديم نفسه، هل سيكون 
باريس  في  سابقيه  مثل  برلين  مؤتمر  مصير 
برلين  في  المجتمعون  سينجح  وهل  وباليرمو، 
والتشكيالت  السالح  فوضى  إشكاليات  حل  في 
المسلحة ورسم خارطة طريق لحل األزمة تحت 
لجمع  ملتقى  أو  بمؤتمر  تبدأ  دولــي  ــراف  إش

الفرقاء الليبيين؟!

اجتماع موسكو يتعثر.. والهدنة تختبر تماسكها

تباينت المواقف 
السياسية 

وتزايد التصعيد 
الكالمي قبل أيام من 

انعقاد مؤتمر برلين 
األحد المقبل، وال يزال 
المراقبون يأملون في 

أن يخرج المؤتمر الذي 
طال انتظاره بصيغة 
توافقية لحل األزمة 

الليبية، خصوصا أنه 
يأتي بعد سريان هدنة 
-برعاية روسية تركية- 

األحد الماضي أوقفت 
اشتباكات حرب التخوم 

الجنوبية للعاصمة 
طرابلس، مع ما صاحبها 

من خروقات محدودة، 
وإخفاق اجتماع موسكو 

في التوصل التفاق وقف 
إطالق النار.

الوسط ـ عالء حموده

< بوتني وميركل يبحثان أجندة مؤمتر برلني

< حفتر ووزير الدفاع الروسي  سيرجى شويجو < السراج ووزير اخلارجية الروسي سيرجي الفروف

الدور األوروبي المتراجع ال 
يخفي مخاوفه من تحول ليبيا 

إلى »سورية ثانية«

إردوغان هدد حفتر.. وعقيلة 
تحدث عن استمرار الحرب.. 

وموسكو: الجهود مستمرة

فرنسا تراجع تحالفاتها بعد املبادرة الروسية – التركية
الوسط–عبد الرحمن أميني

يشكك الفرنسيون في »براءة« تصدر األتراك والروس الخطوط 
األمامية في ليبيا في أعقاب رعاية مفاوضات وقف إطالق النار 
بين القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس 
الرئاسي فائز السراج في موسكو، مثيرين مسألة تأثيرهم على 
السياسي  نفوذهم  إمكانية توسيع  الساحل بمنحهم  منطقة 

والتجاري وحتى العسكري.
وشكل هذا المسار مفاجأة للعواصم األوروبية، وباريس في 
المقام األول، الذين تم استبعادهم من اإلشراف على »اتفاق 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  دفع  ما  المكتمل  غير  موسكو« 
الروسي  نظيره  مع  هاتفية  مكالمة  خالل  لإلصرار  ماكرون 
النار »ذا  فالديمير بوتين على ضرورة أن يكون وقف إطالق 

مصداقية ودائمًا، ويمكن التحقق منه«.
لودريان،  إيف  جون  الفرنسي،  الخارجية  وزير  كثف  وبينما 
جوالته من مصر إلى تونس لحشد إدانة لالتفاق التركي مع 
حكومة الوفاق الذي أتاح ألنقرة إرسال قوات إلى ليبيا، تتهم 
أنقرة باريس وجهات أخرى لم تسمها بإذكاء العنف في ليبيا، 
من خالل تزويد حفتر بـ »جميع أنواع األسلحة« والمرتزقة من 

السودان وتشاد، حسب قولها.
ويقول الناطق الرسمي والمستشار الخاص للرئيس التركي 
إردوغان إبراهيم قالن، إن فرنسا تحاول إلقاء اللوم على تركيا 

بسبب األزمة في ليبيا.
مساحة أكبر للتحرك الروسي- التركي

الليبي  نفوذها  مجال  بفضل  إنه  فرنسيون  مراقبون  ويقول 
دفع  من  اآلن  روسيا  يمنع  ال شيء  التركي  وشريكها  الجديد 
الصحافة  ذلك  في  وتساعدها  الساحل،  منطقة  إلى  بيادقها 
هو  كما  األزمات  حل  في  أسلوبها  على  تثني  التي  األفريقية 
الحال في سورية، وتراها بدياًل من قبل المحبطين من القوات 
الفرنسية، معززة حضورها باتفاق تزود بمقتضاه النيجر بعدد 
12 طائرة هليكوبتر هجومية وقبلها وقعت اتفاقية دفاع مع 

مالي في يونيو الماضي.
لإلسالم  جديدة  كمنارة  نفسها  تركيا  تقديم  خالل  ومن 
يراد  التي  العثمانية  اإلمبراطورية  نهاية  مع  المفقود  السني 
إنعاشها، يمكن للرئيس التركي طيب رجب إردوغان أن يجد 
محاورين مع قادة الحركات المسلحة من أجل إيجاد حل وسط 
بينهم وبين نظام الرئيس المالي األخير الموقع بالفعل على 
اتفاق مع روسيا. في وقت يتقاطع نشاط المتمردين التشاديين 
المسارات  مع  الماليين  والمسلحين  السودانيين  والمرتزقة 
وقائع  وهي  الصراع  طرفي  أحد  عليها  يسيطر  التي  الليبية 

ساقتها هيئة األمم المتحدة قبل أشهر.
الساحل  دول  من  قواته  برحيل  تطالب  ــوات  دع ــام  وأم
األجنبية  القوى  إلى  مباشرة  سهامه  ماكرون  وجه  األفريقي، 

ملمحًا إلى روسيا والصين، حين قال: »إن الخطب التي سمعتها 
إما  أخرى،  مصالح  تخدم  ألنها  تافهة  األخيرة  األسابيع  في 
مصالح الجماعات اإلرهابية أو مصالح القوى األجنبية األخرى 
التي تريد ببساطة رؤية األوروبيين بعيدًا ألن لديهم أجندتهم 

الخاصة، أجندة المرتزقة«، من دون تحديد أي جهة.
وعلى إثرها حاول الرئيس الفرنسي ابتزاز األفارقة بسحب 
الذهب  حقول  بتأمين  المنشغلة  والنيجر  مالي  من  قواته 
واليورانيوم على خلفية التوتر األمني بالمنطقة وتزايد الشعور 
بالعداء لفرنسا في مالي وبوركينا فاسو، معتبرين »الشعوب 
الفرنسية،  القوات  وليس  القتل«  تعاني  التي  هي  األفريقية 
»أعربوا  حيث  لشعوبهم،  مخالفًا  موقفًا  الدول  زعماء  ليعلن 
عن رغبتهم بأن تواصل فرنسا انخراطها في منطقة الساحل، 

داعين إلى حضور دولي أكبر إلى جانبها«.
الصين  جانب  إلى  الدولتين  انتهاز  من  فرنسا  وتتخوف 
الفراغ األميركي الذي قد تخلفه في المنطقة لو غادرت قواتها 
القواعد العسكرية مثلما حدث مع انحسار دورها في ليبيا، وهو 
ما أظهره انزعاج ماكرون خالل قمة احتضنتها بالده مع قادة 
وبوركينافاسو  وتشاد  ومالي  )النيجر  الخمس  الساحل  دول 
وموريتانيا( عندما كشف مساعي إلقناع الواليات المتحدة بإبقاء 
قواتها في أفريقيا، معربًا عن »أمله في إقناع الرئيس األميركي 
المنطقة وبأنه ال  أيضًا في هذه  اإلرهاب تجري  بأن مكافحة 

يمكن فصل الملف الليبي عن األوضاع في الساحل ومنطقة 
بحيرة تشاد«.

الرئيس الفرنسي، قال وعلى نحو واضح، »إذا قرر األميركيون 
الخروج من أفريقيا، فسيكون ذلك نبأ سيئًا بالنسبة لنا«. علمًا 
بأن الجيش األميركي في أفريقيا ينشر نحو 7 آالف من جنود 
القوات الخاصة الذين يقومون بعمليات مشتركة مع الجيوش 

الوطنية ضد المسلحين، وال سيما في الصومال والنيجر.
عن  التخلي  في  تفكر  أنها  األميركية  الدفاع  وزارة  وأكدت 
قاعدة للطائرات المسيرة تم بناؤها أخيرًا بـ110 ماليين دوالر 
أميركي في النيجر، وإنهاء المساعدة المقدمة للقوات الفرنسية 

التي تقاتل المسلحين في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وخالل إنجاز القاعدة الجوية األميركية المخصصة للطائرات 
)سي  األميركية  المركزية  لالستخبارات  والتابعة  طيار  دون 
آي إيه( شمال شرق النيجر، أكدت تقارير أميركية أنها سوف 
تستخدم فيها الطائرات المسيرة ذاتيًا، الصطياد من وصفتهم 

»بالمتشددين اإلسالميين« في جنوب ليبيا.
على  القضاء  في  األفريقية  العسكرية  القوات  فشل  وبعد 
قوة  تشكيل  األسبوع  هذا  فرنسا  أعلنت  اإلرهابي،  النشاط 
جديدة تحت اسم »تاكوبا«، تضم قوات خاصة من نحو عشر 
دول أوروبية لتعقب المسلحين عند الحدود بين مالي والنيجر 
التي  الدول  حول  تفاصيل  أية  تكشف  ولم  فاسو،  وبوركينا 

قالوا  المعنية  البلدان  رؤساء  لكن  القوة،  هذه  في  ستشارك 
»داعش«  مقاتلي  تعقب  على  جهودها  ستركز  »تاكوبا«  إن 
الحالي  التوتر  األفريقية  الدول  وترجع  الكبرى.  الصحراء  في 
في منطقة الساحل األفريقي بشكل رئيسي إلى الفوضى في 
ليبيا منذ العام 2011، حيث تبدي اهتمامًا بالوضع في ليبيا 

الرتباطها بأمن القارة.
لإلعالن  لليبيا  المتاخمة  البلدان  رفض  باريس  وضمنت 
حركة  توسع  من  خوفًا  ليبيا،  في  العسكري  بالتدخل  التركي 
إلى  مرتزقة  جانب  إلى  السورية  إدلب  من  إرهابيين  تنقل 
فكي  موسى  األفريقي  االتحاد  رئيس  وقال  الليبية.  الحدود 
في  قلق بشأن »تدخل« محتمل  إنه  بيان  في  أخيرًا،  محمد، 
ليبيا بعد قرار تركيا بنشر قوات، مضيفًا أنه »يشعر بقلق عميق 

إزاء تدهور الوضع في ليبيا واستمرار معاناة الشعب الليبي«.
أما الرئيس النيجيري محمد إيسوفو فاعتبر أن »المجتمع 
الدولي هو الذي خلق الفوضى في ليبيا، وما يحدث في الساحل 
هي  »ليبيا  أن  معتبرًا  الليبية«،  الفوضى  عواقب  إحدى  هو 

المصدر الرئيسي لألسلحة واإلرهابيين«.
»زعزعة  أن  ديبي  إدريــس  التشادي  الرئيس  رأى  فيما 
وثيقًا  ارتباطًا  مرتبط  اإلرهاب  الساحل بسبب  في  االستقرار 
في  العسكري  التدخل  بعد  ليبيا  في  نشبت  التي  بالفوضى 

العام 2011«.

ما بعد استبعاد األوروبيني من »اتفاق موسكو«



محليات 04

بعد إلقاء القبض على عدد من السحرة

دعوات دينية وقانونية لالبتعاد عن أعمال السحر والشعوذة
زواج، وطالق  وتأخر  ما نسمع عن حاالت عقم،  كثيرا 
عنها–بأصابع  الحديث  الناس–عند  ويشير  كثيرين، 
جهاز  نشره  ما  وأثار  والسحرة،  السحر  إلى  االتهام 
التي  األشياء  عن  والهدامة،  السلبية  الظواهر  مكافحة 
من  وعدد  وأجدابيا  بنغازي  في  السحرة  بحوزة  وجدت 
الجهاز  أعلن  حيث  المتابعين،  لدى  صدمة  المناطق، 
لشباب  صور  على  العثور  فيسبوك،  على  صفحته  عبر 
به  حبل  في  وملفوفة  طالسم  عليها  مكتوب  وفتيات 

عقد.
المكتب  إلى  شخص  حضر  حين  كانت  البداية 
اإلعالمي بالمدينة، لتسليم مغلف بريدي، يريد إيصاله 
ساوره  اإلعالمي  المكتب  موظف  لكن  مصراتة،  إلى 
أراد  الذي  الشخص  ولباس  بسبب طريقة كالم  الشك، 
مكافحة  جهاز  ألقى  أن  إال  كان  وما  الرسالة،  إيصال 
للمكتب  زيارته  عند  عليه،  القبض  الهدامة  الظواهر 
يريد  كان  التي  الرسالة  أن  تبين  وبعدها  ثانية،  مرة 
توصيله  ينوي  كان  مغلف«  »سحر  عن  عبارة  إرسالها، 

إلى سيدة من مصراتة على تواصل معه.
نفسه،  الملف  في  وحدها  الحادثة  تلك  تكن  ولم 
آخرين، بينهم شخص  الجهاز على أشخاص  ألقى  حيث 

والشعوذة. السحر  يمتهنون  نيجري، 
»كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أنه من الكفر العلم 
الفرعية  اللجنة  تحدث عضو  تعلمه«.. هكذا  أو  بالسحر 
حول  باالشهر،  إبراهيم  الشيخ  بنغازي  في  لإلفتاء 
القرآنية  اآليات  من  عدد  إلى  مشيرا  السحر،  خطورة 

الكريمة تحذر من األمر.

في  يقول  فكما  وتعالى،  سبحانه  اهلل  هو  الشافي  فإن 
له  كاشف  فال  بضر  اهلل  يمسسك  إن  »و  العزيز:  كتابه 
العربية، واألفضل أن يرقي  باللغة  إال هو«، وأن تكون 
فإن  الجنة،  من  العالية  المنازل  أراد  إن  نفسه  اإلنسان 
الجنة سبعون  النبي صلى اهلل عليه و سلم قال: يدخل 
ألفا دون عذاب، أو حساب، قيل من هم؟ قال هم من ال 
يسترقون أي الذين ال يطلبون الرقية، وال يكتوون، وال 

يتوكلون. ربهم  وعلى  يتطيرون، 
االنترنت  عبر  والسحر  الشعوذة  أعمال  انتشار  وحول 
بوك،  فيس  االجتماعي  التواصل  موقع  طريق  عن  خاصة 
أوضح باألشهر: »هذا مسؤولية األبوين واألسرة. اآلن هذه 

فهناك  باطل  »علم  السحر  أن  إلى  باالشهر  وأشار 
مرتبة  إلى  يصل  حتى  اإلنسان  يتخذها  خطوات 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  حديث  وذكر  الساحر«. 
الموبقات«،  السبع  »اجتنبوا  هريرة:  أبو  رواه  الذي 
و  لصاحبه،  مهلك  ذنب  فهو  السحر  ضمنها  من  وذكر 
فساد كبير، فكم شتت من أسر، وكم تسبب في قطيعة 
يفعله  ما  وغاية  العائالت،  وبين  بينهم،  فيما  لإلخوة 

هو التفريق بين األسر، واألزواج.
حصل  لو  حتى  هؤالء  من  الجميع  فليحذر  وواصل: 
بالتعاويذ  فعليهم  باهلل،  فليستعينوا  حصل  ما  لهم 
عليه  اهلل  صلى  النبي  ألن  واألذكار  والرقية  الشرعية، 
كفر  فقد  فصدقه  كاهنا  أو  عرافا  أتى  من  قال:  وسلم، 
إلى  اإلنسان  يذهب  أن  يجب  وال  على محمد،  ُأنزل  بما 
أي أحد إذا أصابه شيء من عين أو حسد أو مس، ألن 
شفاء  فإنه  شفاء  أنه  تظنه  ما  أعطوك  وإن  حتى  هؤالء 
الذهاب  إلى  وتضطر  بعد،  فيما  إليهم  وتحتاج  مؤقت، 

إليهم مرة أخرى، ويأخذون منك األموال الطائلة.
وعن الرقية الشرعية، قال ضو اللجنة الفرعية لإلفتاء 
الرقية ثالثة شروط؛  في بنغازي إنه البد أن تتوفر في 
أن تكون من القرآن، وأال يُعتقد فيها، وإنما هي سبب، 

الهواتف الذكية انتشرت بشكل كبير بين المراهقين«.
األمنية  الجهات  كانت  إذا  ما  حول  سؤال  على  وردا 
بأعضاء  تستعين  السحرة  على  بالقبض  تقوم  التي 
بعض  عليهم  تشكل  حين  »نعم  أوضح:  اإلفتاء،  لجنة 
بيننا،  والتخاطب  التواصل  يتم  حيث  الشرعية،  األمور 
أخرى  أشياء  يجدون  وربما  األمور،  هذه  بعض  في 
يسألون عنها منها أنواع السحر، والحمد هلل، فإن هذه 
الشرعية  الجهات  ومع  عظيما،  جهدا  بذلت  الجهات 
هذه  على  القضاء  يتم  اهلل  بإذن  واإلفتاء  األوقاف  من 

الهدامة«. الظواهر 
قائال:  حديثه  باالشهر  إبراهيم  الشيخ  وواصل 
أو  زمان  منهم  يخلو  وال  دائما،  موجودون  »السحرة 
مكان، وربما كانت الجهات األمنية في الفترة الماضية 
في شغل عنهم بسبب حربهم على اإلرهاب فأخذوا في 
األوقاف  الحمد  وهلل  منهم،  نحذر  نحن  ولكن  االنتشار، 
 )..( إليهم  الذهاب  ومن  منهم،  للتحذير  خطبا  عممت 
السالمة  اهلل  نسأل  النهاية  وفي  المساجد،  منابر  لدينا 
العظيم  العلي  اهلل  إلى  الناس  يتوجه  وأن  للجميع 

والصالة«. والتضرع  بالدعاء 
والشعوذة  السحر  بأعمال  يقوم  من  عقوبة  وعن 

بكلية  التدريس  هيئة  عضو  تقول  الليبي  القانون  في 
شعيتير:  جازية  الدكتورة  بنغازي  جامعة  القانون 
الشعوذة،  بممارسة  اإليذاء  أو  القتل  »بخصوص 
 1426 لسنة   601 رقم  القرار  صدر  السحر  وأعمال 
العام  لألمن  الشعبية  اللجنة  أمانة  تنظيم  بشأن  هــ 
اإلدارة  اختصاصات  على  منه  السابعة  المادة  في  نص 
منه  الثامنة  الفقرة  في  وورد  الجنائي،  للبحث  العامة 
المخالفين  وضبط  الشعوذة،  بمكافحة  اختصاصها 
في  ألغي  قد  أنه  غير  االختصاص،  لجهة  وأحالتهم 
الهيكل  اعتماد  بشأن   145 قرار  بصدور  م   2012 عام 
وتنظيم  الداخلية،  وزارة  واختصاصات  التنظيمي، 
اإلدارة  اختصاصات  تنظيم  أعيد  حيث  اإلداري  جهازها 
يرد  ولم  منه،   22 المادة  في  الجنائي  للبحث  العامة 
ما  وهو  المادة،  تلك  في  مكافحتها  وال  الشعوذة،  ذكر 
إنشاء جهاز  2013 بشأن  لسنة   92 رقم  قرار  عليه  أكد 

الجنائية«. المباحث 
العقوبات  قانون  أن  البيان  عن  »وغني  وأوضحت: 
الشعوذة  مسمى  تحت  خاصة  جريمة  يعرف  ال  الليبي 
نصابا  بوصفه  إال  مرتكبها  يعاقب  وال  السحر  أعمال  أو 
وفق  واالحتيال  النصب  جريمة  أركان  اكتملت  متى 
الليبي  الجنائي  القانون  يعرف  كما   461 المادة  نص 
المحل  في  التسول  وسائل  إحدى  باعتبارها  الشعوذة 
بوصفه  التسول  على   465 المادة  تعاقب  حيث  العام 
جرائم  أن  وصحيح  العام،  بالنظام  ضارة  بسيطة  جنحة 
القتل واإليذاء تقع بأي وسيلة صالحة فهي من الجرائم 
التجريمي  النموذج  انطباق  واليمكن  الحر  القالب  ذات 
من  تجعل  التي  السببية  رابطة  بدون  الواقعة  على 
السلوك المرتكب هو سبب النتيجة اإلجرامية وغالبا ما 

السببية«. إلى تقرير خبرة قضائية إلثبات هذه  نحتاج 

تقرير ابتسام اغفير

حوار - جيهان الجازوي:

بني وليد  ــ الصغير الحداد

عميد بلدية تازربو إبراهيم الجويلي لـ»الوسط«:

 نقص األطباء واملعلمني أبرز مشكالتنا.. 
ومدارسنا بحاجة إلى صيانة شاملة

وعود حكومية بالتدخل

بني وليد تغرق في الصرف الصحي.. 
والحلول »موقتة« 

يعانى سكان عمارات الضمان بمدينة بني وليد، من 
تجمع مياه الصرف الصحي عند مدخل العمارات الجنوبي، 
مما أدى إلى إفساد المنظر العام لتلك العمارات، إضافة 
إلى الروائح الكريهة التي تنبعث من تلك المياه الراكدة.

لـ»الوسط«  قال  محمد،  بلعيد  العمارات  سكان  أحد 
إنهم يعانون كل يوم منذ ظهور المشكلة، حيث تعوم 
أن  درجة  إلى  الصحي،  الصرف  مياه  بركة  في  المنازل 
اللعب،  أجل  من  أطفالهم  خروج  يخشون  باتوا  األهالي 
مدى  يعرفون  ال  التي  المياه  تلك  من  االقتراب  خشية 

أضرارها الصحية.
وأضاف: »سكان العمارات تقدموا بطلبات إلى المجلس 
إيجاد  الحالي، بضرورة  البلدي  والمجلس  المحلي سابقا 
التي تجاوزت خمسة سنوات«، لكن  حل لهذه المشكلة 

من دون أن يطرأ أي تغيير على أرض الواقع.
يدعى  نفسها،  بالمنطقة  يسكن  آخر  مواطن  وقال 
سعد الهمالي إن الحلول السابقة التي حاول من خاللها، 
عن  عبارة  كانت  للمشكلة،  التصدي  المسؤولين  بعض 
يعانيها  التي  األزمة  وليست جذرية إلنهاء  حلول مؤقتة 

السكان في حياتهم اليومية.
المياه  وشركة  البلدي  المجلس  الهمالي  وطالب 
مبينا  العمارات،  سكان  مع  بالوقوف  الصحي  والصرف 
من  احتجاجات  وتنظيم  الطريق  إقفال  اليريدون  أنهم 

أجل حل تلك المشكلة.
تراكم  عن  تنشأ  قد  التي  الصحية  المشكالت  وعن 
طبيب  وهو  الحسين،  أسامة  الدكتور  قال  المياه،  تلك 
عام، إن أزمة تراكم مياه الصرف الصحي اليتضرر منها 
السكان فحسب، بل الجميع، بما في ذلك المحال التجارية 
تلك  من  تعاني  التي  المنطقة  من  بالقرب  الموجودة 

المياه الملوثة.
ودعا الحسين، سكان المدينة بعدم شراء الخضروات 
باعتبارها  والبرك  الصرف  مياه  من  القريبة  المحال  من 
مطالبا  للمواطنين،  صحية  مشاكل  عدة  وتسبب  ملوثة 
بعض  رش  بضرورة  وليد  بني  الصحية  الرعاية  مكتب 
األمراض  انتشار  تقليل  على  تساعد  التي  المبيدات 
طريق  عن  السكان  إلى  العدوى  تنقل  التي  والحشرات 

الخضروات الملوثة.
وعبر الحسين عن خشيته من انتشار األوبئة واألمراض 
األزمة  بتفاقم  ينذر  ما  المشكلة،  عالج  إهمال  بسبب 
الصحية خاصة مع دخول فصل الشتاء وارتفاع احتماالت 
هطول األمطار، مشيرا إلى أن أكثر األمراض التي أصابت 
بمرض  مثاال  ضاربا  الصرف،  مياه  سببها  المواطنين 

اللشمانيا الذي انتشر بالمدينة.
بالمجلس  اإلعالمي  المكتب  مدير  قال  المقابل،  في 
الشركات  إحدى  كلف  المجلس  إن  وليد  بني  البلدي 
ومعالجة  المختنقات،  حل  في  الفور  على  لتبدأ  المحلية 
أزمة طفح المياه السوداء وصيانة وتأهيل شبكة الصرف 
أزمة  المدينة. وأضاف:  الضمان وسط  بعمارات  الصحي 
الضمان شكلت عبئا كبيرا على سكان  الصرف بعمارات 
بينها  من  األمراض  بعض  نقل  في  وتسببت  المدينة، 

اللشمانيا.
أعمالها  ستباشر  المكلفة  الشركة  أن  الساعدي  وذكر 
أنه  إلى  مشيرا  األزمة،  هذه  لحل  القادمة  األيام  خالل 
سيجري تسليم المشروع وفقا للمدة التي حددها مكتب 

المشروعات التابع للمجلس البلدي بني وليد.
وتعاني شركة المياه والصرف الصحي ببني وليد من 
نقص كبير في المعدات واالحتياجات مما أدى إلى ضعف 
أحد موظفي  وبحسب  البلدية.  داخل  في خدماتها  كبير 
السوداء  المياه  إلى سيارات شفط  تحتاج  فإنها  الشركة 

لكي تقوم بمهامها على الوجه األمثل.

إلى الجنوب الشرقي من ليبيا، تتجاور واحات عدة، 
ألفا.  أحد عشر  نحو  البالغ عدد سكانها  تازربو  منها 
تحت  الكبرى  المدن  عن  النائية  المناطق  وككل 
مطالب  بقائمة  البلدة  أهالي  يحتفظ  البالد،  سماء 
تلبيتها  وعود  سماع  اعتادوا  كما  تكرارها،  اعتادوا 

دون طائل.

في  والعجز  التعليم  بمشكالت  تتعلق  مطالب 
الصحي،  بالقطاع  مرتبطة  وأخرى  المعلمين،  أعداد 
حياة  تمس  التي  الملفات  تلك  جانب  وإلى  وغيرها. 
يتحدث  أخرى  ملفات  تتجاور  اليومية،  المواطنين 
إبراهيم  تازربو،  بلدية  عميد  »الوسط«  إلى  عنها 

جاد اهلل فرج الجويلي، في الحوار التالي:

وعدد  تازربو  بلدية  سكان  عدد  كم   ●
لها؟ التابعة  القرى 

ألف   11 قرابة  تازربو  البلدية  سكان  عدد 
التابعة لها ست مناطق. القرى  نسمة، وعدد 

وأهم  البلدية  في  المدارس  عن  وماذا   ●
التعليم؟ تواجه قطاع  التي  المشاكل 

»تعليم  ثماني  البلدية  في  المدارس  عدد 
التي  والمشاكل  »ثانوي«،  وواحدة  أساسي« 
تواجه التعليم هي الديون المتراكمة لمعلمي 
والعجز  سنوات،  منذ  والمتعاونين  العقود 
إلى  باإلضافة  المعلمين،  أعداد  في  الكبير 
عدد  وزيادة  للمدارس،  شاملة  صيانة  وجوب 
الفصول بالمدارس نظرا الكتظاظها بالطلبة.

بالبلدية  الصحية  الخدمات  مستوى  ما   ●
التي تواجه قطاع الصحة؟ وما المشاكل 

نوعا  جيد  الصحية  الخدمات  مستوى 
قطاع  تواجه  صعوبات  لوجود  وذلك  ما، 
بعض  في  األطباء  عدد  نقص  مثل  الصحة، 
اإلسعاف  سيارات  نقص  وكذلك  التخصصات، 
إلى  الحيوي، باإلضافة  الجهاز  وعدم دعم هذا 

نقص بعض األجهزة والمعدات.
● حدثت اشتباكات في ديسمبر 2018 بين 
اإلرهابي..  »داعش«  وتنظيم  الجيش  قوات 

ما الوضع األمني في البلدية؟
الجمعة  يوم  االشتباكات  هذه  وقعت 
 ،2018 الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر 
ومواطني  وأهالي  اإلرهابيين  الدواعش  بين 
الشرطة  مركز  على  هجموا  أن  بعد  تازربو، 
الشرطة  أفراد  من  مواطنين  ثمانية  وتصفية 
اآلن  األمني  الوضع  أما  المركز.  نزالء  وبعض 

وزارة  من  دعم  إلى  نحتاج  ولكن  مستقر  فإنه 
الجيش. الداخلية وقوة من 

وإدارة  تنفيذ  جهاز  مواقع  تعرضت   ●
مشروع النهر الصناعي العتداءات في 2018 

هل األمور اآلن جيدة؟
جيدة  اآلن  النهر  مواقع  في  األمني  الوضع 
حماية  لقوة  الدعم  من  مزيد  إلى  نحتاج  لكن 

الدوريات األمنية. النهر، مع ضرورة تكثيف 
● هل ما زالت هناك موجات من مهاجرين 

البلدية؟ تستقبلها  شرعيين  غير 
داخل  شرعية،  غير  هجرة  موجات  نشهد  ال 
الهجرة خارج حدودها. البلدية وأغلب موجات 

● ما وضع الثروة الزراعية من نخيل وغيره 
المزارعين؟ التي تواجه  الصعوبات  وأهم 

في  العام  للنقص  وذلك  سليم،  غير  وضع 
البق  من  اإلصابات  وزيادة  المزارعين،  دعم 
عدم  إلى  باإلضافة  النخيل،  وحشرة  الدقيقي 

منتجاتهم. تسويق 
● ما أهم المشاكل والصعوبات والتحديات 

البلدية بشكل عام؟ التي تواجه سكان 
البلدية  تواجه  التي  المشاكل  أهم  من 
سيولة  وجود  وعدم  تجاري،  مصرف  فتح  عدم 

للمواطنين.
● هل هناك مشروعات جديدة بالمدينة؟

تم  المشروعات  من  العديد  لدينا  نعم 
الوزراء. والمشروعات  رئاسة  التعاقد عليها مع 
والجوازات  المدني  السجل  مقرات  هي 
اإلسعاف  وجهاز  واإلعالم  والمراسلة  والبيطرة 
الكلى،  وغسيل  والوالدة،  والنساء  والطوارئ، 
تحفيظ  خلوة  مقر  استكمال  إلى  باإلضافة 
اإلداري،  المجمع  واستكمال  الكريم،  القرآن 
قطاع  تتبع  التي  والمشاريع  المصرف  ومقر 

اإلداري. والمجمع  المدني  والسجل  الصحة 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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الشيخ إبراهيم باالشهر: على األبوين صيانة 
األسرة بعد انتشار تلك األعمال عبر مواقع 

التواصل االجتماعي

الدكتورة جازية شعيتير: القانون الليبي 
يعتبر الشعوذة إحدى وسائل التسول بوصفها 

»جنحة بسيطة«

نقص عدد األطباء في بعض 
التخصصات وكذلك سيارات اإلسعاف

< بعض الطالسم التي عثر عليها بحوزة السحرة< رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية فرج قعيم مع أحد المشعوذين

< جانب من األوراق المضبوطة

< إبراهيم الجويلي

< مياه الصرف في منطقة عمارات الضمان في بني وليد



محليات 05

ما  الجديدة..  األمازيغية  السنة  حلول  بمناسبة   ●
على  ليبيا  ألمازيغ  األعلى  المجلس  إليه  يتطلع  الذي 

والسياسي؟ الحقوقي  الصعيدين 
انتزاع  إلــى  الحقوقي  الصعيد  علي  األمــازيــغ  يتطلع 
الحقوق  ألن  واللغوية؛  والهوياتية  الدستورية  حقوقهم 
في  فنأمل  السياسي،  الصعيد  على  أما  تعطى،  وال  تنتزع 
الوصول إلى االستقرار السياسي، وصياغة دستور توافقي، 
منتخب  بشكل  والحكومي  التشريعي  الجهاز  بناء  يتم  وأن 

على أساس دستوري قانوني سليم.
المحلية.. ما  الليبية  اللغات  ● فيما يتعلق بخصوص 
لحماية وضمان حقوق هذه  األمثل  الدستورية  الصيغة 

الدستور؟ اللغات في 
أهل  المحلية شأن يختص به  للغات  القانونية  الصياغة 
اللغة  تحفظ  التي  القانونية  بالصيغ  أدرى  وهم  القانون، 

الحاصل لها منذ قرون. التهميش  األمازيغية من 
● كيف يساهم المجلس األعلى في التعريف بالثقافة 

األمازيغية؟
الندوات  عديد  بدعم  الملف،  هذا  في  المجلس  يساهم 
وإقامة المحاضرات والتواصل مع المثقفين من كافة المدن 
الليبية، والمساهمة في الدفع بتشكيل مركز دراسات اللغة 

األمازيغية الذي أنشأ المركز الرئيسي في طرابلس.
في  تفكرون  هل  ــا..  أوزاره الحرب  تضع  أن  بعد   ●
الليبية  والمناطق  المدن  مع  للتواصل  مبادرات  إطالق 

األمازيغية؟ بالثقافة  والتعريف 
الوطني  للسالم  مبادرة  إطالق  بصدد  كنا  الحقيقة،  في 
الحروب  بعد  لليبيين  الوطنية  اللحمة  تعزيز  ــادة  وإع
جديد.  من  الحرب  شبح  عاد  لكن  سبق،  فيما  الحاصلة 
مشوارنا  ونستكمل  أوزارهــا،  الحرب  تضع  أن  اهلل  نسأل 

والوطني. الثقافي 
المواطنة  تعزيز قيمة  األمازيغية في  كيف تساهم   ●

ليبيا؟ في 
قيم  تعزيز  أسس  من  الثقافي  التنوع  فهذا  بالتأكيد، 
التاريخية  الحقائق  وطمس  المعرفة  عدم  ألن  المواطنة، 
وعمقها  ليبيا  أصل  األمازيغية  مقبول.  غير  أمر  لألمازيغية 
استرجاع  من  فالبد  أصيل،  أمازيغي  ليبيا  فاسم  التاريخي، 
بهويته،  معتز  جيل  ينشأ  حتى  التاريخية،  هويتها  ليبيا 

ومستقبله. وحاضره  بماضيه  ويعتز  موحدًا،  ليكون 
ليبيا  ألمازيغ  األعلى  المجلس  يمثل  مدى  أي  إلى   ●

كل أمازيغ البالد؟

المجلس األعلى جسم منتخب من األمازيغ أنفسهم، في 
قانون  له  ووضع  ممثليهم،  فيها  اختاروا  نزيهة  انتخابات 
األمازيغ  كل  بها  التزم  تاريخية  قرارات  وأصدر  تأسيسي 
إذن هو ملزم لكل  والبرلمان.  الدستور  من مقاطعة هيئة 

وبإرادتهم. برضاهم  بتشكيله  قاموا  األمازيغ؛ ألنهم 
األعلى  المجلس  عليها  يقوم  التي  الفكرة  وما   ●

لألمازيغ؟
هي  وإنما  جديدة  فكرة  ليست  وهــذه  وجــود..  فكرة 
بها  تقوم  سابقة  شعوب  وتــجــارب  إنسانية  تــجــارب 
ليدافعوا  ممثليها  الختيار  األصلية  والشعوب  المجتمعات 
الثقافية  وخصوصياتها  مصالحها  ولحماية  عنها، 
والهوياتية من التهميش وكل ما يمس وجودها وبقاءها.

● وماذا عن أهداف المجلس األعلى لألمازيغ؟
الداخل  في  األمازيغ  شعب  تمثيل  إلى  المجلس  يهدف 
تم  ما  كل  واسترجاع  استحقاقاتهم،  عن  والدفاع  والخارج 
التزوير  ورفع  الظالمة  السلطات  قبل  من  منهم  انتزاعه 

وهويتهم. لتاريخهم  الحاصل 
النزاع  من  لألمازيغ  األعلى  المجلس  موقف  وما   ●

الدائر في محيط طرابلس؟
المحلية  النزاعات  حل  لألمازيغ  األعلى  المجلس  يرفض 
السلمية  بالطرق  النزاعات  كل  حل  إلى  ويدعو  بالقوة، 

المتاحة.
األزمة  لحل  لألمازيغ  األعلى  المجلس  رؤية  وما   ●

الليبية؟
األزمة  لحل  رؤية  لألمازيغ  أن  شك  وبال  المؤكد  من 
صوت  أن  غير  الصدد،  بهذا  مبادرات  ولديهم  الليبية، 

المدافع في ليبيا أعلى من كل المبادرات.
مشروع  في  لألمازيغ  األعلى  المجلس  مطالب  ما   ●

الدستور؟
ألن  الدستور  صياغة  عملية  في  المشاركة  نقبل  لم 
الدستور  لجنة  تشكيل  على  القائمة  التشريعية  الجهات 
بالتوافق،  وليس  األغلبية  بقوة  صياغته  تكون  أن  فرضت 

لذلك نحن نريد أن نشارك في رسم دستور بالدنا جميعًا، 
ولكننا حرمنا من ذلك ولن نقبل بأي مخرجات للدستور ما 

لم نشارك فيه بحرية تامة.
السنة  برأس  يناير   13 يوم  األمازيغ  يحتفل  لماذا   ●

األمازيغية؟
عادة  وهي  السنة،  برأس  األزل  منذ  األمازيغ  يحتفل 
قديمة قدم التاريخ، ورأس السنة األمازيغية، يوافق نهاية 
التقويم  حسب  السود  الليالي  وبداية  البيض  الليالي 
والشجر،  األرض  فيها  تخضر  حيث  األمازيغي،  الفالحي 
والرزق،  للخير  وطلبًا  تبركًا  اليوم  بهذا  األمازيغ  فيحتفل 
زينة  ولباس  ومشرب  أكل  من  خاصة  طقوس  ولديهم 

اليوم. بهذا  تباهيًا 
والمهرجانات  األنشطة  لغياب  تفسيركم  وما   ●

األمازيغية؟ بالثقافة  المتعلقة 
تقيم العديد من المؤسسات، المعنية بالهوية والثقافة 
فبراير،  ثورة  بعد  من  واألنشطة  المهرجانات  األمازيغية، 
ما  لألسف  ولكن  محرم،  شبه  ذلك  قبل  األمر  كان  بعدما 
فتورًا  هناك  جعل  ومآٍس  حروب  من  اآلن  البالد  به  تمر 
عامًا. ونحن جزء من المجتمع الليبي يألم مما يألمون به، 
المجلس  أصدر  السنة  هذه  وفي  به.  يفرحون  بما  ويفرح 
لما  نظرًا  االحتفال  مظاهر  إيقاف  المؤسسات  كل  وناشد 

الحبيية من هموم. تمر به بالدنا 
األعلى  المجلس  يتحول  أن  الممكن  من  هل   ●

لألمازيغ إلى حزب سياسي؟
الشعب  مــن  منتخب  المجلس  ألن  ــك،  ذل أعتقد  ال 
األمازيغي، وجاء نتيجة لهذه الظروف التي مر بها الشعب 
الماضي،  القرن  خالل  وتدمير  تهميش  من  األمازيغي 
وبالتالي  المتطرف.  الناصري  العروبي  التيار  سيطرة  من 
سياسيًا  مطلبًا  وليس  الظروف،  هذه  نتيجة  جاء  فالمجلس 
وجود  عن  دفاعًا  وإنما  ذلك،  شابه  ما  أو  سياسية  لحركة 

شعب محارب في هويته وثقافته.
● لماذا يغيب األمازيغ عن المشهد السياسي الليبي؟
الحر،  الوطني  التيار  تنتهج  األمازيغية  القيادات  أغلب 
ومحاربة،  مهمشة  الوطنية  التيارات  كل  اآلن  ولألسف 
وتبرز اآلن التيارات التابعة لألجندات الخارجية والمؤدلجة، 

بذلك. تشهد  والساحة 
● هناك من يرى حل األزمة الليبية في عودة النظام 

الملكي الدستوري.. ما موقفكم من هذا الكالم؟
الرجوع  في  يرى  األمازيغي  المجتمع  داخل  تيار  هناك 
األعلى  المجلس  ولكن  الحل،  الملكية  الدستورية  إلى 
لألمازيغ ليس لديه تواصل رسمي مع دعاة رجوع الملكية 

الحقيقية. رؤيتهم  لفهم 

رئيس المجلس األعلى ألمازيغ ليبيا خيري الهاميسي لـ»الوسط«:

تحاول بعض املنظمات املدنية الترويج للمنطقة بهدف تعريف األسر الليبية بمعالم بالدها

وسط شكاوى من التخريب

مبادرات شـعبية إلحياء السـياحة في جـبال أكـاكـوس

سنة،  آالف  سبعة  إلى  يمتد  عريق  بتاريخ 
تعتبر جبال أكاكوس جنوب غرب ليبيا من أهم 
لما تحتويه من  البالد،  السياحية في  المناطق 
للسائحين  قبلة  جعلها  مما  ومنحوتات،  رسوم 

الستينات. فترة  مند  األجانب 
سياحي  ــار  ازده تاريخ  المنطقة  وعاشت 
فترة  خــالل  وانقطاع،  نشاط  بين  متقطع، 
آخر  وكان  الراهن.  وقتنا  وحتى  التسعينات 
العام  الملحوظ في  السياحي  بالنشاط  عهدها 
تردي  بسبب  ذلك،  بعد  توقفت  لكنها   ،2011
الدول  تحذير  مع  بالتزامن  األمنية،  األوضاع 

ليبيا. إلى  السفر  رعاياها من 
السنوات  طــوال  الظروف،  تلك  ظل  وفي 
المدنية  المنظمات  بعض  تحاول  الماضية، 
في ليبيا الترويج والتعريف بتلك المناطق، في 
الداخلية،  السياحة  تنشيط  إلى  تهدف  خطوة 
ما  رغم  بالدها،  بمعالم  الليبية  األسر  وتعريف 

يعيشه الوطن من أزمات ال تخفى على أحد.
إبراهيم  السياحية  الرحالت  منظمة  مدير 
عن  لـ»الوسط«  تصريح  في  قــال  شرفيد، 
تعريف  »نحاول  للمنطقة:  الترويج  مبادرة 
الراغبين  ونقل  المعالم،  بهذه  الليبية  األسر 
بسيارات  الصحراء  إلى  المدن  من  زيارتها  في 
وتمكنا  ذلك،  في  نجحنا  وقد  الرباعي،  الدفع 
مختلف  من  العائالت  من  العديد  جلب  من 
نقوم  كما  بأطفالهم،  مصحوبين  المناطق 
حيث  الجبال،  بين  الصحراء  في  بالتخييم 

في الثالث عشر من يناير من كل عام، يستقبل مواطنو ليبيا 
من األمازيغ عامًا جديدًا، حاملين في صدورهم أمنيات مؤجلة، 
ودعوات مكررة للبالد بالخروج من أزماتها التي تجمع الليبيين 

رغم تنوع هوياتهم، واختالف مشاربهم.
بالموسيقى التي تبرز هويتهم، وباألغنيات التي شدت بها حناجر المحتفلين، 

أحيت جمعية زوارة للهوية والتراث، مناسبة رأس السنة األمازيغية 2970، 

الثالثاء، وسط مشاركة مشهودة للمواطنين من مختلف األعمار. يتركز 
أمازيغ ليبيا في الغرب الليبي، مثل زوارة، ومناطق جبل نفوسة، وفي 

مقدمتها القلعة، ويفرن، وكاباو، وجادو، ونالوت. ما الذي يتطلع إليه األمازيغ 
في عامهم الجديد، وما مطالبهم، وما الذي يربط االجتماعي بالسياسي 

في اهتماماتهم.. تلك األسئلة وغيرها، حملناها إلى رئيس المجلس األعلى 
لألمازيغ خيري الهاميسي، وأجابنا عنها في الحوار التالي:

حوار ــ جيهان الجازوي

أكاكوس – رمضان كرنفوده
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أنشطتنا كانت شبه محرمة قبل ثورة 
فبراير.. واالستقرار السياسي أملنا

كنا بصدد إطالق مبادرة للسالم وتعزيز اللحمة الوطنية لكن شبح الحرب عاد من جديد 

الخالبة«. الطبيعية  المناظر 
التحتية  البنية  وأضاف شرفيد: »رغم تدمير 
أوباري،  أو  غات  إلى  طرابلس  من  الطرق  من 
الغيار،  وقطع  السيارات  وقود  سعر  وارتفاع 

هناك  يزال  ال  بأنه  رسالة  إرسال  نحاول  لكننا 
الليبيين  حث  بهدف  الداخلية،  للسياحة  مجال 
تعريف  بــهــدف  الــداخــلــيــة،  السياحة  على 
ومعالمها«. الوطن،  بصحراء  الليبية  العائالت 

دفع  مركبة  سائق  وهو  شوي،  عمران  أما 
لجبال  الترويج  عمليات  في  تشارك  رباعي 
في  نعمل   2011 قبل  »كنا  فقال:  أكاكوس، 
نقوم  حيث  لنا،  رزق  مصدر  وكانت  السياحة، 

ونقل  السياحية  للشركات  السيارات  بتأجير 
قبرعون  بحيرات  إلى  الزائرين  من  األفــواج 
 2011 أحداث  بعد  لألسف  ولكن  وأكاكوس، 
دفع  مما  عمل  دون  وأصبحنا  العملية،  توقفت 

بيع سيارته«. إلى  بعضنا 
وأضاف شوي: »بدأنا قبل أكثر من عامين، 
الداخلية  السياحة  تنشيط  بهدف  العمل 
إيجابية  مبادرة  والشباب، وهذه  الليبية  لألسر 
ارتفاع  مثل  الحالية  المصاعب  رغم  بالفعل، 

السيارات«. الوقود، وقطع غيار  أسعار 
الهوني  بشرى  الشاعرة  قالت  جانبها،  من 
»من  أنه  فأكدت  أخيرا،  أكاكوس  زارت  التي 
عائالت  الوقت  هذا  في  تشاهد  أن  الجميل 
الليبية  الصحراء  ــط  ووس عمق  فــي  ليبية 

ليبيا«. مناطق  مختلف  من  مجتمعة 
ووصفت الهوني األمر بأنه »جميل وملفت، 
المناظر  من  اندهشت  األســر  من  فالعديد 
وبعض  لبالدهم،  الحضاري  واإلرث  الجميلة، 
مرات  المكان  إلى  العودة  على  تصر  العائالت 
إلى  ليبيا  في  السياحة  هيئة  داعية  أخــرى«. 
الداخلية  السياحة  تشجيع  أجل  من  العمل 

ودعمها.
ليبية  عائالت  »الوسط«  عدسة  ورصــدت 
بيوتا  يسكنون  وهم  أكاكوس،  جبل  داخــل 
وتقوم  القش،  من  وسقفها  الحجر  من  شيدت 
وتمسكوا  فقط،  األغنام  رعي  على  حياتهم 

يغادروها. ولم  المنطقة،  بالعيش في 
تهديدا  أكاكوس  جبال  منطقة  وتواجه 
بالرسومات  لحق  الذي  التخريب  في  يتمثل 
كتابة  إلى  المنطقة  زائري  ولجوء  التاريخية، 
المعالم  يشوه  بشكل  الجدران  فوق  أسمائهم 

الجائر. الصيد  وعمليات  التاريخية، 
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● المحتجون غاضبون من طريقة تعامل المسؤولين مع أزمة الطائرة● أشخاص أمام حطام الطائرة المنكوبة التي تحطمت قرب طهران

كييف تطالب إيران بتعويض الضحايا

قائد الحرس الثوري يعلن تفاصيل إسقاط الطائرة األوكرانية.. وتظاهرات غاضبة بطهران

بيلوسي: التحقيق توصل إلى »أدلة تكفي« لعزل ترامب

ماكرون »يستدعي« رؤساء مجموعة الساحل الخمس لتعزيز التحالف ضد »اإلرهاب«

بمسؤوليتها  السبت  طهران  أقّرت  بعدما 
شخصًا   176 بحياة  أودت  التي  الكارثة  عن 
من  بينهم  وكنديون  إيرانيون  معظمهم 
الثوري  الحرس  قائد  قّدم  الجنسيتين  يحملون 
الشورى  مجلس  أمام  إفادة  األحد  اإليراني 
بشأن حادثة إسقاط الطائرة األوكرانية، والتي 
أثارت تظاهرات في الجمهورية اإلسالمية على 
مدى األيام الماضية، وطلبت أوكرانيا من إيران 
بعد  الضحايا  وتعّوض  المذنبين  تعاقب  أن 
انفتاح  أنها راضية عن  إلى  اعترافها، وأشارات 

طهران وتحقيقها.
بشهادة  الثوري  الحرس  قائد  إدالء  وجاء 
كانوا  طالبًا  اإليرانية  الشرطة  تفريق  عقب 
للنظام« وتوقيف  يهتفون بشعارات »مناهضة 
ماكير  روب  طهران  لدي  البريطاني  السفير 
لفترة وجيزة بعيد مغادرته مكان التجمع الذي 
الطائرة  لضحايا  تكريم  وقفة  أنه  على  ُقدم 
األوكرانية التي اعترفت طهران بأنها أسقطتها 

عن طريق الخطأ.
عن  بمسؤوليتها  السبت  طهران  وأقّرت 
ثالثة  مدى  على  السلطات  نفي  بعد   ، الكارثة 
التي  بصاروخ  الطائرة  إصابة  لفرضية  أيام 

طرحتها أوتاوا منذ مساء األربعاء.
اللواء  اإليراني  الثوري  الحرس  قائد  وأدلى 
مجلس  أمام  بشهادته  األحد  سالمي  حسين 
الشورى خالل جلسة مغلقة، واعترف على غرار 
الطائرة  بإسقاط  المسلحة،  القوات  فعلت  ما 
األوكرانية بواسطة صاروخ إيراني »عن طريق 

الخطأ«.
رئيس  خصوصًا  عدة  دول  قادة  ورّحب 
الوزراء الكندي جاستن ترودو بهذا االعتراف إال 

أنهم دعوا إلى تحقيق شامل وشفاف.
وذكرت وكالة األنباء الطالبية »إيسنا« شبه 
عن  الرجح  على  تحدث  سالمي  أن  الرسمية 
الثوري  الحرس  في  القدس  فيلق  قائد  اغتيال 
اإليراني الجنرال قاسم سليماني في الثالث من 
يناير في غارة أميركية في بغداد. ورّدت إيران 

على هذه العملية بإطالق صواريخ األربعاء على 
أميركية،  قوات  تضّمان  العراق  في  قاعدتين 
بوينغ  طائرة  كارثة  من  ساعات  بضع  قبل 

األوكرانية.
رئيس  طلب  الجنرال سالمي،  مداخلة  وبعد 
اللجان  من  الريجاني  علي  الشورى  مجلس 
الخارجية  والسياسة  األمن  المكلفة  البرلمانية 
دراسة هذا »الحادث الخطير« وسبل تجّنب هذا 

النوع من الكوارث في المستقبل.

شعارات مناهضة للنظام
وحدات  من  كبير  أعداد  األحد  وانتشرت 
شرطة مكافحة الشغب مجّهزين بخراطيم مياه 
وهروات قرب ثالث جامعات في وسط العاصمة 
وكالة  في  صحافيون  أفاد  ما  وفق  طهران، 

فرانس برس.
ساحة  حول  أيضًا  الشرطة  عناصر  وتوّزع 
يمكن  وكان  المارة  أمام  ُأغلقت  التي  أزادي 

رؤية حوالى خمسين من عناصر قوات الباسيج 
تفريق  تم  حيث  كبير  أمير  جامعة  محيط  في 

التظاهرة السبت.
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وحّذر 
النظام اإليراني من ارتكاب »مجزرة أخرى بحّق 
متظاهرين سلمّيين«، في إشارة إلى احتجاجات 
نوفمبر الماضي في إيران والتي شهدت قمعًا 

دامياً بحسب منظمة العفو الدولية.
الذي  السبت  تجمع  أن  عيان  شهود  وأفاد 
بدأ بوقفة تكريمًا لضحايا الطائرة األوكرانية، 
السفير  ونفى  غاضبة،  تظاهرة  إلى  تحّول 
مشاركته  ماكير  روب  طهران  لدى  البريطاني 
في أي تظاهرة مناهضة للسلطات كما أفادت 

وسائل إعالم إيرانية.
وكتب ماكير على تويتر »لم أشارك في أي 
خمس  بعد  )الوقفة(  مكان  غادرت  تظاهرة 
البعض بإطالق هتافات« ضد  دقائق من بدء 

السلطات.

استقيلوا
دومينيك  البريطاني  الخارجية  وزير  وأعلن 
راب أن »اعتقال سفيرنا في طهران بدون مبّرر 
أو تفسير هو انتهاك صارخ للقانون الدولي«. 
وذكرت صحيفة »دايلي ميل« أن السفير اعُتقل 
متظاهرين  بتحريض«  »قام  بأنه  لالشتباه 
وُأطلق  طهران  في  السلطات  حيال  غاضبين 

سراحه بعد ساعة.
وقال الوزير البريطاني إن على إيران االختيار 
أو  منبوذة«  )دولة(  وضع  باتجاه  »سيرها  بين 
في  واالنخراط  التوّتر  لتهدئة  خطوات  »اّتخاذ 

مسار دبلوماسي إلى األمام«.
االتحاد  خارجية  وزير  انتقد  جهته،  من 
خلفية  على  طهران  بوريل  جوزيب  األوروبي 
داعًيا  وجيزة  لفترة  البريطاني  السفير  توقيفها 

إلى »خفض التصعيد«.
اإليراني  الخارجية  وزير  نائب  كتب  والحقًا، 
تغريدة  على  ردًا  تويتر  على  عراقجي  عباس 

ُأوقف  )السفير(.  احتجازه  يتم  »لم  أنه  بوريل 
كأجنبي مجهول في تجمع غير قانوني« مشيرًا 
إلى أنه ُأطلق سراحه بعد ربع ساعة من التعّرف 

عليه.
وعّلقت وزارة الخارجية الفرنسية على األمر. 
السلطات  »من  تنتظر  إنها  بيان  في  وقالت 
المنصوص  التزاماتها  كل  تحترم  أن  اإليرانية 

عليها في القانون الدولي«.

مالبسات الكارثة
وطالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو 
الذي يشعر »بالغضب«، إيران بكشف مالبسات 
كارثة تحطم طائرة البوينغ األوكرانية و»بتحمل 
كامل المسؤولية« عن الحادث، بما ف ي ذلك 

دفع تعويضات مالية.
كندا  في  واضحا  الحادث  بعد  التأثر  ويبدو 
جميع  في  شموع  إلضاءة  وقفات  نظمت  حيث 
وأوتاوا  مونتريال  في  خصوصًا  البالد،  أنحاء 

منها  يتحدر  التي  )غرب(  وإدمنتون  وتورنتو 
غالبية الضحايا ومعظمهم من الطالب.

الدبلوماسية  العالقات  ان  من  الرغم  وعلى 
اعلن   ،2012 منذ  مقطوعة  وإيران  كندا  بين 
اإليراني  الرئيس  مع  تحدث  أنه  السبت  ترودو 
جديدة  مرة  ليطالبه  هاتفيًا  روحاني  حسن 
»المأساة  هذه  في  معمق«  »تحقيق  بإجراء 

المريعة«.
وأوضح ترودو »تحدثت هذا الصباح )السبت( 
مع الرئيس حسن روحاني وقلت له إن اعتراف 
إيجابات  تقديم  باتجاه  مهمة  خطوة  إيران 
ضرورة  على  شددت  لكنني  الضحايا،  لعوائل 

اتخاذ إجراءات إضافية«.
كافة  على  الضوء  إلقاء  »يجب  وأضاف 
األسباب التي أدت إلى هذه المأساة المريعة«، 
في  وثيق  بشكل  كندا  تشارك  أن  في  مطالبًا 

التحقيق.
واعتبر ترودو أن ما اعترفت به إيران خطير 
جدًا، إسقاط طائرة مدنية أمر مروع، على إيران 
»صدمته  عن  معربًا  كاملة،  المسؤولية  تحمل 
يجب  كان  ما  »ذلك  ان  إلى  والفتًا  وغضبه« 
التوتر  من  مرحلة  خالل  حتى  أبدًا  يحصل  أن 

المتزايد«.
وصول  عن  ثانية  جهة  من  ترودو  وتحدث 
فريق من مسؤولين كنديين ليل السبت األحد 
إلى طهران، بعدما منحت إيران ثالث تأشيرات 
في  سريع«  »انتشار  فريق  أعضاء  إلى  دخول 

الخارجية الكندية.
قنصليين  ممثلين  عشرة  من  فريق  وكان 
كنديين، مكلف خصوصًا تحديد هويات الضحايا 
محققين  مع  كندا،  إلى  جثامينهم  وإرسال 
اثنين من مكتب األمن والنقل الكندي، ينتظر 

الحصول على تاشيرات الدخول في أنقرة.
الفريق  من  آخرين  أعضاء  إن  ترودو  وقال 
اإليرانيين  بـ»تعاون  مرحبًا  يتبعونهم،  سوف 
أكثر  وهذا  التأشيرات«.  إصدار  في  حاليًا 
حادث مميت يطال كنديين منذ الهجوم على 
الجوية  للخطوط  التابعة   747 بوينغ  طائرة 
 268 فيه  قتل  الذي   1985 عام  في  الهندية 

كنديًا.

طهران – وكاالت

بهدف التحضير للتصويت الرسمي الذي يفرضه 
القانون من أجل إحالة مادتي عزل ترامب على 
نواب  الثالثاء  بيلوسي  التقت  الشيوخ،  مجلس 

الحزب الديموقراطي.
وقال ميتش ماكونيل رئيس مجلس الشيوخ، 
الثالثاء، أنه من المرجح أن تبدأ محاكمة الرئيس 
دونالد ترامب بهدف عزله يوم الثالثاء 21 يناير 

 .2020
أن  للصحفيين  الجمهوري  السيناتور  وصرح 
أعضاء  تأدية  بينها  ومن  األولية«،  »المراحل 
العليا  المحكمة  رئيس  أمام  اليمين  المجلس 
المكلف باإلشراف على المناقشات، يمكن أن يتم 

نهاية هذا األسبوع.
األميركي  النواب  مجلس  رئيسة  وأعربت 
اعتقادها  عن  بيلوسي  نانسي  الديموقراطية 
بأن جلسات االستماع في التحقيق لعزل الرئيس 
األميركي دونالد ترامب توّصلت إلى »أدلة تكفي 
مجلس  سيجريها  التي  المحاكمة  في  لعزله«، 

الشيوخ.
وُيتوقع أن تجرى المحاكمة سريعا في مجلس 
الشيوخ حيث للجمهوريين غالبية لتبرئة ترامب 
عمل  وعرقلة  السلطة  استغالل  تهمتي  من 

الكونغرس.
ومنذ قرار مجلس النواب عزل ترامب في 18 
ديسمبر لم تسّلم بيلوسي مادتي االّتهام لترامب 
فتح  أجل  من  أوكرانيا  على  ضغوط  بممارسة 
الديموقراطي  المرّشح  بايدن،  جو  بحق  تحقيق 

ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  جمع 
فرنسا  غرب  جنوب  في  بو  مدينة  في  اإلثنين 
رؤساء دول مجموعة الساحل اإلفريقي الخمس، 
في  »اإلرهابية«  الهجمات  تزايد  خلفية  على 
القوات  وجود  شرعية  تعزيز  وبهدف  المنطقة، 
على  األوروبيين  الحلفاء  وحّض  فيها  الفرنسية 

التحرك.
وحلفاؤهم  الساحل  دول  رؤساء  أعلن 
بات  »داعش«  تنظيم  أن  اإلثنين،  الفرنسيون، 
هذه  في  العشرات  يقتل  الذي  العدو  اليوم 
القوات  على  كبيًرا  تحدًيا  ويطرح  المنطقة 

الوطنية والدولية.
منذ بداية النزاع كانت المجموعات المتمركزة 
في مالي، المنضوية تحت راية تنظيم القاعدة، 
المتطرفة في منطقة  اإلسالمية  الهجمات  تقود 
الرئيس  وقال  اآلن.  تغير  األمر  ولكن  الساحل. 
األول«  العدو  »إن  ماكرون:  إيمانويل  الفرنسي 

بات تنظيم »داعش«، وفق »فرانس برس«.
الساحل  دول  من  حلفائه  أمام  وصرح 
المجتمعين في قمة في بو )جنوب غرب فرنسا( 
قائاًل: »األولوية هي )مكافحة( تنظيم داعش في 

الصحراء الكبرى«.
مجموعة  دول  رؤساء  القمة  في  وشارك 
فاسو  وبوركينا  والنيجر  )تشاد  الخمس  الساحل 
ومالي وموريتانيا(، فضاًل عن األمين العام لألمم 
مفوضية  ورئيس  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة 
االتحاد اإلفريقي موسى فكي، ورئيس المجلس 
األوروبي شارل ميشال. ودعي الرؤساء الخمسة 
قبل  من  ديسمبر  مطلع  بو  إلى  مفاجئ  بشكل 
انتقاداتهم  من  استاء  الذي  الفرنسي  الرئيس 
قوة  من  عسكري   4500 نحو  لوجود  العلنية 
وتصريحات  المنطقة،  في  الفرنسية  برخان 

الرئاسية  االنتخابات  في  لمواجهته  حظا  األوفر 
المقبلة، كما بعرقلة التحقيق في الكونغرس.

من  تتمكن  أن  أِملت  بيلوسي  وكانت 
في  الجمهورية  الغالبية  زعيم  على  الضغط 
بمثول  ليسمح  ماكونل  ميتش  الشيوخ  مجلس 
المحاكمة،  في  جديدة  أدلة  وتقديم  شهود 
مجلس  رئيسة  أكدت  واألحد  يرضخ.  لم  لكّنه 
النواب أن التأخر في إحالة مادتي االّتهام حّقق 
الشعب  يدرك  أن  »أردنا  وقالت  مهّمة،  نتائج 

هذا  ويأتي  مبهمة.  اعتبرت  وزرائهم  لبعض 
مالي  في  فرنسيًا  عسكريًا   13 مقتل  بعد  القرار 

أواخر نوفمبر بينهم سبعة متحدرون من بو.
باماكو  ألف شخص في  الجمعة نحو  وتظاهر 
خصوصًا  األجنبية،  القوات  برحيل  للمطالبة 
المفاجئة  الدعوة  هذه  إطالقه  وعند  الفرنسية. 
»استدعاء«،  الخمس  الدول  رؤساء  اعتبرها  التي 
الخيارات  كافة  سيضع  أنه  من  ماكرون  حذر 
الممكنة على الطاولة، من ضمنها خيار انسحاب 

قوة برخان أو خفض عدد المشاركين فيها.
القمة  الفرنسي هذه  الرئيس  أرجأ  أن  وسبق 
في  إيناتس  معسكر  على  الدموي  الهجوم  بعد 
األكثر  وكان  شخصًا،   71 فيه  قتل  الذي  النيجر، 

دموية منذ 2015.

بيلوسي  الشهود«.وقالت  )مثول(  ضرورة 
يقومون  فإما  ملعبهم،  في  اآلن  الكرة  »باتت 
ثمن  يدفعون  وإما  الشهود(  )استدعاء  بذلك 

عدم القيام به«.
إلكترونية  رسائل  أن  بيلوسي  وأكدت 
جديدة تدعم االّتهامين الموّجهين لترامب قد 
النواب  قرار مجلس  تلت  التي  الفترة  في  برزت 
عزل ترامب، كما أبدى المستشار السابق لألمن 
استعداده  بولتون  جون  األميركي  القومي 

على  الحصول  بو  قمة  من  باريس  وأرادت 
إعالن مشترك من قبل الرؤساء الخمسة، يقولون 
منهم  بطلب  دولهم  في  تعمل  فرنسا  إن  فيه 
بهدف »استعادة شرعية« وجودها في المنطقة، 
وفق ما يوضح اإلليزيه، الذي يستنكر ما وصفه 

بـ»الخطاب المناهض لفرنسا«.
فلورانس  الفرنسية  الجيوش  وزيرة  وقالت 
موقف  على  الحصول  أوال  »يجب  السبت  بارلي 
كانوا  إن  السياسيين،  المسؤولين  من  واضح 
المالي  الرئيس  واعتبر  ال«.  أو  بذلك  يرغبون 
»هذا  أن  يناير  مطلع  كيتا  بكر  أبو  ابراهيم 
أن  في  سيسمح  ألنه  حاسمًا،  سيكون  اللقاء 
توضع على الطاولة كل اإلشكاليات، والمخاوف 
السياسي،  شقها  على  وعالوًة  الحلول«.  وكل 

لإلدالء بشهادته إذا ما تم استدعاؤه.

لن تكون هناك مساومات
النواب  مجلس  يستدعي  أن  تستبعد«  و»لم 
الشيوخ.  مجلس  يستدعه  لم  حال  في  بولتون 
شبكة  مع  مقابلة  في  ترامب  لمح  والجمعة 
استخدام  إلى  األميركية  اإلخبارية  »فوكس« 

صالحياته الرئاسية لمنع مثول بولتون.
لكن ماكونل أعلن بوضوح مؤخرا أن الحزب 
لعدم  األصوات  من  يكفي  ما  يملك  الجمهوري 
االستجابة لمطالب الديموقراطيين في موضوعي 
بدوره  الجديدة.  األدلة  وتقديم  الشهود  مثول 
الشيوخ  إنه يتوّقع أن يبرئه مجلس  قال ترامب 
وقت  أسرع  في  محاكمته  تنتهي  وأن  سريعا 
ممكن. وتساءل في تغريدة األحد »لَم يجب أن 
ُتلصق بي وصمة العزل في حين لم أرتكب أي 
خطأ«، مضيفا أن هذا األمر »غير منصف لعشرات 

ماليين الناخبين«.
لجنة  رئيس  باستدعاء  مجدًدا  ترامب  وطالب 
آدم شيف بصفة شاهد، مطالبا كذلك  التحقيق 
وتأتي  بإفادتها.  لإلدالء  بيلوسي  باستدعاء 
حمى  تصاعد  مع  حرج  توقيت  في  المحاكمة 

االنتخابات الرئاسية التي ستجرى العام الجاري.
تصويت  أول  الديموقراطي  الحزب  وسيجري 
وُطلب  فبراير.   3 في  أيوا  والية  في  تمهيدي 
بيرني  المرّشحين  الشيوخ  مجلس  أعضاء  من 
كلوبوتشار  وإيمي  وورن  وإليزابيث  ساندرز 
أعضاء  يكونوا  أن  بينيت  ومايك  بوكر  وكوري 
يؤثر  قد  ما  المحاكمة،  في  المحلفين  هيئة  في 

على حمالتهم.

إلعادة صياغة  فرصة  بو  قمة  تكون  أن  يمكن 
في  الجهاديين  ضد  العسكرية  االستراتيجية 
مساحة  تعادل  التي  الشاسعة  المنطقة  تلك 
واألوروبيين  الدوليين  الحلفاء  ودعوة  أوروبا، 

خصوصًا إلى زيادة مشاركتهم.
ويريد رئيس النيجر محمد يوسفو أن يطلق 
القمة »دعوة إلى تضامن دولي« من أجل  في 
هذا  في  وحيدة  فرنسا  تكون  ال  لكي  الساحل 

الصراع ضد »آفة« »المتطرفين«.

وضع مقلق
عملية  إنشاء  على  فرنسا  تعمل  األثناء،  في 
جديدة تحت اسم »تاكوبا«، تضم قوات خاصة 

من عشرات الدول األوروبية.
األوروبيين  بو  قمة  تقنع  أن  باريس  وتأمل 
فهؤالء  إليها.  االنضمام  في  المترددين 
في  »المتطرفين«  مكافحة  لضرورة  مؤيدون 
تعرض  من  قلقون  لكنهم  المنطقة،  تلك 
سياسي  مكسب  تحقيق  دون  النتقادات  فرنسا 
من هذا التدخل. ويعّد تردد األميركيين الذين 
في  العسكري  دعمهم  عن  االستغناء  يمكن  ال 
ما  وفق  لباريس،  آخر  قلق  مصدر  المنطقة، 
لم  إيناتيس،  هجوم  ومنذ  اإلليزيه.  يوضح 
يتوقف سفك الدماء في المنطقة التي باتت منذ 
المجموعات  من  العديد  لنشاط  ساحة   2012
القاعدة  بتنظيمي  يرتبط  التي  الجهادية 
60 »إرهابيًا« و25  أكثر من  و»داعش«. وقتل 
الحدود  على  شينيدوغار  في  الخميس  عسكريًا 

ومالي. النيجر  بين 
ألكثر  فاسو  بوركينا  تعرضت  الميالد،  وليلة 
فيها سبعة  تاريخها، قتل  الهجمات دموية في 
عسكريين و35 مدنيًا في أربيندا. وتبدو قوات 
التي  الخمس  الساحل  لدول  المشتركة  القوة 
قوة  تصاعد  أمام  عاجزة   2017 عام  شّكلت 

الهجمات. هذه 

بيونغ يانغ تشترط الستئناف احلوار رئيس »الشيوخ« يرجح بدء املحاكمة الثالثاء املقبل

تنظيم »داعش« بات العدو األول

بعد أن تلقت كوريا الشمالية السبت رسالة 
األميركي  الرئيس  بعثها  التي  التهنئة 
أون  كونغ  كيم  لزعيمها  ترامب  دونالد 
أنها  أكدت  ميالده،  عيد  بمناسبة  السبت 
إذا  إال  النووية  المحادثات  إلى  تعود  لن 

استجابت واشنطن لجميع مطالبها.
وكيم  األميركي  الرئيس  وعقد 
لكن   2018 يونيو  منذ  اجتماعات  ثالثة 
بيونغ  أسلحة  بنزع  المرتبطة  المفاوضات 
قمة  انهارت  منذ  تجّمدت  النووية  يانغ 

هانوي في فبراير الماضي.
إن  ترامب  قال  القّمة،  انهيار  وقبل 
»وقعا  أنهما  حتى  ممتازة  بكيم  عالقته 
في حب بعضهما البعض«. وقال مستشار 
وزارة الخارجّية الكورية الشمالية كيم كي 
غوان السبت إن رسالة التهنئة التي بعثها 
إلى  وصلت  أون  جونغ  كيم  إلى  ترامب 

الدولة االنعزالية.
األنباء  وكالة  نقلته  بيان  في  وأفاد 
يقر  »كما  أنه  الرسمية  الشمالية  الكورية 
العالم، من الصحيح أن العالقات الشخصية 
ترامب  والرئيس  أون(  كونغ  )كيم  بين 
سيكون  أنه  أضاف  لكنه  سيئة«.  ليست 
بيونغ  من  ُيتوّقع  أن  المعقول«  »غير  من 
العالقة  هذه  بسبب  الحوار  استئناف  يانغ 

الشخصية الجّيدة.
النووية،  بالمحادثات  يتعّلق  ما  وفي 
يكون  لن  الحوار  استئناف  أن  إلى  أشار 
تماًما«  )واشنطن(  »وافقت  إذا  إال  ممكًنا 
على المسائل التي طرحتها كوريا الشمالية 

في محادثات سابقة.
باحتمال  شكك  الرفيع  المسؤول  لكن 
المطالب،  بهذه  المتحدة  الواليات  قبول 
المتحدة  الواليات  أن  جّيدًا  »نعرف  قائاًل 
القيام  على  قادرة  وال  مستعدة  ليست 
بذلك. نعرف المسار الذي علينا أن نسلكه 

وسنقوم بذلك بطريقتنا«.
في  الحاكم  حزبه  عقده  اجتماع  وخالل 
انتهاء  أون  جونغ  كيم  أعلن  ديسمبر، 
النووية  لتجاربها  الشمالية  كوريا  تعليق 
البالستية  للصواريخ  تجريها  التي  وتلك 

العابرة للقارات.
التجارب  من  النوع  هذا  تعليق  وشّكل 

محور  طوًعا  يانغ  بيونغ  به  التزمت  الذي 
الدبلوماسية النووية بينها وبين واشنطن 
تحقق  لم  والتي  الماضيين  العامين  خالل 

أي تقدم يذكر.

عيد ميالد سعيد
وجاء بيان السبت على الوكالة الرسمية 
بعد يوم من إعالن المستشار األمني التابع 
ترامب  أن  الجنوبية  كوريا  في  للرئاسة 
التهنئة  رسالة  إيصال  سيول  من  طلب 

بعيد الميالد إلى كيم جونغ أون.
قط  رسمًيا  الشمالية  كوريا  تؤكد  ولم 
نجم  لكن  ميالده،  تاريخ  أو  زعيمها  عمر 
كرة السّلة دينيس رودمان تمّنى له »عيد 
في  له  أنشدها  أغنية  في  سعيدًا«  ميالد 
في  مباراة  قبيل   2014 يناير  من  الثامن 

بيونغ يانغ.
رغم  وكيم،  ترامب  عالقة  أن  ويبدو 
بشكل  تحّسنت  واجهتها،  التي  المّطبات 
قبل  فيه  انخرطا  الذي  السجال  منذ  كبير 
والتهديدات  اإلهانات  تبادال  2018 عندما 
اّتهم  غوان  كي  كيم  لكن  بالحرب. 
عالقات  أي  استغالل  بمحاولة  واشنطن 
جّيدة بين الزعيم الكوري الشمالي وترامب 

لتحقيق مكاسب سياسية.
قبل  من  خداعنا  »تم  أنه  بيانه  وأفاد 
المتحدة إذ علقنا في حوار معها  الواليات 
استمر ألكثر من عام ونصف وشكل ذلك 
أن  مضيًفا  إلينا"،  بالنسبة  ضائًعا  وقًتا 
يكّنها  التي  الجّيدة"  الشخصية  "المشاعر 
كيم جونغ أون للرئيس األميركي لن تؤثر 

على أي محادثات مستقبلية.
وأضاف »لن تجري أي مفاوضات كتلك 
التي تّمت في فيتنام حيث اقترحنا مبادلة 
منشأة نووية أساسية في بلدنا مقابل رفع 

بعض العقوبات األممية«.
محادثات  لحضور  لدينا  حاجة  »ال  وأكد 
من  إال ضغوًطا  تشمل  ال  النوع،  هذا  من 
مقايضة  في  لدينا  رغبة  وال  واحد،  جانب 

أمر بآخر خالل المحادثات وكأننا تّجار«.
من  سيول  كذلك  المستشار  وحذر 
الواليات  بين  وسيط  دور  لعب  محاولة 
األجدر  »من  وقال  وبالده.  المتحدة 
بالسلطات الكورية الجنوبية أال تحلم بأننا 
لتهنئة  ممتنة  بمشاعر  الحوار  إلى  سنعود 

عيد الميالد«.

كوريا الشمالية تطالب باستجابة 
أميركية كاملة ملطالبها

● زعيم كوريا الشمالية كيم كونغ اون

بيونغ يانغ – وكاالت

● رئيسة مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي

● الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس ساحل العاج الحسن واتارا في القصر الرئاسي بأبيدجان

واشنطن – وكاالت

باريس – وكاالت
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● جلسة البرلمان التى تم فيها رفض حكومة الحبيب الجملي● استقبال قيس سعّيد لرئيس البرلمان راشد الغنوشي في قصر قرطاج بتونس

تونس تتعثر في عنق الزجاجة السياسية

قيس يختار رئيس حكومة جديدًا خالل 10 أيام.. والفشل يؤدي لحل البرملان
الفوز  تونس  في  »النهضة«  حركة  فشل  أثار 
بثقة البرلمان والذي كان بمثابة »ضربة قاسية« 
الحركة،  اقترحتها  التي  للحكومة  واضح  بشكل 
على  الباب  وفتح  الشارع  في  والترقب  القلق 
مصراعيه لسيناريوهات جديدة للخروج من الحالة 
في  السياسية  بالحياة  تعصف  التي  المستعصية 
قيس  البالد  رئيس  إلى  المبادرة  لتعود  تونس 
جديدة  شخصية  اختيار  حاليًا  عليه  الذي  سعيد 

لتشكيل الحكومة.
داخل  النقاشات  من  ساعة   12 نحو  وبعد 
البرلمان، ترافقت مع مفاوضات اللحظات األخيرة، 
التشكيلة  السبت  الجمعة  ليل  البرلمان  رفض 
بتصويت  الجملي  الحبيب  قدمها  التي  الحكومية 

134 نائبًا ضدها من أصل 217.
وبعد ثالثة أشهر من االنتخابات، ينذر سقوط 
عدة  إلى  بالحاجة  الحكومية  الجملي  تشكيلة 
المضمونة  غير  اإلضافية  المفاوضات  أسابيع من 
البالد تحديات اجتماعية  النتائج، في وقت تواجه 
الدستور  ينص  الحالة  هذه  وفي  واقتصادية. 
تجاوز  »عند  أنه  على   89 الفصل  في  التونسي 
األجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة 
رئيس  يقوم  البرلمان،  ثقة  على  الحصول  عدم 
بإجراء  أيام  عشرة  )مدة(  أجل  في  الجمهورية 
مشاورات مع األحزاب واالئتالفات والكتل النيابية 
لتكليف الشخصية األقدر من أجل تكوين حكومة 

في أجل أقصاه شهر«.
آخر،  لشهر  المهلة  تلك  تمدد  أن  ويمكن 
وفي حالة الفشل مرة أخرى في تكوين حكومة، 
فإنه لن يتبقى، بحسب الدستور، خيار آخر سوى 
انتخابات  إلى  ويدعو  البرلمان  الرئيس  يحل  أن 
تشريعية جديدة »في أجل أدناه خمسة وأربعون 

يومًا وأقصاه تسعون يومًا«.

نجاح للديمقراطية
أيام  عشرة  سعيد  قيس  الرئيس  لدى  وبات 
األقدر  إيجاد »الشخصية  إلجراء مشاورات هدفها 

من أجل تأليف حكومة في أجل أقصاه شهر«.
مختلف  يمثلون  الذين  النواب  وتبادل 
حركة  طرف  من  خصوصًا  السياسية  التشكيالت 

النهضة الحائزة على األغلبية البرلمانية االتهامات 
المخصصة  العامة  الجلسة  من  تدخالتهم  خالل 
المقترحة،  الجملي  الحبيب  لحكومة  الثقة  لمنح 
ذهب بعضهم إلى تحميل قوى إقليمية بالتدخل 
إسقاط  أجل  من  التونسي،  الداخلي  الشأن  في 
عن  آخرون  عبر  وقت  في  الجملي.  حكومة 
تخوفهم من تأثير الملف الليبي على تونس أمنيًا 

واقتصاديًا.
جميلة  النهضة،  كتلة  عن  النائبة  وحذرت 
الجملي،  حكومة  »إسقاط  خطورة  من  الجويني، 
األوضاع  جراء  المتوقعة،  المخاطر  إلى  مشيرة 
على الحدود التونسية الليبية واإلضراب المرتقب 
بتوقيف إنتاج حقول الطاقة في الجنوب التونسي«.
من جهته انتقد النائب عن حركة النهضة، عبد 
الثورة  على  البعض  »تآمر  سماه  ما  الحريزي  اهلل 

التونسية داخل تونس وخارجها«.

عواصم خارجية
كتلة  عن  النائب  قال  السياق،  هذا  وفي 

إسقاط  قرار  إن  سمارة،  الصحبي  المستقبل، 
اتخاذه  تم  المقترحة،  الجملي  الحبيب  حكومة 
بـ»دوائر  سماه  ما  متهمًا  خارجية،  عواصم  في 
في  دورًا  لعبت  بأنها  الفرنسي«،  االستعمار 
حتى  تونس  في  سياسية  أطراف  »استقطاب 
التجربة  وتجهض  الحكومة،  هذه  تسقط 

الوليدة«. الديمقراطية 
نضال  الكرامة  ائتالف  عن  النائب  وأكد 
ظل  في  خاصة  الفراغ  تفادي  ضرورة  السعودي 
بحرب  تنذر  التي  ليبيا،  في  الميدانية  التطورات 
الدستوري  الحزب  كتلة  عن  النائب  أما  وشيكة. 
الحر، ثامر سعد، فقد شكك في جاهزية الحكومة 

المقترحة من قبل الحبيب الجملي.
خطوات  التونسي  البرلماني  وانتقد 
الدبلوماسية التونسية بقيادة رئيس الجمهورية، 
الليبي،  الملف  مع  تعاطيها  في  سعيد،  قيس 
»سيزيد  الجملي  لحكومة  الثقة  منح  أن  معتبرًا 
خاصة  الخارجية،  السياسة  وإرباك  تشتيت  في 
أن الحكومة مطالبة بترجمة خطة الرئيس سعيد 

الدبلوماسية عبر وزارة الشؤون الخارجية«.

الشعب التونسي
الكتلة  رئيس  اعتبر  متصل  سياق  وفي 
غازي  الشعب،  نواب  بمجلس  الديمقراطية 
تمثل  أن  يمكن  ال  »الحكومة  هذه  الشواشي 
في  سقوطها  شأن  ومن  التونسي،  الشعب 
البرلمان، أن يعطي صورة سلبية عن تونس في 

الخارج، في ظل األوضاع اإلقليمية المتحركة«.
نبيل  تونس«،  »قلب  حزب  رئيس  وفصل 
الثاني في عدد  الترتيب  القروي، الذي يحوز على 
مقاعد البرلمان في موقفه من الحكومة الجديدة 
قبل التصويت عليها قائاًل: »إن حزب قلب تونس 
لحزب  يمكن  وال  زور،  يكون شاهد  أن  يمكن  ال 
يتحصل على 25 % فقط من مقاعد البرلمان أن 

يتغول في المشهد السياسي«.
بحركة  حريًا  كان  أنه  القروي  نبيل  واعتبر 
المناسبة  الشخصية  اختيار  »حسن  النهضة 
لترؤس الحكومة، خاصة في ظل الظرف الصعب 

في  الحرب  اندالع  وفي ظل  تونس  تعيشه  الذي 
ألعضاء  الثقة  منح  جلسة  افتتاح  وخالل  ليبيا«. 
ليبيا  أن  الجملي  الحبيب  اعتبر  المقترحة  حكومته 
أضحت مصدر قلق وانشغال مشددًا على مواصلة 
لمساعدة  الدولية  األطراف  مع  إلتزامها  تونس 
بعيدا  الراهنة  األزمة  تجاوز  الليبيين على  األشقاء 
ووضع  الحوار  خالل  من  األجنبي  التدخل  عن 

المصلحة العليا لبالدهم فوق كل اعتبار .
ولإلشارة يشير الدستور التونسي إلى أن رئيس 
الجمهورية قيس سعيد يقوم في أجل عشرة أيام 
والكتل  واالئتالفات  األحزاب  مع  مشاورات  بإجراء 
النيابية لتكليف الشخصية األقدر من أجل تكوين 

حكومة في أجل أقصاه شهر.
واستقبل سعيد صباح، السبت، رئيس النهضة 
أمامه  وشدد  الغنوشي،  راشد  البرلمان  ورئيس 

على »ضرورة احترام الدستور«.
ورأى المحلل السياسي سليم خراط من منظمة 
 54 الحائزة  النهضة  أن  الحكومية  غير  »بوصلة« 
رسالة  تستخلص  »لم   217 أصل  من  مقعدًا 

استراتيجية  للنهضة  كانت  أنه  واعتبر  الناخبين«. 
»هيمنة«. وشاركت النهضة بشكل مباشر أو غير 
مباشر في السلطة في السنوات التسع األخيرة، في 
أعقاب سقوط الرئيس األسبق زين العابدين بن 
علي. وحلت ثانية في انتخابات 2014 التشريعية، 
الفائز. ورغم عدم منح  الحزب  وعقدت تحالفًا مع 
البرلمان الثقة للحكومة المقترحة، فإن عددًا من 
بما  رحبوا  الجملي،  الحبيب  وكذلك  المراقبين، 
اعتبروه »نجاحًا للديمقراطية التونسية«، وأشاروا 
شفافية  يعكس  البرلمان  في  السقوط  أن  إلى 
جرى  ما  أن  خراط  واعتبر  التونسية.  المؤسسات 
»ال يمثل ازمة سياسية نظرًا إلى مسار مؤسساتي 

وديمقراطي محدد لما بعد ذلك«.

مبادرة وطنية
في المقابل، ال شيء يسمح بتوقع نتيجة جولة 
ائتالف  تشكيل  أجل  من  الجديدة  المفاوضات 
حكومي. ورأى خراط أن »النهضة ستسعى للحفاظ 
على )موقع( في الحكومة المقبلة، ولكن سيكون 
من الصعب عليها التأثير في المفاوضات خصوصا 

في حال تجمعت كتل صغيرة« لمواجهتها.
رئيس  القروي،  نبيل  عرض  الجمعة،  ومساء 
بـ38 مقعدًا،  برلمانيًا  الثاني  حزب »قلب تونس« 
نفسه كبديل، كاشفًا »مبادرة وطنية« من شأنها 
إلى  السياق  هذا  في  وأشار  برلمانية.  كتل  جمع 
»تحيا  حزب  ليبراليي  وإلى  الشعب  حركة  كتلة 
تونس« ومستقلين. ولكن »الشعب« سارعت إلى 
األكاديمي  التونسي،  الرئيس  يملك  وال  النفي. 
أكتوبر،  في  واسعة  بغالبية  رئيسًا  ُانتخب  الذي 
وقد  السياسي،  المشهد  ضمن  طبيعيين  حلفاء 
سعى إلى أخذ مسافة واحدة من مختلف األحزاب.

المنادية  المكونات  إلى  أقرب  ُيعتبر  أنه  غير 
الشعب  حركة  غرار  على   ،2011 ثورة  بمبادئ 
وسعى  عبو.  محمد  بزعامة  الديمقراطي  والتيار 
إلى إطالق مفاوضات جديدة بين هذه المكونات 
الحكومة  رئيس  يتزعمه  الذي  تونس«  و»تحيا 
المنتهية واليته يوسف الشاهد. وفي حال أخفقت 
لتشكيل  سعيد  سيختارها  التي  الشخصية  أيضًا 
حكومة، سيكون بمقدوره حل البرلمان، ما يعني 
لكبح  الالزمة  التدابير  اتخاذ  في  جديدًا  تأخيرًا 
على  بثقلها  تلقي  التي  البطالة  ونسب  التضخم 

معيشة التونسيين.

تونس – وكاالت

الفراغ السياسي مستمر

عمان ما بعد قابوس.. والرهان على مواصلة الحياد

األزمة  حّدة  وازدياد  حكومة  تشكيل  تعثر  مع 
على  اللبنانيين  نقمة  تزداد  والمالية،  االقتصادية 
قاعاتها  التي تشهد  والمصارف  السياسية  الطبقة 
بالحصول  الراغبين  المودعين  مع  إشكاالت  يوميا 
تنذر  حادة  أزمة سيولة  في خضم  أموالهم،  على 

بتصعيد االحتجاجات. 
حيث  بيروت،  في  التجاري  الحمرا  شارع  وشهد 
عشرات  وفروع  ومقرات  المركزي  المصرف  مقر 
المصارف، مواجهات عنيفة ليال استمرت لساعات، 
وأوقعت جرحى، تخللها إقدام محتجين على تكسير 
واجهات المصارف وإلقاء الحجارة على القوى األمنية 
التي أطلقت الغاز المسّيل للدموع لتفريقهم وأعلنت 
إلى  الثالثاء،  اللبنانيون،  وعاد  59 شخصا.  توقيف 
المناطق  من  وعدد  بيروت  في  مجددا  الشوارع 
اللبنانية، احتجاجا على تعّثر تشكيل حكومة وازدياد 
حدة األزمة االقتصادية والمالية، في حلقة جديدة 
من سلسلة احتجاجات غير مسبوقة يشهدها لبنان 

منذ 17 أكتوبر.
منذ  تنظيف  عمال  انهمك  الحمرا،  شارع  وفي 
واجهات  زجاج  إزالة  في  الباكر،  الصباح  ساعات 
المصارف المتناثر أرضا، بينما انصرف عمال صيانة 
إلى كسر واجهات متصدعة، الستبدال أخرى جديدة 
الزجاجية  الواجهات  ليال  المتظاهرون  وكسر  بها. 
التي  السير  إشارات  أعمدة  مستخدمين  الصلبة، 

ومطافئ  حديدية  وقساطل  مكانها  من  اقتلعوها 
الحريق. كما حطموا أجهزة الصراف اآللي ورشوها 
بالطالء األحمر وكتبوا على الجدران شعارات مناوئة 
للمصارف. واستمرت عمليات الشغب لنحو خمس 
ساعات تقريبا، وتخللها إلقاء المتظاهرين الحجارة 
على قوات األمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع 
ما  وفق  اللبناني،  األحمر  الصليب  وعالج  بكثافة. 
برس«  لـ»فرانس  األربعاء،  باسمه  متحدث  قال 
37 جريحا من مدنيين وعسكريين، تم نقل ثالثة 
وأعلن  للعالج.  المستشفى  إلى  منهم  مدنيين 
من  مجموعة  عالج  أنه  جهته  من  المدني  الدفاع 
ونقل  الحمرا،  شارع  في  والعسكريين  المدنيين 
بعض المصابين إلى مستشفيات المنطقة من دون 
تحديد عددهم. وأحصت قوى األمن الداخلي من 
جهتها إصابة 47 عنصرا خالل الصدامات. وأفادت 
في بيان األربعاء عن »توقيف 59 مشتبها به في 
قليل  عدد  إطالق  وتم  واعتداءات«.  شغب  أعمال 

منهم بعد التحقيق معهم، وفق ناشطين.

غضب الناس
دوامهم  إلى  المصارف  غالبية  موظفو  وحضر 
بشكل طبيعي، متفقدين األضرار التي لحقت بمكان 
عملهم، قبل أن يستأنفوا استقبال المودعين. ومنذ 
قاعات  داخل  لساعات  المودعون  ينتظر  أسابيع، 
حساباتهم  من  محدود  مبلغ  لسحب  المصارف 
الشخصية بالدوالر، بعدما حددت المصارف سقفا ال 

يالمس األلف دوالر شهريا. 

نقمة اللبنانيني تزداد على 
املصارف والطبقة السياسية

هيثم بن طارق يتولى السلطنة في انتقال سلس وسريع 
ويتعهد بانتهاج سياسة »عدم التدخل«

يطرح تولي سلطان جديد مقاليد الحكم في 
عمان، تساؤالت بشأن مواصلة سياسة الحياد 
تميزت  التي  السلطنة  اتبعتها  التي  التقليدية 
خالل  والدولي  اإلقليمي  الوسيط  دور  بلعب 
السلطان  فيها  حكم  التي  القرن  نصف  فترة 

قابوس البالد.
وتوفي السلطان قابوس الذي تولى الحكم 
 79 عن  الجمعة  مساء   ،1970 يوليو   23 في 
عامًا، وفي انتقال سلس وسريع للسلطة، أدى 
وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق 
بعد  الدستورية  اليمين  السبت،  سعيد،  آل 
الراحل  لعمان خلفًا البن عمه  تعيينه سلطانًا 

قابوس.
عمان  سلطان  طارق،  بن  هيثم  وتعهد 
الخارجية  السياسة  بمواصلة  السبت،  الجديد 
السلمي  التعايش  على  تقوم  إنها  قال  التي 
والحفاظ على العالقات الودية مع كافة الدول.

نقلها  كلمة  في  الجديد،  السلطان  ودعا 
لتنمية  الجهود  بذل  إلى  الرسمي،  التلفزيون 
سلفه  نهج  على  والسير  للنفط،  المنتج  البلد 
توفي  الذي  سعيد  بن  قابوس  السلطان 
الجمعة وبنى دولة عمان الحديثة ولعب دور 

الوسيط في المنطقة.
أول  في  عامًا(   65( الجديد  السلطان  وقال 
تصريحات له بعد تنصيبه: »سوف نرتسم خط 
وسياسة  الثوابت  مؤكدين  الراحل،  السلطان 
بالدنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي 
وعدم  الجوار  وحسن  والشعوب  األمم  بين 

التدخل في الشؤون الداخلية لغيرنا«.
الغربيين  المسؤولين  من  عدد  وتوافد 
والعرب، األحد، إلى العاصمة العمانية مسقط؛ 
وفاة  بعد  الحاكمة  للعائلة  التعازي  لتقديم 
عامًا.   79 عمر  عن  الجمعة  قابوس  السلطان 
بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  وتوجه 
جونسون وولي العهد البريطاني األمير تشارلز 
واستقبلهما  التعازي  لتقديم  العلم  قصر  إلى 

السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد.

نيكوال  السابق  الفرنسي  الرئيس  وشارك 
العزاء، بعد  ساركوزي أيضًا في تقديم واجب 
يوم من تولي السلطان الجديد مقاليد الحكم.

ويرجح محللون أن يحافظ السلطان الجديد 
التي  إرث قابوس، ويستمر في سياسته  على 
في  مسقط  إلى  السياسي  االستقرار  جلبت 

منطقة غالبًا ما تعصف بها األزمات.
مسقط  إلى  مرارًا  الغربية  الدول  وتوجهت 
النزاعات  في  ليس  التوسط  منها  لتطلب 
اإلقليمية فحسب، لكن في قضايا دولية أيضًا، 
بما في ذلك االتفاق النووي مع إيران في العام 
اتصال  قنوات  على  السلطنة  وأبقت   .2015
الحوثيين في  والمتمردين  إيران  مفتوحة مع 
اليمن وحتى مع إسرائيل التي ال ترتبط معها 

بعالقات رسمية.
ويرى عضو هيئة تدريس في قسم التاريخ 
في جامعة الكويت والزميل في مركز كارنيغي 
بدر السيف، أنه »من دون شك، ستظل عمان 
النهج  هذا  لها  قدم  حيث  النهج  نفس  تتبع 
)الحاكمة(  األسرة  أن  »بما  وتابع:  الكثير«. 

ارتضت خيار قابوس في تسمية الحاكم، فمن 
الخارجية،  سياساته  في  تستمر  أن  الطبيعي 
حيث هذه السياسات قدمت الكثير لعمان، وال 

سبب لتغيير النهج«.
السابق  في  يتولى  الجديد  السلطان  وكان 
المكلفة  المستقبلية  الرؤى  لجنة  رئاسة 

التخطيط لمستقبل عمان حتى العام 2040.
دول  معهد  من  ديوان  كريستين  وقالت 
»الضمان  إن  واشنطن  في  العربية  الخليج 
األفضل لحياد عمان سيكون عبارة عن إعادة 
شعبها  على  تعتمد  ناجحة  اقتصادية  هيكلة 

وتتجنب االعتماد على أي قوة أخرى«.

إرث قابوس
مع  جيدة  عالقات  على  مسقط  حافظت 
التعاون  مجلس  في  بقيت  بينما  طهران، 
الخليجي، رغم العداوة العميقة بين السعودية 

وإيران.
لم  التي  الوحيدة  الخليجية  الدولة  وكانت 
بقيادة  العسكري  التحالف  حملة  في  تشارك 

الرياض ضد المتمردين الحوثيين اليمنيين.
اندالع  على  أكثر من خمس سنوات  وبعد 
من  المدعومة  اليمنية  الحكومة  بين  الحرب 
السعودية والمتمردين، ال تزال سلطنة عمان 
محادثات.  الجانبان  عقد  حيث  محايدة  أرضًا 
قيادات  من  مجموعة  عمان  تستقبل  كما 
فيها  يلتقون  ما  غالبًا  الذين  المتمردين، 

سفراء دول غربية.
سنام  الخليج  شؤون  في  الخبيرة  وتقول 
فاكيل، من معهد »تشاتام هاوس« البريطاني 
لـ»فرانس برس«، إنه »من مصلحة )السلطان 
سيدعم  كشخص  نفسه  تقديم  الجديد( 
قابوس  مثل  قائد  إرث  ويواصل  االستمرارية 

الذي كان يعتبر ناجحًا«.
»مهمة  االستمرارية  فإن  فاكيل  وبحسب 
للغاية« ألن »سلطنة عمان تواجه نقاط ضعف 
)داخل  تحديات  إلى  باإلضافة  اقتصادية، 
األخيرة  بالسنوات  تتعلق  مخاوف  مع  الخليج( 
الماضية عندما رأينا سياسة خارجية سعودية 

وإماراتية حازمة للغاية«.
الرغم من رحيل  أنه على  ويؤكد مراقبون 
قابوس فإن خبرة سلطنة عمان الدبلوماسية 
واستعدادها لخوض مفاوضات تتسم بالسرية 

في العادة أمر يتجاوز السلطان نفسه.
الحكم  مقاليد  الجديد  السلطان  ويتولى 
وحليفتها  السعودية  فيه  خففت  وقت  في 
اإلقليمية اإلمارات من حدة مواقفهما في عدة 
ملفات إقليمية بما في ذلك قتال المتمردين 
لتراجع  بوادر  وجود  مع  اليمن  في  الحوثيين 
عندما  أيضًا  محايدة  السلطنة  وبقيت  النزاع. 
مع  عالقاتها  أخرى  ودول  السعودية  قطعت 

قطر في يونيو 2017.
وبحسب ديوان فإن نزعة الحياد في عمان 
على  المطل  الجغرافي  »موقعها  إلى  تعود 
العرب وتاريخ استقاللها عن جاراتها في  بحر 

الخليج«.
الجديدة  القيادة  »ستستند  وتابعت: 
إطار  في  قابوس  السلطان  سلطة  إلى  كثيرًا 
سعيها التعامل مع النزاعات اإلقليمية الصعبة 

والتحديات اإلقليمية«.

● هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد يؤدى اليمين الدستورية

● سيدة تلتقط صورة لصراف آلي رشه المتظاهرون بالطالء األحمر خالل احتجاجات

ثالثة ماليني نازح سوري يأملون باستمرار تمديد إيصال املساعدات 
إدلب  محافظة  في  سكان  رحب  شديد  بحذر 
نحو  نسمة  ماليين  ثالثة  تؤوي  التي  السورية، 
نصفهم من النازحين، بقرار مجلس األمن الدولي 
عبر  اإلنسانية  المساعدات  إيصال  آلية  تمديد 
مخاطر  من  إغاثة  منظمات  نبهت  فيما  الحدود، 

تقليص العمل بها.
ومنذ العام 2014، يجدد مجلس األمن الدولي 
سنويًا تفويض إدخال المساعدات عبر أربعة معابر 
قوات  سيطرة  عن  خارجة  مناطق  إلى  حدودية 
واجه  ديسمبر،   20 في  أنه  إال  السوري.  النظام 

تمديد التفويض رفض كل من روسيا والصين.
التنازالت  من  سلسلة  ثم  مفاوضات  وبعد 
بين الدول المعنية، صوت مجلس األمن الجمعة 
أشهر  ستة  لمدة  لكن  التفويض  تمديد  لصالح 
على  المساعدات  إيصال  يقتصر  أن  على  فقط 

نقطتين حدوديتين مع تركيا حصرًا.
ويربط معبر باب الهوى تركيا بمحافظة إدلب 
سيطرة  تحت  بمعظمها  الواقعة  غرب(،  )شمال 

هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة سابقًا( وتشهد 
بين الحين واآلخر تصعيدًا عسكريًا لقوات النظام، 
بمناطق  تركيا  السالمة  باب  معبر  يربط  فيما 
سيطرة الفصائل الموالية ألنقرة في شمال سوريا.
بشكل  يعتمدون  سكان  تنفس  إدلب،  وفي 
لتمديد  الصعداء  الدولية  المساعدات  على  كبير 

التفويض.
وقال أبو عبدو )36 عامًا(، الوالد ألربعة أطفال 
والنازح منذ سبعة أشهر من جنوب إدلب، »كنت 
خائفًا جدًا من أن يمنعوا المساعدات، وبدأت أفكر 
نعيش  فنحن  وأطفالي،  أنا  أفعل  أن  علي  ما  في 

بفضل المساعدات«.
خارجة عن  منطقة  أبرز  ومحيطها  إدلب  وتعد 
الحين  بين  تصّعد  التي  النظام،  قوات  سيطرة 
واآلخر عملياتها العسكرية فيها، ما يدفع بموجات 
المنتشرة  المخيمات  وعدد  حجم  من  تزيد  نزوح 

فيها وخصوصاً بالقرب من الحدود التركية.
األخيرة  األسابيع  في  إدلب  محافظة  وتعرضت 
لتصعيد في القصف، دفع وفق األمم المتحدة أكثر 
من 310 آالف شخص إلى النزوح من ريف إدلب 
الجنوبي. ويحتاج هؤالء إلى مساعدات ملحة بينما 

أبو  محمد  وقال  نزوحهم.  معاناة  الشتاء  يفاقم 
الجنوبي  إدلب  ريف  من  النازح  عامًا(،   29( سعيد 
تعيش  »غالبيتنا  بنش،  بلدة  في  حاليًا  ويسكن 
على المساعدات اإلنسانية، فليس هناك عمل أو 
بالمساعدات،  العمل  بتمديد  فرحه  دخل«. ورغم 
أعرب إبراهيم )40 عامًا( النازح من حماة إلى أحد 
مخيمات إدلب عن خشيته من تقليص مدة العمل 
عسكري.  لتصعيد  دائمًا  تتعرض  منطقة  في  بها 
منطقة  في  بالقطارة  »المساعدات ستصبح  وقال 

تكثر فيها المخيمات والعائالت النازحة«.

ال تبرير إنسانيا
ويستفيد من المساعدات العابرة عن الحدود، 
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  بحسب 
 2,7 بينهم  سورًيا،  ماليين  أربعة  اإلنسانية، 
في  مليون  و1,3  سوريا  غرب  شمال  في  مليون 

شمال شرق البالد.
أن  شيلدرن«  ذي  »سايف  منظمة  واعتبرت 
العمل  لتقليص  المناسب  الوقت  ليس  اليوم 
المديرة  وقالت  للحدود.  العابرة  بالمساعدات 
وقت  »في  آيشينغ  إينغر  للمنظمة  التنفيدية 

تبرير  أي  هناك  ليس  أنه  إال  بالتمديد،  نرحب 
يعيش  وقت  في  )الدولي(  القرار  نطاق  لتقليص 
وتتواصل  العراء  في  السوريين  المدنيين  آالف 
في  المدنية«،  التحتية  المنشآت  على  اإلعتداءات 
إشارة إلى إدلب. وأضافت أن القرار األخير يظهر 
أن »سياسات الدول األعضاء أهم من تأمين سقف 
األمن  مجلس  قرار  ويلغي  تحته«.  األطفال  ينام 
أبرزهما  معبرين،  عبر  المساعدات  إيصال  األخير 
كان  ما  عادة  والذي  العراق،  مع  اليعربية  معبر 
الواقعة  المناطق  إلى  المساعدات  إليصال  ُيعتمد 
شرق  شمال  في  األكراد  المقاتلين  سيطرة  تحت 

البالد، وحيث تنتشر أيضًا مخيمات نازحين عدة.
عن  الجمعة  الدولية  اإلغاثة  لجنة  وأعربت 
الذي  بالتفويض  العمل  تقليص  من  »خشيتها« 
اعتبرت أنه ليس له »أي تبرير إنساني«، خصوصًا 
سيؤدي  كونه  العراق  مع  المعبر  إغالق  لناحية 
ضرورية«  صحية  إمدادات  وقف  إلى  »سريعًا 
شمال  في  الصحية  الرعاية  في  العمل  ويعطل 
شرق سورية. وقال رئيس مجلس إدارة المنظمة 
ديفيد ميليباند إن شبكات اإلمدادات داخل سوريا 

ال يمكنها ببساطة ملء الفراغ.

مسقط –وكاالت

دمشق –وكاالت

●  طفالت سوريات نازحات في مخيم قرب الحدود التركية

بيروت –وكاالت



معدالت  رفع  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
مليون  إلى  لتصل  الجاري  العام  خالل  اإلنتاج 
و174 ألف برميل في اليوم، وهي النسبة األعلى 
قيمته  دخال  المؤسسة  حققت  كما  سنوات،  منذ 
22 مليارا و495 مليون دوالر أودع بمصرف ليبيا 
المؤسسة،  إدارة  رئيس مجلس  المركزي، حسب 

المهندس مصطفى صنع اهلل.
وضع  ــام  ــع ال خــالل  استطاعت  المؤسسة 
مثل  اإلنــتــاج،  على  ــار  اآلب من  كبيرة  مجموعة 
جهود  بفضل  فعليا  اإلنتاج  بدأ  الذي  الفار  حقل 
شركة الواحة في استكمال المشروع المتعثر منذ 
ليبيا«،  بها  تمر  التي  »الظروف  بسبب  سنوات 
اهلل  صنع  وفق  اآلبــار،  مئات  صيانة  إلى  إضافة 
الذي أدلال بهذه التصريحات في ختام اجتماعات 
لمؤسسة  التابعة  للشركات  العمومية  الجمعية 
الماضي،  األسبوع  نهاية  طرابلس،  في  النفط 

بحضور عدد من أعضاء مجلس اإلدارة.
لشركة  العمومية  الجمعية  عقدت  ذلــك،  قبل 
والغاز  النفط  وإنتاج  الستكشاف  ليبيا«  »زالف 
يناير   8 برئاسة صنع اهلل وذلك في   2019 لعام 
الصحة  إدارة  الجاري، حيث تم استعراض نشاط 
االستكشافي  والنشاط  والبيئة  واألمن  والسالمة 
المشاريع  والتطويري والحفر والدراسات ونشاط 
المالي  والــوضــع  ــي،  اآلل والحاسب  والتصنيع، 
والقانوني،  المالي  والجانب  »ســاب«،  لمشروع 

والموارد البشرية للشركة.
الشركة  أهــداف  العمومية  الجمعية  وناقشت 
التشغيلية  والميزانية   2020 للعام  وبرامجها 
المتعلقة  التطورات  وآخر  المقترحة،  التقديرية 
محطة  لتزويد  الشركة  وضعتها  التي  بالخطط 
والمستهدف  بالغاز  الكهربائية  للطاقة  أوبــاري 

من حقل العطشان.
الماضي  يوليو  في  النفط  مؤسسة  ووافقت 
ــاري  أوب في  الكهربائية  المحطة  تزويد  على 
بالغاز من حقل العطشان. كما استعرض اجتماع 
الجمعية العمومية دراسة إنشاء مصفاة الجنوب، 
لحقل  المبكر  واإلنــتــاج  االمــتــيــازات،  وتصنيف 
لحقل  االقتصادية  الجدوى  ــة  ودراس ــراوان،  ايـ

العطشان.

النفط  مؤسسة  إدارة  مجلس  أعضاء  وشــدد 
والميكنة  المنظومات  على  التركيز  ضرورة  على 
»زالف  بشركة  اإلدارية  األعمال  لتنظيم  الحديثة 
ــواردة  ال بالمالحظات  جانب  األخــذ  مع  ليبيا« 
بتقرير هيئة المراقبة، معتبرين أن الشركة تمثل 
الجنوب،  في  جديدة  صناعية  مرحلة  »إشراقة 
الحتوائها  نظرا  جديدة  بشركة  ليست  فهي 

صنع  وقال  المتخصصة«.  العملية  الخبرات  على 
»دعم  الشركة  هذه  إنشاء  من  الغاية  إن  اهلل 
اإلنتاج  رفع معدالت  الوطني من خالل  االقتصاد 
بليبيا،  والــغــازي  النفطي  االحتياطي  وزيـــادة 
للشباب  العمل  فرص  وخلق  جديدة،  آفاق  وفتح 
والدفع  الجنوبية،  المنطقة  في  وباألخص  الليبي 
وتشجيعها  الوطنية  والــغــاز  النفط  بشركات 
وقبول  ذلــك،  تجاه  بمسؤولياتها  التطلع  على 
مجال  في  بليبيا  العالمية  الشركات  مع  التحدي 

االستكشاف والتطوير«.
ــض الــقــطــع  ــع ولـــفـــت إلــــى تــخــصــيــص ب
سرت  بأحواض  والواقعة  للشركة  االستكشافية 
ووضعها  بتطويرها  لتقوم  وغدامس  ــرزق  وم
الدراسات  تعد  الشركة  أن  مؤكدا  اإلنتاج،  على 
المتوقع  ومن  إيــراوان،  حقل  لتطوير  الهندسية 

أن تبدأ باإلنتاج فيه بنهاية العام الحالي 2020.

دينار  مليون   986 قدره  فائضا  ليبيا  حققت 
العام  خالل  الفعلية  النفقات  إجمالي  في 
2019، التي بلغت 45.8 مليار دينار، بعد أن 
كان مقدرا لها 46.8 مليار دينار في الترتيبات 

المالية، حسب بيان مصرف ليبيا المركزي.
وأظهر بيان »المركزي« بطرابلس الصادر 
إجمالي  أن  اإليراد واإلنفاق،  الثالثاء، بشأن 
مليار   31.3 بلغ  الفعلية  النفطية  اإليــرادات 
اإليـــرادات  عن  مليار   4.9 بفائض  دينار 
الترتيبات  في  دينار  مليار  بـ26.4  المقدرة 

المالية للعام 2019.

تراجع إيراد الضرائب والجمارك
ــرادات  إي فيه  ارتفعت  ــذي  ال الوقت  وفــي 
السيادية  ــرادات  اإلي تراجع  لوحظ  النفط، 
للعام 2019 في كل من الضرائب والجمارك 
بيع  ــرادات  ــ إيـ عــن  فضال  ــاالت،  ــصـ واالتـ
المحروقات والمخصص من أرباح المصرف 

المركزي.
للضرائب  الفعلية  اإليرادات  شهدت  فقد 
عجزا قدره 254 مليون دينار، إذ بلغت 946 
في  لها  مقدرا  كان  أن  بعد  دينار  مليون 

الترتيبات المالية 1.2 مليار دينار.
وهوت إيرادات الجمارك التي كان مقدرا 
إلى   %62.8 بنسبة  دينار  مليون   800 لها 
إلى  قيمته  بعجز وصلت  دينار  مليون   297

503 ماليين دينار.
في  االتصاالت  ــرادات  إي هبطت  كذلك، 
 262 إلى   %62.5 بنسبة  المالية  الترتيبات 
مليون دينار، مقابل 750 مليون دينار بعجز 

وصل إلى 488 مليون دينار.

..وإيرادات بيع المحروقات
بالسوق  المحروقات  بيع  إيــرادات  وأيضا 
المحلية التي لم تجن الترتيبات المالية منها 
إال 300 مليون دينار من 800 مليون دينار 
يعني  مما  العام،  خالل  لها  مقدرة  كانت 
 500 وقيمته   %62.5 نسبته  عجز  وجــود 

مليون دينار.
من  للمخصص  بالنسبة  نفسه  والحال 
يقدر  الــذي  المركزي،  ليبيا  مصرف  ــاح  أرب
المالية،  الترتيبات  في  دينار  مليون  بـ300 
جرى  ما  مليونا،   175 البالغ  العجز  ليتجاوز 

تخصيصه فعليا البالغ 125 مليون دينار.
واإليرادات  الخدمات  رسوم  وفيما يخص 
بعجز  دينار  مليون   394 فسجلت  األخــرى، 
بلغ  حين  في  ديــنــار،  مليون   156 ــدره  ق

النفطية والسيادية 33.9  إجمالي اإليرادات 
مليار دينار، وكان مقدرا له 31 مليار دينار، 

بارتفاع 2.9 مليار دينار.
األجنبي  النقد  بيع  رســوم  إيـــرادات  أمــا 
فبلغت 23.4 مليار دينار، مرتفعة 7.6 مليار 
دينار، وهي التي كان مقدرا لها 15.8 مليار 

دينار.

فائض اإلنفاق
واستحوذت المرتبات على 53% من إجمالي 
بـ24.51   2019 العام  خالل  الفعلي  اإلنفاق 
مليار دينار، بانخفاض بلغ 363 مليون دينار 
والبالغة  الباب  لهذا  المقدرة  النفقات  عن 

24.8 مليار دينار في الترتيبات المالية.
أما النفقات التيسيرية فقد بلغت 21% من 
بـ9.4   2019 خالل  الفعلي  اإلنفاق  إجمالي 
مليار دينار، وذلك بفائض 261 مليون دينار 

عن النفقات المقدرة في الترتيبات المالية.
نفقات  وهو  الثالث،  الباب  يخص  وفيما 
مليار  بـ4.6   %10 نسبتها  فبلغت  التنمية 
النفقات  عن  مليون   362 بفائض  دينار، 
لم  حين  في  دينار؛  مليارات  بـ5  المقدرة 
وقد  عجز،  أو  فائض  أي  الدعم  بند  يسجل 
اإلنفاق  إجمالي  من   %16 على  استحوذ 

الفعلي واستحوذ على 7.2 مليار دينار.
وخالل العام نفسه سجل إجمالي اإلنفاق 
 986 بفائض  دينار،  مليار   45.8 الفعلي 
مليون دينار، إذ بلغت النفقات المقدرة في 

الترتيبات المالية 46.8 مليار دينار.

النسبة األعلى للمرتبات
أن  بيانه  في  المركزي  المصرف  وأوضــح 

النققات المقدرة في الترتيبات المالية جرى 
تعديلها بناء على قرارات المناقلة الصادرة 
أن  ــى  إل مشيرا  الــرئــاســي،  المجلس  عــن 
المصرف غطى اإلنفاق على أبواب الميزانية 
وفقا للترتيبات المالية المعتمدة للعام 2019 

لكل القطاعات والمناطق الليبية.
بين  المطابقة  عملية  أن  ــى  إل ولفت 
بين  تتم  شهريا  وإيراداته  النفط  صادرات 
الوطنية  والمؤسسة  المركزي  ليبيا  مصرف 
على  اإلنفاق  بند  أن  على  مشددا  للنفط، 
النسبة األعلى من  المرتبات ال يزال يشكل 

بين بنود اإلنفاق في الميزانية.
ما  التنمية  على  اإلنــفــاق  بند  وشمل 
العامة  للشركة  دينار  مليون   645 قيمته 
لمشروعات  دينار  مليار  و2.6  للكهرباء، 
الوطنية  القطاعات، ومليار دينار للمؤسسة 
للنفط، و340 مليون دينار للدراسات العليا 

والبعثات، حسب بيان المصرف المركزي.

توزيع الدعم
 1.5 إلى  توزع  فقد  الدعم،  فيما يخص  أما 
مليار دينار لإلمداد الطبي و4.2 مليار دينار 
للكهرباء  دينار  مليون  و820  للمحروقات، 
و260  العامة  للنظافة  دينار  ماليين  و410 

مليون دينار للمياه والصرف الصحي.
ونبه المصرف المركزي إلى أن تحويالت 
الدولة بلغت 6.8 مليار دوالر في العام 2019 
ورسوم  لـ»منح  دوالر  مليار   1.6 وشملت 
حساب  على  بالخارج  الدارسين  الطلبة 
القضايا  ومصروفات  والسفارات،  المجتمع 
بالخارج  العالج  التزامات  وتسديد  الخارجية 
دوالر  مليار  و4.3  المجتمع«،  نفقة  على 
للمؤسسة الوطنية للنفط )تغطي بند دعم 
المؤسسة(  مصروفات  وبقية  المحروقات 
اعتمادات  لتغطية  دوالر  مليون  و857 

الجهات العامة.

مدفوعات النقد األجنبي
وبالنسبة للمدفوعات من النقد األجنبي فقد 
العام الماضي،  بلغت 24.6 مليار دوالر في 

وتتوزع إلى ما يلي:
حسابات  لتغذية  دوالر  مليار   17.7 أوال: 
مليار   7.6 تشمل  التي  التجارية،  المصارف 
األسر،  أربــاب  مخصص  من  نفذ  ما  دوالر 
و2.196  لالعتمادات،  دوالر  مليار  و7.912 
على  وعــالج  ــة  دراس ــواالت  ح دوالر  مليار 
المغتربين  ومــرتــبــات  الــخــاص  الحساب 
األغـــراض  ــداد  وسـ والــطــيــران  والتأمين 

الشخصية للمواطنين.
الدولة،  تحويالت  دوالر  مليار   6.8 ثانيا: 
منها 1.6 مليار دوالر للمنح والرسوم للطلبة 
ومصروفات  والسفارات  بالخارج،  الدارسين 
القضايا الخارجية والتزامات العالج بالخارج، 
و4.3 مليار دوالر للمؤسسة الوطنية للنفط 
اعتمادات  لتغطية  دوالر  مليون  و857 

الجهات العامة.

تحسن االقتصاد الكلي
وقال المصرف إن مؤشرات االقتصاد الكلي 
شهدت تحسنا ملحوظا في 2019، إذ ارتفع 
 34.9 الحقيقي من  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
مليار دينار العام 2017 إلى 47.1 مليار دينار 
 49.7 إلى  يرتفع  أن  ويتوقع   ،2018 العام 

مليار دينار العام 2019.
معدل  مستويات  »تــراجــع  ــى  إل وأشـــار 
السلع  ألسعار  العام  المستوى  التضخم 
إلى   2017 العام   %28.5 من  والخدمات 
مستويات مالية منذ الربع األخير من 2018 
إلى   2019 لعام  السنوي  المعدل  ليصل 
الدوالر  صرف  سعر  أن  إلى  منبها   ،»%.2
السوق  فــي  الليبي  الدينار  ــام  أم تــراجــع 
 2017 العام  مستوياته  أعلى  من  الموازية 
والبالغ نحو 9.2 دينار للدوالر، إلى نحو 4.08 

دينار للدوالر في 2019.

اقتصاد

كالم في األرقام

عجز الموازنة الكويتية الجديدة
التي تبدأ في أبريل المقبل   

قالوا

08

نفذت ورش الصيانة التابعة لشركة »سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز«، 
أعمال صيانة المحور الدوار لمولد الطاقة في حقل البيضاء، التابع لشركة 

الخليج العربي للنفط.
كبير  ضرر  إلى  أدى  مما  االحتكاك،  نتيجة  كبير  بشكل  المحور  وتآكل 
المفتاح،  مجرى  جهة  من  أقطارالمحور  حجم  صغر  وإلى  اللولب،  بأسنان 

وضرر بلوحة التثبيت.
وتصنيع  المتضرر،  القطر  مقطع  كامل  على  لحام  تعبئة  عملية  وأجريت 
باستخدام  الدوار  المحور  اختبر  ثم  الزهر،  حديد  معدن  من  تثبيت  لوحة 

الصبغة النفاذية من قبل أخصائي الفحص بقسم الحماية من التآكل.
وضع  كما  الــدوار،  العمود  مغناطيسية  اختبرت  الموازنة،  عملية  وقبل 
اآللة،  لمحور  الفنية  البيانات  وأدخلت  الموازنة،  آلة  على  الــدوار  المحور 
بعد  المطلوبة  »السماحية  على  الصيانة  هندسة  قسم  أخصائيو  وحصل 

عدة قراءات وزيادة أوزان تصحيحية للمحور«.

صيانة مولد الطاقة في حقل البيضاء

سنواصل بذل قصارى جهدنا 
لضمان استقرار أسواق النفط 
في الفترة المقبلة

األمير عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي

٢٥

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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من  الماضي  العقد  مدى  على  المساواة  انعدام  أصبح 
العالمي،  االقتصاد  في  وإرباكا  تعقيدا  األكثر  التحديات 
لكن الخبر السار هو أننا نملك من األدوات ما يمكننا من 
معالجة هذه القضايا، بشرط أن تتوافر لدينا اإلرادة. ورغم 
مردودها  فإن  اإلصالحات  تنفيذ  في  السياسية  المصاعب 

على النمو واإلنتاجية جدير بالعناء.
إن معالجة عدم المساواة تستدعي إعادة نظر، في عدة 

نقاط:
والضرائب  العامة  المالية  بالسياسات  يتعلق  ما  أوال، 
التصاعدية. وتشكل الضرائب التصاعدية عنصرا رئيسيا في 
السياسة المالية العامة الفعالة. وأبحاثنا تشير إلى إمكانية 
رفع معدالت الضريبة الحدية عند قمة هيكل توزيع الدخل، 

دون أن يأتي ذلك على حساب النمو االقتصادي.
التحصيل  في  الرقمية  بــاألدوات  االستعانة  فإن  كذلك 
الضريبي يمكن أن تدخل في إطار االستراتيجية الشاملة 
لتعزيز اإليرادات المحلية، فالحد من الفساد يمكنه تحسين 
التحصيل الضريبي وزيادة الثقة في الحكومة. وجدير بالذكر 
الالزمة  الموارد  تأمين  يمكنها  االستراتيجيات  هذه  أن 
المتاحة للمجتمعات واألفراد  لالستثمار في زيادة الفرص 

الذين يتركون وراء الركب.
االجتماعي  للنوع  المراعية  الميزانية  إعداد  ويمثل 
أداة ثمينة أخرى من أدوات المالية العامة في السعي 
للحد من عدم المساواة. وإذ تدرك دول كثيرة ضرورة 
تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فإن 
الحكومات بوسعها استخدام الميزانية المراعية للنوع 
االجتماعي لتنظيم اإلنفاق والضرائب على النحو الذي 
يحقق مزيدا من التقدم في المساواة بين الجنسين، 
مما يزيد من مشاركة المرأة في قوة العمل، ومن ثم 

تعزيز النمو واالستقرار.
االجتماعي  اإلنفاق  سياسات  أهمية  تتزايد  ثانيا، 
في معالجة عدم المساواة. فلدى تطبيقها على النحو 
الصحيح يمكن أن تؤدي دورا رئيسيا في التخفيف من 
حدة عدم المساواة في الدخل وما لذلك من آثار ضارة 

على المساواة في الفرص والتماسك االجتماعي.
ليصبحوا  الشباب  يعد  المثال،  سبيل  على  فالتعليم، 
مجتمعاتهم.  نهضة  في  يسهمون  منتجين  مواطنين 
الصحية تسهم  والرعاية 
كما  األرواح  إنقاذ  في 
جودة  تحسين  يمكنها 
الحياة. أما برامج التقاعد 
على  الــحــفــاظ  فتكفل 
عند  السن  كبار  كرامة 
التقدم في العمر. وتمثل 
القدرة على زيادة اإلنفاق 
االجتماعي مطلبا ضروريا 
ــداف  أه لتحقيق  أيــضــا 
المستدامة.  التنمية 
جديدة  دراســة  وتوضح 
أجراها الصندوق أن هذه 

الزيادة الالزمة تختلف إلى حد كبير بين مختلف البلدان.
أن  يمكن  االقتصاد  هيكل  في  إصالحات  إجــراء  ثالثا: 
يوفر دعما إضافيا لجهود الحد من عدم المساواة وذلك 
بتخفيض تكاليف التكيف، وتقليص التفاوتات بين األقاليم، 
الوظائف  من  المتزايدة  األعــداد  لشغل  العمالة  وتأهيل 

المراعية للبيئة.
وتمثل استراتيجية مشاركة الصندوق في قضايا اإلنفاق 
االجتماعي حجر الزاوية في منهجنا لمعالجة قضايا اإلدماج 
من  البلدان  جهود  في  مشاركاتنا  وتنطلق  االقتصادي. 
افتراض أن اإلنفاق االجتماعي ينبغي أن يكون كافيا، مع 
في  أساس مستدام  على  ومموال  كفؤا  يكون  أن  ضرورة 
نفس الوقت. وهذه ليست مجرد معايير للقياس، بل إنها 

مبادئ إرشادية ترتكز عليها مشورتنا بشأن السياسات.
وعلى سبيل المثال، إذا لم يكن اإلنفاق االجتماعي كافيا 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو توفير الحماية لشريحة 
كبيرة من األسر الفقيرة ومحدودة الدخل، فال بد عندئذ من 
زيادته. وسواء كان األمر يتعلق بمعالجة عدم المساواة أو 
المشاركة في قضايا اإلنفاق االجتماعي، فإننا نعلم أنه ليس 

بوسعنا تحقيق ذلك بمفردنا.
الدولية  المنظمات  بين  شراكة  هذه  أن  نرى  ونحن 
والدوائر األكاديمية والسلطات الوطنية والمجتمع المدني 
والقطاع الخاص للعمل معا من أجل تعزيز سياسات اإلنفاق 
التنمية  االجتماعي، ووضع ركيزة أساسية لتحقيق أهداف 

المستدامة.
في  العمل  ــوزراء  ب أخيرا  التقيت  المثال،  سبيل  على 
في  واسعة  بخبرات  يتمتعون  الذين  السبعة،  مجموعة 
التي يمكن  التوظيف والعمل  القضايا االجتماعية وقضايا 
ونحن  السياسات.  بشأن  مشورتنا  في  بها  نسترشد  أن 
على  الضوء  تسليط  خالل  من  المساعدة  يمكننا  بدورنا 
هذه القضايا في حوار السياسات االقتصادية الموسع بشأن 

االستقرار والنمو.
وباإلضافة إلى ذلك، فإن المنظمات الدولية مثل البنك 
الدولي ومنظمة العمل الدولية لديها معرفة بالغة القيمة 

بقضايا اإلنفاق االجتماعي.
األكاديمية  والــدوائــر  المدني  المجتمع  فــإن  كذلك 
ومستودعات الفكر واتحادات العمال تطرح جميعا منظورات 
فريدة لإلنفاق االجتماعي، وهي منظورات من شأنها إثراء 
رؤية الصندوق، ومساعدتنا في مقاومة االنسياق للتفكير 
الخاصة  القطرية  الظروف  تقدير  من  وتمكيننا  الجمعي، 

بصورة أفضل.
وبطبيعة الحال، ال يوجد حل واحد يناسب الجميع عندما 
يتعلق األمر ببرامج اإلنفاق االجتماعي. فكل بلد له تفضيالته 
المختلفة، ويواجه تحدياته المختلفة، ولديه تطلعات مختلفة. 
ولكن العمل المشترك يمكننا على األرجح من طرح األسئلة 

الصحيحة، وبالتالي التوصل إلى اإلجابات الصحيحة.

* المدير العام لصندوق النقد الدولي

املؤسسات الدولية مثل 
البنك الدولي ومنظمة 

العمل الدولية عليها 
دور في تحديد »اإلنفاق 

االجتماعي«

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.829دوالر أميركي
1.5619يورو

1.829الجنية االسترليني
0.3729الريال السعودي
0.381درهم إماراتي
0.203االيوان الصيني

األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 15 يناير 2020

مليار دوالر

تهديدات لالقتصاد العاملي

شركة »زالف ليبيا« تواصل خطة 
تزويد محطة كهرباء أوباري بالغاز 

من حقل العطشان

عجز في إيرادات الضرائب 
والجمارك وارتفاع إيرادات 

رسوم بيع النقد األجنبي

اإلنفاق يحقق فائضا بـ 986 
مليون دينار.. والناتج المحلي 

ينمو إلى 49.7 مليار دينار

نمو الناتج املحلي وتراجع التضخم وارتفاع اإليرادات النفطية
الوسط - محمود السويفي

بيان الترتيبات المالية للعام 2019

كريستالينا غورغييفا*

رفع معدالت إنتاج النفط إلى١٫١٧ 
مليون برميل يوميا

للنفط  الوطنية  بالمؤسسة  المستدامة  التنمية  إدارة  سلمت 
ومستشفيات  صحية  مراكز  إلى  الطبية  المعدات  من  عددا 
أفريقيا،  شمال  »إيني«  شركة  مع  بالتعاون  مرزق،  بحوض 
بالمؤسسة  المستدامة  التنمية  برنامج  أخصائي  وبحضور 
العربي،  إمحمد  الشرقية  بلدية  وعميد  قبلية،  بن  عــادل 
عبدالرؤوف  »إيني«  بشركة  االجتماعية  المشاريع  ومنسق 

موسى، وإبراهيم علي إبراهيم مندوبا عن بلدية تراغن.
المركز  إلــى  سلمتا  إسعاف  سيارتي  المعدات  وتشمل 
الصحي »فنقل« والمركز الصحي مجدول، إلى جانب تركيب 
القطرون  أجهزة تصوير أشعة »x-ray« بكل من مستشفى 
العام ومستشفى تساوه، حسب بيان للمؤسسة، مشيرا إلى 
)الجار الطيب(  العمل بمبدأ  أن »تلك الخطوة تأتي في إطار 
في  وتنموية  خدمية  مشاريع  لتنفيذ  المؤسسة  تتبناه  الذي 

المناطق المجاورة لعملياتها«.
سيارة  بمؤسسة  المستدامة  التنمية  إدارة  سلمت  كما 
إسعاف مجهزة بمعدات حديثة للعناية الفائقة لصالح جمعية 
الصحة  إدارة  مدير  وقــال  بنغازي.  فرع  األحمر«  »الهالل 
المؤسسة مستمرة في دعم  إن  بوخطوة،  بالمؤسسة، خالد 
تلعبه  »لما  ليبيا  ربوع  مختلف  في  األحمر«  »الهالل  جمعية 
سياسة  إطار  في  وذلك  ومحايد،  إنساني  دور  من  الجمعية 
مشاريع  دعم  أجل  من  المؤسسة  تبنتها  التي  الطيب  الجار 

تنمية مستدامة تعود بالنفع على كافة الليبيين«.
األحمر  الهالل  جمعية  مدير  التسليم  مراسم  وحضر 
التنمية  برامج  ومتابعة  الفاخري،  قيس  بنغازي  فرع  الليبي 
بنغازي  فرع  ومنسق  قادير،  فاطمة  المهندسة  المستدامة 

بالمؤسسة أنور البدري.

»التنمية املستدامة« تسلم 
معدات طبية إلى حوض مرزق

• عاملون في حقل نفط تابع لشركة البريقة

• اجتماعات الجمعية العمومية للشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط 

• تسليم معدات طبية من مؤسسة النفط للهالل األحمر ببنغازي



من  خشيتهم  عن  عراقيون  مسؤولون  أعــرب 
عقوبات  واشنطن  فرضت  إذا  اقتصادي  انهيار 
حسابات  تجميد  منها  بها،  لوحت  أن  سبق 
فيها  تحتفظ  المتحدة  الــواليــات  في  مصرفية 
مليار   35 نحو  البالغة  النفط  بعائدات  بغداد 
الدولة،  ميزانية  من   %90 تشكل  التي  دوالر، 

حسب وكالة »فرانس برس«.
بعد  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وغضب 
الخامس من يناير  العراقي في  البرلمان  تصويت 
البالد،  من  األجنبية  القوات  إخراج  على  الجاري 
ومن ضمنهم نحو 5200 جندي أميركي ساعدوا 
منذ  »داعــش«  تنظيم  دحر  في  المحلية  القوات 
طلب  إذا  إنه  مهددا  ترامب  وقال   .2014 العام 
عقوبات  عليهم  »سنفرض  المغادرة:  الجنود  من 

لم يروا مثلها من قبل«.
ويقول مسؤوالن عراقيان لـ»فرانس برس« إن 
الواليات المتحدة سلمت بعد ذلك رسالة شفهية 
الوزراء  رئيس  مكتب  إلى  استثنائية  مباشرة  غير 
أحد هذين  عبدالمهدي. وصرح  عادل  المستقيل 
تلقى  الــوزراء  رئيس  »مكتب  بأن  المسؤولين 
مكالمة تهديد بأنه إذا تم طرد القوات األميركية 

البنك  في  حسابكم  سنغلق  )واشنطن(  فإننا 
االحتياطي الفدرالي في نيويورك«.

تواجد  إنهاء  على  البرلمان  تصويت  وجــرى 
حيال  السخط  بسبب  العراق  في  األجنبية  القوات 
بغداد  في  مسيرة  بطائرة  أميركية  جوية  غارة 

الجنرال  مقتل  إلى  أدت  الجلسة  من  يومين  قبل 
رئيس  ونائب  سليماني  قاسم  النافذ  اإليراني 

هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.
في  العراقي  المركزي  البنك  حساب  وتأسس 
أعقاب  في   ،2003 العام  في  الفدرالي  االحتياطي 
الراحل  الرئيس  أطاح نظام  الذي  األميركي  الغزو 
صدام حسين. وبموجب القرار رقم 1483 الصادر 
الذي  المتحدة،  لألمم  التابع  األمن  مجلس  عن 
النفطي  والحظر  المشددة  الدولية  العقوبات  رفع 
حسين  صدام  غزو  بعد  العراق  على  المفروض 
النفط  مبيعات  عــائــدات  جميع  فــإن  الكويت، 

العراقي تذهب إلى ذلك الحساب.
في  الخام  للنفط  منتج  أكبر  ثاني  هو  والعراق 
ويعتمد  )أوبك(،  النفط  المصدرة  الدول  منظمة 
ميزانية  من   90% من  بأكثر  النفط  عائدات  على 
 .2019 في  دوالر  مليار   112 بلغت  التي  الدولة 
بــالــدوالر  الــعــائــدات  تدفع  ــذا،  ه يومنا  وحتى 
ويبلغ  يوميا،  الفدرالي  االحتياطي  حساب  في 
الرصيد اآلن نحو 35 مليار دوالر، بحسب ما أكد 
وتدفع  بــرس«.  لـ»فرانس  عراقيون  مسؤولون 
مليار  بين  يتراوح  ما  تقريبا،  شهر  كل  بغداد 
وملياري دوالر نقدا من هذا الحساب، للمعامالت 

الرسمية والتجارية.

 13 من  بأكثر  فائضا  األلمانية  الحكومة  حققت 
أسفر  مما   ،2019 العام  موازنة  في  يورو  مليار 
عن »فسحة مالية« غير مستخدمة وسط دعوات 

لزيادة اإلنفاق.
 357 بلغت  التي  الضرائب  عائدات  وتجاوزت 
مليار يورو )397 مليار دوالر( حجم اإلنفاق بـ13.5 
وزارة  أفادت  ما  وفق  الماضي،  العام  يورو  مليار 
المال الفدرالية، االثنين، بحسب »فرانس برس«. 
في  للصحفيين  شولتز  أوالف  المالية  وزير  وقال 
برلين »كان لدينا بعض الحظ، لكننا قمنا كذلك 

بمهمة جيدة عبر إدارة األموال«.
وأشارت وزارة المال إلى أن الفوائد على ديون 
بينما  المتوقع،  من  أقل  كانت  المتبقية  ألمانيا 

كانت الضرائب على العائدات أعلى من المتوقع.
االشتراكي  للحزب  ينتمي  الذي  شولتز،  والتزم 
أنغيال  المستشارة  حــزب  شريك  الديمقراطي 
سلفه  بسياسة  الحكومي،  االئتالف  في  ميركل 
ديون  أي  الرافضة  شويبله  فولفغانغ  المحافظ 
السنة  في  الدعوات  حدة  ازدادت  لكن  جديدة؛ 
التي فرضتها  القيود  للتخلي عن  األخيرة أللمانيا 
التحتية  بنيتها  لتطوير  اإلنفاق  في  نفسها  على 

المتهالكة وسط تطلعات بأن تساهم بالنمو في 
منطقة اليورو.

 2018 عامي  في  بفارق ضئيل  ألمانيا  وتجنبت 
التي  صناعاتها  وواجهت  »تقنيا«.  ركودا  و2019 
الحروب  بسبب  صعوبات  التصدير  على  تركز 
التجارية التي قادتها واشنطن والضبابية الناجمة 
تراجع  جانب  إلى  بريكست  غرار  على  أحداث  عن 
األلماني  االتحادي  البنك  ويتوقع  العالمي.  النمو 
في   %0,6 بقليل  يتجاوز  نموا  البالد  تحقق  بأن 

.2020
ــي  األوروبـ الــمــركــزي  البنك  رئيسة  وقــالــت 
»في  ــه  إن الماضي  الشهر  الغـــارد  كريستين 
على   )...( الضعيفة  االقتصادية  التوقعات  ضوء 
منطقة  )في  مالية  فسحة  تملك  التي  الحكومات 
بشكل  للتحرك  استعداد  على  تكون  أن  اليورو( 

فاعل وبالوقت المناسب«.
قياسي«  »مستوى  إلى  المال  وزارة  وأشــارت 
عند  االستثمارات  على  االتــحــادي  اإلنــفــاق  في 
الذي تم  الفائض  أن  38.1 مليار يورو. وأضافت 
بزيادة االستثمارات  2019 سيسمح  تحقيقه سنة 

»بشكل كبير« في السنوات المقبلة.

 »2020 لعام  العربية  االقتصادات  »آفاق  تقرير  توقع 
الموازنة  وعجز  التضخم  معدالت  ارتــفــاع  مــعــاودة 
الدول  لدى  النمو  تأثر  إلى  مشيرا  ليبيا،  في  التجارية 
في  باالنكماش  القريب  المدى  على  للنفط  المصدرة 
األجنبية  العملة  احتياط  يسجل  وقت  في  االقتصاد، 

تراجعا إلى 73.2 مليار دوالر.
وقالت »المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 
أرقام  إلى  مستندة  التقرير،  أصدرت  التي  الصادرات« 
النقد الدولي الصادر هذا األسبوع، إن معدل  صندوق 
البلدان  في  القريب  المدى  على  ضعيفا  يزال  ال  النمو 

بما  للنفط  المصدرة  العربية 
أســعــار  ــل  ظ ــي  ف ليبيا،  فيها 
العالمي  والنمو  المتقلبة،  النفط 
جانب  إلى  بالمخاطر،  المحفوف 
في  الضعف  مــواطــن  تصاعد 
التوترات  وتزايد  العامة  المالية 

الجغرافية- السياسية.
يزال  ال  ذلك  إلى  وباإلضافة 
إضعاف  وراء  اإلنتاجية  تراجع 
تــوقــعــات الــنــمــو عــلــى الــمــدى 
حدوث  يتوقع  حيث  المتوسط، 
للناتج  انكماش  أو  ضعيف  نمو 
في  باالنكماش  تأثرا  المحلي 

االقتصاد الليبي، وتراجع النمو في غالبية الدول التسع 
والكويت  السعودية  ال سيما  للنفط،  المصدرة  األخرى 
مع توقعات بنمو إيجابي إذا تراجع االنكماش في ليبيا 

وتحسن النمو في دول الخليج.

التضخم %5.1
أن  إلى  التقرير  يشير  التضخم،  مستويات  وبخصوص 
بالمنطقة  التضخم  معدل  لمتوسط  الكبير  االنخفاض 
العربية يعود بشكل رئيسي إلى تراجع معدالته في 17 
 %12.9 بمقدار  فيه  تراجع  الذي  اليمن،  أهمها  دولة 

والسودان 12.9% وليبيا 5.1% واإلمارات %4.6
التضخم  مــعــدالت  تــعــاود  أن  التقرير  رجــح  لكن 
كمتوسط   %4.8 لتبلغ   ،2020 العام  في  ارتفاعها 
المتوقع  لالرتفاع  كمحصلة  وذلــك  العربية،  للدول 
اليمن  أبرزها  عربية،  دولة   16 في  التضخم  لمعدالت 

35.5% والسودان 62.1% وليبيا %8.9.
إلى  التقرير  لفت  العامة،  بالموازنة  يتعلق  وفيما 
أن  مبينا  دولــة،   17 إلى   15 من  العجز  دول  ارتفاع 

من  تحوال  أو  عجزا  شهدت  عربية  دول  عشر  موازنات 
الفائض إلى عجز أو انخفاض للفائض.

ولبنان  والجزائر  ليبيا  جــاءت  المؤسسة،  وحسب 
لعجز  معدالت  أعلى  شهدت  التي  الــدول  مقدمة  في 
الموازنة للعام 2019، بنسب بلغت 28.9% و%13.2 
في  العجز  نسب  راوحت  بينما  التوالي،  على  و%9.8 
يستقر  أن  متوقعا  و%8،   %1.5 بين  ما  الدول  بقية 
32% من  ليبيا عند حدود  2020 في  العام  العجز في 

إجمالي الناتج المحلي.
األجنبية،  العمالت  من  العربية  الدول  احتياطات  أما 
وقت  في  دوالر،  مليار  ـــ73.2  ب ليبيا  في  قــدرت  فقد 
العام  خالل  دوالر  مليار   1025.3 عموما  فيه  بلغت 
الكبرى  الحصة  لتعود  الماضي، 
 ،%47.7 بنسبة  للسعودية  منها 
حيث  من  دوالر  مليار   489.8 أي 
بعدها  وجاءت  االحتياطات،  قيمة 
ثم  دوالر  مليار   113.4 ــارات  اإلم
وقطر  والــجــزائــر  ــراق  ــع وال ليبيا 
المؤسسة  لفتت  بينما  ومــصــر، 
االحــتــيــاطــات  أن  إلـــى  الــعــربــيــة 
وتراجعت  دول  عشر  في  تحسنت 
استقرت  حين  في  دول،  سبع  في 

في دولة واحدة هي جيبوتي.

تراجع النقد األجنبي
من  الدولي  االحتياطي  في  تراجعا طفيفا  توقعت  لكن 
العام  دوالر  مليار   73.2 إلى  ليبيا  في  األجنبي  النقد 

.2020
في  الدولية  االحتياطات  تتراجع  أن  التقرير  وتوقع 
العام  دوالر  تريليون  مستوى  دون  المنطقة  دول 
مع  دوالر  مليار   988.2 إلى  إجماليها  ليصل   ،2020
توقعات بارتفاعها في ثماني دول وهبوطها في ثماني 

دول واستقرارها في دولتين.
إن  االستثمار  لضمان  العربية  المؤسسة  وتقول 
العالمية،  المتغيرات  من  بالعديد  ستتأثر  المنطقة 
وأهمها استمرار الحرب التجارية بين الواليات المتحدة 
إيران  مع  والوضع  الصين،  سيما  ال  الدول  من  وعدد 
النفط خصوصا  وتأثيراته في أسواق وأسعار وعائدات 
على الدول الخليجية، وكذلك احتماالت خروج بريطانيا 
على  غير منظم، ال سيما  األوروبي بشكل  االتحاد  من 
التوترات  استمرار  عن  فضال  العربي،  المغرب  دول 
المنطقة  دول  مــن  ــدد  ع فــي  واألمــنــيــة  السياسية 

وبدرجات متفاوتة.

اقتصاد 09

الجمعية  عقد  بشأن  مسؤولية  أي  يتحمل  ال  إنه  بالبيضاء  المركزي  المصرف  قال 
ذلك  معتبرا  الكبير،  الصديق  إليها  دعا  التي  الخارجي  الليبي  للمصرف  العمومية 

مخالفة صريحة للقوانين واللوائح.
وأوضح المركزي بالبيضاء في بيان صدر، اإلثنين، أن هذا االجتماع »ال يجوز بأي 
حال من األحوال عقده إال باكتمال الجمعية العمومية للمصرف المتمثلة في مجلس 
إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعا وفق نصاب قانوني بموجب القانون رقم 1 لسنة 

.»2005
ذات  والجهات  النواب  ومجلس  العام  النائب  إلى  بالغ  بمثابة  البيان  واعتبر 
االختصاص والعالقة »التخاذ اإلجراءات القانونية بشأن أي مخالفة قانونية أو إدارية 

اتخذها الصديق الكبير منفردا«.

»مركزي البيضاء«:  »عمومية« املصرف 
الليبي الخارجي تخالف القانون

لتطوير  دينار  مليون   370 الموقتة  الحكومة  خصصت 
الطريق الرابط بين اجدابيا والواحات، ليمتد ويشمل طريق 
المشروع.  لهذا  المعدة  الدراسة  وفق  الكفرة«،   - »بوزريق 
سيتم  إنه  الثني،  عبداهلل  الموقتة  الحكومة  رئيس  وقال 

التعاقد خالل األيام القليلة المقبلة على تنفيذ المشروع.
وزراء  مجلس  ــوان  دي في  للثني  اجتماع  واستعرض 
الحكومة الموقتة بمدينة بنغازي مع أعضاء مجلس النواب 
وتازربو،  والكفرة،  وأوجلة،  »جالو،  الرابعة  الدائرة  عن 
السنوات  خالل  عليها  التعاقد  تم  التي  المشاريع  أجخرة« 
دينار،  مليون   215 قيمتها  وتجاوزت  الماضية،  الثالث 

األداء  وتقييم  المتابعة  إدارة  قبل  من  المعد  التقرير  وفق 
االلتزامات  إلى  االجتماع  تطرق  كما  الحكومة،  بديوان 
 20 تتجاوز  التي  البلديات،  هذه  على  المسجلة  المالية 

مليون دينار.
مجلس  أعضاء  من  الثني  طلب  متصل،  سياق  وفــي 
التي  األهمية  ذات  المشاريع  تحديد  الدائرة  عن  النواب 
تنفيذها  على  التعاقد  إلمكانية  البلديات؛  هذه  تحتاجها 
اجتماعات  إقامة  إلى  االجتماع  وخلص  الحالي،  العام  خالل 
المستهدفة  المشاريع  عمل  سير  لمتابعة  مماثلة  دورية 

المنطقة. لهذه 

370 مليون دينار ملد طريق »أجدابيا- الواحات« السعر بالدوالرنوع الخام

64.28برنت

58.01غرب تكساس

63.36دبي

66.07سلة أوبك

58.60أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«
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رفع الجانب المصري ممثال في شركة الكهرباء المصرية، 
بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة 
بالحكومة الموقتة، القدرة المرسلة من الكهرباء للمنطقة 
الشرقية؛ تخفيفا من طرح األحمال تزامنا مع موجة الصقيع 
التي تضرب المنطقة الشرقية منذ مطلع يناير الجاري، وفق 
دائرة توزيع غرب طبرق التابعة إلدارة الكهرباء بالبلدية.

طبرق  غرب  توزيع  لدائرة  اإلعالمي  المكتب  وحسب 
سيتم خالل األيام المقبلة توصيل دوائر )طبرق / السلوم 
ف(،  ك   220 )طبرق  محطة  داخل  ف(  ك   220 جهد   2&1
 200 100 ميغا وات بمعدل  وتحميل كل دائرة ما قيمته 
ميغا وات بعد إجراء الصيانة الالزمة للدوائر الرابطة بين 
)السلوم - مطروح 220 ك ف(، لتكون التغذية الكهربائية 

من امساعد إلى درنة على الشبكة المصرية.
وتعمل فرق الصيانة الهوائية بطبرق خالل هذه الفترة 
دائرة  مع  ف،  ك   220 جهد  التميمي،  دائرة  تحوير  على 
400 ك ف؛ لتحسين الجهد على الشبكة الليبية في الجناح 

الشرقي من المرج إلى الجبل األخضر.
وتقوم مصر بتزويد ليبيا بنحو 70 ميغا وات يوميا عن 
طريق محطة السلوم لتغذية منطقة البطنان الممتدة من 

عين الغزالة غربا إلى امساعد شرقا حتى الجغبوب جنوبا.

المتحدة  الواليات  مع  الصيني  التجاري  الفائض  انخفض 
في 2019 بنسبة %8.5 إلى 296 مليار دوالر، بعدما سجل 
فائضا   2018 العام  في  البلدين  بين  التجاري  الميزان 
قياسيا لصالح بكين بلغ 323.3 مليار دوالر، وفق بيانات 

نشرتها إدارة الجمارك الصينية.
وجاء انخفاض الفائض التجاري في العام 2019 بسبب 
تبادل البلدين رسوما جمركية عقابية في إطار حرب تجارية 
»فرانس  حسب  العالم،  في  اقتصادين  أكبر  بين  ضارية 
هذه  عن  الصينية  الجمارك  إدارة  إعالن  ويأتي  برس«. 
يرسي  تجاريا جزئيا  اتفاقا  البلدين  توقيع  البيانات عشية 

هدنة في الحرب التجارية الدائرة بينهما منذ عامين.
مع  المزمن  األميركي  التجاري  العجز  شكل  ولطالما 
ترامب  دونالد  األميركي  للرئيس  غضب  مصدر  الصين 
2018 فتيل حرب تجارية ضروس  الذي أشعل في مارس 
بين واشنطن وبكين تبادلت خاللها القوتان االقتصاديتان 
األكبر في العالم فرض رسوم جمركية مشددة على مئات 

مليارات الدوالرات من المبادالت التجارية السنوية.
تقارب عكس السياق

سياق  عكس  خطوة  اتخذت  المتحدة  الواليات  لكن 
عالقتها مع الصين في الفترة األخير، إذ قررت إزالتها من 
قائمتها السوداء للدول التي تتالعب بقيمة عملتها، حسب 

ما أظهرت وثيقة نشرتها وزارة الخزانة األميركية.
وقالت الوزارة في تقريرها النصف سنوي إلى الكونغرس 
إن قيمة اليوان قد تعززت وإن الصين لم تعد تعتبر، في 
من  عملتها  بسعر  تتالعب  دولة  المتحدة،  الواليات  نظر 

أجل تعزيز صادراتها.

االئتماني  التصنيف  بخفض  »مــوديــز«  وكالة  ــددت  ه
طائرات  عودة  أن  معتبرة  األميركية،  »بوينغ«  لمجموعة 
الطراز »737 ماكس« إلى التحليق واستعادة ثقة شركات 
الطيران وعامة الناس ستكونان مكلفتين ماديا على عمالق 

صناعة الطيران.
إنها ستبني  اإلثنين،  االئتماني،  التصنيف  وكالة  وقالت 
قرارها على عوامل عدة، بينها متى ستعود طائرات »ماكس« 
إلى الخدمة، ومتى ستعاود شركات الطيران تسيير رحالت 
على متن هذه الطائرات، ومتى ستستأنف »بوينغ« عمليات 

إنتاج طائرات من هذا الطراز وتسليمها.
فيه  تولى  الذي  ذاته  اليوم  في  »موديز«  إعالن  وجاء 
ديفيد كالهون، الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة بوينغ، 
يسوده  بوينغ  في  جديد  بعهد  كالهون  ووعــد  منصبه. 

التواضع والشفافية.
وتمر عمالق صناعة الطيران األميركي بأخطر أزمة في 
تاريخها البالغ 103 أعوام بسبب االنتكاسات التي مني بها 
طراز »737 ماكس«. وكلفت هذه االنتكاسات الشركة حتى 
اليوم خسائر بلغت قيمتها 9.2 مليار دوالر، علما بأن هذه 
عندما  الجاري  يناير   29 في  األرجح  على  سترتفع  الفاتورة 

ستعلن المجموعة نتائج الربع األخير من العام المنصرم.
وبدأ كابوس »737 ماكس« حين تحطمت طائرتان من 
الطراز بفارق زمني يقل عن خمسة أشهر. وفي قرار  هذا 
غير مسبوق في تاريخ الطيران الحديث، منع كل األسطول 
مارس   13 منذ  التحليق  من  الطائرات  هذه  من  العالمي 
الماضي. وأسفر حادثا تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران 
»الين إير« في نهاية أكتوبر الماضي وأخرى تابعة للخطوط 
الجوية اإلثيوبية في العاشر من مارس في ظروف متشابهة 
عن سقوط 346 قتيال. وأشارت التحقيقات إلى أن السبب 

في الكارثتين هو خلل في أحد األنظمة المعلوماتية.

مصر ترفع القدرة الكهربائية 
املرسلة للمنطقة الشرقية

انخفاض الفائض التجاري الصيني 
مع أميركا إلى 296 مليار دوالر

»موديز« تدرس خفض 
التصنيف االئتماني لـ »بوينغ«

معدل التضخم قد يعاود 
االرتفاع إلى %8.9 

وتراجع طفيف في 
احتياطي النقد األجنبي

توقعات بمعدل نمو ضعيف في ليبيا خالل 2020

وكاالت - الوسط

الوسط - عبدالرحمن أميني

في تقرير »المؤسسة العربية لضمان االستثمار«

• وزير المالية األلماني مع ميركل 

ليبيا جاءت  2019 أن  للعام  أظهر تقرير مناخ االستثمار 
المشاريع  إلــى  بالنسبة  عربيا،  التاسعة  المرتبة  في 
االستثمارية األجنبية الجديدة الواردة إلى الدول العربية 

في العام 2018.
خالل  اثنين  مشروعين  تأسيس  غير  ليبيا  تشهد  فلم 
و23  مليارا  االستثمارية  تكلفتهما  بلغت   ،2018 العام 
فرص  إلــى  بالقياس  ضئيل  رقــم  وهــو  دوالر،  مليون 
انقسام  من  البالد  تشهده  ما  لوال  الممكنة،  االستثمار 
دوال  تسبق  ليببا  فإن  ذلك  ومع  ومؤسساتي.  سياسي 
تسبق  كما  والكويت،  واألردن  كتونس  مستقرة  عربية 

كال من لبنان والسودان.
لضمان  العربية  المؤسسة  عــن  التقرير  ويــصــدر 
حيث  الكويت،  ومقرها  الصادرات،  وائتمان  االستثمار 
األجنبي  االستثمار  تدفقات  تراجع  استمرار  عن  كشف 
العربية بنسبة طفيفة بلغت  الدول  إلى  الواردة  المباشر 

%0.34 العام 2018، مقارنة مع العام 2017.
االستثمارات  صعيد  على  عربيا  األولى  المراكز  وفي 
تصدرت   ،2018 العام  الجديدة خالل  المباشرة  األجنبية 
ومصر  واإلمـــارات  والسعودية  عمان  سلطنة  من  كل 
المراكز األربعة األولى. فقد احتلت سلطنة عمان المرتبة 
مشروعا،   57 لنحو  جديدة  مباشرة  باستثمارات  األولى 
و987  آالف  عشرة  وفرت  دوالر،  مليار   19.63 قيمته  ما 

وظيفة.
15.53 مليار دوالر باستثمارات  تلتها السعودية بنحو 
و679  آالف  عشرة  ــرت  وف مشروعات،   103 نحو  في 
أجنبية  استثمارات  استقطبت  التي  اإلمارات  ثم  وظيفة، 
مشروعا   378 في  دوالر  مليار   14.13 قيمتها  مباشرة 

وظفت 29 ألفا و322 وظيفة.
وفي المركز الرابع جاءت مصر التي جذبت استثمارات 
أجنبية مباشرة بنحو 12.45 مليار دوالر في 91 مشروعا، 
التالية  المراكز  جاءت  بينما  وظيفة.  ألف   32.27 وفرت 
دوالر،  مليار   9.26 بنحو  خامسة  الجزائر  كالتالي:  لمصر 
فالعراق  دوالر،  مليار   4.48 بنحو  سادسة  المغرب  ثم 
على  دوالر  مليار  و1.42  مليار   2.85 بقيمة  والبحرين 

التوالي.
أما تونس التي تبعت ليبيا، فقد استقطبت استثمارات 
قطر  وجاءت  دوالر،  مليون   554 بقيمة  مباشرة  أجنبية 
مباشرة  أجنبية  باستثمارات  عشر  الحادي  المركز  في 
تلتها  مشروعا،   42 في  دوالر  مليون   534 بنحو  جديدة 
األردن التي جذبت 387 مليون دوالر استثمارات أجنبية 
الكويت  ثم  نفسه،  العام  13 مشروعا خالل  في  مباشرة 

بنحو 341 مليون دوالر في 28 مشروعا.
يشهد  لم  ــذي  ال الــســودان  جــاء  القائمة  ذيــل  وفــي 
من  أكثر  مباشرة  أجنبية  استثمارات   2018 العام  خالل 
االستثمار  مناخ  تقرير  أرقام  وأظهرت  دوالر.  مليون   25
الدول  في  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  إجمالي  أن 
نحو  توظيفها في  مليار دوالر، جرى   83.45 بلغ  العربية 

876 مشروعا، وفرت بدورها 134.21 ألف فرصة عمل.

ليبيا التاسعة عربيا في جذب 
االستثمارات األجنبية املباشرة

العراق مهدد بخسارة 3٥ مليار دوالر مودعة بواشنطن

١3 مليار يورو فائضا في موازنة أملانيا

• ترامب

• سوق المشير في طرابلس
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صالح الحاراتي
المبنية  الجمل  استخدام  في  إفراطنا  نرى  لماذا  بسؤال:  وأتبعها  مالحظة  عن  عزيز  صديق  حدثني 

بالفاعل؟! العلم  تمام  نعلم  أننا  رغم  للمجهول، 
فاعله  علم  ما  هو  الثاني  للمعلوم،  ومبني  للمجهول  مبني  إلى  تنقسم  األفعال  أن  المعلوم  من 

فاعله، أي مجهول. للمجهول هو كل فعل لم يعلم  الكالم، والمبني  وذكر في 
من  الفاعل  حذف  إن  يقول  من  وهناك  البالغة،  أسرار  أحد  للمجهول  المبني  إن  يقول  من  هناك 
حركات  بين  وكالمماثلة  االختصار،  في  كالرغبة  لفظي،  بعضها  المقام،  يقتضيها  لدواع  ربما  الجملة 

عليه. أو  الخوف منه  أو  بالفاعل  السجع، وبعضها معنوي كالجهل  األخيرة في  الحروف 
األسباب..  أهم  من  يأتي  »الخوف«  أن  أحسب  كنت  وإن  كثيرة  عوامل  بسبب  لي  يبدو  األمر 
البوح  في  حريته  من  وتحد  الفكرية  منظومته  تضبط  خفية  لقوة  أسيرا  إنساننا  جعل  الذي  الخوف 
حتى  المآل،  سوء  من  إياه  محذرة  عقله،  في  تمتد  لمجسات  فريسة  يصبح  بحيث  ويعتقده،  يراه  بما 
الواقع،  ضغوط  أمام  معتقداتها  عن  تراجعت  ما  سرعان  معروفة  أقالما  وجدنا  أن  إلى  الحال  وصل 

أفكار. أو قميء  تتاجر برخيص مواضيع  وصارت 
إلى  رسالة  االجتماعي  التواصل  مواقع  أحــد  على  الخاصة  صفحته  عبر  لـ»أحدهم«  قــرأت 

المناسب. الوقت  إليه في  أي إساءة وجهت  بالرد على  »مجهول«، متوعدا 
أيضا مجهول! إليه  والمرسل  افتراضي مجهول  اسم  الراسل 

يا ترى ما سبب هذا الغموض؟
تنعدم  أو  تتضاءل  والمكاشفة  الشفافية  وانعدام  الحرية  بغياب  ربما 
تنعدم  وعندما  للمجهول«!  »المبني  استعمال  فيكثر  المعلومات، 
»الرقيب  حجم  ويتضخم  الباطشة  السلطة  من  الخوف  يزداد  الحريات 
نحذر  إننا  مثال  فنقول  للمجهول«!  »المبني  إلى  الناس  ويلجأ  الداخلي« 
»أولئك«  به  يقوم  ما  نستنكر  وإننا  العام!  المال  ومغتصبي  الفاسدين 

الفاعل الذي نعلمه. إلخ، دون أن نشير إلى  من اعتقاالت.. 
سوء  من  الخوف  المجتمع  يسود  عندما  عام..  بشكل  القول  يمكننا 
األذى..  وتجنب  الحرص  باب  من  للمجهول«  »المبني  إلى  نلجأ  المآل، 
للمبني  نلجأ  المعرفة  مدعين  ونتكلم  الحقائق  عنا  تغيب  عندما  ربما  أو 

عجزنا. على  التغطية  باب  من  للمجهول 
هو  ليس  الباغية  السلطة  من  الخوف  أن  نؤكد  أن  يجب  ولذلك 
الكذب  ممارسة  يريد  من  هناك  فأحيانا  حال،  لهكذا  الوحيد  السبب 
علمت  وكاالت..  قالت  للمجهول..  للمبني  فيتجه  والبروباغندا  والدعاية 

قال شهود.. صرح مسؤولون.. وهكذا. مصادرنا، 
التي  الدينية  المحددات  دور  وهو  آخــر،  مهم  سبب  عنا  يغيب  وال 

عنه«. »المسكوت  منها  االقتراب  القداسة وال يمكن  ثوب  ألبست 
للمجهول«  »المبني  استخدام  بين  القربى  صلة  تبدو  ذلك  كل  من 

ــب  ــي ــرق ــول ال ــ ــغ ــ المعطل«!وت بـ»القرين  يمكن وصفه  ما  أو  الداخلي 
باألمان  تشعر  أن  هي  فالحرية  نفسك،  عن  تعبر  حين  الخوف  يراودك  ال  أن  معناه  حرا  تكون  أن 
مجتمع  في  اإلنسان  حياة  أن  المالحظ  من  حيث  معين،  موضوع  في  رأي  لديك  ألنك  العقاب،  من 
القائمة،  للسلطة  مخالفا  كان  مهما  رأيه  إبداء  من  الخوف  ينتابه  أو  يفكر  أن  دون  تمضي  الحريات 
يستطيع  ال  وقرون،  عقود  منذ  أطنابه  فيها  االستبداد  يضرب  التي  تلك  أخرى،  مجتمعات  في  بينما 
حجم  مع  شدته  في  متناسبا  الوجودي  الخوف  وينتابه  سالمته،  على  باألمان  يشعر  أن  فيها  اإلنسان 
الكائن  ذلك  الذاتي«،  »الرقيب  النفس  في  يتضخم  الحالة  تلك  وعند  عليه،  الممارس  والقمع  القهر 
ومعرقال،  عائقا  فيكون  كتابة  أو  قوال  أنفسنا  تحرير  نبغي  أو  نبادر  عندما  يوجد  الذي  مرئي،  الال 
به..  البوح  يراد  رأي  كل  تشتيت  من  يمل  أو  يكل  ال  الذي  لإلنسان  المعطل«  »القرين  بدور  ويقوم 

مقيدة. أسيرة  البشرية  النفس  من  ويجعل 
يدع  وال  المبادرة،  يخنق  الحديثة،  األجهزة  أدق  دقته  تفوق  مراقبة  جهاز  يمتلك  الداخلي  الرقيب 
ويوجد  بمشاعرنا،  ويستفرد  توجيهنا،  »إكراها«  يتولى  قرين  علنا،  يتوالد  أن  يريد  لفكر  فرصة  أدنى 
أن  أمل من دون  يمر  إال منه، وال  تأتي هواجسنا  القلق، وال  المرتبكة ونومنا  أينما نكون في يقظتنا 

إنه قرين فوق كل احتمال. يبدده، 
تعقيد،  بال  بحياة  الحالمون  العريضة،  اآلمال  أصحاب  الحالمون  هم  المتضررين  أكثر  أن  يبدو 

وتابوهات. قيود  بال  والعقل حريته  اللسان  فيها  يمارس  حياة حرة 
وصانعوه  الفاجر  اإلعالم  يقوم  القائم،  السلطة  على  والتكالب  الصراع  خضم  وفي  لألسف  ولكن 
لدى  الداخلي  الرقيب  ذلك  وتغول«،  »استنبات  في  المهم  األثر  له  الذي  الكراهية  خطاب  ببث 
يسمع  وال  الساحة،  تخلو  وبذلك  صوابا،  يراه  بما  البوح  عن  حر  رأي  ذي  كل  يمتنع  حتى  المواطن 

الناس أو يقرؤون إال ما يراه أطراف الصراع.
بالنكتة  أو  الرمزية  إلى  اللجوء  خالل  من  الرقيب  ذلك  قتلوا  إنهم  الكتابة  أهل  من  البعض  يقول 
في  اإلفراط  ذلك  ونجد  الرقيب  ذلك  آثار  نجد  إنتاجهم  نستطلع  حين  ولكن  السخرية،  وأسلوب 
رقيب  حواجز  عبور  أو  الهروب  في  يجد  لم  الترميز  إلى  اللجوء  أن  يؤكد  مما  للمجهول«،  »المبني 
بديلة  سلطات  وتوالدت  مريدوها،  يرحل  لم  ولكن  باغية  سلطة  انقرضت  لقد  نعم  العنيد.  الداخل 
بالمبني  القهر  يلعن  منا  الواحد  وظل  الداخلي  الرقيب  إحياء  تم  بحيث  أساليبه،  نفس  مارست 
ضمائرنا،  يحرر  رحيله  بأن  إيماننا  رغم  التقاعد،  إلى  الرقيب  هذا  إحالة  بعد  نستطع  ولم  للمجهول، 

ووجوده يفتك بما نحمل من أحالم.

أكثر املتضررين 
هم الحاملون 

أصحاب اآلمال 
العريضة، 

الحاملون بحياة 
بال تعقيد، حياة 

حرة يمارس فيها 
اللسان والعقل 
حريته بال قيود 

وتابوهات.

الالمباالة اإليطالية

عنهم العام 1962
شخصيًا  إليطاليا  إدريـــس  األمــيــر  ــره  ك ــان  ك
إمارة  البريطانين  بمعونة  أسس  وعندما  وواضحًا، 
 1951 ديسمبر   24 حتى   ،1949 مــارس   1 برقة 
الممثل  المدني  وجــودهــم  تصفية  فــي  تعجل 
صار  عندما  يستطعه  لم  ما  وهــو  جاليتهم،  في 
كان  حيث  طرابلس،  إقليم  في   1951 العام  ملكًا 
االقتصادية  الحياة  في  طاغيًا  اإليطالي  الوجود 
منه  األولى  الشحنات  النفط وتصدير  اكتشاف  قبل 
التزامه  عن  وتعبيرًا   .20 الـ  القرن  ستينات  بداية 
اإليطالية،  ومنها  الجاليات،  حقوق  ضمان  ببند 
ــى  األول نخبتها  تميزت  التي  للحكومات  ــرك  ت
شؤون  تصريف  بإيطاليا،  التعليمي  باالرتباط 
تخدم  التي  بالطريقة  وبإيطاليا  بالجالية  العالقة 
قاموا  الذين  الضباط  ولكن  البلدين.  مصالح 
تأثرًا   ،1969 1سبتمبر  الملكية  على  باالنقالب 
العسكري  للوجود   1952 المصرية  اإلجالء  بتجربة 
بداية  سريعًا  قاموا  العروبي،  وامتدادها  اإلنجليزي 
في  البريطانية  القاعدتين  بتصفية   1970 العام 
عاصرت  لقد  طرابلس.  في  واألميركية  طبرق 
واألميركية،  البريطانية،  ـ  الليبية  الجالء  مفاوضات 
مع  تعاطف  فقد  بها،  أحاطت  التي  باألجواء  واعيًا 
طرابلس  مدينة  تخوم  أبناء  الديماغوجي،  التأجيج 
أدلجته  الذي  المدينة،  شباب  من  وبعض  وريفها 
من  العرب  صوت  إذاعــة  تبثها  التي  القومجيات 
العام  إسرائيل  أمام  المهزومة  الستينية،  القاهرة 
القاعدة  أن  الحماسة  أنستهم  والذين   ،1967
واالرتزاق  العمل  مصدر  كانت  »ويلس«  األميركية 
األول وورشة التدريب التي امتصت عطالة آبائهم. 
اإلجالء الثالث طال األقلية اإليطالية وهو ما أسماه 
ضباط انقالب سبتمبر 1969 في 7 أكتوبر 1970، 
اضطروا  إيطاليا  أبناء  من  جيلين  من  الثأر  بيوم 
لحمل وزر أجدادهم المستعمرين. رغم صيرورتهم 
ولهذا  ليبين.  المنتج  والعمل  بالوالدة  الزمن  مع 
اإلجالء  لهذا  الليبيون  المواطنون  يأبه  لم  السبب 
أسلوب  المستغرب  مبرر.  منطق  له  يعد  لم  الذي 
آلدومورو  به حكومة  تعاملت  الذي  الصفقة  منطق 
مع  بعدها  أتت  التي  اإليطالية  والحكومات   ،1970
اإلجراء الليبي للحكام العسكريين الجدد، فلم تأبه 
ستينات  أواخر  فمنذ  ليبيا.  في  إيطالييها  لمصير 
دخلت  ثمانيناته  أواخــر  وحتى  العشرين،  القرن 
إرهاب  فاقمها  صعبة،  اقتصادية  أزمة  في  إيطاليا 
الثاني  الشخص  تولي  وكــان  الرصاص.  سنوات 
 16 الحكومة  رئاسة  مقاليد  االنقالبي  التنظيم  في 
اقتصادية  لعالقة  آفاق  فتح  بمثابة   1972 يوليو 
متانة  اليوم  حتى  نشهد  وإيطاليا  ليبيا  بين  متينة 
التمثيلية  في  األخير  التتويج  فصل  وكان  عراها. 
في  الموقعة  وليبيا  إيطاليا  بين  الصداقة  معاهدة 
الحكومة  ورئيس  ليبيا  ديكتاتور  بين   2008 العام 

العام  من  طفاًل،  طرابلس  في  اإليطاليين  أدركتُ 
وارتبطت   ،1970 سنة  إجالئهم  حين  إلى   1956
العائالت  بعض  مــع  الجيرة  بوشائج  عائلتي 
في  بورشهم  معهم  صبيًا  وعملت  وعاشرتهم، 
لي  سمح  بما  وعشت  المدرسية  الصيف  عطل 
بعد  التي  اإليطالية،  الجالية  لكن  أجوائهم.  بعض 
منها طبيعة  انتفت  الثانية  العالمية  الحرب  هزيمة 
بين  ابتني  المواطنة  قوانين  وشملتها  المستعمر، 
مرئي  ال  جدار  الليبيين  الوطنيين  وبين  أفرادها 
الجانبين  من  »الالمباالة«  أسميه  أن  يمكن  بما 
كوننا  مداركنا  تفتحت  وعندما  واإليطالي.  الليبي 
التأثير  الثقافة، كان  عالم  االستقالل على  من جيل 
بعد  ما  األميركي  ـ  البريطاني  األنجلوسكسوني 
واإليطالي  الالتيني،  التأثير  على  غالبًا  االستعمار، 
تتغلغل  وال  يستعمرونا،  لم  الطليان  وكأن  بالذات، 
ثقافتهم،  عن  انقطعنا  بل  حياتنا.  في  جاليتهم 
الحقبة  شبابه  أدرك  الذي  الليبي  الجيل  عن  وحتى 
ظروفه  له  وأتــاحــت  نهاياتها  في  االستعمارية 
العائلية والحياتية، تلقي معارفهم المدرسية، وإلى 

حد ما أساليب حياتهم الثقافية.
يالحظ أنجيلو ديل بوكا في كتابه »اإليطاليون 
السالم  مــن  سنة  عشرة  خمس  أن  ليبيا«  فــي 
االحتكاك،  أسباب  من  الكثير  أزالــت  قد  المتصل 
واإليطاليين  العرب  بين  التعاون  إجــراءات  أن  كما 
تبدو أنها كانت أكثر تقدمًا في طرابلس إبان والية 
بالبو منها في برقة، ويستشهد بما  إيتالو  الحاكم 
رواه له الموسوعي فؤاد الكعبازي الذي كتب شعرًا 
المثاقفة  هذه  رغم  وطنيتهم  أن  من  باإليطالية. 
الوطنية  نفس  من  تغذيتها  تمت  بل  انطفأت  ما 
مدرسة  في  أساتذتهم  يمجد  وعندما  اإليطالية، 
اإلخوان المسيحيين شخصيتي قاريبالدي وبوكسيو 
المتعلقة  األدبــيــات  نحو  آليا  أذهانهم  تنصرف 
التزامهم  أن  غير  واستشهاده.  المختار  بجهاد عمر 
تكن  فلم  الحد.  هذا  عند  لألسف  ينتهي  السياسي 

هناك إرادة تصوغ وطنيتهم
 1929 العام  وفي   1920 العام  الكعبازي  وُلد 
روايته  مورافيا  ألبيرتو  اإليطالي  الكاتب  يصدر 
هاجم  الرواية  هذه  وفي  الالمباالة«،  »زمن  األولى 
أنانيتها  وانتقد  بشدة  اإليطالية  الوسطى  الطبقة 
وظل  البالد.  في  الفاشي  للحكم  السلبي  وقبولها 
في  أساسيًا  ملمحًا  اإليطالية  للبرجوازية  عــداؤه 
أقرأ عن  لم  ولكني   ،1990 وفاته  رواياته حتى  كل 
قارب  الليبية،  بالمستعمرة  ثقافي  إيطالي  اهتمام 
كامو،  ألبير  كتابات  نموذج  في  الفرنسي  االهتمام 
في  الكولونيالي  االمــتــداد  طــال  ما  بشكل  وأنــه 
طرابلس الليبية وإقليمها الذي ظل الوجود البشري 
1970 منتفية عنه  العام  الطلياني فيه حتى خريف 
ظلت  التي  الجارحة  االستعمارية  السمات  أغلب 
الجزائر  استقالل  حتى  الفرنسيين  وجــود  تصبغ 

يمكن  بما  برلسكوني  سيلفيو  السابق  اإليطالية 
عنه.  واالعتذار  االستعمار  إرث  بتصفية  تسميته 
وفتح صفحة جديدة للتعاون الليبي اإليطالي. ولكن 
الصفقة الخاتمة التي أرست دعائمها الديماغوجية 
ذلك  بينت  كما  تكشف  لم  النفعية،  والمصالحية 
»لوبا   2015 أغسطس   6 بـ»الوسط«  مقالتي  في 
مابعداالستعمار«:  خطاب  تفكيك  كابيتولينا... 
قبل  من  المعيب  والتجاهل  المتعمد  التقصير 
الحضارة  في  العريقة  األوروبــيــة  الدولة  إيطاليا 
لتاريخها  المؤسفة  للحقائق  وإنكارها  والثقافة، 
االستعماري في ليبيا، كالمنافي في الجزر الموبوءة، 
والترحيل والمعتقالت الجماعية، واإلبادة المبرمجة، 
 Stefania Delالكاتبة اسمته  ما  على  وإبقائها 
 censorship »بسياسة »المراقبة والحظر Monte
الديكتاتورية  سيطرة  زوال  من  عقود  سبعة  بعد 
الفاشية، ما شكل غيابًا شبه كامل لمناقشة مسألة 
»ما بعد االستعمار« من طرف المؤسسة السياسية 
بها  مثلت  التي  الكيفية  معرفة  بهدف  والبحثية؛ 
وليبيا  إيطاليا  من  كل  في  االستعمارية  الذاكرة 
ُاستُخدمت  وكيف  االستعمار،  حقبة  بعد  ما  ألجيال 
staging من خالل رؤى  وُأعيد تفسيرها ومرحلتها 
والطبقة  الجمهور  في  للتأثير  ليس فقط  متقصدة 
السلبي  التالعب  أيضًا  بل  الشعبين،  من  المتعلمة 

بعقلهما الجمعي.
الالمباالة«  »زمــن  روايته  في  مورافيا  يصور 
األشخاص الذين يسيؤون معاملة اآلخرين كوسيلة 
هذا  الساسة.  لدى  متوهم  بتقدير  الذات  إلرضاء 
الدول.  بين  الدبلوماسية  األزمات  يسبب  التصرف 
حكومة  رئيس  تملص  كشفها  التي  كــاألزمــة 
دعوة  من  طرابلس  العاصمة  في  الشرعية  الوفاق 
روما  في  به  لاللتقاء  له  اإليطالية  الحكومة  رئيس 
بروكسل  من  عودته  طريق  في  وهو  مروره  أثناء 
مسمى  قائد  اللدود  عــدوه  بوجود  إبالغه  دون 
طرابلس  على  هجومًا  يشن  الذي  الليبي  الجيش 
الكلية  بمذبحة  توجَه  الذي   ،2019 أبريل   4 منذ 
طالبًا  طالت  التي  الغارة  في  بطرابلس  العسكرية 
حولت جثث 32 منهم في لحظة إلى أشالء نفذتها 
أن  ليبيا  في  األممي  المندوب  رجح  مسيرة  طائرة 
تكون نفذتها دولة تدعم مسمى »الجيش الوطني 
اإليطالي  الحكومي  التصرف  وُصف  لقد  الليبي«. 
بـ»غير الالئق« من قبل رئيسة كتلة حزب »فورتسا 
اإليطالي  الشيوخ  بمجلس  المعارض  إيتاليا« 
توهمتها  التي  بالمكانة  المغاالة  إلى  إما  وترجعه 
بما  المرتقب  برلين  مؤتمر  ترتيبات  عن  إيطاليا 
فهمته أنها الوسيط الدولي األساسي في القضية 
غير  هواة  مجرد  اإليطاليين  الساسة  أن  أو  الليبية، 
الضحايا  وعائالت  الطرابلسيين  بمشاعر  مبالين 
المنكوبين، وأشارت إلى أن كاًل األمرين مدمر، في 

خضم أزمة دولية بهذا الحجم.

وفي العام 1929 
يصدر الكاتب 

اإليطالي ألبيرتو 
مورافيا روايته األولى 

»زمن الالمباالة«، 
وفي هذه الرواية 

هاجم الطبقة 
الوسطى اإليطالية 

بشدة وانتقد أنانيتها 
وقبولها السلبي 

للحكم الفاشي
في البالد

نورالدين خليفة النمر

املبني للمجهول والرقيب 
الداخلي!

كان لنظارة المالية مصلحة تسمى »الخزينة العامة«، وكان مقر نظارة المالية مالصقًا 
بجوار  الداخلي  األمن  إلى  تقود  التي  البوابة  من  الخزينة  ومدخل  التجاري  للمصرف 
ال  آلل صويدق،  أحدهما  فيها  تعمالن  كانتا  وأذكر شخصيتين  العليا،  المحكمة  مبنى 
أعلم إن كان على قيد الحياة أم توفاه اهلل، والثاني كان سي عوض ساسي رحمه اهلل 

الذي أعرفه بحكم أنه كان أمين صندوق النادب األهلي. 
الوصول  ويمكن  الشارع  طول  على  المبنى  نفس  في  تمتد  األقسام  بقية  وكانت 
محاكم  مجمع  عن  المبنى  هذا  يفصل  الذي  الشارع  منتصف  في  باب  خالل  من  إليها 
قسم  أذكر،  فيما  المصلحة،  هذه  في  كان  الشعبية،  المحاماة  وإدارة  بنغازي  شمال 
يسمى »الفحص قبل الدفع« وآخر يسمى »الفحص بعد الدفع«، كان يعمل به حسن 
اسميو وشخصية  المهدي  والمرحوم  أطال اهلل في عمرهما  أدغيم،  اهلل  وعبد  بوليفة 
وال  سعد  ثم  اهلل،  رحمه  زيو  وعلي  األول  اسمه  أذكر  ال  اهلل،  رحمه  اسميو  آلل  أخرى 
أذكر بقية اسمه ولكنه معروف بين أصدقائه من شباب بنغازي بـ»سعد دبك«، كان 
من الصرافين المرحوم رمضان الدويك عضو مجلس إدارة النادي األهلى رحمه اهلل.
الصراف  يحضر  حيث  الشهر،  من   23 يوم  منذ  المرتبات  صرف  في  الحكومة  تبدأ 
المصلحة  محاسب  مكتب  في  ويجلس  المخصصة  واألموال  المرتبات  كشوفات  مع 
يكون  أن  الموظف  على  يكن  ولم  للكشف،  وفقًا  وموظف  عامل  كل  مرتبات  ويصرف 
برقة،  عموم  في  أيام  ثالثة  نحو  تستغرق  العملية  هذه  كانت  مصرفي،  حساب  له 
تقوم بعدها المصلحة بمطابقة حساباتها ونفقات الحكومة قبل نهاية الشهر وتقفل 
الخزينة أبوابها آخر يوم من كل شهر من أجل ذلك واعتماد مراجعي الحسابات لهذه 
العملية  الجديد، وهكذا تتكرر  أبوابها في األول من الشهر  المصروفات، تفتح بعدها 

كل شهر.
عمال  فمثاًل  مختلفة،  بطرق  مستخدميها  أجور  تدفع  كانت  الخاصة  الجهات  بعض 
عالقته  فتنتهي  يوم،  كل  نهاية  في  أجورهم  يتقاضون  كانوا  الميناء  في  التفريغ 
البحري  النقل  شركات  مستخدمي  من  بعض  أجره،  قبض  بمجرد  العمل  بصاحب 
يتقاضون  كانوا  البريطانية  المعسكرات  ومستخدمي  كوتس«  »متشل  وأشهرها 

بـ»الحفظة«. محليًا  عرف  فيما  أسبوعيًا  أجورهم 
ولم  ميزانياتها  وشركاته  مؤسساته  من  الكثير  تقفل  لم  العقيد  جماهيرية  في 
الشركات  هذه  كاستخدام  أسباب  لعدة  الرقابة  لجهات  الختامية  حساباتها  تقدم 
هذه  حسابات  مراجعة  بالتالي  وتعذر  النظام  أمن  تخص  أخرى  ألنشطة  كواجهات 
الجهات أو أن يكون على رأس هذه الشركات أو المؤسسات شخصيات من المقربين 
من النظام من الذين ال يطالهم وال يسري عليهم القانون، وعندما تم حل وتصفية 
وبيعت  قد نهبت  والمنقولة  الثابتة  أموالها وأصولها  رؤوس  أن  تبين  الشركات  هذه 

غير شرعية. بطرق 

عندما كنا دولة
محمد حمامة

محمد خليفة

الجابري وطرابيشي: ثالثة عقول 
وثالث أيديولوجيات )1–2(.

لحضارته  أو  لمجتمعه  مدين  اإلنسان  أن  والقصد 
يعكسها  التي  القيم(   =  ( الموضوعية  القواعد  بجملة 
المسلم  فامتناع  الثقافية،  وميوله  الفكري  اتجاهه 
بأن  القرآن  حكم  مرجعه  مثاًل  الخنزير  لحم  أكل  عن 
اللحم  لذات  المسلم  غير  وأكل  رجس،  الخنزير  لحم 
شيئا  الخنزير  لحم  في  ترى  ال  التي  لثقافته  مرجعه 
سلف  ما  على  قياسًا  األطعمة.  من  طعام  غير  آخر 
الحقول،  بقية  في  القيم  اختالف  نــرى  أن  يمكن 
العالم  فــي  تشمل  المثال  سبيل  على  فالحرية 
تعتبر  حين  في  العابرة،  الجنسية  العالقة  الغربي 
والتعامل  المسلمين.  عند  جريمة  العالقة  تلك 
في  أما  الغرب،  في  تجارية  مسألة  الربوي  المالي 
رب  من  حرب  إلعالن  موضوع  به  فالمتعامل  اإلسالم 

لمين. لعا ا
 La الالنـــد  بتعبير  أو  الــمــكــوَّن  العقل  ــن  وع
اإلجراءات  مجموعة  تصدر   Raison Constituée
والقيم  الفكر،  عالم  في  اإلنسان  بها  يقوم  التي 
العقل  ــذا  وه ــع،  ــواق ال عالم  فــي  بها  يعمل  التي 
راكمه  كونه/  الذي  العقل  هو  المكوَّن  المكتسب/ 
العقل  هــذا  وخاصية  الــمــكــوِّن!  الفطري/  العقل 
معينة،  ثقافة  أو  حضارة  ظل  في  تراكم  تكون/  أنه 
الثقافات.  الحضارات/  باختالف  مختلف  هو  ــذا  ول
قدرة  ألنه  البشر،  كل  في  واحد  إذن  الفطري  العقل 
يتوجه  ما  هو  العقل  وهذا  كلهم!  آدم  لبني  بشرية 
انتقل  القرآن  صــدق  فمن  القرآني،  الخطاب  إليه 
من  يكون  كذبه  ومــن  الشرعية،  التكاليف  ــى  إل
المسلم.  به  يكلف  بما  يكلف  وال  المسلمين،  غير 
القيم  إلى  يحتكم  ال  المسلم  غير  أن  هذا  في  والسر 
يعش  أو  مغايرة  ثقافة  من  يكون  وبذا  اإلسالمية 

مغايرة. ثقافة  حضارة/  كونته  بعقل 
المسلم. العقل   )1

السمع  مثل  البشرية،  الــقــدرات  من  ــدرة  ق العقل 
بل  العقل  الــقــرآن  يخاطب  وال  والــكــالم،  والبصر 
عبارات  تجد  ولذا  )اإلنسان(،  العقل  صاحب  يخاطب 
»األلباب«،  ألولي  أو  النهى«  »ألولي  موجهة  قرآنية 
ثم  العقول.  أصحاب  وتعني  »حــجــر«،  ذي  لكل  أو 
األبصار«،  أولي  يا  »فاعتبروا  نوع  من  عبارات  تجد 
عنه  كان  أولئك  كل  والفؤاد  والبصر  السمع  »إن  أو 
أن  غير  بشرية،  قدرة  النظر،  مثل  البصر  مسئواًل«. 
كما  والتفكير  الفكر  لمصطلح  مرادف  النظر  مصطلح 
بني  يا  إلسماعيل:  السالم  عليه  إبراهيم  قول  في 
ترى..!  ماذا  فانظر  أذبحك  أني  المنام  في  أرى  إني 

!.. األمر  في  فكر  تعني  ترى  ماذا  فانظر 
بينما  اهلل،  يوحد  المسلم(   =  ( العقل  هذا  صاحب 
العقل  وتوحيد  »العقل«،  الناس  من  غيره  يوحد 
لغير  تنبغي  ال  التي  الوحدانية  صفة  عليه  يضفي 
ولذا  يشاء،  من  ويضل  يشاء  من  يهدي  الــذي  اهلل 
الختالف  ناف  غير  الفطري  العقل  بوحدة  القول  كان 

أصحابه! عند  النظر  وجهات 
اهلل  يجعل  أن  في  بأسًا  يــرى  ال  المسلم  وغير 

العربي«  العقل  نقد  »نقد  أثاره  لما  الفكرية  األبعاد 
العربي«  العقل  »نقد  على  استدراًكا  )لطرابيشي( 
من  اإلشكاليات  على  يأتي  بكتاب  جدير  )للجابري( 
علمي-  بشكل  المتخصص  لغير  ويلخصها  جذورها 
به  تسمح  ال  الــنــوع  ــذا  ه مــن  وكــتــاب  مــوضــوعــي! 
بموجز  سأكتفي  ولذا  الحالي،  الوقت  في  مشاغلي 
أن  يمكن  لما  ملخصًا  يكون  صفحات  بضع  من 

كاماًل. كتابًا  يستغرق 
أواًل. العقل بين الوحدة والتعدد

فطري  عقل  عن  الحديث  يمكن  األساليب  بأبسط 
كل  عند  واحــد  الفطري  العقل  مكتسب.  وعــقــل 
الثقافات  باختالف  مختلف  المكتسب  والعقل  البشر 
حديثي  سيكون  المنطلق  هــذا  من  والــحــضــارات. 
العقول  وتعدد  الفطري،  العقل  وحدة  على  منصبا 
متعددة،  المكتسبة  العقول  كانت  ولما  المكتسبة. 
فسأقسمها  كلها،  بها  اإلحاطة  المستحيل  من  وكان 
العقل  )أو  المسلم  العقل  رئيسين:  قسمين  إلــى 
العقل  )أو  المسلم  غير  والعقل  إسالميًا(،  المكوَّن 
إسالمية(.  غير  حضارة  أو  ثقافة  في  تكوَّن  الــذي 
من  يلزم  ال  أنــه  هي  إليها  أخلص  التي  والنتيجة 
وإال  المكتسبة،  العقول  وحدة  الفطري  العقل  وحدة 
والمكتسب  الفطري  بين  للتفرقة  داع  هناك  كان  ما 

العقول. من 
أ ( وحدة العقل الفطري

اإلنسان  به  يولد  الــذي  العقل  هو  الفطري  العقل 
المميز  الصبي  يمّكن  ما  هو  »العقل«  وهذا  السوي، 
وانطالًقا   .2X2= 4 وأن   ،2  =1+1 أن  حفظ  من 
اإلنسان  عقل  ينتقل  البسيطة  المعادالت  هذه  من 
األقل  ومن  بساطة،  األقل  إلى  البسيط  من  الناشئ 
جدًا،  المعقد  إلى  المعقد  ومن  المعقد،  إلى  بساطة 
األعداد. عالم  في  الالنهاية  فكرة  إلى  أن يصل  وإلى 

جانب،  من  الحفظ  على  القادر  الفطري؛  العقل  هذا 
باختالف  تختلف  التي  العالقات  إدراك  على  والقادر 
يسميه  ما  هو  آخر،  جانب  من  والفرضيات  المعطيات 
المكوِّن«.  »العقل  الالند:  أندريه  عن  نقاًل  الجابري 
للمصطلح  الحرفية  الترجمة  هو  المصطلح  وهــذا 
وبهذا   .La Raison Constituante الفرنسي 
الحيوان  ألن  الحيوان،  عن  اإلنسان  يتميز  العقل 
أن  بالتالي  يمكن  وال  مــكــوِّن«  »عقل  لــه  ليس 
على  دائمًا  يعيش  ولذا  مكوَّن«،  »عقل  له  يكون 
اإلنسان  بين  مشترك  قاسم  والغريزة  »الغريزة«. 
بالعقل،  الحيوان  عن  اإلنسان  ويتميز  والحيوان، 
يصبح  للغريزة  وفًقا  وعاش  عقله  اإلنسان  عطل  فإذا 
أســوأهــا:  وإنــمــا  الحيوانات  لبقية  مساويًا  ليس 
ال  الذين  البكم  الصم  اهلل  عند  الــدواب  شر  »إن 

يعقلون..«!
المكتسبة العقول  تعدد  ب ( 

على  يولد  الطفل  أن  المسلمين  لــدى  معلوم 
يمجسانه!  أو  ينصرانه  أو  يهودانه  وأبــواه  الفطرة 

الذي  سبينوزا  عند  الحال  هو  كما  واحدا  شيئا  والعقل 
كنهها  يــدرك  ال  بعبارات  ولكن  العقل  يؤله  كــان 
الطابعة«  »الطبيعة  بين  تفرقته  مثل  القليل،  إال 
اهلل  هي  الطابعة  الطبيعة  المطبوعة«:  و»الطبيعة 
هما  ذلــك  ومــع  الكون،  هي  المطبوعة  والطبيعة 
الوجود«  »وحــدة  فكرة  ذلك  وأســاس  واحــد،  شيء 
اهلل  يرى  هيجل  سبينوزا.  بعد  هيجل  حملها  التي 
واحــدا،  شيئا  والتاريخ  واهلل  ــدا،  واح شيئا  والعقل 
ذاته  يحقق  الذي  »العقل«  صورة  في  »الدولة«  ويرى 
والدولة  والتاريخ  والعقل  اهلل  يكون  وبذا  كــإرادة، 

واحدا. شيئا 
تدور  جديدة  شريعة  فرنسا  ثوار  بعض  شرّع  وقد 
أنهم  سريعًا  اكتشفوا  أنهم  غير  العقل«  »عباد  حول 
معزواًل  ليس  العقل  ألن  اإلنسان  لعبادة  يشرّعون 
تأليه  ويظل  المميزة.  خاصيته  هو  بل  اإلنسان،  عن 
التي  الوجود  وحــدة  لفكرة  الفقري  العمود  العقل 
من  سلف  وما  العالم«.  يحكم  »العقل  مختصرها: 
»التفكير  قوله  في  الجابري  اختصره  ما  هو  تعقيد 
شك  بدون  أسمى  المعقولية  من  درجة  العقل  في 
التفكير  أن  والمعنى  بالعقل«،  التفكير  درجة  من 
بالعقل  التفكير  أما  اإلله،  في  التفكير  هو  العقل  في 
التفكير.  النظر/  على  البشرية  القدرة  استخدام  فهو 
العقول  تفترق  التفكير  النظر/  من  النوع  هذا  وفي 
اهلل  يوحد  فالمسلم  المسلم-  غير  عن  -المسلم 

العقل! يؤله  المسلم  وغير 
المسلم العقل غير   )1

الذي  العربي  العقل  هو  اإلشكاليات  أكبر  يثير  ما 
غير  أيديولوجيا  على  وينضبط  لإلسالم  ينتسب 
مفكرين  عند  ــراه  ت ما  هو  العقل  وهــذا  إسالمية! 
وطيب  مروة،  وحسين  العظم،  جالل  صادق  نوع  من 
من  الماركسيون  وهؤالء  األخضر.  والعفيف  تزيني، 
من  الماركسيين  عن  يختلفون  ال  المسلمين  أبناء 
بشارة.  وعزمي  طرابيشي  جورج  مثل  مسيحية  أصول 
عنوانه:  خيري  مــشــروع  ــة  ورث هــم  وهـــؤالء  ــؤالء  ه
من  تحريره  هي  للمسلم  نقدمها  خدمة  »أفضل 

.1883 رينان سنة  أرنست  الذي دشنه  دينه« 
بالمسلمين  وصفهم  يجعل  الفريقين  اتــحــاد 
تضليل  مجرد  أو  معرفية،  سذاجة  المسيحيين  أو 
األيديولوجيا  هو  الفريقين  يوحد  ما  ألن  للنقاش، 
عمل  ما  هو  الدين  وإلغاء  الدين.  إلغاء  تروم  التي 
وعمل  عالنية،  رينان  أرنست  بعد  أنطون  فرح  عليه 
بشارة  عزمي  عليه  يعمل  أو  طرابيشي  جورج  عليه 
المسيحية  فارقا  وبــشــارة  طرابيشي  ــالن.  إع دون 
وكان  أنــطــون،  وفــرح  رينان  أرنست  لسنة  اتباعًا 
المسلمون  ــذو  ــح ي أن  أمـــل  عــلــى  األربـــعـــة  ــل  ك
المسلم  لمساواة  طلبًا  اإلســالم  ويتركوا  حذوهم 
الجدل  أن  أجــزم  يجعلني  ما  وهــذا  المسلم.  بغير 
وليس  أيــديــولــوجــي  وطــرابــيــشــي  الــجــابــري  بــيــن 

. ابستيمولوجيا

ما يثير أكبر 
اإلشكاليات هو 

العقل العربي 
الذي ينتسب 

لإلسالم وينضبط 
على أيديولوجيا 

غير إسالمية! 
وهذا العقل 

هو ما تراه عند 
مفكرين من نوع 

صادق جالل 
العظم، وحسني 

مروة، وطيب 
تزيني، والعفيف 
األخضر. وهؤالء 

املاركسيون من 
أبناء املسلمني 
ال يختلفون عن 

املاركسيني من 
أصول مسيحية 

مثل جورج 
طرابيشي وعزمي 

بشارة
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جبل السكر

أين ليبيا؟

ومعاكسات  لتحرش  تعرض  ساقين  وجمال  رشيق  قوام 
جيدًا،  يعرفهم  أصدقاء  من  بعضها  الشارع،  في  كثيرة 
ويعرف مدى ما كانوا يظهرونه من امتعاض من هؤالء 
تنتابهم  حين  الشارع،  في  بالفتيات  يتحرشون  الذين 
عبر  يفعلونه  ما  تأثيم  عبر  األخالقي  التطهر  من  حاالت 
التطهر  من  نوع  وهذا  وازدرائه،  اآلخرين  على  إسقاطه 
متفٍش في قطاعات اجتماعية واسعة تهاجم أحيانًا مجازًا 

شعريًا أيروتيكًا وهي ترتكب كل الفظائع في الواقع.
سطورًا  أريده  كنت  الهذيان،  هذا  كتابة  بدأتُ  حين 

قليلة أنشرها إلجابة سؤال: ِبمَ تفكر؟.
شجون  لكن  الـ»فيسبوك«،  في  الحظر  خاصية  حول 
عن  مقالة  إلى  أحولها  أن  فاستهواني  طالت  الحديث 
الفن  وشطحات  العلمي  الخيال  غادرت  التي  الفانتازيا 

صوب حياتنا اليومية.
عند  قلياًل  أتوقف  الحظر  خاصية  عن  الحديث  قبل 

السؤال اإللكتروني الملح: ِبمَ تفكر؟
وهو سؤال يوجهه الواقع االفتراضي وإن كان ومازال 
المساحة  يترك  أصبح  الذي  المعاش  الواقع  في  موجودًا 
أمام  أو  صديق  أمام  تسرح  فحين  االفتراضي،  للواقع 
جوهره  وفي  تفكر؟،  ِبمَ  هو:  التلقائي  فالسؤال  زوجتك 
الخصوصية  الخصوصية،  على  متلصص  فضولي  سؤال 
ويحاولون  االجتماعية  المواقع  مديري  قلق  تشكل  التي 
تطويرها كل يوم، وفي الواقعين، المعاش واالفتراضي، 
ما  يكون  فقد  صعبة.  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  تغدو 
تفكر به في تلك اللحظة شريرًا أو مزعجًا لمن وجه لك 
في  يثرثر  ألنه  خنقه  في  مثاًل  تفكر  كنت  كأن  السؤال، 
أمور ال تعنيك، أو تفكر في خيانة افتراضية لزوجتك في 
موضع  اآلخرين  قرب  السرحان  السؤال.  توجيه  لحظة 

المهمة  حيث  سورية،  في  الحاصل  كما  يتفرج،  العالم  فيما 
األمريكية واألوروبية الغربية الدعم بالتصفيق، وهذا كحقيقة 
غير  فيه  جديد  وال  طويل،  أمــد  منذ  يحصل  األرض،  على 
حتى  كان،  بما  باألهمية  العالنية،  هذه  تعد  فهل  العالنية، 
يجب أن تأخذ في االعتبار، كمستجد هام في المسألة الليبية؟
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النجاح في استبعاد ليبيا، الحقيقة الجغرافية الدامغة، ليس 
أن  نتج  هذا  ومن  حّل،  الال  الحل  أن  اعتبار  كما  البتة،  نجاحا 
يتحوالن،  أخذا  قد  المتوسط،  البحر  وجنوب  أفريقيا،  شمال 
في  المتردية  الحالة  يكمل  ساخن،  صفيح  سطح  على  لبؤرة 
أن  عن  الحديث،  فيها  يتم  التي  اللحظة  وفي  العربي،  الخليج 
)غاز  عن  الحديث  أيضا  يتم  المسائل،  مسألة  ليس  النفط 

المتوسط( القابل لالشتعال.
السيناريو،  أول  إلى  بقوة،  الليبية  المسألة  عــادت  لقد 
)إردوغان(  مناورة  عقب  الساخنة،  الدولية  المشاهد  فتصدرت 
)طرابلس  على  المسيطرين  مع  تفاهماته  بتوقيع  الناجحة، 
تدخل  عن  مفاجئ،  أمريكي  ــالن  إع تقدمته  ما  الــغــرب(، 
زحزح  ما  الليبية،  العاصمة  حول  الحرب  في  بقوة،  )بوتين( 
التي  الدولية  األخطار  رغم  الواجهة،  ليجعلها  الليبية  المسألة 
ليبيا  يخرج  لم  المهم،  المتغير  ذا  لكن  الخليج،  في  حشرت 
في  الحاصلة  فاالنقالبات  االستبعاد،  حال  من  وشعب  كبالد 
المنطقة، ناتج عراك دولي مترادف بمخاوف إقليمية، المسألة 

الليبية فيه، بيدق متقدم في الرقعة.
الرقعة، ليس  البيدق، رغم تقدمه في  وحتى اآلن فإن هذا 
أهميته،  استعاد  ما  المتوسط،  البحر  عراك  في  وفاعال،  مؤثرا 
األطــراف  وأن  خاصة  إال،  ليس  غــازه  اشتعال  مكنة  بفضل 
أن  غير  حيل،  وال  حيلة  بيدها  ليس  لها،  والداعمة  الليبية 

ميديا،  السوشيال  مجال  أو  اإلنترنت،  عالم  يسمى 
واقعنا  عن  تمييزه  محاولة  في  االفتراضي«  بـ»الواقع 
الواقعين،  بين  تماثالت  أو  روابط  ثمة  لكن  المعاش، 
عنها  يعبر  التي  »الــصــداقــة«  مــفــردة  ضمنها  مــن 
حيث  األصدقاء،  من  قائمتك  إلى  باإلضافة  إلكترونيًا، 
الـ»فيسبوك«  في  قوية  بصداقات  ترتبط  أن  يمكن 
أن  الممكن  ومن  المعاش،  الواقع  إلى  تتحول  مثاًل 
الوجه  على  كدمات  إلــى  وتتحول  أيضًا  ــداوة  ع تنشأ 
عن  كثيرة  زواج  حــاالت  وحدثت  المعاش،  الواقع  في 
من  قليل  غير  عدد  عنها  ترتب  الـ»فيسبوك«  طريق 
طويل  زمن  بعد  لزوجين  سؤال  يوجه  عادة  األطفال. 
وتكون  التقيتما؟  كيف  أو  تعارفتما؟  كيف  زواجهما:  من 
أو  العمل  في  أو  مثاًل  الجامعة  في  مختلفة:  اإلجابات 
في  تعارفنا  إجابة:  تضاف  واآلن  إلخ.  طائرة...  رحلة  في 
الـ»فيسبوك« )الواقع االفتراضي( الذي تحول إلى عرس 
أو  احتفالي  رصاص  إطالق  وأحيانًا  ومعازيم،  وذبائح 

قذائف »آر بي جي«.
هذا لم يمنع في الماضي عالقات حب تمخضت عنها 
حاالت زواج نشأت مصادفة عن طريق التلفون األرضي، 
األخيرة من  الصفحات  المراسلة في  أو عن طريق هواة 
حب  قصة  شخص  يعيش  أن  يحدث  الدوريات.  بعض 
مع رجل تنكر في هوية أنثى، ليس من باب أيديولوجيا 
بالدسائس،  أو  بالمقالب  البعض  لولع  ولكن  المثلية، 
في  أيضًا  المقالب  هذه  مثل  وحدثت  آخر،  شيء  أي  أو 
لكن  المراسلة،  هواية  صفحات  وفي  األرضــي  الهاتف 
يصعب حدوثه في الواقع المعاش، حيث المواجهة وجهًا 
لوجه، وإن حدث، ذات مرة، أن ارتدى أحد هواة المقالب 
فراشية وجوربًا وحذاًء نسائيين، ونظرًا لما يتمتع به من 
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كافة  عند  مستبعدة،  ليبيا  لكن  ليبيا،  تخص  المسألة 
الليبيين،  من  كثير  وعند  بل  الليبية،  المسألة  أطــراف 
روسية، وتعويض   - تركية  ليبيا مسألة  الحربية في  فالهدنة 
ليبيا  في  تعمل  كانت  التي  واإليطالية،  التركية  الشركات 
في  طرفا  تخص  سياسية،  تفاوضية  مسألة  مستحقات،  ولها 
المزعم  الثاني،  برلين  مؤتمر  وحتى  السلطة،  على  الصراع 
له، كما تسرب  الليبية غير مدعوة  ليبيا، األطراف  عقده حول 
اللحظات األولى لإلعداد له، وغير ذلك من تفاصيل، حد  عن 
أن بعض الليبيين يتحدثون عن العودة لما قبل 4 أبريل، ويا 

دار ما دخلك شر.
يهمه  كل  واإلقليمية،  الدولية  األطراف  أن  هذا  يبينه  ما 
فيما  فيها،  شعب  ال  أرض  ليبيا  وكــأن  ونــفــوذه،  مصالحه 
ذلك  وألجل  الكعكة،  في  نصيبها  يهمها  المحلية،  األطراف 
كل  ويتداعك،  حولها  يتعارك  نفط(،  بئر  )كما  ليبيا،  تبدو 
الوثقي، للمسألة  العروة  صاحب قدرة، وفي تقديري، أن هذا 
حالة  المسألة  وجعل  جملة،  الليبيين  استبعاد  أي  الليبية، 
الغرف  في  وتدار  عاصمة،  إلى  عاصمة  من  تتنقل  مكوكية، 
المغلقة، وتتداول إعالميا في األخبار العاجلة، فكل لقاء، وكل 

اتفاق )الال اتفاق(، بل وكل بيان عاجل.
إلى  المتحدة  لألمم  الحال، مبعوث  والحال هو  تقريبا  لعقد 
للقبول  وتسويف  األرض،  على  الحاصل  تسويغ  مهمته  ليبيا، 
المسألة  حول  المؤتمر  بهذا  تهليل  ثم  حل،  الال  الحّل  بأن 
كأنما  ولقاء  مؤتمر  وكل  فاشل،  مؤتمر  يعقبه  ما  الليبية، 

مهمته الال مهمة، وفي أحيان صبّ الزيت على النار.
بين  الدولية،  الطاولة  على  تلعب  تنس،  كرة  ليبيا  واآلن 
وبوتين(،  ــان  إردوغ )إردوتــيــن-  الواحد  الالعب  الالعبين/ 

ما  بقدر  الـ»فيسبوك«،  سؤال  لكن  اتهام،  وأحيانًا  قلق 
مع  فكرتك  لمشاركة  يسعى  وفضول،  تلصص  من  فيه 
إذا  أصدقائك  وغير  وأصدقائك،  متابعيك  من  الكثيرين 
وحدك  فأنت  متزمتة.  غير  خصوصيتك  إجــراءات  كانت 
بالبعض  يؤدي  ما  وهذا  المتابعين،  من  حشد  وسط 
غامضة  وصورة  »فيسبوكي«  اسم  عبر  قناع  ارتداء  إلى 
عن  يجيب  أن  أجل  من  مغلوطة  شخصية  ومعلومات 
إن  يهمه  وال  الصدق،  من  قدر  بأكبر  تفكر؟  ِبمَ  سؤال: 
أزعج اآلخرين أو انصب عليه سيل من الشتائم ألن من 
أنه عبر عنه هو. وعادة ما  المنشور ليس هو رغم  كتب 
الحظر. فهل  خيار  اإلزعاج  الحاالت من  مثل هذه  تسبب 

هذا الخيار االفتراضي موجود في الواقع المعاش؟
يظهر  الـ»فيسبوك«،  رواد  من  أحد  حظر  تنوي  حين 
هذا  يتمكن  لن  أحدهم،  حظر  »عند  التنبيه  هذا  عندك 
يومياتك  في  تنشره  الذي  المحتوى  رؤية  من  الشخص 
مجموعات  أو  مناسبات  إلى  دعوتك  أو  إليك  اإلشارة  أو 
بمعنى  كصديق«.  إضافتك  أو  معك  محادثة  بدء  أو 
أرض  في  أخرى  مرة  الشخص  بهذا  أبدًا  تلتقي  لن  أنه 
الـ»فيسبوك« الشاسعة أو في شوارعه وحواريه الممتدة 
على مساحة الكوكب، وهذا ال يقابله في الواقع المعاش 
فأنت  شخصًا  تحظر  حين  وبالتالي  القتل،  خيار  سوى 
في  إلكترونيًا  وقتلته  المعاش  الواقع  في  رمزيًا  قتلته 
جريمة  أن  يعني  ال  جثة  وجود  وعدم  االفتراضي،  الواقع 
ومن  حيًا  مازال  إنه  شخص  يقول  قد  ترتكب.  لم  القتل 
آخر  باسم  آخــر  حساب  من  عليك  يدخل  أن  الممكن 
وتوافق على إضافته إلى قائمتك، وهذا صحيح، لكن في 
هذه الحالة ندخل افتراضيًا في عالم األشباح وحكاياتها، 
يالحقه  الذي  القاتل  عن  تتحدث  الحكايات  من  وكثير 
البعض  جعل  ما  عيشته،  عليه  وينكد  الضحية  شبح 
يعتذر عن إضافة من ال يبرزون هوياتهم الحقيقية ألنه 
األشباح خياليًا،  عالم  اعتبرنا  ما  وإذا  األشباح.  ال يصادق 
يوم  بعد  ويومًا  االفتراضي  الواقع  منطقة  في  يقع  فهو 
تضيق المساحة بين الواقعين أو يتراجع الواقع المعاش 
أصبح  االفتراضي  الواقع  ألن  االفتراضي  الواقع  لصالح 
منه،  الالهروب  التكرار  عن  وأعتذر  فعاًل.  معاشًا  واقعًا 
وأعترف أني ارتكبت عدة جرائم قتل رمزية أو إلكترونية 
مرة  فتحت  وعندما  المزعجات،  أو  المزعجين  بعض  مع 
مقبرة  في  أحــدق  بأني  أحسست  المحظورين  قائمة 
جماعية، وأحسست بأني قاتل متسلسل، فتوقفت تمامًا 
شيء  ألنه  الصداقة  بإلغاء  أكتفي  وصرت  الحظر،  عن 
أو  اندمج  الذي  المعاش  الواقع  في  يحدث  كان  معتاد 
الماء  الواقع االفتراضي مثلما يذوب السكر في  ذاب في 
موقع  لقب مؤسس  جاءتني من  االستعارة  )هذه  العذب 
جبل  األلمانية:  في  تعني  التي  زاكربيرغ،  الفيسبوك، 

السكر(.
بدأ  ابتكار فلسفي قديم  األعلى لألسفل  االنزياح من 
يتحقق حتى في أكثر المجتمعات تخلفًا، كان الراحل في 
الصحراء أو البحر يحدق إلى النجوم في األعلى كي يعرف 
جهاز  في  األسفل  إلى  يحدق  أصبح  واآلن  االتجاهات، 
عندما  واالتجاهات،  قدمه  موقع  يعرف  كي  كفه  بحجم 
)ربما  النجوم  بدل  دقة  األكثر  الصناعية  األقمار  حلت 
ساعة  حجم  في  التي هي  البوصلة  مع  االنزياح  هذا  بدأ 
الدقيق  مكانك  تحديد  على  قادرة  تكن  لم  لكنها  اليد، 
النجوم(.  في  التحديق  عن  تغِن  ولم  الكوكب  هذا  في 
في  لعب  إلى  األنيقة  الموبايالت  تتحول  المحصلة  وفي 
يد الجميع، ونحن ال نتوقف عن اللعب حين نكبر، ولكن 

نكبر حين نتوقف عن اللعب.

يكون )محلك سر(، االنجاز األكبر.
)رأسمالية  تشتهي  بما  دائــمــا،  الــريــاح  تأتي  ال  لكن 
ومن  الشرر،  تكون  أن  ممكن  الصغيرة  فالحروب  الكوارث(، 
)الكنترول(  تحت  ما  بأن  خاصة،  الكبرى  الدول  تخوف  هذا 
يكن  لم  ما  فإحداث  للقرصنة،  قابل  كم(،  )الدوت  زمن  وفي 
)ترامب(،  أنه يعقل جموح  الحسبان. هذا فقط ما نتصور  في 
قد  كبرى،  حرب  اندالع  من  العالم،  يهدد  ما  فإن  وبالتالي 
يكون هو ما يمنح الدب الروسي، وظيفة رجل اإلطفاء، للحرب 
الصغرى كما أنه مشعلها، فالتصريحات األمريكية مؤخرا، عن 
للسلطان  الطريق  ومهدت  جذبت  ليبيا،  في  الروسي  التدخل 
أن  فيها:  جاء  أمريكي  لمسؤول  تصريحات  وقبلها  العثماني، 
أمريكا منحت سورية لروسيا، عند تفاقم األوضاع في سورية 

الربيع العربي!.
العالم فرصة  المنسي، ما تمنح  ليبيا حجر األساس  وأخيرا، 
هي  كما  بالحروب،  التهديد  بعد  ما  مرحلة  لدخول  ثمينة، 
السياسي(، فقد حدث  )اإلسالم  أفول  إقليمي هام على  مؤشر 
أال  ووضحت  حدثت،  ولكنها  نسيت،  ثالث  انتخابات  فيها 
مستقبل لمشروع الدولة الدينية، ما يلفظ أنفاسه في إيران، 

وما يهدد دولة اليهود )إسرائيل(.
ليبيا حجر أساس منسي، في بحر متوسط ولكنه قلب في 
لكن  نسيانه،  يمكن  فالتاريخ  استحداثه،  يعاد  قديم،  عالم 
الفضاء،  غزو  عصر  في  حتى  نسيانها،  يمكن  ال  الجغرافيا 
لغزو  الالزمة،  واإلحداثيات  القاعدة  الجغرافيا  كم،  والدوت 

كوكب آخر، أو لالتصال برواد الفضاء الغزاة.
يمكن  ال  نسي،  وإن  حتى  منسي،  ــاس  أس حجر  ليبيا 
الحرائق  حيث  أستراليا،  كما  محتوم،  أجل  إلى  إال  استبعاده 

تنبئ، بأن العالم لم يعد العالم ما نعرف.

حول خاصية 
الحظر في 

ـ»فيسبوك«،  ال
لكن شجون 

الحديث طالت 
فاستهواني أن 

أحولها إلى مقالة 
عن الفانتازيا 
التي غادرت 

الخيال العلمي 
وشطحات الفن 

صوب حياتنا 
اليومية

تطبيع ما ليس طبيعيًا

اتفاقية »كامب ديفد« المعروفة  »التطبيع« مصطلح مصنع عربيًا، جرى تصنيعه بعد توقيع 
هدفه  على  انطباقه  ناحية  من  الفهم  وعسير  غامض  مصطلح  وهو  وإسرائيل.  مصر  بين 
 »normalization« بلفظة  ترجم  األخــرى  اللغات  إلى  ترجم  وعندما  تطبيعه.  المراد 
المأخوذة من »normal« التي تعني أساسًا »عادي« أو »معتاد« وال تحمل معنى »طبيعي« 

إال في حدود ضيقة. فالطبيعي يعبر عنه بـ »natural« المأخوذ من »nature«، أي طبيعة.
ومعتادًا  عاديًا  ليس  ما  جعل  منها  الهدف  قسرية  عملية   »normalization« فـ  وإذن، 
المشوه،  الشاذ،  )أي:  طبيعيًا  ليس  ما  معاملة  والتطبيع  والتعود.  االعتياد  صبغة  يأخذ 

الغريب...( على أنه طبيعي.
تم  مصطنعة  دولة  ألنها  طبيعي،  غير  أمر  الفلسطينية  األرض  على  إسرائيل  فوجود 
ولم  اليهود(  الفلسطينيون  ذلك  في  )بمن  التاريخيين  وعلى حساب سكانها  قسرًا  تنصيبها 
شعب  يوجد  أن  والطبيعي،  المعتاد  إذ  »طبيعية«.  تاريخية  وتفاعالت  عوامل  نتيجة  تتكون 
)حتى وإن تعددت مكوناته( على أرض ما، إقليم، ومن ثم يقيم دولة. في الحالة اإلسرائيلية 
بحجة  األرض،  أصقاع  مختلف  من  شعب  عن  لها  البحث  جرى  ثم  أواًل،  الدولة  تنصيب  تم 
أنهم يهود كان لهم وجود تاريخي على األرض الفلسطينية. وهذه دعوى باطلة، وبطالنها 
أنها ديانة تختص بشعب معين.  أو  اليهودية قومية وليست ديانة فقط.  اعتبار  يتمثل في 
تعد  لم  واإلسالم،  والمسيحية  كالبوذية  األخرى،  األديان  مثل  مثلها  ديانة  أنها  حين  في 
بالمعنى  شعبان  مثاًل،  ــراد،  واألك فاألرمن  محددة.  إثنية  بشرية  مجموعة  على  مقتصرة 
وليسوا  ديانات  أتباع  والمسلمين،  والمسيحيين  اليهود  أن  حين  على  اآلنثروبولوجي. 

قوميات.
التاريخ،  وإذن، إسرائيل مصنعة على أساس ديني عنصري استعماري، وعلى عكس حركة 

مثلما أشرنا أعاله.
دولة  تفكيك  وإنما  إسرائيل،  بوجود  العرب  قبول  هو  التطبيع  ليس  الناحية،  هذه  من 
الحالية(  )زيمبابوي  روديسيا  في  جرى  ما  غرار  على  استعماري،  عنصري  ككيان  إسرائيل 

وجنوب أفريقيا، وإقامة الدولة الديمقراطية.
واالقتصادي،  السياسي  الجانبين  على  مقتصرة  التطبيع  إلى  الدعوة  كانت  البداية،  في 
الثقافي  بالتطبيع  نسمع  صرنا  األخيرة  العقود  وفي  عربية.  دول  عدة  له  استجابت  وهذا 
ومسرحية  موسيقية  فرق  بين  الفنية  والمشاركات  وإليها  العبرية  من  الترجمة  على  القائم 
البلدان  من  ومواطنين  صهاينة  إسرائليين  بين  ثقافية  نشاطات  في  مختلفة،  ومعارض 

العربية، والتعاون بين جامعات عربية وإسرائيلية.
كوني  من  ينبع  ال  إلسرائيل  الرافض  موقفي  أن  المقال،  هذا  نهاية  في  أؤكد،  أن  أريد 
النظامين  من  موقفي  كان  مثلما  »طبيعيًا«،  إنسانًا  كوني  من  وإنما  مسلمًا،  عربيًا 
العنصريين اللذين كانا في جنوب أفريقيا وزيمبابوي، ومثل موقفي الرافض للغزو األميركي 

لفيتنام، ومثل تعاطفي مع الهنود الحمر والمواطنين األصليين في أستراليا ونيوزيلندا.
وإذن، ال يحتاج المرء إلى أن يكون عربيًا مسلمًا كي يرفض وجود إسرائيل )ودائمًا أكرر: 

ككيان عنصري استعماري(. بل يحتاج فقط إلى أن يكون إنسانًا »طبيعيًا«.

حكومتا السيد محمود المنتصر والسيد حسين مازق اللتان امتدتا من 12 يناير 1964 
أو  التعليم  مستوى  على  سواء  بالشباب  واضحًا  اهتمامًا  أولتا   1967 يوليو   19 إلى 
مستوى اإلعداد، فلقد كثرت المشاركات الشبابية اإلقليمية والعربية والعالمية، وأيضًا 
الدعم الواضح للتعليم خصوصًا الجامعي. وظلت وزارتا العمل والشؤون االجتماعية في 
الحكومتين مستمرتين في عملهما بالوزير نفسه وهو السيد عبد المولى لنقي، فكان من 
مشاريع تلك الوزارة على سبيل المثال وليس الحصر، النشاط المتكامل الذي عاصرته في 
أندية إقليم بنغازي الرئيسة، وإن النشاط أشمل عددًا من المدن الليبية؛ غير أنني ال أتابع 
إال منافسات نوادي بنغازي، التي أذكر منها األهلي والهالل والتحدي فقط، فقد تكون 

هناك أندية أخرى سقطت من ذاكرتي اآلخذة في االهتراء!
وعلى الرغم من أنني هاللي الهوى، إال أنني تابعت فقرات مما قدمه نادي التحدي 
وتوقعت أن تكون الجائزة له، أو على األقل تمنيت ذلك، فلقد كانت برامج النادي الثقافية 
متميزة وجديدة، وأعترف بأنني لم أكن أعرف شيئًا عن شعر المتنبي قبل تلك المحاضرة 
التي قدمها خليفة الفاخري، الذي بدأت كتاباته في جريدة »الحقيقة«، متزامنة مع هذا 
النشاط، ومن خالل ما جرى من نقاش بعد هذه المحاضرة انتبهت إلى اهتمام الحضور، 
المتنبي،  أشعار  استظهار  على  ومقدرتهما  الدغيلي  ومفتاح  غوقة،  عبدالقادر  خصوصًا 

بعدما دار نقاش مسهب حوله من بعد المحاضرة.
أنه  إلى  التحدي،  نادي  في  الناجحة  الثقافية  التظاهرة  تلك  نجاح  في  السبب  ويعود 
تأسس على نواة الجريدتين الحائطيتين »الرأي« و»المتنبي«، اللتين كتب فيهما صادق 
النيهوم أيضًا؛ وكان يشرف عليهما الفاخري، ومحمد حسين كانون، ومفتاح الدغيلي وهم 
من قاموا بالمناسبة بجهد كبير في نجاح تظاهرة نادي التحدي الثقافية، والجميل أن 
صداقة هؤالء الثالثة الكبار عميقة متواصلة منذ ستينات القرن الماضي حتى اآلن ما 
بين كانون، والدغيلي، وذكريات الفاخري. األستاذ محمد كانون، تخرج في كلية االقتصاد 
والتجارة، في بنغازي ثم تعين بالتأمين االجتماعي واستقر زمنًا في بنغازي، قبل أن يعود 

إلى مسقط رأسه في طرابلس.
لقد أخرج األستاذ محمد كانون مسرحية »عهد الشيطان« لتوفيق الحكيم، وهي التي 
شارك النادي بها في المسابقة، ولم تكن األنثى قد اقتربت من التمثيل في ذلك الوقت، 
بل كانت فتيات المدرسة الثانوية ينطلقن نحو مدرستهن بحجاب أسود يغطى الوجوه، 
وهو ما كان يسمى »البيشا«، أما السيدات فكن يتحركن بتلك العباءة فيبدين عند مرورهن 
كخيم متحركة، وأحيانًا تكون سوداء اللون وهو ما يسمى بـ »الجربي« نسبة إلى مدينة 
جربة التونسية. وبسبب غياب المرأة قام الفنان الطاهرعمر بدور األنثى، وقام الفاخري 
بدور الفيلسوف وفتحي سويري بدور الشيطان، والقت المسرحية نجاحًا كبيرًا، خصوصًا 
من بعد خاتمة فكاهية بارعة وتلقائية خارجة عن النص تمثلت في مشهد فكاهي ما 
بين الفيلسوف، وزوجته نفذت باللهجة الليبية، استمتع جمهور الحاضر بقفشاتها، وظلت 
حديث النادي أليام. وبسبب الحالة االقتصادية، قام فتحي سويري بإعداد المسرح من 

أخشاب هي في األساس ألعمال بناء قريبة من النادي!
الكثير منها  الكبتي في  أيضًا، محاضرات ثقافية ساهم األستاذ سالم  الهالل،  وقدم 
القالل،  النادي األهلي فلقد كان لألستاذ أحمد  أما في  محاضرًا، ومشاركًا ومقدمًا لها، 
واألستاذ محمد حمامه، وأيضًا المهندس محمود الكيخيا الدور األبرز في نشاط النادي 
الثقافي. وتعد سنة 1965 بدء الزخم الثقافي الذي قدمته جريدة »الحقيقة« التي صدرت 
خصوصًا  القراء،  فأصبح  النيهوم،  صادق  كتابات  فيه  برزت  وخاللها  السنة،  تلك  في 
طالب الجامعة وأستاذتها، ينتظرون وصول العدد إلى مكتبة الخراز خشية نفاده. صادق 
النيهوم كان من نجوم منطقتنا، قبل أن نقرأ له ما كتب في الحقيقة، كنا نرى فيه البطل، 
السباح، المثقف النابغة الذكي؛ ولقد تميز بقيافته البسيطة، هي التي اشتهر بها الممثل 
أميركي، وسترة  بنطال جينز  الوقت »جيمس دين« وتتلخص في  الذي رحل في ذلك 
الوقت، وصادق  الكاتب »أرنست هيمنغواي« في ذلك  صوفية برقبة، كالتي تميز بها 
النيهوم بالمناسبة هو من قدم لنا هذا الكاتب، وغيره من كتاب الغرب، وإن كان قد قدم 

وبإسهاب فكر الكاتب الفيلسوف »إيرك فروم«.
كان النيهوم يمر من أمامنا، في قهوة سي عقيلة، بخطوات متأنية، وكتاب في يده، 
وهو في طريقه إلى جليانه حيث دار »سي سليم العربي« الذي فقد رجله نتيجة التواء حبل 
توثيق سفينة، فلقد كان بحارًا، وأفنى بقية عمره في مصيف جليانة، حارسه ودائم اإلقامة 
به. صادق النيهوم يكبرني بنحو سبع سنوات، وكنا نسمع عنه حكايات لم نكن نعلم أنها 
مبالغ فيها، منها ما يقال إنه تجاوز أساتذة الجامعة وتعليمهم حتى إنهم منحوه شهادة 

التخرج وهو في السنة الثانية، وقرروا إيفاده للدراسة في الخارج!
في الحلقة المقبلة سنتناول صادق النيهوم وخليفة الفاخري، كنموذجين من كتاب 

جريدة »الحقيقة«.

نبضات متقاطعة - 17
 سنة 1965

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

أحمد الفيتوري

محمد عقيلة العمامي



ثقافة 12

ولد أول طابع بريدي في العالم ببريطانيا 1840، ومن 
المستديرة  أطراف  يجوب  الصغير  الرحالة  بدأ  التاريخ  هذا 
حواضر  رموز  ليعكس  وتراثها،  الدنيا  حكايات  معه  حامال 
»المخبر  لقب  مستحقا  والمجتمعات،  والشعوب  الدول 
مظاهرها  عبر  البشرية  للحياة  الساكن  بوصفه  الصامت« 

الثقافية المتعددة.
لمعرفة  السؤال  فضول  تمنحنا  الحافلة  المسيرة  هذه 
واألحداث  ليبيا  في  البريدي  الطابع  تاريخ 
وأسماء  رحلته،  في  منعطفا  شكلت  التي 
المواهب المرتبطة به، واإلجابة كانت في 
العالمي  الفنان  رواده،  أهم  أحد  مع  حوارنا 

محمد سيالة.
الرسم  إلى  تتجه  جعلك  الذي  ما   ●

البريدي؟
أثناء وجودي في إيطاليا للدراسة بكلية 
نسخ  أو  تقليد  حاولت  بفينيسيا  الفنون 
لي  سنحت  كلما  البريدية  الطوابع  رسوم 
فرصة االطالع على عمل فني، ثم تطورت 
بعد  خصوصًا  المجال،  واحترفت  الموهبة 
تعرفي إلى الفنان اإليطالي جورجيو فانديلو 
الذي تأثرت بتجربته، فانديلو أحب ليبيا حتى 
إنه قبيل وفاته أوصى بأن تؤول محتويات 
التعريف  في  مجهودا  وبذل  إلي،  مكتبته 
بالطابع الليبي وألف أربعة كتب بالخصوص، 
فيستحق منا في المقابل إصدار طابع يخلد 
ذكراه عرفانا بجميله. درست الرسم واتجهت إلى الواقعي، 
في  األخرى  األلوان  بقية  دون  نظري  في  األصدق  فهو 
التعريف بكل مفردات المضامين التاريخية والفنية والتراثية 

للبلد.
● كيف نفهم توازن الوظيفة والهواية في أعمالك؟

يتبنى  وظيفي  عمل  إلى  االتجاه  في  المسألة  تكن  لم 
الرسم من عدمه، فاألمر متعلق بالموهبة والميول وخيارات 
الهواية، فالشغف وحده قادني إلى هذا الفضاء، واستطعت 
فهم الصيغة العامة ألصول وطبيعة السياق الفني المطلوب 

دون المساس بجوهر الموضوعات المطروحة.
● هل يمكنك اإلشارة إلى تاريخ محدد يحمل بصمة 

أول إصدار لك؟
حدثت األمور تدريجيا، منذ عملي بالبريد بداية ستينات 
آنذاك  الكعبازي  فؤاد  األستاذ  كان  عندما  الماضي،  القرن 
الفرصة  أقتنص  وظيفتي  بحكم  وكنت  للمواصالت  وزيرا 
أحيانا لوضع أفكاري الخاصة على الطوابع، والذي غالبا ما 
أثار غضب الكعبازي، فيسألني منزعجا من طلب منك ذلك؟ 
تلك المغامرات البسيطة هي امتداد لسلسلة البروفات التي 
كونت النضوج الفني حتى توجت في تاريخ األول من سبتمبر 
»جيشنا  عنوان  تحت  الرسمية  أعمالي  أول  بصدور   1969

ذراعنا الواقي«.
● كم عمر الطوابع البريدية في ليبيا؟

صدر أول طابع بريدي في ليبيا العام 1870 في العهد 
العثماني، ثم صدور طابع حمل اسم ليبيا العام 1912، يتبع 
ذلك فترة األربعينات برسوماتها وإيقاعها المعبر عن تلك 
تفوتني  وال  والفرنسي،  اإلنجليزي  االنتداب  زمن  المرحلة 
األولى«  البريدية »فزان  الطوابع  أن مجموعة  إلى  اإلشارة 
قيمتها  تقل  ال  طابعا   12 تتعدى  ال  التي  آنذاك  الصادرة 
اليوم عن مليون دوالر، ولألسف هذه الطوابع ال نمتلك حتى 

نسخة منها، نحن بلد بال ذاكرة.
حملت  طوابع  مجموعة  ذكرت  ما  جانب  إلى  وظهرت 

اسم »فارس« 1940، المرتبطة بقصة أحد فرسان الجيش 
أعجب  الذي  اإلنجليزي  الحاكم  أمام  مروره  عند  السنوسي 
بزيه أثناء مروره أمامه فالتقط له صورة وأصدرت كطابع، 
 24 بتاريخ  جديد  بتوقيع  اعتمادها  أعيد  المجموعة  هذه 
في  الفارس  بهذا  االلتقاء  شرف  لي  وكان  ديسمبر1951، 
ثم  طابعه،  على  الخاص  توقيعه  لي  ليسجل  الحقة  فترة 
الملك  صور  تحمل   1952 العام  أخرى  مجموعة  صدرت 
وكانت المرة األولى واألخيرة قبل إصداره قرارا بمنع ظهور 

صوره بريديا.
● وفق أي قواعد فنية تتجدد رسومات الطوابع؟

الذي  البريد،  سياسة  تنتجها  أفكار  عن  نتحدث  نحن 
يرتبط باتحاد عالمي وعربي وأفريقي، قد يرون اقتراح بعض 
األفكار أحيانا عدا الطلبات الخاصة بوزارة البلد أو المؤسسة 
إلصدار  معينة  زمنية  فترة  تخصيص  في  ذاتها،  البريدية 

طوابع عن العلماء مثال.
بين  البريدية  المؤسسة  داخل  العالقة  تبدو  كيف   ●

الموظف والفنان؟
يروق  ال  البريديين  أن  وهي  مالحظة  تسجيل  يمكنني 
الرغم  على  الجمالية،  بلمساتهم  الهواة  يصنعه  ما  لهم 
من وجودنا في مؤسسة واحدة، ألن الهاوي يحاول إسباغ 
بتلقف  المعنية  شريحته  يخاطب  فهو  الخاصة  بصمته 
والمقصود  للبريديين،  ذلك  يروق  ال  حين  في  اإلصدارات 
هنا الموظفون فهم يعتبرون تلك اإلضافة ترفا أو اجتهادا 
غير مطلوب، ربما أصف ذلك بالصراع بين عقلية الموظف 
والمبدع، فمثال رسمت طابعا للقذافي مرتديا الزي الليبي 
شخصية  في  ليس  المغزى  جوادا،  يمتطي  وهو  »الجرد« 
رؤية  يريد  األجنبي  السائح  وهو  فالهاوي  فقط  القذافي 
الزي الليبي والحصان، وهنا تتقاطع جملة خطوط سياسية 
لن  ما،  إضافة  حول  النقاش  احتد  ما  وإذا  وفنية،  وتراثية 
يقتنع موظف البريد إال إذا رأى نموذجا دوليا مماثال، وهنا 
تبرز مسألة االستهانة بالرؤية اإلبداعية المحلية، مع أنني 
الـ16  كرسمة  البريدية  الطوابع  في  أشياء  عدة  ابتكرت 
وهو وجود ست عشرة لوحة في مربع واحد، يتم تقسيمها 
لتنفصل كل منها في شكل مستقل، اآلن هذه الفكرة رائجة 

عالميا وهي من تصميم ليبي.
● هل وجهت لكم في العهد الملكي مالحظات لتبني 

أفكار معينة؟
أوصى  ذكرت  كما  الملك  إن  حتى  تماما،  العكس  على 

بعدم رسم صورته.
الملك والقذافي فيما يخص  الذي يميز عهدي  ما   ●

الطوابع؟
االختالف في المناسبات القومية، كعيد االستقالل مثال، 

ثم إن اإلصدار متعلق بلجنة طوابع دائمة تضم خبراء من 
البريد، نجتمع ونتفق  السياحة واآلثار والمالية ومدير عام 

على إصدار سلسلة من الطوابع وهكذا.
● هل قدمت إليك عروض خارجية؟

تواقيع  تحمل  أخرى  لدول  طوابع  تصميم  في  شاركت 
والغريب  األوبك،  منظمة  ودول  تونس  مثل  اسمي 
والمضحك أن اسمي يظهر على طوابع تلك الدول، بينما 

يمنع في ليبيا وتحديدا في عهد القذافي.
● ما السبب في رأيك؟

ربما ألن القذافي ال يريد نجوما.
● هل تعرضت لضغوطات في عهده؟

بتعليمات  محملين  البريد  إلى  المخابرات  رجال  يأتي 
ما،  إيحاء  على  التركيز  أو  محدد  لون  وجود  وجوب  على 
المناقشات  الطابع تحدث معهم بعض  إصدار  بعد  وحتى 
إلقناعهم بجوهر الفكرة التي بني عليها العمل، لدرجة أنه 
النوم مرتاحا لشهر  أي رسم ال أستطيع  انتهائي من  بعد 
كامل خشية التأويل السياسي، إضافة لثلة مئولي األفكار، 
أو ما يعرف بلهجتنا الدارجة »الزمزاكة« الذين عانيت منهم 

الكثير.
● ما الذي يميز الرسم البريدي عن غيره؟

درجة إتقان الفكرة فنيا وموضوعيا، عندما نتحدث عن 
مناسبة 11 فبراير يكون السؤال كيف نظهر الرسم الخاص 

بها، وهو سؤال يتكرر معنا سنويا.
في  والعالمي  المحلي  الموضوع  بين  الفرق  ما   ●

الطابع؟
الموضوعات  وتجذبهم  يستهويهم  الطوابع  هواة 
العالمية، لذلك يسعون للحصول على أكبر عدد لألرشفة، 
في حين ال تلفت انتباههم الفكرة المحلية، خصوصا في 

المناسبات السياسية باعتبار رمزيتها محدودة المكان.
حضوره  على  محافظا  البريدي  الطابع  زال  ما  هل   ●

حاليا؟
فمثال طوابع  واستثمار،  وذوق  البريدية هواية  الطوابع 
أصعب،  عليها  والحصول  كبيرة،  مبالغ  تساوي  المملكة 
فقيمته  دوالر،  األلف  إلى  تصل  وحدها  الملك  فمجموعة 
في  البريدي  الطابع  أن  الزمن، صحيح  مع  طرديا  تتناسب 
أنه  غير  له،  لزوم  ال  يبدو  الحديثة  االتصال  وسائل  وجود 
مرتبط بتقليده وهواته وتاريخه، فوضع شاعر ليبي أو كاتب 
أو فنان أو سياسي على رسم بريدي إحياء وتكريم واحتفاء 

بمنجزه.
● هل تقوم بنسخ الصورة حرفيا؟

تعلمت من أساتذتي أثناء دراستي الرسم أن الصور دائما 
مغلوطة، بمعنى ال يجب أن توافق المصور على كل مكونات 
وهي  التقليدي  بالزي  ليبية  امرأة  صورة  فمثال  لوحته، 
تجلس على كرسي بالصحراء يمكنك قبول كل المفردات 
عدا الكرسي، فالوضعية هنا غير منطقية العتبارات المكان 

والبيئة، العين النقدية ضرورة للمسة الفنية.
● خارج إطار الوظيفة ما ميولك الخاصة في الرسم؟

التجاعيد  فتبيان  السن،  أجد متعة في رسم وجوه كبار 
يعكس روح الواقعية التي أشرت إليها في البداية، وألنني 
مفتون بهذا الفن فلوحاتي حتى الخاصة منها تقترب كثيرا 

من قالب الطابع.
● كم عدد الميداليات التي تحصلت عليها؟

وأربع ميداليات كبرى  24 ميداليا ذهبية  تحصلت على 
كان آخرها في باريس العام 2004 عن مجموع أعمال قمت 

بانتقائها والمشاركة بها، وفزت بجائزة الميدالية الكبرى.
● هل ترغب في اإلشارة إلى مالحظة ما؟

ليبيا  في  البريدية  للطوابع  متحف  يتأسس  أن  أتمنى 
يلملم شتات ذاكرتنا المبعثرة، ويحفظ لنا جزًءا من تاريخنا 

المنسي، فبلد دون متاحف كبلد بال مدارس.

بين 22 يناير و 4 فبراير

دور نشر وكتاب ليبيون يعلنون مشاركتهم
في فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي

حق األربعاء 
محمد الدقاق

 »الكراكوز«
رواية  من  »ميادين«  دار  عن  الثانية،  الطبعة  صدرت 
»الكراكوز«، ويستهل الكاتب مقدمتها قائاًل: »قهوة تركية 
وقف  الذي  النادل  من  طلبت  فضلك..«،  من  سكر،  بدون 

أمامي.
بابتسامة  طلبته،  الذي  كل  هي  فقط  القهوة  هذه 
مسرعًا  جاءني  الذي  اليوناني  النادل  من  األدب،  وبمنتهى 
وابتسامته تمأل وجهه الوسيم؛ قبل أن ينفجر غضبه وتتغير 
لغته من اإلنجليزية التي كلمني بها إلى اللغة اليونانية التي 
لم أفهم منها شيئًا سوى كلمة »ماالكا« التي كنت أعرف أنها 

من معجم الشتيمة اليوناني!
تخرج  الكلمات  كانت 
بين  من  محمومة،  متزاحمة، 
شفتيه، فيما جحظت عيناه، 
وهو  أنفه  فتحتا  واتسعت 
غضبه  وينفث  يستشف 
أن  دون  فجأة  تأجج  الذي 
أعي سببًا لذلك! كان يشير 
بغضب إليّ وهو يتحدث مع 
زميله نادل الفسحة المقابلة 
فيه  جلست  الذي  للمكان 
بميدان »سينداغما« بأثينا.

شيئًا،  منه  أفهم  لم 
فكلمة  الشتم،  وهدف  الغضب  سبب  أنني  أيقنت  ولكنني 
بيني  يوزعه  كان  الذي  كالمه  خالل  كثيرًا  ترددت  »ماالكا« 
وبين بقية زمالئه، الذين اقتربوا من منضدتي، فيما التفت 
نحونا بعض الرواد، ووقف بعض المارة يستمعون للنادل وهو 

يلعلع.
التي  لغتي  النادل، ولوال ثقتي في  أعرف سبب غضب  لم 
لها  قلتها،  لفظة  بسبب  حالته  لعللت  القهوة،  بها  طلبت 
مدلول مهين للغاية. كل الذي فعلته، هو أنني رسمت ابتسامة 
باردة، بلهاء كقناع فوق وجهي وظللت أوزع نظراتي البائسة 
بينه وبين بقية زمالئه، إلى أن رمى القماشة البيضاء، التي 
وغادرني  المجاورة  المنضدة  فوق  ذراعه  على  كانت مطوية 

نحو مدخل المقهى.
اقترب مني نادل آخر، وقال متصنعًا األدب، وإن كانت مالمح 
غضب قد ارتسمت حول، فمه الذي تقوس كنصف دائرة فوق 

ذقنه المدبب، وقال: »آسفون.. ليس لدينا بن تركي!«.
ابتسمت، ونهضت وغادرت، فقد وجدتها فرصة للهروب 
قبل أن يتطور األمر، ويتفاقم أمر النادل، ويقرر أن يوضح لي 

سبب غضبه بيديه!!«.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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هواة الطوابع يستهويهم وتجذبهم 
الموضوعات العالمية

محمد سيالة: طابع 
البريد سفير التاريخ

والفن والهوية
في إيطاليا حاولت تقليد ونسخ رسوم الطوابع 

البريدية كلما سنحت لي الفرصة

قال إنه تأثر بالفنان اإليطالي جورجيو فانديلو..

»نفق سري«.. تفسر نبوءة إبراهيم الكوني لكاتب مصري

إلى  سليم  مصطفى  المصري  الكاتب  يمر  سري«  »نفق  عبر 
قصصية،  مجموعة  خالل  من  الباطن،  والعقل  الذاكرة  عوالم 
تحرض على تخطي التخيل والحلم بعدما لجأ إلى ذاكرة مثقوبة 
تتسرب منها تفاصيل الحياة اليومية على نحو قصصى يدور في 

عالم مواٍز.
على هذا النحو، يعيد الكاتب تقديم نفسه بشكل مغاير إلى 
القارئ، الذي تعرّف إليه من شرفة دراسته عن األديب الليبي ذي 
األصول األمازيغية إبراهيم الكوني، والصادرة بعنوان »السلطة 
دار  عن  الكوني«  إبراهيم  سداسية  في  السرد  بنية  والحرية.. 
رؤية بالقاهرة، وهي باألساس أطروحته للدكتوراه عن سداسية 
»األسالف واألخالف«، وبإشراف من الدكتور صالح فضل، وأجازتها 
لجنة المناقشة مع مرتبة الشرف األولى من كلية اآلداب جامعة 
عين شمس. تنبأ بعدها الكوني للباحث بأن »يشعل لنا قناديل 
نحو  المصري  الكاتب  المستقبل«. فهل يسير  متاهة  طريٍق في 

تحقيق النبوءة؟
سليم كان حصل على جائزة »دبي الثقافية« في عام 2013 
رمزا  المرأة  اتخذت من  التي  المرايا«،  األولى »سِـفر  روايته  عن 
ليكشف عن وجوهها السبعة، بعدما اتخذ منها معادال موضوعيا 
للحياة بكل ما تحمله من هدوء وصخب وملل وضجر وبهجة، وفقا 
لتصريحات سابقة. كما حصل في عام 2014 على جائزة »كتاب 
في  ونشرت  »المسكونة«،  قصة  عن  القصيرة«،  للقصة  اليوم 
مجموعة تحمل عنوان »10 قصص لكتّاب جدد« بتقديم أحمد 
عن  الصادرة  سري«،  »نفق  مجموعته  قدم  وأخيرا  الخميسي. 
»منشورات الربيع«، التي يقول عنها، »القصص تشبه حياة الكثير 
منا. وتطمح إلى تجسيد صراعهم في دوامة الحياة تحت قصف 
التفاصيل اليومية وضرورياتها التي تجبرنا على هضمها ونحن 
مجبرون عليها، بحكايات من وحي صراع يدور بين الجسد السائر 
في الشارع نهارًا وبين ما يصوغه العقل الباطن من أحالم في 
المنام لياًل. هذا هو حال أبطالها وما تسعى إلى تقديمه. عّلها 

تكون أنشودة الخالص وعزاء بالحكايات«.
الذاكرة،  مع  تتالعب  المجموعة  »نصوص  سليم:  يضيف 
السمعية  والهالوس  التوهمات،  ولعبة  األحالم،  تقنية  وتعتمد 
والبصرية في منامات أبطالها«، وأشار إلى سعيه »لتكثيف اللغة 
البناء القصصى من جهة، وترصد  لتتوافق النصوص مع  عبرها 
ما يدور من معارك نفسية بين أبطالها من جهة أخرى، تمّكنه 

تفاصيل  من  كثيرا  ليحوّل  شخوصهم،  أعماق  في  الغوص  من 
الحياة اليومية إلى مشاهد ومواقف سيريالية، تدور في عالم مواٍز، 
في محاولة لرصد طبيعة القبح اإلنساني الذي يتولد عن تحطيم 
هذا  وتداعيات  إليها،  الوصول  عن  العجز  أو  المشروعة،  األحالم 

القبح على أبطال النفق السري«.
وعن إسهامه في التراث العربي، قدّم دراسة نقدية صدرت 
»المناظرة  عنوان  تحت  بالقاهرة  الربيع«  »منشورات  عن 
منذ  المناظرة  رحلة  أثر  خاللها  تقصّى   ،2019 في  والحجاج« 
الجاهلية في المدونة العربية، وأكد أنها بلغت ذروتها في العصر 
العباسي األول عبر قرن من الزمان، تحديدا من )132 هـ - 232 
هـ( خصوصا مع اتساع حركة الترجمة وتفاعل معارفها ما أسهم 
في جعل المناظرة نوعًا من األدب متكامل األركان، عكس أبعادا 

متعددة ومتنوعة للثقافة العربية آنذاك.
على هذا النحو تنوعت إسهامات الكاتب بين اإلبداع والنقد 
بينها دراسته  أربعة كتب،  القديم والحديث عبر  العربي بشقيه 
»تاريخ  األخير  فيها  تناول  التي  الروائية  الكوني  سداسية  عن 
القرمانلي،  آل  أسرة  من  أجيال  لخمسة  سردي  رصد  عبر  ليبيا 
التي حكمت ليبيا طوال قرن وربع القرن من )1711 إلى 1835(، 
الثالثة  بأركانها  السلطة  بين  القائم  الصراع  جدلية  من  واتخذ 
والترحال  التخلى  تعتنق  التي  والحرية  والمرأة(  والمال  )العرش 
عليها  بنى  أساسا  والبحر  الصحراء  أهل  يتوارثها  دينية  وصية 
شخوص السداسية المستندة إلى المتخيل التاريخي والروائي«، 
وفقا لسليم، إضافة إلى »دخول الكوني عبر هذه السداسية بوابة 
تعد  إذ  وتأويال«،  أسطرة  الصحراء  أشبع  بعدما  روائيا  المدينة 
المرة األولى، بل والوحيدة، التي غير فيها إبراهيم الكوني مسرح 
أحداث رواياته من الصحراء إلى البحر. وهو ما دفع األديب الليبي 
ذا األصول األمازيغية، المقيم أخيرا في إسبانيا بعد رحلة طويلة 
طاف خاللها بالدا متعددة في أوروبا لمدة تزيد على نصف قرن، 
الدؤوب في رسالة  النقدي وعمله  الباحث  إلى اإلشادة بمجهود 
بعث بها إليه، جاء فيها، »إلى األستاذ الفاضل د.مصطفى سليم.. 
امتنانًا على االهتمام أواًل، وتهانينا على إنجازكم العلمي الثري«.

تحقيق  في  التحدي  )قدرة  على  بأطروحتكم  »دللتم  وتابع: 
الحلم( مهما تبدى بعيد المنال، وكأنكم تترجمون بعملكم هذا 

تجربتنا التي كانت سببًا في خلق هذه الملحمة«.
ويقيننا  لمغامرتكم  إكبارنا  كل  »مع  بقوله:  الرسالة  واختتم 
المستقبل.  متاهة  قناديل طريٍق في  لنا  باحثٍ سيشعل  بميالد 
الكوني«، ليظل السؤال مطروحا، هل يخطو  إبراهيم  والسالم.. 

سليم بمشروعه في الكتابة نحو تحقيق نبوءة الكوني؟

 إطالق اسم كامل عراب 
على املركز الثقافي الرجبان

 مصلحة اآلثار تتسلم قطعا 
أثرية مكتشفة في البيضاء

المدني  والمجتمع  والثقافة  لإلعالم  العامة  الهيئة  أعلنت 
مدينة  في  ثقافي  مركز  تسمية  إعادة  األحد،  الموقتة،  بالحكومة 
جمعة  الهيئة  رئيس  قبل  من  الصادر  القرار  في  وجاء  الرجبان. 
كامل  الراحل  والصحفي  األديب  اسم  المركز سيحمل  أن  الفاخري، 
الجيالني  الشاعر  المركز اسم »مكتبة  عراب، وسيطلق على مكتبة 

طريبشان«، وفًقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.

رئيس  من  أثرية  قطعا  الثالثاء،  الليبية،  اآلثار  مصلحة  تسلمت 
بواسطة  عليها  عثر  الجراري،  محمد  أكرم  الوسيطة،  شرطة  مركز 

الدوريات الراجلة.
بحضور  المصلحة  بفرع  المتاحف  إدارة  مدير  القطع  وتسلم 
مدير أمن مديرية البيضاء ومعاونه والعقيد خالد عيسى من جهاز 
اإلعالمي  للمكتب  وفقا  الضباط،  من  وعدد  السياحية  الشرطة 

للمصلحة.
بارز  نحت  عليه  العاج  من  شمعدان  عن  عبارة  األثرية  والقطع 
لنساء وحيوانات وطيور ورموز أخرى، يعتقد بأنها صنعت بواسطة 
قالب خاص ذي طابع آسيوي، والقطعة الثانية رأس طفل من الحجر 
الثالثة كتاب صغير يحمل  والقطعة  باللون األسود،  الجيري مطلي 

كتابات هيروغليفية ورسومات لفراعنة.

في  المعرض  جديد  وعن  تقريبًا،  العربية 
رئيس  قال  والخمسين  الحادية  دورته 
الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج، 
إن الهيئة العليا للمعرض درست الشكاوى 
والمقترحات التي تلقتها في الدورة السابقة 

وعملت على حلها واالستفادة منها.
بعض  استحدث  المعرض  إن  وقال 
مبادرة  منها  العام  هذا  والبرامج  األنشطة 
أحد  بها  تقدم  التي  المعرض«  »سفراء 
من  مجموعة  اختيار  على  وتقوم  الشبان، 
الشخصيات المصرية ذات الثقل في مجالها 
بالمحافل  للمعرض  والدعاية  للترويج 

الدولية.
الممثلة  هي  المختارة  والشخصيات 
أحمد  التشكيلي  والفنان  أيوب  سميحة 
اآلثار زاهي حواس والعب  مصطفى وعالم 
المحترف  القدم  لكرة  المصري  المنتخب 
والمهندس  حسن  محمود  إنجلترا  في 

المصري- األلماني هاني عازر.

المشاركة الليبية
والفنون«  للثقافة  »كيميت  دار  أعلنت 
النثر،  لقصيدة  »المجانين«  ديوان  طرح 
الذي يحتوي على نصوص للشاعرة الليبية 
الباسط  عبد  الليبي  والشاعر  شنيب  رحاب 
العرب  الشعراء  من  مجموعة  مع  أبوبكر 

خالل فعاليات معرض القاهرة للكتاب.
»هو  لـ»الوسط«:  شنيب  وقالت 
قصيدة  شعراء  من  مجموعة  يضم  كتاب 
)نحن  مجموعة  في  تجمعوا  الذين  النثر 
المجانين( على موقع )فيسبوك( والمهتمة 
بهذا الجنس األدبي، حيث تركز على نشر 
النصوص ودراستها وتقديم ورقات نقدية 
واالستفادة  للتواصل  مساحة  وهي  عنها، 

من التجارب«.
وأضافت: »يدير هذه المجموعة الشاعر 
عديد  معه  ويتعاون  نصر  محمد  المصري 
الكتاب  هذا  على  اشتغل  حيث  المهتمين، 
التجمع،  هذا  فكرة  لدعم  أولى  كخطوة 

ليبية  جهة  أية  فيه  تعلن  لم  وقت  في 
عدد  كشف  الحدث،  في  المشاركة  رسمية 
من دور النشر وكذا الكتاب مشاركتهم في 
القاهرة  معرض  من   51 الدورة  فعاليات 

الدولي للكتاب.
الناشرين  اتحاد  رئيس  أعلن  فيما 
الدورة  أن  عبده،  سعيد  المصريين، 
 22 في  تنطلق  التي  للمعرض،  الجديدة 
على  ستركز  فبراير،   4 في  وتختتم  يناير 
وحماية  الفكرية  الملكية  بحقوق  التوعية 

صناعة النشر.
»نتطلع  صحفي:  مؤتمر  في  عبده  وقال 
دورة  المعرض  من  الدورة  هذه  تكون  ألن 
كبير  وعي  بها  الفكرية،  الملكية  لحماية 
بالملكية الفكرية وأهميتها، من القارئ ومن 

الناشر، وعلى صعيد التشريعات أيضًا«.
يعرف  ما  المعرض  أنشطة  وتشمل 
بـ»البرنامج المهني«، الذي يعقد ألول مرة 
النشر  منها صناعة  مناقشة قضايا،  بهدف 

وحقوق الترجمة وتسويق وبيع الكتب.
يقام  الذي  المعرض،  في  وتشارك 
بالقاهرة  الدولية  للمعارض  مصر  بمركز 
وجهة  نشر  دار   900 من  أكثر  الجديدة، 
ومؤسسة من 38 دولة من بينها السنغال 
»ضيف الشرف« التى تشارك بوفد كبير من 
نداي  رفائيل  بينهم  وكتابها من  مفكريها 
حميدو  والشاعر  سنغور،  مؤسسة  رئيس 
سال، والكاتب مامادو ديارا ضيوف، إضافة 

إلى الفرقة الفنية السنغالية.
المفكر  للمعرض  العليا  الهيئة  واختارت 
»شخصية  حمدان  جمال  الراحل  المصري 
القاعة  على  اسمه  وأطلقت  العام«  هذا 
قررت  كما  والندوات،  لألنشطة  الرئيسية 
مصر«  »وصف  موسوعته  طبع  إعادة 

وطرحها بالمعرض.
الناشرين العرب المشاركين  ويبلغ عدد 
الدول  ناشرًا من جميع   255 المعرض  في 

الشاعرة  الكتاب  هذا  على  معه  وعملت 
المصرية سمر الشين«.

أن هذه  رحاب شنيب  الشاعرة  واعتبرت 
مساحة  كانت  إذ  ضوء،  بقعة  »المجموعة 
متميزين،  شعراء  على  وتعارف  وصل 

وأعطتني رؤية أوسع لقصيدة النثر«.
امتنانها  عن  شنيب  رحاب  وأعربت 
هذه  ضمن  نصي  لـ»اختيار  وسعادتها 
الكوكبة مع الشاعر والصديق عبد الباسط 
هذا  في  ليبيا  مثلنا  حيث  محمد،  أبوبكر 
الليبي  الكاتب  يشارك  وكذلك  البراح«. 
في  اإلمام  عبدالجليل  إبراهيم  الشاب 
المعرض، الذي سيضم ثالثة عناوين لإلمام 
للنشر  العربية  »المكتبة  دار  عن  صادرة 
آخر  لها إصدار عمل  التي سبق  واإلعالن«، 
وراء  »ما  بعنوان   2018 أكتوبر  في  لإلمام 
الواقع«. وعن األعمال المشاِركة قال اإلمام: 
»روايتان هما طبعة ثانية »نقطة انطالق« 
فهو  الجديد  العمل  أما  السافلة«،  و»أهل 
في  اإلمام  وقال  تموء«،  ال  »قطط  بعنوان 
إلى  تنتمي  »الرواية  العمل:  هذا  وصف 
أدب الفانتازيا، وهي إسقاط وتوظيف لعالم 

القطط على واقعنا الحالي«.
مستعار  باسم  لفترة  إبراهيم  وكتب 
العام  وُلد  الغدامسي«،  »أبوإسحاق  وهو 
له  وصدرت  غدامس،  بمدينة   1970
وآمال«،  »آالم  بعنوان  قصصية  مجموعة 
األهلي فى  االقتتال  أغلبها حول  التي تدور 
»تحريرغسوف«  بعنوان  ومجموعة  ليبيا، 
و»جمهورية العسل«، و»قطرات من ذهب« 
التراث  من  منسوجة  وأساطير  قصص  هي 

الغدامسي القديم.
الترهوني  محمد  الكاتب  أعلن  وكذلك 
روايته  أن  »فيسبوك«  في  صفحته  على 
المعنونة »اعترافات دانتي«، والصادرة عن 
دار البيان بنغازي، ستكون ضمن اإلصادرات 

الليبية في معرض القاهرة.
وكانت دار »الرواد« أعلنت، عبر صفحتها 
بعدد  الرسمية في »فيسبوك«، مشاركتها 

من العناوين في معرض القاهرة للكتاب.

كانت الكلمات تخرج 
متزاحمة، محمومة، 
من بني شفتيه، فيما 

جحظت عيناه

القاهرة ــ الوسط

< الجناح الليبي بمعرض القاهرة في إحدي الدورات السابقة

< مصطفى سليم< إبراهيم الكوني

القاهرة ـ محمود الغول
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»1917« يطيح »ستار وورز« 
من صدارة شباك التذاكر

الشمالية  أميركا  في  التذاكر  شباك  على صدارة   »1917« فيلم  تربع 
خالل هذا األسبوع، بحسب ما أظهرت األرقام األولية التي نشرتها شركة 
»إكزبيتور ريليشنز« المتخصصة، مطيحًا الجزء األخير من سلسلة »ستار 

وورز« عن القمة.
»غولدن  جائزة  والحائز  منديس  لسام  الطويل  الروائي  الفيلم  حقق 
غلوب« أفضل فيلم درامي، إيرادات بقيمة 36.5 مليون دوالر في الواليات 
المتحدة وكندا مع توسع عرضه في عدد كبير من الصاالت، وفق »فرانس 

برس«.
فخالل األسبوعين األولين، عرض »1917« في صاالت محدودة، قبل 

أن يصل إلى أكثر من 3 آالف صالة يوم الجمعة.
وتدور قصته حول جنديين بريطانيين يعبران خط الجبهة في العام 
1917 إليصال رسالة مهمة إلى أكثر من 1600 جندي بريطاني لتجنيبهم 

الوقوع في األسر.
خالل ثالثة أسابيع، حقق الفيلم 39.2 مليون دوالر على شباك التذاكر 
في أميركا الشمالية و60.4 مليون دوالر في العالم وفق األرقام المنشورة 

على موقع »موجو بوكس أوفيس«.
أما »ستار وورز: ذي رايز أوف سكايووكر« فقد تراجع إلى المرتبة الثانية 
في أسبوعه الرابع، محققًا إيرادات بقيمة 15.1 مليون دوالر ليصل مجمل 

ما حققه منذ بدء عرضه إلى 478.2 مليون دوالر.
 14 حاصدًا  الثالثة  المرتبة  ليفل«  نيكست  ذي  »جومانجي:  واحتل 
مجموع  ليصل  الشمالية،  أميركا  في  واألحد،  الجمعة  بين،  دوالر  مليون 

إيراداته إلى 257.1 مليون دوالر في أسبوعه الخامس.
وتاله في المرتبة الرابعة فيلمان جديدان سجال 10 ماليين دوالر من 
اإليرادات في الصاالت وهما »اليك إيه بوس« الذي ال يزال يحقق نتيجة 
جيدة رغم تعرضه النتقادات الذعة وهو يروي قصة مواجهة قوية بين 

رائدتي أعمال في مجال مستحضرات التجميل، و»جاست ميرسي«.
والفيلم األخير مستوحى من قصة حقيقية للمحامي براين ستيفنسون 
الذي توكل عن رجل أسود ُأدين ظلمًا في أالباما. وكان الفيلم عرض في 
توسع  أنه  إال  الماضي،  العام  نهاية  في  األعياد  فترة  بضع صاالت خالل 
 10.4 إلى  أسابيع  إيراداته في غضون ثالثة  نحو صاالت عديدة، لتصل 

مليون دوالر.
وفي ما يأتي بقية األعمال في ترتيب أفضل عشرة أفالم:

6 - »ليتل ويمن« مع 7.6 مليون دوالر )مجموع 74 مليونًا في ثالثة 
أسابيع(.

7 - »أندر ووتر« مع 7 ماليين دوالر في أسبوعه األول
في  مليون   459.3 )مجموع  دوالر،  مليون   5.8 مع   »2 »فروزن   -  8

ثمانية أسابيع(.
في  مليون   139.6 )مجموع  دوالر  مليون   5.7 مع  آوت«  »نايفز   -  9

سبعة أسابيع(.
10 - »سبايز إن ديسغايز« مع 5.1 مليون دوالر، )مجموع 54.6 مليون 

في ثالثة أسابيع(.

Top
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منصور العلوي: الثقة بالنفس من أهم شروط املطرب الجيد
أكد تمسكه بتقديم التراث الليبي

باألغنية  العلوي  منصور  الشاب  الفنان  تميز 
بعض  إتقانه  إلى  إضافة  الشعبية،  الليبية 
في  دقيق  بصوته،  يطرب  المتعددة،  اللهجات 
مع  تعامل  إصداراته،  في  قليل  كلماته،  اختيار 
الشريف  منير  بينهم  من  الشعراء،  من  عدد 
صقر،  وعمر  الزنتاني  وحميد  بلقاسم  ومحمد 
طموحاته  عن  للحديث  »الوسط«  في  التقيناه 

في الفترة المقبلة.

● من هو منصور العلوي؟
األغنية  في  بصمة  ترك  نحو  يطمح  شاب 
بكلمات  تتميز  التي  الشبابية،  واألغنية  الليبية 
وتبقى  لألذن  مباشرة  تدخل  جميلة  وألحان 

راسخة في ذاكرة الجمهور.
● من أول جمهور لك؟

منذ  حفل  بإحياء  قمت  حيث  أصدقائي، 
محمود  صديقي  منزل  في  سنوات  خمس 
خنورة، وكانت من أجمل الذكريات التي رسخت 

في ذاكرتي.
● حدثنا عن مجمل أعمالك؟

لكن  األغاني،  كل  أحصي  أن  الصعب  من 

صبر  العاشقين،  كل  الليالي،  »نوم  منها  أذكر 
خالص  قسيتي،  اللي  انتي  خاينة،  يا  أيوب، 

انتهى« والكثير من األعمال التي تغنيت بها.
الشعبي  بالفنان  جيدة  عالقة  تربطك   ●

هذه  عن  حدثنا  المزداوي..  فوزي  الكبير 
العالقة؟

المزداوي  فوزي  بالفنان  عالقتي 
واحترام،  وصداقة  محبة  عالقة 

لي،  مقرب  صديق  فهو 
صديقا  أصبح  ذلك  وبعد 

وتربطنا  لوالدي، 
أخوة  عالقة 

ومحبة جيدة.
انطالقتك   ●

فهل  التراث  مع  كانت 
واصلت في هذا الدرب أم 

أن الواقع الفني فرض عليك 
تتبع مسار آخر؟

بداياتي كانت بالفعل من الشعبي 
وما زلت على هذا الدرب ولن يمنعني أي 

شيء، لكن ال يمنع حبي لألغنية الشعبية أن 
أغني أي لون آخر، ألن الفنان الحقيقي هو من 
يتغنى بجميع ألوان الفن ويتقنها كثيرا، ويتميز 

في كل لون أو نوع ويترك بصمة جميلة.

الضروري  من  أنه  ترى  التي  الشروط  ما   ●
توافرها في المطرب الناجح؟

رأيي  في  لكن  الشروط  من  الكثير  هناك 
بالنفس، كي تقدم  الثقة  أول وأهم شرط هو 
األفضل واألجمل للجمهور وتعتز بما تغني.
هذه  الشعبية  األغنية  ترى  كيف   ●

األيام؟
األغنية الشعبية اليوم مهمشة 

كثيرا.
تهميشها  سبب  ما   ●

برأيك؟
تهميشها  سبب 
الفنانين  أشباه  هو 
سببا  كانوا  الذين 
األغنية  هبوط  في 
بسبب  وذلك  الشعبية، 
يقدمونه  الذي  الهابط  الكالم 
لجميع  الكامل  احترامي  مع 

الفنانين.
لديك  المفضلون  المطربون  من   ●

وتحرص على سماعهم باستمرار؟
كاظم  والعراقي  وسوف  جورج  السوري 
ذكرى  الراحلة  التونسية  والمطربة  الساهر 

محمد.

الليبية  الموسيقى  تجديد  مع  أنت  هل   ●
اليوم وكيف؟

الليبية  األغنية  وارتقاء  تجديد  مع  نعم 
تأخذ  حتى  العربي،  الصعيد  وعلى  لألفضل 
عربي  تراث  أي  مثل  العربي  الوطن  في  مكانا 

آخر.
● ما دور العائلة في تنمية موهبتك وهل 
أو  الغناء  في  العائلة  من  يشاركك  من  ثمة 

العزف؟
دور عائلتي كان محفزا، وهم دائما ما يحبون 
بالنسبة  وهم  شجعني  من  أول  فهم  سماعي، 

إلي كل شيء.
● ما عالقاتك داخل الوسط الفني؟

جدا  جيدة  الفني  الوسط  داخل  عالقتي 
وتربطني  أصدقائي  فهم  الفنانين،  بأغلب 

عالقات صداقة جيدة بالفنانين في ليبيا.
● هل تشعر بالرضى عما حققته حتى اآلن؟
إلى  وأسعى  أفضل،  القادم  ولكن  نعم، 

تحقيق المزيد.
● ما جديدك الفترة المقبلة؟

المنفردة،  األغاني  من  عدد  لتقديم  أستعد 
المبدع  والموزع  الفنان  أخي  مع  أتعاون  حيث 
األغاني  هذه  تنال  أن  وأتمنى  الشريف،  منير 

إعجاب كل الجمهور.
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حوار ــ الصغير الحداد

فيليبس  تود  إخراج  من  »جوكر«  فيلم  تصدر 
جوائز  إلى  السباق  فينيكس  يواكين  وبطولة 
األوسكار مع حصوله على 11 ترشيحًا، فيما هيمن 
والتسعين  الثانية  الدورة  على  والبيض  الرجال 

ألعرق الجوائز السينمائية.
عدو  حول  يتمحور  الذي  »جوكر«  ورشح 
فيلم  أفضل  فئة  في  خصوصا  اللدود،  »باتمان« 
سيناريو  وأفضل  مخرج  وأفضل  ممثل  وأفضل 
مقتبس، فضاًل عن الكثير من الفئات التقنية، وفق 

»فرانس برس«.
سكورسيزي  لمارتن  آيريشمان«  »ذي  وحل 
إيه  أبون  و»وانس  منديس  لسام  و»1917« 
في  تارانتينو،  لكوينتن  هوليوود«  إن  تايم... 
المرتبة الثانية مع عشرة ترشيحات لكل من هذه 

األفالم الثالثة.
وسيحمل ليوناردو دي كابروي وبراد بيت لواء 
الدفاع عن »وانس ابون ايه تايم...إن هوليوود« 
أنجليس.  وبلوس  الستينات  بسينما  يتغنى  الذي 
العالمية  الحرب  حول  يتمحور  الذي   »1917« أما 
سينمائية  فئات  في  خصوصا  مرشح  فهو  األولى 

وتقنية.
ولم ترشح األكاديمية 
لفنون  األميركية 
وعلومها  السينما 
الجوائز  هذه  المانحة 
كما  نيرو  دي  روبرت 
جوائز  في  وحصل  سبق 
أن  إال  غلوب«  »غولدن 
وجو  باتشينو  آل  زميليه 

بيشي سيمثالن »ذي آيريشمان« في فئتي أفضل 
ممثل وأفضل ممثل في دور ثانوي.

الجنوبي  للكوري  »باراسايت«  فيلم  وحصد 
الذهبية لمهرجان  الفائز بالسعفة  بونغ جون-هو 
فيلم  ترشيحات ال سيما ألفضل  األخير، ستة  كان 

وأفضل فيلم أجنبي وأفضل مخرج.
بالء  أبلت  التي  األخرى  األفالم  بين  ومن 
)6 ترشيحات( مع ترشيح  حسنا »ماريدج ستوري« 
جوهانسون  وسكارليت  درايفر  آدم  الفيلم  بطلي 
ويمن«  و»ليتل  ترشيحات(   6( رابيت«  و»جوجو   ،
لغريتا غيرويغ التي لم تختر في فئة أفضل مخرج. 
الذي  األمر  السنة  هذه  النساء  من  القائمة  وخلت 

سيثير جدال في األوساط الهوليوودية.
وقال أحد أعضاء األكاديمية طالبا عدم الكشف 

خمسة  ثمة  »لألسف  الترشيحات  قبل  اسمه  عن 
أسماء فقط في فئة أفضل مخرج في سنة شهدت 

كثافة استثنائية« في األفالم الممتازة.
فمنذ  واضحة.  صورة  تعطي  األرقام  أن  إال 
نساء  خمس  حصلت  أوسكار  جوائز  توزيع  بدء 
لينا  هن  إخراج  أفضل  فئة  في  ترشيح  على  فقط 
و  »باكسوالينو«(  عن   1976 )العام  فيرتمولر 
بيانو(  »ذي  عن   1993 )العام  كامبيون  جاين 
إن  »لوست  عن   2003 )العام  كوبوال  وصوفيا 
2009 عن  )العام  بيغلو  وكاثرين  ترانسلييشن«( 
 2017 )العام  غيرويغ  وغريتا  لوكر«(  هورت  »ذي 

عن )ليدي بيرد(. ووحدها بيغلو فازت بالجائزة.
لفنون  األميركية  األكاديمية  ما تتعرض  وغالبا 
األوسكار  لجوائز  المانحة  وعلومها  السينما 

النتقادات بسبب نقص في 
التنوع وال بد أن الترشيحات 

هذه السنة ستجدد هذا الجدل، 
سينتيا  السوداء  األميركية  الممثلة  إن  إذ 
الوحيدة  البيضاء  غير  الفنانة  هي  إيريفو 
التي رشحت للفوز بجائزة أوسكار، عن فئة 

أفضل ممثلة عن دورها في »هارييت«.
3 من أصل  أما العام الماضي فذهبت 
إلى  التمثيل  فئات  في  أوسكار  جوائز   4
ما  بحسب  البيض«  غير  »من  فنانين 

هذه  مشيرين  هوليوود  في  معلقون  أشار 
رغم  مورفي  إيدي  غياب  إلى  خصوصا  السنة 

فيلم  خالل  من  السينما  إلى  الكبيرة  عودته 
مع  لوبيز  وجينيفر  نايم«  ماي  إز  »دوليمايت 

فيلم »هاسلرز«.
وأشار معلقون اإلثنين، إلى غياب إيدي مورفي 

فيلم  خالل  من  السينما  إلى  الكبيرة  عودته  رغم 
إز ماي نايم« وجينيفر لوبيز مع فيلم  »دوليمايت 

»هاسلرز«.
الترشيحات  عن  الكشف  موعد  تقديم  وتم 
هذه  المقررة  الجوائز  توزيع  حفلة  عن  فضال 
تقام  كانت  فيما  فبراير،  من  التاسع  في  السنة 
عادة نهاية فبراير أو مطلع مارس لتقريبها من 
الجوائز األخرى وال سيما »غولدن غلوب« التي 

وزعت في الخامس من يناير.
األكاديمية  ألعضاء  متاحا  وسيكون 
التصويت الختيار الفائزين من 30 يناير إلى 

الرابع من فبراير.

 في ترشيحات هيمن عليها الرجال والبيض

 »باراسايت« الكوري الجنوبي ترشح لست جوائز

 »جوكر« يتصدر سباق األوسكار

 منها »ببساطة« و»صقار«

السورية ديما الحايك تفتتح العام الجديد بثالثة أعمال درامية
تصوير  من  الحايك  ديما  السورية  الفنانة  انتهت 
مشاهدها في العمل الكوميدي السوري »ببساطة« للمخرج 
ياخور  باسم  السوري  النجم  مع  بالمشاركة  إسحق،  تامر 

ونخبة من ألمع نجوم الكوميديا السورية.
وأعربت ديما عن سعادتها لمشاركتها في العمل، مشيرة 
مميزة  مجرياته،  في  يطرحها  التي  الكوميديا  أن  إلى 

ا وقريبة إلى حد كبير من قلوب المتابعين. جدًّ
سعيدة  »أنا  صحفية:  تصريحات  في  وأضافت 
بالعمل مع النجم باسم ياخور، كما أن العمل يقدم جرعة 

ا من المشاهد«. كوميدية قريبة جدًّ

تصوير  من  السورية  الفنانة  انتهت  أخرى،  جهة  من 
والمخرج  الكسان  دعد  للكاتب  »صقار«  البدوي  العمل 
على  الدراما،  نجوم  من  نخبة  جانب  إلى  دباس،  شعالن 

رأسهم الفنان القدير رشيد عساف.
وتحدث الحايك عن شخصيتها في العمل، قائلة: »أجسد 
تحب  إيجابية  قوية  امرأة  وهي  غزالة،  دور  المسلسل  في 
الخير، وتقف إلى جانب الجميع في وجه الظلم الذي تتعرض 
ا  جدًّ سعيدة  وأنا  ومحورية،  جميلة  الشخصية  قبيلتها..  له 

ألنها أول مشاركة لي في الدراما البدوية«.
وفي سياق آخر، أكدت ديما أنها تستعد حاليًّا للمشاركة 

في  نوعية  نقلة  سيشكل  ظبي  أبو  بإمارة  عربي  عمل  في 
الدراما العربية، لم يعتد عليه المتابع العربي من قبل وفق 

تعبيرها، منوهة إلى أنه سيعرض قريبًا.
تجربتها  عن  بالحديث  تصريحاتها  الحايك  واختتمت 
في  الدراما  نجوم  يجمع  الذي  »حرملك«  مسلس  في 
وأضافت:  الثاني،  بالجزء  تفاؤلها  مبدية  ومصر،  سورية 
»العمل القى نجاحًا مبهرًا، وأتوقع أن يتضاعف النجاح في 
األفكار  مجال  في  كبيرة  إضافة  شهد  الذي  الثاني،  الجزء 
دون  من  المتابع  ستجذب  التي  والخطوط  والتفاصيل 

شك«.

< براد بيت< ليوناردو دي كابرويو

يعرض ألول مرة في االفتتاح

»البحر األحمر السينمائي« يعرض فيلما لخمس مخرجات سعوديات
كشف مهرجان »البحر األحمر السينمائي الدولي« تفاصيل 
الذي يجمع خمس مخرجات سعوديات في  الخاص  مشروعه 
وتمويل  إنتاج  من  قصيرة،  أفالم  عدة  يضم  مشترك  عمل 
بويتيكس«  »سيني  شركة  من  فني  وبإنتاج  المهرجان، 

ومقرها جدة.
يعتبر المشروع منصة مهمة للمرأة السعودية في صناعة 
السينما، ومن المنتظر عرضه في الدورة االفتتاحية لمهرجان 

»البحر األحمر السينمائي الدولي« في مارس المقبل.
يضم المشروع خمسة أفالم قصيرة لمخـرجات سعوديات 
مسفر  وسارة  األمير  ونور  العامري  جواهر  الفهاد،  هند  هن 
وفاطمة البنوي، فيما قامت السينمائية الفلسطينية الحاصلة 
تطوير  على  العام  باإلشراف  عرّاف  سهى  جوائز  عدة  على 

السيناريوهات، وفق بيان للمهرجان.
اختيار وضعها  لجنة  قبل  الخمسة من  األفالم  اختيار  وتم 
مع  بالتعاون  الدولي«  السينمائي  األحمر  »البحر  مهرجان 
قصص  لجذب  سعت  عملية  في  بويتيكس«  »سيني  شركة 

متنوعة، واستهدفت األصوات المعروفة والمواهب الجديدة 
تقدمت  التي  والقصص  األفكار  عكست  وقد  الواعدة. 

للمشاركة مدى التنوع اإلبداعي الذي تشهده المملكة.
قصير  فيلم  بكل  الخاصة  اإلنتاج  فرق  أعضاء  على  يغلب 
قصصًا  الخمسة  األفالم  وتناولت  محلي.  نسائي  حضور 
للمرأة في مجتمعها، تنوعت  نسائية تعكس صورة حقيقية 
الحقيقي  التنوع  لتعكس  والمضمون  األسلوب  حيث  من 
وأن  سيما  ال  المعاصر،  السعودي  السينمائي  المشهد  في 
مكة،  فيها  بما  المملكة،  أنحاء  جميع  يمثلن  المخرجات 

األحساء، المدينة، جدة، والرياض.
السينمائية  رؤيتها  تقديم  مخرجة  لكل  المشروع  ويتيح 
ما  وهذا  النساء.  تقودها  مكثفة  تعاون  عملية  في  الخاصة 
متميزة  تجربة  »إنها  قائلة:  الفهاد  هند  المخرجة  أكدته 
ويحكي  نساء سعوديات،  تخرجه خمس  فيلم  في  أشارك  أن 
فالحس  التجربة ألنها مختلفة،  لهذه  أتطلع  النساء.  قصص 
النسائي متكرر في القصص لكن الزاوية مختلفة لكل امرأة، 

الفكرة  هذه  وحول  الخاصة.  حكايتها  تحكي  أن  لها  حيث 
أضافت المخرجة نور األمير: »عملية صناعة هذا الفيلم من 
لكن  حقيقيًّا،  تحديًا  شكلت  ومخرجة  ككاتبة  نظري  وجهة 
بالفخر  كبيرًا  شعورًا  يبعث  واقع،  إلى  الفكرة  هذه  تحويل 

والرضا«.
المهرجان:  مدير  صباغ  محمود  قال  أخرى،  جهة  من 
»للسينما دور مهم في دعم التنوع والترابط في المجتمعات، 
لذا التزمنا بمهمة دعم األصوات المبدعة الجديدة، وتقديم 
خاللها  من  تستطيع  المحلية،  السينمائية  للمواهب  فرصة 
إال  المشروع  هذا  وما  قصصها.  وتقديم  نفسها  عن  التعبير 
شهادة بديلة على الحياة السعودية المعاصرة بعدسة نساء 

يعشن هذه الحياة، ويشهدن على ما تمر به من تحوالت«.
العمل  فريق  يدخل  التصوير،  عمليات  من  االنتهاء  ومع 
اآلن مرحلة ما بعد اإلنتاج لضمان جهوزية األفالم لعرضها 
السينمائي  األحمر  البحر  االفتتاحية من مهرجان  الدورة  في 

< مدير المهرجان محمود صباغالدولي.
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في
املرمى

سفيرنا الوحيد 
يتطلع للذهاب بعيدًا

الحدث

حققه  الذي  األول  األفريقى  االنتصار 
ممثل الكرة الليبية الوحيد على الواجهة 
األفريقية على حساب ممثل كرة جنوب 
أفريقيا بيدفيست، أعاد به الثقة للفريق 
يعيد  وجعله  الفني  وجهازه  والعبيه 
بحظوظه  ويؤمن  ونقاطه  حساباته 
وقدراته في المنافسة بقوة على إحدى 
بطاقتي التأهل، وهو فوز ثمين سيمنح 
الفريق دفعة معنوية كبيرة في ما تبقى 
ختام  قبل  وجولتين  قصير  مشوار  من 
لبطولة  المجموعات  دور  في  مسيرته 

الكونفدرالية األفريقية.
بطولي  بأداء  وثمين  غال  فوز 
في  جاء  أنه  إال  تأخر  وإن  وشجاع حتى 
إلى  به  قفز  المناسب،  وتوقيته  وقته 
بالتساوي  الثانية  بالمرتبة  المنافسة 
المالي  النقاط مع دجوليبا  في مجموع 
المقبلة،  الحسم  جولة  في  منافسه 
الجولة  وهي  بينهما،  الشراكة  وفض 
موقعة  ستكون  فهل  األخيرة،  قبل  ما 
وانتفاضته  الفريق  عبور  بوابة  باماكو 
إلى  لتؤكد صحوته وانتعاشته وعودته 
أن  بعد  الجديدة  وانطالقته  الواجهة 
ودع األسابيع الصعبة التي اخفق خاللها 
بتعادلين  واكتفى  الفوز  تحقيق  في 

وخسارة؟.
بيدفيست  على  انتصاره  ليكون 
الزجاجة  عنق  من  المرور  بمثابة 
وإعالن جاهزيته وتحديه لكل الظروف، 
وبداية وضع الفريق على سكة وطريق 
خارطة  له  سترسم  التي  االنتصارات 
والذهاب  الوصول  له  وتمهد  الطريق 
فني طموح،  وجهاز  شباب  بجيل  بعيدا 
إدارة  عليه  راهنت  للمستقبل  ومشروع 
الوفية، وستكسب به  النصر وجماهيره 
خصوصا  المواعيد.  قادم  في  الرهان 
صناعة  هم  العبيه  وجميع  الفريق  أن 
الواعدة  العناصر  ومن  محلية  وبضاعة 
أسوار  داخل  وترعرعت  صنعت  التي 
النادي، وتدرجت بمختلف فئاته وبقيادة 
بامتياز،  نصراوية  طموحة  شابة  فنية 
وخارج  داخل  شبابه  جدد  فالنصر 
الملعب واعتمد على مخزونه ومنح الثقة 
في أبنائه في صنع أفراحه وانتصاراته، 
على  للفريق  تتويج  آخر  دليل  وخير 
في  الليبي  الدوري  بطولة  مستوى 
بفضل  تحقق  الذي  األخيرة،  نسخته 
التي  المحلية،  العبيه ومدربيه وخبراته 
ما عجز  للفريق  لتحقق  بعيد  جاءت من 

عن تحقيقه اآلخرون.

12

◆

كرمت نقابة اإلعالميين الرياضيين طرابلس، المدرب 
هذه  من  طيبة  بادرة  في  الدامجة،  جالل  الوطني 
النقابة في دعم كل المدربين الوطنيين خصوًصا من 
وصل إلى تدريب المنتخبات الوطنية الليبية، وعطائه 

كالعب في المنتخب الوطني ونادي وحدة ميزران.
إن  طرابلس،  الرياضيين  اإلعالميين  نقابة  وقالت 
جالل الدامجة، بعد توليه قيادة »فرسان المتوسط«، 
الوطني،  المدرب  أثبت قدرة  الحرجة،  الحالة  في هذه 
على تحمل الصعاب. كما يأتي هذا التكريم، من جانب 
خطة  ضمن  طرابلس،  الرياضيين  اإلعالميين  نقابة 
عمل الغرض منها الوقوف مع المدرب الوطني معنويا، 

خالل الفترة المقبلة.
الشخصيات  من  العديد  حضره  التكريم  حفل 
لهذا  والتقدير  السعادة  بدموع  وامتزج  الرياضية 

المدرب الوطني الذي عبر عن سعادته بهذا التكريم 
من جانب نقابة طرابلس لإلعالميين الرياضيين.

برئاسة  والرياضة  للشباب  العامة  الهئية  وكانت 
بدفع  التكفل  قررت  قد  القنطري،  بشير  الدكتور 
الليبي  االتحاد  لدى  المتأخرة  المالية  المستحقات 
للمنتخبات  المحليين  بالمدربين  القدم والخاصة  لكرة 
الوطنية. ووفًقا لتقارير صحفية ليبية فإن الهيئة أبلغت 
بإبالغها  الشلماني  عبدالحكيم  برئاسة  الكرة  اتحاد 
المحليين  للمدربين  المستحقة  المالية  المبالغ  بقيمة 
الدامجة،  جالل  وهم:  لهم  المعاونة  الفنية  واألجهز 
وأبوبكر باني، وفوزي العيساوي الذين قادوا المنتخب 
الطاقم  وأفراد  متتالية  فترات  على  األول  الوطني 
الفني  وجهازه  عطية  رضا  وكذلك  لهم،  المعاون 

المعاون الذي قاد المنتخب األولمبي الوطني.

محمد  المماثلة،  والرياضات  بوكسينغ  للكيك  الليبي  االتحاد  رئيس  أكد 
بوكسينغ  الكيك  لرياضات  العربي  لالتحاد  التنفيذية  اللجنة  أن  الزروق، 
في  وأوضح   .2020 الرياضي  للموسم  الرياضية  األنشطة  على  صادقت 

تصريح إلى »الوسط«، أن أبرز البطوالت التي تم الموافقة عليها )بطولة 
الجامعات والبطولة العسكرية األولى( إلى جانب العديد من األنشطة 

المختلفة التي سيكون لها األثر الطيب على اتساع قاعدة اللعبة.

لكرة ◆ األول  الفريق  إعارة العب  على  بنغازي،  األهلي  نادي  إدارة  وافقت 
 6 لمدة  الجزائري  قسنطينة  شباب  نادي  إلى  العرفي،  اهلل  عبد  القدم 
التواصل  على موقع  الرسمية  عبر صفحته  بنغازي،  األهلي  أشهر. وكتب 
الكرة  نشاط  وتوقف  الالعب  رغبة  على  بناًء  أنه  )فيسبوك(،  االجتماعي 
تنتهي  أن  على  العرض،  على  الموافقة  اإلدارة  مجلس  قرر  الليبية؛ 

اإلعارة في 2020/6/30.

تكريم الدامجة تقديرا لتحمله مسؤولية تدريب املنتخب

● الدامجة أثناء التكريم

زين العابدين بركان

توج نجم الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الترجي التونسي، المحترف الليبي حمدو 

الهوني، بجائزة أفضل العب في 
الدوري التونسي للمحترفين 
عن شهر ديسمبر من العام 

الماضي 2019.
ووقع االختيار على نجم الترجي الرياضي 

التونسي، حمدو الهوني، ليحسم المنافسة مع 
4 العبين آخرين، وتفوق على كل من: النيجيري 

أنطوني أكبوتو، العب االتحاد المنستيري، وخليل 
القصاب، العب اإلفريقي، والكونغولي جي مبينزا، 

العب الملعب التونسي، ورشاد الغرفاوي، العب 
مستقبل سليمان.

يشار إلى أن اختيار العب الشهر في الدوري 
التونسي، يتم عن طريق التصويت من قبل 

الجماهير التونسية، ويشارك أيًضا قطاع كبير من 
اإلعالميين التونسيين، وفًقا لـ»كورة«.

ويأتي فوز الهوني بهذه الجائزة التي تقدم كل 
شهر، نظرا لألداء المميز الذي يقدمه مع فريق 

باب سويقة في الدوري المحلي، والذي كان آخرها 
المشاركة في فوز الفريق، على منافسه فريق 

مستقبل سليمان بهدف دون رد ليصعد الترجي 
إلى وصافة الدوري التونسي الممتاز.

يذكر أن الترجي هو حامل لقب الدوري التونسي 
للمحترفين عن الموسم )2018 /2019(، ويتطلع 

الفريق إلى الحفاظ على لقبه في الموسم 
الحالي وذلك من خالل حصد أكبر عدد من 

النقاط في المباريات التي يخوضها 
بالبطولة.

النصر يحقق انتصاره األفريقي األول في »الكونفدرالية«
ممثل الكرة الليبية يتخطى بيدفيست بثنائية وينعش آمال التأهل في البطولة القارية

األول  األفريقي  انتصاره  النصر  فريق  حقق 
بطل  بيدفيست  فريق  ضيفه  حساب  على 
المباراة  في  لهدف،  بهدفين  أفريقيا،  جنوب 
بملعب  األحد  مساء  الفريقين  جمعت  التي 
»بيترو سبورت« بالعاصمة المصرية القاهرة، 
لحساب  اإلياب  مرحلة  منافسات  بداية  مع 
لبطولة  المجموعات  لدور  الثانية  المجموعة 
سلبي  شوط  وبعد  األفريقية،  الكونفدرالية 
ممثل  جانب  من  واألداء  النتيجة  صعيد  على 
لفريق  األفضلية  فيه  كانت  الليبية،  الكرة 
أكثر  في  النصر  مرمى  هدد  الذي  بيدفيست 
فتحي  العمالق  الحارس  لها  كان  مناسبة  من 

الطلحي بالمرصاد مانحا الثقة لرفاقه.
وانتفض فريق النصر خالل دقائق الشوط 
الثاني، وعرف الصحوة بعد الغفوة وتمكن من 
افتتاح باب التسجيل مع بداية دقائق الشوط 
األيمن  المدافع  لعبها  عرضية  كرة  إثر  الثاني 
الفريق  مدافع  مسارها  ليغير  الورفلي  صدام 
عن  معلنة  شباكه  وتعانق  أفريقي،  الجنوب 
أولى أهداف المباراة لصالح فريق النصر، الذي 
األداء وهدد مرمى  تفوقه على صعيد  واصل 
الفريق المنافس في مناسبات عديدة ليتوجها 
بأحرازه هدف التفوق الثاني عن طريق صانع 
عند  بارعة  برأسية  أبوعجيلة  مهند  ألعابه 

الدقيقة 61.
ربع  من  بأقل  المباراة  دقائق  انتهاء  وقبل 
تقليص  هدف  بيدفيست  فريق  أحرز  ساعة 
جنوب  ممثل  يحرزه  هدف  أول  وهو  الفارق 
يحرز  لم  متتالية،  مباريات  ثالث  بعد  أفريقيا 
خاللها أي هدف في شباك منافسيه، ليكتمل 
على  الحفاظ  في  النصر  فريق  وينجح  اللقاء 
ويسجل  لهدف،  بهدفين  المستحق،  تفوقه 
انتصاره األفريقي األول منذ انتصاره بالقاهرة 
على حساب ضيفه فريق عاصفة موكاف بطل 
أفريقيا الوسطى بثالثية، آواخر شهر أغسطس 
أبطال  لدوري  األول  الدور  ضمن  الماضي، 

أفريقيا.
وبهذا الفوز يرفع فريق النصر رصيده من 

● جانب من مباراة النصر وبيدفيست

النقاط إلى خمس نقاط ليخطو خطوة هامة 
آماله  ويجدد  وينعش  المنافسة،  طريق  على 
تقدم  أن  بعد  المنافسة  دائرة  في  البقاء  في 
األهداف  بفارق  متأخرا  الثالثة  المرتبة  نحو 
نفس  يملك  الذي  المالي،  دجوليبا  فريق  عن 
الرصيد من النقاط، والذي تعادل على ملعبه 
متصدر  مع  الجولة  نفس  إطار  في  بباماكو 
المجموعة فريق حوريا كوناكري الغيني، الذي 

انفرد بصدارة الترتيب برصيد ثماني نقاط.
في  النصر  فريق  يتحول  أن  المقرر  ومن 
اإلياب  لمرحلة  األخيرة  وقبل  المقبلة،  الجولة 
لمواجهة فريق دجوليبا المالي في مباراة فض 
الفريقان  وكان  النقاط،  صعيد  على  الشراكة 
قد تعادال ذهاًبا بالقاهرة بهدف لهدف بينما 
يستقبل فريق حوريا كوناكري الغيني المتصدر 
متذيل الئحة الترتيب فريق بيدفيست الجنوب 

جمع  الذي  األول  الذهاب  لقاء  وكان  أفريقي، 
أفريقيا قد أسفر عن تعادل  الفريقين بجنوب 

الفريقين سلبيا بدون أهداف.
فريق  ينفرد  المقبلة  الجولة  انطالق  وقبل 
ترتيب  الغيني بصدارة الئحة  حوريا كوناكري 
من  جمعها  نقاط  ثماني  برصيد  المجموعة 
انتصارين وتعادلين وبدون خسارة، وله من 

الوحيد  الفريق  وهو  أهداف  أربعة  األهداف 
أي  شباكه  تستقبل  لم  الذي  المجموعة  في 
هدف، وحافظ على بقاء شباكه نظيفه طوال 
المباريات األربع التي خاضها ضمن المجموعة. 
يليه في المرتبة الثانية فريق دجوليبا المالي 
تعادلين  من  جمعها  نقاط  خمس  برصيد 
هدفين  العبوه  وأحرز  واحدة  وخسارة 
النصر  يحل  ثم  في شباكه هدفين.  واستقبل 
ثالثا برصيد خمس نقاط جمعها من تعادلين 
األهداف  من  العبوه  وأحرز  واحدة،  وخسارة 
خمسة  شباكه  في  واستقبل  أهداف،  ثالثة 
المجموعة  ترتيب  الئحة  آخر  ويتذيل  أهداف، 
برصيد  أفريقيا  جنوب  بطل  بيدفيست  فريق 
وخسارتين،  تعادلين  من  جمعها  نقطتين 
النصر  شباك  في  وحيدا  هدفا  العبوه  وسجل 

فيما استقبل في شباكه ثالثة أهداف.

»الفحامة« رفع رصيده 
للنقطة الخامسة في المركز 

الثالث بالمجموعة الثانية

الوسط - زين العابدين بركان

الغامرة  سعادته  عن  الككلي،  محمد  النصر،  مدرب  عبر 
على  فريقه  حققه  الذي  والمستحق  األول  األفريقى  باالنتصار 
الككلي  وقال  أفريقيا،  جنوب  بطل  بيدفيست  فريق  حساب 
الوسط«  »جريدة  بها  خص  هاتفية  صحفية  تصريحات  في 
خالل  خاصة  صعبة  كانت  والمباراة  قويا  كان  المنافس  إن 
العصيبة  الفترة  تجاوز  في  نجحنا  لكننا  األول  الشوط  دقائق 
الشوط  دقائق  خالل  توازننا  واستعدنا  الفريق،  بها  مر  التي 
بعد  ينبغي  كما  أفريقي  الجنوب  الفريق  مع  وتعاملنا  الثاني، 

على  »لعبنا  الككلي:  وأضاف  جيًدا.  األول  الشوط  قراءته خالل 
أخطائه وعيوبه واستطعنا أن نختار الوقت والتوقيت المناسب 
النتيجة  على  والحفاظ  لشباكه  والوصول  عليه  لالنقضاض 
في  كبيرة  معنوية  دفعة  ستمنحنا  التي  والمستحقة  المهمة 

القادمة. المواعيد  باقي 
وأوضح أن الفوز سيعزز من حظوظنا في المنافسة في مشوار 
األداء  هذا  على  الفريق  العبي  كل  وأحيي  المجموعات،  دور 
المباراة  هذه  صفحة  نطوي  أن  اآلن  وعلينا  والشجاع  البطولي 

ونعد العدة من اآلن للمواجهة الهامة المقبلة والمرتقبة أمام 
فريق دجوليبا المالي، على ملعبه، والتي نتطلع خاللها للعودة 
بنتيجة إيجابية خاصة وأنه أصبح منافسنا المباشر، على بطاقة 
الثانية، وبالتالي فهي مباراة حاسمة، وسنسعى خاللها  التأهل 
التعادل  بنقطة  ولو  والعودة  الخسارة  لتفادي  تقدير  أقل  على 
سنختتم  وأننا  خاصة  حظوظنا  على  لإلبقاء  تقدير  أقل  على 
متصدر  مع  أخيرة  بمواجهة  المجموعات  دور  في  مشوارنا 

المجموعة حوريا كوناكري الغيني في القاهرة.

الككلي: انتصارنا املستحق سيعزز حظوظنا في املنافسة.. وسيمنحنا دفعة معنوية كبيرة

أكد نائب رئيس الجمعية الليبية لرياضة الدراجات 
لها  الليبية  الدراجات  الشيباني، أن جمعية  نبيل 
رؤية وأهداف وتطلعات لمستقبل أفضل للدراجة 
في  وأضاف  الفني.  مستواها  من  والرفع  الليبية 
تصريح إلى »بوابة الوسط«، أن الجمعية تضم 
عددا من الشخصيات الرياضية البارزة والمرموقة 
حافل  وتاريخ  طويل  وباع  تجربة  لها  كان  التي 
في لعبة الدراجات من رياضيين سابقين وحكام 

سطروا تاريخا مشرفا للرياضة الليبية.
الجميع  إشراك  هدفنا  إن  الشيباني،  وقال 
وتعزيز حق المساهمة في تطوير لعبة الدراجات 
وطرح األفكار الجيدة وتوعية المجمع في أهمية 

ممارسة اللعبة والتعريف بها.
وأوضح: »بدأنا بالتركيز واالهتمام بالناشئين 

والتنسيق  وبالتعاون  األساسية  القاعدة  ألنهم 
مركز  إنشاء  تم  أبوسليم..  البلدي  المجلس  مع 
ناشئيا   64 يضم  بالمنطقة  الدراجات  لناشئي 
للناشئين  آخرين  مركزين  الفتتاح  قريًبا  ونجهز 

بالمدينة الرياضية طرابلس وبمدينة الزاوية«.
اجتماعات  في  الجمعية  أن  الشيباني  وتابع 
)طواف  كبير  مغاربي  لحدث  للتجهيز  متواصلة 
سيكون  الذي   ،)2020 للدراجات  أفريقيا  شمال 
بدعم ورعاية من رئيس هيئة الشباب والرياضه 
الطواف  مسافة  أن  إلى  وأشار  القنطري.  بشير 
اإلجمالية تصل إلى 1076 كم، ونقطة انطالقته 
الزاوية  بمدن  مرورا  طرابلس  العاصمة  من 
وصبراتة وزواره ورأس جدير، وجربه وصفاقس 
قصر الجم والمنستيري والقيروان ومكثر وسوق 
وقسنطينة  عنابة  بمدن  مرورا  بالجزائر  ترأس 

وصوال لمدينة تبسة الجزائرية.
وأوضح الشيباني أن جمعية الدراجات الليبية 

األفكار  كل  إلى  ذراعيها  وتفتح  الخالفات  تنبذ 
واآلراء النيرة للمساهمة في تطوير برامج رياضة 
الدراجات في ليبيا، وتدعو االتحاد الليبي للدراجات 
للمساهمة والمشاركة في نجاح الطواف والبرامج 

المستقبلية للجمعية.
يتراسها  الليبية  الدراجات  جمعية  أن  يذكر 
الشيباني،  نبيل  ونائبه  حسن،  الفقية  أسعد 
ومجلس اإلدارة برئاسة طارق البكاي، ونائبه علي 
واألمين  البيترو،  العام صالح  واألمين  المزوغي، 
مصطفى  وعضوية  عون،  عبدالوهاب  المالي 
جمعة ومحمد قويدر وجابر الجابري وزياد الفقيه.
كما يضم االتحاد وليد حريويد األمين اإلداري، 
نقاصة،  عبدالكريم  برئاسة  اإلعالمي  والمكتب 
عبدالرزاق  برئاسة  والتأهيل  التدريب  ولجنة 
السويح، ولجنة النشاط برئاسة مصطفى جمعة، 
واللجنة الفنيه يترأسها مصطفى المبروك، ولجنة 

العالقات برئاسة رضاء الترهوني.

إدريس غيث أفضل شخصية رياضية بليبيا للعام 2019تجهيزات مكثفة من جمعية الدراجات لطواف شمال أفريقيا 2020

الوسط- محمد ترفاس

احتفلت األسرة الرياضية بمدينة بنغازي، أمس 
الدولي  الطائرة  الكرة  نجم  بتكريم  السبت، 
العامة  النقابة  اختارته  الذي  غيث  إدريس 
لإلعالميين الرياضيين كشخصية العام الرياضية 
الرياضي  للنشاط  قدمه  لما  نظًرا   2019
ولسيرته  المنقضي  العام  خالل  والشبابي 
ومسيرته الرياضية الطويلة الحافلة بالعطاء على 

كافة الواجهات.
الشخصيات  من  كبير  عدد  االحتفالية  حضر 
واالتحادات  األندية  مختلف  من  الرياضية 
الرياضية والمهتمين من كافة األجيال تقدمهم 
بنغازي  بلدية  عميد  أبوجواري  صقر  المهندس 

التي استضافت الحدث.
إدريس  السابق  الدولي  الطائرة  الكرة  نجم 
الستينات،  أواخر  الرياضية  مسيرته  بدأ  غيث 
القدم،  حيث كان طموحه أن يكون العًبا لكرة 
حيث التحق بصفوف النادي األهلي بنغازي تحت 
إشراف المدرب اإلنجليزي طمسون لكن تجربته 
لم يكتب لها االستمرارية ليتحول لنادي الهالل 
كالعب كرة قدم بإشراف المدرب الراحل محمد 
الماقني لكن عدًدا من أحباء نادي الهالل الذين 
اكتشفوا موهبته مبكًرا غيروا وجهته إلى مالعب 

الكرة الطائرة.
عرف غيث مع الكرة الطائرة سنوات ومواسم 
زاهية وذهبية وحصد مع الهالل عديد البطوالت 
الليبي  الدوري  بطولة  مستوى  على  واأللقاب 
التألق  هذا  له  ومهد  السبعينات  مواسم  خالل 
الالفت في فريقه الهالل الطريق للبروز والتألق 

وقاده  ترأسه  الذي  األول  الليبي  المنتخب  مع 
سنوات طويلة، وكان أحد أبرز ركائزه وأعمدته 
في  الوطني  المنتخب  مع  تألق  حيث  الرئيسية، 
الكروية  مسيرته  واختتم  موسكو  أولمبياد 
نهائيات  في  الوطني  الفريق  بقيادته  الزاخرة 
 1982 العام  الطائرة  العالم للكرة  بطولة كأس 

باألرجنتين.
معه  وتوج  الترسانة  فريق  به  استعان  أيًضا 
العربية  األندية  لبطولة  إحرازه  في  وساهم 
النهائية  المباراة  في  فوزه  عقب   1978 العام 
على فريق الترجي التونسي وُأقيم له في مطلع 
اعتزال ووداع كبير بحضور  الثمانينات مهرجان 
نخبة من أبرز نجوم اللعبة بليبيا، وعقب اعتزاله 
انتهاء  وعقب  ببريطانيا  دراسية  بعثة  في  أوفد 

إلى مالعب  الحنين  ليشده  عاد  الدراسية  فترته 
ليرد  اعتزاله  رغم  ومدرًبا  العًبا  الطائرة  الكرة 
بروزه  في  ساهم  الذي  الهالل  لناديه  الجميل 
في  المهام  عديد  شغل  كما  وشهرته  وتألقه 
من  عدًدا  وترأس  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد 

اللجان العليا لمختلف البطوالت الدولية.
كان  الذي  االستثنائي  النجم  غيث،  إدريس 
الطائرة،  الكرة  مالعب  في  وفارقة  بارزة  عالمة 
عبَّر عن سعادته الغامرة بهذا التكريم واالختيار 
في حديث خاص إلى »بوابة الوسط« وحيا كل 
تنم  التي  الجميلة  الوفاء  لمسة  في  ساهم  َمن 
الجهود  بحجم  واالعتراف  بالجميل  العرفان  عن 
التي ُبذلت خالل سنوات العطاء الطويلة وخالل 

مسيرته بالعام الماضي.

الوسط - زين العابدين بركان

● الهوني

● العرفي

● سباق الدرجات● سباق الدرجات

● تكريم إدريس غيث

● الككلي
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»اإلخاء« بهون يتوج 
بكأس تنس الطاولة 

بالمنشط الرياضي
اإلخاء  بنادي  الطاولة  كرة  فريق  توج 
المنشط  بطولة  لكأس  بطال  بهون، 
الرياضي التي أقيمت بمشاركة كل أندية 
رعاية  تحت  تنظيمها  تم  والتي  الجفرة، 

الهيئة العامة للشباب والرياضة.
باإلخاء  الطاولة  كرة  فريق  تتويج  جاء 
منافسية،  جميع  على  تغلب  بعدما  بهون 
األول  الترتيب  على  الحصول  في  ونجح 
بالمنشط  الطاولة  تنس  منافسات  في 

الرياضي.
يأتي  الرياضي  المنشط  أن  يذكر 
للشباب  العامة  الهيئة  مساعي  إطار  في 
القنطري،  بشير  برئاسة  والرياضة 
الرياضية، ومن  األلعاب  باالهتمام بجميع 
الهيئة  تعمل  حيث  الطاولة  تنس  بينها 
النشئ  وحث  الفردية  األلعاب  نشر  على 
وأن  السيما  ممارستها،  على  والشباب 
لجميع  جدا  مهم  متنفس  تعد  الرياضية 

الفئات السنية.
ويأتي ذلك بالتعادون مع االتحاد العام 
على  يعمل  الذي  الطاولة  لكرة  الليبي 
تنظيم العديد من البطوالت ومن بينهما 
بطولة النخبة لجميع الفئات، والتي أقيمت 
و29   28 يومي  في  منها  الثانية  النسخة 

من شهر نوفمبر 2019.

صناعة بطل
وأول قالدة

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

بدأت  تقريًبا،  عاًما  الـ20  قرابة  منذ 
»صناعة  مفردة  تتداول  الليبية  الرياضة 
خاصة  برامج  وإيجاد  بطل«  ورعاية 
برنامج  نتاج  وهي  األبطال،  لصناعة 
تطبقه  الوقت  ذلك  في  بدأت  عالمي، 
جميع  وتدعو  الدولية،  األولمبية  اللجنة 
تطبيقه،  إلى  العالم  في  األولمبية  اللجان 
والمعنوي  المالي  الدعم  لهم  وتقدم 
على  يعتمد  الذي  البرنامج،  هذا  إلنجاح 
موهبة  فيهم  تتوافر  أبطال  صناعة 
برامج  ووفق  مناسبة  أعمار  وفي  البطل، 
لهؤالء  رياضية وعلمية وطبية ومتابعات 

األبطال. 
عديد  على  تحصلت  ليبيا  أن  ورغم 
القالئد في الدورات العربية والمتوسطية 
 60 من  أكثر  عبر  واإلسالمية  واألفريقية 
في  أولمبية  قالدة  إحراز  أن  إال  عاًما، 
يتحقق،  لم  حلًما  ظل  أولمبية  دورة 
المشاركات  في  تاريخ  لها  ليبيا  أن  رغم 
األولمبية منذ سنة 1964، عندما شاركت 
ذلك  وكان  أولمبية،  دورة  في  مرة  أول 
في ألعاب طوكيو، ولم تغب عن أي دورة 
والدورة  المشاركة،  تلك  منذ  أولمبية 
كل  مرة  معروف  هو  كما  تقام  األولميبة 
دائًما  المشاركة  أن  خاصة  سنوات،  أربع 

تكون في األلعاب الفردية.
في  جديد  بطل  يخرج  سنة  كل  وفي 
التايكوندو  خاصة  األلعاب،  من  لعبة 
األثقال،  ورفع  القوى  وألعاب  والجودو 
هؤالء  دعم  برامج  ظلت  ذلك  ومع 
الزمن  من  عقدين  طيلة  األبطال 
ال  بطل  وصناعة  رعاية  ألن  منقوصة؛ 
الليبية  األولمبية  اللجنة  دعم  إلى  تحتاج 
المبالغ  وحتى  دولة،  مشروع  بل  فقط، 
التي تقدمها »األولمبية الدولية« ال تفي 
ولكنها  فقط،  معسكرات  وتقيم  بالغرض 
يستمر  لذلك  أبطال،  لصناعة  تكفي  ال 
عندما  المشروع  هذا  إنجاز  في  األمل 
ويستمر  أفضل،  بشكل  الدولة  تستقر 
قالدة  أول  تحقيق  في  والحلم  األمل 

ليبيا. تارخ  أولمبية في 

لدينا إصرار كبير على خلق بنية تحتية رغم الظروف األمنية.. وأنجزنا 80% من مشاريعنا

نحل  خلية  مكتبه  دؤوب..  بشكل  »يعمل 
ومفتوح دائًما.. ضيوفه كثر، وال يكاد يمر يوم 
يتابع كل صغيرة  لقاء..  إال وهناك  أو ساعات 
وكبيرة بنفسه قبل أن يصدر قراراته اليومية.. 
له  شخصه..  في  متواضع  أنه  البعض  يصفه 
والمناطق  المدن  جميع  غطت  كبيرة  إنجازات 
كان  الذي  والجنوب  الشرق  إلى  الغرب  من 
125 مشروًعا  اآلن  فترته حتى  منسيا، تشهد 
نجح  أنه  إلى  باإلضافة  ليبيا،  انحاء  جميع  في 
العديد من األندية  إعادة تأهيل وصيانة  في 
كان  األندية  هذه  أن  رغم  والصغيرة  الكبيرة 
خالل  من  نفسها  على  االعتماد  بمقدورها 
الهيئة  رئيس  أنه  لالستثمار«..  برامج  وضع 
بشير  الدكتور  والرياضة  للشباب  العامة 
القنطري، الذي كانت لـ»جريدة الوسط«، حوار 

معه في مكتبه بطرابلس.
يعد القنطري خامس رئيس هيئة بعد ثورة 
17 فبراير، واستطاع في فترة وجيزة تحقيق ما 
لم يحققه أي وزير باستثناء الوزير عبد السالم 
ميزانية  على  الحصول  استطاع  الذي  غويلة، 
لم  ولكنها  الشباب  لوزارة  مرة  ألول  ضخمة 
تحقق أي نقلة نوعية ملموسة، فالدكتور بشير 
المخصصة  الميزانية  وقلة  المدة  قصر  ورغم 
من  عدد  تحقيق  استطاع  القطاع،  لهذا 
اإلنجازات في مختلف المدن الليبية، رغم أنها 
ولكنها  االستراتيجي  اإلنجاز  بتلك  تكن  لم 
حققت مردودا طيبا في البنى التحتية للمالعب 
الوزارة  مهمة  استالمه  منذ  الشباب.  وبيوت 

في السابع من شهر أكتوبر 2018.
الجانب  هناك  كان  ذلك  إلى  باإلضافة 
حيث  القنطري،  بقيادة  للهيئة،  االجتماعي 
القدامى  الرياضين  لعالج  اإلمكانيات  سخر 
واإلعالميين الرياضيين، وحتى الفنانين الذين 
الرياضي،  ولإلعالم  الليبية  للرياضة  أعطوا 
لعالجهم  برنامج  وإعداد  حصرهما  تم  وقد 
خارج ليبيا، إلى جانب االهتمام ببيوت الشباب 
وعقد  الخاصة  االحتياجات  وذوي  والكشافة 
اتفاقيات مع العديد من المؤسسات من بينها 
 )stream اليونسيف وحاضنة األعمال )ستريم

ووزارة التعليم.. وإلى نص الحوار..
شملت  التي  الهيئة  مشاريع  عن  حدثنا   ●

جميع المناطق الليبية.
تحتية  بنية  إيجاد  كانت  األولى  الخطوة 
للعديد من المدن التي كانت تفتقر لها، وتم 
تشكيل لجان استطالع إلعداد تقارير، وجابت 
هذه اللجان كل المدن الليبية، ولم يتم إقصاء 
تحتاج.. وشكلت هذه  لمعرفة ماذا  أي مدينة 
الجوالت في عدد 6 لجان في المنطقة الغربية 
الوسطى  والمنطقة  الغربي  والجبل  بالكامل 
والمنطقة الشرقية بالكامل والمنطقة الجنوبية 

بالكامل ومناطق طرابلس وما حولها.
رياضية  مدنا  اللجان  هذه  تقارير  ورصدت 
شباب  وبيوت  سرقتها،  تم  ومعدات  مهملة، 

لم يتم صيانتها والكشافة مهملة ومهمشة، 
وعلى ضوء هذه التقارير شكلنا اللجان المنفذة 
في  بدأنا  اللجان  لهذه  متكررة  زيارات  وبعد 
مشاريع  وهناك  المشاريع،  هذه  كل  تنفيذ 
فيها  اإلنجاز  نسبة  وصل  ومشاريع  انتهت 
تنفيذ  في  مستمرين  ونحن   ،%80 من  ألكثر 

هذه المشاريع.
● ما هو دور القنطري بالنهوض بالرياضة 

الليبية وخصوًصا المنتخبات الوطنية؟
النهوض  وهو  االتجاه  هذا  في  نسير  نحن 
مراكز  بتحقيق  فعال  بدأنا  وبالفعل  بالرياضة، 
لألندية  تحتية  بنية  خلق  خالل  من  النهوض 
من خالل تعشيب المالعب والصاالت وأحواض 
تعشيب  الموسم  هذا  خالل  تم  وقد  سباحة، 
مالعب األندية وبيوت الشباب والكشافة، وقد 
نقالت  وهناك  الليبية،  المدن  جميع  شملت 
نوعية رغم الظروف التي تمر بها ليبيا حالًيا، 
ولكن هناك إصرار كبير على خلق بني تحتية 

وخصوص في مدن الجنوب.
فالهيئة  الوطنية،  المنتخبات  بشأن  أما 
قدمت جميع ما يلزم لهذه المنتخبات خصوًصا 

بجميع  الهيئة  تكفلت  فقد  األول  المنتخب 
مصاريف المنتخبات الوطنية من إقامة وصرف 
باإلضافة  خارجية،  ومعسكرات  وتنقل  تذاكر 
األلعاب  منتخبات  لجميع  محدود  الغير  للدعم 
منافسات  في  شاركت  التي  األخرى،  الرياضية 
الرياضي  الجمهور  حتى  ونقلت  خارجية، 

لمساندة المنتخب الوطني.
● هل الهيئة تكلفت بالفعل بتسديد جميع 
عقد  وأيًضا  المحليين..  المدربين  ديوان 

البنزرتي؟
بالمدربين  قائمة  الكرة  اتحاد  من  طلبنا 
وبأشرنا  مستحقاتهم  لتسوية  المحليين 
وسوف  المستحقات،  صرف  إجراءات  في 
عقد  بخصوص  أما  نهائًيا،  الملف  هذا  نغلق 
السابقة  المطبات  في  نقع  ال  وحتى  البنزرتي 
والتعويضات، تكفلت الهيئة بعد االطالع على 
على صرف  المباشر  باإلشراف  التعاقد  شروط 

قيمة التعاقد.
● الهيئة لم تقم بأي إنجاز تاريخي يحسب 
لها رغم أنها شرعت في خلق بنية تحتية ومن 

بينها مالعب األندية.. ما رأيك؟

وضع  إلى  تحتاج  االستراتيجية  المشروعات 
عالمية  شركات  مع  بالتعاقد  لنا  يسمح  أمني 
وقد  أراضينا،  إلى  الشركات  هذه  وحضور 
شركات  بينها  من  شركات  عدة  مع  تباحثنا 
في  ستبدأ  وكانت  وتركية،  وإسبانية  صينية 
في  جرت  التي  األحداث  بسبب  ولكن  العمل 
هذه  عودة  دون  حال  الماضي  إبريل  شهر 

الشركات.
● ماذا عن تطوير وصيانة المالعب وإدخال 

التحسينات الالزمة عليها؟
تطوير  هو  عملنا  أساسيات  ضمن  من 
والمركب  طرابلس،  في  الرياضي  المركب 
الفني  الجهاز  لكن  بنغازي،  في  الرياضي 
على  متعاقد  اإلدارية  المراكز  وتطوير  لتنمية 
تطوير وصيانة المدينة الرياضية في طرابلس 
شركات  مع  بنغازي  في  الرياضية  والمدينة 
أجنبية، ونحن بصفة استعجالية أدخلنا بعض 
كان  الذي  العبث  على  والتطوير  التحسينات 
موجودا في المدينة الرياضية طرابلس، ومن 
تغيير  وحجرة  الشرفية،  المنصة  صيانة  بينها 
أرضية  وإصالح  الحكام،  وحجرة  المالبس، 
الدوري،  يستمر  حتى  سريعة  بصورة  الملعب 
ولكن  المرفق  هذا  وتطوير  صيانة  تم  كما 
مع هذا ال يعفي الجهاز الفني لتنمية وتطوير 
مع  متعاقد  ألنه  دوره  من  اإلدارية  المراكز 
شركات أجنبية.. نحن قمنا بهذا الدور بصورة 

سريعة فقط.
طرابلس  ملعب  تطوير  يتم  لم  لماذا   ●

الدولي في ظل توقف الدوري؟
تطوير ملعب طرابلس أو ملعب بنغازي أو 
ملعب النهر، تتطلب شركات أجنبية ألن دائما 
عالمية،  لشركات  تحتاج  العمالقة  المشاريع 
التي  المحلية  الشركات  لذلك  البديل  وكان 
ساهمت في تعشيب المالعب وبيوت الشباب 

والكشافة والمسابح الرياضية.
يجب  طرابلس،  ملعب  تطوير  وبخصوص 
شركات  وجود  من  البد  كان  أنه  أوضح  أن 
الخرسانات  متخصصة أجنبية لعمل جس في 
الهائل  الكم  تتحمل  مازالت  ألنها  األرضية، 
من الجماهير الرياضية، ويجب أن يكون هناك 
شركات وخبراء يتحملون المسؤولية، ولتجهيز 
لجميع  شامال  يكون  أن  يجب  الملعب  هذا 
المرافق الصحية، ويجب أن يتم تجهيزه جيًدا 
أجنبية،  شركات  وجود  يتطلب  االمر  وهذا 

الهيئة  فأن  الوضع  تحسن  حال  وفي 
ستكون أولى الهيئات لتطوير المنشأت 
الشركات  وأن  ليبيا،  في  الرياضية 
لليبيا  بالعودة  ترحب  سوف  األجنبية 

واستكمال هذه المشاريع.
صيانتها  يتم  المالعب  أغلب   ●
تكون  ال  لماذا  صناعي..  بعشب 

هناك مالعب عشب طبيعي؟
يحتاج  الطبيعي  العشب 
تتطلب  حديثة  لتقنيات 
مجهودات كبيرة وآالت خاصة، 
يحتاج  الصناعي  العشب  أما 

خبرة،  لها  فنية  وعمالة  جًدا  حديثة  لتنقية 
مع  تتعامل  فانت  الطبيعي  للعشب  وبالنسبة 
واألدوية  وللتقوية  للراي  يحتاج  حي  كائن 
لذلك  الغريبة،  العشبة  ونزع  للتنقة  ويحتاج 
العشب الطبيعي أفضل ولكن ال يوجد عمالة 
فنية للمحافظ عليه، وخضنا تجربة في ملعب 
أشهر  أربعة  منذ  طبيعي  الزقوزي عشب  علي 
الري  أنبوب  في  بسبب عطل  العشب  وانتهى 
لمدة أسبوع وفكرنا بشكل كبير لعمل مواءمة 
الطبيعي  والعشب  الصناعي  العشب  بين 
ننسى  وال  الموضوع.  هذا  في  جادين  ونحن 
يحتوي  تركيبه  تم  الذي  الصناعي  العشب  أن 
العالمية وناحية صحية  على جميع المصنفات 

للرياضي.
● وفي ختام هذا الحوار.. ما هي رسالتك؟

نحن جاءنا في ظروف صعبة ومرحلة صعبة، 
حوالي ثالثة أشهر من استالمنا للهيئة وقعت 
األحداث األمنية خالل شهر إبريل، احجمتنا عن 
الكثير من المشروعات االستراتجية والمكونات، 
مجمعة  وقاعات  األولمبية  سباحة  فأحواض 
عندما  مدينة  من  أكثر  في  الرياضية  لأللعاب 
المشاريع  تشاهدون  سوف  الظروف  تتحسن 
االستراتجية التي سيقوم بها من قطاع الشباب 
ملموسا  شيئا  سيكون  ليبيا،  في  والرياضة 
وجديا وبارزا جدا من خالل البدء في المشاريع 
في  أو  بنغازي  وفي  طرابلس  في  االستراتجية 
الجنوب، والذي منعنا من إقامة هذه المشاريع 
هو عدم التزام الشركات األجنبية عن الحضور، 
سنتستدعى  األمني  الوضع  يتحسن  وعندما 
الشركات األجنبية، والتي أبدت ترحيبها بالعودة 
الوسط  جريدة  ونشكر  مشاريعها،  الستكمال 
بإنجازات  للتعريف  اللقاء  هذا  على  الرياضي 
أن  ونتمنى  والرياضة،  للشباب  العامة  الهيئة 
جميع  والسالم  األمن  يعم 
تنهض  حتى  ليبيا  ربوع 
وتزدهر،  الدولة  هذه 
أكبر  إنجازات  ونرى 
قطاع  في  ليس 
فحسب  الرياضة 
جميع  في  بل 

القطاعات.

رئيس هيئة الشباب والرياضة في حوار مع »الوسط«

بشير القنطري: أعدنا الحياة للرياضة الليبية
ونعمل على النهوض باملنتخبات الوطنية

دورنا واضح في دعم الوسط- الصديق قواس
المنتخب األول

من خالل المعسكرات 
الخارجية

المشروعات االستراتيجية 
تحتاج لوضع أمني

يسمح بالتعاقد
مع شركات عالمية

قبل فتح سوق االنتقاالت الشتوية، تبدأ جميع 
الالعبين،  من  احتياجاتها  تحديد  في  األندية 
مواطن  لتدعيم  وذلك  معها،  التعاقد  أجل  من 
النقص داخل صفوفها، حتى تواصل المنافسة 
على البطوالت خالل موسمها الكروي، وانتعش 
المحترفين  يخص  فيما  االنتقاالت  سوق 
الليبيين مع بداية فتح باب االنتقاالت الشتوية 
الحالي، بعدما أبدت عدد من األندية اهتمامها 
تألقهم  بعد  الليبية،  الكرة  نجوم  مع  بالتعاقد 
ونرصد  العالم،  مالعب  مختلف  في  الالفت 
المحترفيين  انتقاالت  أبرز  التالي  التقرير  خالل 

الليبيين خالل فترة »الميركاتو« الجاري.
السكندري  االتحاد  نادي  أعلن  سلتو:  أنيس 
تعاقده  الماضية،  القليلة  األيام  المصري، خالل 
أنيس سلتو، لمدة  الدولي  الليبي  المهاجم  مع 
موسم ونصف الموسم، قادما من نادي النجم 
على  بناء  التعاقد  وجاء  التونسي.  الساحلي 
السابق  طرابلس  األهلي  مدرب  من  توصية 
والمدير الفني الحالي للنادي السكندري طلعت 
الفنية،  الالعب  بإمكانات  أشاد  الذي  يوسف، 

أهلي  فى  قبل  من  بتدريبه  قام  أنه  خاصة 
الصفحة  كشفته  لما  وفقا  الليبي،  طرابلس 
موقع  على  حسابه  عبر  االتحاد  لنادي  الرسمية 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
الـ)27  السلتو صاحب  الليبي  المهاجم  ويعد 
وصاحب  الوطني،  المنتخب  ركائز  من  عاًما( 
مباراة  آخر  في  تنزانيا  منتخب  على  الفوز  هدف 
السابق  فريقه  مع  قدم  كما  للمنتخب،  رسمية 
ينجح  لم  لكنه  جيدة  نتائج  طرابلس،  األهلي 
منحه  عدم  بسبب  الساحلي  النجم  فريق  مع 
على  األحيان  أغلب  في  وبقائه  الكاملة  الفرصة 
مدرب  مع  مناكفات  في  والدخول  البدالء  دكة 

الفريق.
العب  صبو  المعتصم  أعلن  صبو:  المعتصم 
الفريق األول لكرة القدم بنادي االتحاد، انتقاله 
األردني  بالدوري  الناشط  السلط  نادي  إلى 
الممتاز، بشكل رسمي، وكتب المحترف الليبي، 
التواصل  موقع  على  الشخصية  صفحته  عبر 
الرحمن  اهلل  »بسم  »فيسبوك«:  االجتماعي 
الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، تجربة احترافية 
األردني،  السلط  نادي  مع  اهلل  شاء  إن  جديدة 
الذي  االتحاد  نادي  ثم  ربي  إلى  يعود  والفضل 
جعل مني العبا محترفا«. وتابع: »نتقدم بالشكر 

إلى نادينا االتحاد الغالي، وإلى جمهوره الكبير 
وإن شاء اهلل نرفع راية بالدي ونادي االتحاد«.

البحريني،  الرفاع  نادي  أعلن  الطاهر:  صالح 

الليبي  المحترف  مع  رسمي  بشكل  التعاقد  عن 
طنجة  اتحاد  نادي  من  قادما  الطاهر،  صالح 
الفريق  صفقات  أول  الالعب  ليكون  المغربي، 

يناير  الشتوية  االنتقاالت  فترة  في  البحريني 
ثاني  أصبح  الطاهر  صالح  وبانتقال  الجاري. 
محمد  بعد  البحريني  الفريق  في  ليبي  العب 
منذ  البحريني  الدوري  في  ينشط  الذي  صولة، 

أكثر من موسمين.
هيثم  الليبي  المدافع  وقع  ضانة:  هيثم 
ضانة عقًدا جديًدا مع فريق »شبيبة القيروان« 
قادًما  الموسم  ونصف  موسم  لمدة  التونسي 
من »هالل الشابة« التونسي أيًضا، الذي أنهى 
التعاقد معه بالتراضي. وكان ضانة من العناصر 
»السويحلي«  نادي  دفاع  خط  في  األساسية 
وخاض تجربة احترافية مع »األهلي طرابلس«، 
الموسم  في  »السويحلي«  نادي  إلى  عاد  ثم 
الذي لم ينتِه، وفًقا لما كشفته الصفحة الرسمية 

لنادي »شبيبة القيروان« عبر »فيسبوك«.
السوداني،  المريخ  نادي  أعلن  حسن:  وليد 
وليد  الالعب  مع  رسمي  بشكل  تعاقده  عن 
حسن، الظهير األيمن لنادي االتحاد المصراتي، 
لكرة  األول  الفريق  استحقاقات  ضمن  ليكون 
ونصف  موسم  لمدة  السوداني  بالنادي  القدم 

بداية من شهر يناير الجاري.
صالح جلود: أعلن نادي األفريقي التونسي، 
بشكل  جلود،  صالح  الليبي  الالعب  مع  التعاقد 

فترة  خالل  وذلك  األمد،  طويل  بعقد  رسمي، 
الالعب  وأمضى  الجارية.  الشتوية  االنتقاالت 
النادي  مع  المدى،  طويل  عقد  على  الليبي 
االتحاد،  فريق  من  قادًما  التونسي،  األفريقي 
أواسط  فئة  ضمن  ينشط  الالعب  كان  حيث 

العميد.
مرسال  جبريل  انضم  مرسال:  جبريل 
مهاجم األهلي بنغازي الليبي، إلى فريق الحالة 
وكيل  وقال  اإلعارة.  سبيل  على  البحريني، 
تصريحات  في  العقوري  الحفيظ  عبد  الالعب 
صحفية، إن فترة التعاقد 6 أشهر. ويعد مرسال 
المميزين  المهاجمين  عاما( من  الـ)27  صاحب 
في الدوري الليبي، وسبق أن لعب لعدة أندية 
والنجمة،  الجبل  وشباب  النصر  أبرزها  محلية، 
كما انضم لقائمة المنتخب الوطني خالل الفترة 

الماضية.
- عبداهلل أبودبوس وفرج غيضان: وشهدت 
الليبي  الالعب  اجتياز  أيًضا  الشتوية  االنتقاالت 
الفنية  االختبارات  أبودبوس  عبداهلل  الشاب 
»قادش«  نادي  مع  عقد  لتوقيع  تمهيًدا 
فرج  اآلخر  الليبي  الالعب  وقع  كما  اإلسباني، 
أحد  يعد  الذي  الفريق  نفس  مع  عقًدا  غيضان 

فرق الدرجة الثانية اإلسباني.

نجوم ليبيا يغيرون جلدهم االحترافي في »امليركاتو الشتوي«

● ضانة ● الطاهر ● سلتو

طلبنا قائمة بالمدربين المحليين لتسوية 
مستحقاتهم.. وتكفلنا بقيمة عقد البنزرتي

لجأنا إلى الشركات المحلية بشكل موقت
إلنقاذ وصيانة المالعب الرياضية

القاهرة- أحمد سيد

● فريق نادي اإلخاء
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ماذا: يمكن أن يقدم من حلول لألزمة؟
لماذا: تحدد موعده في أعقاب اجتماع 

موسكو؟
أين: األجندة التي أعدها منظموه؟

من: يضمن التزام األطراف المشاركة بما 

يتم االتفاق عليه؟
متى: يجد الليبيون طرفا دوليا يعمل من 

أجلهم؟
كيف: يمكن للقوى المدنية الليبية استثماره 

لوقف الحرب ونشر السالم؟

 كل شيء 

مؤتمر برلني

ثرثرة على الثيمز
جمعة بوكليب

غريبًا،  يبدو  قد  البريطاني؟ سؤال  النواب  وأعضاء مجلس  الحالقين  بين  ترى  يا  العالقة  ما 
من  زاوية  وفي  قصير،  إعالمي  تقرير  في  مؤخرًا  قرأتُ  فقد  جدًا.  واقعي  الحقيقة  في  لكنه 

الشعر. تتعلق بحالقة  برلمانية هامشية  لجنة  أن هناك  للنظر،  يومية غير الفتة  صحيفة 
محاضرة  لتقديم  تتأهب  المذكورة  اللجنة  أن  خاصة  يقولون،  كما  لالهتمام،  مثير  األمر 
ألعضائها من النواب، من جميع األحزاب، حول دور الحالقين في التخفيف من الوحدة، وما 

تسببه لهم من آالم وأوجاع مرضية نفسيًا.
الحقيقة أن أغلبية النواب، في تلك البقعة التاريخية، من لندن، على ضفات نهر الثيمز، 
المملكة  أنحاء  االنتخابية، من جميع  لتمثيل دوائرهم  تواجدوا  المسماة قرية ويستمنستر، 
المتحدة وشمال أيرلندا. وهذا يعني أنهم مضطرون لإلقامة في لندن، بعيدًا عن عائالتهم 
البرلماني متعبة، وكثيرة، وتسبب  العمل  وأصدقائهم، وأحبتهم. أضف إلى ذلك، أن أجواء 
بالوحدة،  أقلها شعورهم  أزمات نفسية صعبة ليس  الجدد،  النواب  للكثيرين منهم، خاصة 
ال  النواب  من  ألعضائها  لتقديمها  اللجنة  تستعد  التي  المحاضرة  فإن  وبالتالي،  والغربة. 
واللحى.  الرؤوس  شعر  قص  تتجاوز  فوائد  من  للحالقين  بما  لتذكيرهم  محاولة  على  تزيد 
الذهاب  أعضائها  من  بالوحدة  يشعر  لمن  تريد  اللجنة  فإن  شخصيًا،  فهمت،  ما  وحسب 
الزمن  من  لمدة  اجتماعية  دردشة  في  واالنخراط  البرلمان  مبنى  في  الحالقة  صالون  إلى 

بالثرثرة مع حالق ثرثار.
زياراتي  أنني كنت على علم، من خالل  الثانية هي  الحقيقة 
مطاعم  بوجود  الماضية،  السنوات  خالل  للمبنى،  العديدة 
إدارة  توفرها  التي  التسهيالت  من  وغيرها  وحانة  وكافتيريا 
والموظفين  الباحثين  من  معهم  وللعاملين  للنواب  البرلمان 
بوجود صالون  أعلم  أكن  لم  لكني  وبأسعار مخفضة.  وغيرهم 

المبنى. وللعاملين معهم في  بالنواب  حالقة خاص 
جنسياتهم،  اختالف  على  الحالقين  أن  هي  الثالثة،  الحقيقة 
زيارة  أفضُّل  خُيرتُ،  إن  شخصيًا،  وأنني،  ثرثارون.  وأعمارهم 
صالون  زيارة  على  أكثر  أو  ضرس  لخلع  أسنان  طبيب  عيادة 

ثرثارين. بحالقين  حالقة 
صالون  في  الحالقين  ثرثرة  أن  هي  الرابعة  الحقيقة 
قرية  في  الثيمز  نهر  على  البرلمان  مبنى  في  الواقع  الحالقة 
مفيدة  اللجنة،  ترى  كما  ثرثرة،  لندن،  بوسط  ويستمنستر، 
بغرض  النواب  من  أعضاءها  بها  توصي  طبية  ووصفة  صحيًا، 
العالم  من  الجزء  ذلك  في  بالوحدة  شعورهم  محنة  تخفيف 

بجعجعة وطحين. يشبه طاحونة  الذي 
مثلي،  يبدون،  النواب  من  عديدًا  أن  هي  الخامسة  الحقيقة 

قطعها  المستطاع  في  يكن  لم  وإن  ثمن،  بأي  ويتفادونها  الحالقين  ثرثرة  من  انزعاجا 
الزمن،  عوامل  بفعل  الذين  منهم،  السن  كبار  خاصة  أمكن،  ما  منها  التقليل  األقل  فعلى 
إبداء  لم يعودوا، منذ وقت ليس قصيرًا، يفتقدون تساقط شعر رؤوسهم، ويحرصون على 

االمتنان لما أصابهم من صلع مبكر أو متأخر.
Enoch Powell كان  الحقيقة السادسة هي أن نائبا برلمانيًا راحاًل اسمه اينوك باول 
بريطانيا من  إلى  الهجرة  رجاله تطرفًا في مسألة  أكثر  المحافظين، ومن  أعمدة حزب  من 
مشهورًا  خطابًا   1968 أبريل   20 يوم  في  وألقى  الستينيات،  فترة  في  الكومنولث،  بلدان 
البرلمان  أدبيات  في  عرف  بيرمنغهام  بمدينة  المحافظين  لحزب  السياسي  المركز  في 
تبني  في  االستمرار  مغبة  من  حزبه  فيه  حّذر  الدم،  أنهار  بخطاب  البريطانية،  والسياسة 
وتبني  بريطانيا،  إلى  السابقة  المستعمرات  من  المهاجرين  أمام  األبواب  فتح  سياسة 
بريطانيا،  في  الدم  من  أنهار  جريان  إلى  سيؤديان  ألنهما  بالهجرة  قانون  مشروع  الحزب 

التيبر بروما – إيطاليا، في فترة تاريخية معينة. كما جرت، سابقًا، في نهر 
كان  التي  الظل  حكومة  في  ولعضويته  السياسية،  لحياته  نهاية  وضع  الخطاب  ذلك 
البرلمان  يترأسها السيد إدوارد هيث، ومن حزب المحافظين، وإن استمر وجوده نائبا في 

ممثاًل عن أحد األحزاب االتحادية اليمنية في شمال أيرلندا لعدة سنوات أخرى.
أشار في  كلما  حياته،  بقية  1998، كان حريصًا،  العام  المتوفي  باول،  السيد  أن  الغريب 

الخطاب على وصفه بخطاب بيرمنغهام. إلى ذلك  أحاديثه 
الليبية  الساحة  عرفتها  التي  الشخصيات  من  الكثير  تشبه  باول شخصية خالفية،  السيد 
وحكى  آلرائه،  والتعصب  والغطرسة،  بالتجهم،  عنه  ومعروف   ،2011 فبراير  انتفاضة  بعد 
في  الحالقة  صالون  يشغلون  كانوا  من  وخاصة  الحالقين،  ثرثرة  يكره  أنه  ألصدقائه  مرة 
قص  بها  يريد  التي  الكيفية  عن  الحالق  سأله  الزيارات،  إحدى  لدى  وأنه  البرلمان،  مبنى 

شعر رأسه فرد عليه بتجهم: في صمت.
ضمن  من  البرلمان،  في  أيامه  آخر  حتى  باول،  السيد  كان  اليوم،  ذلك  منذ  إنه  ويقال 
أقلية صغيرة من النواب، يستمتع بحالقة شعر رأسه دون أن يصاب بصداع من جراء ثرثرة 
طاحونة  يشبه  الثيمز،  نهر  ضفة  على  ويستمنستر،  بقرية  عتيق،  برلماني  مبنى  في  حالق 

وطحين. بجعجعة 

رحيل عبداهلل القويري
يصادف يوم غد الذكرى الثامنة والعشرين لرحيل األديب عبداهلل 

محمد محمد القويري. كان دوره في الوسط الثقافي من بعد عودته 
من المهجر بارزا، إذ اهتم بالتساؤل عن معنى الهوية الليبية، ومفهوم 

الوطن، والشخصية الليبية، فكتب »كراسات ليبية« بكتبها الثالثة )معنى 
الكيان - كلمات إلى وطني - الشخصية الليبية(.

عمل مستشارا لمؤسسة الصحافة، وكان سعيدا في عمله، محاطا بعدد 
من رفاقه وأصدقائه من الصحفيين المتميزين، الذين انتدبوا للعمل 

في ليبيا، مثل محيي الدين اللباد ومحمد حجي والرسام حجازي وصالح 
الليثي وأحمد طوغان. ولكن خطاب زوارة يوم 4/15/ 1973، بنقاطه 

الخمس التي عطلت القوانين وبقية نقاطه انتهت به إلى السجن، وإن 
كان قد إفراج عنه قبل بقية المحتجزين، والمفارقة أنه سريعا ما تعين 
وزير إعالم في دولة اتحاد الجمهوريات العربية، ولكنه لم يكن سعيدا، 

الشعبية، وهو  الموسيقية  اليونان يوجد متحف لآلالت  في 
البلد  الموسيقية في هذا  اإلثنولوجيا  أبحاث علم  مركز 

العريق.
اليونانية  1200 من اآلالت الموسيقية  وهناك ستجد نحو 

الثامن عشر،  القرن  إلى  تاريخ بعضها  التي يعود  الشعبية، 
وذلك يعد ثمرة نصف قرن من البحث والدراسة من قبل 

أنوياناكيس. فيفوس  الموسيقى  عالم 
ويجد زوار المتحف آالت فلوت خشبية ومصنوعة من 

الخزف تعرف باسم تومبيليكي،  العظام، وأيضا طبوال من 
الخراف والماعز. وآالت موسيقية مصنوعة من جلود 

 1842 يقع المتحف في قصر أثيني قديم بناه العام 
اليوناني(  )بطل حرب االستقالل  الجنرال يورجوس السانيس 

في حي بالكا في أثينا، بجانب السوق الرومانية.
ويمكن للزائر أن يستمع إلى عزف كل آلة موسيقية 

بواسطة سماعة صوت مرفقة، مع فاترينة زجاجية توجد 
الموسيقية. اآللة  بداخلها 

زيارة إلى متحف اآلالت 
املوسيقية الشعبية اليونانية

+H5

مارك هامل ينسحب 
من »فيسبوك«

أغلق الممثل األميركي مارك هامل، أحد 
أبطال سلسلة »ستار ورز« الشهيرة، 

حسابه على »فيسبوك«، بسبب رفض 
شبكة التواصل االجتماعي هذه ضبط 
اإلعالنات السياسية، وفق قوله. وغرد 

قائاًل: »خاب ظني كثيرًا ألن #مارك 
زاكربرغ يثمن أكثر الكسب المادي منه 

الحقيقة، فقررت إلغاء حسابي عبر شبكة 
فيسبوك«. وأضاف هامل )68 عامًا( 

والنشط جدًّا عبر »تويتر«، »أعرف أن 
الكثير من الناس سيقولون إنهم ال 

يأبهون لذلك إال أن ضميري سيكون 
أكثر ارتياحًا«. ونددت أصوات أخرى على 
غرار مارك هامل، بقرار »فيسبوك« عدم 
ضبط الدعايات السياسية عبر منصتها 

رغم مخاطر التضليل اإلعالمي مع اقتراب 
موعد االنتخابات الرئاسية األميركية 

في نوفمبر المقبل. وفي العام 2016، 
اتهم اليسار شبكة التواصل االجتماعي 

األكبر في العالم بأنها ساهمت في 
انتخاب الجمهوري دونالد ترامب من 

خالل جعل شركة تستخدم بيانات ماليين 
المستخدمين عنوة، وبفشلها في منع 

انتشار معلومات مضللة.

3 أسابيع وسط 
التماسيح

على  العثور  الثالثاء،  الشرطة  أعلنت 
أسترالي، فقد قبل ثالثة أسابيع في غابة 
مدارية تعج بالتماسيح، حيا وبصحة جيدة.

 22 في  فقد  ليميتش  ميالن  ــان  وك
غابة  في  سيارته  علقت  عندما  ديسمبر 
داينتري، في مقاطعة كوينزالند في شمال 

شرق البالد.
وفي مرحلة أولى كانت تخشى الشرطة 
بكثافة  المنتشرة  التماسيح  تكون  أن 
 29( ليميتش  التهمت  المنطقة  هذه  في 
لم  البحث  من  عدة  أيام  بعد  لكن  عاما(، 
تعثر على أي تمساح سمين قد يكون ابتلع 

الشاب.
وعثرت الشرطة على ليميتش االثنين، 

على بعد كيلومترات عدة عن سيارته.
»وضعه  بيان  فــي  الشرطة  وقــالــت 
ثالثة  أمضى  أنه  إلى  نظرا  جيد  الجسدي 
وتمكن  مــداريــة«.  غــابــة  فــي  أسابيع 
الفاكهة  بتناوله  الصمود  من  ليميتش 

والتوت البري، على ما أوضحت الشرطة.

أقوالهم

»الوقت قد حان« لكي تتحدث دول 
ومؤسسات االتحاد األوروبي بصوت 

واحد حيال التطورات في ليبيا 
والشرق األوسط.

رئيس اللجنة االقتصادية
 واالجتماعية األوروبية

لوكا غاهيه

»تركيا ال تنوي االنسحاب من ليبيا 
وال تعتبر وجودها احتالال«.

مستشار الرئيس التركي
 ياسين أقطاي

» تدويل النزاع الليبي يستدعي 
أن تتبنى أفريقيا موقفا موحدا وأن 
تُسمع صوتها في محافل األممية«.

وزير خارجية جمهورية الكونغو جان 
كلود جاكوسو

عدة آالف من المقاتلين األجانب 
انتقلوا بالفعل من إدلب السورية 

وانتهى بهم المطاف في ليبيا«

العاهل األردني،
 الملك عبد اهلل الثاني

جيجي حديد في 
محاكمة  واينستين

من المنتظر أن تصبح عارضة األزياء العالمية، جيجي حديد، عضوًا في لجنة المحلفين في 
محاكمة المنتج السينمائي األميركي هارفي واينستين بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية.  
مجموعة  اإلثنين، من ضمن  مانهاتن،  محكمة  في  األزياء  منصات عرض  نجمة  وكانت 
أسبوع.  منذ  الجلسات  حضور  على  يتعاقبون  الذين  المحتملين  المحلفين  من  جديدة 
ومن المتوقع اختيار 12 عضوًا كاماًل، وستة احتياطيين آخرين، بحلول األسبوع المقبل 
في هذه المحاكمة التي ترتدي رمزية كبرى لحركة #مي_تو. ورفعت عارضة األزياء )24 

عن  بورك  جيمس  القاضي  سؤال  لدى  يدها  عامًا( 
بين  من  واينستين  يعرفون  الذين  األشخاص، 

 120 الـ  المحتملين  المحلفين  هيئة  أعضاء 
اإلثنين.  المحكمة  إلى  ُاستُدعوا  الذين 

وقالت العارضة: »التقيت بالمتهم«، قبل 
قد  أخرى  شخصيات  تعرف  أنها  إعالن 

مثل  المحاكمة  في  أسماؤها  تذكر 
سلمى حايك، التي اتهمت واينستين 
على  وردًّا  جنسيًّا.  بها  بالتحرش 
كانت  إذا  عما  القاضي  من  سؤال 
الموضوع  مقاربة  على  قـــادرة 
شيء،  كل  رغم  حيادية  بطريقة 

باإليجاب،  حديد  جيجي  ردت 
ــادرة  ق أنني  ــن  »أظ وقــالــت: 
مقاربة  على  شيء  كل  رغم 
منفتحة«.  بعقلية  الوقائع 

حديد  جيجي  وستكون 
المحلفين  من  تاليًا 

ــن  ــي ــل ــم ــت ــح ــم ال
سيجرى  الــذيــن 

ــم  ــاؤه ــدع ــت اس
ــودة  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
الـــخـــمـــيـــس 
إلــى  المقبل 
الــمــحــكــمــة 
ــوع  ــض ــخ ــل ل
ــة  ــي ــل ــم ــع ل
اخـــتـــيـــار 
مـــدقـــقـــة 

أكثر.

ليبيا األمس

قرأُت مؤخرًا في 
تقرير إعالمي 

قصير، وفي زاوية 
من صحيفة 

يومية غير الفتة 
للنظر، أن هناك 

لجنة برملانية 
هامشية تتعلق 

بحالقة الشعر.
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