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فائض

فضاء

وكالة الطاقة الدولية توقعت أن تشهد سوق 
النفط فائضا بمقدار مليون برميل يوميا في 

النصف األول من العام الجاري.
ورجح مدير الوكالة، فاتح بيرول، خالل 

مشاركته في المنتدى االقتصادي العالمي في 
دافوس، تحقيق وفرة في إمدادات الطاقة من 
حيث النفط والغاز. وأرجع بيرول صعود أسعار 
النفط في وقت سابق من الشهر الجاري إلى 

مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري 
اإليراني قاسم سليماني بضربة أميركية، 

واالضطراب الحاصل في ليبيا.

مليون 77
دوالر

الخسائر اليومية لمؤسسة النفط نتيجة 
إقفال الموانئ النفطية هذا األسبوع

نفط

كل شيء

مساكن المريخ

قريبا في ليبيا
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مصير غامض ينتظر املرتزقة األجانب في حرب طرابلس

ذات الرداء األزرق

وإلزام الدول األعضاء بتنفيذها«.
الخطوات  إليه  ستؤول  ما  المتابعون  ويترقب 
رأسها  وعلى  المؤتمر،  عن  خرجت  التي  التنفيذية 
الدول  من  مكونة  دولية«  متابعة  »لجنة  تشكيل 
المشاركة بالمؤتمر، التي من المقرر أن تجتمع على 
مستويين، األول على مستوى رفيع برئاسة البعثة 
التقدم في  تقاريرعن مدى  األممية شهريا، لوضع 
تنفيذ هذه النتائج. أما المستوى الثاني، فهو يتعلق 
بمجموعات عمل على مستوى الخبراء تلتقي شهريا 

لبحث عقبات تنفيذ مخرجات المؤتمر.
عمل  لجان  ــع  أرب تشكيل  المقرر  من  كذلك 
الفنيين  على مستوى  مغلقة  اجتماعات  تعقد  فنية 
مرتين شهريا، يقود كل مجموعة ممثل عن األمم 
العمليات  وتنسيق  المعلومات  لتبادل  المتحدة، 
المطلوبة ودراسة معوقات التنفيذ، دون المساس 
لألمم  التابع  األمــن  مجلس  تفويض  بنطاق 

المتحدة.
المقبل  األسبوع  تبدأ  الليبي،  المستوى  وعلى 
ضباط  بين   »5  +  5« العسكرية  اللجنة  أعمال 
تابعين لقوات حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة، 
ضمن  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  سماهم 
حزمة المسار األمني للحوار الليبي، وفق تصريحات 
ميركل في ختام القمة، فيما قال الفروف إن اللجنة 
المطلوبة  اإلجراءات  بناء  العسكرية »ستعمل على 

والمحددة لجعل الهدنة ثابتة ومستقرة«.
المرتقب  اللقاء  يأتي  الدبلوماسي،  المسار  على 
لوزراء خارجية دول مؤتمر برلين في فبراير المقبل، 
وفق ما أعلن وزير الخارجية األلماني هايكو ماس، 
إشارة  كان »مجرد  برلين  في  ما حدث  اعتبر  الذي 
يتعلق  األمر  اليوم، سيكون  واعتبارا من  البداية«، 
بدمج االتحاد األوروبي في العملية، حيث سيناقش 

مجلس األمن حظر األسلحة.
ورغم ذلك تبقى تساؤالت المحللين قائمة حول 
فرص تطبيق ذلك في ضوء تصريحات المستشارة 
أن  فيها  أكــدت  التي  ميركل،  أنغيال  األلمانية 
حالة  في  عقوبات  فرض  يبحث  لم  برلين  »مؤتمر 

انتهاك حظر األسلحة المفروض على ليبيا«.
إيرهارت من معهد أبحاث  ويقول هانس جورج 
»دويتشة  قناة  لموقع  األمنية  والسياسة  السالم 

فيله« األلمانية إن »المبادئ المشتركة في برلين 
وهو  السالم  لعملية  الطريق  تمهد  التي  هي 
ولكن  متقن،  بشكل  إعــداده  تم  ضخم،  مشروع 

يتطلب استمرارية«.
األوســط«  الشرق  »معهد  في  الخبير  أن  غير 
تصريحات  في  اعتبر،  بادي  الدين  عماد  لألبحاث 
إلى وكالة »فرانس برس« أن »نتائج القمة مخيبة 
المسؤولين  أهمية  إلى  بالنظر  وذلــك  ما،  نوعا 
ربما  أو  إلى تشاؤم،  تفاؤل  الذين شاركوا«.. ومن 
هذه  مسارات  إليه  تؤول  قد  ما  حيال  »تشاؤل« 
االلتزامات واللجان، يبقى انعدام أرضية الثقة بين 
طرفي الصراع عقبة رئيسية في طريق التوصل إلى 
برلين  مؤتمر  مخرجات  على  يؤسس  سياسي  حل 
يلتق  لم  إذ  القمة،  أروقة  في  واضحا  بدا  ما  وهو 
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام 
للجيش المشير خليفة حفتر أو يشاركا في الجلسة 
على  بظالله  الخالف  هذا  وألقى  للقمة.  الرئيسية 
قالت  الذي  المؤتمر  ختام  في  ميركل،  تصريحات 
فيه: »تحدثنا معهما )السراج وحفتر( بشكل منفرد، 
إنهما ال  كبيرة حتى  تزال  ال  بينهما  الخالفات  ألن 
الخارجية  وزير  وأعــاد  اآلخــر«،  مع  أحدهما  يتكلم 
الروسي سيرغي الفروف تأكيد هذا المعنى بالقول 
إن »الفجوة بين الرجلين ال تزال واسعة، ولم ننجح 

حتى اآلن في إطالق حوار جدي ودائم بينهما«.

أن  هو  برلين،  بأروقة  دار  فيما  البارز  الملمح 
الموقف األميركي حافظ على غموضه المعتاد منذ 
اندالع الحرب في الرابع من أبريل الماضي، وحسب 
األميركية  الخارجية  وزير  تصريحات  فإن  مراقبين 
»اتخاذ  إلى  الليبيين  فيها  دعا  التي  بومبيو  مايك 
العنف«،  من  خال  مستقبل  بشأن  بأنفسهم  القرار 
لهجة  غياب  استمرار  على  دالــة  ــارات  إش تعطي 
الحسم في التعاطي مع الملف الليبي، أو ربما موقف 

المتفرج والمتابع.
بمعهد  الباحثان  ــده  أك ــذي  ال المعنى  وهــو 
فيشمان  بين  األدنى  الشرق  لدراسات  واشنطن 
وتشارلز ثيبوت، إذ اعتبر مؤتمر برلين »فرصة في 
غاية األهمية... إذا أضاعتها واشنطن قد ال تحظى 
بفرصة ثانية إال بعد إزهاق مئات األرواح وتشريد 

آالف األشخاص«.
الحكم  في  حذرين  بدوا  محللون  أيضا  هناك 
بشأن  مستقبليا،  المؤتمر  انعكاسات  على  المبكر 
برلين،  إعــالن  تبنت  التي  األطــراف  التزام  مدى 
إلى  وصــوال  النار،  إطــالق  وقف  تثبيت  خصوصا 
سياسية  عملية  إطالق  تعيد  ثقة  أرضية  تمهيد 
االتفاق  بعد  ما  مربع  إلــى  العودة  أم  جديدة، 
السياسي بمدينة الصخيرات في 17 ديسمبر العام 

2015؟
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الموقف األميركي حافظ على غموضه 
المعتاد في أروقة برلين واكتفى بدعوة 

الليبيين إلى حل خالفاتهم

مخزونات »أوبك« تعوض خسائر »القوة القاهرة«

ـ»فرسان املتوسط« بتصفيات مونديال الدوحة 6 مواجهات فاصلة ل

الجزائر تحتضن اجتماع وزراء 
خارجية الجوار الليبي

يقلـل محللـون مـن انعكاسـات طـول أمـد 
تعطـل إمـدادات النفـط الليبـي، إذ ال تـزال 
منظمـة الـدول المصـدرة للنفـط »أوبـك« 
وحلفاؤهـا والواليـات المتحـدة يحتفظـون 
بكميـات هائلة مـن المخزونات، ويسـتبعد 
المحللـون ارتفـاع األسـعار فـوق 70 دوالرا 
للبرميـل، إال فـي حالة وقـوع تعطيل طويل 

اإلنتاج. فـي 
وانخفـض إنتاج النفط الليبـي إلى أدنى 
مسـتوى له منذ أغسطس 2011، خصوصا 
وهـو  حقـل،  بأكبـر  اإلنتـاج  توقـف  بعـد 
الشـرارة، الذي ينتـج 300 ألف برميل يوميا 
وإعـالن حالـة القـوة القاهـرة علـى موانـئ 
والسـدرة  والزويتينـة  والبريقـة  الحريقـة 
وراس النـوف، بعد إصـدار تعليمات بإيقاف 
التصديـر إلـى جانـب إغـالق خـط أنابيـب، 
قـد  الوفيـرة  العالميـة  اإلمـدادات  بينمـا 

تعـوض خسـارة الصـادرات مـن ليبيـا.
وعلـى الرغـم من حـدوث اضطرابات في 
اإلمـدادات سـواء مـن ليبيـا والعـراق، قالت 
وكالـة الطاقـة الدولية إن السـوق العالمية 

المخزونـات  مـن  صلبـة«  »قاعـدة  لديهـا 
الوفيـرة. وقـال رئيـس أبحـاث السـلع فـي 
مجموعـة »جولدمـان سـاكس« األميركية، 
جيـف كوري، فـي تصريح لقنـاة »بلومبرج« 
االقتصاديـة األميركيـة: »يجـب أن يكـون 
تعطيـال كبيـرًا للغايـة لرفـع األسـعار فـوق 
70 دوالرًا للبرميل، على أسـاس مسـتدام، 
تحتفـظ  المتحـدة  الواليـات  تـزال  ال  إذ 

بكميـة هائلـة مـن المخزونـات«.

لديهـم  وحلفاءهـا  »أوبـك  أن  وأضـاف 
أي  عـن  للتعويـض  كافيـة  فائضـة  طاقـة 
نقـص فـي اإلمـدادات مـن ليبيـا، وليـس 
هنـاك عالمـات حتـى اآلن علـى أن الوضـع 

هيكليـة«. مشـكلة  أصبـح  العـراق  فـي 
تعطـل  إثـر  النفـط  أسـعار  وارتفعـت 
اإلمـدادات مـن ليبيـا، وتصاعـد التوتـرات 

العـراق. فـي 
تفاصيل ص8

خارجية القاهرة–الوسط لوزراء  اجتماعًا  الجزائر  تحتضن 
ألمانيا  إلى  إضافة  الليبي،  الجوار  دول 

األزمة  إنهاء  لبحث سبل  الخميس، 
لألزمة،  سياسية  تسوية  وإيجاد  الليبية 

مخرجات  تنفيذ  آليات  في  والنظر 
النار  إطالق  وقف  وتثبيت  برلين  مؤتمر 

األزمة  في  األجنبية  التدخالت  وإنهاء 
لليبية. ا

الخارجية  لوزارة  بيان  وأعلن 
أن وزراء خارجية تونس  الجزائرية 
والنيجر  والتشاد  والسودان  ومصر 

اجتماع  في  سيشاركون  ومالي 
كما  الليبية،  األزمة  لمناقشة  مخصص 
هايكو  ألمانيا  خارجية  وزير  دعوة  تمت 

على  االجتماع،  في  للمشاركة  ماس 
األزمة  لحل  البارز  األلماني  الدور  خلفية 

األسبوع  برلين  مؤتمر  احتضانها  بعد 
تقريب  الذي ساعد في  الماضي، 

والقوى  الليبية  األطراف  بين  المواقف 
الليبية  األزمة  في  المتدخلة  الدولية 
أولية إلطالق مسار  ووضع مخرجات 

السياسية. التسوية 

فرضت المستشارة األلمانية أنجيال 
ميركل اسمها على واجهة الملفات األكثر 

سخونة في منطقة الشرق األوسط، 
وجمعت فرقاء الملف الليبي على طاولة 
واحدة، في أول حراك سياسي حقيقي، 

منذ اندالع الحرب على العاصمة طرابلس 
في الرابع من أبريل الماضي.

ميركل، أو كما يحلو للبعض وصفها 
بـ»سيدة الرداء األرزق«، قررت 
خوض مغامرة الغوص في 

الرمال الليبية، وحركت 
األزمة سنتيمترات قليلة 

برعايتها مؤتمر برلين 
وما تمخض عنه من 

نتائج مفتوحة على كافة 
االحتماالت.

قد يُكتب النجاح 
لسيدة ألمانيا 

القوية وتدفع 
مقررات برلين 

األزمة إلى 
طريق الحل، 

وربما تعود 
األزمة إلى نقطة الصفر، 
لكن التاريخ سيحسب 

لهذه السيدة خطوتها 
الشجاعة في وقت تآمرت 

فيه أيادي الجميع، 
وشاركوا في إشعال 
نيران الحرب بين 

الليبيين باألصالة أو 
الوكالة.

دايان أبي عالم 
تواصل تصوير

»عشيق أمي«
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خبراء وكالة الفضاء األميركية »ناسا« 
يقترحون بناء المساكن على المريخ 
والكواكب األخرى باستخدام الحديد 

والزجاج.  ويعمل خبراء ناسا حاليا على 
ابتكار تكنولوجيا لزراعة هياكل مختلفة من 

الفطريات، وبدقة أكثر من الغزل الفطري 
Mycelium،  حيث يشير لين روتشيلد، 

كبير المصممين في مشروع الهندسة 
المعمارية، إلى أن الحلول التصميمية 

المتوافرة حاليا، تجبر مستعمري المستقبل 
على جر منازلهم بأنفسهم مثل السالحف.

املحترف الليبي يفتتح
 السوق العربية

 املشتركة في الشتاء

قد تكون نتائج مؤتمر برلين لحل األزمة الليبية، 
إلى  صغيرة  »خطوة  الماضي  األحد  انعقد  الذي 
وفق  لألزمة،  السياسي  الحل  مسار  على  األمــام« 
وصف المستشارة األلمانية أنغيال ميركل، أو نتائج 
»مفيدة جدا«، حسب تعبير وزير الخارجية الروسي 

سيرغي الفروف.
لكن الثابت أن البيان الختامي للدول المشاركة 
دعوات  مع  اثنين،  بالتزامين  خرج  المؤتمر  في 
ومطالبات على الجانبين السياسي واألمني، فضال 
عن لجنة متابعة دولية لمخرجات المؤتمر، ولجنة 
اإلجــراءات  »بناء  على  تعمل   »5  +  5« عسكرية 

المطلوبة« لتثبيت الهدنة.
آمال  سقف  رفع  برلين  لمؤتمر  الحشد  وكان 
البعض، رغم المباحثات والمشاورات التي استمرت 
دولية  منظمات  وأربــع  دولة   12 لتوقع  ساعات، 

وإقليمية على البيان الختامي لمؤتمر برلين.
الراعي  على  -عـــالوة  الـــدول  هــذه  وشملت 
ومصر،  الصين،  حكومات  من  كال  األلماني- 
وتركيا،  وروسيا،  وإيطاليا،  وألمانيا،  وفرنسا، 
المتحدة،  والمملكة  المتحدة،  العربية  واإلمارات 
األمم  ممثلي  عن  فضال  المتحدة،  والــواليــات 
األوروبي،  واالتحاد  األفريقي،  واالتحاد  المتحدة، 

وجامعة الدول العربية.
أن  في  برلين  مؤتمر  سجله  تقدم  أبرز  ولعل 
مسؤولي الدول التي تلعب أدوارا في الملف الليبي، 
أكدوا أنه »ال حل عسكريّا للنزاع«، حسب ما أفاد 

األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
ووجد هذا التأكيد صداه -على نحو واضح- في 
البيان الختامي، الذي لم يحمل كلمة »االلتزام« إال 
الصراع  في  التدخل  عن  االمتناع  هما  بندين،  في 
كذلك  الليبي،  الداخلي  الشأن  في  أو  المسلح، 
احترام حظر توريد األسلحة الوارد في قرار مجلس 
وكذا  وتنفيذه،   2011 للعام   1970 رقم  األمن 
حظر  ذلك  في  بما  المجلس  قرارات  من  أعقبه  ما 
متابعون  يراه  ما  وهو  ليبيا،  في  األسلحة  انتشار 
للشأن الليبي أنه موضع اختبار جدي خالل الفترة 

المقبلة.
المحاور  أحد  وهو  النار،  إطــالق  وقف  وبشأن 
ذات  خطوات  اتخاذ  إلى  »الدعوة  كانت  األساسية 
ومتبادلة،  ومتسلسلة،  للتحقق،  قابلة  مصداقية 
المعنية«،  األطراف  جميع  بها  تلتزم  بهدنة  تبدأ 
المشاركون  دعا  بل  ذلك  عند  األمر  يتوقف  ولم 
»مجلس األمن إلى فرض عقوبات مالئمة على من 
يثبت انتهاكه ومخالفته ترتيبات وقف إطالق النار، 

طرابلس، برلين، جنيف القاهرة- الوسط

التزامات ودعوات رهن االختبار

»برلني«.. عودة إلى العملية السياسية أم مربع »الصخيرات«؟

< رؤساء وممثلو الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا 19 يناير 2020

يدخل منتخب ليبيا في مواجهة مباشرة 
مع نظيره المصري، بعد أن وضعتهما قرعة 
العالم  إلى كأس  المؤهلة  أفريقيا  تصفيات 
المجموعات(  )مرحلة   2022 بقطر  المقبل 
مراسم  خــالل  السادسة،  المجموعة  في 
بالعاصمة  الــثــانــي  ــدور  الـ قــرعــة  سحب 
قرعة  في  شارك  حيث  القاهرة،  المصرية 
 26 منها  أفريقيا  منتخبا   40 ــدور  ال هــذا 
بالقارة  التصنيف  في  األعلى  هي  منتخبا 
السمراء، و14 منتخبا صعدت عبر التصفيات 
من الدور األول ليتم تقسيم المنتخبات إلى 

عشر مجموعات.
منتخبات  أربعة  مجموعة  كل  ضمت 
)ذهابا  دوريــن  من  دوري  بينها  ويقام 
متصدر  يتأهل  أن  المقرر  ومــن  وإيــابــا(، 
الذي  النهائي  الــدور  إلــى  مجموعة  كل 
قرعة  بعدها  وتجرى  منتخبات  عشرة  يضم 
التي  الخمس  المواجهات  لتحديد  الملحق 
تلعب بنظام الذهاب واإلياب أيضا، ليتأهل 
المونديال  إلى  مباشرة  الخمسة  الفائزون 
منافسات  تقام  أن  المقرر  ومن  مباشرة. 

الفترة  خالل  التصفيات  من  األولى  الجولة 
من 5 إلى 13 أكتوبر المقبل بعد تغيير في 
المواعيد طرأ على أجندة االتحاد األفريقي، 
إقامتها  سابق  وقت  في  مقررا  كان  الذي 
األمم  بطولة  نقل  إعادة  لكن  مارس،  في 
األفريقية من الصيف إلى الشتاء ترتب عليه 
مع  تبديلها  ليتم  التصفيات  موعد  تغيير 

تصفيات المونديال. 
المنتخبات  الثاني  الــدور  قرعة  وجنبت 
باستثناء  المباشرة  المواجهات  من  العربية 
السادسة  المجموعة  في  وليبيا  مصر  وقوع 
بعد  التاسعة،  في  والمغرب  والــســودان 
مواجهة  في  تحديدا  الوقوع  من  تخوف 
منتخبات  ضمن  األخير  كون  العاج،  ساحل 
ذلك،  جنبتها  القرعة  لكن  الثاني  المستوى 
األولى  المجموعة  في  الجزائر  جاءت  بينما 
بطاقة  على  الرئيسية  منافستها  وستكون 
تتواجد  المقابل  في  فاسو،  بوركينا  التأهل 
وغينيا  وموريتانيا  زامبيا  بجانب  تونس 
االستوائية، والمغرب إلى جانب غينيا وغينيا 

بيساو والسودان.

ِهاجر الطيار: سحر التشكيل أسرني منذ الطفولة
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مخيم  جدران  أحد  على  خشبتين  بواسطة  مثبتة  كبيرة  عرض  شاشة  أمام 
األطفال  عشرات  اجتمع  غزة،  قطاع  وسط  الفلسطينيين  لالجئين  النصيرات 
للتخفيف عن همومهم،  محاولة  في  كرتون،  فيلم  ليشاهدوا  المخيم  داخل  من 

وتعريفهم بالسينما التي ال يعرفون عنها شيئا.
»سينما المخيم« مبادرة مجتمعية تستهدف األطفال في مخيمات الالجئين 
لمساعدة  جديدة  طريقة  فهي  غزة،  قطاع  في  فقرا  المناطق  أكثر  تعد  التي 
هؤالء األطفال في التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ومعايشة أجواء 

السينما، أسوة بأقرانهم في الدول األخرى.
فالفكرة  العالم؛  دول  في  المتواجدة  السينما  دور  المخيم  تشبه سينما  ال 

في قطاع غزة بسيطة للغاية، كما يصفها جبر ثابت أحد القائمين على المبادرة 
حيث يقول: »السينما عبارة عن أعمدة خشبية تثبت عليها شاشة جلدية كبيرة، 
يتم خاللها عرض أفالم جديدة، لم يتمكن األطفال من رؤيتها في المنازل نظرا 
النقطاع التيار الكهربائي، وعدم توفر اإلنترنت، والتفاعل من قبل األطفال كان 

كبيرًا، خاصة أنهم يعيشون أجواء السينما ألول مرة«.
تعزيز  لألطفال، من شأنها  هادفة  كرتونية  أفالم  »يتم عرض  ثابت  ويضيف 
مفاهيم مختلفة، مثل التعاون والمشاركة االجتماعية ومساعدة بعضهم البعض. 
وبعد االنتهاء من العرض يتم التفاعل مع األطفال وتعريفهم بشخصيات الفيلم 
الذي شاهدوه، وعن األحداث الدائرة به، وما األشياء المستفادة، وماذا سيفعل 
كل منهم لو كان مكان البطل؟ لتشجيعهم على المشاركة الفعالة«. ولفت ثابت 
أن الهدف من توجيه السينما إلى األطفال بشكل خاص »نابع من كونهم أكثر 
فئة مهمشة في المجتمع في ظل أجواء الحصار في القطاع، والحروب المتكررة، 

واألزمات االقتصادية، إضافة إلى خلق أجواء تفاعلية بعيدا عن البيوت«
دور  من  عدد  افتتاح  الماضي  القرن  أربعينيات  منذ  شهد  غزة  قطاع  وكان 
وغيرها،  والسالم،  والجالء،  وعامر،  والنصر،  السامر،  سينما  ومنها  السينما، 
انتفاضة  اندالع  مع  ولكن  وأغلبها مصرية،  سينمائية،  أفالم  فيها  تعرض  حيث 
الحجارة عام 1987، بدأ إغالق دور السينما شيئا فشيئا حتى أغلقت بشكل كامل 
السينما  دور  داخل  األفالم  مشاهدة  من  القطاع  وحُرم سكان  هذا،  يومنا  حتى 

كباقي دول العالم.

»#الحرية_لإلعالمي_ملحمد_أبوراس«

سوندار  »ألفابت«،  رئيس  دعا  بروكسل،  في  له  كلمة  في 
في  متوازنة«  »مقاربة  اعتماد  إلى  األوروبي  االتحاد  بيشاي، 
تعبيره،  حسب  الصناعي،  للذكاء  القانونية  الضوابط  وضع 
ويدرس االتحاد وكذلك الواليات المتحدة حاليا طريقة تحسين 
إدارة الذكاء الصناعي، وهي تقنية من شأنها إحداث ثورة في 
االقتصاد والمجتمع مع تبعات هامة على بعض الوظائف اآللية 
إلى الزوال، وفق »فرانس برس«، وفي 19 فبراير المقبل، على 
المفوضية األوروبية تقديم اقتراحات لتطوير مقاربة تشريعية 
في االتحاد األوروبي بهدف اقتراح سلسلة من القواعد، الرامية 
حماية  مجال  في  )خصوصا  األوروبية  القيم  احترام  إلى ضمان 

الخصوصية( في قطاعات مختلفة مثل الصحة والنقل.
منظمة  أقامته  حدث  خالل  ألقاه  خطاب  في  بيشاي  وقال 
أن  يجب  سليم  تشريع  »أي  بروكسل  في  األوروبية  »بروغل« 
المحتمل  األذى  بين  توازن  على  تقوم  متوازنة  مقاربة  يعتمد 
واإلمكانات على المستوى االجتماعي«، ولفت إلى أن »المسألة 
ال تتعلق بمعرفة ما إذا كان المطلوب إقرار تشريعات لكن كيف 
يجب ذلك«، ما يؤشر إلى انفتاحه الكامل على التشريع، مضيفا: 
»نريد تقديم مهاراتنا وخبراتنا وأدواتنا فيما نحن أمام توترات 

وتنازالت ال مفر منها«.

شعر الحكمة

»بنترست« الشبكة االجتماعية الثالثة في أميركا

رصيد كربون سلبي لـ »مايكروسوفت« في 2030

يتيح  الذي  »بنترست«  تطبيق  أصبح 
مشاركة الصور والهوايات، الشبكة االجتماعية 
 ،2019 العام  الثالثة في الواليات المتحدة في 
أعدّته  لترتيب  وفقا  شات«  »سناب  متجاوزا 
وقال  األسواق،  لدراسة  »إيماركتر«  شركة 
المكلف  الشركة  في  المحّلل  اإلسالم،  نظم 
إعداد التقديرات المستقبلية، إن »سناب شات 
الشباب،  جمهور  إلى  رئيسي  بشكل  تتوجّه 
أكثر  شامل  بعد  على  بنترست  تنطوي  بينما 
الشرائح  ضمن  والتوسع  بالتطور  لها  سمح 
»فرانس  لوكالة  وفقا  المختلفة«،  العمرية 

برس«.
التي  الفالتر  بفضل  شات«  »سناب  نجح 
يحوّل  الذي  الكلب  فلتر  سيما  ال  يتضمنّها، 

الوجه البشري إلى شكل كاريكاتوري مع لسان 
المرتبة  انتزاع  في  تهزان،  وأذنين  ممدود 
على   ،2018 العام  في  »بنترست«  من  الثالثة 
وكلفته  أجراها  التي  التحديثات  من  الرغم 
مشتركي  عدد  وارتفع  المشتركين،  من  الكثير 
العام  المتحدة  الواليات  في  شات«  »سناب 
ذلك  أن  إال  شخص،  مليون   80.2 إلى   2019
لم يكن كافيا لمواجهة »بنترست« الذي يضم 

نحو 82.4 مليون مستخدم.
يسمح »بنترست« بتثبيت صور على لوحات 
ويستخدم  االهتمام  لمراكز  تبعا  افتراضية 
صور  تضع  كثيرة  تجارية  عالمات  قبل  من 
العام  ومنذ  الزبائن،  جذب  بهدف  منتجاتها 
شراء  عمليات  إتمام  باإلمكان  بات   2015

تطبيق  يزال  ال  ذلك،  إلى  التطبيق،  هذا  عبر 
يحتل  زاكربرغ  مارك  أسّسه  الذي  »فيسبوك« 
المرتبة األولى، ويليه »إنستغرام« الذي يعتمد 
وفقا  أيضا،  زاكربرغ  واشتراه  الصور  نشر  على 
عدد  حول  بيانات  تقدم  لم  التي  لـ»إيماركتر« 

التطبيقين. مستخدمي هذين 
مشتركي  عدد  يصل  أن  »إيماركتر«  تقدر 
في  مشترك  مليون   86 إلى  »بنترست« 
بالمقارنة  العام،  هذا  خالل  المتحدة  الواليات 
»سنابشات«،  في  مشترك  مليون   83.1 مع 
وتشير إلى أن »الفجوة بين هذين التطبيقين 
إلى  يشار   ،»2023 العام  بحلول  أكثر  ستتسع 
إلى  المشتركين في »بنترست« يصل  أن عدد 

250 مليون شخص عالميا.

تسعى »مايكروسوفت« إلى أن تكون بصمتها 
مبيدة   2030 العام  بحلول  سلبية  الكربونية 
وفق  المناخي،  التغير  مكافحة  على  تصميمها 
ومن  العمالقة،  المعلوماتية  الشركة  تعهدات 
كل  إلغاء  إلى  يؤدي  أن  االلتزام  هذا  شأن 
منذ  »مايكروسوفت«  عن  الصادر  الكربون 
مدونة  في  وكتبت   ،1975 العام  تأسيسها 
»ينبغي أن يصل العالم إلى انبعاثات معدومة 
لكن األطراف التي بإمكانها أن تتقدم بسرعة 

أكبر وأبعد يجب أن تقدم على ذلك«.
تنوي  هذا،  مشروعها  تحقيق  أجل  ومن 
)والية  ريدموند  في  ومقرها  المجموعة 
التزود  المتحدة(  الواليات  غرب  واشنطن 
مراكز  كل  في  حصرا  متجددة  طاقة  مصادر 
ومجمعاتها  أبنيتها  وفي  لها  التابعة  البيانات 
كربون  »ضريبة  واعتماد   2025 العام  بحلول 
في  والمشاركة   2020 يوليو  في  داخلية« 

عمليات تشجير وإعادة تشجير.
مليار  ستستثمر  إنها  كذلك  الشركة  وقالت 
المناخ«  أجل  من  ابتكار  »صندوق  في  دوالر 
لتعزيز  التكنولوجيات  تحسين  مكلف  جديد 
احتجاز الكربون والقضاء عليه، وسبق لشركات 
تكنولوجية أخرى أن تعهدت خفض انبعاثاتها 
سبتمبر  ففي  الكربون.  أكسيد  ثاني  من 

بيزوس  جيف  أمازون  رئيس  وعد  الماضي 
العام  بحلول  الكربون  ستحيد  مجموعته  بأن 

.2040
في  البريطانية  »دراكس«  شركة  وكانت 
ستكون  إنها  ديسمبر  في  قالت  الطاقة  مجال 
أول شركة »تحقق رصيد كربون سلبي أي أنها 

الكربون  أكسيد  ثاني  من  كميات  ستمتص 
أكثر مما تصدر اعتبارا من 2030.

قلق  ظل  في  »مايكروسوفت«  إعالن  وأتى 
األمم  قالت  فقد  المناخي.  التغير  حيال  متزايد 
المتحدة، األربعاء، إن العقد المنصرم )2010-

2019( كان أكثر العقود حرا حتى اآلن.

●  تكريم شرطي المرور بمدينة زوارة

يرصد  »يوتيوب«  موقع  على  نشر  فيديو  مقطع  حاز 
حافة  على  صغير  طفل  خاللها  يسير  مخيفة  لحظات 
مرتفع  في طابق  تقع  التي  ذويه  نوافذ شقة  بين  ضيقة 

25 ألف تعليق. 3.4 مليون مشاهدة، ونحو  على نحو 
في  وقعت  الحادثة  إن  نيوز«،  »سكاي  قناة  وقالت 
السبت  األطلسي،  المحيط  في  اإلسبانية  تنريفي  جزيرة 

عندما  ثانية،   18 مدته  تبلغ  الذي  الفيديو  ويبدأ  الماضي، 
الشقة  نافذة  من  متسارعة  بخطوات  المشي  الطفل  يباشر 
الواقعة في الطابق الرابع باتجاه الشرفة، وبدا أنه سينزل 
إليها، لكن الطفل الذي يبدو أنه في الثانية من عمره عدل 
عن رأيه وعاد يمشي فوق الحافة الضيقة إلى النافذة، حيث 

الفيديو. انتهى 

لحظات مخيفة لطفل صغير على حافة ضيقة 

»ألفابت« تدعو
إلى التوازن في وضع

ضوابط الذكاء الصناعي

#هشـتاغ

أن تطبيق »واتساب«   »to5Google9« ذكر موقع
 Google Play« حقق أكثر من 5 مليارات تحميل على
Store«، كأكثر تطبيق للرسائل يصل إلى هذا العدد 
المملوك  واتساب  التحميالتK ويستخدم تطبيق  من 
حول  نشط  مستخدم  مليار  من  أكثر  فيسبوك،  لشكة 

التطبيق  ويعمل  يوميًا،  العالم 
شبيهة  ميزة  تقديم  على 
لحزم   »Telegram« بموقع 

المتحركة  الملصقات 
تعمل  حيث  قريبا، 
تحديثات  على  فيسبوك 

لتطوير هذه الميزة.
واتساب  ويتميز 

تطبيقات  بين  كبيرة  بشهرة 
بينها  المراسلة نظرًا الحتوائه على عدة عوامل، من 
الرسائل  إرسال  وسرعة  الدخول،  تسجيل  سهولة 
التطبيقات  عكس  على  الفيديوهات  وكذلك  الصور، 
األخرى »K« ويقدم واتساب باستمرار عددا كبيرا من 
خاصية  بتفعيل  سيبدأ  حيث  لمستخدميه،  الميزات 
التى  الخصائص  أكثر  من  وهى   ،»Dark Mode«
على  تعمل  خاصية  وهى  المستخدمون،  ينتظرها 
تقليل نسبة اإلضاءة المنبعثة من الهواتف أثناء الليل، 
حيث تسبب إرهاقا للعين وستوفر هذه الخاصية، كما 
اإللكتروني،  الدفع  خاصية  بتفعيل  التطبيق  سيقوم 
معامالت  إجراء  التطبيق  مستخدمو  سيستطيع  حيث 
هذه  أطلقت  قد  فيسبوك  وكانت  سهولة،  بكل  مالية 

الخدمة في وقت سابق.

مثل  رائجة  تطبيقات  نرويجية،  منظمة  اتهمت 
بيانات  ببيع  و»غريندر«  »تيندر«  المواعدة  خدمتي 
مواضيع  يتناول  بما  أخرى  شركات  إلى  مستخدميها 
للقوانين  انتهاك  في  الجنسية،  الميول  بينها  مختلفة 
مرعية اإلجراء، وأشار المجلس النرويجي للمستهلكين 
التي تعرّف عن نفسها بأنها »أكبر  إلى أن »غريندر« 
ومزدوجي  المثليين  لألشخاص  للقاءات  عالمية  شبكة 
الجنس«،  وأحرار  جنسيا  والمتحولين  الجنسية  الميول 
بالتموضع  المرتبطة  مستخدميها  بيانات  تشارك 
والسن  بي(  )أي  اإلنترنت  وبروتوكول  الجغرافي 
إعالنيا  استهدافهم  بهدف  عدة  جهات  مع  والجنس 

بصورة أفضل، وفق »فرانس 
برس«، كما لفت المجلس 

هذه  مشاركة  أن  إلى 
ضمنا  تفضح  البيانات 
الجنسي  التوجه 
 ، مين للمستخد
التقرير  وحلل 
»خارج  المعنون 

عمليات  السيطرة« 
جمع البيانات الشخصية على عشرة تطبيقات، وخلص 
القانون  ينتهك  اإلعالنات  صناعة  »قطاع  أن  إلى 

بصورة منهجية«.
»كلما  شريمس  ماكس  النمساوي  الناشط  وقال 
بيانات  معلنون  يتلقى  غريندر،  مثل  تطبيقا  فتحتم 
التعريف  وأسماء  بكم  الخاصة  الجغرافي  التموضع 
معلومات  وحتى  الحساب(  إلى  للدخول  )المخصصة 
بين  للمواعدة  تطبيقا  تستخدمون  كنتم  إذا  عما 
انتهاكا  يشكل  األمر  »هذا  أن  إلى  مشيرًا  المثليين«، 
بيانات  بسرية  المتعلقة  األوروبية  للقوانين  كبيرا 
لمجلس  بيان  في  ورد  ما  وفق  المستخدمين«، 
ماليا  دعما  تتلقى  مستقلة  هيئة  وهي  المستهلكين 

حكوميا.
بيانات  أن »تيندر« تشارك  إلى  التقرير  أشار  كذلك 
إلى  تنتمي  شركة   45 عن  يقل  ال  ما  مع  مستخدميها 
التعارف  موقع  تشغل  التي  غروب«  »ماتش  مجموعة 
الذي يحمل االسم عينه، كذلك الحظ التقرير ممارسات 
التي  مشابهة من تطبيقات أخرى مثل »قبلة فايندر« 
تنبه مستخدميها بأحداث ومعلومات ذات طابع ديني 
لمتابعة  و»مايدايز«  »كلو«  إلى  إضافة  للمسلمين، 
»ماي  تطبيق  وأيضا  النساء،  لدى  الخصوبة  مراحل 

توكينغ توم 2« لألطفال.

تطبيقات تواصل 
اجتماعي متهمة ببيع 

بيانات مستخدميها

واتساب يحقق
5 مليارات تحميل

»Google Play« على

»#الحرية_لإلعالمي_ هشتاغ  واإلعالميين  الصحفيين  من  عدد  أطلق 
الذي  أبــوراس،  محمد  الليبي،  اإلعالمي  مع  للتضامن  لمحمد_أبوراس « 
الشط  طريق  منطقة  في  »الوطنية«  بقناة  عمله  مقر  من  اعتقاله  جرى 
إلى  الماضي،  الثالثاء  ظهر  بعد  الثانية  الساعة  في  طرابلس،  بالعاصمة 

مجهولة. جهة 
بالعاصمة  االختصاص  ذات  الجهات  واإلعالميون،  الصحفيون  وطالب 
وإطالقه  أبوراس،  محمد  الليبي،  اإلعالمي  احتجاز  مكان  بكشف  طرابلس، 

فورًا دون قيد أو شرط.
الوطنية  بقناة  مذيعا  يعمل  أبوراس،  محمد  الليبي،  اإلعالمي  أن  يذكر 

ليبيا«. يا  الخير  برنامج »صباح  بطرابلس ويقدم 

»سينما املخيم« تفتح 
أبوابها أمام أطفال غزة

سواد القلب عمري ماعرفته
وثوب الكذب عمري ما لبسته

حب الخير في نفسي غرسته

وحسد الناس ماهو من أفعالي
قول الصدق ديما من خصالي
أنعامل بيه في الناس الغوالي
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خالفات مبكرة حول املشاركات واألجندة

»مسار جنيف«.. فرصة جديدة لحل األزمة على طاولة ليبية
تواكب الزخم السياسي الدولي الذي ترافق مع مؤتمر برلين لحل األزمة 
األمم  بعثة  تجريها  دبلوماسية  تحضيرات  مع  الماضي،  األحد  الليبية، 
المتحدة لعقد جلسات المسار السياسي للحوار الليبي بجنيف، المقررة 
جديدة  فرصة  محللون  اعتبره  الذي  األمر  الجاري،  الشهر  نهاية  قبل 
لحل األزمة على طاولة ليبية خالصة، رغم خالفات مبكرة بدأت تظهر 
 13 جنيف  مسار  في  يشارك  أن  المقرر  ومن  األسبوع.  هذا  مؤشراتها 
عضوًا يرشحهم مجلس النواب و13 عضوًا من المجلس األعلى للدولة، 
باإلضافة إلى 14 عضوًا آخرين تختارهم البعثة األممية، التي تعتبر أن 

مؤتمر برلين يوفر أيضًا إطارًا يسهل إجراء الحوار الليبي الداخلي.
ويقول المبعوث األممي، غسان سالمة، إن مجلسي النواب واألعلى 
الحوار،  إلى مؤتمر  للدولة، يعمالن »بشكل دؤوب« الختيار ممثليهما 
بما يؤدي إلى تشكيل مجلس رئاسي من ثالثة أعضاء، وحكومة موحدة، 
إلنهاء وجود مؤسسات منفصلة تابعة لكل طرف، وإفساح المجال أمام 

انتخابات رئاسية وتشريعية.
في هذه األثناء، بدت بوادر الخالف واضحة على هذا المؤتمر شكاًل 
النواب لم يسِم أعضاء وفده إلى جنيف حتى  ومضمونًا، إذ أن مجلس 
الشخصيات  اختيارها  آلية  بتوضيح  األممية  البعثة  وطالب  اللحظة، 

الليبية التي ستشارك في المسار السياسي للحوار.

النواب  إن مجلس  لـ»الوسط«  المجلس صالح فحيمة  ويقول عضو 
قرر خالل جلسته التي عـقدت الثالثاء في مدينة بنغازي تفويض النائب 
حومة،  احميد  الثاني  والنائب  النويري،  فوزي  المجلس  لرئيس  األول 

بالسفر إلى تونس لمقابلة البعثة األممية.
من  االستفسار  هي  وحومة  النويري  مهمة  تكون  أن  المقرر  ومن 
يوضح  رسمي«  كتاب  »بإرسال  ومطالبتهم  األممية،  البعثة  مسؤولي 
آلية اختيار الـ14 عضوًا الذين اختارتهم للمشاركة في المسار السياسي 
للحوار الليبي بجنيف ومعاير االختيار واألسماء إن وُجدت، داعيا البعثة 
المسار  للمشاركة في  اختارتها  التي  اللجنة  إلى توضيح مهام  األممية 
داخل  التصويت  سيتم  األساس  هذا  »على  أنه  إلى  الفتًا  السياسي، 

المجلس على المشاركة في حوار جنيف من عدمها«.
الذين  الـــ13  أعضائه  قائمة  للدولة  مجلس  أعلن  المقابل،  في 
الدوائر  عن  ممثلين  الليبي  للحوار  السياسي  بالمسار  سيشاركون 
االنتخابية وهم، فوزي رجب العقاب، ومحمد أحمد أبوسنينة، ومنصور 
صالح،  فرج  وموسى  صهد،  عبدالعزيز  وإبراهيم  الحصادي،  بريك 

وعبدالجليل محمد الشاوش.
للمشاركة  الدولة  اختارهم مجلس  الذين  قائمة األعضاء  كما تضم 
كاًل من عبدالقادر عمر احويلي، وعلي عبدالعزيز علي، وسليمان عريبي 
سعد  وعبدالفتاح  تكالة،  مفتاح  ومحمد  أبوليفة،  محمد  وعمر  األعمى، 

حبلوص، وفتحي علي أرحومة.

الحوار  مسار  خالل  للدولة  األعلى  المجلس  أعضاء  لجنة  وسيرأس 
السياسي عضو المجلس فوزي العقاب، وستتولى المشاركة والمناقشة 
أعمال  تنتهي  أن  على  جنيف  في  السياسي  الحوار  منتدى  أعمال  في 

اللجنة بانتهاء األغراض التي ُأنشئت من أجلها.
مما  قلقهما  الطرفان  يخفي  ال  الحوار،  أعمال  جدول  صعيد  وعلى 
تحمله طاولة جنيف، ويقول عضو مجلس النواب عز الدين قويرب إن 
المجلس  لتعديل  اقترحه  الذي  السياسي  المسار  خالل  ومن  »سالمة 
الرئاسي، يكون قد خالف االتفاق السياسي، وذلك بعد إدخاله شخصيات 

أخرى ضمن االجتماع.
قويرب قال إن المعني بهذا الحوار هم أعضاء مجلسي النواب والدولة 
ُأجريت من قبل فشلت بسبب  التي  المباحثات  أن  إلى  فحسب، مشيرًا 

السراج وسالمة اللذين كانا يريدان إبقاء الوضع على ما هو عليه.
إلى »ضرورة  المشري  الدولة خالد  رئيس مجلس  من جانبه، يدعو 
التزام اجتماع جنيف بضوابط ومعايير واضحة حتى ال تنتج عنه أجسام 

مشوهة«.
وما بين خالفات على الشكل والمضمون، وُلدت عقبات الحوار بين 
في  سيحدث  ما  إن  يقولون  محللين  لكن  يبدأ،  أن  قبل  األزمة  طرفي 
جنيف ربما يكون كرة أخيرة يقذفها المجتمع الدولي في ملعب الليبيين، 
خصوصًا أنها ستتزامن مع بدء أعمال اللجنة العسكرية )5+5( لتثبيت 

وقف إطالق النار، التي أقرها مؤتمر برلين لحل األزمة.

التزامات ودعوات رهن االختبار

مؤتمر برلني.. عودة إلى العملية السياسية أم مربع »الصخيرات«؟

الليبية،  األزمة  لحل  برلين  نتائج مؤتمر  قد تكون 
األمــام«  إلى  صغيرة  »خطوة  األحــد  انعقد  الــذي 
وصف  وفق  لألزمة،  السياسي  الحل  مسار  على 
نتائج  أو  ميركل،  أنغيال  األلمانية  المستشارة 
»مفيدة جدا«، حسب تعبير وزير الخارجية الروسي 

سيرغي الفروف.
لكن الثابت أن البيان الختامي للدول المشاركة 
دعوات  مع  اثنين،  بالتزامين  خرج  المؤتمر  في 
ومطالبات على الجانبين السياسي واألمني، فضال 
عن لجنة متابعة دولية لمخرجات المؤتمر، ولجنة 
اإلجــراءات  »بناء  على  تعمل   »5  +  5« عسكرية 

المطلوبة« لتثبيت الهدنة.
وكان الحشد لمؤتمر برلين مغريا للبعض بآمال 
التي  والمشاورات  المباحثات  رغم  حدث،  مما  أكبر 
منظمات  وأربع  دولة   12 لتوقع  ساعات،  استمرت 
دولية وإقليمية على البيان الختامي لمؤتمر برلين.

الراعي  على  -عـــالوة  الـــدول  ــذه  ه وشملت 
ومصر،  الصين،  حكومات  من  كال  األلماني- 
وتركيا،  وروسيا،  وإيطاليا،  وألمانيا،  وفرنسا، 
المتحدة،  والمملكة  المتحدة،  العربية  واإلمــارات 
األمم  ممثلي  عن  فضال  المتحدة،  ــات  ــوالي وال
األوروبي،  واالتحاد  األفريقي،  واالتحاد  المتحدة، 

وجامعة الدول العربية.

أبرز تقدم في برلين
أن  في  برلين  مؤتمر  سجله  تقدم  أبرز  ولعل 
مسؤولي الدول التي تلعب أدوارا في الملف الليبي، 
أكدوا أنه »ال حل عسكريّا للنزاع«، حسب ما أفاد 

األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
ووجد هذا التأكيد صداه -على نحو واضح- في 
البيان الختامي، الذي لم يحمل كلمة »االلتزام« إال 
الصراع  في  التدخل  عن  االمتناع  هما  بندين،  في 
كذلك  الليبي،  الداخلي  الشأن  في  أو  المسلح، 
احترام حظر توريد األسلحة الوارد في قرار مجلس 
وكذا  وتنفيذه،   2011 للعام   1970 رقم  األمن 
حظر  ذلك  في  بما  المجلس  قرارات  من  أعقبه  ما 
متابعون  يراه  ما  وهو  ليبيا،  في  األسلحة  انتشار 
الليبي أنه موضع اختبار جدي خالل الفترة  للشأن 
المقبلة. وبشأن وقف إطالق النار، وهو أحد المحاور 
ذات  خطوات  اتخاذ  إلى  »الدعوة  كانت  األساسية 
ومتبادلة،  ومتسلسلة،  للتحقق،  قابلة  مصداقية 
تبدأ بهدنة تلتزم بها جميع األطراف المعنية«، ولم 
يتوقف األمر عند ذلك بل دعا المشاركون »مجلس 
يثبت  من  على  مالئمة  عقوبات  فرض  إلى  األمن 

انتهاكه ومخالفته ترتيبات وقف إطالق النار، وإلزام 
الدول األعضاء بتنفيذها«.

الخطوات  إليه  ستؤول  ما  المتابعون  ويترقب 
رأسها  وعلى  المؤتمر،  عن  خرجت  التي  التنفيذية 
الدول  من  مكونة  دولية«  متابعة  »لجنة  تشكيل 
المشاركة بالمؤتمر، التي من المقرر أن تجتمع على 
مستويين، األول على مستوى رفيع برئاسة البعثة 
في  التقدم  تقاريرعن مدى  لوضع  األممية شهريا، 
تنفيذ هذه النتائج. أما المستوى الثاني، فهو يتعلق 
بمجموعات عمل على مستوى الخبراء تلتقي شهريا 
من  كذلك  المؤتمر.  مخرجات  تنفيذ  عقبات  لبحث 
المقرر تشكيل أربع لجان عمل فنية تعقد اجتماعات 
يقود  شهريا،  مرتين  الفنيين  مستوى  على  مغلقة 

لتبادل  المتحدة،  األمم  عن  ممثل  مجموعة  كل 
ودراسة  المطلوبة  العمليات  وتنسيق  المعلومات 
تفويض  بنطاق  المساس  دون  التنفيذ،  معوقات 

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.
وفي الداخل الليبي، تبدأ األسبوع المقبل أعمال 
تابعين  ضباط  بين   »5  +  5« العسكرية  اللجنة 
العامة،  القيادة  ــوات  وق الوفاق  حكومة  لقوات 
ضمن  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  سماهم 
حزمة المسار األمني للحوار الليبي، وفق تصريحات 
ميركل في ختام القمة، فيما قال الفروف إن اللجنة 
المطلوبة  اإلجراءات  بناء  على  العسكرية »ستعمل 

والمحددة لجعل الهدنة ثابتة ومستقرة«.
مجلس  يلقي  الليبي،  المشهد  تعقيدات  ومع 

يتعلق  األمر  اليوم، سيكون  من  واعتبارا  البداية«، 
بدمج االتحاد األوروبي في العملية، حيث سيناقش 
تبقى  ذلك  ورغــم  األسلحة.  حظر  األمــن  مجلس 
تساؤالت المحللين قائمة حول فرص تطبيق ذلك 
أنغيال  األلمانية  المستشارة  تصريحات  ضوء  في 
لم  برلين  »مؤتمر  أن  فيها  أكدت  التي  ميركل، 
يبحث فرض عقوبات في حالة انتهاك حظر األسلحة 

المفروض على ليبيا«.
أبحاث  إيرهارت من معهد  ويقول هانس جورج 
»دويتشة  قناة  لموقع  األمنية  والسياسة  السالم 
فيله« األلمانية إن »المبادئ المشتركة في برلين 
هي التي تمهد الطريق لعملية السالم وهو مشروع 
يتطلب  ولكن  متقن،  بشكل  ــداده  إع تم  ضخم، 

الشرق  »معهد  في  الخبير  أن  غير  استمرارية«. 
في  اعتبر،  بادي  الدين  عماد  لألبحاث  األوســط« 
»نتائج  أن  برس«  »فرانس  وكالة  إلى  تصريحات 
أهمية  إلى  بالنظر  وذلك  ما،  نوعا  مخيبة  القمة 

المسؤولين الذين شاركوا«.

معضلة خالفات األطراف الداخلية
حيال  »تشاؤل«  ربما  أو  تشاؤم،  إلى  تفاؤل  ومن 
ما قد تؤول إليه مسارات هذه االلتزامات واللجان، 
الصراع  طرفي  بين  الثقة  أرضية  انعدام  يبقى 
عقبة رئيسية في طريق التوصل إلى حل سياسي 
ما  وهــو  برلين  مؤتمر  مخرجات  على  يؤسس 
رئيس  يلتق  لم  إذ  القمة،  أروقة  في  واضحا  بدا 
العام  والقائد  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس 
للجيش المشير خليفة حفتر أو يشاركا في الجلسة 

للقمة. الرئيسية 
تصريحات  على  بظالله  الخالف  هذا  وألقى 
فيه:  قالت  ــذي  ال المؤتمر  ختام  في  ميركل، 
منفرد،  بشكل  وحفتر(  )السراج  معهما  »تحدثنا 
إنهما  حتى  كبيرة  تزال  ال  بينهما  الخالفات  ألن 
الخارجية  ال يتكلم أحدهما مع اآلخر«، وأعاد وزير 
الروسي سيرغي الفروف تأكيد هذا المعنى بالقول 
إن »الفجوة بين الرجلين ال تزال واسعة، ولم ننجح 

حتى اآلن في إطالق حوار جدي ودائم بينهما«.
أن  هو  برلين،  بأروقة  دار  فيما  البارز  الملمح 
المعتاد  غموضه  على  حافظ  األميركي  الموقف 
الماضي،  أبريل  الرابع من  الحرب في  اندالع  منذ 
الخارجية  وزير  تصريحات  فإن  مراقبين  وحسب 
الليبيين  فيها  دعا  التي  بومبيو  مايك  األميركية 
خال  مستقبل  بشأن  بأنفسهم  القرار  »اتخاذ  إلى 
استمرار  على  دالة  إشــارات  تعطي  العنف«،  من 
الملف  مع  التعاطي  في  الحسم  لهجة  غياب 

الليبي، أو ربما موقف المتفرج والمتابع.
بمعهد  الباحثان  أكــده  الــذي  المعنى  وهــو 
فيشمان  بين  األدنى  الشرق  لدراسات  واشنطن 
»فرصة  برلين  مؤتمر  اعتبر  إذ  ثيبوت،  وتشارلز 
ال  قد  واشنطن  أضاعتها  إذا  األهمية...  غاية  في 
األرواح  مئات  إزهاق  بعد  إال  ثانية  بفرصة  تحظى 

وتشريد آالف األشخاص«.
الحكم  في  حذرين  بدوا  محللون  أيضا  هناك 
بشأن  مستقبليا،  المؤتمر  انعكاسات  على  المبكر 
برلين،  إعالن  تبنت  التي  األطــراف  التزام  مدى 
إلى  وصــوال  النار،  إطــالق  وقف  تثبيت  خصوصا 
سياسية  عملية  إطالق  تعيد  ثقة  أرضية  تمهيد 
االتفاق  بعد  ما  مربع  إلى  العودة  أم  جديدة، 
ديسمبر   17 في  الصخيرات  بمدينة  السياسي 

2015؟ العام 

األمن بثقل رهاناته على لجنة »5 + 5« في التوصل 
»في أقرب وقت ممكن« إلى وقف إلطالق النار يتيح 
إحياء العملية السياسية، وهو ما أكدته جلسة مجلس 
مؤتمر  نتائج  لمناقشة  الثالثاء  انعقدت  التي  األمن 
المشاركة  على  الليبية  »األطــراف  حض  إذ  برلين، 
بشكل بناء في اللجنة العسكرية المسماة 5 + 5«، 
الليبية  األطراف  على  ممارسة ضغوط  مع  بالموازاة 

لاللتزام بوقف إطالق النار، وفق ما طلبه غوتيريس.
لقاء وزاري مرتقب في برلين

المرتقب  اللقاء  يأتي  الدبلوماسي،  المسار  على 
لوزراء خارجية دول مؤتمر برلين في فبراير المقبل، 
ماس،  هايكو  األلماني  الخارجية  وزير  أعلن  ما  وفق 
إشارة  »مجرد  كان  برلين  في  حدث  ما  اعتبر  الذي 

خالفات حفتر والسراج ألقت بظاللها على أروقة املؤتمر وترجمتها تصريحات ميركل والفروف
املوقف األميركي حافظ على غموضه املعتاد في أروقة برلني واكتفى بدعوة الليبيني إلى حل خالفاتهم 

الوسط–عالء حموده

طرابلس، بنغازي: الوسط

< ميركل وبوتني وماكرون والسيسى فى حديث جانبي على هامش أعمال قمة برلني األحد املاضي

.. وسالمة خالل مؤمتر صحفى عقب اجتماعات تونس  من اجتماعات جلنة الصياغة املشتركة بني مجلسي النواب والدولة بتونس 21 أكتوبر 2017.

سالمة مع رئيسي جلنة الصياغة املشتركة بني مجلسي النواب والدولة بتونس 21 أكتوبر 2017.



محليات 04

إغالق املوانئ النفطية يثير 
إشكالية »عدالة التوزيع«

تزايدت وتيرة الجدل بشأن »عدالة توزيع الثروة الليبية« 
وقف صادرات  بعد  النفطية«  الثروة  بـ»تقسيم  يعرف  ما  أو 
النفط في المنطقتين الوسطى والشرقية، من موانئ البريقة 
ورأس النوف والحريقة والزويتينة والسدرة تحت ذريعة عدم 
التقسيم العادل لعائدات النفط، وذلك في مواجهة إدانات 
ورفض دولي لهذا اإلغالق بما يحمله من تداعيات خطيرة، 
كذلك  يوميًا،  برميل  ألف   800 البالغة  خسائره  خصوصًا 

انعكاساته المتوقعة على أسواق النفط العالمية.
بـ»عدالة  يعرف  ما  الفتة  وتحت  مفاجئ،  نحو  على 
القبائل  بـ»ملتقى  يعرف  ما  إعالن  كان  الثروة«،  توزيع 
جميع  من  النفط  تصدير  »إيقاف  عزمه  الليبية«  والمدن 
وطالب  النفطي«،  الزويتينة  بميناء  بدءًا  الليبية  الموانئ 
الجمعة،  بعينها،  مدينة  أو  قبيلة  اسم  فيه  يرد  لم  بيان، 
حساب  بـ»فتح  الدولي  والمجتمع  االختصاص  جهات 
كل  تمثل  حكومة  تشكل  حتى  النفط  إيرادات  إليداع 
الشعب الليبي«، وفور صدور البيان نقلت وكالة »رويترز« 
دخلوا  محتجين  إن  قوله  الزويتينة،  بميناء  مهندس  عن 

الجمعة. إغالقه  وأعلنوا  الميناء 
الخطوة،  لهذه  الخطيرة  التداعيات  من  محللون  ويحذر 
خصوصًا أن وقف تصدير النفط الخام من الموانئ يقود إلى 
خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميًا، 
باإلضافة إلى خسائر مالية يومية تقدر بنحو 55 مليون دوالر 

يوميًا، وفق تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط.
الطبيعي،  الغاز  إمدادات  على  التداعيات  هذه  تؤثر  كما 
التي تزود محطات توليد الكهرباء لكل من محطتي شمال 
يقارب  ما  المحطتان  هاتان  تنتج  حيث  والزويتينة،  بنغازي 
الغاز  بواسطة  ميغاوات   1260 منها  ميغاوات،   1560

الطبيعي والباقي 300 ميغاوات بواسطة الديزل.
وفي رد فعل على هذا القرار، اعتبرت قوات القيادة العامة، 
على لسان الناطق الرسمي اللواء أحمد المسماري، أن إغالق 
المجالس  تبنته  شعبي  »عمل  النفطية  والموانئ  المنشآت 

وشركة الخليج العربي للنفط، وهي شركات تابعة للمؤسسة 
الوطنية للنفط.

مصطفى  المهندس  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  رئيس 
صنع اهلل، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتدخل، 
بالمناطق  النفطية  والحقول  الموانئ  إقفال  قرار  إللغاء 
الوسطى والشرقية، وإصدار توجيهات بالتراجع الفوري عن 

هذه التعليمات وإلغائها »خدمة للمصلحة العامة«.
إنتاج  أن  إلى  لفتت  للطاقة  اإليطالية  »إيني«  مجموعة 
إغالق صمام،  بسبب  جزئيا  انخفض  الفيل  في حقل  النفط 
حقل  إنتاج  أن  إيني  »تؤكد  المجموعة:  باسم  ناطق  وقال 
الفيل النفطي انخفض جزئيا في الوقت الراهن بعد اإلغالق 
خط  على  الحمادة  لمحطة  مجاور  محطة  لصمام  القسري 

صوتها  إليصال  المدنية  والمجالس  الليبية  القبائل  في 
في  نحن  مدني،  عمل  »هذا  أن  وتابع  الدولي«.  للمجتمع 
على  العمل  خالل  من  وطاعة  سمعًا  له  قلنا  العامة  القيادة 

األرض لتنفيذ أوامر الشعب الليبي«.
الموانئ  إغالق  على  فعل  رد  وفي  النفط،  مؤسسة  لكن 
أعلنت حالة »القوة القاهرة« ووقف اإلنتاج في حقلي الشرارة 
واتهمت   ،- البالد  في  النفط  إلنتاج  حقلين  والفيل–أكبر 
النفطية  المنشآت  حرس  وجهاز  العامة  »القيادة  من  كاًل 
النفط من  المناطق الوسطى والشرقية بوقف صادرات  في 
التعليمات  تلك  أن  بيان  في  موضحة  الخمسة«،  الموانئ 
والهروج  للنفط،  كل من شركات سرت  إدارات  إلى  صدرت 
للنفط،  والزويتينة  للنفط،  والواحة  النفطية،  للعمليات 

أنابيب الفيل -مليتة«.
 50 على  يزيد  ما  فقط  النفطي  سرت  حوض  في  ويوجد 
حقاًل ومحطة، وسيؤثر وقف التصدير على اإلنتاج اليومي من 
هذا الحوض بما يصل إلى 700 ألف برميل يوميًا، فضاًل عن 
نقل  وخطوط  السطحية  التسهيالت  تآكل  على  ذلك  تأثير 
تجمد  إلى  المفاجئ  اإلنتاج  توقف  يؤدي  كما  الخام،  النفط 

خام السرير.
»إقفال  أن  اعتبر  الشحومي  سليمان  االقتصادي،  الخبير 
تصدير النفط خطأ كبير«، لكنه رأى أن »دخل النفط يجب 
»أهم خطوات  وقال:  الليبيين«،  كافة  بين  بعدالة  يوزع  أن 
المركزي  المصرف  من  الدوالر  شراء  في  المساواة  العدالة، 

في طرابلس بين جميع مصارف الشرق والغرب والجنوب«.

محمد  د.  االقتصادي  الخبير  وصف  المقابل،  في 
أبوسنينة ما يعرف بـ»تقسيم الثروة النفطية« بأنه »أكبر 
الثروات  »هذه  وقال:  الليبيون«،  ويعيشه  عاشه  وهم 
موزعة توزيعًا طبيعيًا في باطن األرض وال يمكن تجزئتها 

أو تقسيمها جغرافيًا في إطار الدولة واألرض الواحدة«.
خالل  من  منها  المثلى  االستفادة  »تتحقق  وأضاف: 
االستمرار  مع  وتتناقص  إليراداتها،  الجماعي  االستغالل 

للنضوب«. آيلة  استغاللها؛ ألنها  في 
إلى  الثروة(  )توزيع  الشعار  هذا  استعادة  أسباب  وأرجع 
عجز  عن  نظره  وصرف   ، أهم  هو  ما  عن  الشعب  »إلهاء 
األمثل  االستغالل  تحقيق  في  والحالية  السابقة  الحكومات 
المستدامة،  والتنمية  للشعب  والرفاهية  الثروات  لهذه 
الناتج  الدخل  إنفاق  وطرق  أساليب  يعتري  الذى  والفساد 

عن هذه الثروات.«
 31.395 بلغ  النفطية  اإليرادات  إجمالي  أن  إلى  يشار 
إجمالي  بلغ  حين  في   ،2019 العام  خالل  دينار  مليار 
دينار  مليار   29.5 وشرقًا،  غربًا  المدفوعة،  المرتبات 
المصرف  عن  صادرة  رسمية  بيانات  وفق  الماضي،  العام 

المركزي.
ومع استمرار الجدل حول هذا الشعار، استقبل المجتمع 
إذ حذرت  بالغ،  بقلق  النفطية  الموانئ  إقفال  قرار  الدولي 
بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا من »عواقب وخيمة« 
األمين  قال  فيما  التصرفات.  الليبي من هذه  الشعب  على 
قلق  إنه  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام 
بينما  ليبيا.  في  النفط  وموانئ  حقول  إغالق  من  للغاية 
عمليات  »استئناف  إلى  ليبيا  لدى  األميركية  السفارة  دعت 

الفور«. على  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
النفطية  الموانئ  إقفال  أن يكون  لكن يستبعد محللون 
الثروة«،  »تقسيم  ملف  فتح  إلعادة  مثمرة  ضغط  ورقة 
جالل  الهاي  في  كلينغديل  معهد  في  الباحث  يحذر  إذ 
استياء  إثارة  من  مخاطر  أيضًا  »هناك  أن  من  هرشاوي 
تعارض بشدة وقف  ترامب  »إدارة  أن  وأضاف  واشنطن«. 
ارتفاع  إلى  يؤدي  قد  ذلك  ألن  الليبي«  النفط  صادرات 

النفط. أسعار 

الوسط - عالء حموده

القاهرة- محمود السويفي

المشاركون في برلين تعهدوا بإجالئهم 

مصير غامض ينتظر املرتزقة األجانب في حرب طرابلس

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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هرشاوي: إدارة ترامب تعارض بشدة 
وقف صادرات النفط الليبي

أبوسنينة: »تقسيم الثروة النفطية« 
أكبر وهم عاشه ويعيشه الليبيون

سالمة: الصراع الليبي اجتذب مسلحني يقاتلون من أجل املال فضال عن خبراء عسكريني

<  جنود موالون لحكومة الوفاق خالل اشتباك في طرابلس 

<   محتجون في مكتب غرفة التحكم بميناء الزويتينة النفطي

<  جنود تابعون لقوات القيادة العامة

األسلحة  من  يكفي  ما  فيها  »ليبيا 
المبعوث  تصريح  أن  يبدو  والمرتزقة«.. 
بشأن  سالمة،  غسان  ليبيا،  إلى  األممي 
يناير  من  السادس  في  األجانب  المقاتلين 
عدد  زيادة  لمنع  كافيا  يكن  لم  الجاري 
قوات  صفوف  في  الليبيين  غير  المسلحين 
فبعد  الوفاق،  حكومة  وقوات  العامة  القيادة 
إلى  تشير  عديدة  تقارير  خرجت  التاريخ  ذلك 
مختلفة  جنسيات  من  المقاتلين  أعداد  تزايد 

النزاع. مع طرفي 
أعداد  زيادة  إلى  تشير  التقارير  أحدث 
المقاتلين من السودان وتشاد مع قوات القيادة 
من  بدعم  سوريين،  مسلحين  وتوافد  العامة، 

تركيا، للقتال مع قوات حكومة الوفاق.
التي أكد  المهام الصعبة  وتبقى واحدة من 
المشاركون في مؤتمر برلين، األحد الماضي، 
المقاتلين  وجود  هو  لها،  التصدي  ضرورة 
أو  عربية  دول  من  كانوا  سواء  األجانب، 
ليبيا، إذ طالبوا برحيل  أوروبية في  أو  أفريقية 

أي مسلح غير ليبي.
 ،)5+5( العسكرية  اللجنة  مهمة  وتركز 
من  تشكيلها  برلين  في  المجتمعون  قرر  التي 
الوفاق،  وحكومة  العامة  القيادة  قوات  ضباط 
بشكل رئيس على »مغادرة كل المقاتلين غير 
الليبيين في أسرع وقت«، إذ أثبت تقرير فريق 
بليبيا  المعنية  الجزاءات  للجنة  التابع  الخبراء 
النزاع  طرفي  من  كال  أن  األمن  مجلس  في 
تقنيا  ودعما  عسكرية  ومعدات  أسلحة  »تلقى 

ليبيين«. غير  مقاتلين  وجلب 
عن  تقريره  في  الدولي  الفريق  ولفت 
أكتوبر   20 إلى   2018 سبتمبر   5 بين  الفترة 
من  بمسلحين  الطرفين  استعانة  إلى   2019
األردن  من  كال  أن  مضيفا  والسودان،  تشاد 
بـ»صورة  األسلحة  قدمت  وتركيا  واإلمارات 
الوضوح«  شديدة  بصورة  وأحيانا  منتظمة 

للطرفين.

مسلحون من دارفور
وفي تقرير صدر عن مجموعة خبراء في األمم 
إلى  المجموعة  أشارت هذه  اإلثنين،  المتحدة، 
دارفور  من  المسلحة  الجماعات  من  »عددا  أن 
إلى  عسكرية  عمليات  في  شاركت  السودانية 

ليبيا«. في  المتحاربين  جانب 
»أدلة  تجد  لم  بأنها  المجموعة  ونوهت 
السريع  الدعم  قوات  قتال  بشأن  بها«  موثوقا 
العامة،  القيادة  قوات  جانب  إلى  السودانية 
العرب  المقاتلين  من  »الكثير  أن  أكدت  لكنها 
يقاتلون  تشاد  ومن  دارفور،  من  المتحدرين 

كمرتزقة«. ليبيا  في 
الرئيس  طالب  برلين،  مؤتمر  وخالل 
عن  بـ»الكف«  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
إلى  لتركيا  موالين  سوريين  مقاتلين  إرسال 

طرابلس، قائال إن األمر »يقلقه بشدة«.

سوريون مقاتلون 
البريطانية،  غارديان«  »ذا  جريدة  وذكرت 
سوري  مقاتل  ألفي  نحو  أن  الماضي،  األربعاء 
ليبيا،  إلى  وصلوا  لتركيا  الموالين  من 
العاصمة طرابلس،  وبعضهم تمركز في شرق 

للمقاتل  ألفي دوالر  يتقاضون  أنهم  إلى  الفتة 
الواحد من قبل حكومة الوفاق؛ وهو ما تنفيه 

الوفاق. حكومة 
ذاتها  الجريدة  تحدثت  ديسمبر،  أواخر  وفي 
المرتزقة  من  جديدة  »موجة  وصول  عن 
ليبيا  في  الحرب  إلى  انضمت  السودانيين« 
العامة،  القيادة  قوات  بجانب  للمشاركة 

منوهة بأن عددهم نحو ثالثة آالف سوداني.
ضرورة  على  دوما  األممي  المبعوث  ويؤكد 
ليبيا، الفتا  المقاتلين األجانب في  إنهاء وجود 
إلى أن »هناك مقاتلين جاؤوا من سورية لكن 

هناك مقاتلين من مناطق أخرى مثل السودان 
األخرى«،  والدول  األماكن  من  وغيرها  وتشاد 

اإلثنين. حسب تصريحات ذكرها 

روس في ليبيا
ومع تزايد أنباء قتال مرتزقة تابعين لشركة 
القيادة  قوات  جانب  إلى  الروسية  »فاغنر« 
فالديمير  الروسي  الرئيس  أقر  فقد  العامة، 
وصفهم  لكنه  ليبيا  في  روس  بوجود  بوتين 
ال  »إنهم  وقال  المقاتلين،  ال  بالمواطنين 
يحصلون  وال  الروسية  الدولة  مصالح  يمثلون 

هناك  أن  مضيفا  دولتنا«،  من  أموال  علي 
الكثير من »المرتزقة« الذين جرى نقلهم من 

ريف إدلب إلى ليبيا.
البعثة األممية ال تملك أي  المقابل، فإن  في 
مؤشر على نشر تركيا قوات لها في ليبيا، حسب 
غسان سالمة الذي قال: »قد يكون هناك خبراء 
من  مقاتلون  بالتأكيد  وهناك  أتراك  عسكريون 
المعارضة السورية تم إرسالهم إلى ليبيا«، دون 

أن يوضح الجهة التي أرسلتهم.

مختلفة جنسيات 
بين  التمييز  ضرورة  إلى  سالمة  ولفت 
المقاتلة  الجنسيات  من  العديد  حضور  طبيعة 
أن  موضحا  الليبي،  الصراع  لطرفي  الممثلة 
الحكومات  يمثلون  رسميين  خبراء  »هناك 
وأشخاص  خاصة  عسكرية  شركات  توجد  كما 
يمكننا  وال  أيديولوجية،  ألسباب  موجودون 

وضع كل شيء تحت عنوان مرتزقة«.
وجود  ينفي  ال  األممي  المبعوث  أن  غير 
خصوصا  المال  أجل  من  يقاتلون  مرتزقة 
أبريل   4 في  طرابلس  في  القتال  اندالع  منذ 
الماضي، مشددا على أن الصراع »اجتذب وما 
أنواع األشخاص  اليوم جميع  زال يجتذب حتى 
لكن  للقتال،  ويأتون  السالح  يحملون  الذين 

القانوني مختلف جدا«. دوافعهم ووضعهم 
دولية  قوات  بإرسال  البعض  يطالب  وبينما 
من  األجانب  المقاتلين  ومنع  السالم  لحفظ 
بعثة  فإن  النار،  إطالق  وقف  اختراق  أو  الوجود 
إن  وتقول  الفكرة،  هذه  ترفض  المتحدة  األمم 
على  مشددة  أجنبية،  قوات  يقبلون  ال  الليبيين 
ضرورة استمرار الهدنة. كما أن البيان الختامي 
الدولية  الجهود  تعزيز  إلى  دعا  برلين  لمؤتمر 
الرامية إلى مراقبة الحظر األممي لتوريد أسلحة 
لليبيا المفروض منذ العام 2011، ووقف تقديم 
تنجح  فهل  الصراع..  ألطراف  العسكري  الدعم 
غير  أي مسلح  ليبيا من  إخالء  في  الجهود  هذه 
الذي  األجانب  المقاتلين  وجود  يستمر  أم  ليبي 
يعيشها  التي  األزمة  ويعقد  الحرب  أمد  يطيل 

الليبيون منذ تسع سنوات.

800 ألف برميل خسائر يومية
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مسؤول طبي: كل طبيب يستقبل نحو 400 مريض يوميا

رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء  ــ مصراتة عبد النبي أبو عرابة لـ»الوسط«:

نحتاج إلى دعم الدولة.. وال إعمار للمدينة دون أهلها وشبابها
بين يوم وآخر، تترقب تاورغاء عودة أهلها المهجرين منذ 
عام 2011، لتطوي صفحة مليئة باألسى واأللم. ومنذ توقيع 

اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، ما تزال المدينة 
تستقبل المئات من األسر، بالتزامن مع محاوالت حثيثة 

إلعمار ما تبقى من منشآتها الخدمية، وخاصة في قطاعي 
الصحة والتعليم.

عن واقع المدينة وأوضاعها، وعن آخر مستجدات تنفيذ 
بنوع االتفاق الذي يقضي بتعويض المتضررين، وآفاق الحياة 

تحت سماء تاورغاء.. أجرت »الوسط« الحوار التالي مع رئيس 
لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء–مصراتة، عبد النبي أبو 

عرابة..

● كيف تسير األوضاع حاليا بالمدينة؟
األوضاع في تاورغاء جيدة. عدد العائالت التي عادت للمدينة 

أكثر من 800 عائلة.
● وماذا عن األوضاع األمنية؟

تاورغاء. يوجد  أهالي  أمنية منذ عودة  أية خروقات  لم تحدث 
من  وجنود  صف  وضباط  ضباط  به  تاورغاء  في  شرطة  مركز 
المدينة، يمارسون أعمالهم ويقومون بضبط األمن في المدينة، 
ومازالت قوة المنطقة العسكرية الوسطى المكلفة بتأمين عودة 

األهالي تمارس أعمالها.
● ما مدى التعاون بينكم وبين مدينة مصراتة؟

هناك تعاون بشكل كبير في كل المجاالت سواء عبر مؤسسات 
الدولة أو المؤسسات االجتماعية ألهالي تاورغاء الذين يتسوقون 
في مصراتة. وهناك مساعدات كبيرة تأتي إلى تاورغاء من أهالي 
وأهالي  قيادات  من  كبير  بشكل  بها  مرحب  العودة  مصراتة. 

مصراتة، وملف تاورغاء يعتبر تم طيه من جانب أهالي مصراتة.
بشكل  للعمل  والتعليمية  الصحية  المرافق  عادت  هل   ●

كامل؟
اآلن  توجد  والتعليمية،  الصحية  وأهمها  المرافق،  بخصوص 

مدرستان تقومان بالعملية التعليمية وروضة أطفال عدد الطلبة 
540 طالبا  وطالبة من الصف األول اإلبتدائي حتى الثالت الثانوي.
قيد  العام  تاورغاء  فمستشفى  الصحة،  قطاع  عن  أما 
مستشفى  في  الطبية  الحاالت  استقبال  ويتم  الصيانة، 
ويضم  المواطنين.  أحــد  من  مقره  استئجار  تم  موقت 
وعيادة  لإليواء،  وأماكن  طبية،  عيادات  المؤقت  المستشفى 
ومركز  بالمجان،  الدواء  تقدم  صيدلية  إلى  باإلضافة  نساء، 

كذلك. المواطنين  يخدم  صحي 
وعلى صعيد البنية التحتية، يجري حاليا تركيب أعمدة إنارة 
رصف  إلى  باإلضافة  الرئيسية،  الشوارع  في  الشمسية  بالطاقة 
أخرى  مشروعات  وترميم  صيانة  وكذلك  وصيانتها،  الشوارع 
الجوازات،  ومبنى  العامة،  الخدمات  وشركة  الثقافة،  مبنى  مثل 

تاورغاء.  البلدي  والمجلس  والمدارس،  الكرة،  مالعب  وبعض 
المجتمع  منظمات  بعض  مساهمة  إلــى  هنا  ــارة  اإلش وأود 
منها  المدينة،  ألهالي  الخدمات  بعض  تقديم  في  المدني 

الخيرية. لألعمال  وفاء  مؤسسة 
● ماذا عن األلغام بالمدينة وكيف تتعاملون معها؟

يتم التعامل مع األلغام ومخلفات الحرب عبر مكتب مخصص 
التعامل. يقرر كيفية  البالغات بشأنها، ثم  يتسلم  لذلك، حيث 

وماذا عن ملف المفقودين؟  ●
تعمل هيئة البحث عن المفقودين في تاورغاء بشكل جيد.

● وهل تم منح المتضررين التعويضات بالكامل؟
تم تقديم دفعة واحدة من قيمة جبر الضرر المنصوص عليها 
ضرر  جبر  وهي  عائلة  لكل  ليبي  دينار   3700 العودة  اتفاق  في 

من مبلغ قيمته 12 ألف دينار ليبي، أما لجنة حصر المباني فقد 
حصرت حوالي 4000 منزل ولم تبدأ إجراءات التعويض حتى اآلن.

● وماذا عن ملف الكهرباء؟
لدينا مشكلة في هذا الملف، حيث يواصل شباب دائرة توزيع 
كهرباء تاورغاء العمل ليال ونهارا، لكن لدينا نقص في العمالة، 
والمستلزمات، ولذلك نطالب الدولة باالهتمام أكثر بهذا القطاع، 

خاصة وأننا نعاني من شدة البرد في فصل الشتاء؟
● وما تقييمكم لمساعي الدولة من أجل استعادة المدينة 

نشاطها في كل مناحي الحياة؟
ولذلك  األمــور،  بعض  في  تقصيرا  هناك  لكن  جيدة،  مساع 
من  عدد  فهناك  بالمدينة،  أكثر  االهتمام  بضرورة  نطالبهم 
نتمنى  لذلك  محلية،  شركات  عليها  تقوم  المتوقفة،  المشاريع 
من الدولة التواصل مع تلك الشركات إلتمام مشروعاتها. مدينة 
ليبيا،  في  النازحين  وعودة  للمصالحة  نموذج  أول  تعد  تاورغاء 

وعليه يجب إنجاح هذا األمر ليصبح مثاال جيدا لجميع الليبيين.
ليبيا  في  األممية  البعثة  قدمته  الذي  الدعم  طبيعة  ما   ●

لمساعي المصالحة؟
وأعمدة  إسعاف  منها سيارة  المساعادت  بعض  البعثة  قدمت 
إنارة تعمل بالطاقة الشمسية من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
وحاليا تتولى اليونيسيف صيانة إحدى المدارس، وهناك برامج مع 
الصليب األحمر لتقديم مساعدات ألهالي المدينة، ولكن يجب أن 
يكون للبعثة دور أكبر، حيث إن المدينة تعتبر مدينة في مرحلة 
التأسيس، لذلك نطالب بأن تشمل المساعدة في إعادة بنائها، 

تشجيع مواطنيها على العودة إليها.
تخشى  تزال  التيال  للعائالت  توجهها  التي  النصيحة  ما   ●

العودة؟
نصيحتي ألهالي تاورغاء هي نبذ الخالف والعمل على العودة 
لمدينتهم فال يمكن أن يكون هناك إعمار للمدينة بدون أهلها 
بناء  على  القادرة  الكفاءات  من  الكثير  بها  تاورغاء  وشبابها. 
المدينة وجعلها أفضل من ذي قبل، وخاصة لو تم توحيد الجهود، 
وجعل الجميع تعمير المدينة نصب أعينهم، من أجل مواطنيها، 
وأهلها، وكل من عانوا البؤس والحرمان في المخيمات، ومن أجل 

األجيال القادمة.

140 ألف نازح بسبب حرب العاصمة ومخاوف من انهيار القطاع الصحي
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وسط تصاعد الدعوات الدولية، عبر مجلس األمن الدولي، 
وغيره من الجهات المعنية إقليميا ودوليا، بوقف االقتتال في 
ليبيا، قدر تقرير لمكتب األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
طرابلس،  العاصمة  حرب  بسبب  النازحين  عدد  غوتيريش، 

بأكثر من 140 ألف شخص.
 280 من  أكثر  مقتل  إلى  الثالثاء،  الصادر،  التقرير  وأشار 
مدنيا، وإصابة 363 آخرين، وسط مخاوف من انهيار القطاع 
في  فادحا  نقصا  تعاني  التي  العاصمة  بمستشفيات  الصحي 
تحديات  تواجه  التي  الكوادر  وأعــداد  الطبية،  المستلزمات 
على  والمترددين  المرضى  إزاء  بالتزاماتها  الوفاء  في  كبيرة 

تلك المستشفيات من مصابي الحرب، وضحاياها.
فمع دخول الحرب جنوب العاصمة الليبية شهرها العاشر، 
مواجهة  في  طرابلس،  في  الحكومية  المستشفيات  باتت 

ضغوط هائلة.
وقبل دخول وقف إطالق النار حيز التنفيذ بين قوات حكومة 
والقوات  المتحدة  األمم  من  بها  المعترف  الوطني  الوفاق 
البالد،  القوي في شرق  الرجل  حفتر،  خليفة  للمشير  الموالية 
جوية  غارة  في  بجروح  آخــرون   33 وأصيب  شخصا   30 قتل 
وتدفقت  الليبية،  العاصمة  في  العسكرية  الكليّة  استهدفت 

اإلصابات إلى مستشفى الخضراء )الهضبة( الحكومي.
محمد  المستشفى  في  اإلســعــاف  قسم  مسؤول  ــال  وق
لضغط  المحدودة  الكوادر  مستوى  على  »تعرضنا  الراجحي: 
شديد، خصوصا أن المستشفى غير جاهز الستيعاب مثل هذا 
العدد الضخم دفعة واحدة. )...( وقع الكادر الطبي والمساعد 

تحت ضغوط ال يتحملها إنسان«، وفق »فرانس برس«.
وقوع  لدى  خصوصا  تتصاعد  التي  الضغوط  هذه  وتحدّ 
قدرتها  وتحجم  المستشفيات  إمكانات  من  مأسوية،  حوادث 
يقطنون  نسمة  مليوني  من  ألكثر  الخدمة  تقديم  على 
العاصمة. ويروي خالد المسالتي أنه يتردّد بانتظام منذ فترة 
العام وسط طرابلس، وفي كل مرة  على مستشفى الخضراء 
المستشفى  سيارات  مرآب  داخل  المتهالكة  بسيارته  يتجوّل 
يبدأ  ثم  ليركنها،  مكانا  يجد  أن  قبل  طويل  لوقت  المكتظ 
على  للحصول  محاولة  في  المستشفى  أقسام  بين  بالتنقل 
المريض  ألبيه  القلبية  القسطرة  عملية  إلجراء  قريب  موعد 

العالجية  المصحات  في  تكلفتها  تحمل  يستطيع  ال  والتي 
الخاصة.

ويضيف المسالتي »كل يومين أو ثالثة أراجع المستشفى 
كثيرا  التأخير  تحتمل  ال  الصحية  حالته  والدي.  ملف  لمتابعة 
وتتطلب التدخل الجراحي إلى جانب عدم قدرتي على تحمل 
في  دوالر  آالف  عشرة  تتجاوز  التي  للعملية  العالية  التكلفة 

المصحات الخاصة«.

ويتابع »السائد بين سكان طرابلس أن مستشفى الهضبة 
يحرص  والجميع  الحكومية،  المستشفيات  بين  األفضل  هو 
تقديم  ويحاولون  لطفاء  هنا  العاملين  كل  فيه.  العالج  على 
أو  طبيب  رؤية  يجعل  الهائل  المرضى  عدد  لكن  المساعدة، 

الممرض مستحيال«.
العام  الخضراء  بمستشفى  الطبية  الشؤون  مدير  ويشرح 
محمد احواص أن تراكم المشاكل سببه أن المستشفى يعمل 

بأكثر من طاقته بكثير، ويستقبل حاالت تتجاوز عشرة أضعاف 
المستشفى  المثال  له. ويضيف »على سبيل  أعد  الذي  العدد 
واإلسعاف.  الطوارئ  قسم  في  حالة   300 الستقبال  مصمم 
اليوم نصل في بعض األيام إلى ثالثة آالف مريض )...(. إذا 

لم تتم االستجابة بسرعة لهذا الضغط، ستنهار الخدمة«.
وشهدت ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر 
القذافي عام 2011، على مدى أكثر من تسعة أشهر مواجهات 

عنيفة منذ الرابع من أبريل 2019، عندما شنت قوات المشير 
حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس. وقتل في المعارك أكثر 
من 280 مدنيًا، بحسب األمم المتحدة التي تشير أيضا إلى 

مقتل أكثر من ألفي مقاتل ونزوح 146 ألًفا بسبب المعارك.
متدهور  المستشفيات  »وضــع  إن  الراجحي  ويقول 
لظروف  نظرا  طاقتها  بكامل  تعمل  ال  وهي   ،2011 منذ 
فرصة  المستشفيات  في  للعاملين  تتح  ولــم  عديدة، 
المسلحة«.  الصراعات  استمرار  مع  األنفاس  التقاط 
التمريض  عناصر  في  حاد  نقص  من  »نعاني  ويضيف 
معظم  مغادرة  مع  العدد.  بثلث  حاليا  ونعمل  سنوات  منذ 
األمني  الوضع  تدهور  بسبب  ليبيا  األجنبية  الطواقم 
العام  مريض  مليون  ربع  من  أكثر  اإلسعاف  استقبل   ،)...(

الماضي«.
يوميا،  مريض   400 نحو  طبيب  كل  استقبال  إلى  ويشير 
»وال يوجد طبيب في أي مكان في العالم يستقبل هذا العدد 
غير  الوضع  »قطعا  ويقول  تعبيره.  بحسب  ساعة«،   24 خالل 

صحيح وغير طبيعي«.
الحكومية  الصحية  والمراكز  المستشفيات  عدد  ويتخطى 
تعاني من  لكنها  ليبيا،  المئة وهي موزعة في مختلف مدن 
مغلق  وبعضها  الطبي  اإلمداد  مستوى  على  صعبة  ظروف 
الخضراء  مستشفى  ويعد  التشغيلية.  الظروف  النعدام 
تأسس  طرابلس.  في  المستشفيات  وأكبر  أهم  من  واحدا 
يقفز  أن  قبل  سريرا،   350 تبلغ  إيــواء  بقدرة   1977 عام 
المطلوبة  التوسيع  أعمال  دون  من  سرير،   900 إلى  العدد 

. للمستشفى
أموال  صرف  الى  يحتاج  الصحة  قطاع  إن  احواص  ويقول 
كل  قدمت  الصحة  »وزارة  ويضيف  مستمرة.  بصورة  ضخمة 
التي نحتاجها ولم تقصر، لكن حاليا نعاني من  المستلزمات 
الطبي  الكادر  محدودية  ظل  في  إلمكاناتنا  هائل  استنزاف 
والمساعد، إلى جانب ضغط الحرب على المستشفى«. ويؤكد 
من  عدد  ألكبر  الطبية  الخدمة  تقديم  على  فقط  »نحرص 

المرضى والجرحى«.
ويدعو احواص إلى »وقفة جادة للتدارك قبل فوات اآلوان«، 
بل  الصحة  قطاع  في  ليس  أزمة  في  تسببت  »الحرب  مضيفا 
ليبيا  وغرب  على طرابلس  تؤثر  وال  القطاعات،  لكافة  امتدت 
القطاع  انهيار  إلى أن »مالمح  البالد«، مشيرا  بل على عموم 

الصحي تلوح في األفق«.

أيقونة األلم الليبي قبل الثورة وبعدها

جهود حكومية في »أبوسليم« لتأمني مواد اإلغاثة لثمانية آالف أسرة نازحة

الواسعة  لالنتهاكات  كأيقونة  سليم،  أبو  بلدية  عاشت  طويلة  لسنوات 
 ،1996 العام  أبو سليم  القذافي، وفي صدارتها مجزرة سجن  لنظام معمر 
يحمل  جديد  بعصر  أهلها  تفاءل   ،2011 العام  في  الليبية  الثورة  فجر  ومع 
لهم الخير بين يديه، غير أن الرياح أتت بما ال تشتهي السفن، حتى باتت 
عميد  بحسب   ،2020 العام  في  نزوحًا  الليبية  المدن  أكثر  من  أبوسليم 

البلدية عبد الرحمن الحامدي.
أسرة،  آالف  ثمانية  نحو  أبوسليم  بلدية  من  النازحة  األسر  عدد  وبلغ 

بإجمالي 40 ألف نسمة تقريبًا، حسب عميد البلدية عبدالرحمن الحامدي.
يعكس  الرقم  هذا  أن  لـ»الوسط«  هاتفي  اتصال  في  الحامدي  وأوضح 
»محال  ومنها  السكنية  واألحياء  البلدية  على  الملقاة  واألعباء  النزوح  حجم 

مشروع الهضبة الزراعي ومحال طريق المطار«.
األسر  تلك  احتياجات  توفير  إلى  البلدية  سعي  الحامدي  أكد  ذلك،  ومع 
توزيعها على  يجري  إذ  وغيرها،  وأغطية  ودفايات  النازحة من مواد غذائية 

مدى يومين في األسبوع.
وتقدر مفوضية الالجئين التابعة لألمم المتحدة عدد النازحين الليبيين 
في مختلف ربوع ليبيا بأكثر من 268 ألف نازح، ولفتت إلى أن عدد النازحين 
الذين قدمت لهم مواد اإلغاثة األساسية منذ بداية حرب طرابلس في أبريل 

2019 حتى أغسطس الماضي من نفس العام بلغ 9817 شخصًا.
كيلي  الالجئين،  مفوضية  نائبة  زارت  الماضي  أغسطس  أواخــر  وفي 
دعم  المفوضية  مواصلة  وأكدت  ليبيا،  داخل  للنازحين  مواقع  كلمينتس، 

النازحين وغيرهم من المتضررين من االشتباكات الدائرة.
وفي السادس عشر من الشهر الجاري، نشرت صفحة المجلس البلدي أبو 
سليم تقريرًا عن نتائج أعمال لجنة األزمة والطوارئ بشأن األسر النازحة منذ 

شهر أبريل 2019، جراء حرب العاصمة.
وبلغ عدد األسر النازحة 7935 أسرة، وبلغ إجمالي عدد األفراد 39799 

نسمة فيما بلغ عدد األطفال األقل من السنتين 1735 طفاًل.

النزوح والضرر الذي  التقرير نفسه، تمثل هذه اإلحصاءات »حجم  ووفق 
ومحالت  الزراعي،  الهضبة  مشروع  محالت  خاصة  السكنية  باألحياء  لحق 
اإلصابات  وعدد  المدنيين  من  الوفيات  عدد  إلى  باإلضافة  المطار،  طريق 
حاالت  وبعض  والمتوسطة  جدًا  الخطيرة  بين  المتفاوتة  بهم  لحقت  التي 
بداخل  والتنمية  البناء  عجلة  على  الكبير  التأثير  عن  فضال  واإلعاقة،  البتر 

النطاق البلدي«.
لم  »الذين  النازحة  لألسر  اعتذارها،  البلدي،  المجلس  صفحة  وأبدت 
المأساة  العمل وهول  المطلوب وذلك لحجم  المساعدات بالشكل  تصلهم 
للجهات  تام  شبه  غياب  ظل  في  الستيعابها،  البلدية  قدرات  فاقت  التي 

لهذه  االجتماعي  التضامن  صندوق  سيقدمه  ما  »انتظار  معلنة  المعنية«، 
األسر الكريمة«.

والمتعاونين  بالبلدية  الديوان  موظفي  صفحته،  عبر  المجلس  وشكر 
موظف،   50 يتجاوزون  ال  والذين  األسر  لهذه  الخدمة  لتقديم  لسعيهم 
و»الشكر كل الشكر للرجال الذين قدموا ومازال يقدمون من أجل الوطن، 
والشكر موصول لرجال األمن أبوسليم لحفاظهم على األمن بداخل نطاق 
أبوسليم، آملين من اهلل أن تضع هذه الحرب أوزارها حتى نستمر في الدفع 

بعجلة الخدمات بداخل بلديتنا والتوجه بها نحو البناء واالزدهار«.
الخيرية  الحملة  انطالق  يناير  الثاني عشر من  في  أعلن  المجلس  وكان 

التي تشرف عليها جمعية »الهالل  النازحة،  التبرعات لألسر  لجمع  الساعية 
تهدف  التي  أبو سليم،  بلدية  مع  بالشراكة  فرع طرابلس  الليبي،  األحمر« 
إلى إرسال رسالة محبة وسالم لكل الليبيين، حيث دشن مدير فرع جمعية 

»الهالل األحمر« طرابلس وعميد بلدية أبوسليم تدشين الحملة.
يناير،  من  عشر  الثامن  في  انطلقت  التي  الحملة  وشملت 
يجسدون  و»الــتــي  األطــفــال  رســومــات  لبيع  خيري  معرض  إقامة 
بيضاء  أوراق  على  ويرسمون  وآهاتهم  معاناتهم  بأقالمهم  فيها 
والعودة  األمان  عن  يبحثون  األلم  واقع  من  وألوانهم.  بفرشاتهم 
التي  العمياء  القذائف  ضجيج  وانتهاء  وألعابهم  مدارسهم،  إلى 
مصرف  كذلك  المجلس  وشكر  منازلهم«.  دفء  عــن  فرقتهم 
الرياضية  األهداف  وشركة  الجديد«  »المدار  وشركة  الجمهورية 

الحدث. إقامة  دعم  في  لمساهمتها 
من  كمية  توفير  يناير،  من  األول  األسبوع  في  المجلس  وأعلن 
القارس،  البرد  مواجهة  في  النازحة  لألسر  عونت  لتكون  المدفآت 
سليم  أبو  بلدية  مساعي  إطار  »في  وذلك  المتاحة،  اإلمكانات  وفق 
تشهده  ما  ظل  في  النازحة  األسر  معاناة  من  الرفع  في  للمساهمة 
منازل  فيها  طال  أشهر،  عشرة  طيلة  استمر  عــدوان  من  العاصمة 
الخاصة  الممتلكات  وتدمير  وأطفال،  نساء  من  اآلمنين  المدنيين 
األجواء  هذه  في  النزوح  علي  وأجبرهم  العشوائية  بالقدائف  والعامة 
فيسبوك  على  صفحته  عبر  المجلس  نشره  بيان  وذكــر  الــبــاردة«. 
المادية  اإلمكانيات  محدودية  في  بالبلدية  األزمة  لجنة  »تعمل  وقتها: 
في  الخدمات.  لتقديم  بالنهار  الليل  تواصل  التي  البشرية  والعناصر 
بمهامها  االختصاص  صاحبة  بالدولة  المعنية  الجهات  قيام  عدم  ظل 

الظروف«. هذه  مثل  في  بها  المنوطة 
التي  األسر  من  العذر  وكل  »العذر  النازحين:  ألسر  اعتذاره  البيان  وكرر 
تنتظر يد المساعدة ولم تصلهم لحد اآلن، وذلك بسبب العدد الكبير الذي 
مسجلة  أسرة   7500 وفاق  مختلفة  بلديات  عدة  من  البلدية  على  توافد 
العون  اهلل  سائلين  ومفتوحًا،  مزدحمًا  التسجيل  على  التوافد  ومــازال 

والتوفيق لخدمة كافة العائالت التي قصدتنا«، على حد قول البيان نفسه.

حوار ــ جيهان الجازوي

طرابلس الوسط ــ وكاالت

<  قاعة االنتظار في مستشفى الخضراء بالعاصمة الليبية طرابلس 

<  إحدى فعاليات دعم النازحين في أبوسليم

<  خالل أعمال إصالح شبكة الكهرباء في تاورغاء

<  عبد النبي أبو عرابة

طرابلس ـ الوسط
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● نقل أحد المرضى إلى مستشفى جينينتان حيث تتم معالجة المصابين بمرض يشبه سارس في ووهان الصينية 

أسفر عن وفيات وينذر بأزمة صحية عاملية

سجال حاد بني الجمهوريني والديمقراطيني 
على وقع التحقيق في عزل ترامب

روسيا وفرنسا تتصدران املشاركني في إحياء 
ذكرى املحرقة النازية بالقدس املحتلة

عمليات عسكرية مرتقبة بني مالي والنيجر وبوركينا فاسو

● ترامب يتحدث خالل مناسبة في البيت األبيض

● شمول إيسيك الناجي من معسكر أوشفيتز

اتهام  مع  ضوابطها  حول  مريرة  بمعركة 
تبرئة  بتدبير  للجمهوريين  الديمقراطيين 
المتحدة،  الواليات  رئيس  رغبة  بحسب 
لعزل  المحاكمة  إطار  في  النقاشات  بدأت 
الشيوخ  مجلس  أمام  ترامب  دونالد 
من  أيام  خمسة  وبعد  الثالثاء.  األميركي 
العدالة  إلحقاق  الدستورية  اليمين  أداء 
الشيوخ  مجلس  أعضاء  اجتمع  بـ»نزاهة«، 
الكونغرس  مقر  الكابيتول،  مبنى  في  المئة 
العليا  المحكمة  في واشنطن، برئاسة رئيس 

جون روبرتس.
القرار  حول  بالنقاشات  البدء  قبل  لكن 
وعرقلة  السلطة  استخدام  بإساءة  االتهامي 
النواب  أقرهما مجلس  الكونغرس، كما  عمل 
قوية  مواجهة  الطرفان  خاض  ديسمبر،  في 
رئيس  وقدم  المحاكمة.  ضوابط  بشأن 
الشيوخ  مجلس  في  الجمهورية  الغالبية 
المحاكمة  هذه  ضوابط  ماكونيل  ميتش 
لترامب  االنتخابية  الحملة  على  تشوش  التي 

الرئاسية. قبل عشرة أشهر من االنتخابات 
 24 وفي البرنامج، جلسات استماع مدتها 
ساعة لالتهام ومثلها للدفاع ليقدم كل طرف 
أقصى،  حّدًا  أيام  ستة  في  ذلك  كل  حججه، 
ثم 16 ساعة مخصصة ألسئلة أعضاء مجلس 
الشيوخ. وقال ماكونيل الواسع النفوذ، الذي 
األولية قلياًل قياسًا  المرحلة  قلص مدة هذه 
طريق  خريطة  »هذه  األول،  اقتراحه  مع 
رغبته  يخفي  ال  أنه  إال  لمحاكمتنا«.  عادلة 
البراءة  سريع  بشكل  لترامب  يقدم  أن  في 

التي يأملها في غضون أسبوعين.

عار وطني
العبارات  أقسى  الديمقراطيون  ووجه 
آدم  النائب  وانتقد  االقتراح.  بهذا  للتنديد 
الجمهوريين  المحاكمة،  عام  مدعي  شيف، 
مجلس  في  مزورة«  »محاكمة  لتنظيمهم 
أن  الجمهوريون  ويعتقد  الشيوخ. 
في  »ملفقًا«  تحقيقًا  أجروا  الديمقراطيين 

النواب. مجلس 
المحاكمة«،  فترة  يقلصون  »إنهم  وقال 
»في  االستماع  جلسات  تكون  بحيث 
يكون  »ال  عندما  الليل«  من  متأخرة  ساعة 
بدوره،  يحدث.  ما  يتابعون«  األميركيون 
مجلس  في  الديمقراطيين  زعيم  أشار 
وطني«  »عار  إلى  شومر،  تشاك  الشيوخ، 
الرئيس  إرادة  بـ»تبني  ماكونيل  متهمًا 

أخطائه«. إلخفاء 
تعديالت  عدة  إدخال  عليه  كان  إنه  وقال 
والمطالبة  للنقاشات،  الوقت  مزيد  أجل  من 
الشهود  واستدعاء  الوثائق  بتقديم 
المواجهة  في  للفوز  فرصه  لكن  الرئيسيين. 
في  عضو   100 أصل  من   53 فمع  ضئيلة. 
الفوز  للجمهوريين  يمكن  الشيوخ،  مجلس 

عدم  دودا،  أندريه  البولندي،  الرئيس  اختار 
في  المحتلة،  القدس  في  الخميس  المشاركة 
األلماني  أوشفيتز  معسكر  تحرير  ذكرى  إحياء 
في  اليهود  لمحرقة  رمزًا  يشكل  الذي  النازي 
فرصة  يمنح  لم  بعدما  الثانية  العالمية  الحرب 
للتصدي  وارسو  تسعى  فيما  خطاب،  إلقاء 
تلك  في  دورها  بخصوص  روسية  التهامات 

الحقبة.
نظم  التي  الذكرى،  هذه  مراسم  وسيحضر 
الكرملين،  من  المقربين  أحد  منها  جزءًا 
والفرنسي  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيسان 
فرانك  األلماني  والرئيس  ماكرون  إيمانويل 
فالتر-شتاينماير ونائب الرئيس األميركي مايك 
بنس. وهي تنافس مراسم ستقام في 27 يناير 

في موقع المعتقل السابق بجنوب بولندا.
وأوضح الرئيس البولندي أندريه دودا قراره 
نظيره  إن  قائاًل  اإلسرائيلية،  الدعوة  رفض 
الروسي سيلعب دورًا رئيسيًا في القدس فيما لم 
وارسو  وتخشى  عليه.  الرد  إمكانية  منحه  يتقرر 
الذي سيلقي خطابين في  من أن يتهم بوتين 
هذه المناسبة، بولندا مجددًا بمعاداة السامية، 
التي  التاريخية«  »لسياسته  بالترويج  يقوم  وأن 
وتناسي  السوفياتي  باالتحاد  باإلشادة  تقضي 

معاهدته مع ألمانيا النازية في 1939.
في  اإلثنين  تحدث  إسرائيلي  مسؤول  وأقر 
القدس المحتلة طالبًا عدم كشف هويته بهذه 
اإلمكانية. وقال: »بصفتنا بلدًا مضيفًا، ال نفرض 
ال  »إسرائيل  أن  أضاف  لكنه  أحد«.  على  رقابة 

تريد إقحامها في خالف بين بولندا وروسيا«.
رأت  اليسارية  »هآرتس«  جريدة  وكانت 
األسبوع الماضي أن هذا الحياد المطلوب ليس 
وليس  لبوتين  السماح  »قرار  إن  وقالت  أكيدًا. 

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي 
مثلث  أّن  باماكو  إلى  زيارة  خالل  اإلثنين 
والنيجر  فاسو  وبوركينا  مالي  بين  الحدود 
عمليات عسكرية جديدة ضّد  قريبًا  سيشهد 
الجهاديين في هذه المنطقة التي تعتزم فيها 
لمكافحة  جهودهم  تركيز  وحلفاؤها  فرنسا 

التمّرد الجهادي.
وقالت بارلي للصحفيين بعد أن استقبلها 
مع  كيتا  بكر  أبو  ابراهيم  المالي  الرئيس 
والبرتغالي  واالستوني  السويدي  نظرائها 
األسابيع  في  جديدة  عمليات  »ستحدث 
الشديد  الحدودي  المثلث  هذا  في  المقبلة 

الخصوصية«.
من  مزيدًا  الفرنسية  الوزيرة  تقّدم  ولم 
المرتقبة.  العسكرية  العمليات  عن  التفاصيل 

تشاد.  من  آتية  مالي  إلى  بارلي  ووصلت 
وتزامنت زيارتها إلى تشاد مع تفجير انتحاري 
الجهادية  حرام  بوكو  جماعة  بصمات  يحمل 
منطقة  في  مدنيين  تسعة  مقتل  عن  وأسفر 
بحيرة تشاد. وزارت الوزيرة الفرنسية منطقة 
الساحل برفقة نظرائها اإلستوني والسويدي 
والبرتغالي وقد نشرت على حسابها في موقع 
مع  الجديد«  »التنسيق  لهذا  صورة  تويتر 
في  المتحدة  األمم  مقّر  في  الثالثة  نظرائها 

باماكو.
األمم  بعثة  قيادة  حالًيا  السويد  وتتولى 
اّتفقت  فرنسا  وكانت  مالي.  في  المّتحدة 
والنيجر  )تشاد  الخمس  الساحل  دول  مع 
خالل  وموريتانيا(  ومالي  فاسو  وبوركينا 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  استضافها  قّمة 

تعزيز  على  الجاري  منتصف  في  ماكرون 
الجهادي  التمّرد  لمكافحة  العسكري  التعاون 
الذي يهّدد المنطقة. وتّم االتفاق خالل القمة 
على تشكيل قوة جديدة تحت اسم »تاكوبا«، 
تضّم قوات خاصة من نحو عشر دول أوروبية 
مالي  بين  الحدود  عند  الجهاديين  لتعّقب 

والنيجر وبوركينا فاسو.
حول  تفاصيل  أي  حينه  في  ُتكشف  ولم 
لكّن  القوة،  هذه  في  ستشارك  التي  الدول 
جهودها  سترّكز  »تاكوبا«  إن  قالوا  الرؤساء 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  مقاتلي  تعّقب  على 
التي  إستونيا  وتعّهدت  الكبرى.  الصحراء  في 
تشارك أصاًل في قوة برخان الفرنسية بسرّية 
تاكوبا  قوة  في  بالمشاركة  رجاًل   50 من 

بسرية أخرى من 40 عسكريًا.

حيث  اإلجرائية،  التصويت  عمليات  بجميع 
من المضمون أن يكونوا قادرين على تبرئة 

ترامب في نهاية المطاف.
أعضاء  من  حفنة  من  متقربًا  شومر  وقال 
يعتبرون  الذين  المحافظين  الشيوخ  مجلس 
جمهوريين  أربعة  إلى  »نحتاج  اعتداالً:  أكثر 
العدالة«.  جانب  الختيار  استعداد  على 
الجمهوريون  الشيوخ  »سيواجه  وأضاف: 
إلى  االنضمام  أو  الحقائق  اكتشاف  خيار 
ميتش ماكونيل والرئيس ترامب في محاولة 

التستر«.
وهو  المحاكمة  يحضر  لن  وترامب 
محاكمة  يواجه  الذي  فقط  الثالث  الرئيس 
 1868 العام  في  جونسون  أندرو  بعد  عزل 

دعمًا   )...( يبدو  أن  يمكن  بالتحدث،  لدودا 
تقاسم  حول  المواربة  بوتين  لرواية  ضمنيًا 
بولندا في بداية الحرب العالمية الثانية ولتناسي 
وهتلر«.  السوفياتي  االتحاد  بين  المصافحة 
عندما  بولندا  في  االستياء  أخيرًا  بوتين  أثار 

اغتنم  لكنه   ،1999 العام  في  كلينتون  وبيل 
في  العالمي  االقتصادي  المنتدى  إلى  رحلته 
األميركي«.  الحلم  لـ»عودة  للترويج  دافوس 
بأنها  الثالثاء  أخرى  مرة  محاكمته  ووصف 

»مهزلة« و»حملة شعواء«.
هاتفية  مكالمة  المحاكمة  صلب  وفي 
نظيره  من  ترامب  خاللها  طلب  يوليو  في 
تحقيق  فتح  زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني 
الديمقراطي  خصمه  بايدن،  جو  حول 

نوفمبر. في  الرئاسية  لالنتخابات  المحتمل 
يشكلون  الذين  الديمقراطيون،  ويتهم 
الغالبية في مجلس النواب، ترامب بممارسة 
بايدن  التحقيق حول  لتبدأ  كييف  مع  االبتزاز 
لكن  العسكرية.  المساعدات  سيوقف  أنه  أو 
صفحات   110 من  مذكرة  في  يقول  دفاعه 
إن  اإلثنين  الشيوخ  مجلس  إلى  ُرفعت 

»الرئيس لم يرتكب أي خطأ«.
رجل  عن  الدفاع  خط  هؤالء  ويشكل 
يطلق  الذي  عامًا،   73 البالغ  السابق  األعمال 
القواعد  كسر  في  ويرغب  االستفزازات 
المسألة في سبتمبر،  السياسية. ومنذ كشف 
كانت  أوكرانيا  رئيس  مع  مكالمته  أن  يكرر 

»مثالية«.
األبيض،  للبيت  القانوني  الفريق  ودعا 
المدعي  مثل  القضاء  نجوم  بعض  وضمنه 
العام السابق كينيث ستار، الذي حاول إسقاط 
مجلس  لوينسكي،  قضية  في  كلينتون  بيل 
آدم  لكن  الفور«.  على  »تبرئته  إلى  الشيوخ 
ثالثة  »ارتكب  ترامب  أن  إثبات  يريد  شيف 
أخطاء دستورية تستحق العزل. فقد أيد تدخاًل 
أجنبيًا، ووضع األمن القومي في خطر وحاول 

الغش في االنتخابات المقبلة«.

وبمعاداة  هتلر  مع  بالتواطؤ  البلد  هذا  اتهم 
الحرب  اندالع  في  بالمساهمة  وحتى  السامية، 
العالمية الثانية. وقال المحلل البولندي مارسين 
على  سلبًا  »التأثير  هو  هدفه  إن  زابوروفسكي 
بالواليات  وبالتالي  بإسرائيل،  بولندا  عالقة 

المتحدة«.
ضحايا  نصب  معهد  في  المنتدى  وينظم 
القدس  في  فاشيم(  )ياد  اليهود  محرقة 
كانتور  موشيه  فياتشيسالف  خصوصًا  المحتلة، 
قادة  أحد  الكرملين،  من  القريب  الملياردير 
من  عدد  ورئيس  الروسية  اليهودية  الجالية 
المجلس  بينها  العالمية  اليهودية  المنظمات 

اليهودي األوروبي.
للمعهد  السابق  المدير  زابوروفسكي  وقال 
يصادق  »بوتين  إن  الدولية  للشؤون  البولندي 
إسرائيل واليهود الروس في إسرائيل النافذين 
ليبرمان«  أفيغدور  مثل  األحيان،  أغلب  في 
العلماني.  القومي  بيتنا«  »إسرائيل  حزب  زعيم 
البولندية  العالقات  تدهورت  »إذا  وأضاف: 
اليهودية، فستقف الواليات المتحدة إلى جانب 

إسرائيل«.
بولندا  إلى  ينظر  ال  إسرائيل  »في  أنه  وتابع 
المعادية  و»المشاعر  لهتلر  ضحية«  أنها  على 
من  الرغم  على  هناك،  جدًا«  قوية  لبولندا 
في  أزمة  إلنهاء  وارسو  قدمتها  التي  التنازالت 
اعتبرت  بولندي  قانون  صدر  وحينذاك   .2018
التطرق  اليهود من  أن هدفه هو منع  إسرائيل 
إلى جرائم بولندا حيالهم. وبولندا هي األرض 
اليهود.  من  عدد  أكبر  سقوط  شهدت  التي 
الذين  مواطنيها  من  ماليين  ستة  أصل  ومن 
هناك  كان  الثانية،  العالمية  الحرب  خالل  قتلوا 
البولندي  المعلق  وذكر  يهودي.  ماليين  ثالثة 
أنه  »فاكت«  جريدة  في  غيبرت  كونستانتي 
الطرف  موسكو–القدس–وارسو،  »المثلث  في 

اإلسرائيلي يفضل بوتين على دودا«.

ترامب لن يحضر المحاكمة 
وهو الرئيس الثالث فقط 
الذي يواجه محاكمة عزل

يتهم الديمقراطيون الذين يشكلون 
الغالبية في مجلس النواب ترامب 

بممارسة االبتزاز مع كييف

تعزيزات آسيوية في مواجهة فيروس الصني الغامض
وسط مخاوف من أزمة صحية عالمية، عززت عدة 
انتشار  لمواجهة  الرقابية  تدابيرها  آسيوية  دول 
المسبب  الفيروس  يشبه  غامض  جديد  فيروس 
وفاة  عن  الثالثاء  حتى  وأسفر  السارس،  لمرض 

ستة أشخاص في الصين.
وسنغافورة  كونغ  هونغ  إلى  بانكوك  ومن 
وسيدني، عززت السلطات إجراءاتها الرقابية على 
فيها  ينتشر  التي  المناطق  من  الواصلة  الرحالت 
الفيروس  هذا  أن  الصين  أكدت  بعدما  المرض، 
قابل  الكورونا  فيروسات  لمجموعة  المنتمي 

لالنتقال بين البشر.
أول إصابة  الثالثاء،  اكتشافها،  تايوان  وأعلنت 
عاما،   50 العمر  من  تبلغ  امرأة  لدى  بالفيروس 
وهي  تايبيه  العاصمة  في  تاويون  مطار  وصلت 
تعاني من حرارة مرتفعة والتهاب بالحلق، وأبلغت 
أعلن  ما  وفق  بعوارضها،  الصحي  الحجر  سلطات 

مركز مكافحة األوبئة.
السوق  تزر  لم  أنها  للسلطات  المرأة  وأكدت 
للمرة  الفيروس  ظهر  حيث  ووهان،  في  المحلي 
في  حيوانات  أو  طيور  من  تقترب  ولم  األولى 
الصين،  وأكدت  الصين.  وسط  الواقعة  المدينة 
عدد  ليصل  جديدة،  حالة   77 اكتشاف  الثالثاء، 

المصابين بالمرض إلى نحو 300 شخص.
أشخاص  ثالثة  وفاة  عن  الفيروس  وأسفر 
يخضع  بينما  ووهان،  في  الثالثاء،  إضافيين، 
الصينية،  المستشفيات  للمراقبة في  922 شخصا 
وعقدت  البالد.  في  الصحية  السلطات  حسب 
جنيف  في  األربعاء،  العالمية،  الصحة  منظمة 

إعالن  الضروري  كان من  إذا  ما  لتحديد  اجتماعا 
انتقال  »حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي« مع 
الفيروس إلى أشخاص آخرين في اليابان وكوريا 
الجنوبية وتايالند. وفرضت السلطات في تايالند 
اتخاذ إجراءات قياس حرارة الجسم للواصلين إلى 

وكرابي،  وبوكيت  ماي  وشيانغ  بانكوك  مطارات 
من مناطق صينية تشهد انتشارا للفيروس. وأعلن 
شارنفيراكول،  أنوتين  التايالندي،  الصحة  وزير 
يخضعون  الواصلين  المسافرين  أن  بيان  في 
لهذه اإلجراءات »دون استثناء«، ويوضعون تحت 

الرقابة في حجر صحي لمدة 24 ساعة إذا أظهروا 
مؤشرات بارتفاع حرارة الجسم.

حالة إنذار
التي  الدولية  الرحالت  ربع  تايالند  وتستقبل 

 11 سكانها  عدد  يبلغ  التي  ووهان  من  تقلع 
مليون نسمة، وحيث تم اكتشاف المرض للمرة 

األولى في سوق في ديسمبر.
عطلة  في  الصينية  السنة  رأس  اقتراب  ومع 
من  أكثر  يعبر  أن  يفترض  األسبوع،  نهاية 
يوميا،  ووهان–تايالند  طريق  مسافر   1300
انتشار  لخطر  التصدي  المملكة  تحاول  لذلك 
المكتظ. السياحي  الموسم  الفيروس خالل هذا 

أنها  كذلك  كونغ  هونغ  سلطات  وأعلنت 
ذاكرة  زالت  ما  بينما  قصوى«،  »إنذار  حالة  في 
الحادة  التنفسية  السارس  متالزمة  انتشار 
المئات  بحياة  أودت  بعدما  األذهان  في  حاضرة 

بين عامي 2002 و2003.
وهو  المدينة،  مطار  في  السلطات  وتجري 
العالم،  في  ازدحاما  المطارات  أكثر  بين  من 
حرارة  لدرجة  فحصا  أصال  العادية  األيام  في 
يصلون  الذين  وعلى  المسافرين.  كل  جسم 
من ووهان أن يملؤوا استمارة، وقد يتعرضون 
حال  في  أشهر  السجن ستة  إلى  لعقوبات تصل 

فيها. كذبوا 
على  أيضا  مشددة  رقابة  إجراءات  وتتخذ 
وزارة  وأعلنت  للصين.  الواسعة  البرية  الحدود 
عدوى  انتقال  »خطر  وجود  فيتنام  في  الصحة 
حدودها  على  الرقابة  بتشديد  وأمرت  مرتفع« 
البلدين. الشمالية وهي مركز عبور مكتظ بين 

وأكدت سلطات النقل الصينية أن المسافرين 
مقابل  تعويضات  على  سيحصلون  ووهان  إلى 
الداء  وهذا  القطار.  أو  الطائرة  بطاقات  ثمن 
يرجع إلى نوع جديد من عائلة فيروس كورونا 
وقد  الفيروسات.  من  كبيرا  عددا  تضم  التي 
مؤذية  غير  أمراضا  الفيروسات  هذه  تسبب 

مصدر  أيضا  لكنها  الزكام،  مثل  اإلنسان  لدى 
ألمراض أكثر خطورة مثل السارس.

عزل وحجر صحي
مساء اإلثنين، أكد العالم الصيني المعروف في 
نانشان في حديث  للصحة جونغ  الوطنية  اللجنة 
إمكانية  أن  العامة،  في«  تي  »سي سي  قناة  مع 
انتقال المرض من شخص إلى آخر »ثبتت«، وهو 

أول تأكيد معلن في هذا الصدد.
تدرس  التي  العالمية  الصحة  منظمة  لكن 
من  بيان  في  أشارت  ووهان  إلى  بعثة  إرسال 
تعطي  كافية  معطيات  توجد  »ال  أنه  إلى  جنيف 
الفيروس«.  انتقال  كيفية  حول  نهائية  خالصة 
وحذر المتحدث باسمها طارق ياراسيفيك من أن 
»حاالت جديدة ستظهر« في الصين ودول أخرى. 
وأصيب بفيروس السارس 8096 شخصا، وأودى 
بحياة 774 شخصا في العالم، بينهم 349 شخصا 
في الصين، و299 شخصا في هونغ كونغ، حسب 

منظمة الصحة العالمية.
وانتقدت المنظمة الدولية حينها الصين بشدة 
المرض،  انتشار  حول  إنذار  إطالق  في  لتأخرها 
ظل  وفي  انتشاره.  مدى  على  التكتم  ومحاولتها 
حركة كثيفة في وسائل النقل تسبق احتفاالت رأس 
السنة الصينية، السبت، ما يزيد من خشية زيادة 
العدوى، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، اإلثنين، 
إلى تعبئة في البالد لتصدي الفيروس. ولم تتأخر 
السلطات المعنية بالعمل على تنفيذ توصيات شي. 
وأعلنت بكين، الثالثاء، تصنيفها الفيروس الجديد 
من  وانطالقا  السارس.  فيروس  فئة  نفس  في 
ذلك، يكون من اإللزامي عزل من جرى تشخيصهم 
بالمرض، ويمكن اتخاذ تدابير حجر صحي بحقهم.
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ونشرتها  السجن  خارج  هربتها  رسائل  وفق 
وسائل إعالم بريطانية الثالثاء، رفضت أكاديمية 
بتهمة  إيران  في  مسجونة  أسترالية–بريطانية 
التجسس عرضت طهران عليها العمل كجاسوسة 

لصالح الجمهورية اإلسالمية.
األشهر  أن  غيلبرت  مور-  كايلي  وكتبت 
معزول  جناح  في  قضتها  التي  األولى  العشرة 
أيوين  سجن  في  اإليراني  الثوري  للحرس  تابع 
بصحتها  بدرجة خطيرة«  »مضرة  كانت  بطهران 
»ذي  جريدتتي  من  مقتطفات  وفق  النفسية، 

ممنوعة  زلت  »ما  وقالت:  و»تايمز«.  غارديان« 
تتدهور  أن  وأخشى  والزيارات،  االتصاالت  من 
حالتي النفسية بشكل إضافي إذا بقيت في جناح 
للغاية«.  كثيرة  لقيود  يخضع  الذي  هذا  االعتقال 
سنوات  عشر  مدتها  بالسجن  عقوبة  وتقضي 

بتهمة التجسس التي تنفيها.
أن  »الرجاء  غارديان«:  »ذي  بحسب  وكتبت 
وحاسم  رسمي  كرفض  هذه  رسالتي  تقبلوا 
االستخباراتي  الفرع  مع  العمل  على  لعرضكم 
»لست  وقالت:  اإليراني«.  الثوري  للحرس 
جاسوسة. لم أكن يومًا جاسوسة ولست مهتمة 
عندما  بلد.  أي  في  تجسس  منظمة  مع  بالعمل 
أعيش  وأن  حرة  أكون  أن  أريد  إيران  أغادر 

وتم  والتهديدات«.  االبتزاز  تحت  ال  حرة،  حياة 
وُاتهمت  سبتمبر.  في  األكاديمية  توقيف  تأكيد 
عائلتها  لكن  أخرى«،  دولة  لصالح  بـ»التجسس 
من  أشهر  قبل  ُاعتقلت  أنها  إلى  آنذاك  أشارت 
ذلك. وأشارت مور-غيلبرت، المحاضرة في مجال 
أنه  إلى  ملبورن  جامعة  في  اإلسالمية  الدراسات 
استئنافها،  قرارين مختلفين كرد على  تم عرض 
لعشر  واآلخر  شهرًا   13 مدته  لحكم  أحدهما 

سنوات.
الزنزانة  في  قضتها  التي  األشهر  أن  وكتبت 
طوال  مضاءة  األنوار  تبقى  حيث  االنفرادية، 
إلى  نقلها  في  ساهمت  الـ24  اليوم  ساعات 
الماضي،  الشهر  »خالل  وقالت:  المستشفى. 

ُأدخلت إلى )قسم( العناية الخاصة في مستشفى 
بقية اهلل مرتين وإلى عيادة السجن ست مرات«. 
نفسية  مشكلة  أعاني  أنني  »أعتقد  وأضافت: 

جدية«.
في  تعليمها  تلقت  التي  األكاديمية  وذكرت 
عن  اإليراني  المسؤول  أن  كامبريدج  جامعة 

ملفها صادر كتبها »للضغط علّي نفسيًا«.
»تايمز«:  في  مقتطفات  بحسب  وأفادت 
هاتفية  محادثة  إال  أجِر  لم  ذلك،  إلى  »إضافة 
ويذكر  عائلتي«.  مع  دقائق  أربع  لمدة  واحدة 
فيه  تقبع  الذي  نفسه  السجن  في  محتجزة  أنها 
راتكليف،  زغاري  نازانين  اإليرانية  البريطانية- 

التي كانت محور حملة واسعة تطالب بإطالقها.

بانكوك - هونغ كونغ - سنغافورة - سدني- وكاالت

لندن - وكاالت

القدس المحتلة - وكاالتواشنطن - وكاالت

مع اختيار بولندا الغيابمع بدء املحاكمة في مجلس الشيوخ

● كايلي مور غيلبرت   »أرشيفية«
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● محتجون ضد السلطة في بيروت في مواجهة قوات مكافحة الشغب● الرئيس اللبناني ميشال عون مترأسا أول اجتماع لحكومة حسان دياب

بعد مخاض عسير

حكومة حسان دياب في مهمة صعبة إلنعاش االقتصاد واستعادة ثقة الشارع اللبناني
غير  احتجاجية  حركة  على  أشهر  ثالثة  بعد 
مساء  ُأعلنت  السياسية،  الطبقة  ضد  مسبوقة 
المنوط  الجديدة  اللبنانية  الحكومة  الثالثاء 
بها التصدي لمهمة صعبة تتمثل بإعادة إحياء 
المتظاهرين  ثقة  واسترداد  منهار  اقتصاد 
التشكيلة  إعالن  فور  الشارع  إلى  عادوا  الذين 
عشرين  من  الحكومة  وتتألف  الجديدة. 
هما  اثنين  باستثناء  جميعًا،  يتولون  وزيرًا 
البيئة  ووزير  دياب  حسان  الحكومة  رئيس 
دميانوس قطار، حقائب وزارية للمرة األولى. 
وللمرة  نساء.  ست  الجديدة  الحكومة  وتضم 
ُأسندت  اللبنانية،  الحكومات  تاريخ  في  األولى 
الدفاع  حقيبة  عدرا  عكر  زينة  هي  امرأة  إلى 

ومنصب نائبة رئيس الحكومة.
أستاذ  وهو  الجديد،  الحكومة  رئيس  وقال 
الحكومة  تشكيل  كلف  عامًا(   61( جامعي 
للصحفيين  وحلفائه،  اهلل  حزب  من  بدعم 
»أحيي  الجمهوري:  القصر  في  تجمعوا  الذين 
هذا  نحو  دفعت  التي  والثورة  االنتفاضة 
بأنها  حكومته  واصفًا  لبنان«،  فانتصر  المسار 
على  المعتصمين  تطلعات  عن  تعبر  »حكومة 
مساحة الوطن خالل أكثر من ثالثة أشهر من 

الغضب«.
»ستعمل  الجديدة  الحكومة  أن  وأضاف 
القضاء  استقاللية  وهي  مطالبهم،  تلبية  على 
الثراء  ومكافحة  المنهوبة  األموال  واستعادة 
ووضع  البطالة  ومكافحة   )...( المشروع  غير 
اللحمة  يكرس  لالنتخابات  جديد  قانون 

الوطنية التي أفرزتها الساحات«.
من  تتألف  الحكومة  أن  دياب  وأكد 
بأن  علمًا  حزبيين«،  و»غير  »تكنوقراط« 
السياسية منذ  والتصريحات  اإلعالمية  التقارير 

بدأت تتسرب األسماء المشاركة في الحكومة، 
تؤكد أن الوزراء محسوبون إلى حد بعيد على 

أحزاب سياسية كبرى.
إن  قال  الجديد  الحكومة  رئيس  لكن 

حكومته تحمل »لون لبنان«.
الوزراء الجدد السفير السابق ناصيف  وبين 
والخبير  للخارجية،  وزيرًا  عين  الذي  حتي 
وزيرًا  عين  الذي  وزني  غازي  االقتصادي 
األول  أن  إعالمية  تقارير  وذكرت  للمالية. 
وزير  الحر«  الوطني  »التيار  رئيس  من  قريب 
من  والثاني  باسيل،  جبران  السابق  الخارجية 

رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
لكن ردة الفعل الشعبية األولى على تشكيل 

المواطنين  عديد  نزول  في  تمثلت  الحكومة 
طرق  قطع  إلى  عمدوا  وقد  الشارع،  إلى 
)وسط(  جبيل  ومدن  بيروت  في  رئيسية 
وطرابلس )شمال( وصيدا )جنوب(، باإلطارات 

والعوائق. المشتعلة 
مئات  تجمع  العاصمة  وسط  وفي 
إلى  يؤدي  شارع  مدخل  أمام  المتظاهرين 
من  تعزيزات  به  أحاطت  الذي  البرلمان 
األسالك  انتزاع  المحتجون  وحاول  الشرطة. 
التي  األمن  وألقوا حجارة على قوات  الشائكة 
للدموع  المسيل  الغاز  بقنابل  عليهم  ردت 

المياه. وخراطيم 
تتجاوب  ال  الحكومة  أن  المحتجون  واعتبر 

التي  السياسية  األحزاب  ألن  مطالبهم؛  مع 
الوزراء.  بتسمية  قامت  التي  هي  يرفضونها 
الذي  )37 عامًا(  وقال شربل قاعي، مهندس، 
المتظاهرين  من  مجموعة  مع  يشارك  كان 
بيروت:  وسط  في  البرلمان  قرب  تجمع  في 
كل  من  خاليًا  لبنان  جديدًا،  لبنان  »نريد 

الفاسدين«.
الشعب  من  يسخرون  »إنهم  وأضاف: 
اللبناني عبر تشكيل مثل هذه الحكومة. نحن 
يتقاسمون  كانوا  بينما  شهرين،  منذ  ننتظر 

الحصص«.
يعقوبيان،  بوال  المستقلة  النائبة  وقالت 
المتعاطفة مع االنتفاضة الشعبية في تغريدة 

هي  الجديدة  الوجوه  »إن  »تويتر«،  على 
مضيفة  قديم«،  ثوب  على  جديدة  كرقعة 
بتأليف  بوعده  يلتزم  »لم  دياب  حسان  أن 

مستقلين«. حكومة 
في  المشاركة  عدة  أحزاب  رفضت  وقد 
برئاسة  المستقبل  تيار  رأسها  على  الحكومة، 
الحريري  سعد  السابق  الحكومة  رئيس 
جعجع.  سمير  برئاسة  اللبنانية  القوات  وحزب 
خالل  دياب  اتصاالت  انحصرت  وبالتالي، 
العمل على تشكيلة حكومته على فريق واحد 
يتزعمه  الذي  الحر  الوطني  بالتيار  يتمثل 
ويرأسه  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس 
صهره جبران باسيل، وحلفاؤه وأبرزهم حزب 

اهلل وحركة أمل التي يترأسها رئيس المجلس 
بري. نبيه  النيابي 

حراكًا  أكتوبر   17 منذ  لبنان  ويشهد 
الطبقة  بإسقاط  يطالب  مسبوق  غير  شعبيًا 
ويحملها  بالفساد  ويتهمها  كاملة  السياسية 
وأدت  االقتصادي.  الوضع  انهيار  مسؤولة 
السابقة  الحكومة  استقالة  إلى  االحتجاجات 
الماضي  األسبوع  ووقعت  أسابيع.  ثالثة  بعد 
األمن  عناصر  بين  مسبوقة  غير  مواجهات 
إصابة  أسفرت عن  العاصمة  في  ومتظاهرين 
وتخللتها  بجروح،  شخص   500 من  أكثر 
تجارية  محال  وتحطيم  تخريب  عمليات 

ومصارف.
كانت  رأيناها  التي  »المشاهد  دياب:  وقال 
االستقرار  نحفظ  أن  اآلن  المهم  جدًا.  مؤلمة 
االستقرار  لحفظ  األمنية  القوى  ونساعد 
االستحقاق  اإلنقاذ«. وسيكون  ورشة  وإطالق 
األول لحكومة دياب نيل ثقة مجلس النواب.

شاقة  مهمة  الجديدة  الحكومة  وتنتظر 
المانحون  يطلبها  إصالحات  إجراء  في  تتمثل 
للبنان  مساعدات  تقديم  مقابل  الدوليون 
تمكنه من استعادة استقرار سعر صرف الليرة 
اللبنانية التي فقدت أكثر من ثلث قيمتها في 
يعتقدون  المحللين  لكن  الموازية.  السوق 
الكثير.  فعل  يمكنها  ال  المقبلة  الحكومة  بأن 
كريم  السياسية  العلوم  في  األستاذ  وقال 
حكومة  أي  تنتظر  التي  »المهمة  المفتي: 

خالل هذه الفترة الخطيرة مهمة شاقة«.
المتعددة  الطبيعة  إلى  »بالنظر  وأضاف: 
التفكير  الصعب  من  أنه  يبدو  لألزمة،  األبعاد 
المالية  للمشكالت  األجل  قصيرة  حلول  في 
وتعد  البالد«.  في  واالجتماعية  واالقتصادية 
اإلجمالي  المحلي  بالناتج  الدين مقارنة  نسبة 
نحو  وتبلغ  العالم،  في  األعلى  من  لبنان  في 

تسعين مليار دوالر.

بيروت – وكاالت

الصدر دعا إلى تظاهرة مليونية ضد الوجود األميركي في البالد

بينهم عائلة كاملة

قتلى جدد في العراق واالنتخابات املبكرة على رأس أولويات املحتجني

مقتل 12 مدنيا في قصف روسي شمال غرب سورية

مع انتهاء مهلة كانوا حددوها للسلطات لتنفيذ 
ثالثة  من  أكثر  منذ  بها  يطالبون  إصالحات 
عراقيين،  متظاهرين  أربعة  نحو  قتل  أشهر، 
الجاري،  األسبوع  من  والثالثاء  اإلثنين  بين  ما 
خالل محاوالت لقطع الطرقات في بغداد ومدن 

جنوبية عدة.
األول  منذ  البالد  المطلبية  االحتجاجات  وتهز 
الحكومة،  المتظاهرون  أمهل  وقد  أكتوبر.  من 
اإلثنين الماضي، أسبوعًا واحدًا لتنفيذ اإلصالحات 
بانتخابات  المحتجون  ويطالب  فالتصعيد.  وإال 
انتخابي  قانون  إلى  استنادًا  مبكرة  تشريعية 
ومحاسبة  مستقل،  وزراء  رئيس  واختيار  جديد، 

المسؤولين الفاسدين.
بغداد  في  المتظاهرون  عمد  األحد،  ومنذ 
السريعة  الطرق  إغالق  إلى  عدة  جنوبية  ومدن 
قبل ساعات من  المشتعلة،  باإلطارات  والجسور 
القيام  هؤالء  وحاول  المحددة.  المهلة  انتهاء 
القوات األمنية كانت  اإلثنين، لكن  بذلك صباح 
في  الجيش  أعلن  إذ  مسبقًا،  نفسها  جهزت  قد 
فتح  وأعاد  متظاهرين  تسعة  اعتقل  أنه  بيان 

الطريق الرئيسي في العاصمة.
وأفاد صحفي من »فرانس برس« بأن مئات 
المتظاهرين احتشدوا في ساحة الطيران وسط 
التي  األمنية  القوات  مع  اشتبكوا  حيث  بغداد، 
والرصاص  للدموع  المسيل  الغاز  قنابل  أطلقت 

الحي في الهواء لتفريقهم.
وأقدم شبان يرتدون خوذات وأقنعة لحماية 
على  للدموع،  المسيل  الغاز  قنابل  أنفسهم من 
محاولة  في  الشارع  في  معدنية  حواجز  إقامة 
مصدر  وقال  الشغب.  مكافحة  شرطة  لعرقلة 
بالرصاص  قتال  اثنين  متظاهرين  »إن  طبي: 
مسيلة  بقنبلة  وثالثًا  بالرأس،  أحدهما  الحي 
أكثر  إصابة  إلى  مشيرًا  عنقه«،  اخترقت  للدموع 

من خمسين شخصًا بجروح.
منذ  العراق،  جنوب  مدن  غالبية  وتحولت 
من  ساحات  إلى  اإلثنين  األحد-  ليل  منتصف 
الرئيسية  الطرق  لقطع  المشتعلة  اإلطارات 
والناصرية  الكوت  في  خصوصًا  والفرعية، 

والعمارة والديوانية وكربالء.
وُأغلقت غالبية المحال التجارية واألسواق في 
أعلنت محافظات واسط وذي  المدن، فيما  تلك 
وقال  الرسمي.  الدوام  تعطيل  والديوانية  قار 
الديوانية،  )28 عامًا( من  المتظاهر محمد فائق 
المدينة،  مداخل  غالبية  المحتجون  أغلق  حيث 

منذ  السياسية  والطبقة  الحكومة  تسويف  »إن 
أكثر من ثالثة أشهر، هو ما دفعنا إلى خطوات 

تصعيدية«.
العراقي  بالعلم  نفسه  يلف  وهو  وأضاف 
»التصعيد  دخان  أعمدة  خلفه  من  وترتفع 
الناصرية،  وفي  مطالبنا«.  تحقيق  حتى  مستمر 
يربط  الذي  السريع  الطريق  المتظاهرون  قطع 

محافظة ذي قار ببغداد.
الشيعة،  لدى  المقدسة  كربالء  مدينة  وفي 
تظاهراتنا  إن  لهم  »قلنا  المتظاهرين:  أحد  قال 
الحي«.  الرصاص  علينا  أطلقوا  وبعدها  سلمية 
وقال آخر: »نحن مستمرون )...( ونقولها للنظام 

الفاسد، ال تستهينوا بالمتظاهرين«.
شهدتها  التي  العنف  أعمال  وأسفرت 
نحو  مقتل  عن  البالد  أنحاء  في  التظاهرات 
وإصابة  المحتجين،  من  غالبيتهم  شخصًا   460
الناشطون  وتعرض  بجروح.  ألفاً   25 من  أكثر 
واغتيال  خطف  وعمليات  ترهيب  لحمالت  أيضًا 
بطبقة  المحتجون  ويطالب  عدة.  محافظات  في 
الذين  المسؤولين  عن  بدالً  جديدة  سياسية 

يحتكرون السلطة منذ ما يقارب 17 عامًا.
واعتبرت الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم 

هينيس-بالسخارت  جينين  العراق  في  المتحدة 
إلى  سيؤدي  المتظاهرين  مطالب  إهمال  أن 

المزيد »من غضب الرأي العام وانعدام الثقة«.
خطواٍت  أي  »إن  بيان  في  بالسخارت  وقالت 
اُتخذت حتى اآلن لمعالجة شواغل الناس ستبقى 

جوفاء إذا لم يتم إكمالها«.
والتماسك  الداخلية  »الوحدة  أن  وأضافت 
العاجلة  بالضرورة  تتسم  عوامل  والتصميم 
لبناء القدرة على الصمود في مواجهة المصالح 
العناصر  و/أو  األجنبي  والتدخل  الضيقة  الحزبية 
اإلجرامية التي تسعى بنشاط إلى عرقلة استقرار 

العراق«.
أن  بعد  تراجعًا  االحتجاجات  حركة  وشهدت 
مسيرة  طائرة  بواسطة  المتحدة  الواليات  قتلت 
في  القدس  فيلق  رئيس  الحالي  يناير  مطلع 
الثوري اإليراني الجنرال قاسم سليماني  الحرس 
مهدي  أبو  الشعبي  الحشد  هيئة  رئيس  ونائب 
المهندس قرب بغداد، ما أثار موجة غضب لدى 

فئات واسعة من العراقيين.
وردت طهران بإطالق صواريخ بالستية على 
قاعدة عين األسد حيث تتمركز قوة أميركية في 
األميركية، صوت  الغارة  على  وردًا  العراق.  غرب 

تواجد  إنهاء  الحكومة  تفويض  على  البرلمان 
القوات األجنبية في البالد.

عديدها  العراق  في  أميركية  قوة  وتنتشر 
الدولة  تنظيم  محاربة  على  تعمل  جندي   5200
الواليات  تقوده  دولي  تحالف  ضمن  اإلسالمية 
المتحدة منذ نهاية العام 2014، بناء على طلب 

من الحكومة العراقية.
والسفارة  خصوصًا  القوات  تلك  وتتعرض 
األميركية في بغداد إلى هجمات بالصواريخ منذ 
صواريخ  ثالثة  سقوط  آخرها  كان  عدة،  أشهر 
أفاد  ما  بحسب  اإلثنين،  مساء  »كاتيوشا«، 
المحتجون  أمني وشهود عيان. ويرفض  مصدر 
يكون  وأن  وإيران،  المتحدة  الواليات  من  كاًل 
المتخاصمين.  البلدين  بين  العراق ساحة صراع 
ودعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى تظاهرة 
بالوجود  للتنديد  يناير   24 في  »مليونية« 

األميركي في العراق.
استقالة  منذ  سياسيًا  شلاًل  العراق  ويشهد 
وال  ديسمبر.  مطلع  المهدي  عبد  عادل  حكومة 
التوافق  على  قادرة  غير  السياسية  الكتل  تزال 
على شخصية بديلة لرئاسة الوزراء رغم انقضاء 

المهل الدستورية.

بغداد – وكاالت

دمشق – وكاالت

في  روسية  حربية  طائرات  شنتها  غارات  في 
األقل،  على  مدنيا   12 قتل  غرب سورية،  شمال 
أفاد  ما  وفق  الثالثاء،  أطفال،  سبعة  بينهم 

المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
وأشار المرصد إلى أن من بين الضحايا عشرة 
ثمانية  عائلة كاملة مؤلفة من  بينهم  مدنيين، 
مدنيين بينهم ستة أطفال، في غارات على غرب 
متاخمة  منطقة  ،وهي  )شمال(  حلب  محافظة 
الجهاديون  عليها  ويسيطر  إدلب  لمحافظة 

والفصائل المقاتلة.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن »أن 
إحدى الغارات استهدفت منزالً على مشارف قرية 
بأكملها،  العائلة  مقتل  إلى  أدى  مما  كفرتعال، 
جراء  مدنيان  قتل  كما  أطفال«.  ستة  ضمنها 
)شمال  إدلب  محافظة  في  الجوية  الضربات 

غرب(، بحسب المرصد.
وأشار المرصد إلى أن »عدد الشهداء مرشح 
لالرتفاع« نظرا لوجود جرحى »في عدة مناطق 

بعضهم في حاالت خطرة«.
بمعظمها  الواقعة  إدلب،  محافظة  وتتعرض 

النصرة  )جبهة  الشام  تحرير  تحت سيطرة هيئة 
نفوذًا،  أقل  مقاتلة  فيها فصائل  وتنتشر  سابقًا( 
منذ منتصف ديسمبر لتصعيد في القصف يتركز 
الشرقي  والجنوبي  الجنوبي  المحافظة  ريف  في 
حيث حققت قوات النظام تقدمًا بسيطرتها على 

الرحمن  عبد  وأضاف  والبلدات.  القرى  عشرات 
محافظة  على  أيام،  ثالثة  منذ   ، »القصف  أن 
هو  حلب  غرب  في  وبخاصة  وحولها  إدلب 
روسي حصرا«. ولفت »إنهم يريدون أن يبعدوا 
الجهاديين والفصائل عن حلب المدينة وطريق 

حلب دمشق«. ورأى عبد الرحمن ان هذا القصف 
برية  عسكرية«  لعملية  تمهيدا  يكون  »قد 
أطراف  إلى  حشودا  أرسل  »النظام  أن  وبخاصة 

مدينة حلب خالل األسابيع الماضية«.
على  مدنيين  سبعة  مقتل  غداة  ذلك  وياتي 
شنتها  غارات  في  أطفال،  خمسة  بينهم  األقل، 
طائراتها حربية روسية في محافظة حلب، وفق 

ما أفاد المرصد.
قد  روسيا  وحليفتها  النظام  قوات  وكانت 
المنطقة  في  عملياتها  ديسمبر  منذ  صّعدت 
نحو  دفع  ما  الجنوبي،  إدلب  ريف  في  وتحديدًا 
350 ألف شخص إلى النزوح باتجاه مناطق شماالً 

أكثر أمنًا، وفق األمم المتحدة.
أعلنت  العنيف،  القصف  من  أسابيع  وبعد 
التوصل  الحالي  الشهر  من  التاسع  في  روسيا 
إلى اتفاق لوقف إطالق النار أكدته تركيا الحقًا. 
إال أن وقف إطالق النار لم يستمر سوى بضعة 
منذ  الحربية  الطائرات  تعاود  أن  قبل  أيام 
منتصف األسبوع الماضي التصعيد في المنطقة 
تحرير  هيئة  سيطرة  تحت  بمعظمها  الواقعة 
فيها  وتنشط  سابقًا(  النصرة  )جبهة  الشام 
فصائل معارضة أخرى أقل نفوذًا. وُتكرر دمشق 

نيتها استعادة كامل إدلب ومحيطها.

● محتجون في أحد شوارع بغداد 

● مسعفون سوريون ينقلون مصابا إثر غارة جوية شنتها قوات النظام في إدلب

اإلثنين،  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
الدولية  الجنائية  المحكمة  من  طلبت  أنها 
»أدوات  اإلسرائيلية  المحاكم  اعتبار 
لالحتالل«، ومحاسبة قضاتها كون قراراتهم 
ويأتي  الحرب«.  »جرائم  مستوى  إلى  ترتقي 
إعالن الوزارة في ضوء السياسة اإلسرائيلية 
الشرقية  بالقدس  العنيف  و»استفرادها 

المحتلة وأحيائها وبلداتها ومحيطها«.
وقالت الوزارة في بيان: »طالبنا المحكمة 
الجنائية الدولية بالنظر للمحاكم اإلسرائيلية 
تستعمل  إرهابية  وأدوات  احتالل  كأسلحة 
ضد المواطنين الفلسطينيين، كون قراراتها 
القضاة  ومحاسبة  الحرب  جرائم  مع  تستوي 

المتورطين في اتخاذ تلك القرارات«.
وقال مسؤول ملف المنظمات الدولية في 
الخارجية الفلسطينية السفير عمر عوض اهلل: 
تحكم  التي  اإلسرائيلية  المحاكم  أن  »نعتبر 
وضد  والمستوطنين  االحتالل  لصالح  غالبا 
الفلسطينيين، أدوات لالحتالل«. وأشار بيان 
الوزارة إلى أنها رفعت إلى المحكمة الجنائية 
الدولية قرار هدم األبنية في وادي الحمص 
خالل العام المنصرم. وأشارت الوزارة إلى أن 
بيانا  أصدرت  بنسودا  فاتو  العامة  »المدعية 

تحذيريا بهذا الخصوص«.
إخطارات  متابعة  استمرار  الوزارة  وأكدت 
الهدم الجديدة في وادي الحمص، خصوصا 

تحديا  »يعكس  الهدم  عمليات  استمرار  أن 
مباشرا للمحكمة الجنائية وإمعانا في ارتكاب 
القدس  إسرائيل  واحتلت  حرب«.  جرائم 
تخضع  كانت  بعدما   ،1967 العام  الشرقية 
للسيادة األردنية كسائر مدن الضفة الغربية 
لم  احتاللها، وضمتها الحقا في خطوة  قبل 

يعترف بها المجتمع الدولي.
يوليو  في  اإلسرائيلية  القوات  وهدمت 
غير  تعتبرها  فلسطينيين  منازل  الماضي، 
مقربة  على  القدس  جنوب  وتقع  قانونية 
المقدسة  المدينة  بين  الفاصل  السياج  من 
أثارت  عملية  في  المحتلة،  الغربية  والضفة 
وأضافت  وأوروبيا.  وأمميا  فلسطينيا  تنديدا 
»تهدف  بيانها:  في  الفلسطينية  الخارجية 
إلى   )...( المختلفة  االحتالل  أذرع  مشاريع 
وطابعها  المقدسة  المدينة  هوية  تغيير 
سلسلة  عبر  المسيحي  اإلسالمي  العربي 
البيان  وتطرق  االستعمارية«.  اإلجراءات  من 
البلدة  أسفل  »التهويدية«  الحفريات  إلى 
والقرارات  األقصى  والمسجد  القديمة 
وقال:  المنازل.  من  عدد  بإخالء  اإلسرائيلية 
كبيرا  تصعيدا  األخيرة  األشهر  »شهدت 
وارتفاعا ملحوظا في عدد المنازل والمنشآت 
هدمها  على  االحتالل  سلطات  أقدمت  التي 
المحتلة  القدس  في  بالهدم  وإخطارها 
الفلسطينية  الخارجية  وجددت  ومحيطها«. 
متابعة  لجنة  بتشكيل  »يونسكو«  مطالبة 
الحفريات  تلك  على  لتقف  للقدس  دولية 

ونتائجها »الكارثية«.

في ثاني محاولة لتشكيل حكومة للبالد منذ 
االنتخابات التشريعية قبل ثالثة أشهر، عين 
اإلثنين،  سعيد،  قيس  التونسي،  الرئيس 
رئيسا  الفخفاخ  إلياس  األسبق  المالية  وزير 
للوزراء، وكلفه بأن يشكل في غضون شهر 
واحد حكومة تحظى بثقة البرلمان المنقسم 
حبيب  فيها سلفه  بشدة، وهي مهمة فشل 
اإلسالمي،  النهضة  حزب  مرشح  الجملي 
إلى  البالد  بجر  الفشل  هذا  تكرار  ويهدد 

انتخابات تشريعية مبكرة.
منح  يناير   10 في  رفض  البرلمان  وكان 
حزب  رشحه  الذي  الجملي،  لحكومة  الثقة 
الفخفاخ  فشل  حال  وفي  اإلسالمي.  النهضة 
فلن  البرلمان  ثقة  تنال  حكومة  تشكيل  في 
يكون أمام التونسيين من خيار سوى العودة 
إلى صناديق االقتراع النتخاب برلمان جديد.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، مساء 
»إلياس  كلف  سعيد  الرئيس  إن  اإلثنين، 
الفخفاخ بتكوين الحكومة في أقرب اآلجال«. 
»سيتولى  الفخفاخ  أن  البيان  أوضح  وإذ 

مدة  يتجاوز  ال  أجل  في  الحكومة  تكوين 
شهر« اعتبارا من الثالثاء، أشار إلى أن هذه 
المهلة »غير قابلة للتجديد« حسب الدستور.

تم  الفخفاخ  تكليف  أن  إلى  البيان  ولفت 
الكتابية  المشاورات  من  سلسلة  ختام  »في 
األحزاب  مع  الجمهورية  رئيس  أجراها  التي 
الشعب،  نواب  بمجلس  واالئتالفات  والكتل 
أكبر  عن  المسؤولين  مع  لقاءات  وبعد 
المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات 
التي تم ترشيحها«. والفخفاخ )47 عاما( عين 
وزيرا للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح 
وزيرا للمالية في ديسمبر 2012 وهو منصب 

استمر فيه لغاية يناير 2014.
أن  عليها  البرلمان  ثقة  الحكومة  ولنيل 
تحوز على أصوات 109 نواب من أصل 217 
وتبدو  الشعب.  نواب  مجلس  منهم  يتشكل 
البرلمان  ظل  في  للغية  المهمة صعبة  هذه 
الحالي المنبثق من انتخابات أكتوبر المنصرم. 
وتمكنت تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت 
نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، 
من تحقيق نجاحات في انتقالها الديموقراطي 
النجاح  هذا  أن  غير  السياسي،  الجانب  من 

يصطدم بواقع اقتصادي صعب للغاية.

مطالب فلسطينية باعتبار املحاكم 
اإلسرائيلية »أدوات احتالل«

إلياس الفخفاخ أمام اختبار تشكيل 
حكومة تونسية جديدة

رام اهلل – وكاالت

● الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ )الرئاسة التونسية(

تونس – وكاالت



تعطل  أمــد  طــول  انعكاسات  من  محللون  يقلل 
الدول  منظمة  تزال  ال  إذ  الليبي،  النفط  ــدادات  إم
والــواليــات  وحلفاؤها  »أوبـــك«  للنفط  المصدرة 
المخزونات،  من  هائلة  بكميات  يحتفظون  المتحدة 
دوالرا   70 فوق  األسعار  ارتفاع  المحللون  ويستبعد 
في  طويل  تعطيل  ــوع  وق حالة  فــي  إال  للبرميل، 

اإلنتاج.
مستوى  أدنى  إلى  الليبي  النفط  إنتاج  وانخفض 
اإلنتاج  توقف  بعد  2011، خصوصا  أغسطس  منذ  له 
ألف   300 ينتج  الــذي  الــشــرارة،  وهــو  حقل،  بأكبر 
موانئ  على  القاهرة  القوة  حالة  وإعالن  يوميا  برميل 
النوف،  وراس  والسدرة  والزويتينة  والبريقة  الحريقة 
جانب  إلى  التصدير  بإيقاف  تعليمات  إصــدار  بعد 
الوفيرة  العالمية  اإلمدادات  بينما  أنابيب،  إغالق خط 

قد تعوض خسارة الصادرات من ليبيا.
اإلمدادات  في  اضطرابات  حدوث  من  الرغم  وعلى 
الدولية  الطاقة  وكالة  قالت  والعراق،  ليبيا  من  سواء 
من  صلبة«  »قــاعــدة  لديها  العالمية  السوق  إن 
في  السلع  أبحاث  رئيس  وقال  الوفيرة.  المخزونات 
جيف  األميركية،  ســاكــس«  »جــولــدمــان  مجموعة 
االقتصادية  »بلومبرج«  لقناة  تصريح  في  كــوري، 
للغاية  كبيًرا  تعطياًل  يكون  أن  »يجب  األميركية: 
أساس  على  للبرميل،  دوالًرا   70 فوق  األسعار  لرفع 
مستدام، إذ ال تزال الواليات المتحدة تحتفظ بكمية 

المخزونات«. هائلة من 
فائضة  طاقة  لديهم  وحلفاءها  »أوبك  أن  وأضاف 
من  اإلمــدادات  في  نقص  أي  عن  للتعويض  كافية 
ليبيا، وليس هناك عالمات حتى اآلن على أن الوضع 

العراق أصبح مشكلة هيكلية«. في 
من  اإلمــدادات  تعطل  إثر  النفط  أسعار  وارتفعت 
إلى  باإلضافة  العراق،  في  التوترات  وتصاعد  ليبيا، 
ارتفعت  إذ  اإليــرانــي،  األميركي  التصعيد  استمرار 
 66 إلــى  لتصل  الماضي  األحــد  برنت  خــام  أسعار 
انتهاء  مع  بالتزامن  لتتراجع  الواحد،  للبرميل  دوالرا 

مؤتمر برلين إلى 65 دوالرا.
إن  اليابانية،  النفط  جمعية  رئيس  قال  جانبه  من 
إمدادات  اضطراب  يعوض  قد  »أوبك«  إنتاج  ارتفاع 
على  التأثير  يقلص  مما  والعراق،  ليبيا  في  النفط 

العالمية. النفط  أسواق 
صحفي،  مؤتمر  في  تسوكيوكا،  تاكاشي  وأوضح 
في  الحوادث  بسبب  تتقلب  ربما  النفط  »أسعار  أن 
كثيرا  بالقلق  نشعر  أال  ينبغي  لكن  األخيرة،  اآلونة 
أوبك  بمقدور  إن  إذ  والطلب،  العرض  تــوازن  إزاء 
والعراق(«. وأشار تسوكيوكا،  ليبيا  )من  العجز  تغطية 
نفطا  تشتري  ربما  اليابانية  التكرير  شركات  أن  إلى 
إذ  والسعودية،  الكويت  بين  المشتركة  الحقول  من 

إنها استخدمت هذا النفط في السابق.
بنك  في  المحللين  من  عــدد  توقع  جانبهم  من 
ليبيا  من  الصادرات  تعليق  استمرار  عدم  بنك«  »كورز 
الصادرات  لمستوى  قريب  واستقرار  أطول  وقت  إلى 

واإلنتاج، حسبما نقلت شبكة »سي إن إن« األميركية.
للنفط  الوطنية  المؤسسة  كشفت  السياق  وفي 

وموانئ  حقول  إغــالق  عن  الناجمة  الخسائر  بــأن 
أميركي  دوالر  مليون   77 تبلغ  البالد  شرق  النفط 
اإلثنين:  ليل  بيان  في  المؤسسة،  وقالت  يوميا. 
جراء  اإلمكان  قدر  النفط  إنتاج  معدالت  »خفضنا 
بالكامل،  لوقفه  تجّنبا  والموانئ،  الحقول  إغــالق 
مليون   1.2 قدرها  اإلغالق سيكلفنا خسارة  واستمرار 
مليون   77 بنحو  تقّدر  مالّية  وخسائر  يوميا،  برميل 

دوالر يوميا«.
النفط،  وحقول  موانئ  أهــم  مواطنون  وأغلق 
ونشطاء  المدني  المجتمع  مؤسسات  دعت  بعدما 
على  احتجاجا  النفطية،  الموانئ  إغــالق  إلى  هناك 
إيرادات  وذهاب  ليبيا،  في  التركي  العسكري  التدخل 

»الجيش  قوات  تقاتل  مسلحة  مجموعات  إلى  النفط 
المؤسسة  بعدها  وأعلنت  قولها.  حسب  الوطني«، 
منطقة  في  القاهرة«  »القوة  حالة  للنفط  الوطنية 

النفطي. الهالل 
القانون  يوفرها  حماية  ــقــاهــرة«،  ال ــوة  ــق و»ال
الناشئة  القانونية  والمسؤولية  االلتزامات  بمواجهة 
النفطية، نتيجة أحداث خارجة  العقود  أداء  عن توقف 

التعاقد. عن سيطرة أطراف 
اللواء  الوطني،  الجيش  قوات  باسم  الناطق  وكان 
بأنها  النفطية  الموانئ  إغالق  وصف  المسماري،  أحمد 
»خطوة جبارة قام بها الشعب«، وأوضح أن إغالق تلك 
»الجيش  أن  مضيفا  مدني«،  شعبي  »عمل  الموانئ 

في  يتدخل  لن  وبالتالي  الليبي،  الشعب  لنداء  استمع 
إرادته«.

استمر  إذا  إنه  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وتقول 
التخزين  صــهــاريــج  مــلء  فــإن  الـــصـــادرات  وقــف 
 72 على  اإلنتاج  وسيقتصر  أيام،  بضعة  سيستغرق 
 1.2 نحو  تنتج  ليبيا  كانت  بعدما  يوميا.  برميل  ألف 

مليون برميل يوميا في اآلونة األخيرة.
إنتاج  أن  للطاقة  اإليطالية  »إيني«  مجموعة  ولفتت 
بسبب  جزئيا  انخفض  الليبي  الفيل  حقل  في  النفط 
»تؤكد  المجموعة:  باسم  متحدث  وقال  صمام.  إغالق 
في  جزئيا  انخفض  النفطي  الفيل  حقل  إنتاج  أن  إيني 
محطة  لصمام  القسري  اإلغــالق  بعد  الراهن  الوقت 
الفيل  أنابيب  خــط  على  الحمادة  لمحطة  مــجــاور 

-مليتة«.
والغاز،  للنفط  مليتة  شركة  الحقل  إدارة  وتتولى 
الوطنية  المؤسسة  بين  مشترك  مــشــروع  وهــي 
وتبعد  »إيني«.  اإليطالي  الطاقة  وعمالق  للنفط 
العاصمة  شرق  كم   500 نحو  النفطي  الهالل  منطقة 
وأكبر  النفط  من  األكبر  المخزون  وتضم  طرابلس، 
والزويتينة  البريقة  وهي  ليبيا  خارج  لشحنها  موانئ 

وراس النوف والسدرة.

يمتلك أصحاب المليارات في العالم، البالغ عددهم 
من  أكثر  يملكه  ما  تفوق  ــواال  أم حاليا،   2153
منظمة  أكدت  ما  وفق  العالم،  شعوب  من   %60
تركز  أن  إلى  مشيرة  الحكومية،  غير  »أوكسفام« 
»في  يأتي  خصوصا،  النساء  حساب  على  الثروات 

طليعة« أوجه التفاوت.
أميتابه  الهند  في  »أوكسفام«  مسؤول  وأكــد 
باهار، الذي سيمثل المنظمة هذا العام في منتدى 
»ال  أنــه  بيان  في  السنوي  االقتصادي  ــوس  داف
والفقراء  األغنياء  بين  الهوة  )مشكلة(  حل  يمكن 
التفاوت«،  لمكافحة  متعمدة  سياسات  دون  من 
الشركات  أن  من  تتأكد  أن  إلى  »الحكومات  داعيا 

واألغنياء يدفعون حصتهم العادلة من الضرائب«.
السنوي  »أوكسفام«  تقرير  ينشر  تقليديا، 
العالم قبيل افتتاح  الثروات في  التفاوت في  حول 
في  ــوس  داف في  السنوي  االقتصادي  المنتدى 
الخمسون  الدورة  الثالثاء  عقدت  حيث  سويسرا، 
االقتصادية  للنخبة  التقليدي  اللقاء  هــذا  من 
والسياسية العالمية، بعد العام 2019 الذي شهد 
تشيلي  في  كبيرة  اجتماعية  احتجاجية  تحركات 

والشرق األوسط مرورا بفرنسا.
فرنسا،  في  »أوكسفام«  باسم  الناطقة  وتشدد 
»حاالت  أن  على  نفسه،  البيان  في  لوكلير  بولين 
االنقسامات  قلب  فــي  هــي  الفاضحة  التفاوت 
والنزاعات االجتماعية في جميع أنحاء العالم ليست 
)إنما( نتيجة سياسات تخفض مشاركة  أمرا حتميا 
الضريبة،  عبر  التضامن  جهود  في  ثــراء  األكثر 

وتضعف تمويل الخدمات العامة«.
التي  الحكومية  غير  المنظمة  ــام  أرق وبحسب 
مجلة  تنشرها  معطيات  إلــى  منهجيتها  تستند 
ــس« ومــصــرف »كــريــدي ســويــس« لكن  ــورب »ف
يعترض عليها بعض الخبراء االقتصاديين، يمتلك 
مليارات   4.6 من  أكثر  أمواال  حاليا  شخصا   2153

نسمة هم األكثر فقرا في العالم.
ويشير التقرير إلى أن ثروة الـ1% األكثر ثراء في 

العالم »تمثل أكثر من ضعف مجموع الثروة« التي 
يملكها 6.9 مليار نسمة هم األقل ثراء، أي %92 

من سكان العالم.
وتوضح بولين لوكلير أن »عدم المساواة يطال 
أوال النساء بسبب نظام اقتصادي تمييزي بحقهن 
ويحصرهن في المهن األكثر هشاشة واألقل أجرا، 

بدءا من قطاع الرعاية«.

»أوكسفام«،  بها  قامت  حساب  عمليات  ووفق 
يمكنهن  ال  العالم  في  النساء  من   %42 فــإن 
كبيرة  أعباء  »بسبب  أجر  لقاء  عمل  على  الحصول 
أو  الخاص  اإلطــار  في  لهن  تحمل  للرعاية  جــدا 

العائلى«، مقابل 6% فقط من الرجال.
وتعتبر المنظمة أن بين أعمال التنظيف المنزلية 
دول  في  المياه  وجلب  الحطب  وجمع  والطبخ 
الجنوب »تمثل القيمة النقدية ألعمال الرعاية غير 
المأجورة التي تقوم بها نساء اعتبارا من سن 15 
دوالر  مليار  و800  آالف   10 عن  يقل  ال  ما  عاما، 
القطاع  قيمة  من  مــرات  بثالث  أكبر  أي  سنويا، 
الرقمي على الصعيد العالمي«. وفي فرنسا، يمتلك 
المليارات أمواال تفوق ما يملكه  سبعة ن أصحاب 
من   %  30 نسبة  يشكلون  الذين  فقرا  األكثر 
بين  من  ثراء  األكثر  الـ%10  يملك  فيما  السكان، 

الفرنسيين نصف ثروات البالد، وفق المنظمة.

اقتصاد

كالم في األرقام

نمو االستثمارات الخارجية 
في الصين العام الماضي

قالوا

08

المالية  والحوافظ  الحواالت  وليد  بني  بلدية  في  المالية  الخدمات  مراقبة  أحالت 
الخاصة برواتب موظفي القطاعات العامة في البلدية عن شهر ديسمبر 2019 إلى 
عبدالمنعم  وليد،  بني  البلدي  بالمجلس  اإلعالمي  المكتب  مدير  وقال  المصارف. 
الخاصة  الصكوك  أنجزت  المالية  الخدمات  مراقبة  إن  لـ»الوسط«  الساعدي، 
المالية  وزارة  من  األذونــات  وصول  بعد  المدينة،  نطاق  في  العامة  بالقطاعات 

بحكومة الوفاق، مؤكدا إيداعها بالمصارف العاملة في المدينة.
هي  المصارف  لدى  موظفيها  مرتبات  ــداع  إي جرى  التي  العامة  والقطاعات 
التخطيط  ومكتب  االقتصاد  ومراقبة  المالية  الخدمات  ومراقبة  الثقافة  قطاعات: 
ومكتب الخدمات المالية ومكتب القوى العاملة وإدارة الخدمات الصحية بني وليد، 

حسب الساعدي.
بلدية بني وليد ستعمل على  المالية في  الخدمات  الساعدي أن مراقبة  وأضاف 
إحالة مرتبات الموظفين في باقي القطاعات العامة إلى المصارف بعد االنتهاء من 

اإلجراءات اإلدارية الخاصة بها.

إحالة رواتب ديسمبر ملصارف بني وليد

»المرحلة الثانية من اتفاق 
التجارة بين الواليات المتحدة 
والصين لن تتضمن بالضرورة 
مفاجأة كبرى بإلغاء جميع 
الرسوم الجمركية«.

ستيفن منوتشين
وزير الخزانة األميركي
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على  المعلقين  من  العديد  يركز  جديد،  عقد  مطلع  في 
الناتج  نمو  يكون  أن  المرجح  من  العالمي.  االقتصاد  صحة 
عليه خالل  كان  مما  أقل  العقد  اإلجمالي خالل هذا  المحلي 
العقد الماضي. ويمكن تغيير هذا االتجاه من خالل تحسين 
اإلنتاجية في الغرب والصين، أو تسارع مستمر في الهند وأكبر 

االقتصادات األفريقية.
لن نتمكن من حساب نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي 
األخير  الربع  بيانات  على  نحصل  حتى   2019  2010- لعقد 
النهائية لعام 2019. ومع ذلك، من المحتمل أن تصل هذه 
النسبة إلى حوالي 3.5% سنويا، وهو ما يشبه معدل النمو في 
األلفينيات، وأعلى من نمو ٪3.3 في الثمانينيات والتسعينيات.

يرجع هذا األداء القوي خالل العقدين الماضيين إلى الصين، 
في حين تلعب الهند دورا متواضعا في النمو. يدل متوسط 
معدل النمو السنوي البالغ 3.5% للفترة ما بين عامي 2010 

و 2019 على عجز العديد من الدول عن تحقيق إمكاناتها.
من حيث المبدأ، كان من الممكن أن يزداد إجمالي الناتج 

النمو  لمحركي  وفقا   %4 من  بأكثر  العالمي  المحلي 
الواقع،  العاملة واإلنتاجية. في  القوى  الرئيسيين: حجم 
كان العقد الماضي على وشك أن يكون أقوى عقد في 
النصف األول من هذا القرن. لكن األمور لم تجر على هذا 
النحو. فقد عانى االتحاد األوروبي من فترة عجز مخيبة 
لآلمال، وعرفت كل من البرازيل وروسيا نموا أقل بكثير 
العقود  إمكانات  السابق. إن  العقد  مما كانت عليه في 
المقبلة ليست قوية. بلغ نمو القوى العاملة في الصين 
ذروته اآلن، وأصبح سكان اليابان وألمانيا وإيطاليا ودول 
عدد  تراجع  مع  الشيخوخة  من  حالة  في  أخرى  رئيسية 

سكانها بشكل مستمر.
من  العديد  في  التوسعية  المالية  للسياسات  يمكن 
تحقق  أن   - األرجح  على  ألمانيا  ذلك  في  بما   - الدول 
العام 2021. لكن  العام وربما حتى  تسارعا موقتا هذا 

من الصعب أن نرى كيف يمكن أن يستمر النمو الذي تحركه 
الحوافز إلى أبعد من تلك النقطة. يمكن لألوروبيين مناقشة 
»اإلصالح الهيكلي« متى أرادوا ذلك. ولكن دون تدابير فعالة 
لتعزيز اإلنتاجية، ستظل إمكانات النمو في االتحاد األوروبي 
ضعيفة. بالنسبة للبرازيل 
من  سيكون  وروســـيـــا، 
المحبط للغاية أن يسجل 
كال البلدين معدالت نمو 
العقد  في  كما  منخفضة 

الماضي.
ومع ذلك، فإن االنتقال 
من حوالي 1% من النمو 
 %4-3.5 ــى  إل السنوي 
قد  السنوي  النمو  مــن 
باإلضافة  األساسية،  السلع  أسعار  في  أخرى  طفرة  يتطلب 
كال  محاولة  إلى  نظرا  اإلنتاجية.  في  كبيرة  تحسينات  إلى 
وهي   - السلع  أسعار  ارتفعت  كلما  اإلصالح  تجنب  البلدين 
إحدى األعراض التقليدية لـ»لعنة السلع« - من غير المؤكد 
أن يتمكنا من تحقيق إمكاناتهما خالل هذا العقد )على الرغم 
من أنه إذا كان على المرء الرهان، فإن البرازيل لديها فرصة 

أفضل من روسيا(.
تباطؤ إضافي في نمو  المحتمل حدوث  الصين، من  في 
الديمغرافية.  الحقائق  بسبب  وذلك  المحلي،  الناتج  إجمالي 
في تقييم سابق عن دول البريكس )البرازيل وروسيا والهند 
والصين( في بداية هذا القرن، كان من الواضح بالفعل أنه 
بحلول نهاية العام 2010، ستواجه الصين اآلثار المقيدة للنمو 
للقوى العاملة المتصاعدة. وفقا لذلك، قدرت أن نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي السنوي الحقيقي )المعدل حسب التضخم( 

في العام 2020 سيبلغ حوالي 4.5 إلى %5.5.
اإلنتاجية. في  زيادة كبيرة في  أعلى  يتطلب تحقيق نمو 
ضوء استثمارات الصين في التكنولوجيا والتحول إلى مزيد من 
االستهالك المحلي، يمكن تحسين اإلنتاجية بال شك. ولكن 
التحديات  على  للتغلب  كافيا  هذا  كان  إذا  ما  نرى  أن  يبقى 

األخرى التي تواجه الصين.
من جانبها، يمكن أن تحقق المملكة المتحدة نموا أقوى 
هذا العقد، لكنها قد تعاني أيضا من تباطؤ شديد، اعتمادا 
على كيفية تعاملها مع خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
وما بعده. على أي حال، من المحتمل أن يكون تأثير البالد 
على الناتج المحلي اإلجمالي العالمي متواضعا. في الواليات 

المتحدة، تزيد إمكانات النمو نسبيا على %2.
محدود  غير  واستمرار  المالية  الحوافز  من  مزيد  دون 
لسياسات نقدية فائقة السهولة، من الصعب أن نرى كيف 
يمكن أن تتجاوز الواليات المتحدة هذا المعدل. عالوة على 
ذلك، فقد مر أكثر من عقد من الزمان منذ أن شهدت الواليات 
المتحدة ركودا كبيرا. إذا حدث ذلك في األشهر أو السنوات 
المقبلة، فستكون لدى الواليات المتحدة فرصة أقل للوصول 

إلى إمكانات نموها في هذا العقد.
أخيرا وليس آخرا، تحظى االقتصادات الناشئة بإمكانات نمو 
هائلة. في حين أصبحت بلدان مثل إندونيسيا )وربما المكسيك 
وتركيا( أكثر أهمية في تقييم الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، 
تعد الهند بأن يكون لها التأثير األكبر في هذا العقد ومستقبال.
ستبقى الخصائص الديمغرافية للبالد في وضع اقتصادي 
جيد لعقد آخر على األقل. إذا تبنت الحكومة الهندية اإلصالحات 
سنوي  نمو  تحقيق  من  بسهولة  فستتمكن  للنمو،  المعززة 
الهند على وشك أن تصبح  إلى 10%. وألن  يتراوح بين 8 
خامس أكبر اقتصاد في العالم، فإن ذلك سيكون له تأثير كبير 

على نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.
الحالية لم تظهر أي  الحكومة  أن  بالطبع، هي  المشكلة، 
مؤشر على تنفيذ إصالحات إيجابية. على العكس من ذلك، 
فقد شنت حربا ثقافية جديدة. تعد أفريقيا حالة استثنائية. 
كما هو الحال، ال يوجد اقتصاد أفريقي كبير بما يكفي للتأثير 

على الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بمفرده.
* خبير اقتصادي بريطاني

دون تدابير فعالة لتعزيز 
اإلنتاجية، ستظل 

إمكانات النمو في االتحاد 
األوروبي ضعيفة

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 22 يناير 2020

هل بلغ االقتصاد العاملي 
ذروة النمو؟

2153 شخصا يمتلكون أمواال 
أكثر من 4.6 مليار نسمة هم 

األكثر فقرا في العالم

محللون: تأثيرات محدودة لتوقف إمدادات النفط الليبي على األسواق العاملية

ثروة مليارديرات العالم تفوق ما يملكه 60% من الشعوب

الوسط - عبدالرحمن أميني

مخزونات »أوبك« وأميركا تعوض الخسائر بعد »القوة القاهرة«

»أوكسفام« تحذر من التفاوت بين األغنياء والفقراء

جيمس أونيل*

يرزح كثير من الشباب في معظم الدول األوروبية، تحت وطأة 
األمر  الجامعية،  دراستهم  الستكمال  اقترضوها  التي  الديون، 
إكمال  أو  العمل  سوق  إلى  لالنضمام  طريقهم  يعيق  الــذي 
الذين  األشخاص  لتحرير  حملتها  من  وكجزء  العليا،  دراساتهم 
بلدية  قررت  التعليم،  مواصلة  أو  العمل  أجل  من  يكافحون 
العاصمة الهولندية أمستردام، شراء ديون شبابها، وذلك من 

خالل بنك التسليف البلدي الذي يتفاوض مع الدائنين.
الشباب  على  إذا  ينبغي  بذلك،  التسليف  بنك  يقوم  ولكي 
جريدة  ــرت  ذك مــا  بحسب  للتدريب،  خطط  فــي  ــراك  االشــت
منح  سيتم  الديون،  شــراء  وبعد  البريطانية،  الـ»غارديان« 
قروض ألولئك الشباب الذين يوافقون على الدخول في برامج 
التدريب، وسيتم وضع خطة سداد وفقا إلمكاناتهم الحقا، وإذا 
على  ستحصل  فإنها  الشباب،  ديون  بيع  على  الدائنون  وافق 
750 يورو كحافز لنقل الدين إلى بنك التسليف التابع للبلدية، 

وسيتم إلغاء الديون المستحقة على الشباب.
أمستردام  عمدة  نائبة  قالت  الخطة،  هــذه  على  وتعليقا 
وفي  التوتر.  من  الكثير  تسبب  »الديون  مورمان:  مارجولين 
مضيفة:  مستقبلهم«،  الديون  تحدد  ما  غالبا  الشباب،  حالة 
»لقد بدأ غالبية هؤالء الشباب متأخرين، وبسبب سوء الحظ أو 
الجهل، وجدوا أنفسهم في موقف لم يتمكنوا من الخروج فيه 
نساعدهم  سوف  اآلن  أننا  في  السبب  هو  هذا  مساعدة.  دون 

حتى يتمكنوا من االنطالق في بداية جديدة«.
فبراير  في  الديون  تحويل  مشروع  يبدأ  أن  المنتظر  ومن 
سيعد  مدربا  الخطة  في  شخص  كل  منح  سيتم  حيث  المقبل، 
الدخول  الشباب ذوي  أن  المدينة  معه »خطة توجيه«، وتعتقد 
غير المستقرة غالبا ما يجدون أنه من المستحيل تقريبا إعادة 

هيكلة مواردهم المالية، وسداد المبالغ المترتبة عليهم.
يشار إلى أن أكثر من ثلث أو نحو %34 من سكان أمستردام، 
وفقا  الديون،  يعانون  و34،   18 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين 
هولندا  في  الطالب  ديون  متوسط  وارتفع  الرسمية،  لألرقام 
العام  يورو في   13700 إلى   2015 العام  يورو في   12400 من 
المنصرم، كما زاد عدد األفراد الذين يعانون الديون الطالبية، 
بمقدار  الجامعية،  دراستهم  أجل  من  اقترضوها  التي  تلك  أي 
ضغوط  تحت  الرازحين  إجمالي  ليصل  شخص،  ألــف   388

القروض الطالبية إلى 1.4 مليون شخص.

بلدية أمستردام تشتري 
»ديون الشباب«

رئيس جمعية النفط اليابانية: أسعار النفط ربما تتقلب.. 
لكن ينبغي أال نشعر بالقلق

• ميناء الزويتينة النفطي

• امرأة تغسل الثياب في حي فقير في بلدة كرو في فريتاون في سيراليون.



بسبب   2019 العام  في  تراجعا  العالم  في  السياحة  حركة  سجلت 
الجيوسياسية  والــتــوتــرات  العالمي  االقتصادي  النمو  تباطؤ 
وخصوصا في أوروبا وآسيا، إذ ألقى القلق المرتبط بـ»بريكست« 
وتظاهرات هونغ كونغ بثقله على عدد السياح، كما أعلنت منظمة 

السياحة العالمية.
السياح  زائر من  مليون   1.5 العالمية  السياحة  منظمة  وسجلت 
تراجعا  يشكل  مما   ،%4 بنسبة  بارتفاع  أي   2019 العام  عالميا 
بشكل  السياح  عدد  ارتفع  حين  و2018   2017 سنتي  مع  مقارنة 
يبقى  أن  يرتقب   2020 والعام  التوالي.  7% و6% على  بلغ  كبير 
النمو العالمي لعدد السياح على حاله )بين 3 و4 %(، وفق وكالة 

»فرانس برس«.
لألمم  التابعة  العالمية،  السياحة  منظمة  من  مسؤولون  وقال 
والواليات  وإسبانيا  فرنسا  إن  مدريد،  في  ومقرها  المتحدة، 
المتحدة تبقى، وفي هذا الترتيب، في مقدمة الدول التي يزورها 
لعام  المتوافرة  الموقتة  األرقــام  بحسب  السياح  من  عدد  أكبر 

.2019
منظمة  في  األسواق  توجهات  مسؤولة  كارفاو  ساندرا  وتقول 
العالمي  االقتصاد  بأداء  مرتبط  »التباطؤ  إن  العالمية  السياحة 
القوي  »القلق  إلى  أيضا  مشيرة   ،»%3 يناهز  اقتصادي  نمو  مع 
األلماني« وتأثير »المشاكل  االقتصاد  ببريكست وضعف  المرتبط 
إفالس  أن  العالمية  السياحة  منظمة  وأضافت  الجيوسياسية«. 

شركة توماس كوك البريطانية للسفر، ساهم أيضا في التباطؤ.
لكن كارفاو قللت من أهمية هذا التباطؤ بعد سنتين من النمو 
 2017 أن  أوضحت  بعيد«.  حد  إلى  التوقعات  فاق  الذي  »الهائل 
و2018 »لم يكونا عامي نمو معتادين، نحن نعود إلى مستويات 

تاريخية من نمو السياحة العالمية«.

عدد  سجل  حيث  أوروبا  بالتباطؤ،  تأثرا  األكثر  المناطق  وبين 
أوروبا  لكن   .2018 العام   %6 مقابل   %4 بنسبة  ارتفاعا  السياح 
في  األجانب  الــزوار  من  عدد  أكبر  تستقبل  التي  المنطقة  تبقى 
شخص  مليون   743 أي  السياح(  عدد  إجمالي  من   %51( العالم 

العام 2019.
تأثرت منطقة آسيا-المحيط الهادئ أيضا )+5% مقابل +%7 
كونغ.  هونغ  في  السياسية  األزمة  تداعيات  بسبب   )2018 العام 
 %4+( الوافدين  عدد  في  كبيرا  تراجعا  كذلك  أفريقيا  وسجلت 
في  السياح  عدد  نمو  أن  حين  في   )2018 العام   %9+ مقابل 

شمال أفريقيا يبقى مرتفعا )+%9(.
متفاوتة، حيث عززت جزر  »الحصيلة  فإن  لألميركيتين  بالنسبة 
الوافدين  عدد  لكن   2017 العام  أعاصير  بعد  انتعاشها  الكاريبي 
تراجع في أميركا الجنوبية خصوصا بسبب االضطرابات السياسية 
واالجتماعية الحالية« في تشيلي أو بوليفيا على سبيل المثال كما 

أوضحت منظمة السياحة العالمية في بيانها.
في  النشاط  انتعاش  من  السياحة  استفادت  المقابل،  في 
 )2018 العام   %3+ مقابل  السياح  من   %8+( األوسط  الشرق 
خصوصا مع تحسن القطاع السياحي في مصر والخطة الطموحة 
فرنسا  وبقيت  أجانب.  سياح  الجتذاب  السعودية  أطلقتها  التي 
إسبانيا  وبعدها  أجنبي،  مليون سائح   89 مع  التصنيف  رأس  على 

والواليات المتحدة.
وأكدت كارفاو أن المعلومات عن أعداد السياح ال تزال موقتة، 
الماضي«.  العام  تصنيف  في  تغيرات  فعليا  نتوقع  »ال  قالت  لكن 
ورغم تراجع أعداد الزوار، إال أن نفقات السياح »بقيت قوية« كما 
لنفقات  قوي  نمو  مع  وخصوصا  العالمية  السياحة  منظمة  أكدت 

السياح الفرنسيين )+11%( واألميركيين )+%6(.

النمو  يستفيق  أن  الدولي  النقد  صندوق  يتوقع 
في  يوجد  ال  لكن  المتدني،  مستواه  من  العالمي 
على  ضبابية  إلى  منبها  تعاف،  إلى  يشير  ما  األفق 
التوترات  من  تتراوح  مخاطر  ظل  في  التوقعات 

التجارية والصدمات المناخية.
العالمي  للنمو  توقعاته  مجددا  الصندوق  وخفض 
أغلبه  في  يعود  ما  وهو  و2021،   2020 للعامين 
الهند  في  متوقعا  كان  مما  حدة  أكثر  تباطؤ  إلى 
واقتصادات ناشئة أخرى على الرغم من أنه قال إن 
عزز  والصين  المتحدة  الواليات  بين  للتجارة  اتفاقا 
وكالة  وفق  كبوته،  من  النشاط  نهوض  في  اآلمال 

»رويترز«.
العالمي  للنمو  األخيرة  النقد  صندوق  توقعات 
تخفيض  مع  أكتوبر،  في  منها  تفاؤال  أقل  جــاءت 
السنة  و%3.4  السنة  هذه   %3.3 إلى  النمو  نسب 
على  مئوية  نقطة  و0.2   0.1 بتراجع  المقبلة، 

التوالي.
العام  مــن  أفضل  تبقى  ــام  األرقـ هــذه  أن  غير 
الحرب  وقع  على  التجارة  نمو  انهار  حين  الماضي 
مسجال  والصين  المتحدة  الواليات  بين  التجارية 
إلى  أدى  مما   ،2018 العام   %3 بعد  فقط   %1+
أدنى   ،%2.9 إلى  العالمي  االقتصادي  النمو  تراجع 
مستوياته منذ األزمة المالية. على الرغم من تيسير 
تقريبا  التوقيت  نفس  في  مركزية  بنوك  من  نقدي 

أضاف نصف نقطة مئوية للنمو العالمي.
الدولي  النقد  التنفيذية لصندوق  المديرة  وأبلغت 
االجتماع  عشية  صحفيا  مؤتمرا  جورجيفا  كريستالينا 
منتجع  في  العالمي  االقتصادي  للمنتدى  السنوي 
دافوس بسويسرا »لم نصل بعد إلى نقطة تحول... 

الحقيقة هي أن النمو العالمي ال يزال متباطئا«.
العام  من  األولى  األسابيع  في  »شهدنا  وأضافت 
بالشرق  الجيوسياسية  التوترات  في  تناميا  الجديد 
عن  ينجم  قد  الذي  الكبير  التأثير  ورأينا  األوســط 
المناخية. رأيناها في أستراليا وكذلك في  الصدمات 

أجزاء من أفريقيا«.
النقد  صندوق  تقييم  ــادة  إع التخفيضات  تعكس 
الناشئة  األســـواق  مــن  لعدد  االقتصادية  لــآفــاق 
الرئيسية، وخصوصا الهند، حيث يتباطأ الطلب المحلي 
بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا في ظل انكماش في 

االئتمان وضغوط في القطاع غير المصرفي.

توقعات  خفض  إنــه  أيضا  النقد  صندوق  وقــال 
اجتماعية  ــات  اضــطــراب بسبب  لتشيلي  الــنــمــو 

وللمكسيك بسبب استمرار الضعف في االستثمار.
بين  التوترات  انحسار  أن  إلى  الصندوق  ونبه 

نمو  أضعفت  والتي  والصين،  المتحدة  الواليات 
دعما  أعطى   ،2019 في  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
على  »مبدئية«  دالئــل  وسط  األســواق  لمعنويات 

نهوض في التجارة والتصنيع.

دفعة للصين ال الواليات المتحدة
لن  أنــه  للصندوق  الــحــذرة  التوقعات  وتفترض 
التجارية  التوترات  في  تصعيد  أي  هناك  يكون 
جورجيفا  لكن  والصين،  المتحدة  الواليات  بين 
يحل  لم  للمشكلة  األساسي  السبب  أن  من  حذرت 
التجارية  للتوترات  الكامنة  »األسباب  وقالت  بعد. 
تزال  ال  التجارة  نظام  إلصالح  الجوهرية  والقضايا 

قائمة«.
في  الصين  في  للنمو  توقعاته  الصندوق  ورفع 
بسبب   %6 إلى  مئوية  نقطة   0.2 بواقع   2020
تضمن  الذي  المتحدة  الواليات  مع  التجارة  اتفاق 
رسوما  وألغى  الجمركية  للرسوم  جزئيا  خفضا 
كانت  صينية  استهالكية  بضائع  على  جمركية 
تم  كانت  الــرســوم  وهــذه  ديسمبر.  في  مقررة 
أخذها في االعتبار في توقعات الصندوق السابقة.

في  للنمو  توقعاته  يرفع  لم  الصندوق  لكن 
بزيادة  الصين  تعهد  خلفية  على  المتحدة  الواليات 
األميركية  والخدمات  البضائع  من  مشترياتها 
عامين.  مــدار  على  دوالر  مليار   200 بمقدار 
في  النمو  إن  النقد  صندوق  قال  ذلك،  من  وبدال 
بمقدار  أقل  سيكون   2020 في  المتحدة  الواليات 
عند  ليكون  أكتوبر،  توقعات  من  مئوية  نقطة   0.1
للتخفيضات  التحفيزية  اآلثــار  تالشي  بسبب   %2
جانب  من  النقدي  والتيسير   2017 في  الضريبية 
المركزي  )البنك  االتــحــادي  االحتياطي  مجلس 

األميركي(.
اليورو  منطقة  في  النمو  خفض  أيضا  وجــرى 
 1.3% إلى  أكتوبر  توقعات  عن  مئوية  نقطة   0.1
انكماش  إلى  كبير  بشكل  يرجع  فيما   2020 للعام 
وتباطؤ  ألمانيا  في  التحويلية  الصناعات  قطاع  في 

إسبانيا. المحلي في  الطلب 
1.2 نقطة مئوية  وشهدت الهند خفضا حادا بلغ 
أكبر  وهو   ،%5.8 إلى   2020 في  نموها  لتوقعات 
ناشئة،  لسوق  الدولي  النقد  صندوق  من  خفض 
المتوقع  ومن  المحلية.  االئتمان  أزمة  بسبب  وذلك 
الهند  نمو  معدل  ومالي  نقدي  تحفيز  يرفع  أن 
يبقى  هذا  أن  رغم   ،2021 في   %6.5 إلى  مجددا 

منخفضا 0.9 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر.
أخرى  ناشئة  أسواقا  فإن  النقد  صندوق  ووفق 
التي  تشيلي  بينها  للتوقعات،  خفضا  شهدت 
المتوقع  ومن  اجتماعية.  اضطرابات  بفعل  تتضرر 
انخفاضا   2020 في  فقط   %1 المكسيك  تنمو  أن 

1.3% كانت متوقعة في أكتوبر. من 

اقتصاد 09

الطاهر عامر  الوفاق  الوزراء بحكومة  أمين عام مجلس  المكلفة من  اللجنة  اتفقت 
ترشيد  في  للمساهمة  العالقة  ذات  الجهات  تضم  عليا  وطنية  لجنة  تشكيل  على 

استهالك الطاقة.
الكهربائي  التيار  انقطاع  أسباب  تحديد  اإلثنين،  اجتماعها  خالل  اللجنة  وبحثت 
للكهرباء  العامة  الشركة  من  المختصين  مع  المناسبة،  والبدائل  الحلول  وإيجاد 
ولجنة ترشيد الطاقة بوزارة التخطيط، الذين استعرضوا أمام اللجنة كفاءة الطاقة 

وترشيد االستهالك.
الوزراء،  مجلس  بمقر  عقد  الذي  االجتماع  فإن  الوفاق،  لحكومة  بيان  وبحسب 
تركز على أولويات المحافظة على الطاقة الكهربائية المنتجة والترشيد بدل التوجه 
إلى مضاعفة اإلنتاج . وأكد الحضور دور المؤسسات التعليمة لتنفيذ حملة وطنية 

للتوعية بترشيد استهالك الطاقة الكهربائية.
بسبب  مستمر  بشكل  أحمال  تخفيف  ليبيا  في  الكهربائية  الطاقة  وتشهد 
التعديات المستمرة على الكوابل وخطوط الكهرباء بشكل مستمر، بحسب الشركة 

العامة للكهرباء.

لجنة وطنية لترشيد استهالك الكهرباء

البطالة  إن معدل  االثنين  يوم  الدولية  العمل  قالت منظمة 
وقد  سنوات،  تسع  مدار  على  تراجعات  بعد  استقر  العالمي 

يتجه لالرتفاع العام القادم مع تباطؤ االقتصاد العالمي.
وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي إن المعدل استقر 
عند 5.4 % في 2019، أو 188 مليون عاطل، ومن المتوقع 
أن يظل عند هذا المستوى في 2020 وأن يرتفع إلى 5.5% 

في 2021 .
وقالت المنظمة »هذا يعني أن االنخفاض التدريجي الذي 
أنه توقف«.  البطالة بين 2009 و2018 يبدو  شهده معدل 
يعملون  العالم  حول  مليون شخص   470 نحو  أن  وأضافت 

بأجر غير كاف.

الحصول  في  الشباب  تواجه  صعوبات  إلى  التقرير  وأشار 
المرحلة  في  الذين  أولئك  من   %  22 أن  إذ  وظائف،  على 
العمرية من 15 إلى 24 عاما ليسوا في التوظيف أو التعليم 

أو التدريب.
ونوه أيضا إلى أن معدل مشاركة اإلناث في قوة العمل ما 
زال عند 47 % فقط، بانخفاض 27 نقطة مئوية عن معدل 

الذكور.
نتحرك  ال  »نحن  للمنظمة  العام  المدير  رايدر  جاي  وقال 
إلى حيث نريد أن نذهب« مشيرا إلى تعهد لزعماء مجموعة 
الجنسين في قوة  بين  الفجوة  2014 بخفض  العشرين في 

العمل.

»العمل الدولية«: البطالة قد تعاود االرتفاع
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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نفى المصرف المركزي في البيضاء ما أثير حول إفالس المصارف 
الواقعة في نطاق المنطقة الشرقية، مؤكدا قوة ومتانة المراكز 
المالية لتلك المصارف، كما أشار إلى تحقيقها فائضا من المحفظة 

االئتمانية يقدر بـ16.01 مليار دينار.
وأضاف: »ال صحة لما يدعيه بعض المحسوبين على المصرف 
والتنمية  والتجارة  الوحدة  بحق مصارف  في طرابلس  المركزي 
والتجاري الوطني أنها على وشك اإلفالس«، وذلك في بيان حول 
األصول السائلة والفوائض غير المستثمرة للمصارف الواقعة في 

نطاق المنطقة الشرقية حتى 30 سبتمبر الماضي.
توزع  البيضاء«،  »مركزي  نشره  توضيحي  جــدول  وحسب 
فائض المحفظة االئتمانية كالتالي: »7.25 مليار دينار للمصرف 
التجاري الوطني، و5.27 مليار دينار لمصرف الوحدة، و2.68 مليار 
دينار لمصرف  مليون  والتنمية، و148.7  التجارة  دينار لمصرف 

المتوسط، و824.02 مليون دينار لمصرف اإلجماع العربي«.
عن  باالبتعاد  المصرفي  القطاع  »تحفيز  إلى  البيان  ودعــا 
السياسة التحفظية، وتبني دوره في رفع آفاق التنمية االقتصادية، 

واالنتقال من الوضع الثابت إلى التغيير الجذري«. 
اإلجماع  مصرفي  سيساعد  األمــوال  هذه  »توظيف  إن  وقال 
العربي والمتوسط في تحقيق معدالت عائد جيدة لتسهم في 

قوة رأس مالهما، ويدخالن سوق المنافسة«.
طرابلس  في  المركزي  المصرف  بمحافظ  اجتماعه  وعقب 
الصديق الكبير األربعاء الماضي، قال رئيس المجلس األعلى للدولة 
خالد المشري إن »مصرف التجارة والتنمية استنفد كل الرصيد من 
أموال المودعين«، مشيرا إلى أن »مصرف الوحدة بالدرجة األولى 

والتجاري الوطني بدرجة أقل شبه مفلسة وتكاد تنهار«.

قالت وكالة تمويل التنمية المملوكة للحكومة البريطانية »سي 
دي سي جروب« إنها وقعت اتفاقات استثمارية في أفريقيا بقيمة 
400 مليون دوالر في إطار مسعى أوسع لبريطانيا لتطوير روابط 

تجارية جديدة بينما تستعد للخروج من االتحاد األوروبي.
وأعلنت »سي دي سي جروب« عن االتفاقات الجديدة االثنين 
بينما دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تعميق 
الروابط بين بريطانيا وأفريقيا في قمة في لندن تشارك فيها 21 

دولة أفريقية، حسب وكالة »رويترز«.
العالمية  التجارة  اقتناص فرص جديدة في  بريطانيا  وتحاول 
يناير  والثالثين من  الحادي  في  األوروبي  االتحاد  تغادر  أن  بعد 
، لكنها تواجه منافسة قوية في القارة من منافسين مثل روسيا 
والصين. وتقول »سي دي سي جروب« إنها أكبر مستثمر للتنمية 
الثنائية في أفريقيا. وأضافت إن غالبية األموال ستذهب الى بنوك 
والشركات  األعمال  رواد  إقراض  يمكنها  حتى  اقليمية  أفريقية 

الصغيرة والمتوسط الحجم.
100 مليون  التجارة بقيمة  وتشمل االتفاقات قرضا لتمويل 
صغيرة  مشاريع  لدعم  أفريقيا  جنوب  في  أبسا  بنك  مع  دوالر 
ومذكرة  القارة،  جنوب  في  الواقع  البلد  في  الحجم  ومتوسطة 
أكبر  الدولي،  التجاري  للبنك  100 مليون دوالر  لتقديم  تفاهم 
الحجم  ومتوسطة  صغيرة  مشاريع  لتمويل  مصر،  في  مصرف 
في  االستثمار  أيضا  القائمة  وتشمل  الصغر.  متناهية  ومشاريع 
مشاريع للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة. وفي المجمل تخطط 
»سي دي سي جروب« التفاقات بقيمة تزيد على 2.5 مليار دوالر 

في أفريقيا في العامين القادمين. 

»مركزي البيضاء« ينفي إفالس 
مصرفي الوحدة والتجارة والتنمية

400 مليون دوالر استثمارات جديدة 
لـ »سي دي سي« البريطانية في أفريقيا

معدالت النمو المتوقعة:
 3.3% في العام 2020 

و3.4% العام المقبل

توقعات صندوق النقد استبعدت 
تصعيد التوترات التجارية بين 

واشنطن وبكين

صندوق النقد يستبعد تحوال في مسار النمو العاملي
دافوس )سويسرا( - وكاالت

مقابل انتعاش في مصر والسعودية

إعادة تقييم اآلفاق االقتصادية لعدد من األسواق الناشئة

لتوفير  النيل في مصر  الحارون في دلتا  منذ عقود يكدح سكان قرية ميت 
وصنع  القديمة  اإلطــارات  نفايات  تدوير  إعادة  طريق  عن  اليومي  قوتهم 
يبدأ  صباح،  كل  مبكرة  ساعة  وفي  المطاط.  من  مختلفة  أخرى  منتجات 
العمال تقطيع اإلطارات الضخمة القديمة المنتشرة على جوانب طرق البلدة 
وتجهيز  )السالل(  المقاطف  صنع  في  يستخدمونها  التي  المواد  الستخراج 

ممرات الجري والمشي في البقع الخضراء وكذلك إنتاج وقود بديل.
وأصبحت القرية الصغيرة التي تقع في محافظة الغربية على بعد 70 كلم 
المطاط  إطارات  تدوير  إعادة  مركز  أشهر  السنين  مر  على  القاهرة  شمال 

القديمة في مصر.
أمام  يجلس  بينما  عاما   35 العمر  من  البالغ  محمد  عبدالوهاب  ويقول 
تدوير  إعادة  في  تعمل  بأكملها  »القرية  برس«:  »فرانس  لوكالة  ورشته 

اإلطارات التالفة... لقد ورثناها عن آبائنا وأجدادنا«.
ويضيف أن التجار يجمعون اإلطارات المستعملة من جميع أنحاء مصر في 

شاحنات ضخمة ويأتون بها إلى القرية بانتظام لبيعها.
وال توجد في مصر إحصاءات رسمية بكميات اإلطارات التالفة في البالد.

ويوضح محمد أن »األسعار تعتمد إلى حد كبير على حجم اإلطارات، وفي 
بعض الحاالت يصل السعر إلى 70 جنيها مصريا )4 دوالرات( أو أكثر«.

منها  المعدنية  األســالك  واستخراج  اإلطــارات  نقطع  ذلك  »بعد  ويقول 
وتجميعها لبيعها لمصانع الصلب والحديد بغية إعادة تدويرها«.

كي  صغيرة  قطع  إلــى  المطاط  مــن  جــزء  تقطيع  يجري  أنــه  ويــشــرح 
المطاط فيتم  أما بقية  تستخدمها مصانع اإلسمنت كمصدر بديل للطاقة، 

تحويله إلى رقائق لتغطية مضامير الجري والمشي.
بعد  خصوصا  السنين  مر  على  مستقر  غير  أصبح  عمله  إن  محمد  ويقول 
المصري  لالقتصاد  وجهت  والتي  تلتها،  التي  واالضطرابات   2011 ثورة 
ضربة قوية. ويتابع »هناك أيام يكون فيها الكثير من العمل وأخرى تكون 
)43 عاما( المقاطف، وهي  بال عمل«. في ورشة أخرى، يصنع مصطفى عزب 

سالل مطاطية من إطارات الشاحنات والجرارات والرافعات التالفة.
الطبقة  نفصل  ثم  نصفين  إلى  اإلطار  نقطع  برس«:  لـ»فرانس  ويقول 
حول  بالمسامير  وتثبيتها  مقاطف  إلى  وتحويلها  تشكيلها  قبل  الداخلية 
المزارعون  يستخدمها  ما  غالبا  المقاطف  هــذه  أن  ويوضح  الــحــواف«. 

والبستانيون والعمال لنقل األشياء الثقيلة.
 10 إلى  يصل  ما  وتعالج  العمال،  من  حفنة  سوى  عزب  ورشة  تضم  وال 

إطارات يوميا وتنتج ما بين 80 و120 سلة.

ميت الحارون.. قرية مصرية 
تعيش على إعادة تدوير اإلطارات

تراجع السياحة العاملية في العام 2019

• مقر صندوق النقد

• منظر عام لمدينة باريس في 14 مارس 2017. )فرانس برس(

اقتراض  بشأن  بنوك  مع  محادثات  في  »بوينغ«  شركة  دخلت 
عشرة مليارات دوالر أو أكثر وسط زيادة في التكاليف للشركة 
طائراتها  من  اثنتين  تحطم  بعد  الطائرات  لصناعة  األميركية 
عن  سي(  بي  ان  )سي  تلفزيون  محطة  ونقلت  ماكس.   737
مصادر قولها إن بوينغ قامت حتى اآلن بتأمين ما ال يقل عن 
ستة مليارات دوالر من بنوك وإنها تتحدث مع بنوك أخرى حول 

المزيد من المساهمات.
وأكد مصدر نبأ المحادثات لـ»رويترز«، لكن لم يتضح حتى 
التي ستسعى بوينغ لجمعها وهل ستمضي  اآلن حجم األموال 
عن  الشركة  وامتنعت  جديدة.  سندات  لبيع  خطة  في  قدما 
الطيران  إدارة  أن  الجمعة  يوم  »رويترز«  وذكــرت  التعقيب. 
الوقت  في  المرجح  غير  من  المتحدة  الواليات  في  االتحادية 
737 ماكس للتحليق في  الحالي أن توافق على عودة الطائرة 
الجو حتى مارس. لكن ذلك قد يتأخر حتى أبريل أو لفترة أطول.

وأكدت »بوينغ« يوم االثنين أنها أوقفت بشكل موقت انتاج 
القليلة  األيام  في  واشنطن  والية  في  ماكس«   737« طائرات 
الماضية. وكانت الشركة قالت في ديسمبر إنها ستوقف االنتاج 

في وقت ما هذا الشهر.
ماكس   737 طائرات  تحليق  وقف  تكاليف  »بوينغ«  وقدرت 
أن  المتوقع  ومن  اآلن  حتى  دوالر  مليارات  تسعة  من  بأكثر 
تكشف عن تكاليف إضافية كبيرة في نتائجها للربع الرابع التي 
ستصدر في 29 يناير. ويقدر محللون أن »بوينغ« تخسر حوالي 

مليار دوالر شهريا بسبب وقف تحليق طائرات 737 ماكس.

»بوينغ« تسعى القتراض 10 مليارات دوالر



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

السنة اخلامسة
العدد 218

اخلميس
28 جمادى األولى 1441 هــ

23 يناير 2020 م 10

الزهراء لنقي
بانتهاء فصل داٍم من الحرب العبثية غير األخالقية تبدأ اآلن رحلة شائكة وعرة في البحث في مخلفات هذه 
الحرب. فثقل ليبيا اليوم أصعب بكثير من ليبيا في يوم 4 أبريل ساعة بدء العدوان. فقد تضاعف تمزق النسيج 

االجتماعي واتسع الخرق على الراتق.
آن الوقت للبحث عن سردية وطنية مشتركة تجمع األمة الليبية. توظف هذه السردية الوطنية في استعادة 
السلم األهلي، وفي تعزيز الوحدة الوطنية، وفي إنجاز عملية العبور من مرحلة النزاع أو المرحلة االنتقالية إلى 
مرحلة االستقرار الدستوري. من خالل هذه السردية الوطنية يتم طرح رؤية اقتصادية اجتماعية تقارب مسببات 

الصراع في ليبيا وتعالجه وتطرح تصورا للتعايش السلمي وبناء دولة الرخاء والنماء.
في البلدان التي تعصف بها النزاعات وتمر بانتقاٍل سياسي ودستوري حاد، يبرز عادًة السؤال اآلتي: ما هي 
التصورات العامة التي يتبناها المجتمع والتي تعتبر بمثابة روابط تربط مكونات المجتمع ببعضها، وتعتبر 
أساسا للوجدان الجمعي والشعور الوطني الجامع؟ عادًة، تشيع هذه التصورات العامة بين مكونات المجتمع 
بالمعنى اإلجمالي التجريدي، ويتوافق عليها أبناء المجتمع توافقا عاما بالمعنى النسبي. أي أن كل تصور منها 
قد تشترك في حمله مجموعات من األمة. لكن قد ال يكون هناك تطابق كامٌل في اآلراء حول كل تصور. ومن 
الطبيعي أن تكون هناك بعض الفئات التي قد ال تتبنى هذا التصور أو ذاك. تكمن أهمية هذا السؤال في أنه 

في غالب األحيان يمكن لهذه التصورات العامة أن تشكل سردية وطنية جامعة موحدة.
هذا السؤال برز في ليبيا خالل المرحلة االنتقالية التي بدأت منذ انهيار نظام الحكم الفردي في 2011 ولم 
تزل مستمرة.. في الفقرات اآلتية، نتناول بعض أهم التصورات التي نرى أنها 
تمثل في مجموعها سردية وطنية يتبناها أغلب الليبيين. كما نبين بعض آثار 
هذه التصورات. كما نوضح كيف يمكن لهذه التصورات أن تسهم في استعادة 
السلم األهلي، وفي تعزيز الوحدة الوطنية، وفي إنجاز عملية العبور من المرحلة 

االنتقالية وما تضمنته من نزاعات إلى مرحلة االستقرار الدستوري.
الواسعة  الالمركزية  بين  الدمج  وحتمية  السكانية  الجغرافية  الحالة  أوال: 

والمركزية
ليبيا المعاصرة بلد يتسم بمساحة جغرافية واسعة وفي نفس الوقت بعدد 
المكونات  بقوة وتماسك  يتسم  بالنسبة لمساحته، كما  السكان محدود  من 
إقليم  كل  قلب  في  سوى  سكانية  كثافة  توجد  ال  فيه.  الطبيعية  االجتماعية 
من أقاليم ليبيا الثالثة وهي كثافة محدودة نسبيا بالنسبة لمساحة اإلقليم، 
وبالمقارنة ببلدان كثيرة أخرى. وخالل مئات السنين، ترسخ النمط السكاني 
الذي مفاده وجود مسافات بين الكتل السكانية. كما تتسم الخريطة السكانية 
لليبيا بقوة وتماسك المكونات الطبيعية السيما القبيلة والعائلة الممتدة. فمع 
أن القبيلة الواحدة أو العائلة الممتدة الواحدة لها وجود في أكثر من مدينة 
األساسي  الجزء  وجود  استمرار  مفاده  الذي  النمط  ترسخ  فقد  وبادية،  وبلدة 
من كل قبيلة وعائلة ممتدة في مدينة بعينها أو بلدة أو بادية بعينها بحيث 
باعتبارها  البادية  أو  البلدة  أو  المدينة  وتعرف  لها  بانتسابها  تُعرف  أصبحت 

»المقر الرئيسي« أو الموطن المحلي الرئيسي لتلك القبيلة أو العائلة الممتدة.
وبين  الالمركزية  بين  تجمع  إداريــة  نظم  نشوء  إلى  كله  ذلك  أدى  وقد 
الواسعة  الالمركزية  بين  الجمع  ازداد  أيضا،  األقطاب.  متعددة  المركزية 

متعددة  األقطاب. فخالل القرون الماضية كانت المدن والبلديات التي توجد فيها القبائل والمركزية 
والعائالت الممتدة تمارس قدرا من الحكم المحلي الذي يستند إلى أعراف محلية باإلضافة إلى االنضواء تحت 

سلطة السلطات السياسية المختلفة التي تتابعت على البالد والقوانين التي أصدرتها.
إن هذه الطبيعة الجغرافية والسكانية ترجح أن صياغة معادلة متوازنة تجمع بين الالمركزية الواسعة 
والمركزية متعددة األقطاب يعزز احتماالت أن يكون عبور ليبيا من المرحلة االنتقالية إلى مرحلة االستقرار 
الدستوري أكثر أمانا. كما يرجح أن توسيع الحكم المحلي كما وكيفا أفقيا ورأسيا يسهم في ذلك أيضا. إن 
الالمركزية الواسعة والمركزية متعددة األقطاب تناسب البلدان التي تكون فيها المكونات الطبيعية كالقبيلة 
النمط  تناسب  الواسعة  الالمركزية  إن  قوي.  اجتماعي  حضور  ذات  الثقافية  والمكونات  الممتدة  والعائلة 
الجغرافي والسكاني الذي تكون فيه مساحة البالد محدودة وغالبية السكان مركزة في رقعة ضيقة وغالبية 

السكان يعيشون ضمن أسر صغيرة أو كأفراد.
ثانيا: الدمج بين الالمركزية الواسعة والمركزية متعددة األقطاب هو النموذج الذي حكم عملية تكون ليبيا 

المعاصرة
لقد كانت الالمركزية والمركزية المستندة إلى عدة مراكز هي الفكرة األساسية التي استندت إليها جهود 
ــــ كان نموذج الالمركزية والمركزية المستندة إلى عدة  المعاصرة. منذ 1850 حتى 1950  ليبيا  تكوين 
أقطاب هو النموذج الذي حكم جهود تأسيس كيانات عامة وتنظيم الحيز العام وجهود االستقالل التي انبثقت 
منها ليبيا المعاصرة. لقد كانت الجهود العامة وجهود تأسيس بنيان عام، وجهود االستقالل عبارة عن صنفين 
من الجهود: جهود بذلت في كل واحد من األقاليم الثالثة، وجهود مشتركة تعاونت األقاليم الثالثة في بذلها. 
بالنسبة للجهود التي بذلت في كل واحد من األقاليم الثالثة، يالحظ أنه في برقة بالشرق، بذلت جهود نحو 
تأسيس بنيان عام بصورة متدرجة بقيادة الدعوة السنوسية والقبائل تمخضت عن حكم محلي فعلي. كما 
بذلت الحقا جهود ضد االحتالل اإليطالي. وفي طرابلس، بذلت جهود لملء الفراغ الناتج عن انحسار ثم خروج 
اإلدارة الممثلة للسلطنة العثمانية. كما تكاثرت المنصات الفعلية ثم الرسمية خاصة على مستوى العمل 
الطوعي والمجتمع المدني ثم على مستوى التمثيل الرسمي ضمن سياق إدارة العالقات الخارجية والتفاوض 
مع القوى الخارجية. وفي فزان، بذلت جهود غلب عليها مواجهة سياسات اإلدارة الممثلة للسلطنة العثمانية 
ثم إلعادة تنظيم الحكم المحلي. أما بالنسبة للجهود المشتركة، فنجد أنه بالتزامن مع نضج الجهود التي 
بذلت في كل إقليم، اتسع نطاق التعاون بين األقاليم الثالثة. وقد تعمق هذا التعاون خالل الربع الثاني من 
القرن العشرين.. ترتب على ذلك أنه عندما تأسست دولة االستقالل عام 1951، استندت إلى مزيج فريد من 
االتحادية والالمركزية الواسعة والمركزية متعددة األقطاب. لقد جرى تبني النظام االتحادي تلقائيا. واستمر 
هذا النظام خالل الفترة ما بين عام 1951 وعام 1963. ويبدو أن قطاعات واسعة من األمة الليبية شعرت 

أن هذا النظام مناسٌب.

ليبيا املعاصرة بلد 
يتسم بمساحة 

جغرافية واسعة وفي 
نفس الوقت بعدد 

من السكان محدود 
بالنسبة ملساحته، 

كما يتسم بقوة 
وتماسك املكونات 

االجتماعية 
الطبيعية فيه.

فرنسا.. واملؤتمرات الضارة

تحت  ليبيا  باستقالل  أميركا  أفشلته  الــذي 
بعدها   .1951 عــام  المتحدة  األمــم  مظلة 
الحكومة  تخوض   1954 عام  ديسمبر  من 
صارمة  مفاوضات  الثانية  الليبية  االتحادية 
من  الفرنسي  الوجود  إلجالء  أميركي  بدعم 
بالتوقيع  ديسمبر1956   26 فى  تتوج  فزان 
البلدين  بين  الحدود  اتفاقية  على  الرسمي 
الليبي.  الجنوب  من  نهائيًا  فرنسا  تخرج  التي 
تكون  المحافظة  الملكية  ليبيا  أن  المفارقة 
لتحرير  الراديكالية  الجبهة  لدعم  قاعدة 
االستعمار  من  للتحرر  نضالها  في  الجزائر 
بالتبرعات  مــؤازرتــهــا  وتتعدى  الفرنسي. 
جزائرية  لحكومة  السياسية  األرضية  وتوفير 
تمرير  أبرزه  المسلح  الدعم  إلى  المنفى،  في 
سالح  1954وصفقة  مصرية  أسلحة  صفقة 
لثوار  األطلسي  الحلف  في  العضوة  تركيا  من 
ـ  الليبية  العالقات  تعود   .1957 العام  الجزائر 
في  السياسي  لالنتعاش  الديغولية  الفرنسية 
الحكومة  رئيس  بزيارة   1968 العام  أبريل 
ــي  األوروبـ الــتــوجــه  لــبــاريــس.هــذا  الليبية 
إحباطه  يتم  الليبية  للملكية  الفرنسي 
النخبة  مثل  الذي  الحكومة  رئيس  باستقالة 
العام  الجيش  بانقالب  ثم  الشابة،  السياسية 
جديدة  فرنسية  ليبية  صفحة  لتنفتح   ،1969
الخدمة  دخلت  التي  الميراج  طائرات  بصفقة 
ثم   1971 العام  الليبي  الطيران  سالح  في 
المصري.  الحربي  للمجهود  تمريرها  تم 
أبرزها  فرنسية  شركات  دخــول  واقتصاديًا 
آكيتان في مجال النفط الليبي. هذا االنتعاش 
في  الليبي  الجيش  بتدخل  االنظفاء  إلى  يعود 
ليتفاقم  ليبيا  بهزيمة  يهدأ  ثم   .1981 تشاد 
بسبب  الفرنسي  ـ  الليبي  السياسي  النزاع 
فوق  الفرنسية  »أوتا«  الركاب  طائرة  إسقاط 
العالقة  وانفرجت   .1989 العام  النيجر  أجواء 
العام  في  الضحايا  لذوي  تعويضات  بتقديم 
الليبية  العالقة  شهدت   2004 منذ   .2003
بالتدخل  انتهت  متميزة  حقبة  الفرنسية  ـ 
أسقطوا  الذين  الثوار  جانب  إلى  الفرنسي 

النظام الديكتاتوري العام 2011.
ثالثة  مــن  اقــتــراب  الوطنية  المصلحة 
مجال  في  الرئيسي  البحث  تشكل  اقترابات 
الخارجية،  والسياسة  الدولية  العالقات 
التي  الواقعية  للمدرسة  واضــحٌ  تجٍل  وهو 

يــدرس  بــأنــه  الفرنسي  الــرئــيــس  ــرح  ص
معربًا  برلين،  مؤتمر  في  مشاركته  إمكانية 
»مفيدًا«،  اجتماعًا  يكون  أن  في  رغبته  عن 
مايو  في  افتتحت  التي  هي  باريس  بينما 
الليبية  بالقضية  الضارة  المؤتمرات   2018
وسمتها  التي  الدبلوماسية  فرنسا  وبسمعة 
إذ  االرتجالية.  المتسرع  المؤتمر  هذا  بسبب 
واألساسي  األول  مكونين:  في  شخصنتها 
الليبي، وهو في حقيقته  الجيش  قائد مسمى 
ميليشياويًا  مركبًا  وربط  ضبط  دون  يقود 
اإلسالم  مكونا  أسوأها  متنافرة  كتائب  من 
قوة  نــواة  مــع  القبائلي  وتابعه  السلفي 
البرلمان  رئيس  يرافقه  المتهالكة  الصاعقة 
ألي  والمعيق  طبرق  في  العمل  عن  العاطل 
رئيس  والثاني  أزمتها.  من  ليبيا  يخرج  عمل 
يمكن  التي  الواجهة  الرئاسي  المجلس 
له  معنى  ال  صار  الــذي  الغرب،  من  قبولها 
إال  فيه  يبقَ  فلم  منه،  أعضائه  بانسحاب 
أعضاؤه المرتبطون بأجسام ميليشاوية منها 
رئيس  وتبعته  الجهوي.  ومنها  اإلسالموي 
الرئاسي، وهو مجرد واجهة لمكون  المجلس 
على  مهيمنا  كان  الذي  المسلمين،  اإلخوان 
المقاتلة  الجهاديات  تشكيالت  من  حلفائه 
أدخــل  ــذي  ال الــعــام  الوطني  المؤتمر  فــي 
منذ  األهلية  الحرب  نفق  في  الليبي  الغرب 
 2018 إلى  ليبيا«  »فجر  بصراع   2014 العام 
ترهونة  جيش  ومسمى  كانيات  بهجوم 
بالجهويات  طرابلس  على  الحرب  و  السابع 
الديكتاتوري  للنظام  الزبونية  والقبائليات 
الجيش  قيادة  بمسمى   2011 العام  الساقط 

الوطني 2019.
السياسة  ذهن  على  ينطرح  الذي  السؤال 
من  بالفعل  فرنسا  تــريــده  الــذي  مــا  ــو:  ه
منذ  نفسها  لبيبا  ومن  ليبيا  حول  المؤتمرات 
هذه  ولماذا  ؟   2020 العام  إلى   2011 العام 
هذا  تاريخيًا  نتتبع  مواقفها؟  في  االزدواجية 
قوات  بـ:  بــدءًا  ليبيا  في  الفرنسي  المصير 
على  بناًء  ــزان  ف ــررت  ح التي  الحرة  فرنسا 
االستعمار  ــن  1943م بريطانيا  مع  اتفاقية 
عائلة  تقوده  ليبي  رديف  وتابعها  اإليطالي 
سيف النصر من قبيلة أوالد سليمان، وبسبب 
فزان  على  الوصاية  حصتها  تأخذ  تحريرها 
 1949 الوصائي  سفورزا«  »بيفن  مشروع  في 

العالقات  هذه  ودراسة  تحليل  على  سيطرت 
العالمية  الحرب  نهاية  منذ  والسياسات 
دراسة  في  المثالي  االتجاه  داحضة  الثانية، 
أعقاب  في  سيطر  الــذي  الدولية  العالقات 
األمم  عصبة  وقيام  األولى،  العالمية  الحرب 
الحكومة  إرهــاصــات  البعض  اعتبرها  التي 
المثاليون.  إليها  دعا  طالما  التي  العالمية 
الملموسة  الوطنية  المصلحة  ما  السؤال: 
الفرنسي  والعسكري  السياسي  الخيار  في 
الحاسم؟ الذي تبناه ونفذه الرئيس ساركوزي 
 ،2011 عام  الليبية  الثورة  بجانب  بالوقوف 
الفرنسية  الحكومة  اتخذته  الــذي  والخيار 
قائد  مسمى  هجوم  بدعم  ــوارب،  م بشكل 
2019 على الحكومة في  4 أبريل  الجيش في 
بمشروعيتها  فرنسا  تعترف  التي  طرابلس 

الدولية؟.
يشبه  فيما  الفرنسي  الرئيس  يتماهى 
في  سوريل  جوليان  الفتى  وبراعة  المتالزمة 
ستندال  للكاتب  واألحمر«  ــود  »األس روايــة 
حاجته  بحسب  اللونين  بين  التنقل  فــي 
سياسته  في  له  مفيدًا  يظنه  ما  وبحسب 
أودى  الذي  نحسه  سوريل  جوليان  الخارجية. 
باللونين  تالعبه  في  تمثل  للمقصلة  به 
جنود  بثوب  واألسود  الرهبان  بثوب  األحمر 
ماكرون  الفرنسي  الرئيس  ولنماهي  نابليون. 
ذاته  التالعب  الرمزية  في  بتحوير  نجد  به 
يكتفي  فمن  والحربي.  الدبلوماسي  بين 
ــالم  اإلع فــي  المنتشرة  ــار  األخــب بمتابعة 
يفهم  لن  ليبيا  في  فرنسا  سياسة  بخصوص 
البلد  هذا  في  الفرنسي  الدور  طبيعة  فعليا 
ومصالح  الخارجية  بالتدخالت  المنكوب 
مع  تــارة  يبدو  فماكرون  الحقيقية.  باريس 
سياسي  حل  إيجاد  أجل  من  األممية  الجهود 
الوفاق  لحكومة  دعمه  يؤكد  وتــارة  لألزمة 
باريس  العاصمة  فــي  رئيسها  ويستقبل 
في  فرنسا  لكن  لألزمة.  حل  عن  معه  ويبحث 
لقائد  الداعمة  الدول  أبرز  من  نفسه  الوقت 
ضد  فرنسا  أن  أي  الليبي.  الجيش  مسمى 
وهي  ما،  بطريقة  تدعمه  لكنها  التصعيد 
تخفيف  يحاول  من  الوقت  نفس  في  تساند 
أن  هو  الوحيد  الواضح  الشيء  التصعيد! 
ال  بأن  تقبل  ولن  بليبيا  جدًا  مهتمة  فرنسا 

يكون لها مستقبل في البلد الغني بالنفط.

يتماهى الرئيس 
الفرنسي فيما يشبه 

املتالزمة وبراعة 
الفتى جوليان سوريل 

في رواية »األسود 
واألحمر« للكاتب 

ستندال في التنقل 
بني اللونني بحسب 
حاجته وبحسب ما 

يظنه مفيدًا له في 
سياسته الخارجية.

نورالدين خليفة النمر

كيف يمكن أن تساعد السردية 
الوطنية لليبيا في بناء السالم؟ )1- 4(

السبت 15 يناير 1966. قبل عيد الفطر بأسبوع. أواخر شهر الصوم.
فزعت الجوس في كل أطرافها. انقالب حدث في نيجيريا بعد استقرار دام بضعة أعوام. أفريقيا تنهض 
وتصحو على الشمس. حصلت مجموعة من أقطارها على االستقالل وبدأت السلطات الوطنية في كل قطر 
الكاكاو  واحتسوا  أوطانهم.  في  العبيد سادة  أضحى  والبناء.  والعدالة  األحالم  لتحقيق  الهدف  نحو  المسير 
القديمة  الصورة  تغيرت  االحتساء.  ذلك  في  األبيض  غريمهم  ينافسهم  ولم  في سكينة  األناناس  وشراب 

بأخرى جديدة.
في ذلك السبت البعيد اعتقل الرئيس أبوبكر تفاو بليوه فيما قتل الحاج أحمد وبللو سرداونه وزوجته. 
أحرق منزلهما. كان رئيسا للوزراء. ورجال من أحفاد المجدد عثمان دان فوديو. قطع أشواطا كبيرة في سبيل 
في  والمناخ  السكان  متباين  بلد  ومناخيا.  المكان  حيث  من  جغرافيا  المتعدد  التنوع  صاحب  وطنه  ازدهار 
قلب أفريقيا. ومع رفاقه حققوا التعايش السلمي واألهلي بين األقليات دون أية نعرات أو إقصاء. حساسيات 

وعنصرية خلفها االستعمار القديم تحت الرماد. كانت جاهزة لالشتعال واالنفجار.
كانت نيجيريا محل تقدير تلك األيام داخل أفريقيا وخارجها. وكانت عنوانا من عناوين التسامح والتقارب 
أحد  يستطع  ولم  وحكمة  صبر  بكل  األزمات  واجهت  وحدها.  قارة  يشكل  الذي  الكبير  البلد  في  والتآخي 
والمصاعب  المشاكل  ورغم  والموت.  التخلف  من  لها  قعر  ال  حفرة  في  البلد  إلقاء  في  الظروف  يستغل  أن 
مضت في دروبها شامخة تعتز بتراثها وتاريخها وتفخر به. الهوسا مع الفوالنيين. العربية وكل اللهجات. 
اإلسالم والمسيحية. السالطين والجماعات. اإلمارات والمحميات. سكتو وكانو. بورتو وكابار. حدود النيجر 
والكاميرون. نسيج معقد ومتشابك لكنه ناجح إلى حد معقول. وكان العالم بأسره ينادي بالسالم. لقد اكتوى 
بنيران الحروب والعداءات ولم يعد له ثمة وقت للمزيد. أطلت أيام جديدة من الحداثة والتغيير واالختراعات 
وعبور األجواء واالتصاالت والتقدم العلمي المذهل والوصول إلى الفضاء. اعتبر االستعمار أضحوكة وموضة 
قديمة ال تتسق وروح العصر. غير أن العطار بأدواته العتيقة ال يصلح الفساد. واألطماع بين البشر والتحاقد 
تجد طريقا سهال للنيل من النفوس والعقول. االستعمار القديم وحده ال يكفي. البد من عناصر إضافية تثير 

الزعزعة وتجدد الحساسيات والمشاكل.
بعد ذلك بأشهر عام 1967. انفجرت التصدعات. انشطر البلد الكبير. صار الشقاق العنيف واندلعت الحرب 
األهلية وانفصل إقليم بيافرا. وجد المرتزقة من الخارج فرصتهم الثمينة. توافدوا بال انقطاع وأسهموا بال 
هوادة في تغذية الصراع المحزن بين األخوة. أسلحة ومخابرات وعمالء وضاعت نيجيريا. سالت الدماء وغطت 
األنهار والغابات. ولم تتوقف الحرب البغيضة إال في عام 1970. وفي منطقتنا منتصف ذلك العام التهبت 

الحرائق وغزتنا إسرائيل التي كانت لها قرون استشعار في أفريقيا واقتطعت أراضيَ من ثالث دول عربية.
العريق. كانو والزوايا  التاريخ  العظيم. القصدير والبترول والذهب والخيرات. ثم  البلد األفريقي  نيجيريا 
والتجار وانتشار اإلسالم. وتقارب المسجد والكنيسة والمعبد نحو اهلل رغم كل المياه المتسربة تحت العشب.. 
نيجيريا كانت مثاال للتعايش بين األشقاء مسيحيين ووثنيين ومسلمين. لكن الحرب في الداخل بين األخوة 

تظل ملعونة على الدوام. تخرب وتدمر وتجعل المدن والقرى والنفوس والحضارة أثرا بعد عين.
وحين توقفت الحرب األهلية لم يتوقف سيل االنقالبات. استقرار ثم انقالب. هدوء يسبق الريح. وأخيرا مع 
استبعاد مواقف اآلباء والقادة التاريخيين ونهوض المزيد من التخلف والشقاء وظواهر الفساد تندلع بوكو 

حرام وتدخل على حزام النار في المنطقة الجاهزة دوما لمزيد من الحرائق واالنفالت.
نيجيريا كانت امتدادا للشمال مع ليبيا وجاراتها. عاش كثير من أهلها عندنا. وبالمقابل استقر بها العديد 
الدبري وغيرهم. تواصل  اندير.  قنابه. بوباهية.  الثني.  الشكشوكي. حسنين.  أبوحامد.  الليبية:  من األسر 
وتجارة وعالقات متينة من الجوار. الزوايا السنوسية التقت مع رسالة المصلح دان فوديو. وكانت هذه األسر 

بين البلدين أحسن السفراء في ربط التواصل والعالقات.
1963 حضر إلى بالدنا في الزيارة الثانية. منح  1959 زارنا الحاج أحمد وبلو. ثم في نوفمبر  في صيف 
شهادة األستاذية العالمية من الجامعة اإلسالمية في البيضاء ثم الدكتوراه الفخرية في الفلسفة من الجامعة 
ونشر  والسالم  التواصل  األوسمة.  بأرفع  إدريس  الملك  المصاحب  والوفد  عليه  وأنعم  بنغازي  في  الليبية 
المحبة كان يميز أغلب العالقات الليبية وشعبها مع اآلخرين. لم تكن تسعى إلى خلق الفتن وبذر الشروخ 
وتنفيذ المخططات البعيدة. كان الهدوء واالطمئنان يسم هذه العالقات بمشاهد ممتازة. التاريخ مع التاريخ. 

والجغرافيا مع الجغرافيا. واالمتداد والمستقبل.
والتعليم  للخير  منارات  أسسوا  وإنما  والدماء،  والحقد  بالعنف  جاورهم  فيما  الليبيون نشاطهم  ينشر  لم 

والتجارة والمصاهرة. كان الليبيون على الدوام عنوانا لهذه المثل والقيم.
بيننا  وفيما  اآلخرين،  مع  العالقات  في  ورسالة  ومنهجا  رؤية  افتقدنا  نحن  تجاربنا.  من  نستفد  لم  نحن 

كذلك!.

نيجيريا ذلك اليوم
محمد خليفةسالم الكبتي

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

الثاني منه. هؤالء جميعًا يعملون على مشروع خيري 
عنوانه »أفضل خدمة يمكن أن نقدمها للمسلم هي 
المسلم  )تحرير  المشروع  هذا  دينه«!  من  نحرره  أن 
األفغاني  مواجهة  في  رينان  إرنست  دشنه  دينه(  من 
بداية  القاهرة في  إلى  ونقله   ،1883 باريس سنة  في 
القرن العشرين فرح أنطون في مواجهة محمد عبده، 
)وهذه أمور تتبعتها بالشرح في كتابي »مئة سنة من 
الصراع الفكري«(. وما زال المشروع قائمًا وقيد اإلنجاز 
اليوم، وإن لم يعد محل إعالن صريح من حاملي لوائه 

وأبرزهم الدكتور عزمي بشارة.
باعتبارهم  هـــؤالء  عــن  التحدث  الغفلة  ــن  وم
مسيحيين لسببين: أولهما تعليمهم أبناء المسلمين 
لذات المنهج بحيث أصبح الكثير من أبناء المسلمين 
بالتخلص  مشروط  الحرية  إلى  السبيل  أن  يعتقدون 
أقل  فال  ممكنًا  ذلــك  يكن  لم  وإن  اإلســـالم،  من 
أعــداء  وبمساعدة  اإلسالميين،  من  التخلص  من 
إلى  العالم  تقسيمي  وثانيهما  األمر.  لزم  إذا  اإلسالم 
ليسوا  آنًفا  والمذكورين  مسلمين،  وغير  مسلمين 
ماركسيون  أنهم  إلثــارة  داعي  ال  ولذلك  مسلمين، 
تصنيف  في  يقعان  والماركسي  المسيحي  ألن  مثاًل، 
بين  الفرق  نقاش  يكون  ثم  ومن  المسلمين،  غير 
يمكن  أكاديميا«:  »نقاشا  والماركسي  المسيحي 
في  تحصل  حياتك  من  سنوات  أربع  فيه  تضيّع  أن 
الحائط؛  على  تعلقها  دكتوراة  شهادة  على  نهايتها 
غير  والماركسي  المسيحي  بقاء  هي  النتيجة  لكن 

مسلمين.
بالضرورة  يعني  ال  مسلم  غير  طرابيشي  إن  القول 
أنه مسيحي كما يعتقد البعض، والقول إنه ماركسي 
أو مسيحي ال يغير من وضعه الفكري وخطابه الثقافي 
وهدفه  إسالمي  غير  خطاب  ألنه  شيًئا،  نظري  في 
تحرير المسلم من اإلسالم. والقول إن الجابري مسلم 
أو إن خطابه إسالمي تجٍن على الحقيقة وسوء تقدير 
لم  األول(  المعني  )وهو  الجابري  ألن  منه،  لموقفي 
هو  ينقده  الذي  العقل  إن  قال  بل  إسالمي،  أنه  يقل 
برهانيا  عقال  يكون  أن  بإمكانه  الذي  العربي  العقل 
بعقل  ذهب  الذي  هو  الموقف  وهذا  اإلســالم.  داخل 
طرابيشي ألن أمله، أو مشروعه - تحرير المسلم من 
اإلسالم- قد وقع في الماء، ليس بفعل الجابري وحده، 
رؤية  على  قادرين  آخرين  ومفكرين  نقاد  بفعل  وإنما 
ومن  طرابيشي.  ويسوقه  عنه  يدافع  الذي  المشروع 
طرابيشي:  لفريق  قال  الــذي  السيد  رضــوان  هــؤالء 
والمسلـمين  العرب  »تنوير«  في  عملكم  »ينحصـر 

بشأن الخالص من موروثهم الديني«.
»المشروع  دينهم  من  المسلمين  تخليص  كان 
القرن  من  الثاني  النصف  في  رينان  إلرنست  الخيري« 
راية  استلم  العشرين  القرن  بداية  ومع  عشر.  التاسع 
المشروع )في القاهرة( فرح أنطون الذي توجه بخطابه 
إلى »العقالء في كل ملة ودين في الشرق الذين عرفوا 
مضار مزج الدنيا بالدين في عصر كهذا العصر فصاروا 
يطلبون وضع دينهم جانبًا في مكان مقدس محترم 

ثانيًا. تعدد األيديولوجيات.
تعطي  التي  األفــكــار  منظومة  هــي  األيديولوجيا 
اإلسالمية  فاأليديولوجيا  المميز،  طابعه  »الخطاب« 
هي الضابط المميز للخطاب اإلسالمي، واأليديولوجيا 
الماركسي،  للخطاب  المميز  الضابط  هي  الماركسية 
مع  طرابيشي  جدل  وضع  من  البد  ولــذا  جــرا.  وهلم 
لكل  المناسب  األيديولوجي  السياق  في  الجابري 
وهو  الفطري   )1 الثالثة:  العقول  سياق  وهو  منهما، 
واحد عند كل البشر، و2( المكتسب الذي ينقسم عند 
مسلم.  غير  وب(  مسلم،  أ(  إلى:  الدراسة  هذه  صاحب 
وبذا يكون عندنا عقل فطري واحد وعقالن مكتسبان: 
مسلم وغير مسلم. ولما كان صاحب الدراسة عقالنيا-
عقالنيا- وطرابيشي  عربيا-عقالنيا،  والجابري  مسلما، 
علمانيا، سيتم تفصيل األيديولوجيات الثالث وفق رؤى 
العقل  إلى  االنتماء  في  متوحدة  بحسبها  العقول  هذه 
الفطري ومنقسمة إلى ثالثة عقول مكتسبة، أي ثالث 

ثقافات/ أيديولوجيات مختلفة بدرجات متفاوتة.
أ ( أيديولوجيا صاحب الدراسة

تعطي  وإنما  فقط  الخطاب  األيديولوجيا ال تضبط 
هذا  وفي  الفكرية.  الثقافية/  جنسيته  الخطاب  صاحب 
يقول الجابري: »هناك في العصر الحاضر قاعدة عرفية 
هذه  مفكر،  لكل  الثقافية  الجنسية  بموجبها  تتحدد 
القاعدة تقتضي أن المثقف ال ينسب إلى ثقافة معينة 
معينة  ثقافة  داخل  والتفكير  داخلها  يفكر  كان  إذا  إال 
ال يعني التفكير في قضاياها، بل التفكير بواسطتها«. 
المنضبط  الخطاب  اإلسالمي هو  الخطاب  يكون  وبذا 
الربا  وال  حرية  الزنى  يقول  فال  الشريعة،  حدود  داخل 
غير  الخطاب  مفردات  من  التعابير  هذه  ألن  تجارة 

اإلسالمي.
يفكر  معينة  لثقافة  المنتمي  أن  معنى  هو  وهذا 
وما  قضاياها.  في  وليس  بواسطتها،  يفكر  أو  داخلها، 
يفكر  كان  طرابيشي  أن  هو  القارئ  يدركه  أن  يجب 
فهو  خارجها،  من  ولكن  اإلسالمية  الثقافة  قضايا  في 
ليس مسلما وال يلتزم بالدين أو الشريعة اإلسالميين، 
العقدي/  موقعه  ألن  إسالمي  غير  خطابه  يكون  وبذا 
مستشرق  عن  يختلف  وال  اإلسالم  خارج  األيديولوجي 
السياق  هذا  في  والقول  اإلسالمية.  القضايا  في  يفكر 
أيديولوجيا  ألن  مضلل  قول  مسيحي  طرابيشي  أن 
غير  مفكرا  أصنفه  ولــذا  مسيحية  ليست  طرابيشي 
مسلم ألنه حر في عقيدته أو أيديولوجيته وال رقابة لي 
عليه فيها، ولكن من حقي أن أقرر أنه من أيديولوجيا/
أيديولوجيتي/ أن  اعتبار  على  إسالمية  غير  عقيدة 
»األنا:  يتمايز  الشكل  وبهذا  إسالمية.  أنا  عقيدتي 

المسلم«، عن »اآلخر: غير المسلم«.
ب ( أيديولوجيا طرابيشي

عشر  التاسع  القرن  منتصف  في  انطلق  تيار  هناك 
عزمي  الدكتور  اليوم  لواءه  ويحمل  رينان  إرنست  مع 
النصف  في  أنطون  فرح  التيار  هذا  رموز  ومن  بشارة، 
األول من القرن العشرين وجورج طرابيشي في النصف 

تيار  ومجاراة  حقيقيًا  اتحادًا  االتحاد  من  ليتمكنوا 
التمدن الجديد..«!

لموقف  ونقاشه  أنطون  على  عبده  محمد  ردود 
هذا  أفقد  والمدنية  العلم  من  والمسيحية  اإلسالم 
»فليحجم  قائاًل:  بنفسه  عما  فكشف  هدوءه  األخير 
مسدود  النقد  هــذا  مثل  عن  وغيره  عبده  محمد 
العلماني  الوطني  الحوار  مائدة  اآلفاق، ويجلس على 
عقله  أنطون  فقد  ومثلما  اآلخرين..«!  مع  العقالني 
طرابيشي  جــورج  فقد  عبده  محمد  عقالنية  أمــام 
واالكتفاء  العلمانية  لنبذ  الجابري  دعوة  أمام  عقله 
وبهذه  والديمقراطية.  بالعقالنية  الحداثة  من 
الجابري  »يريد  غاضبًا:  طرابيشي  كتب  المناسبة 
العقالنية  بشعاري  العلمانية  شعار  عن  االستعاضة 
الحداثة  تتحول  النحو  هذا  وعلى  والديمقراطية. 
ـ  األثمان  بأبخس  ـ  منها  نبتاع  للخردة  سوق  إلى 
ارتفاع  من  تخوفنا  ما  إذا  نشاء  ما  وندفع  نشاء،  ما 
الجابري  استبعاد  أنَّ  والواقع  التكلفة،  ثمن  في  ما 
كرسي  يجعل  أن  يُريد  من  بفعل  أشبه  للعلمانية 
أو  اثنتين بداًل من ثالث  قائمتين  الحداثة يقف على 
إلى  الحداثة  يحول  الجابري  موقف  كان  فهل  أربع«! 

سوق خردة؟ لنرَ ذلك اآلن!
الجابري أيديولوجيا  ج( 

وعدم  الديني  موروثه  من  الجابري  تخلص  عدم  إن 
رينان  إرنست  لمشروع  تبنيه  وعدم  لإلسالم  تنكره 
جورج  تعاسة  سبب  ما  هو  المنطقة  في  وخلفائه 
طرابيشي حتى فقد هدوءه أمام نهج الجابري، وعلى 
أمام  النهاية  في  انهزم  الذي  أنطون  فرح  طريقة 
محمد عبده، )حسب شهادة سالمة موسى في كتابه 

»هؤالء علموني«(.
كان طرابيشي يأمل أن يكون موقف الجابري مثل 
والعفيف  مروة  وحسين  العظم  جالل  صادق  موقف 
في  يرَ  لم  الجابري  ألن  رجاؤه  خاب  ولكن  األخضر، 
المذهب  وجــه  في  ابستمولوجية  عقبة  ــالم  اإلس
المرارة:  بمنتهى  يقول  فكتب  والعلمانية  المادي 
مجلة  في  مقالة  كتب  حين  ]الجابري[  »صدمني 
الكلمة  هذه  »فلنسحب  فيها  يقول  السابع..  اليوم 
هنا  العربي!  الفكر  قاموس  من  ـ  العلمانية  يقصد  ـ 
باعتباره  عليه  علقتها  التي  اآلمــال  كل  أن  شعرت 
سقطت  أيديولوجيةـ  ثورة  ال  ـ  معرفية  ثورة  رائد 

وتهاوت«.
شرًطا  العلمانية  يجعل  ــذي  ال الموقف  ــذا  وه
يقول:  الذي  غليون  برهان  يقره  ال  بين  للمعرفة 
الذي  هو  العلمانية  مفهوم  شهده  الذي  »التصنيم 
والثقافات  المجتمعات  في  وهزاله  تعثره  يّفسر 
الحداثة  طرابيشي  عند  األوروبية«!  غير  العديدة 
هذا  في  يرى  وغليون  حداثة،  ليست  علمانية  دون 
إلى  أوروبية  ظاهرة  من  للعلمانية  تحوياًل  الموقف 
التصنيم  وهذا  جدوى.  دون  البعض  به  يلوذ  صنم 
أيديولوجي  موقف  النهاية،  في  هــو،  للعلمانية 

وليس موقًفا ابستمولوجيًا، فال داعي للتدليس!

كان تخليص 
املسلمني من 

دينهم »املشروع 
الخيري« إلرنست 

رينان في النصف 
الثاني من القرن 

التاسع عشر. 
ومع بداية القرن 
العشرين استلم 

راية املشروع 
)في القاهرة( فرح 

أنطون الذي 
توجه بخطابه 

إلى »العقالء في 
كل ملة ودين 

في الشرق الذين 
عرفوا مضار مزج 

الدنيا بالدين 
في عصر كهذا 
العصر فصاروا 
يطلبون وضع 

دينهم جانًبا في 
مكان مقدس 

محترم .
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»نبوا دولة«.. لسان حال الليبيني

برلني الثانية.. خطوة أولى!

صناديق  )انتخابات  حاضرة  كانت  الديمقراطية 
تعبير...  حرية  ــزاب،  أح مدنية،  منظمات  اقتراع، 
قوانين  أو  مؤسسات  أو  دستور  دون  ولكن  إلــخ( 
)الديمقراطية  تجربة  تشبه  جعلها  ما  ذلك،  تضبط 
وحين  السابقة.  القذافي  إقطاعية  في  المباشرة( 
في  ليبيا(  ــة  )دول اسم  االنتقالي  المجلس  اعتمد 
فعل  رد  األمــر  كان  الدستوري  وإعالنه  مراسالته 

ونكاية في النظام بسبب محوه لمفهوم الدولة.
لقد وضعنا ببراعة العربة أمام الحصان، وانخرطنا 
في  انتخابات  عبر  بحماس  الديمقراطية  العملية  في 
الجامعات  رؤســاء  وحتى  شأن،  كل  وفي  مكان  كل 
في  حتى  يحدث  ال  هذا  أن  رغم  باالنتخابات،  عينوا 

الدول التي لها قرون تمارس الديمقراطية.
عقود  منذ  الليبيين  حال  لسان  هذا  دولــة.  نبوا 
أن  ومنذ  الملكي،  الدستور  جمد  أن  ومنذ  طويلة، 
الثورة  ضمنها  من  التي  الخمس  النقاط  ظهرت 
إعالن  ومنذ  السارية،  القوانين  اإلدارية وتعطيل كل 
فوضى  إلى  ليبيا  حول  الذي  وبيانها  الشعب  سلطة 
الناس يحكمه  الجماهيرية، وزحام من  عارمة اسمها 
رئيسا  كونه  من  مرارا  تبرأ  أمنية،  بقبضة  فرد  مزاج 
وسلطة  الــثــورة  يحمي  ــوري  ث مجرد  وهــو  للدولة 
الظلم،  من  العالم  سينقذ  أممي  وقائد  الشعب، 
واللجان  الــثــورة،  حماة  مثل  مــفــردات  واستمرت 
عقود  أربعة  طيلة  تعمل  الثائر  والقائد  الثورية، 
يتاجر  زال  ما  التي  المفردات  وهي  للدولة،  كبديل 
أخرى  تسع سنوات  طيلة  السياسي  اإلسالم  تيار  بها 
األممي، فكل مؤسسة تظهر من  الثائر  بعد سقوط 
أجل بناء الدولة يسمونها ثورة مضادة، وكل خطاب 

الدول  وجامعة  ــي،  األوروب واالتحاد  المتحدة،  األمم  من  المستوى 
العربية، واالتحاد األفريقي.

ونشرت الحكومة األلمانية، اإلثنين 20 يناير 2020، على موقعها 
األحد،  انعقد  الذي  برلين،  لمؤتمر  الختامي  البيان  اإللكتروني، نص 
بالعاصمة األلمانية، ووقع على البيان الختامي المكون من 55 بندا، 

16 دولة ومنظمة بجانب طرفي األزمة.
السيئة  التقديرات  من  سيال  انعقاده،  قبل  واجه  الثاني،  المؤتمر 
كان  ما  على  اختتم،  أنه  اعتبر  فقد  انفضاضه،  عقب  أما  لنتائجه، 
على  مؤتمر،  أنه  أكدوا  أمال،  عليه  يعقدوا  لم  ممن  والكثير  متوقعا، 
األميركية،  الخارجية  وزير  أما  وباليرمو،  باريس  في  سابقيه  منوال 
فيما وكدت  المؤتمر ستكون ضعيفة،  نتائج  أن  القاعة  فقد غرد من 

المستشارة األلمانية، قبل انعقاد المؤتمر، أنه سيكون خطوة أولى.
من  واجهه  فيما  استثنائيا،  مؤتمرا  برلين  مؤتمر  يكون  قد  أوال: 

انتقادات، قبل انعقاده، وعقب اختتامه، وتعليقا على منتوجه.
دولة   16 ووقعته  بندا،   55 من  مكون  الختامي  البيان  ثانيا: 
ومنهم  األمن،  مجلس  أعضاء  منهم  األزمة،  طرفي  بجانب  ومنظمة 
رؤساء دول كبرى، وجاء في 55 بندا مفصلة، وتتناول أغلب مرتكزات 

القضية المثارة.
ثالثا: لوحظ أثناء نقل مراسم االستعداد للمؤتمر، فوضى ظاهرة، 
خلية  كما  بدا  المؤتمر  أن  فوتوغرافية،  بينت صور  الوقت  نفس  في 
نحل، حيث في الصور، انقسم الرؤساء وأعضاء المؤتمر إلى مجموعات 

متباينة...
لمسألة  كوني  مؤتمر  كما  األضواء،  عليه  سلطت  المؤتمر  رابعا: 
كونية، قبيل انعقاده وأثنائه، وعند انفضاضه، ودار لغط محموم، عبر 

الميديا، حوله وحول ما دار فيه، ثم حول نتائجه.
المسألة  حاط  قويا،  زخما  توضح  الشكلية،  األربعة  الركائز  هذه 
بحاجة  العالم  وأن  واالختالف حولها،  التباين  حالة  تكثف  ثم  الليبية، 
باب  تدق  ثلج  الصغيرة، كرة  والحروب  فالخطر محدق،  ما،  وفاق  إلى 
العراق  في  بقوة  فحاضر  المتحدة،  الواليات  غياب  أما  كبرى.  حرب 
ولبنان، وإيران وكوريا الشمالية، وكأن الواليات المتحدة، اآلن وهنا، 
قوى كبرى لخلق المشاكل وليس حلها، بالخصوص عند هذه اإلدارة 

الشعبوية، ما تستعيد دور الشرطي الدولي، رغم كل االدعاءات.
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يبين ما تقدم أن مؤتمر برلين الثاني، حمل بدور غير قادر على حمله، 
من جهة، ومن أخرى أنه تمت، المصادرة على المطلوب، وقد عنت أن 

فترة  كتبت  الجدران،  أحد  على  مكتوبة  باهتة  عبارة 
فترة  ومن  ديمقراطية(.  )ليبيا  تقول:  فبراير،  حراك 
إحدى  في  الوفاق  حكومة  شرعية  عن  مدافع  قال 

القنوات: نريد )ليبيا مدنية(.
وما لفت نظري أو سمعي في الحالتين أنه ال ذكر 
القذافي  حرّم  التي  المفردة  وهي  )دولة(،  لمفردة 
ذكرها طيلة حكمه ألنها تورطه في بناء مؤسسات، 
تاريخية  لمعايير  وخــضــوع  قــوانــيــن،  وتفعيل 
مشروعه  على  خطرا  مجملها  في  تشكل  وسياسية، 

المختزل في جغرافيا ونظام.
وأحل مفردة المجتمع بدل مفردة الدولة، وخزينة 
الذي  المجتمع  وظل  الدولة،  خزينة  بدل  المجتمع 
وحين  بالدولة،  يحلم  يوم  كل  وفقرا  قهرا  يــزداد 
الثروة  تقسيم  فكرة  مؤتمراته  في  القذافي  عرض 
ترشيدا  الناس  يرفض  المجتمع، كان ألول مرة  على 
اضطره  ما  بالدولة،  ويطالبون  األعلى  المرشد  من 
مذكرة  التالي  المؤتمرات  انعقاد  في  يطرح  أن 
إن  ويقال  الليبيون«،  يريد  »مــاذا  عنوانها  واحــدة 
الفكرة  هذه  عليه  اقترح  الذي  هو  النيهوم  الصادق 
الذي  الشعب  هذا  مع  حار  بأنه  القذافي  أخبره  حين 
والثروة والسالح  السلطة  له  له كل شيء، قدم  قدم 
هذا  تطرح  ال  لماذا  النيهوم:  له  فقال  يرضَ.  ولم 
الشعبية؟  المؤتمرات  في  الليبيين  على  السؤال 
يستطيع  ال  الحقيقية  إجابته  لكن  مهما  سؤاال  وكان 

أحد البوح بها.
)ليبيا ديكتاتورية( ولكن دون دولة  ومثلما كانت 
)ليبيا  فبراير  بعد  أصبحت،  السابقة،  العقود  طيلة 
مظاهر  من  فكثير  دولــة،  دون  ولكن  ديمقراطية( 
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في  المتحدة  لألمم  السامي  )المندوب(  المفوض  بيلت،  أدريان  كتب 
ليبيا، أثناء معركة االستقالل األول، في كتابه »استقالل ليبيا«، الذي 
صدر في أواخر ستينات القرن الماضي باللغة اإلنجليزية، والذي يعكف 

الدكتور زاهي المغيربي هذه األيام على ترجمته:
»كان القول الشائع، في العالم الغربي، في أوائل خمسينات القرن 
العشرين، أنه ما كان من الممكن أبدا، أن تصبح ليبيا دولة مستقلة، 
لوال انقسام القوى العظمى، ولوال مساعدة األمم المتحدة«. غير أن 

المؤلف يصل، عبر تقصي الوقائع، إلى نتيجة مختلفة إلى حد ما.
االفتراض، بشكل  فإنه يمكن  اليوم،  إلى ذلك من منظور  بالنظر 
من  واحــدة  على  االتفاق  في  العظمى،  القوى  نجحت  لو  أنه  آمن، 
واستقاللها  البالد  توحيد  لتأخر  ليبيا،  لتقسيم  العديدة  خططهم 
لعدة سنوات... بالطبع هناك درجة كبيرة، من التخمين في مثل هذا 
ليبيا وسالمة  استقالل  بأن  االستنتاج  بالتأكيد  يبرر  ال  الذي  التعليل، 
أراضيها لن يتعرض أبدا للخطر في المستقبل. ولكن يمكن التوصل، 
من  ليبيا،  الستقالل  تهديد  أي  أن  محدد:  استنتاج  إلى  آمن،  بشكل 
تؤثر  محلية،  اجتماعية  أو  سياسية  نزاعات  من  ينشأ،  أن  المحتمل 
لتحول  نتيجة  أو  األجنبي،  التدخل  وتشجع  البالد،  وحدة  على  سلبا 
رئيس، في توازن القوى السياسية واإلستراتيجية، في البحر األبيض 
بدور مهم  قاما  المحتملين  الخطر  أن مصدري  وبحسبان  المتوسط. 
أثناء اإلعداد الستقالل ليبيا، وقد يقومان بنفس الدور مرة أخرى، فإنه 

من الضروري تقصيهما تقصيا وثيقا.
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كتبت العام 2015: »في برلين تم ديباجة، هذه التراجيديا اليونانية، 
ألوديب،  بد  فال  منها،  مناص  وال  محتومة  نهايتها  بأن  عرفت  التي 
أن يقتل أباه وأن يتزوج أمه، حسب معبد برلين )دلفي ليبيا(«. كان 
برلين  في  حينها  عقد  مؤتمر،  كتبتها حول  مقالة،  في  جاء  مما  ذلك 

حول ليبيا.
بعد سنوات خمس تقريبا، وبالتحديد 19 يناير 2020، عقد مؤتمر 
ثان ببرلين حول ليبيا أيضا، حيث األول لم ينتج غير ديباجة، قبل أن 

يجف حبرها، ذهبت جفاء.
المؤتمر الثاني: شارك فيه وبدعوة من المستشارة األلمانية أنغيال 
ميركل، قادة ومسؤولون من الواليات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، 
والجزائر،  واإلمــارات،  ومصر،  وروسيا،  والصين،  وتركيا،  وإيطاليا، 
رفيعي  ممثلين  إلــى  إضافة  الديمقراطية،  الكونغو  وجمهورية 

فبراير،  ثوار  على  مؤامرة  هو  بالدولة  يطالب  وطني 
درنة  على  اإلرهابية  الجماعات  سيطرت  وحين 
الثوار المدافعين عن ثورة فبراير، وأصبحنا  سموهم 
ثورة  على  متآمرين  أعناقنا  قطع  على  الخائفين  نحن 

فبراير.
»ال  الوحيد  هتافها  درنــة  في  مظاهرات  خرجت 
شرطة«،  ونبوا  جيش  نبو  بونقطة...  وال  سفيان 
أن  يمكن  ال  التي  بالدولة  ضمنية  مطالبة  وهي 
في  الشعار  وانتشر  شرطة،  ودون  جيش  دون  تقوم 
بالناس،  الخوف  استبد  أن  بعد  كثيرة  مظاهرات 
السابق(  العدل  )وزير  بقول  ذكرني  المطلب  وهذا 
يا  العام:  الشعب  مؤتمر  في  للقذافي  بكار  إبراهيم 
الشرطة  وليس  بالبوليس  يطالبون  الناس  قايد 
المؤتمر  أمــام  يهرطق  القذافي  كان  حين  فقط. 
الشعبي  األمن  واستبدال  الشرطة  جهاز  إلغاء  حول 
الشعب  مسألة  في  هرطق  مثلما  بــه.  التناوبي 
للجيش  كبديل  الشعبية  والــمــقــاومــة  المسلح 
زالت تدور في  ما  الهرطقات  الرسمي، ولألسف هذه 
الجيش  مؤسسات  يرفضون  الذين  الكثيرين  أذهان 
الذي  مثل  العسكر،  حكم  من  الخوف  بحجة  واألمن 

يرفض الهواء خوفا من أن يتحول إلى عاصفة.
الدولة،  لبناء  كأسس  والشرطة  الجيش  مع  أنا 
الدولة  نحو  توجهي  في  أحد  علي  يزايد  أن  دون 
منشورة  كتابات  في  الموثق  الديمقراطية  المدنية 
النشر  بدأت  ومنذ  السؤال،  هذا  وعيت  أن  منذ  لي 
بعد  فيما  منحازا  الماضي،  القرن  من  الثمانينات  في 
احتكاكي  أكثر عبر  المبدأ حين استوعبته  بقوة لهذا 
من  خرجوا  الذين  والكتاب  المثقفين  بأصدقائي 

السجن وظل هذا األمر ديدنهم.
آخر  حتى  والديمقراطية  المدنية  الدولة  مع  أنا 
أذهب  لم  لكني  أعرف،  ال  دمي  أو  حبري  من  قطرة 
الميليشيات  يرفض  الذي  المريح  العدمي  الخيار  إلى 
نفسه،  الوقت  في  العسكرية  المؤسسة  ويرفض 
وينتظر دولة مدنية تهبط من السماء، وذهبت إلى 
هذا الخيار ألني أدرك أن الجيش أساس بناء الدولة، 
يتحاشونها،  وجودها  من  المتضررون  زال  ما  التي 
لبناء دولة مدنية تحكمها  الثاني يسعى  الطرف  وأن 
والعراق  لبنان  في  ويحدث  حدث  كما  الميليشيات 
التي ظهرت جماهيرها تطالب بإسقاط هذه النظم، 
إلخ،  السلطة...  فيها  تتداول  دستورية  نظم  وهي 
البارود،  من  صندوق  فــوق  مدنية  دولــة  بمظهر 
في  ممثلة  أصبحت  التي  الميليشيات  فيهم  تتحكم 
بسبب  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  السلطات 
ضعف جيوش لبنان والعراق، التي لم تستطع احتكار 
في  غايتنا  نحو  نسير  فأن  اآلن.  حتى  والسالح  القوة 
نحو  نسير  أن  من  أفضل  األشباح  تحيطها  طريق 
إصــراري  مع  المالئكة.  تحفها  طريق  في  الهاوية 
ضد  ظهر  سياسي  مصطلح  المدنية  الدولة  أن  على 
للخلط،  تحاشيا  العسكرية  وليس  الدينية  الدولة 
فكم من دولة مدنية بناها عسكري وال يذكر التاريخ 
حزب  أو  مفتٍ  أو  فقيه  أو  شيخ  بناها  مدنية  دولة 

ديني.
عنه  ينوب  ما  أو  الموصوف  غاب  إذا  اللغة  في 
دولة  ننشئ  دعونا  لذلك  تلقائيا،  الصفة  انمحت 
أوال ومن ثم سنفكر في نعتها بما نريد، لكي -على 

األقل- نبني جملة مفيدة.

نجاح المؤتمر في فشله، حيث نجح في جعل المسألة التي انشغل بها 
مسألة المسائل، وحيث فشل في وضع حلول سحرية.

لكن  التفاهم،  إرادة  من  أقوى  االنقسام  إرادة  أن  المؤتمر  وبين 
بينه  باعتبار  جماعية،  دولية  مواجهة  إلرادة  كانت  األخير،  في  الغلبة 
اللقاء، أن زمن االنفراد بقيادة العالم قد ولى، وعل »بوتين« أراد من 
خالل هذه المناسبة، أن يكون عراب ما بعد انفراد الواليات المتحدة 

بقيادة العالم.
هكذا إذا كان مؤتمر برلين، بمناسبة دراسة وبحث حلول ممكنة 
العالم.  قيادة  الصراع حول  عنها،  غاية مسكوت  له  الليبية،  للمسألة 
يتقدم  لم  باعتباره  المؤتمر،  حول  اإلحباط  روح  أشاع،  ما  هذا  ولعل 

كثيرا، في المسألة الظاهرة، ما يراد مناقشتها.
ليبيا في هذا المؤتمر، كانت كما »جامع المختلف عليه«.

- 4
كتبت سوزان رايس، السفيرة السابقة ألميركا في األمم المتحدة، في 
جماعة  علي  ترجمة:  نيويورك«،  إلى  جاء  العربي  »الربيع  مذكراتها: 

علي، تقول:
غير  على  نتمشى،  كنا  بينما   ،2011 باتريك  القديس  يوم  )كان 
جميع  انتظار  في  المتحدة،  لألمم  األمن  مجلس  أرضية  على  هدى، 
وزمالئي  طاقمي  مع  أدردش  كنت  والتصويت،  للوصول  األعضاء، 
السفراء. عدد منهم كان يرتدي بتباه، ربطات عنق خضراء على شرف 
يكن  لم  خضراء،  صوفية  سترة  أرتدي  أنا  كنت  بينما  األيرلنديين، 
اللون عميقا، ولكن إلى حد ما زيزفوني »أخضر ليموني«، بالمصادفة 
كان يشبه إحدى درجات لون العلم الليبي. في دقائق قليلة، الحظت 
أن ممثل جنوب أفريقيا الدائم باسو سانكيو، الرجل المكتنز األصلع، 
ستكون  كيف  معرفة  دون  التصويت،  يبدأ  أن  أشأ  لم  غائبا،  كان 
نتيجته، لذلك اندفعت إلى باب المجلس، ألعترض باسو عند دخوله، 

في النهاية وصل، وبجرأة وقحة سددت عليه المدخل.
- »هل هناك تعليمات؟«..

أجاب: »نعم«، وبوضوح كان إلى حد ما ساخطا.
- »وما هي؟«، ألححت عليه.

سعيد  أنه  عليه  يبدو  ال  ولكن  ذلك،  قال  بنعم«،  نصوت  »سوف 
بشأنها، شكرته وأفسحت له الطريق(.

في  ساخن  موضوع  ليبيا،  كان  المهم،  التصويت  هذا  موضوع 
االنتفاضة  أخرى، نجمت عن  األمن، مع مسائل  أعمال مجلس  جدول 

اإلقليمية، المعروفة بالربيع العربي.

لقد وضعنا 
ببراعة العربة 

أمام الحصان، 
وانخرطنا 

في العملية 
الديمقراطية 

بحماس عبر 
انتخابات في كل 

مكان وفي كل 
شأن، وحتى 

رؤساء الجامعات 
عينوا باالنتخابات، 

رغم أن هذا ال 
يحدث حتى في 
الدول التي لها 

قرون تمارس 
الديمقراطية.

الحيوان املجرم

كان  اإلبهام  وهذا  إبهام.  ذو  حيوان  أيضا  وهو  القامة،  منتصب  حيوان  اإلنسان 
يُعرَّف  وهو  األشياء.  على  قبضته  إحكام  من  مكنه  ألنه  تطوره،  عملية  في  حاسما 
ضاحك.  حيوان  بأنه  يعرف  أن  يمكن  أنه  كما  ناطق.  حيوان  أو  عاقل،  حيوان  بأنه 
ارتكاب  أنه حيوان قادر على  أو  او إجرامي،  بأنه حيوان مجرم،  ويحلو لي أن أضيف 
حيوانات  على  التعدي  أو  القتل  عمليات  ترتكب  حين  األخرى  فالحيوانات  الجريمة. 
حياة  تمارس  إنما  جنسها(  بني  ضد  ترتكبها  ال  اإلنسان،  خالف  على  )وهي،  أخرى 
األخالقي.  بالمعنى  جريمة  ترتكب  اإلنسان،  خالف  على  أنها،  تشعر  وال  طبيعية 
وإذن فيمكن تعريف اإلنسان أيضا بأنه حيوان أخالقي. ومهما كان عدد التعريفات 
في  بانيا  وعنصرا  لوازمه،  من  الزما  الحيوانية  عنصر  يظل  لإلنسان،  الممكنة 

تركيبته.
وانتهاز  التحايل  من  مكنه،  ما  ضمن  من  مكنه،  اإلنسان  لدى  العقلي  التطور 
الفرص  هذه  يستغل  الحيوانات،  من  غيره  خالف  على  أخرى  ومرة  وهو،  الفرص. 
اإلنسان  فيها  يحاول  التي  الحروب،  عن  النظر  غضضنا  ما  فإذا  جنسه.  بني  إليذاء 
بانتهاز  اإلنسان  هذا  يقوم  جنسه،  بني  من  جزء  استغالل،  األقل  على  أو  إبــادة، 
إليهم.  المنتمي  الناس  من  وقطاعات  أعداد  حساب  على  مكاسب  لنيل  الفرص 
نقص  حالة  في  اليومية،  للمعيشة  الضرورية  والسلع  المواد  أسعار  التجار  فيرفع 
بكميات  ويعرضونها  أحيانا  يخفونها  بل  وشحها،  السوق  في  السلع  هذه  عرض 
ذلك  في  بمن  كبيرة،  أعــداد  حرمان  يعني  الــذي  األمــر  أسعارها.  لرفع  بسيطة 
غير  األخــرى  السلع  توفره  مما  وحرمانها  الجيد  الغذاء  أو  الغذاء  من  األطفال، 
بالدهم  من  البضائع  بتهريب  ويقومون  الحياة،  سبل  وتسهيل  راحة  من  الغذائية 
التي تحل بغيرهم، كاالتجار في  العصيبة  الظروف  البعض  وإليها، لإلثراء. ويستغل 
فيه،  مبالغ  بشكل  العقارات  تأجير  أسعار  وزيادة  الليبية،  الحالة  في  البشر  تهريب 
كما في الحالة الليبية أيضا، أثناء الحروب ونزوح األعداد الكبيرة من أماكن الخطر، 
ودينهم  ووطنهم  جنسهم  بني  من  الكبيرة  األعداد  هذه  حاجة  لفرصة  استغالال 

للمأوى.
أثناء   1977 يوليو  في  حدث  عما  الدحض،  يقبل  ال  مثال  طبعا،  لألسف  لدينا، 
المتحدة  بالواليات  يورك  نيو  مدينة  في  الكهربائي  للتيار  الكلي  شبه  االنقطاع 
التي  األشياء  على  القبض  وقدرة  قامتهم  انتصاب  البعض  استغل  إذ  األمريكية، 
فانتشرت  الفرصة،  هذه  انتهاز  على  العقلية  وقدرتهم  إبهامهم  لهم  وفرها 
4500 ممن  550 ضابط شرطة، وقبض على  الجريمة، حيث أحرقت المباني وجرح 

قاموا بأعمال سلب ونهب.
تنتهز  جميعها  والعاقلة  الناطقة  الحيوانات  أن  الحال،  بطبيعة  يعني،  ال  هذا 
أعداد  ثمة  العكس،  على  بل،  منها،  وتستفيد  لتستغلهم  جنسها  بني  مصائب 
على  وتعينهم  والمنكوبين،  للمحتاجين  والخدمات  اإلعانات  بتقديم  تتطوع  كبيرة 

مواجهة الصعاب.

الفقر  وبدأت غمامة  والسكن،  العائلة  بها عالوتا  وألحقت  المرتبات،  1963 تضاعفت  بداية سنة  مع 
مدرسة  فتيات  وجوه  عن  تنقشع  أو)البيشا(  الخمار،  أخذ  بنغازي  في  ليبيا.  عن  فشيئًا  شيئًا  تنقشع 
أنوثتهن،  وتضاريس  وجوههن،  ببراءة  الليل  طوال  الحلم  الشباب  بمقدور  وأصبح  للبنات،  األميرة 
نهاية  أماسي  في  اإليطاليات  الفتيات  تتنافس  حيث  طرابلس،  إلى  سافروا  ممن  بها  يسمعون  التي 
معروفة  كانت  التي  النسائية  )الجينز(  بنطلونات  تعرضه.  أن  األنثى  تود  ما  استعراض  في  األسبوع 
محط  كانتا  معروفتان  فتاتان  الستينات.  منتصف  في  إل  مثلها  بنغازي  شباب  يرَ  لم  طرابلس  في 

أنظار المدينة كلها، إذ كانتا أول من تهادى بهما في شوارع بنغازي الرئيسة.
ميدان  حتى  المختار  وعمر  واالستقالل  العاص  بن  عمرو  شوارع  وبامتداد  الصيفية،  األماسي  في 
أصوات  وقع  على  يتمايل  النحاسية  األجراس  ذو  الحصان  يجره  الذي  »الحنطور«  ذلك  كان  البلدية، 
ضحكات  وفرقعات  الذهبية،  السن  ذي  الحوذي  ابتسامة  تتسع  فيما  الطريق،  على  حدواته  إيقاع 
متع  كانت  تلك  الحنطور.  مظلة  عتمة  تحت  الجميلين  بوجهيهما  وسعيدة«  »عائشة  الفاتنتين 
سينما  تذكرة  ثمن  يمتلكون  ال  فمعظمهم  الفرعية،  الشوارع  تلك  نواصي  عند  المتجمعين  الشباب، 

الراقصة سامية جمال ومواويل فريد األطرش. النهضة، للسرحان مع 
بين  ما  وتتوزع  أبوابها،  الرياضية  النوادي  تقفل  أن  بعد  من  الشباب،  سهرات  تبتدئ  الليل  في 
الورق  لعب  التحلق حول موائد  أو  الصيفية،  أو سهرات جليانة  الشعبية،  واألغاني  األعراس  مناسبات 
الشعر  كان  وإن  ذكرنا،  ما  بين  ما  سهراتها  تتنوع  أخرى  فئات  هناك  وكانت  البريء.  وغير  البريء، 
الجلسة.  صدر  في  الفاخري  كخليفة  له  راوية  كان  ما  إذا  خصوصًا  جلستها  ويسود  يجمعها  واألدب 
احترام  كان  فلقد  واالنصراف،  بالحضور  ومنضبطًا  ملتزمًا،  العامل  الشباب  معظم  كان  ذلك  ومع 
لقضاء  أصدقائهم،  أحد  بعودة  يتأثر  قد  الذي  الحكومي،  االنضباط  وأخالق  أساسيات  من  العمل 
من  محليًا  المعلبة  والسردين  التونة  معلبات  من  بحصته  محماًل  النفط  حقول  من  الشهرية،  إجازته 

أسماك تنارات ليبيا وحالوة كانون الطحينية، وفوق ذلك مرتب يفوق كثيرًا مرتبات الدولة.
حركة  عن  ناهيك  السلع،  وتدفق  البالد  ازدهار  بدء  في  األثر  بالغ  لها  كان  المرتبات  مضاعفة 
عمرانية بدأت تظهر هنا وهناك. لم يكن هناك نظام حزبي، بل لم يكن مسموحًا به أساسًا، ولكن 
البعث، والمد القومي، ثم  كانت هناك إرهاصات وتجمعات بسيطة ذات طابع سري للغاية، لعل فكر 
المد  ولكن  وهناك،  هنا  تتجمع  بدأت  التي  المسلمين  اإلخوان  جماعة  عن  ناهيك  أبرزها،  اليساري 
سعيد،  أحمد  بخطابات  أخذوا  الذين  الشباب،  مشاعر  يلهب  كان  ما  هو  القومي  العربي  الناصري 
الوطنية،  حافظ  وعبدالحليم  كامل  فايدة  الوطنية  وأغاني   ، العرب«  »صوت  وإذاعة  البيطار،  وكامل 
وشباب  المدارس  طلبة  على  المصريين  المدرسين  تأثير  أما  عاطفية،  وكأنها  تردد  كانت  والتي 

الجامعات فكان في ذروته.
واستهل حكمه  الوزراء،  رئاسة  فكيني  الدين  السيد محيي  تولى  السنة،  تلك  مارس من  في شهر 
أيضًا  عهده  وفي  نفسه،  العام  من  أبريل   25 في  موحدة  ليبيا  وصارت  الفيدرالي،  النظام  إلغاء  مع 
بنغازي،  في  اإليطالية  القنصلية  بجانب  العاص  بن  عمرو  بشارع  الخمس  العمارات  بنغازي  في  بنيت 
نسمع  كنا  فساد،  عن  بعيدة  كانت  فكيني  حكومة  أن  والحقيقة  ضخمًا!  مشروعًا  حينها  في  وكانت 

التي وصلتنا. أنه لم يكن بالصورة  عنه لنكتشف فيما بعد، 
 ،1964 سنة  من  يناير  و14   13 أحداث  بسبب  أشهر  تسعة  من  أكثر  تستمر  لم  فكيني،  حكومة 
من  قريبًا  تقع  التي  األشغال«،  نظارة  مصالح  »إحدى  العامة  المنافع  بخزينة  موظفًا  كنت  حينها 

الثانوية. بنغازي  مدرسة 
الكابتن،  الخزينة  صالة  بهو  دخل   1964 يناير   13 يوم  صباح  من  تقريبًا  عشرة  الحادية  عند 
بالحجارة،  البوليس  رشقوا  قد  كانوا  آخرين،  طلبة  رفقة  الفيتوري،  ومحمود  عبيده،  مختار  بعد،  فيما 
وتمكنت  الصالة.  إلى  فلجأوا  وتعقبتهم  يعتادوه،  لم  برصاص  المتحركة  القوة  البوليس  عليهم  فرد 
تمويه  من  للخزينة  رئيسًا  حينها،  كان،  الذي  النوال  سعد  ومساعدة  المنافع،  مصلحة  موظفي  رفقة 
نحو  القديمة،  الحديد  سكة  محطة  عبر  الخلف،  جهة  من  تهريبهم  ثم  الطلبة،  وإخفاء  البوليس، 

»بوروزدوشوموا«. ليخرجوا من مستشفى  البحيرة  حافة 
الزهور  عمر  في  لطلبة  عزاء  سرادق  وكأنها  صارت  جليل..  حزن  بنغازي  عمَّ  التالي،  اليوم  مساء 
حريز،  بن  مفتاح  بهما  لحق  ثم  البيجو،  المين  وعلي  النقاز،  مسعود  هما  طالبين  الرصاص  قتل  فقد 
المظاهرات  عمت  ثم  الثانوية.  بنغازي  مدرسة  طلبة  من  جميعهم  بجراحه.  متأثرًا  أيام  عشرة  بعد 
النظام، كان اإلحساس بمرارة رصاصهم يقتل  الناس درجة لم يعتدها  الليبية ليصل احتقان  المدن 
الرئيس  إليها  دعا  عربية  قمة  أول  في  فاعلة  مشاركة  مليكهم  من  ينتظرون  كانوا  عميقًا،  أبناءهم 
واعتبروا  بذلك  الناس  يرضَ  فلم  عهده،  ولي  أوفد  ولكنه  1964م،  سنة  الناصر  عبد  جمال  الراحل 

أن قراره شكٌل من أشكال الرفض للتوجه العربي.
وكادت  الثانوية  بنغازي  مدرسة  طلبة  بهم  التحق  ثم  البداية،  في  الجامعة  طلبة  تظاهر 
ثالثة  ُاستشهد  أن  بعد  الشارع  هاج  ثم  البوليس،  رجال  بعض  غباء  لوال  سلميًا  تنتهي  المظاهرة 
جرح  ولقد  يناير«،  »شهداء  مدرسة  بعد  فيما  تسمت  التي  وهي  الثانوية،  بنغازي  مدرسة  من  طلبة 

عدد من الطلبة، وكانت إصابة سالم محمود بوشريدة خطيرة، تعافى منها بعد فترة.
الفزاني،  السنوسي  من  كل  العمل  عن  وُأوقف  الرصاص،  بإطالق  حسين  أحمد  الضابط  اتهم 
فكيني من  الدين  الوزراء محيي  رئيس  بوشعالة وسالم هدية. طلب  العبار، وسليمان  الونيس  وعبد 
الملك  يستجب  فلم  البوليس،  قائد  أنه  باعتبار  منصبه،  من  بوقويطين  محمود  السيد  إقالة  الملك 

.1965 /3/ 20 فاستقال من الوزارة وتوالها من بعده محمود المنتصر من22 /1/ 1964حتى 
ظل  نارًا  أشعلت  تذمر  شرارة  هو   1964 سنة  يناير  و14   13 يومي  حدث  ما  أن  تقديري  وفي 
1967 في تأجيجه، ومع ذلك لم ينفجر إال بعد عامين  الرماد، ثم تسببت هزيمة يونيو  جمرها تحت 

كاملين.
سنوات  بعد  إال  هزيمة  تسميتها  على  نتجرأ  لم  التي  »النكسة«  سنتناول  القادمة  الحلقة  في 

بالقصيرة. ليست 
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أحمد الفيتوري

محمد عقيلة العمامي
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خانة  في  بالحصى  الرسم  يقع 
الممارسة  النادرة  التشكيلية  األلوان 
العربي،  المستوى  على  خصوصا 
بالرغم من تعاطيه مع فنون مجاله 
واإليحاءات  األفكار  ذات  في  األخرى 

والمضامين.
واإلبداع  التميز  مهرجان  وشهد 
الثقافة  ببيت  في  مؤخرا  أقيم  الذي 
والفنون بميزران بطرابلس، معرضا 
بعنوان »قصائد من حصى« للفنانة 
األردنية هاجر الطيار، وهو األول من 
ما  العربي،  المغرب  دول  في  نوعه 
خلفية  إلى  للتعرف  لنا  فرصة  شكل 
دفعت  التي  واألسباب  الفن  هذا 
الفنانة إلى خوض غمار هذه التجربة 

في حوار مع »الوسط«.

● كيف نضجت الفكرة لديك؟
سحر التشكيل أسرني منذ الطفولة، كنت 
أشكل ما يقع تحت يدي ليكون لوحات بخرز 
وحتى  الحلبي  والفستق  والتمر  المسبحة 
حبوب الفاصولياء، وشدتني كثيرا فكرة وضع 
والعجوز  رجال  الفتاة  لتصبح  آخر،  مكان  حجر 
تغير  الحجر  في  بسيطة  فانحناءة  صبية، 
المعنى وتقلبه رأسا على عقب، وهي مسألة 
إضفاء  حال  الدقة  وتوخي  االنتباه  تستدعي 
رسمت  كما  العمل،  على  النهائية  اللمسات 
على الشاطئ أشكاال بسيطة من قطع الزجاج 
كاملة  لوحات  صوغ  إلى  انتقلت  ثم  الملون 

دون تثبيتها.
منذ  بشغف  الفن  هذا  »تابعت  وأضافت: 
في  أتعجل  لم  االفتراضي،  العالم  ولوجي 
وتوافر  الفكرة  نضجت  حتى  واقعيا  تنفيذه 
لدي الحصى المناسب، ثم بدأت بالبحث عن 

سبل تثبيت الحجر بوسائل مختلفة«.
●  بمن تأثرت في هذا الفن؟

لكن  عالميا  معروف  بالحصى  التشكيل 
العربية،  المنطقة  في  اهتماما  يلق  لم 

معينة  بأسماء  محددة  فردية  تجاربه  وظلت 
كالفنان نزار علي بدر وزوجته سماهر محمود 
واستفدت  بشغف  أعمالهما  تابعت  بسورية، 
الوقت  ذات  وفي  الفني،  منجزهما  كثيرا من 
أقع  ال  حتى  الخاص  أسلوبي  لصياغة  سعيت 
في  نزار  مع  أتقاطع  ولربما  التقليد،  فخ  في 

بالخصوص.
مدى  عن  للسؤال  تقودنا  تجربتك   ●

نوعية وتوافر المواد الخام؟
والمثابرة،  بالصبر  مرتبطة  المسألة 
من  الخام  مواده  تتوافرله  بالريشة  الرسم 
بالحصى  التشكيل  بينما  وغيرها  ألوان 

مثال  كالنزوح  والموضوعات  األفكار  بعض 
إال  تجربته،  أمام  طبعا  تجربتي  تواضع  مع 
بتنوعها  البيئة  تتناول  ال  أعماله  مجمل  أن 
الجبلي والبحري والصحراوي كما في أعمالي، 
المعقد  بالتشكيل  الترميز  إلى  يميل  فهو 
للقهر  الفلسفي  المضمون  على  والتركيز 

اإلنساني.
لفن  العربية  المصادر  عن  ماذا   ●

التشكيل بالحصى؟
يخص  فيما  اآلن  حتى  أجد  لم  لألسف 
هذا  يتناول  واحدا  مؤلفا  العربية  المكتبة 
البحثية  رحلتي  في  عليه  عثرت  وما  الفن، 
الفنان  تشكيالت  يضم  »كتالوج«  يتعدى  ال 
مستقبال  للتفكير  حفزني  ما  نزار،  السوري 
الالحقة  لألجيال  مرجعا  يكون  كتاب  لتأليف 

يتطلب وقتا وجهدا مضاعفين، فقد يستغرق 
بد  فال  شهر،  من  أكثر  واحدة  لوحة  إنجاز 
للحجر من مواصفات ترشحه ليكون جزءا من 
الناعم،  والملمس  الجميل  كاللون  اللوحة 
كالجرانيت،  النارية  الصخور  به  تتميز  الذي 
عناصر  وهي  والحجم  للشكل  باإلضافة 
أنا أطمح  الزمنية للعمل،  أساسية للديمومة 
لوحات  عاشت  كما  لوحاتي  تعيش  أن  إلى 

بيكاسو ودافنشي.
بين  مزجت  المتناولة  الموضوعات   ●

بيئات مختلفة، ما خلفية هذا التنوع؟
المكان  في  تؤثر  كائنات  نحن  بالتأكيد 
وتتأثر بمحيطها، فقد ولدت بقرية »سحم« 
به  تحيط  سهلي  تل  على  المطلة  باألردن 
اليرموك،  نهر  قيعانها  يخترق  أودية  عدة 
األربع،  بدولها  الشام  بالد  على  وتشرف 
بإقامتي  لليبيا  الحياة  محطات  لتسوقني 
إلى  الحقا  انتقالي  ثم  لفترة،  الجنوب  في 
في  انعكس  ذلك  البحر، كل  بجوار  طرابلس 
بالبيئة  طبيعي  كإحساس  أعمالي  مجمل 

وتأثيرات المحيط.
الواقعي  األسلوب  تنتهج  لوحاتك   ●

البسيط، هل تتعمدين ذلك؟
األولى،  مراحلها  في  تزال  ال  تجربتي 
قضايا  على  الضوء  تسليط  خاللها  حاولت 
بعض  ذلك  ومع  المعاش،  واقعنا  تمس 
لوحاتي بالمعرض تبنت االتجاه الرمزي، مثل 
و»المساواة«  و»أجيال«  »خطوات«  لوحة 
العام  قالبها  في  الرمزية  وتبقى  و»انبثاق«، 
اإلضافات  من  واسع  مجال  إلى  مستندة 
بلوحاتي  أخلص  حين  في  والنحت،  اللونية 
دون  الحصى  مع  المباشر  التعامل  إلى 

الدخول في زخرفة كمالية.
●  تسمية اللوحات يلغي جزءا من أحقية 

المتلقي في التأويل؟
هذا الفن جديد بالنسبة للمتلقي، لذا من 
اللوحة،  لتفسير  الولوج  مفتاح  منحه  واجبي 
أجنبية،  أغنية  إلى  االستماع  يشبه  األمر 
تنسجم مع موسيقاها وترغب في ذات الوقت 
معرفة معانيها، الكثير ممن زاروا المعرض، 
عبروا عن إعجابهم باللوحة، لكن بقي شيء 
ما معلقا في أذهانهم، حسب ما رأيت، األمر 
لربط  اللوحات  تفسير  على  حملني  الذي 

المتلقي بروح العمل.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

فن إخفاء تسويق الوهم
يُبرز مُدون -يعد نجما لهذا الجيل في كتابه، أو بمعنى 
أدق دليله، للمساعدة الذاتية- أمرا قد يعد حماقة ليوضح لنا 
كيف يتعين أن نتوقف عن محاولة أن نكون »إيجابيين« على 
الدوام، ذلك حتى نتمكن أن نصبح أشخاصا أفضل، بل وأكثر 

سعادة حقا.
حياة  مفتاح  هو  اإليجابي  التفكير  إن  لنا  قيل  عقود،  منذ 
اإليجابية  أن هذه  يقرر  سعيدة وغنية. ولكن مارك مانسون 
»مجرد وهم!« ويقول: »دعونا نكون صادقين، أنها على نحو 

ما، وهم مزعج، وألنها كذلك، لماذا علينا أن نتعايش معه؟«.
في مدونته اإللكترونية الشهيرة على اإلنترنت، ال يُحبذ 
»مانسون« التلطيف أو المواربة، والنصح في توصيف الواقع. 
المنعشة  الصادقة  الحقيقة  من  جرعة  هو؛  كما  يريده  بل 
هذه  نفتقرها  التي  والصحيحة 
األيام بشدة. إن »التفنن في 
للتدوين«،  ترياقه  تقديم 
من  العديد  يفعل  مثلما 
المدونين، إلى تلك العقلية 
البسيطة الطيبة التي تبناها 
المجتمع األمريكي، هي التي 
وكل  كامال،  جيال  أفسدت 
كافأنهم  أننا  هو  فعلناه  ما 
بالميداليات الذهبية لمجرد 
وهم  من  جرعة  لنا  صنعوا 

اإليجابية.
حجته،  مانسون  يبين 
فيقول إن تقديم رأي، قد يكون معززا ببحث أكاديمي، وبضع 
حياتنا  يُحسن  ال  مناسب،  وقت  في  تقال  ونكت  قفشات، 
الليمون،  من  الليمون  عصير  على  حصولنا  إن  بالضرورة، 
أو  ناقصون،  البشر  الليمون. من  نوعية  أننا نحسن  يعني  ال 
كله  المجتمع  يكون  أن  يمكن  ال  ولذلك  التفكير،  محدودي 
كامال، فبه رابحون وخاسرون، وهذا ما يجعلنا ال نقسمه إلى 

»عدل أو ظلم« بل نقبله ككل.
وقبولها.  حدودنا  على  التعرف  بضرورة  مانسون  ينصحنا 
نتوقف عن  وأخطائنا وشكوكنا،  وقوفنا على مخاوفنا  ومجرد 
على  وسنعثر  المؤلمة،  الحقائق  مواجهة  في  ونبدأ  الهروب 
الشجاعة والمثابرة واألمانة والمسؤولية والفضيلة والمغفرة 

التي نسعى إليها.
هناك الكثير من األشياء التي يمكن تقديمها كوهم، ولكن 
ذلك ال يتأتى إاّل بمعرفة األشياء المهمة حقا، ويقول )مانسون( 
موضحا: المال في الحقيقة مُهم ولطيف، ولكن االهتمام بما 
تفعله بحياتك أفضل، ألن الثروة الحقيقية تدور حول التجربة 

التي يؤيدها المرء.
الكتاب في مجملة يعالج أشياء تبدو أنها غير منطقية، ولكن 
التدبر فيها تبرز أنه فيما يقوله شيء مهم يتعين أن ننتبه 
إليه. من أفضل أفكار هذا الكتاب ما أبرزته، قارئة قالت إنها 
وجدت أن الفقرة التالية حقيقية وبليغة، وقد تلخص وجهة 
نظر الكتاب كله وهي: »الرغبة في تجربة أكثر إيجابية هي 
في حد ذاتها تجربة سلبية. ومن المفارقات أن قبول تجربة 

الشخص السلبية هو في حد ذاته تجربة إيجابية!«.
بحسب   2019 سنة  بيعا  الكتب  أفضل  أبرز  كان  الكتاب 

تقييم مجلة »نيويورك تايمز«.

طرابلس ــ عبد السالم الفقهي

أبدعت »قصائد من حصى« في طرابلس
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منذ عقود، قيل لنا إن 
التفكير اإليجابي هو 

مفتاح حياة سعيدة 
وغنية

لألسف لم أجد حتى اآلن فيما يخص 
المكتبة العربية مؤلفا واحدا يتناول 

هذا الفن

مذكرة تعاون بني هيئة الثقافة ووزارة العدل

»جزء من ثانية«.. 

معرض فوتوغرافيا يعكس تفاصيل حياتنا في الدار الليبية للفنون
احتضنت الدار الليبية للفنون، السبت، 
معرضًا للصور الفوتوغرافية حمل عنوان 
من  عدد  بمشاركة  ثانية«  من  »جزء 
التماس  تحاول  التي  الشابة  المواهب 
الفوتوغرافي  التصوير  مجال  في  طريقها 

بإشراف الفنانة هبة شلبي.
جاء  اإلثنين  يختتم  الذي  المعرض 
متزامنًا مع ذكرى وفاة المصور الصحفي 
بعرض  حفل  خليفة،  بن  محمد  الليبي 
بن  وأعمال  والصور  اللقطات  من  بعض 

خليفة خالل مسيرته المهنية.
وهم  الشباب  الفنانين  أعمال  وعبرت 
وإسراء  مصطفى  وفاطمة  شالبي  هبة 
البرناوي ومراد هامان وإسماعيل أبوريان 
وفوزي  شنب  أبو  اهلل  وعبد  العربي  وطه 
الشبلي،  ومحمد  سويد  وعلي  عيسى  بن 
للشارع  اليومية  الحياة  تفاصيل  عن 

الليبي.
كل  أوضح  لـ»الوسط«  حديثهما  وفي 
أن  مصطفى  وفاطمة  العربي  طه  من 
»العمل الفوتوغرافي معني أكثر بالتوثيق 
إلى  يحتاج  هنا  البصري  فالنص  والرصد، 
المعاش  واقعنا  يمس  ما  مجمل  تجسيد 
بين  يمزج  فني  بشكل  مباشرة  وترجمته 
فيظهر  األرشفة،  وتقنيات  اللوحة  عناصر 
الحرفي في مهنته، والموظف وهو ينطلق 
البهجة  يرسمون  وهم  واألطفال  لعمله، 
بابتسامتهم البريئة، لذا جاءت لوحاتهما 

مترجمة لهذا المعنى«.
فنية  ثانية« محاولة  معرض »جزء من 
من  المتسربة  الثواني  تلك  على  للقبض 
الحافل  ذاكرتنا  بتاريخ  وإلحاقها  حياتنا 
والمدينة  الذات  دائرة  في  وتسكينها 

والمجتمع.

مغامرة إلعادة نسخة نادرة من ديوان » الشيرازي«

في  التعاون  لتعزيز  مشتركة  تفاهم  مذكرة  وقعت 
بحكومة  للثقافة  العامة  الهيئة  بين  اإلعالمي  المجال 
الوفاق الوطني ووزارة العدل، االثنين، بمقر وزارة العدل 

بطرابلس.
الجانبين  بين  التعاون  يتم  المذكرة  هذه  وبموجب 
والمسموع،  المرئي،  باإلعالم  تتعلق  مجاالت  عدة  في 
للمكتب  وفقا  اإلعالمية،  الكوادر  وتدريب  والمكتوب، 

اإلعالمي للهيئة.
اإلعالم  إدارة  مدير  وقَّعها  التي  المذكرة  وتهدف 
ومدير  المدولي  عبداللطيف  محمد  بالهيئة  والتواصل 
إدارة العالقات العامة والتعاون بوزارة العدل المستشار 
نوري البكاي، إلى تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين 
الجانبين في مختلف المجاالت اإلعالمية، ووضع الخطط 
والبرامج اإلعالمية المشتركة ذات االهتمام المشترك، 

وتطوير  التدريب  مجاالت  في  الجانبين  بين  والتنسيق 
الكوادر البشرية لتحقيق أعلى مستويات األداء اإلعالمي.
وتضمنت المذكرة تبادل الخبرات بين الجانبين في 
الندوات،  في  والمشاركة  والدراسات،  البحوث  مجاالت 
المذكرة  ستهدف  كما  مشتركة،  عمل  ورش  وإقامة 
تقدمها  التي  اإلعالمية  الخدمات  من  االستفادة 
اإلذاعات التابعة للهيئة العامة للثقافة، وصحيفة ليبيا 

اإلخبارية.
لرئيس  اإلعالمي  المستشار  االتفاقية  توقيع  حضر 
اإلعالم  إدارة  ومستشار  الحامدي،  خليفة  الهيئة 
المتابعة  إدارة  ومدير  القبي،  جالل  بالهيئة  والتواصل 
صحيفة  تحرير  ورئيس  زبيدة،  علي  العدل  بوزارة 
سالم  العدل  بوزارة  التعاون  قسم  ورئيس  »العدالة«، 

الطيب.

الفارسي  للشاعر  ديوان  من  نادرة  نسخة  على  عثر 
حافظ الشيرازي، بعد 10 سنوات على سرقتها، بفضل 

جهود خبير فنون هولندي.
قيمته  وتقدر  الذهب  بأوراق  المرصع  الكتاب  وكان 
عاديات  تاجر  عائلة  من  اختفى  تقريبا،  يورو  بمليون 
وفق   ،2007 العام  توفي  المانيا  في  مقيم  إيراني 

»فرانس برس«.
براند  أرثر  تمكن  السرية  األوساط  في  أبحاث  وبعد 
إنجازاته  بسبب  الفن«،  أوساط  جونز  »إنديانا  الملقب 
إلى  الوصول  مفقودة، من  فنية  أعمال  على  العثور  في 

المؤلف ذي القيمة العالية جدا.
الفنون: »هو اكتشاف مهم جدا بالنسبة  وقال خبير 
أقدم  أحد  فهو  األهمية«.  بالغ  كتاب  ألنه  شخصيا  لي 
شمس  أعمال  يجمع  الذي  »ديوان«  مؤلف  من  نسخ 
تقريبا(   1390-1312( الشيرازي  حافظ  محمد  الدين 
الفرس  الشعراء  أشهر  أحد  الرومي  مع  يعتبر  الذي 

الصوفيين.
من  الغربيين،  المؤلفين  من  الكثير  بأعماله  وتأثر 
والدو  رالف  األميركي  والكاتب  غوته  األلماني  أمثال 
الشعراء  بـ»أمير  حافظ  يلقب  كان  الذي  إمرسون 
يزورون  حافظ  شعر  محبو  يزال  ال  إيران  في  الفرس«. 
المكتبات  حافظ«  »ديوان  يتصدر  فيما  سنويا،  قبره 
عيد  بمناسبة  تقليدا  يقرأ  وهو  تقريبا.  المنازل  في كل 

النيروز أي رأس السنة الفارسية.
النسخة  سرقة  اكتشفت  قاضي  جعفر  عائلة  وكانت 
في  األخير  هذا  وفاة  بعد   1463-1462 إلى  العائدة 
ميونيخ العام 2007. وكان هذا الرجل جمع خالل حياته 
مجموعة واسعة ومهمة من المؤلفات اإلسالمية لكنها 

اختفت جميعها.
المجموعة  من  جزء  على  األلمانية  الشرطة  وعثرت 
العام 2011 »إال أن القطعة األهم وهي من أقدم النسخ 
وأكثرها قربا من ديوان حافظ بقيت مفقودة«، على ما 

أوضح براند.
وأعلنت طهران يومها أنها ستلجأ »إلى كل الوسائل 
المسروقة  المخطوطات  المشروعة« لضمان عودة كل 

إلى إيران، على ما ذكرت وسائل اإلعالم ألمانية.
تاجر فنون يقيم في  اتصل   ،2018 العام  في نهاية 
عجل«.  »على  الحضور  منه  طالبا  براند  بأرثر  ألمانيا 
وأكد الرجل أن مسؤولين في السفارة اإليرانية تواصلوا 
إنه خائف ويشعر  معه. وأوضح براند »قال لي بوضوح 

بالتهديد«.
عن  أيضا  تبحث  إيران  أن  أعرف  »كنت  يقول  وتابع 
ألعثر  الزمن  مع  سباقا  وبدأت  المفقود  حافظ  ديوان 

عليه أوال ألن الكتاب ملكة لعائلة قاضي«.
وقادت األبحاث الخبير الهولندي إلى لندن أوال حيث 
التقى رجال »متوترا جدا«، وقال له إن المخطوطة باعها 

صديق له إلى جامع أعمال فنية.
وقال براند »الشاري كان مصدوما وغاضبا. إذ اشترى 
الحكومة  بينهم  من  الجميع  عنه  يبحث  مسروقا  كتابا 
نهاية  وسيط  عبر  الكتاب  الجامع  وسلمه  اإليرانية«. 
إلى  األربعاء،  الهولندي،  الخبير  وسيتوجه   .2019 العام 
ميونيخ لتسليمه إلى الشرطة األلمانية. ويفيد خبراء أن 
المؤلف المكتوب بخط اليد هو من النسخ »القليلة التي 
ال تزال موجودة«. وقال دومينيك برويز بوركشو األستاذ 
المساعد باألدب الفارسي في جامعة أكسفورد: »مع أن 
لديوان  جدا  مبكرة  لكنها  األقدم  ليست  النسخة  هذه 

حافظ ما يجعلها نادرة وثمينة«.

 معلمة تقود مبادرة 
إلنشاء مكتبة متكاملة

محيدلي  سناء  بمدرسة  افتتحت 
مكتبة  وليد  بني  بمدينة  للبنات 
العلمية  المجاالت  مختلف  في  متكاملة 
عددا  تضم  والتي  والثقافية،  والدينية 
إدارة  بمجهودات  العناوين  من  كبيرا 

ومعلمات المدرسة.
الصديق  المدرسة  مدير  وقال 
المكتبة  إن  الوسط«  لـ»بوابة  التومي 
مدارس  في  نوعها  من  األولى  تعتبر 
كتبا  وتضم  وليد،  ببني  التعليم 

وموسوعات علمية في عدة مجاالت.
المكتبة  فكرة  أن  التومي  وأضاف 
إحدى  البنداق  وردة  للمعلمة  تعود 
إحدى  التي جهزت  المدرسة،  مدرسات 
القاعات الدراسية وبدأت بتجميع الكتب 
والعناوين بالتبرع وبدأت المكتبة تكبر 
شيئا فشيئا، حتى أصبحت مرجعا كبيرا 

لمعلمات وطلبة المدرسة.
بعض  إلى  تحتاج  المكتبة  أن  وذكر 
التجهيزات مثل أجهزة العرض المرئي، 
إضافة إلى عدد من الكتب االجتماعية 
عنها  يبحث  التي  المنوعة،  واألدبية 

الطلبة بالمدرسة.
المكتبة من  القائمون على  ويهدف 
والثقافة  المعرفة  نشر  إلى  إنشائها 
بين كل الطالبات والمعلمين الباحثين 

بجميع المراحل التعليمية.

بني وليد - الصغير الحداد

قلعة جالو التاريخية تعود للحياة بمشروع كبير

تفقد الجامع العتيق والمدينة القديمة والقلعة

رئيس مصلحة اآلثار يزور مواقع أثرية في مدينة أوجلة
مع  حسين،  أحمد  اآلثار،  مصلحة  رئيس  زار 
جهاز  ورئيسي  اإلدارات  مديري  من  مجموعة 
السياحية  والشرطة  التاريخية  والمباني  المدن 
الواحات  آثار  مكتب  ومدير  اآلثار  وحماية 

مجموعة من المواقع األثرية بمدينة أوجلة.
العتيق،  الجامع  موقع  الزيارة  وتضمنت 
أبي  بن  عبداهلل  وضريح  القديمة،  والمدينة 
أوجلة  وقلعة  الكبير،  الدرب  ومقبرة  سرح، 

القديمة، وفقا للمكتب اإلعالمي للمصلحة.
الجارية  األعمال  متابعة  إلى  الزيارة  وتهدف 
لبرامج  واإلعداد  المصلحة  عمل  خطة  حسب 
يتم تنفيذها الحقا، منها انطالق حملة التوعية 

بالواحات خالل الشهر المقبل.
وتعتبر مدينة أوجلة )جنوب شرق البالد( من 
أقدم المدن الليبية التي حافظت على معالمها 
الباحث  يقول  إذ  القديمة،  وثقافتها  التاريخية، 
التاريخ  »أبو  إن  اعتيبي  سليمان  التاريخي 

وكان  ق.م،   400 سنة  في  زارها  هيرودوت 
اسمها أوجيال«.

ومؤخرا في أكتوبر الماضي، تعرض المسجد 
التشققات  العتيق في بلدية أوجلة للعديد من 
التي  الغزيرة  األمطار  لسيول  نتيجة  واألضرار، 
قوية  رياح  رافقتها  التي  المنطقة،  شهدتها 
ومنها  الليبية  والمناطق  المدن  بعديد  مرت 

منطقة الواحات.
وناشد مسؤول اآلثار بالواحات، ميلود بترون 
ومصلحة  الحكومات  جميع  »الوسط«،  عبر 
اآلثار والجهات المختصة التي لها عالقة باآلثار 
المسجد  ترميم  في  اإلسراع  بضرورة  والتاريخ، 
أكثر من  إنه »لم يرمم منذ  قال  الذي  العتيق، 
12 عامًا إال بالمجهودات الذاتية والتطوعية«.

لعديد  تعرض  المسجد  أن  بترون،  وأكد 
الخدوش والتصدعات إثر أمطار األمس، منبهًا 
ذلك  من  أكثر  يتحمل  لن  »المسجد  أن  إلى 

الشتاء  فصل  أن  خاصة  ترميمه،  يتم  لم  إذا 
عدة  هناك  تكون  أن  والممكن  األبوابة،  على 
بلدية  تشهدها  قد  غزيرة  أمطار  أو  عواصف 

أوجلة«.
بالطين  مبني  المسجد  أن  بترون  وأوضح 
والطين  التماسك،  قليل  األحمر  الطبيعي 
أنواع  إلى  إضافة  )الطفلة(  المتماسك  األبيض 
النخيل  وسعف  وأخشاب  الحجارة  من  مختلفة 
يجعل  مما  الصحراوية،  األثل  شجرة  وأخشاب 
انهياره أو نسبة تعرضه لمخاطر االنهيار كبيرة 
وجوية  تعرية  عوامل  أي  أو  األمطار  عن طريق 

يتعرض لها.
يشار إلى أن المسجد العتيق في بلدية أوجلة 
من  يعد  ليبيا،  شرق  جنوب  الواحات  بمنطقة 
أقدم وأكبر المساجد في شمال أفريقيا، ويعود 
المناطق،  لهذه  اإلسالمية  الفتوحات  لعهد 

حيث يرجع بناؤه إلى العام 666 ميالدية.

مشروع  أول  الجمعة،  افتتح، 
جالو  بقلعة  وسياحي  استثماري 
بين  شراكة  ضمن  التاريخية 
مصلحة اآلثار الليبية وشركة واحة 

جالو لالستثمار السياحي.
رئيس  من  كل  االفتتاح  حضر 
الليبية،  بالحكومة  الوزراء  مجلس 
الليبية،  اآلثار  مصلحة  ورئيس 
والتعليم،  والداخلية  الصحة  وزراء 
المائية  الموارد  مؤسسة  ورئيس 
للكهرباء،  العامة  الشركة  ورئيس 
بجالو  التسييري  المجلس  ورئيس 
األعيان  من  مجموعة  يرافقه 
المجلس  رئيس  منهم  والحكماء، 
وفقا  المجابرة،  لقبيلة  األعلى 

للمكتب اإلعالمي للهيئة.
أقيمت القلعة العام 1928 إبان 
حيث خصصت  اإليطالي،  االحتالل 
المسؤولين،  وكبار  للحاكم  كمقر 

حوالي  بالقلعة  الغرف  عدد  ويبلغ 
44 غرفة إضافة إلى المخازن، وبعد 
انتهاء فترة االحتالل اإليطالي في 
ليبيا استغل المبنى لعدة أغراض، 
خالل  منها  جزء  تحول  حيث 

الستينيات لمدرسة ابتدائية وباقي 
األجزاء كانت سوقا شعبية.

المكان  تحول  الحقة  فترة  في 
للخضار،  سوق  ثم  للبلدية،  لمقر 
قابل  غير  المكان  أصبح  حتى 

اإلهمال  بسبب  لالستعمال 
وعوامل التعرية.

جالو  جمعية  من  وبتنسيق 
مصلحة  بين  الربط  تم  للتراث 
جالو  واحة  وشركة  الليبية  اآلثار 
ترميم  إلعادة  السياحي  لالستثمار 
من  الشركة  تستفيد  فيما  القلعة، 
في  الشروع  وتم  استثمارها،  عائد 
شهر  في  رسميا  الترميم  عملية 

سبتمبر العام 2018.
اآلثار  مصلحة  رئيس  وأكد 
الذي  المشروع  أهمية  الليبية 
والثقافي  التراثي  طابعه  بجانب 
ألهل  اقتصادية  فوائد  سيقدم 
المشروع  يتضمن  حيث  المدينة، 
أكثر  ويوفر  متجرا  وثالثين  خمسة 
وسيساهم  عمل،  فرصة   100 من 
اليدوية  الحرف  إحياء  في  كذلك 

والصناعات التقليدية بالمدينة.



فن 13

»باد بويز« في صدارة شباك 
التذاكر في أميركا الشمالية

حقق الجزء الجديد من فيلم »باد بويز« بعد 17 عامًا على آخر جزء، نتائج 
جيدة بتصدره شباك التذاكر مع بدء عرضه في صاالت أميركا الشمالية حاصدًا 

59.2 مليون دوالر، بحسب ما ذكرت شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
وفيلم »باد بويز فور اليف« من إنتاج »سوني« وبطولة ويل سيمث ومارتن 
لورنس في دور تحرييْن يجتمعان بعد انفصال دام سنوات لالقتصاص من 
كارتل مخدرات في ميامي، وعرض »باد بويز 2« في العام 2003، وأتى بعد 

ثماني سنوات على الفيلم األول »باد بويز«، وفقًا لوكالة »فرانس برس«.
مع  دوالر  مليون   68.1 إلى  الشمالية  أميركا  في  الفيلم  إيرادات  وتصل 
إن  »فراييتي«  مجلة  وقالت  رسمية،  عطلة  يوم  وهو  اإلثنين،  يوم  احتساب 

الفيلم تجاوز التوقعات بمرتين تقريبًا.
بعنوان »دوليتل« من بطولة  أيضًا  فيلم جديد  الثانية  المرتبة  في  وحل 
روبرت داوني جونيور محقًقا 22.5 مليون دوالر من الجمعة إلى األحد ويتوقع 
أن يحقق 30 مليونًا مع احتساب اإلثنين، ويستند الفيلم إلى كتاب لألطفال 
محبوب حول طبيب بيطري قادر على التحدث إلى الحيوانات، وتعرض الفيلم 
النجوم  من  مجموعة  وإعارة  جونيور  داوني  وجود  النقاد.  من  الذع  النتقاد 
ورامي  بانديراس  وأنطونيو  فاينز  ورالف  تومسون  إيما  أمثال  أصواتهم من 
الفيلم في تحقيق  وأوكتافيا سبنسر وماريون كوتيار، قد يكون ساعد  مالك 
إيرادات عالية. وتراجع فيلم »1917« متصدر الترتيب األسبوع الماضي إلى 
منديس  إخراج سام  من  وهو  النقاد  استحسان  الفيلم  ونال  الثالثة.  المرتبة 

ويتناول الحرب العالمية األولى، وحقق الفيلم 22.1 مليون دوالر.
غلوب«  »غولدن  بجائزة  الفيلم  فاز  فيه،  كبار  نجوم  مشاركة  عدم  ورغم 
من  ويعتبر  أيضًا  األميركيين  المنتجين  جمعية  وجائزة  درامي  فيلم  أفضل 

ا للفوز في جوائز الـ»أوسكار«. األوفر حظًّ
المركز  في  ليحل  واحدة  مرتبة  ليفل«  نيكست  ذي  »جومانجي:  وتراجع 
الرابع محقًقا 9.6 مليون دوالر وهو من بطولة دواين »ذي روك« جونسون 
وكيفن هارت، أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب »ستار وورز: ذي رايز 
أوف سكايووكر« الذي حقق 8,4 مليون دوالر، وحصد الفيلم أكثر من مليار 

دوالر من العائدات العالمية.
في ما يأتي بقية األعمال في ترتيب أفضل عشرة أفالم:

6 - »جاست ميرسي« مع 6 ماليين دوالر.
7 - »ليتل ويمن« مع 5.9 مليون دوالر.
8 - »نايفز آوت« مع 4.3 مليون دوالر.

9 - »اليك إيه بوس« مع 3.8 مليون دوالر.
10 - »فروزن 2« مع 3.7 مليون دوالر.

Top
ten

للفيلم  »اإلسكندرية  لمهرجان  السادسة  الدورة  فعاليات  تنطلق 
القصير« األحد، بتكريم للفنانين المصريين إبراهيم نصر وسلوى محمد 
علي. المهرجان الذي تقام فعالياته في الفترة من 26 وحتى 31 من شهر 
يناير المقبل، أعلن من قبل قائمة األعمال المشاركة في مسابقة األفالم 

الروائية والتي تضم 18 فيلما.
وخمسة  مصر،  في  األولى  للمرة  تعرض  أفالم  ستة  القائمة  وتضم 
أفالم في عرض عربي أول، وسبعة أفالم في عرضها العالمي األول، كما 

توجد ليبيا بفيلم »السجين والسجان« من إخراج مهند األمين.
و»برزخ«  )مصر(،  الجابري  سيف  للمخرج  »خام«  القائمة:  تضم  كما 
)تونس(،  عزي  أسامة  للمخرج  و»حورية«  )مصر(،  للمخرج حسين حسام 
»سلسلة  لبنان  ومن  )تونس(،  الخنش  أمين  للمخرج  حقيقية«  و»قصة 
اختفاءات وعالقات غير مريحة« للمخرج حسين إبراهيم، و»منارة« لزين 
و»عبور«  )المغرب(،  عبداللطيف  فاضل  للمخرج  و»فيلسوف«  إسكندر، 

للمخرج سلمان يوسف )البحرين(.
أحمد  محمد  للمخرج  »مريم«  فيلم  المتحدة  العربية  اإلمارات  ومن 
صديق،  صدام  للمخرج  الكالب«  »حاحاي  السودان  ومن  الحمادي، 
»أرجل  فلسطين  ومن  )الكويت(،  عبيد  بو  سعود  للمخرج  و»المصبغة« 
مارادونا« من إخراج فراس خوري، و»عودة الروح« للمخرج مهند الطيب 
محمد،  عبداهلل  لبن  شيء«  بكل  اهلل  »سأخبر  الجزائر  ومن  )العراق(، 
عن  سوري  تمثيل  إلى  باإلضافة  أشرف،  لذكرى  نجوم«  خمسة  و»ليلة 

طريق »قالدة« لرامي القصاب، و»سمكة حرة« لمجد زغير.
وتتكون المسابقة الوثائقية القصيرة من ثمانية أفالم هي: اللبناني 
»قمر« إخراج حنان عبداهلل في عرض عربي أول، والعراقي »الحلم األول« 
إخراج محمد العمري في عرض عالمي أول، والسعودي »pianist« إخراج 

الشقي«  »جدي  المصري  والفيلم  أول،  عرض مصري  في  مالدوخ  حسن 
إخراج  »الشطحة«  والتونسي  أول،  عالمي  عرض  في  البزاوي  منة  إخراج 
كنزة الدشراوي في عرض عالمي أول، والسوري »الثالثية« إخراج محمد 
وائل في عرض عالمي أول، والسوداني »متالزمة التبيض« إخراج إيمان 
إيمان  إخراج  اللوز«  »قلب  والجزائري  أول،  مصري  عرض  في  المرغني 

العيادي.
للفيلم  »اإلسكندرية  مهرجان  رئيس  محمود  محمد  المخرج  ووجه 
على  الثقافة  وزير  مستشار  عبدالجليل  خالد  للدكتور  الشكر  القصير« 
دورته  في  المهرجان  تواجه  التي  العقبات  كل  تذليل  في  الكبير  جهده 
بمنطقة  العريقة  فريال  عرض  دار  على  الحصول  في  ودعمه  السادسة، 

محطة الرمل لتستقبل فعاليات المهرجان.
وحتى   26 الفترة من  فى  للمهرجان  السادسة  الدورة  فعاليات  وتقام 
31 من شهر يناير الجارى، وستستمر عروضه للعام الثانى على التوالي، 
خالد  الدكتور  دعم  بفضل  الرمل،  محطة  بمنطقة  فريال،  سينما  فى 

عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما.
من ناحية أخرى، يشارك مهرجان »اإلسكندرية للفيلم القصير« ألول 
للكتاب، عن  الدولي  القاهرة  الـ51 من معرض  بالنسخة  العام  مرة هذا 
ضمن  تعرض  والتي  القصيرة  العربية  األفالم  من  عدد  برمجة  طريق 

نشاط السينما بالمعرض يوم األحد 2 فبراير المقبل.
وهي:  والنصف،  الرابعة  وحتى  ظهرا   2 الساعة  من  تعرض  األفالم 
»كراكيب« من إخراج أحمد نادر - نهال القوصي، و»صوفيزم« من إخراج 
يونس بن حجرية، و»يوم من 365 يوم« من إخراج أوس محمد، و»هذه 
درصاف  إخراج  من  و»المنحوس«  محساس،  يوسف  إخراج  من  هي« 
إخراج  من  و»ارتباك«  العبد،  مارسيل  إخراج  من  و»الحقيقة«  الحسني، 

محمد حسين.
تقام  سينمائية  احتفالية  هو  القصير«  للفيلم  »اإلسكندرية  مهرجان 
الفن«  »دائرة  جمعية  وتنظمه  أسسته  اإلسكندرية،  بمدينة  عام  كل 
ينظم  كما  العربية،  الثقافات  وتبادل  القصير  الفيلم  ثقافة  نشر  وهدفه 

المهرجان ورشا وندوات فنية مجانية على مدى العام.

تكريم إبراهيم نصر وسلوى محمد علي في افتتاح »اإلسكندرية للفيلم القصير«
ينطلق في الفترة من 26 إلى 31 يناير

القاهرة ــ الوسط

في جوائز نقابة الممثلين األميركيين »ساغ«

 »باراسايت« يفوز بجائزة أفضل طاقم تمثيل وبراد بيت أحسن ممثل مساعد

األميركيين  الممثلين  نقابة  جوائز  ضمن  مكافأة  بأهم  »باراسايت«  فيلم  فاز 
سباق  في  جيد  موقع  في  الجنوبي  الكوري  العمل  هذا  تضع  سابقة  في  »ساغ« 

الـ»أوسكار«.
العام  »كان«  لمهرجان  الذهبية«  بالـ»سعفة  فاز  أن  »باراسايت«  لفيلم  وسبق 

الماضي، ونال جائزة »أفضل طاقم تمثيلي« وهي األهم من بين مكافآت »ساغ« 
التي تشكل نتائجها مؤشرًا جيدًا لألوسكار، وفقًا لوكالة »فرانس برس«.

االزعاج  ببعض  »أشعر  مازحًا:  سن-كيون  لين  الفيلم  ممثلي  أحد  وقال 
بونغ  الفيلم  مخرج  وقال  على هوليوود«،  متطفلين  بتنا  بأننا  االنطباع  مع 

جون-هو إن حظوظ الفيلم بالنجاح في حفلة الـ»أوسكار« ارتفعت.
أن  اجتماعي، ويروي كيف  عائلية مع نفحة تشويق وبعد  والفيلم دراما 
يؤدي  ما  غنية،  أسرة  يوميات  على  نفسها  تفرض  عمل  دون  من  عائلة 
إلى سلسلة من األحداث الخارجة عن السيطرة، وعرف »باراسايت« نجاحُا 
مرورًا  المتحدة  الواليات  إلى  الجنوبية  كوريا  من  عرضه،  بدء  مع  عالميًا 

بأوروبا.
وفاز قبل عشرة أيام بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية خالل حفلة جوائز 
هوليوود،  في  األجنبية  الصحافة  جمعية  توزعها  التي  غلوب«  »غولدن 
»مع  العائلة،  في  األب  دور  يؤدي  الذي  كانغ-هو  سونغ  الممثل  وقال 
يتناول  الفيلم  أن  أظن  المتطفلون  أو  باراسايت  هو  الفيلم  عنوان  أن 

التعايش وكيف يمكننا أن نعيش معًا«.
أجنبي،  فيلم  أفضل  بجائزة »أوسكار«  للفوز  األوفر حظًا  الفيلم  ويعتبر 

فاز  »ساغ«،  لجوائز  األخرى  الفئات  وفي  فيلم،  أفضل  فئة  في  أيضًا  مرشح  لكنه 
رينيه  ُاختيرت  فيما  »جوكر«  في  دوره  عن  ممثل  أفضل  بجائزة  فينيكس  يواكين 

زيلويغر أفضل ممثلة عن تأدية دور جودي غارالند في فيلم »جودي«.
ثانوي  أفضل ممثل في دور  باألوسكار، جائزة  للفوز  األوفر حظا  براد بيت  ونال 
عن فيلم »وانس ابون إيه تايم إن هوليوود« من إخراج كوينتن تارانتينو، وحازت 

لورا ديرن جائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي عن دورها في »مارديج ستوري«.
مارتن  إخراج  من  آيرشمان«  »ذي  فيلم  بطل  نيرو  دي  روبرت  وتسلم 

سكورسيزي جائزة عن مجمل مسيرته الفنية.
تي  »آبل  الجديدة  التدفقي  البث  خدمة  نالت  التلفزيون،  صعيد  وعلى 
في  درامية  ممثلة  أفضل  بجائزة  أنيستون  جنيفر  بفوز  لها  جائزة  أول  في« 
مسلسل »ذي مورنينغ شو« حول برنامج تلفزيوني يهزه الجدل الذي أثارته 

حركة »مي تو«.
ممثلة  أفضل  جائزة  وبطلته  »فليباغ«  مسلسل  مؤلفة  والر-بريدج  فيبي  ونالت 
في  دوره  عن  ممثل  أفضل  جائزة  دينكلدغ  بيتر  وحاز  كوميدي،  مسلسل  في 
جائزة  األحد  كراون«  »ذي  مسلسل  وحصد  ثرونز«،  أوف  »غايم  الشهير  المسلسل 

»أفضل طاقم تمثيلي«.
تعتبر  أنها  إال  غلوب«  »غولدن  جوائز  من  شهرة  أقل  »ساغ«  نقابة  وجوائز 
ضمن  يصوتون  أعضائها  من   1200 ألن  الـ»أوسكار«  لجوائز  أفضل  مؤشرًا 
المانحة  مصوت(  آالف  )ستة  وعلومها  السينما  لفنون  األميركية  األكاديمية 

الجائزة. لهذه 

< إبراهيم نصر < سلوى محمد علي

< لورا ديرن< فريق عمل فيلم »باراسايت«
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أمي«،  في مسلسل »عشيق  أبي عالم تصوير مشاهدها  دايان  اللبنانية  الفنانة  تواصل 
الذي سيعرض خالل شهر رمضان المقبل.

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  السينمائية  تجاربها  أولى  لخوض  تستعد  كما 
بالتعاون مع شركة »العنود برودكشن« إلى جانب نخبة من نجوم الخليج والوطن 

العربي.
أفكارا  يحمل  رائع  عمل  أنه  إلى  دايان  أشارت  أمي«  »عشيق  مسلسل  وعن 

وأحداثا مميزة، مضيفة أن دورها يعتبر أكبر دور لها حتى اآلن، وتلعب شخصية ال 
الكثير  بذل  منها  مما تطلب  تماما،  على عكسها  بل  اإلطالق،  على  تشبه شخصيتها 

الجهد إلخراجه بأفضل صورة ممكنة. من 
من جهة أخرى، أشارت دايان الحاصلة على تخصص شؤون دولية إلى أنها تجري حاليا 

الدائم أن تكون مقدمة برامج على إحدى وسائل  ماجستير في اإلعالم، مؤكدة أن طموحها 
اإلعالم.

جوانب،  بعدة  يشتركان  والتمثيل  الجمال  أن  اللبنانية  الفنانة  أكدت  آخر،  سياق  وفي 
أدوار  الجوانب، حيث يساعد على  بالتمثيل في بعض  الجمال مرتبط  بأن  موضحة: »أشعر 

معينة تتطلب شكال خارجيا، وأعتقد أن األدوار التي تتطلب شكال جميال هي التي تشكل 
الجميالت«. للممثالت  فرصة 

وأضافت: »عالم الجمال كمضمون أيضا يتطلب جرأة وشخصية وقدرة على اإلجابة 
والمشي، واألمر موجود ضمن مسابقات ملكات الجمال، حيث يتوجب على المتسابقة 
بالجرأة  يرتبطان  والتمثيل  فالجمال  لذا،  تلبك،  دون  مرتاحة  وهي  وتتحدث  تعبّر  أن 

الكاميرا«. أمام  التعبير  والقدرة على  الخارجي  والشكل 
عليه  وبناء  لبنان،  صيف  جمال  ملكة  لقب   2015 العام  في  حققت  عالم  أبي  دايان 

.2016 مثلت بلدها في سريالنكا، ضمن مسابقة ملكة جمال القارات، في العام 
لها  يعرض  كما  »الباشا«،  مسلسل  خالل  من  الماضي  رمضان  في  دايان  وشاركت 

حاليا »موجة غضب« على قناة »الجديد«.

 تستعد لتجربة سينمائية جديدة

 دايان أبي عالم تواصل
 تصوير »عشيق أمي«

إحالة سعد ملجرد إلى محكمة الجنايات في فرنسا بتهمة االغتصاب

لمجرد  سعد  المغربي  النجم  سيحاكم 
االغتصاب  بتهمة  الجنائية  المحكمة  أمام 
شابة  إليه  وجهتها  اتهامات  خلفية  على 
2016، بحسب ما خلصت محكمة  في نهاية 
تاليًا  مناقضة  الثالثاء،  باريس  في  االستئناف 
في  للمغني  محاكمة  إجراء  التحقيق  قاضي  قرار 

الجنح. محكمة 
الصادر  القضائي  األمر  التحقيق  غرفة  ونقضت 
التهم  خفف  قد  كان  باريس  في  قاٍض  عن  أبريل  في 
الموجهة إلى الفنان المغربي، معيدًا تصنيفها ضمن 
أسباب  مع  و»العنف  الجنسي«  »االعتداء  خانة 
قضائي  مصدر  أفاد  ما  وفق  للعقوبة«،  مشددة 
»لوباريزيان«  جريدة  نشرتها  لمعلومة  تأكيد  في 

لـ»فرانس برس«. وفقًا  الفرنسية، 
لتوصيف  كافية  »تهم  وجود  إلى  المصدر  وأشار 
صالحية  تقع  جريمة  وهي  اغتصاب«،  بأنها  الوقائع 

الجنائية. المحكمة  عاتق  على  فيها  النظر 
وفي شكواها، أكدت الشابة لورا ب. أنها تعرضت 
لالعتداء الجنسي في سن العشرين من جانب المغني 
 ،2016 أكتوبر  في  الفنادق  أحد  في  األخير  غرفة  في 
تناول  بعدما  باريس،  في  له  حفلة  من  أيام  قبل 

والمخدرات. الكحول  المغني 
إطالقه  قبل  ذلك  إثر  السجن  لمجرد  سعد  وُأودع 
في أبريل 2017 مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني 

تحركاته. لمراقبة 

وردًا على سؤال لوكالة »فرانس برس«، أوضح محامي 
الطعن  في  بحقه  يحتفظ  أنه  فيديدا،  مارك  جان  المغني، 

التمييز. محكمة  أمام 
إلى  القضائي عينه، وُجهت  الملف  آخر في  وفي موضع 
 2017 أبريل  االغتصاب في  ًتهمة  عاما   35 البالغ  المغني 
على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية - مغربية، تؤكد 
المغني  الجنسي والضرب، على يد  فيها تعرضها لالعتداء 

.2015 في الدار البيضاء العام 
رد  القضاء  وقرر  القضية،  من  الحقًا  المدعية  وانسحبت 

الدعوى في هذا الجزء من الملف.
في  االغتصاب  تهمة  المغني  إلى  وُجهت  كذلك 
حادثة  خلفية  على  شابة  من  شكوى  إثر   2018 أغسطس 
جنوب  الساحلية  تروبيه  سان  مدينة  في  وقعت  مفترضة 
شرق فرنسا. وُأودع لمجرد السجن لشهرين ونصف الشهر 
على  وإرغامه  القضائية  المراقبة  قيد  وإبقائه  إطالقه  قبل 

اإلقامة في باريس طوال مدة التحقيق.
في  المغرب  في   1985 أبريل  في  مولود  لمجرد  سعد 
إثر   2007 العام  في  يسطع  نجمه  وبدأ  فنية،  عائلة  كنف 

المواهب »سوبر ستار« في لبنان. مشاركته في برنامج 
وسجل أكبر نجاح له مع أغنية »معلم« التي أطلقها في 

2015 وشوهدت مئات ماليين المرات عبر »يوتيوب«.
المغرب  في  الفنان  لهذا  الكاسحة  الشعبية  أن  ويبدو 
التي  األخيرة  األغنيات  أن  إذ  التطورات،  بهذه  تتأثر  لم 
اإلعالم  وسائل  في  كبيرًا  استحسانًا  نالت  لمجرد  أصدرها 

أعماله. اإلذاعية على بث  القنوات  المغربية وواظبت 
ضحية  لمجرد  سعد  بأن  مقتنعين  محبوه  يزال  وال 
لمؤامرة، كما أن ضحاياه المفترضات يسعين لإلفادة من 

شهرته.

القاهرة ــ الوسط

18 فيلما في مسابقة األفالم الروائية.. و8 أفالم وثائقية

< سعد لمجرد
< دايان أبي
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اليد وحدها ال تصفق

الحدث

اليد  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  خروج 
التمهيدي  الدور  من  وسريعا  مبكرا 
المقامة  اليد،  لكرة  أفريقيا  أمم  لبطولة 
الصعوبات  حجم  يعكس  بتونس،  حاليا 
واجهها  التي  الكبيرة  والتحديات 
منافسيه  ومقارعة  تجاوز  في  الفريق 
ضمن  الثالثة  األفريقية  المنتخبات  من 
في  وحيد  بتعادل  فاكتفى  مجموعته، 
الغابون،  منتخب  أمام  االفتتاحية  الجولة 
كل  أمام  متتاليتين  خسارتين  تلقى  ثم 
عجلت  ونيجيريا  أنغوال  منتخبي  من 
المنافسة  حلبة  خارج  سريعا  بخروجه 

والسباق.
حجم  يعكس  المتوقع  الخروج  هذا 
منتخباتنا  تواجهها  التي  الصعوبات 
البطوالت  مختلف  في  مشاركاتها  خالل 
التي  االستثنائية  فالظروف  الدولية، 
المحلي  النشاط  وغياب  البالد  تعيشها 
هذه  جعل  والمنافسات  المباريات  ورتم 
من  قليل  زاد  على  تعتمد  المنتخبات 
الالعبين المحترفين ال يلبي الطموحات، 
ومباريات  خارجية  تدريبية  ومعسكرات 
لتعويض  محاوالت  في  تحضيرية،  ودية 
تمر  الذي  التنافسي  الزاد  ونقص  الفراغ 

محليا. مالعبنا  بها 
رغم  نفعا  االجتهادات  هذه  تجد  لم 
من  المبذول  الكبير  الجهد  حجم 
هذه  ظل  وفي  والمدربين،  الالعبين 
ال  أن  المهم  من  واألزمات  الظروف 
على  المشاركات  استمرارية  على  نتوقف 
خارطة طريق  ووضع  الواجهات،  مختلف 
التجهيز  من  بمزيد  ودعمها  موسمية 
فاالستمرارية  المواعيد،  لكل  والتحضير 
من  المزيد  بكسب  كفيلة  وحدها 
أفضل  فهي  والثقة،  والتجارب  الخبرات 
تحسن  وانتظار  الراحة  إلى  الركون  من 

الظروف واألوضاع.
اليد،  لكرة  الوطني  لمنتخبنا  حدث  ما 
باإلمكان أفضل مما كان  الذي لم يكن 
األخرى  األلعاب  منتخبات  باقي  يطال  قد 
واستحقاقات  مشاركات  تنتظرها  التي 
دولية مهمة بنفس الظروف التي نتمنى 
زوالها قريبا، حتى تعود فرقنا ومنتخباتنا 
لخوض مشاركاتها ومنافساتها في بيئة 
قادرة  تجعلها  مناسبة،  وأجواء  تنافسية 
على كسب الرهان والعودة إلى الواجهة 
الدولية أكثر وأفضل من أي وقت مضى.

4

◆

الليبية،  األولمبية  اللجنة  بمقر  االجتماعات  بقاعة  عقد 
اللجنة  لرئيس  الثاني  النائب  ضم  مهم  اجتماع 
الشريف،  بدر  الصندوق  وأمين  صابر،  علي  األولمبية 
مكتب  ومدير  القريو،  عادل  االستثمار  مكتب  ومدير 
المكتب  ومدير  المهدوي،  محمود  المشروعات 
القانوني للجنة األولمبية الليبية عبدالحكيم الخيتوني، 
اللجنة  مساهمة  أهمية  مناقشة  االجتماع  خالل  وتم 
األولمبية في االرتقاء بالتأهيل والتدريب والدور الذي 
تقوم به األكاديمية األولمبية الليبية، في هذا االتجاه.
وسرعة  األكاديمية  دعم  ضرورة  الحاضرون  وأكد 
إنجاز ما تحتاج إليه من صيانة وتوفير بعض األجهزة 
خصوًصا  مهمتها،  أداء  في  تساعدها  التي  والمعدات 
عدة  إلى  التطرق  تم  كما  والقياس،  االختبار  أجهزة 
مواضيع تتعلق بمكتبي االستثمار والمشروعات، أهمها 

موضوع تشغيل وصيانة ميدان الفروسية بأبي ستة، 
الشركة  مع  اجتماع  يعقد  أن  على  االتفاق  تم  حيث 
المدير  بحضور  والصيانة  التشغيل  لمشروع  المنفذة 
البدء في عملية  لمناقشة  الفروسية  لميدان  التنفيذي 

الصيانة.
على جانب آخر، وجه والد بطل رمي القرص زكريا 
األحمر عادل األحمر، الشكر والتقدير إلى رئيس الهيئة 
الوطني  الوفاق  بحكومة  والرياضة  للشباب  العامة 
الدولي  للبطل  الدعم  بتقديم  لوعده  القنطري،  بشير 
جريدة  إلى  تصريح  في  وقال  المقبلة،  مشاركاته  في 
له  الهيئة  رئيس  استقبال  من  ممتن  إنه  »الوسط« 
باعتباره والد الرياضي، ووعده باالهتمام بابنه كأحد 
تعرض  أنه  خصوصا  القوى،  ألعاب  في  ليبيا  أبطال 

إلحباط شديد بسبب غياب الدعم المادي والمعنوي.

كلف االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف« طاقم تحكيم ليبياً دولياً بقيادة 
معتز الشلماني والمساعدين عطية محمد ومجدي كامل، والحكم الرابع عبد 
الواحد حرويدة بإدارة مباراة فريقي باردو الجزائري وسان بيدور من ساحل 

تبدأ جولة جديدة  الجمعة حيث  بالجزائر غدًا  العاج في »الكونفدرالية« 
من المنافسات القارية على صعيدي دوري أبطال أفريقيا وكأس االتحاد 

األفريقي »الكونفدرالية«.

الليبي ◆ الدولي  الحكم  الصاالت  لكرة  األفريقي  االتحاد  لجنة  اختارت 
التي  بالمغرب  األفريقية  األمم  كأس  حكام  ضمن  الفزاني  الشارف 
قاد  أن  الفزاني  للشارف  سبق  حيث  المقبل،  الثالثاء  نهائياتها  ستنطلق 
القدم  كرة  لعبة  في  األفريقية  المحلية  المباريات  عديد 
الحكام  من  وهو  المفتوحة  والمالعب  الصاالت  داخل 

ليبيا. في  المتميزين 

نشاط أوملبي واسع والقنطري يحتوي األحمر 

● ميدان الفروسية بأبي ستة

زين العابدين بركان

يوجد قائد فريق النصر األول لكرة 
القدم أحمد الهرام بقوة ضمن التشكيلة 

األساسية منذ انضمامه ليسهم في 
مسيرة فريق »الفحامة« الناجحة 

خالل منافسات دور المجموعات 
بـ»الكونفدرالية« حيث شارك 

في المباريات األربع بدور 
المجموعات، كما أسهم 
في الفوز األخير 
على بيدفيست 
الجنوب أفريقي 

بهدفين مقابل 
هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على 

ملعب »بترو سبورت« بالعاصمة المصرية 
القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة 

سجلهما صدام الورفلي، ومن هجمة قادها 
الهرام أضاف مهند أبوعجيلة برأسية الهدف 

الثاني في الدقيقة 62، كما قاد الفريق 
لفوز معنوي على حساب فريق بروسيا مصر 

بثالثة أهداف لهدف في آخر مباراة ودية 
أحرزها الهرام وربيع الالفي وعبدالسالم 

ديقة، وكانت مباراة النصر الودية أمام جاره 
الهالل أول ظهور لنجم فريق »الفحامة« 

الجديد القديم أحمد الهرام بعد فترة غياب 
طويلة خاض خاللها تجربة احتراف لم تكلل 

بالنجاح مع فريق حرس الحدود المصري، 
بجانب الثنائي الليبي سالم المسالتي 

»روما« وأحمد التربي، ليغادر الثالثي 
الدوري المصري دفعة واحدة.

»النصر« مكتمل الصفوف قبل الحسم أمام »دجوليبا« في »الكونفدرالية«

»فرسان اليد« خارج حسابات
أفريقيا واألوملبياد واملونديال

طائرة أساريا في األولى والهالل
بالثانية ببطولة األندية العربية

»ال بديل عن الفوز « شعار يرفعه ممثل الكرة الليبية أمالً في بلوغ دور ربع النهائي ألول مرة في تاريخه

»النصر«،  بنادي  األول  الكرة  فريق  يخوض 
تجمعه  حاسمة  مواجهة  المقبل،  األحد  مساء 
شريكه  المالي  »دجوليبا«  فريق  بمستضيفه 
في المرتبة الثانية والمنافس القوي له ضمن 
لحساب  األخيرة  قبل  ما  أو  الخامسة  الجولة 
»الكونفدرالية  بطولة  في  الثانية  المجموعة 
»النصر«  فريق  يخوض  حيث  األفريقية،   »
الثالثة  بالمرتبة  يحل  وهو  الحسم  موقعة 
منافسه  مع  النقاط  مجموع  في  متساويًا 
خمس  برصيد  المالي  »دجوليبا«  المباشر 
نقاط لكل منهما ويرفع فريق »النصر« شعار 
الهامة«،  المواجهة  هذه  في  للخسارة  »ال 
في  حظوظه  على  لإلبقاء  حاسمة  تعد  حيث 
الجولة  في  سيستقبل  أنه  خاصة  المنافسة، 
كوناكري«  »حوريا  فريق  والختامية  األخيرة 
مطلع  القاهرة  المصرية  بالعاصمة  الغيني 
شهر فبراير المقبل، فيما سيتحول »دجوليبا« 
مستضيفه  لمواجهة  جوهانسبرغ  إلى  المالي 
بطل  »بيدفيست«  الترتيب  الئحة  متذيل 

جنوب أفريقيا.
في  األول  األفريقي  انتصاره  تحقيقه  ومنذ 
واصل  »بيدفيست«  حساب  على  المجموعة 
فريق »النصر« تحضيراته بمعسكره التدريبي 
الككلي  محمد  مدربه  قيادة  تحت  بالقاهرة 
المحليين،  العبيه  جميع  ومشاركة  وبحضور 
في  الليبية  الكرة  ممثل  صفوف  وستكون 
الثالثي  بعودة  مكتملة  المقبلة  الحسم  جولة 
قائد الفريق حامد الثلبة وربيع الالفي وأسامة 

ودع منتخب ليبيا الوطني األول لكرة اليد فرصة المنافسة على لقب 
بطولة األمم األفريقية المقامة في تونس، ومن ثم خسارة فرصة 
أخرى خاصة بإمكانية التأهل إلى أولمبياد طوكيو، ونهائيات كأس 
العالم المقرر إقامتها بمصر 2021، بعد الخروج من دائرة المنافسات، 
بنتيجة  الكيني  نظيره  على  فاز  حيث  ترتيبية،  مباريات  له  لتتبقى 
»26/27«، في المباراة التي ُأقيمت بينهما بقاعة الحمامات، ضمن 
وكان  القارية،  البطولة  في   16 إلى   9 من  المراكز  تحديد  مباريات 
المنتخب الكيني، حسم الشوط األول لصالحه بنتيجة »10/12«، لكن 
»فرسان المتوسط« استطاعوا تعويض فارق الهدفين وتحقيق الفوز 
لمونديال  التأهل  على  المنافسة  أن خرج من سباق  بعد  بالمباراة، 
اليد، والدخول في منافسات ترتيبية للمنتخبات التي لم تتأهل للدور 

ربع النهائي.
وجاء منتخب ليبيا لكرة اليد في المجموعة الثانية مع كل من كينيا 
معه  لعب  أنه  بحكم  نيجيريا  مع  يلعب  لن  أنه  إال  ونيجيريا،  وغينيا 
في الدور األول، وينافس صاحب المركز األول في هذه المجموعة 
الثاني  المركز  ينافس صاحب  فيما  والعاشر،  التاسع  المركزين  على 
على الترتيبين الحادي عشر والثاني عشر، أما صاحب الترتيب الثالث 
األخير  فيما  عشر،  والرابع  عشر  الثالث  المركزين  على  فسينافس 
عشر،  والسادس  عشر  الخامس  األخيرين  المركزين  على  سينافس 

فيما تفوق منتخب غينيا على نيجيريا بنتيجة »11/16«.
وسبق وفقد منتخب ليبيا لكرة اليد فرصة التأهل بشكل رسمي 
أمام  خسارته  عقب  األفريقية،  األمم  بطولة  في  الثاني  الدور  إلى 
على  الجزائر  فازت  النتائج،  بقية  وفي   »31/24« بنتيجة  نيجيريا 
والرأس   »21/41« الكاميرون  على  وتونس   »30/33« المغرب 
زامبيا  على  برازافيل  والكونغو   »26/29« العاج  على ساحل  األخضر 
»17/37« والكونغو الديمقراطية على أنغوال »26/30«، وبعد هذه 
الكونغو  وجمهورية  مصر  منتخبات  الثمانية  لدور  تأهلت  النتائج 

الديمقراطية وأنغوال وتونس والرأس األخضر والجزائر والمغرب.
وفي دور الثمانية قسمت الفرق المتأهلة إلى مجموعتين ضمت 
الكونغو  وجمهورية  والغابون  وأنغوال  مصر  األولى:  المجموعة 
والجزائر  تونس  الثانية من  المجموعة  تشكلت  بينما  الديمقراطية، 
والرأس األخضر والمغرب، وتدخل المنتخبات المتحصلة على الترتيب 
منافسات  والجزائر،  وتونس  وأنغوال  مصر  مجموعاتها،  في  األول 

الدور الثاني برصيد نقطتين لكل منهم.
عاش منتخب ليبيا لكرة اليد رحلة طويلة من االستعدادات دون 
أن تكلل بالنجاح، حيث سبق وأكد الناطق اإلعالمي للمنتخب أرحومة 
سواط في تصريحات خاصة إلى جريدة »الوسط« أن منتخب ليبيا 
لكرة اليد خاض معسكرًا خارجيًا بتونس تواصل حتى موعد البطولة 
األفريقية، كما تحصن بمجموعة العبين محليين ومحترفين، وهم: 
المحليون عصام الشفطي ووسام الزاوي وربيع محسن ومحمد سعيد 
وخيرالدين  الكبير  وعبدالمجيد  الطويني  ووسيم  عيسى  بن  وأنور 
وقيس  النائل  وأيوب  أفتيتة  وعبداهلل  المقرحي  وإبراهيم  زايد 
وعزالدين  الشوشان  ورجب  العربي  محمد  والمحترفون:  عنانة، 
الفزاني  ومروان  الشطي  ومعز  الحر  وربيع  الزابطي  ومفتاح  عمورة 
وأسامة البدري وإسكندر سليم وربيع الحر، كما خاض مجموعة من 
المباريات الودية ما بين مواجهات أمام أندية ومنتخبات من بينها 
»منزل تميم« و»نادي سليمان« و»بعث بني خيار« و»جمعية طبلبة« 
و»النجم  و»الترجي«  و»مكنين«  و»الجمال«  المهدية«  و»مكارم 
الساحلي« ومنتخبا المغرب والكونغو تحت إشراف ومتابعة من المدير 
شهدت  بتونس  األفريقية  البطولة  الصغير.  محمد  التونسي  الفني 
مشاركة 17 منتخبًا ُوزعت على 4 مجموعات، وجاء منتخب ليبيا في 
والغابون ونيجيريا، ويستبعد منها  أنغوال  الثانية بجانب  المجموعة 
الثاني الذي سيكون بنظام  16 منتخبًا للدور  منتخب واحد ويتأهل 
أفريقيا في  البطولة سيمثل  الحائز على  والمنتخب  المهزوم،  خروج 
العالم ألول مرة  لكأس  التأهل  2020 وبخصوص  أولمبياد طوكيو 
ستتأهل 6 منتخبات أفريقية مباشرة إلى نهائيات كأس العالم لكرة 

اليد التي تستضيفها مصر العام 2021.

الجولة  مباراة  عن  الغائبين  أبرز  البدوي 
الفريق  وبات  »بيدفيست«  أمام  الماضية 
عن  للدفاع  مضى  وقت  أي  من  أكثر  جاهزًا 
الفرصة،  هذه  في  التفريط  وعدم  حظوظه 
أكثر من نصف  يقطع  الفريق  فالفوز سيجعل 

المسافة واالقتراب من بلوغ دور ربع النهائي 
ألول مرة في تاريخه.

على  ستبقي  نتيجة  أيضًا  التعادل  بينما 
تعقيد  فستعني  الخسارة  أما  الحظوظ، 
الفني  وجهازه  فالفريق  وبالتالي  الموقف، 

االحتماالت  هذه  كل  وضعوا  واإلداري 
قامت  النادي  إدارة  وحتى  أعينهم،  نصب 
لكل  مشجعة  وحوافز  مكافآت  بتقديم 
في  االنتصار  عقب  الفني  والجهاز  الالعبين 
اللجنة  رئيس  قرر  حيث  الماضية،  الجولة 

منح  الوكواك  عزالدين  للنادي  التسييرية 
المتواجدين  األول  بالفريق  الرياضيين  جميع 
مالية  مكافأة  القاهرة  المصرية  بالعاصمة 
كما  رياضي،  لكل  أميركي  دوالر   800 بقيمة 
تمت مكافأة الطاقمين الفني واإلداري بمبلغ 
400 دوالر، وذلك تقديرًا لجهودهم وأدائهم 
البطولي في مباراة الفريق أمام »بيدفيست« 
على  أكثر  الالعبين  وتشجيع  تحفيز  في  أماًل 
العودة بالنتيجة المرجوة التي تلبي طموحات 

الفريق.
وقبل انطالق الجولة ما قبل األخيرة، األحد 
كوناكري«  »حوريا  فريق  يتصدر  المقبل، 
الغيني الئحة ترتيب المجموعة برصيد ثماني 
نقاط جمعها من أربع مباريات عقب تحقيقه 
الفوز في مباراتين وتعادله في مثلهما، فيما 
مباراة  أي  نتيجة  الغيني  الفريق  يفقد  لم 
يليه  هدف،  أي  شباكه  في  يستقبل  لم  كما 
المالي  »دجوليبا«  فريق  الثانية  المرتبة  في 
برصيد خمس نقاط جمعها من أربع مباريات، 
وتعادل  واحدة  مباراة  في  الفوز  سجل  حيث 
في مباراتين وخسر مباراة واحدة وتقدم إلى 
مالحقه  عن  األهداف  بفارق  الثانية  المرتبة 
ثالث  »النصر«  فريق  المباشر  ومنافسه 
الترتيب برصيد خمس نقاط جمعها من فوز 
»بيدفيست«  أمام  الماضية  الجولة  لقاء  في 
»دجوليبا«  أمام  مباراتين  في  وتعادل 
خارج  سلبيًا  وتعادل  لهدف  بهدف  بالقاهرة 
الئحة  يتذيل  فيما  »بيدفيست«  أمام  الديار 
نقطتين  برصيد  »بيدفيست«،  فريق  الترتيب 
ولم يحقق  تعادلين وخسارتين  جمعهما من 

أي انتصار.

● مباراة ودية للنصر قبل الجولة  الخامسة  في »الكونفدرالية«

الوسط - زين العابدين بركان 

طرابلس - محمد ترفاس 

جرت قرعة بطولة األندية العربية للكرة الطائرة 
من  الفترة  خالل  مصر  تستضيفها  التي   ،38 الـ 
الـ20  الفرق  ووزعت  المقبل  فبراير   28 إلى   16

المشاركة على أربع مجموعات.
والسيب  الليبي  أساريا  األولى:  المجموعة 
السعودي  والهالل  اليمني  وخبيل  العماني 
الهالل  الثانية:  المجموعة  المصري.  واألهلي 
البحريني  واألهلي  الفلسطيني  وجباليا  الليبي 

والعربي القطري واألهلي اإلماراتي.
وغاز  المصري  الزمالك  الثالثة:  المجموعة 

ووادي  اإلماراتي  ياس  وبني  العراقي  الجنوب 
موسى األردني والسالم العماني.

المجموعة الرابعة: الشعلة اليمني والبيشمركة 
السعودي  واألهلي  الكويتي  وكاظمة  العراقي 

وسنجل الفلسطيني.
نصف  من  بينها  فيما  مجموعة  كل  وتتبارى 
وثاني  أول  ويتأهل  فقط،  ذهاب  بنظام  دوري 
أصحاب  ويخوض  الثمانية  لدور  مجموعة  كل 
من  الترتيب  مباريات  والرابع  الثالث  الترتيبين 

التاسع إلى السادس عشر.

قرعة متوازنة لشباب الفرسان 
في البطولة العربية

املبارزة تستعد 
للبحر املتوسط

القدم  لكرة  العرب  كأس  بطولة  قرعة  أوقعت 
لكرة  الوطني  المنتخب  عاماً،   20 تحت  للمنتخبات 
المجموعة  ضمن  قوية  مواجهات  في  القدم، 
الرابعة، التي ضمت اإلمارات والسودان وجزر القمر، 
بعد أن سحبت قرعة البطولة التي ينظمها االتحاد 
السعودية،  الرياض  بمدينة  القدم  لكرة  العربي 
التي سوف تستضيف البطولة من 17 فبراير وحتى 
5 مارس المقبل، وجرت مراسم القرعة في حضور 
نائب رئيس االتحاد العربي، محمد روراوة، ونائب 

مدير عام معهد إعداد القادة هاشم داغستاني.
وموريتانيا  وتونس  العراق  األولى:  المجموعة 

والكويت.
وقطر  والبحرين  المغرب  الثانية:  المجموعة 

وجيبوتي.
وفلسطين  السعودية  الثالثة:  المجموعة 

والجزائر ومصر.
والسودان  واإلمارات  ليبيا  الرابعة:  المجموعة 

وجزر القمر.

ستقام  والرابعة  الثانية  المجموعتين  مباريات 
األمير فيصل بن  الرياض على ملعب  في مدينة 
فهد، وعلى ملعب نادي الرياض، بينما تستضيف 
على  الثالثة  المجموعة  لقاءات  الدمام  مدينة 
األمير محمد بن فهد، وتحتضن محافظة  ملعب 
المسابقة  من  األولى  المجموعة  منافسات  الخبر 
جلوي  بن  سعود  األمير  مدينة  استاد  على 

الرياضية.
فبراير   17 في  البطولة  منافسات  تنطلق 
مارس،  من  الخامس  في  وتختتم  المقبل، 
األمير  ملعب  على  ستقام  النهائية  والمباراة 
ستقام  بينما  الدمام،  بمدينة  فهد  بن  محمد 
وحتى  فبراير   17 يومي  بين  المجموعات  مرحلة 
الدور  تلعب مباريات  فيما  الشهر،  24 من نفس 
و28   27 والجمعة  الخميس  يومي  النهائي  ربع 
فبراير، على أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي 
موعد  من  أيام   3 قبل  مارس،   2 يوم  للبطولة 

النهائية. المباراة 

عزالدين  للمبارزة،  الليبي  االتحاد  رئيس  أكد 
لفئتي  للمبارزة  الليبي  المنتخب  أن  القاضي، 
تحت 20 و17 عاما، سيشاركون في بطولة البحر 
تونس  في  ستقام  والتي  المتوسط،  األبيض 
خالل الفترة من 22 إلى 27 يناير الجاري، وقال 
»الوسط«  جريدة  إلى  تصريح  في  القاضي، 
استعدادا  تأتي  المشاركة  هذه  من  الهدف  إن 
للبطولة األفريقية للشباب، التي تستضيفها غانا 

نهاية شهر فبراير المقبل.
وعن المبارزين الليبيين المشاركين في هذه 
البطولة في الفئتين، أوضح القاضي، أنه في فئة 
وهم:  رياضيين  أربعة  سيشارك  عاما   20 تحت 
عبدالسالم أبو جطيلة، وأحمد السحيري، ومحمد 
في  المشاركون  أما  جطيلة،  أبو  وأنس  فيصل، 
فئة تحت 17 عاما، فثالثة رياضيين وهم: محمد 
الدايخ، ومحمد األخضر، والياس الفوني، وتحت 
الدين  سراج  للمنتخب  الوطني  المدرب  إشراف 
التاجوري، وسيرافق المنتخب حكم دولي إيهاب 

أبوشكيوه.
القاضي  تابع  العام،  االتحاد هذا  وعن جديد 
العام  لالتحاد  العام  البرنامج  إطار  في  أنه 
للمبارزة بتأهيل مدربين محليين يتوجه نهاية 
لتلقي  الجزائر  إلى  حداقة،  أيمن  الحالي  الشهر 
دورة مدربين ولمدة عام باألكاديمية األفريقية 
مع  التعاون  خطوات  إحدى  وهي  للمبارزة، 
االتحاد األفريقي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك 
دورات تدريبية محلية، وكذلك ورش عمل خالل 

الموسم الرياضي الحالي 2020.
اتحاد  إنجازات  القاضي  عدد  أن  وسبق 
دائما  أنه  مؤكدا  الماضي،  العام  في  المبارزة 
رغم  المبارزة،  لعبة  في  األحسن  إلى  يطمح 
الظروف واألوضاع التي تمر بها الرياضة الليبية، 

متمنيا أن يكون العام الجديد أفضل.

● منتخب ليبيا لكرة اليد في البطولة األفريقية

● قرعة بطولة العرب للشباب

● الشلماني

● الهرام
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فترة  خالل  الالعبين،  انتقاالت  حركة  تتواصل 
الجزائري  الدوري  يشهد  حيث  الجارية،  الشتوي  القيد 
الشتوي«، وجود خمسة  »الميركاتو  الموسم في  هذا 
محترفين ليبيين، ربما ألول مرة بعد التجربة الناجحة 
ترك بصمة  الذي  داود،  عمر  الراحل  الليبي  للمحترف 
بدأت  حيث  القبائل،  شبيبة  فريق  مع  الجزائر  في 
تعاقد  عندما  الماضي،  الموسم  في  التجربة 
الشاب  الدولي  المهاجم  العاصمة مع  اتحاد 
مردودًا  يقدم  يزال  ال  الذي  الالفي،  مؤيد 
وسط  الجزائري،  الدوري  في  إيجابيًا 
جماهير  قبل  من  بمستواه  كبيرة  إشادة 
نادي اتحاد العاصمة، كما انضم له أخيرًا 
الوطني  والمنتخب  االتحاد  فريق  العب 
وكذلك  القبائل،  شبيبة  في  الطبال  محمد 
الالعبان زكريا الهريش وعبداهلل العرفي في 
مؤيد  الالعب  بجانب  قسنطينة،  شباب  فريق 
إلى فريق  القريتلي قادمًا من االتحاد، لينضم 

حسين داي الجزائري.
في الوقت نفسه أعلن نادي االتحاد السكندري 
الدولي  الليبي  المهاجم  مع  تعاقده  المصري 
الموسم،  ونصف  موسم  لمدة  السلتو،  أنيس 
وجاء  التونسي،  الساحلي  النجم  نادي  من  قادما 
األهلي  مدرب  من  توصية  على  بناء  التعاقد 
للنادي  الحالي  الفني  والمدير  السابق  طرابلس 
بإمكانات  أشاد  الذي  يوسف،  طلعت  السكندري، 
الالعب الفنية، خصوصا أنه قام بتدريبه من قبل في 
ركائز  من  عامًا(   27( السلتو  ويعد  طرابلس،  األهلي 
المنتخب الوطني، وشهد آخر ظهور له تسجيل هدف 
رسمية  مباراة  آخر  في  تنزانيا  منتخب  على  الفوز 
للمنتخب في التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة 
مع  قدم  كما   ،2021 بالكاميرون  األفريقية  األمم 
لكنه  جيدة  نتائج  طرابلس،  األهلي  السابق  فريقه 
لم ينجح مع فريق النجم الساحلي، بسبب عدم منحه 
دكة  على  األحيان  أغلب  في  وبقائه  الكاملة،  الفرصة 

البدالء والدخول في مناكفات مع مدرب الفريق.
صاحبها  انتقاالت،  حركة  األخيرة  األسابيع  شهدت 
فسخ لعقود عدد من المحترفين الليبيين، نتيجة توقف 

إقبال تاريخي للمحترفين في مختلف 
الدول بعد غياب مسابقة الدوري 

الممتاز للموسم الثاني على التوالي

املشاركات الخارجية بني 
االستمرارية والتوقف 

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

الوطني  المنتخب  مشاركة  طرحت 
األفريقية،  بالبطولة  األخيرة  اليد  لكرة 
العالم، موضوع  المؤهلة لتصفيات كأس 
الليبية  للرياضة  الخارجية  المشاركات 
نهائيات  بلوغ  في  المنتخب  إخفاق  بعد 
على  الموضوع  وطفا  العالم،  كأس 
إليقاف  يدعو  من  بين  ما  مجددًا  السطح 
يؤيد  ومن  لفترة  الخارجية  المشاركات 
الليبية  الرياضة  تغيب  ال  حتى  استمرارها 

الخارجي. العالم  عن 
المشاركات  أن  يرى  من  فهناك 
وتحولت  مقنعة  وغير  سلبية  أصبحت 
وستستنزف  الطموح  تلبي  ال  لمشاركات 
البنية  في  تصرف  ولو  كثيرة  أمواالً 
سنية  منتخبات  بناء  من  للرياضة  التحتية 
على  بكثير  أفضل  ذلك  يكون  وكوادر 
يتم  حتى  لفترة  إيقافها  الحل  يكون  أن 
ترتيب البيت الداخلي بشكل أفضل وبناء 
في  ودية  بطوالت  في  تشارك  منتخبات 
كل األلعاب وهناك من يرى عكس ذلك.

حالة  له  تشكلت  الرياضي  الوسط 
في  المتكررة  اإلخفاقات  من  إحباط 
أن  ذلك  على  ومثال  األخيرة،  السنوات 
النسخ  في  يتمكن  لم  القدم  منتخب 
كأس  نهائيات  بلوغ  من  األخيرة  األربع 
يفشل  اليد  ومنتخب  األفريقية،  األمم 
للمرة الثانية على التوالي في بلوغ كأس 
في  اإلخفاقات  بعض  عدا  هذا  العالم، 
بالطبع  نغفل  أن  دون  األخرى،  األلعاب 
بعض اإلنجازات الرائعة في بناء األجسام 

األثقال. والمالكمة ورفع 
عاٍل  بصوت  التفكير  يجب  أنه  أرى 
نقاش  حلقات  بإقامة  الموضوع  في 
طويلة  حوارات  أو  موسعة  ندوة  أو 
رأيها  لمعرفة  رياضية  شخصيات  مع 
حقيقي  لرأي  والوصول  الموضوع  في 
خاصة  الخارجية،  المشاركات  بخصوص 
تدفع  والدولة  تشارك  األلعاب  كل  أن 
اتحاد رياضي،  األموال ولم تقصر مع أي 
وعدم الحساسية من طرح هذا الموضوع 
في  ترى  االتحادات  بعض  ألن  إعالميًا 
أو  لها  إساءة  وكأنه  الموضوع  طرح هذا 
ضد طموحها في المشاركات والبطوالت 

الدولية.

● الهوني في كأس العالم لألندية

وضعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس 
المجموعات  مرحلة   2022 بقطر  المقبل  العالم 
المنتخب الليبي في المجموعة السادسة إلى جوار 
مصر وأنغوال والغابون، خالل مراسم سحب قرعة 
القاهرة، حيث  المصرية  بالعاصمة  الثاني  الدور 
أفريقيا  منتخبا   40 الدور  هذا  قرعة  في  شارك 
منها 26 منتخبا هي األعلى في التصنيف بالقارة 
السمراء، و14 منتخبا صعدت عبر التصفيات من 
عشر  إلى  المنتخبات  تقسيم  ليتم  األول  الدور 
منتخبات  أربعة  مجموعة  كل  مجموعات، ضمت 
وإيابا(،  )ذهابا  دورين  من  دوري  بينها  ويقام 
مجموعة  كل  متصدر  يتأهل  أن  المقرر  ومن 
منتخبات  عشرة  يضم  الذي  النهائي  الدور  إلى 
وتجرى بعدها قرعة الملحق لتحديد المواجهات 
الخمس التي تلعب بنظام الذهاب واإلياب أيضا، 
ليتأهل الفائزون الخمسة مباشرة إلى المونديال 

مباشرة.
ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة األولى 
من التصفيات خالل الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر 
المقبل بعد تغيير في المواعيد طرأ على أجندة 
االتحاد األفريقي، الذي كان مقررا في وقت سابق 
إقامتها في مارس، لكن إعادة نقل بطولة األمم 
عليه  ترتب  الشتاء  إلى  الصيف  من  األفريقية 

تغيير موعد التصفيات ليتم تبديلها مع تصفيات 
المونديال.

العربية  المنتخبات  الثاني  الدور  وجنبت قرعة 
مصر  وقوع  باستثناء  المباشرة  المواجهات  من 
والسودان  السادسة  المجموعة  في  وليبيا 
الوقوع  من  تخوف  بعد  التاسعة  في  والمغرب 
األخير  كون  العاج،  ساحل  مواجهة  في  تحديدا 
القرعة  لكن  الثاني  المستوى  منتخبات  ضمن 
جنبتها ذلك، بينما جاءت الجزائر في المجموعة 
األولى وستكون منافستها الرئيسية على بطاقة 
جميع  تملك  األولى  لكن  فاسو،  بوركينا  التأهل 
المجموعة بفضل كوكبة من  المؤهالت لتصدر 
أبرز الالعبين، على رأسهم جناح مانشستر سيتي 
تواجه  لن  المقابل  في  محرز،  رياض  اإلنجليزي 
مجموعتها  تصدر  في  كبيرة  صعوبة  تونس 
االستوائية،  وغينيا  وموريتانيا  زامبيا  التي تضم 
واألمر ينطبق على المغرب الذي أوقعته القرعة 
إلى جانب غينيا وغينيا بيساو والسودان وجاءت 

المجموعات على النحو التالي:
فاسو،  بوركينا  الجزائر،  األولى:  المجموعة 

النيجر، جيبوتي.
موريتانيا،  زامبيا،  تونس،  الثانية:  المجموعة 

غينيا االستوائية.

األخضر،  الرأس  نيجيريا،  الثالثة:  المجموعة 
جمهورية أفريقيا الوسطى، ليبيريا.

العاج،  ساحل  الكاميرون،  الرابعة:  المجموعة 
موزمبيق، ماالوي.

كينيا،  أوغندا،  مالي،  الخامسة:  المجموعة 
رواندا.

ليبيا،  الغابون،  مصر،  السادسة:  المجموعة 
أنغوال.

أفريقيا،  جنوب  غانا،  السابعة:  المجموعة 
زيمبابوي، إثيوبيا.

المجموعة الثامنة: السنغال، الكونغو، ناميبيا، 
توغو.

غينيا  غينيا،  المغرب،  التاسعة:  المجموعة 
بيساو، السودان.

الكونغو  جمهورية  العاشرة:  المجموعة 
الديمقراطية، بنين، مدغشقر، تنزانيا.

قال  القرعة  إجراء  عقب  له  ظهور  أول  وفي 
البدري:  حسام  مصر،  لمنتخب  الفني  المدير 
العمل  وعلينا  سهلة،  ليست  مصر  »مجموعة 
التي  فالمجموعة  المقبلة،  للمرحلة  بجدية 
ستنافس فيها مصر ليست سهلة بالمرة، فهي 
القوة  يعد من  الذي  أنغوال  بحجم  منتخبا  تضم 
منتخب  وأيضا  الصاعدة،  األفريقية  الكروية 
الغابون الذي يضم نجوما عالميين ويوجد على 

الساحة القارية بقوة في السنوات األخيرة«.
قوي  ليبيا  »منتخب  قائال:  البدري  واستطرد 
بحجم  خبرة  ومدربا  مميزة  عناصر  ويضم  جدا، 
المنتخب  يكافح  كما  البنزرتي،  فوزي  التونسي 
الجار بشرف، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها 
فترة طويلة،  منذ  نتابعه عن قرب  لكننا  البالد، 
التصفيات  أرهق منتخب تونس في  ورأينا كيف 

معدالت  أعلى  سجل  هجومه  أن  كما  األخيرة، 
التهديف في القارة، وهي نقاط ال بد من وضعها 

في االعتبار، بخالف أنه لقاء جوار ومع أشقاء«.
فهم  أساء  »البعض  قائال:  البدري  وأوضح 
الممتاز  الدوري  إفراز  عدم  بشأن  تصريحاته 
عناصر جديدة، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى فترات 
في  المقبل  مارس  معسكر  قبل  إضافية  توقف 
من  هناك  أفريقيا،  ألمم  المؤهلة  التصفيات 
البعض  أعاتب  تصريحاتي،  فهم  إساءة  يتعمد 
بعدما تردد أنني أولد اإلحباط لالعبي الدوري، 
عناصر  الدوري  إفراز  عدم  بشأن  لكن تصريحي 

جديدة تم فهمه بشكل خاطئ«.
وأكمل: »القوام األساسي موجود، لكني كنت 
عن  بعيدا  جديدة  عناصر  ثمانية  ظهور  أتمنى 
القوام لخلق المنافسة، حتى تتسع دائرة االختيارات 
المنافسة  وتكون  المعسكر  قائمة  اختيار  قبل 
حدوث  حال  في  وتساعدني  المنتخب  لصالح 
إصابات«. واختتم: »لست من هواة تحميل الغير 
مسؤولية التقصير أو القصور في أي شيء، لكن 
هناك صعوبات كثيرة، خصوصا أن تصفيات أمم 
أفريقيا في شهر مارس، لدينا لقاءان أمام توغو 
في أسبوعين وهي فترة زمنية قصيرة، وال فرصة 

للتوقفات، لكنني سأواصل العمل دون انقطاع«.

»الفرسان« و»الفراعنة« في طريق واحد إلى »مونديال قطر 2022«

»فيفا« يرهن الرقابة بسبب الوضع السياسي املتأزم
منذ زيارة وفد االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
إلى ليبيا، ورحيل رئيس اتحاد الكرة السابق جمال 
الجعفري، وتولي نائبه عبد الحكيم الشلماني من 
بعده زمام األمور، لم يتحرك »فيفا« تجاه الملف 
الدائرة  السياسية  األحداث  بسبب  ربما  الليبي، 
طرابلس،  العاصمة  في  وتحديدًا  البالد،  في 
األمر الذي أطاح بمهلة الـ90 يومًا المحددة من 
قبل الـ»فيفا« لتشكيل لجنة موقتة إلدارة الكرة 
ليبقى  جديد،  مجلس  انتخاب  لحين  ليبيا  في 
الوضع على ما هو عليه، خصوصًا بعد علو التيار 
السياسي في الفترة األخيرة على الصعيد الدولي.
كرة  منظومة  داخل  قائمًا  الترقب  زال  فما 
الـ»فيفا«  وأرسل  سبق  أن  بعد  الليبية،  القدم 
العاصمة طرابلس في  إلى  المستوى  رفيع  وفدًا 
إدارة  وعضو  موسينغو،  برئاسة   2018 أبريل 
وفور  طه،  محمد  بـ»فيفا«  الوطنية  االتحادات 
تأتي  الزيارة  هذه  »إن  موسينغو:  قال  وصوله 
الليبي  االتحاد  لرئيس  السابقة  للوعود  تنفيذًا 
والسكرتير  الجعفري  جمال  السابق  القدم  لكرة 
العام عبد الناصر الصويعي«، كما عبر موسينغو 
تأتي  أنها  أكد  التي  الزيارة  بهذه  سعادته  عن 
إنفانتينو  جياني  الـ»فيفا«،  رئيس  من  دعمًا 
بين  المتميزة  للعالقات  وتعزيزًا  الليبي  لالتحاد 

االتحادين.
الدولي  االتحاد  ونقل موسينغو تحيات رئيس 
وكل  العام  االتحاد  وأعضاء  لرئيس  القدم  لكرة 
األندية والمنتخبات والجماهير الرياضية في ليبيا، 
كما أكد موسينغو أنه بحث خالل الزيارة كل سبل 
الليبي  االتحاد  إلى  الـ»فيفا«  الممكنة من  الدعم 
وكل االحتياجات التي من شأنها أن تدفع بنشاط 
كرة القدم في ليبيا إلى جانب النظر في موضوع 
رفع الحظر الدولي المفروض على المالعب الليبية 
منذ عدة أعوام، وهو ما ستتم مناقشته مع رئيس 

االتحاد العام والجهات المسؤولة في ليبيا.
يأتي هذا بالتزامن مع وصول الدعم السنوي 
من االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« إلى نظيره 
الليبي، البالغة قيمته 1.25 مليون دوالر، لتتزايد 

عبد  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  أصدر 
الحكيم الشلماني قرارًا بتكليف المدرب الوطني علي المرجيني 
ليكون مساعدًا للمدير الفني للمنتخب الوطني الليبي األول 
الفريق  تدريبات  في  البنزرتي،  فوزي  التونسي  القدم،  لكرة 
الوطني خلفاً ألكرم الهمالي الذي تمت إقالته األسبوع الجاري 
المرجيني  علي  المدرب  ويعد  إعالمية،  تصريحات  بسبب 
من المدربين المميزين وصاحب خبرة طويلة في المالعب 
الليبية وسبق له أن عمل مدرباً مساعدًا للمنتخب الوطني، 
المحلية منها »الشط« و»الترسانة«  الفرق  وقد درب عديد 

لفريق  مدرب  حالياً  وهو  و»المدينة«،  و»السويحلي« 
»المدينة« قبل توقف الدوري الليبي.

وسبق وخسر الجهاز الفني للمنتخب جهود الهمالي الذي 
أكد أنه تم إبالغه من قبل مدير المنتخب كمال الترهوني 
بإيقافه عن العمل بناًء على قرار من الشلماني، حيث تقرر 
اتحاد  اعتبره  الذي  األمر  إعالمية،  تصريحات  بسبب  اإليقاف 
اللعبة مخالفة للوائح حسب وجهة نظر رئيس االتحاد الذي 
يمنع اإلدالء بأية تصريحات إال بعد موافقة االتحاد، ليؤكد 
الهمالي أيضاً أن اإليقاف شمل منعه عن مواصلة عمله في 

تدريبات عناصر المنتخب بالمنطقة الغربية بعد ثالثة أسابيع 
من التدريبات الشاقة الصباحية والمسائية.

وفي وقت سابق كان التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني 
قرر تكليف الهمالي مهمة فتح قنوات اتصال مع المديرين 
وتبادل  المباشر  التنسيق  على  والعمل  ليبيا  في  الفنيين 
الملتزمين  لالعبين  مشجعة  حوافز  وتخصيص  معهم  اآلراء 
والتدريبات،  المعسكرات  في  وجودهم  أثناء  والمنضبطين 
الفني  الجهاز  أعضاء  بين  خاصة  غرفة  إنشاء  إلى  باإلضافة 
التواصل  المباشر فيما بينهم، فضالً عن  للتواصل  والبدني 

مع اتحاد الكرة لتذليل الصعوبات أوالً بأول. ووضع البنزرتي 
والمحترفين من خالل  المحليين  الرياضيين  لجميع  برنامجاً 
المنطقتين  في  تجمعات  خالل  من  أو  الشخصية  المتابعة 
ستتم  برنامجاً  هناك  أن  كما  للمنتخب،  والغربية  الشرقية 
مناقشته مع رئيس االتحاد العام عبد الحكيم الشلماني، وتم 
االتفاق مع المدرب التونسي زياد التومي لإلشراف على تجمع 
المنتخب في المنطقة الشرقية مع تكليف متابعة كل الالعبين 
المحليين والمحترفين كونه يعرف كل الالعبين على أن تكون 

المنطقة الغربية تحت إشراف أكرم الهمالي.

األسئلة وعالمات االستفهام حول طبيعة الدعم 
منه بشكل صحيح،  االستفادة  ومدى  واتجاهاته 
الليبية،  الرياضة  في  عام  رأي  قضية  ليكون 
تطَرح  الجديد  المالي  الدعم  وصول  قرب  فمع 
التساؤالت مرة أخرى: هل استفادت الكرة الليبية 
يقدم  كان  حيث   ،2006 العام  منذ  يقدم  مما 
وقتها ما قيمته ربع مليون دوالر، قبل أن يرتفع 
سنويًا،  دوالر  مليون   1.25 إلى  ويصل  الدعم 
بواقع مليون دوالر مباشر، وربع مليون مؤجل، 

وفقًا لبعض االشتراطات الدولية.
المالي،  للدعم  الليبي  الكرة  اتحاد  ويحتاج 
خصوصًا بعد خسائر الموسم الماضي جراء إلغاء 
مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، على خلفية 
وتحديدًا  البالد،  في  الجارية  السياسية  األحداث 
اقتصادية  تكلفة  شكل  مما  طرابلس،  العاصمة 

أقل  العالم، وإن كان  عالية شأنه شأن دوريات 
الليبي أصبح يدخل  فالدوري  أغلبها،  تكلفة عن 
اللعبة  وتحولت  سنويًا،  الماليين  عشرات  دائرة 
الالعبين  ومئات  المدربين  لعشرات  لوظيفة 
والفنادق،  المالبس  لشركات  دخل  ومصدر 
وعرفت عقود الالعبين أرقامًا كبيرة، حيث وصلت 
لبعض  ليبي  دينار  والمليوني  المليون  لرقم 
الالعبين، وأصبح الدوري يشكل دورة اقتصادية 
الرياضة  مستوى  على  مهمة  تجارية  وحركة 
تكلفة  االقتصاد  في  خبراء  قدر  حيث  الليبية، 
الخمسين  على  يزيد  بما  سنويًا  الممتاز  الدوري 
لقرابة  يصل  الموسم  وهذا  ليبي،  دينار  مليون 
ارتفاع  بعد  تقريبًا،  ليبي  دينار  مليون  الستين 
قيمة عقود الالعبين والتنافس بين األندية في 
التعاقد مع أبرز الالعبين المحليين، وكذلك عقود 

اللعبة  تحول  ومع  األجانب،  الالعبين  عشرات 
التي بدأت ثقافة تترسخ منذ أكثر من  لوظيفة، 
عشرة أعوام تحديدًا، عندما أدخل اتحاد الكرة ما 
احترافًا مقننًا،  التي كانت  الالعبين  يعرف بعقود 
خلق  مع  ومعنويًا  ماديًا  الليبي  الالعب  وتشجيع 
الثقافة  هذه  دخول  ومع  عنده،  االحتراف  ثقافة 

أصبح الدوري الليبي حركة اقتصادية مهمة.
الليبية هذه األيام سجاالً  القدم  وتشهد كرة 
ثالثة  بين  وتحديدًا  أطراف،  عدة  بين  متواصاًل 
بعقد  وصريحة  واضحة  مطالبات  وسط  فرق، 
القدم،  لكرة  الليبي  لالتحاد  العمومية  الجمعية 
»فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  طلب  بعد 
الرئيس بات شاغرًا، في حين  خاصة أن منصب 
الكرة وتشكل حراكًا  اتحاد  أندية برحيل  تطالب 
أن  يجب  إسقاطه  أن  ترى  أخرى  وأندية  ضده، 

يكون عبر الجمعية العمومية، فيما أعلنت أندية 
أخرى تأييدها له، وترى أنه البد أن يكمل المدة 

المتبقية حتى فبراير 2021.
وصراع  تخبط  حالة  عكس  الظاهر  االنقسام 
واضحة  رؤية  غياب  وسط  الغالب،  في  مصالح 
من كل األطراف، حتى إن رئيس االتحاد الحالي 
للمطالبين  قبل  من  قال  الشلماني  عبدالحكيم 
سابقة:  تصريحات  في  الفيفا،  رسالة  بعرض 
في  األمور  كل  مناقشة  وستتم  داخلي  أمر  »إنه 
طارئة«،  وليست  قريبة،  عادية، ستكون  جمعية 
لتتأرجح  لمنتقديه،  الشلماني  تصريحات  جاءت 
الليبية،  القدم  كرة  منظومة  داخل  األوضاع 
في  المنتظرة  الممتاز  الدوري  مسابقة  وتصبح 
مهب الريح، في وقت تحتاج فيه المنتخبات إلى 

دعم واهتمام الجميع.

● علم ليبيا في إحدى مباريات كرة القدم● الفتة تطالب بإنقاذ الوطن في المدرجات

الكروية  األحداث  من  بكثير  يناير  شهر  يزخر 
الوطنية  المنتخبات  صعيد  على  المهمة  الدولية 
تاريخ  عبر  ممتدة  طويلة  تنافسية  مسيرة  وسط 
 1969 العام  يناير  طويل حافل، حيث شهد شهر 
القدم،  لكرة  الوطني  ليبيا  لمنتخب  ظهور  أول 
أول  العام  نفس  من  يناير   26 يوم  عندما خاض 
كأس  تصفيات  ضمن  له  رسمية  دولية  مباراة 
اإلثيوبي بملعب  المنتخب  أمام  بالمكسيك  العالم 
البركة ببنغازي، وأسفرت المباراة عن فوز »فرسان 
المتوسط« بهدفين دون مقابل، أحرزهما كل من 
ديمس الصغير وأحمد بن صويد، وهو أول انتصار 
للفريق الوطني بعدما أدار المباراة الحكم الدولي 

المصري محمد دياب العطار.
ضمت تشكيلة منتخب ليبيا الوطني في ظهوره 
العالم  كأس  تصفيات  واجهة  على  األول  الدولي 
من:  كال  ميلن،  اليوغوسالفي  المدرب  بقيادة 
محمد مفتاح في حراسة المرمى، ومختار الجفايري، 
وعبدالسالم محمد، وعلي البسكي، ومحمد كوسة، 
وعزالدين  المعداني،  وناجي  البهلول،  والهاشمي 
بن صويد،  وأحمد  الجهاني،  ومحمود  الترهوني، 

وديمس الصغير. 
تأهل  أول   1978 العام  من  يناير  وشهد شهر 
التونسي،  المنتخب  الوطني على حساب  للمنتخب 
حيث  األفريقية،  األلعاب  دورة  تصفيات  ضمن 
خاض الفريق الوطني مباراة الذهاب األولى أمام 
المنتخب التونسي في الثالث عشر من شهر يناير 
لقاء  في  الفوز  من  وتمكن  بطرابلس،   1978
الذهاب األول بهدف نظيف، أحرزه المهاجم ناصر 
بلحاج، وفي لقاء اإلياب الذي دار بالملعب األولمبي 
بالمنزه في تونس يوم 25 من الشهر نفسه يناير، 
فقد المنتخب نتيجة المباراة بهدفين لهدف، أحرزه 
المهاجم بشير الرياني ليتأهل »فرسان المتوسط« 

إلى النهائيات األفريقية بفارق األهداف.
المدرب  التفوق  لهذا  الوطني  الفريق  قاد 

اإلنجليزي رون برادلي، وضمت التشكيلة كال من 
الفيتوري رجب قائد الفريق، وصالح صولة، وبوبكر 
وجمعة  القاضي،  وناجي  النابولي،  وحسن  باني، 
الجهاني،  ومحمد  العايب،  ومحمد  الشوشان، 

وناصر بلحاج، ونوري السري، وبشير الرياني.
وشهد شهر يناير من العام 2012 ثالث وآخر 
القدم  لكرة  الوطني  للمنتخب  رسمي  ظهور 

التي  األفريقية،  األمم  بطولة  نهائيات  في 
غياب  بعد  والغابون  غينيا  بمالعب  جرت 

ووجود في نسختي »كان طرابلس« العام 
1982، التي بلغ خاللها المنتخب المباراة 
غانا  منتخب  أمام  فقدها  التي  النهائية 
وحضور  األهداف،  بفارق  اللقب  حامل 
2006، التي  العام  ثان بمالعب مصر 
األول،  الدور  من  منافساتها  غادر 
بعدها أوقعت القرعة المنتخب الليبي 
في  الثالثة  األفريقية  مشاركته  في 
نهائيات »كان« في مواجهة منتخبات 

المستضيف  البلد  االستوائية  غينيا 
استهل مشواره  والسنغال، حيث  وزامبيا 
منتخب  أمام  بهدف  بخسارة  بالبطولة 
بهدفين  تعادل  ثم  االستوائية،  غينيا 
حامل  زامبيا  منتخب  أمام  لهدفين 

ثنائية  بفضل  وقتها،  األفريقي  اللقب 
آخر،  في  انتصار  ثم  سعد  أحمد 
وثالث مبارياته على منتخب السنغال 
إيهاب  ثنائية  بفضل  لهدف  بهدفين 

البوسيفي.
هذه  في  المتوسط«  »فرسان  فريق  قاد 

المدرب  واألخيرة  الثالثة  األفريقية  المشاركة 
تشكيلة  وضمت  باكيتا،  ماركوس  البرازيلي، 
في  الفريق  قائد  عبود  سمير  من:  كال  الفريق 
حراسة المرمى، ويونس الشيباني، وعلي سالمة، 
وجمال  المغربي،  ومحمد  بالريش،  وعبدالعزيز 
عبداهلل، ومحمد الضناني، وبوبكر العبيدي، وأحمد 
ووليد  البوسيفي،  وإيهاب  الزوي،  وأحمد  سعد، 

الختروشي، وربيع الالفي، ومروان المبروك.

املحترف الليبي يفتتح السوق العربية املشتركة في الشتاء يناير.. شهر والدة وإنجازات 
»فرسان املتوسط«

الوسط - زين العابدين بركان 

طرابلس–الصديق قواس

في  الرياضيين  بعض  خبرة  وعدم  الليبي،  الدوري 
برنامج االحتراف وشروط التعاقد التي أهدرت حقوقهم 
العب  صبو  المعتصم  أعلن  حيث  والمعنوية،  المادية 
الفريق األول لكرة القدم بنادي االتحاد انتقاله إلى نادي 
السلط الناشط بالدوري األردني الممتاز بشكل رسمي، 
الرفاع  نادي  إلى  انضمامه  الطاهر  صالح  أعلن  كما 
البحريني، ليتعاقد بشكل رسمي المحترف الليبي قادما 
من نادي اتحاد طنجة المغربي، ليكون أول العب ضمن 
صفقات الفريق البحريني في فترة االنتقاالت الشتوية 
في  ليبي  العب  ثاني  يكون  الطاهر  وبانتقال  الجارية، 
محمد  الدولي  وزميله  مواطنه  بعد  البحريني،  الفريق 

صولة، الذي ينشط في الدوري البحريني منذ أكثر من 
موسمين، بعد بداية قوية مع نادي المحرق البحريني.

مع  جديدًا  عقدًا  هيثم ضانة  الليبي  المدافع  ووقع 
فريق »شبيبة القيروان« التونسي لمدة موسم ونصف 
أيًضا،  التونسي  الشابة«  »هالل  من  قادًما  الموسم 
من  ضانة  وكان  بالتراضي،  معه  التعاقد  أنهى  الذي 
»السويحلي«  نادي  دفاع  خط  في  األساسية  العناصر 
ثم  طرابلس«،  »األهلي  مع  احترافية  تجربة  وخاض 
عاد إلى نادي »السويحلي« في الموسم الذي لم ينته، 
بينما أعلن نادي المريخ السوداني، عن تعاقده بشكل 
لنادي  األيمن  الظهير  وليد حسن،  الالعب  رسمي مع 
الفريق  استحقاقات  ضمن  ليكون  المصراتي،  االتحاد 
موسم  لمدة  السوداني  بالنادي  القدم  لكرة  األول 
ونصف بداية من شهر يناير الجاري، كما أعلن نادي 
صالح  الليبي  الالعب  مع  التعاقد  التونسي،  األفريقي 
جلود، بشكل رسمي، بعقد طويل األمد، وذلك خالل 
الالعب  وأمضى  الجارية،  الشتوية  االنتقاالت  فترة 
األفريقي  النادي  مع  المدى،  طويل  عقد  على  الليبي 
الالعب  االتحاد، حيث كان  التونسي، قادمًا من فريق 

ينشط ضمن فئة أواسط العميد.

املرجيني بديال للهمالي في جهاز املنتخب بقرار من الشلماني

● الالفي

● البنزرتي● البدري
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ماذا: يمكن أن يضيف جديدًا لحل لألزمة؟
لماذا: لم يتم اإلعالن عن قوائم المشاركين؟
أين: برنامج العمل الذي سيتم النقاش حوله؟

من: يضمن عدم إفرازه أجساما مشوهة؟

متى: يتاح لألغلبية الصامتة من الليبيين 
التعبير عن رؤيتها فيما يجرى ؟

كيف: يمكن لمثل هذه المؤتمرات أن تضع 
البالد على الطريق الصحيح؟

 كل شيء 

مؤتمر جنيف

نساء صغيرات
جمعة بوكليب

حين قرأت أخيرا إعالنا عن بداية عرض شريط سينمائي بعنوان »نساء صغيرات«، حرصت، أوال، 
على متابعة ما قدمه نقاد السينما من قراءات وآراء نشرت، في الصحف، حول الشريط. وفي بداية 

األسبوع التالي، حرصت، ثانيا، على الذهاب إلى دار عرض سينمائية لمشاهدته.
الحنين إلى الفترة الزمنية التي قرأت فيها رواية »نساء صغيرات«، للكاتبة األميركية لويزا ماي 

الكوت مترجمة إلى اللغة العربية، كان محرك اهتمامي، ومبعثه حرصي على مشاهدة الشريط.
حين انتقلت أسرتي إلى السكن بشقة قرب مدرسة طرابلس المركزية االبتدائية في شارع عمر 
المختار بطرابلس، على بعد مرمى حصاة من المركز الثقافي العربي، كنت تلميذا بالصف الخامس 
االبتدائي. كان بالمركز مكتبة للناشئة، تتوافر فيها كل مجالت األطفال المصرية التي كانت تصدر، 

وقتذاك، باإلضافة إلى رفوف كاملة تصطف مكتظة بها قصص األطفال، ولكتاب معروفين.
المركز الثقافي العربي فتح أمامي عالما أسال لعابي، وأدخلني، بمتعة ودهشة، إلى فضاء ملكوت 
لم أكن عرفته من قبل، وال تذوقت لذة ما تقدم بساتينه من أطايب الحروف والكلم والخيال. كما 
أن االنتقال بالسكن من أزقة وحواري المدينة القديمة إلى السكن في شقق عمارات شارع المختار 
التي بناها اإليطاليون، مثل نقلة نوعية على عدة مستويات، وتزامنت مع بدايات انبثاق فضولي 
المعرفي. كنت أقضي ساعات طويلة أقرأ بمتعة مجلدات كاملة من مجلتي سمير وميكي. وحين 
استوفيتها، في أسابيع قليلة، كقطع شوكوالتة، تحولت إلى مأدبة أخرى ممثلة في كتب قصص 
األطفال. بعد فترة زمنية أخرى، بدأت قدماي الصغيرتان في التقدم، بتردد وخوف، نحو صالة 

القراءة المخصصة للكبار. وهناك، في تلك القاعة الجميلة الواسعة، 
بمناضدها وكراسيها األنيقة، وأرفف كتبها المجلدة، بدأت مسيرة 

سفر وترحال دائمين في أرجاء عالم بال حدود.
على  صدفة،  وقعت،  الرحلة،  تلك  من  األولــى  المرحلة  خالل 
الكبيرة، على رواية »نساء صغيرات«، مجلدة،  المكتبة  أرفف  أحد 
حتى  أقرأها  وجلست  يدي،  فألتقطتها  العربية،  إلى  ومترجمة 

انتهيت منها.
كانت رواية مختلفة عما قرأته من روايات عربية. وكانت تلك المرة 
األولى التي أقرأ فيها رواية أميركية كاملة مترجمة، وربما لهذا السبب 
لم أنسها مطلقا، وإن تكفل الزمن وشوائب الدنيا بمحو تفاصيلها من 
ذاكرتي. ولم يتركا لي سوى تذكر صورة الغالف، بنسائه الصغيرات، 

وعنوان الرواية مطبوع في أعالها بخط مميز.
رواية »نساء صغيرات« نشرت العام 1868، بعد ثالث سنوات 
الكاتبة لويزا  من نهاية الحرب األهلية األميركية، ووضعت اسم 
ذلك  العالمية.  والشهرة  األدبي  النجاح  طريق  على  الكوت  ماي 
النجاح شجع الكاتبة على إصدار روايتين الحقتين في نفس السياق 

واحدة بعنوان »رجال صغار«، وأخرى بعنوان »نجل جو«.
الرواية، ألن  تلك  عوالم  في  للخوض  السطور  في هذه  مجال  ال 
في  خصبة  زمنية  فترة  إلى  أعادتني  السينمائي  الشريط  مشاهدة 
بسيمائها  ووسمت  بل  بأكمله،  جيل  ثقافة  تشكيل  وفي  حياتي، 
الساحة الثقافية وتاريخ ليبيا. وبالتأكيد، كان وجود المراكز الثقافية، 

والمكتبات العامة في القلب من تلك المرحلة، ومن أهم مالمحها.
والذين منا ولدوا، وعاشوا في تلك الفترة الزاهرة، ثقافيا وفنيا وإعالميا، وعاصروا تلك األيام، 
ربما يتذكرونها بمشاعر نوستالجية ممزوجة بحسرة، لدى مقارنتها بما آلت إليه األمور من سوء، 
والمصير الذي انتهى إليه جواد األمل الذي اعتلينا صهوته قاصدين، بشوق ولهفة، وبعزم وحزم، 

اللحاق بمن سبقونا حضاريا.
على  بينها  فيما  وتتنافس،  عديدة،  طرابلس  في  وقتذاك،  األجنبية،  الثقافية  المراكز  كانت 
رفوف  على  توفره  وما  ثقافية،  نشاطات  من  تقدمه  بما  والكبار  والشباب  الناشئين  استقطاب 
وكانت  وغيرها.  سينمائية  أشرطة  من  قاعاتها  في  تعرضه  وما  ومجالت،  كتب  من  مكتباتها 

مقراتها ال تكاد تخلو من الرواد، من مختلف األعمار.
وفعالية،  ونشاطا  حيوية  األكثر  كانت  الخصوص،  وجه  على  العربي،  الثقافي  المركز  قاعات 
واستقطابا للرواد من مختلف األعمار والتوجهات. وبالتأكيد، كان ذلك راجعا، أوال، لما كانت تمثله 
مصر الناصرية، آنذاك، ألغلبية الليبيين والعرب. وثانيا، بما كان يقدمه المركز لألطفال والصبيان 
والشباب من برامج ترفيهية وغناء ومسابقات أدبية تقدم مساء كل خميس. وبما يوفره من 
مجالت مصورة لألطفال، وقصص. وما كان يقدمه للكبار من محاضرات وندوات لكتاب مصريين 
معروفين ومحبوبين، ومن صحف ومجالت مثل األهرام، وأخبار اليوم، وآخر ساعة، والمصور، وروز 

اليوسف، وصباح الخير.
ذلك  إلى  أضف  متوافرة.  الحكومية،  العامة،  المكتبات  كانت  الثقافية،  المراكز  جانب  إلى 
والمجالت  والحكومية  المستقلة  الصحف  من  العديد  في  ممثلة  نشطة  إعالمية  ساحة  وجود 
الثقافية والفنية، والبرامج اإلذاعية المختلفة، والنشاطات المدرسية، باإلضافة إلى أنشطة الفرق 

المسرحية، والحفالت الغنائية.
شريط نساء صغيرات، جعلني أحس بنوع من نوستالجيا إلى ماض طواه الزمن، ونقلني من 
دون أن أدري، إلى تلك الفترة التاريخية، حتى وجدتني في موضع ذكرني باإلله الروماني جانوس، 
حارس المداخل والجسور، وهو يقف منتصبا بوجهين واحد ينظر إلى ما سيأتي من أيام، وآخر 

بعينين مفتوحتين على ما مضى.

حارس ليبيا الطائر
صادف منتصف هذا الشهر ذكرى رحيل حارس المرمى الطائر إبراهيم 
المصري. ولد في بنغازي سنة 1939 بشارع بالروين، مارس لعبة كرة القدم 
في شوارع المنطقة ومدارسها. ولما تأسس سنة 1956 في شارعهم فريق 
من  فاستفاد  ببنغازي،  األهلي  فريق  إلى  انتقل   1957 العام  إليه.  انضم 
خبرة المدرب وحارس المرمى القدير عبدالعال العقيلي. في العام 1959 
سافر مع الفريق إلى مالطا ليلعب أفضل مبارياته ضد فريق »الحمرون« 
في  الطائر.  بالحارس  بمالطا  الرياضية  الصحف  وصفته  حيث  و»فاليتا«، 
العام 1961 اختير ضمن المنتخب الليبي لكرة القدم في منافسات الدورة 
العربية الثالثة بالمغرب، فكان أبرز حراس المرمى المشاركين في الدورة، 
مما حدا بسفير ليبيا بالرباط، السنوسى باكير، إلى تكريمه بهدية قيمة. 

وتواصل مشواره الفني حتى رحل عنا يوم 2017/1/15.

رائعة  لوحات  فانيتي،  تيتسيانا  اإليطالية،  الفنانة  تبدع  الذاكرة،  من 
4 فبراير من العام  للمدينة التي ولدت فيها، وهي بنغازي، في 

1968. وحسب فرج غيث في »فيسبوك«، ترعرعت تيتسيانا فانيتي 
أزقتها وحواريها،  في بنغازي ونشأت وتنقلت في شوارعها وبين 

وعشقت كل جميل فيها، ككل سكان وأهالي هذه المدينة 
واألطياف. وسافرت  األجناس  احتضنت كل  التي  الكوزموبوليتية 

بريرا  أكاديمية  الفنون من  إيطاليا وحصلت على بكالوريوس  إلى 
البصرية،  الفنون  الجميلة في ميالنو، وتخصصت في مجال  للفنون 
اكتسبت خبرتها كرسامة محترفة عندما  أن  بعد  وتطورت موهبتها 

عملت معلمة لمادة الرسم وتاريخ الفن في كل من المراكز الخاصة 
الفن لألطفال من ذوي  بتدريس  والتعليمية، وشاركت  واالجتماعية 
اإلعاقة في أحد أعمالها اإلنسانية، هذه األعمال التي تحرص دائما 

على القيام بها. وما زالت تعيش وتعمل في مدينة ميالنو، حيث 
50 معرضا فرديا في إيطاليا وخارجها، وشاركت في  أقامت أكثر من 

بنغازي: »مدينتان  ابنة مدينة  الفنية. وتقول  البرامج  العديد من 
التي ولدت فيها ولطالما  المدينة  بنغازي  حبهما سكن فؤادي 

عائلتي«. رأس  وميالنو مسقط  أحببتها، 

بنغازي بريشة اإليطالية 
تيتسيانا فانيتي

+H5

حملة إلنقاذ 5 
أسود بالسودان

يتوافد الزوار إلى حديقة حيوانات في 
الخرطوم تعيش فيها خمسة أسود 

أفريقية مريضة تعاني سوء تغذية، بعدما 
أطلقت دعوات كثيرة عبر وسائل التواصل 

االجتماعي في السودان إلنقاذها.
هذه األسود موجودة في حديقة القرشي 

للحيوانات، الواقعة في أحد األحياء الراقية 
في العاصمة السودانية، وهي تعاني منذ 

أسابيع نقصًا في األطعمة واألدوية.
وكتب عثمان صالح عبر »فيسبوك« إنه 

»صدم« لدى زيارته حديقة الحيوانات 
هذه »بوجود خمسة أسود« أصبحت 

»عبارة عن جلد على عظم«، مرفًقا 
منشوره المطول بوسم »سودان 

أنيمل ريسكيو« )أنقذوا الحيوانات في 
السودان(. وأطلق صالح حملة دعم 
لمساعدة هذه األسود، داعيًا جميع 

المؤسسات واألشخاص القادرين على 
المساعدة إلى نجدة هذه الحيوانات.

وأشار أطباء بيطريون ومسؤولون في 
المتنزه الذي يعتمد بصورة رئيسية 

على المساعدات من بلدية العاصمة 
السودانية، إلى أن الوضع الصحي لألسود 

الخمسة تدهور في األسابيع األخيرة .

سر طول
عمر اإلنسان

»موسكو  السنوي  التجمع  خالل 
أنجوس،  ديفيد  أعلن  السليمة«، 

إليسون«  ج.  »لورنس  معهد  مؤسس 
جنوب  بجامعة  التحويلي  للطب 

طول  سر  إلى  التوصل  كاليفورنيا 
من  أنه  األميركي  الخبير  وذكر  العمر. 

الطبيعية  األطعمة  تناول  الضروري 
الفيتامينات  تناول  عن  والتوقف  فقط 

الغذائية. واإلضافات  والمكمالت 
أنه ال ينبغي ألحد أن ينسى  إلى  وأشار 

ذلك ضد  في  بما  التلقيح،  يهمل  أو 
كأس  احتساء  العشاء  ومع  اإلنفلونزا، 
المهم  »من  وقال:  الجيد،  النبيذ  من 
تبق وحيدا«. الوحدة... ال  تجنب  جدا 

جميع  وإنجاز  إكمال  على  كما حث 
على  ساعتين  قبل  واألعمال  األمور 

يثقل كاهل  النوم حتى ال  األقل من 
الجسم  يعتاد  أن  يجب  فيما  الدماغ، 

مكان  وتوفير  يومي،  حياة  نظام  على 
للنوم. وهادئ  مريح 

ليبيا األمس

كنت أقضي 
ساعات طويلة أقرأ 

بمتعة مجلدات 
كاملة من مجلتي 

سمير وميكي. 
وحني استوفيتها، 

في أسابيع قليلة، 
كقطع شوكوالتة، 

تحولت إلى مأدبة 
أخرى ممثلة في 

كتب قصص 
األطفال.

أقوالهم

»الدبلوماسية والحل السياسي 
الورقة الرابحة في ليبيا«.

رئيس الوزراء اإليطالي
جوزيبي كونتي

هناك ضرورة لمراقبة حظر السالح 
المفروض على ليبيا »برًا وجوًا«

الممثل السامي لألمن والسياسة 
الخارجية باالتحاد األوروبي

جوزيف بوريل

 »تونس ترفض رفضًا قطعيًا أي 
تدخل أجنبي في ليبيا«.

المكلفة اإلعالم برئاسة 
الجمهورية

رشيدة النيفر

 ال مكاسب ميدانية لطرفي 
الصراع في طرابلس منذ إعالن حفتر 

»ساعة الصفر«.

األمين العام لألمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريس

باميال أندرسون تتزوج 
للمرة الخامسة

الخامسة،  للمرة  أندرسون  باميال  الكندية  األميركية  األزياء  وعارضة  الممثلة  تزوّجت 
الهوليوودي  المنتج  أندرسون  ماليبو.وتزوّجت  في  اإلثنين  أقيم  خاص  احتفال  خالل 

جون بيترز )74 عاما(، الذي كان مصفف شعر، والذي أقامت معه عالقة قبل عقود.
كل  في  جميالت  نساء  »هناك  المتخصصة:  ريبورتر«  »هوليوود  لمجلة  بيترز  وقال 

مكان. كان لدي خيارات، لكن لمدة 35 عاما، كنت أريد باميال فقط«.
وتزوجت باميال أندرسون )52 عاما( تومي 
مع  عالقة  في  أخيرا  وكانت  روك  وكيد  لي 

العب كرة القدم الفرنسي عادل رامي، 
الماضي.  الصيف  انفصال  لكنهما 

وعاش جون بيترز لفترة طويلة 
كان  التي  سترايسند  باربرا  مع 
دخوله  في  أساسي  دور  لها 
بيترز  والتقى  هوليوود.  عالم 

للمرة  أنـــدرســـون  بــامــيــال 
»بــالي  فيال  فــي  ــى  األولـ
بوي« التابعة لهيو هيفنر 

الثمانينات. في 
ــا  ــه ورغــــــم أن
نشطة على وسائل 

تذكر  لم  االجتماعي، 
أنــــدرســــون هــذا 

على  ــر  ــب ــخ ال
مــنــصــاتــهــا، 

ــا  ــهـ ــنـ ــكـ لـ
ــرت  ــ ــشـ ــ نـ
مــجــمــوعــة 

الصور  مــن 
ــقــطــة  ــت ــمــل ال
بــــــاألســــــود 
على  واألبيض 
»إنــســتــغــرام« 
تعليقات  ــع  م

رومانسية.


