
عشاءمغربعصرظهرشروقفجر
6.197.4512.573.426.007.52

طبرقسبهاسرتبنغازىطرابلس
2221292321

درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس
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من باطن األرض

ص16

كورونا

فضاء

خفضت »أوبك« توقعاتها للنمو العالمي في 
الطلب على النفط هذا العام؛ بسبب تفشي 
فيروس »كورونا«، وقالت إن إنتاجها هبط 

بشكل حاد في يناير، إذ يطبق المنتجون 
اتفاقًا جديدًا للحد من المعروض.

وفي تقرير شهري قالت منظمة البلدان 
المصدرة للنفط )أوبك( إن الطلب على 
نفطها في 2020 سيبلغ في المتوسط 

29.30 مليون برميل يوميًا بانخفاض 200 
ألف برميل يوميًا عن التقدير السابق. وضخت 

»أوبك« نفطًا أقل في يناير مقارنة مع 
متوسط المطلوب في 2020.

مليار 1.3
دوالر

إجمالي ما وفره المصرف المركزي من 
نقد أجنبي للمصارف الليبية

 خالل يناير 2020

نفط

كل شيء

تفجير نووي

قريبا في ليبيا
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كواليس اجتماعات املسار االقتصادي للحوار الليبي في أحد فنادق القاهرة

والتساؤالت رامابوزا األخيرة  التطورات  وتأسيسا على 
ما  ينتظر  ــن،  األم مجلس  ــرار  ق طرحها  التي 
ستسفر عنه نتائج )5+5(، إذ ال تزال التحضيرات 
للحوار المقرر في جنيف بين أعضاء من مجلسي 
النواب واألعلى للدولة تراوح نفسها، وفي حين 
يواصل مجلس النواب مناقشة مقترحات كيفية 
اختيار اللجنة التي ستمثله في حوار جنيف، الذي 
مؤتمر  لمخرجات  السياسي  المسار  ضمن  يأتي 
الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  وقــال  برلين. 
بيان  في  العقوري،  يوسف  الــنــواب،  بمجلس 
تتطلب  الديمقراطية  العملية  »طبيعة  صحفي: 
وقتا كافيا، وإن مجلس النواب يحرص على اتخاذ 
جميع  مع  والتشاور  ديمقراطي  بشكل  قراراته 

أعضائه«.
الروسي  الموقف  يحمل  السياق،  هذا  وفي 
في  الجارية  األخيرة  التطورات  على  تحفظات 

المشهد الليبي، إذ يؤكد وزير الخارجية الروسي، 
صياغة  في  التفاعل  ضــرورة  ــروف،  الف سيرغي 
و»الذي  نفسها،  الليبية  األطــراف  بين  توافق 
بل  دولــيــة«،  مبادرة  أيــة  تنجح  لن  دونــه  من 
األلماني،  ونظيره  هاتفي  اتصال  خالل  وشدد 
هايكو ماس، على »الحاجة إلى المراعاة الكاملة 
لمواقف دول الجوار الليبي واالتحاد األفريقي في 

أية تسوية لألزمة«.
إقفال  خصوصا  االقــتــصــادي،  المسار  أمــا 
يناير   19 منذ  البالد  في  النفطية  المنشآت 
الماضي، الذي بلغت خسائره نحو 1.380 مليار 
دوالر حتى يوم أمس، فلم يأت القرار رقم 2510 
على ذكره على نحو مباشر، لكنه اكتفى بالقول 
جميع  لمنفعة  هي  النفطية  ليبيا  ــوارد  »م إن 
الكاملة  للسيطرة  تخضع  أن  ويجب  الليبيين 
يطرح  ما  وهو  للنفط«،  الوطنية  للمؤسسة 

المجتمع  أطــراف  بعض  إرادة  حول  تساؤالت 
في  مساومة  ورقة  النفط  على  اإلبقاء  الدولي 

ترتيبات المستقبل في ليبيا.
المسار  أحاطت  التي  التكتم  أجواء  أن  ويبدو 
هذا  القاهرة  في  الليبي  للحوار  االقتصادي 
في  ــدور  ي لما  أيضا  انعكاسا  كانت  األسبوع 
إذ إن ملف  المداوالت السياسية والدبلوماسية، 
توزيع الثروة كان من بين البنود األساسية على 
بل  القاهرة،  فنادق  أحد  في  المجتمعين  طاولة 
وسيكون محور مداوالت طويلة مقبلة، من خالل 
لجنة  ضمن  تشكيلها  المزمع  العمل  مجموعات 

الخبراء المنبثقة من المسار االقتصادي.
والمسارات  ــن،  األم مجلس  ــرار  ق بين  ومــا 
التطورات  من  الرابحون  يبقى  للحل،  األممية 
األخيرة، إذ لم تخف ألمانيا، راعية مؤتمر برلين، 
مؤكدة  دبلوماسيا،  نصرا  تعتبره  بما  نشوتها 
لجميع  اآلن  ملزمة  »باتت  المؤتمر  قرارات  أن 
القرار  هذا  إن  محللون  يقل  لم  فيما  األطراف«، 
جاء »نجدة من السماء للمبعوث األممي« الذي 
وصف القرار بـ»الرسالة القوية إلى الشعب الليبي 
أن مجلس األمن يدعم الجهود الرامية لتحقيق 
أكثر  السالم واالستقرار، والمضي نحو مستقبل 

إشراقا«.
يمنع  لن  األمــن  مجلس  قــرار  صــدور  لكن 
لما  نبض  كجس  الهدنة،  خروقات  استمرار 
على  فعل  ردود  من  ذلك  إليه  يؤدي  أن  يمكن 
مستوى مجلس األمن أو على المستوى الدولي، 
الحسم  غياب  حــال  في  المستبعد  غير  ومــن 
القرار،  خــرق  عن  المسؤولين  تجاه  الدولي 
وتشتعل  جديد،  من  األمني  الوضع  ينفجر  أن 
استمرار  تؤكد  مؤشرات  بوجود  الجبهات، 
تدفق  استمرار  مع  الجبهات،  في  التحشيد 
السفارة  دفع  الذي  األمر  البالد،  إلى  السالح 
وصفتها  تقارير  عن  اإلعــالن  إلى  األميركية 
عمليات  هناك  ــأن  ب تفيد  بـــ»الــمــوثــوقــة«، 
التابعة  القوات  لها  تخطط  مهمة  عسكرية 
الليبية«  العربية  المسلحة  »القوات  من  لكل 
وحكومة الوفاق في »المستقبل القريب«، وهو 
عن  تنقطع  ال  التي  التساؤالت  حجم  يزيد  ما 

الليبي. المشهد 
تفاصيل ص3

قرار مجلس األمن فتح الباب أمام 
تساؤالت حول اآلليات والترتيبات 
التي تجعله ملزما لجميع األطراف

القرار لن يمنع استمرار خروقات 
الهدنة، كجس نبض لما يمكن أن 

يؤدي إليه من ردود فعل دولية

»سيناريو« عودة النفط الليبي ينعش توقعات األسعار العاملية
يدفع  أن  دولية  مالية  مؤسسات  تتوقع 
من  برميل  مليون  من  أكثر  ضخ  مجددًا 
سعر  ليبيا،  من  يوميًا  اإلضافي  النفط 
النفط نحو مستوى 50 دوالرًا للبرميل على 
أسعاره  تراجع  سياق  في  القصير،  المدى 
عالميًا، متأثرًا بفيروس »كورونا«، وضعف 
الطلب، في وقت أدى حصار الموانئ ووقف 
المتفق  »أوبك«  إنتاج  خفض  إلى  اإلنتاج 

عليه.
ــادي مــحــورًا  ــص ــت ــان الــمــلــف االق وكـ
التي  المحادثات  في  القاهرة  الجتماعات 
تدعمها األمم المتحدة بشأن إنهاء النزاع، 
والمقرر أن تستأنف األسبوع المقبل، حيث 
النفط  إنتاج  قلص  الــذي  الحصار  دخــل 

أسبوعه الرابع.
ــتــجــاري األلــمــانــي  وحــســب الــبــنــك ال
اإلثنين  يوم  له  مذكرة  في  »كومرزبنك«، 
المتخصص  برايس«  »أويل  موقع  نقلها 
من  أكثر  »ضخ  فإن  الطاقة،  شــؤون  في 
يوميًا  اإلضافي  النفط  من  برميل  مليون 
برنت  خام  يدفع سعر  أن  يمكن  ليبيا  من 
نحو مستوى 50 دوالرًا للبرميل على المدى 
القصير«، متوقعًا استقرار سعر النفط على 
وافقت »أوبك« على  إذا  المتوسط  المدى 

تخفيضات اإلنتاج اإلضافية.

األميركية،  »بلومبرغ«  وكالة  وكشفت 
القاهرة،  اجتماع  تخصيص  عن  الثالثاء، 
عن  للبحث  حيزًا  يومين،  استمر  ــذي  ال
اإلنتاج  الستعادة  صفقة  لعقد  عالمة  أي 
منتصف  في  الموانئ  إغالق  بعد  النفطي 
أدنى  إلى  اإلنتاج  دفع  مما  يناير،  شهر 

مستوياته منذ العام 2011.
وأوضحت »بلومبرغ« أن ليبيا سبب في 
منظمة  لدى  النفط  إنتاج  ثلثي  انخفاض 
الدول المصدرة النفط في الشهر الماضي 
النفط،  موانئ  على  الحصار  خلفية  على 
الذي أدى إلى تراجع إنتاج »أوبك« إلى نحو 

28 مليون برميل يوميًا.

عن  صادرة  بيانات  أكدت  جانبها  من 
»أوبك«  إنتاج  انخفاض  »بالتس«،  وكالة 
برميل  ألف   500 بنحو  الخام  النفط  من 
مقارنة  الماضي  يناير  شهر  في  يوميًا 
الخفض  خطة  متجاوزة   ،2019 بديسمبر 
الطلب  ضعف  توقعات  لمواجهة  الجماعي 

على النفط الخام.
الذي   ،»+ »أوبك  تحالف  فنيو  وأوصى 
العالم،  نفط  نصف  نحو  على  يسيطر 
األسبوع الماضي بخفض 600 ألف برميل 
انخفاض  وهــو  المشترك،  اإلنــتــاج  مــن 
سيضعفه أي ارتفاع كبير في اإلنتاج الليبي.
تفاصيل ص9

الوسط–عبدالرحمن أميني

»أيام أفضل مقبلة لجنوب أفريقيا..«، 
هكذا دشن الرئيس الجديد سيريل 

رامابوزا واليته الرئاسية، واعدا 
بـ»حقبة جديدة مشرقة« بعد 

حقبة سيئة لسلفه جاكوب زوما، 
عانت خاللها البالد من الفساد. 
يدرك رامابوزا )66 عاما( أن 
وعوده الوردية تنبت في 

تربة »مستعصية«، إذ 
ال تزال جنوب أفريقيا 

إحدى الدول التي تشهد 
أكبر تفاوت اجتماعي 

في العالم، متأثرة 
ببطالة هائلة تتجاوز 

نسبتها 27 %، عالوة 
على معدل فقر 

مرتفع ونسبة فساد 
متزايدة.

الرئيس الجديد، 
عالوة على تاريخه 
النضالي الطويل مع 

حزب المؤتمر، فقد عمل 
بمجاالت االستثمار، بل 

وأشرف على صياغة خطة 
تنمية وطنية طويلة األجل 
لجنوب أفريقيا، فهل تنجح 
خبراته في إقالة البالد من 
عثرتها؟ وهل تقدم رئاسته 

االتحاد األفريقي جديدا 
لألزمة الليبية؟

براد بيت يفوز 
باألوسكار األول 

بمسيرته
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كشفت ملفات مسربة أن سالح الجو 
األميركي وضع برنامجًا يعرف باسم 

»المشروع A119«، كان يهدف إلى تفجير 
سالح نووي على سطح القمر بمساعدة 

وكالة »ناسا«، ووفقًا لملفات مسربة نقلتها 
قناة »روسيا اليوم«، فإن هذا »المشروع كان 

برنامجًا سريًا للغاية جرى تطويره في العام 
1958، بقصد تفجير رأس حربي نووي صغير 
على سطح القمر للتحقيق في قدرة األسلحة 

في الفضاء«. وأضافت القناة: »إن تقريرًا 
رُفعت عنه السرية في العام 1959، المكون 

من 190 صفحة.

 نيويورك، طرابلس، بنغازي، القاهرة - الوسط

بعد طول انتظار صدر الليلة البارحة قرار مجلس 
غير  النار  إطالق  وقف  بشأن   2510 رقم  األمن 
التي  برلين،  مؤتمر  مقررات  ضمن  المشروط 
االلتزام  بينها  ومن  قراره،  في  المجلس  تبناها 
الباب  فتح  ما  ليبيا،  إلى  السالح  تصدير  بحظر 
لتطبيق  المرتقبة  اآلليات  حول  تساؤالت  أمام 
هذا القرار، والترتيبات التي تجعله ملزما لجميع 

األطراف.
مشاورات  بعد  جاء  الذي  األمن،  مجلس  قرار 
قــرار  مــســودة  على  أسابيع  ثالثة  استمرت 
امتنعت  بينما  14 عضوا،  نال موافقة  بريطاني 
لصيغ  رفض  طول  بعد  التصويت  عن  روسيا 
الجلسة  سجلته  ما  ورغم  السابقة،  المسودات 
جهة  من  الروسي  المندوب  بين  سجال  من 
من  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  ومندوبتي 
جهة أخرى، فإن عدم ظهور الفيتو الروسي في 
الفارقة أعطى إشارات دبلوماسية  اللحظة  هذه 
ربما  الذي  تليين في موقف موسكو،  دالة على 
الملف  تفاعالت  مع  أخرى  بارتباطات  يرتهن 
الوقت نفسه تساؤالت  لكنه طرح في  السوري، 
عنها  تحدث  التي  فاغنر«  »قوات  حول مستقبل 

التقرير األخير لألمم المتحدة.
األمن  مجلس  قرار  أن  دبلوماسيون  ويلحظ 
لألمم  الثالثة  المسارات  عن  فصله  يمكن  ال 
واالقتصادية(  والسياسية  )العسكرية  المتحدة 
المنبثقة من مؤتمر برلين في 19 يناير الماضي، 
تقدم  أي  واسعة  دبلوماسية  أوساط  ترهن  إذ 
بشأن آليات وشروط وقف إطالق النار التي أقرها 
المجلس على استئناف اجتماع اللجنة العسكرية 
)5+5( في جنيف، الذي اقترحت البعثة األممية 
خصوصا  له،  موعدا  الحالي  فبراير   18 تاريخ 
تتوصل  لم  الطرفين  بين  األولــى  الجولة  أن 
إلعادة  المثلى  الطرق  حول  كامل  تفاهم  إلى 
رغم  االشتباكات،  مناطق  إلى  الطبيعية  الحياة 
النازحين  بعودة  اإلسراع  على ضرورة  اتفاقهما 
إلى منازلهم، خصوصا في مناطق االشتباكات. 
وفي هذا السياق جاء تشكيك مندوب ليبيا لدى 
ملموسة  نتائج  انبثاق  األمن في »عدم  مجلس 

منه حتى اآلن«، على حد تعبيره.

القرار 2510 يشمل وقف إطالق النار وال يتضمن آليات

مجلس األمن يخطف األضواء من املسارات الثالثة ويتبنى مخرجات »برلني«

< جلسة التصويت في مجلس األمن على قرار وقف إطالق النار في ليبيا األربعاء 12 فبراير 2020                     »إنترنت«

قليلة  أيام  غضون  في  الليبيون  يحتفل 
فبراير  من   17 لثورة  التاسعة  بالذكرى 
التي  المجيدة  األيام  تلك   ،2011 العام 
استبدادي  نظام  إلسقاط  فيها  انتفضوا 
 40 نحو  طــوال  الحكم  ســدة  في  بقي 
والنار،  بالحديد  مواطنيه  حكم  عاما، 
أسئلة  على  العقود  هذه  طوال  يجب  ولم 

اإلنسانية. والكرامة  والعدالة  الحرية 
فإن  التسعة،  األعـــوام  ــرور  م ــم  ورغ
من  تبقى  ما  حول  تــدور  كثيرة  أسئلة 
غير  هدنة  ظــل  فــي  خصوصا  ــثــورة،  ال
عبثية  حربا  أوقفت  الشروط،  مكتملة 
التخوم  على  البالد  تعيشها  مسبوقة  غير 
مدار  على  طرابلس  للعاصمة  الجنوبية 
من  سبقها  ما  إلى  لتضاف  تقريبًا،  عام 
تتراوح  سنوات  منذ  معقدة  مشكالت 
واألزمـــات  المؤسسي  االنــقــســام  بين 

المعيشية. والمختنقات  االقتصادية 
مع  »الوسط«  أجرته  استطالع  وفي 
المشاركون  رأى  وحقوقيين،  سياسيين 

بكافة  »بــاقــيــة  فــبــرايــر   17 ثـــورة  أن 
توسعت  سلمية  كانتفاضة  مكوناتها 
عنف  بسبب  أحداثها  وتصاعدت  رقعتها 
الثورة  مرتبة  إلى  ارتقت  حتى  النظام 

انتشرت  مــا  ســرعــان  الــتــي  الشعبية، 
بأكملها«،  مدن  أجلها  من  وتضامنت 
»ألن  تعسكرت  الثورة  هــذه  أن  ورأوا 
بخالف  ذلــك  لها  أراد  السابق  النظام 

المصرية«. أو  التونسية  التجربة 
ووسط األزمات والصراعات المتالحقة 
ال  فبراير،   11 منذ  البالد  تعيشها  التي 
ألنهم  ندمهم  المواطنين  بعض  يخفي 
شاركوا في ثورة فبراير، لكن السياسيين 
أن  رأوا  آراؤهم  المستطلعة  والحقوقيين 
السياسية  المسؤولية  تتحمل  »النخبة 
السياسي،  المشهد  متصدرة  كانت  التي 
تلك  وكانت  جدا،  كبيرا  كان  الحدث  ألن 
بهذا  مع حدث  التعامل  من  أصغر  النخبة 
نخبة  هناك  تكون  أن  يجب  كان  الحجم. 
لألمور  للتصدي  منها  أفضل  سياسية 
فإن  اإلخفاقات  ورغــم  الــبــدايــة«.  منذ 
رأيها  استطلعت  التي  الشخصيات  بعض 
»الوسط« رأت أن »الثورات العظمى في 
كما  وهي  الموازين،  كل  تقلب  التاريخ 
ومواسم«،  بمراحل  يمر  الحصاد  الزرع 
ما  يجن  ولم  قبله  ما  كل  أحرق  و»فبراير 

بعده«. 
5 تفاصيل ص 

الثقافة الليبية.. ٩ سنوات من النجاح واإلخفاق

<  تراجع اإلنتاج النفطي عقب إغالق املوانئ

»أرشيفية« < احتفاالت ليبيا 17 فبراير       

ثورة 17 فبراير.. حصاد »التساؤالت« بعد ٩ سنوات

النصر يخشى 
غدر األندية 

املغربية

إعادة 48 ألف مهاجر تقطعت 
بهم السبل في ليبيا إلى بلدانهم

كشفت مفوضة الشؤون االجتماعية 
باالتحاد األفريقي، أميرة الفاضل، 
إعادة نحو 48 ألف مهاجر أفريقي 
تقطعت بهم السبل في ليبيا إلى 

بلدانهم خالل العام الماضي 2019.
وقالت الفاضل على هامش 

الدورة العادية الثالثة والثالثين 
لمجلس رؤساء دول وحكومات 
االتحاد األفريقي في العاصمة 

اإلثيوبية أديس أبابا التي اختتمت 
أعمالها الثالثاء »لقد تمكن االتحاد 
األفريقي أخيرا، بالتعاون مع منظمة 
األمم المتحدة الدولية للهجرة ومع 
الحكومة الليبية من إعادة 48 ألف 
مهاجر أفريقي إلى بلدهم األصلي 

العام الماضي«.
وأوضحت الفاضل أن حوالي 

خمسة آالف الجئ أفريقي آخرين 
كانوا يعيشون سابقًا في ليبيا يعاد 
توطينهم حاليا في بلدان المقصد، 

بما في ذلك رواندا، بالتنسيق مع 
مفوضية األمم المتحدة السامية 

لشؤون الالجئين.



توفي الممثل األميركي كيرك دوغالس، بطل الفيلم الشهير »سبارتاكوس«، 
عن عمر يناهز الـ103 أعوام، بعد مسيرة فنية استمرت 60 عاما، حيث اشتهر 

دوغالس بأعماله السينمائية والمسرحية، وشارك في العديد من األفالم المميزة 
ولعب أدورا هامة أبرزها الملحمة الكالسيكية سبارتاكوس عام 1960، واشتهر 

بهذا االسم أيضا.
ولد دوغالس في نيويورك عام 1916 لمهاجرين يهوديين من بيالروسيا، 

وبرز خالل العصر الذهبي في هوليوود، وترشح لألوسكار ثالث مرات ولكنه لم 
يفوز بها، لكنه حصل على الجائزة الفخرية في عام 1996 تقديرا لخمسين عاما 

في هذا المجال. شارك كيرك دوغالس في أعمال فنية كثيرة، فقد لعب أدوارا 
في حوالي 90 فيلما، خالل 60 عاما بدأت من أربعينيات القرن العشرين وحتى 

عام 2000، كما أنه أيضا والد الممثل والنجم الحائز على جائزة األوسكار مايكل 
دوغالس، والذي أعلن وفاة والده يوم الثالثاء.

تواصـل 02

الي دار شر يلقاه *** والضلم طريقه قصيره
ولي دار خير يرجاه *** ما ضن يمشي الغيره

كان مات ماتحس فرقاه***اليخش فالقبر غيره
استغفر اوتوب هلل **** رحمان مهناك غيره

 »#ثورة_17فبراير« 
يجتاح مواقع التواصل

تقنية التعرف إلى الوجوه 
أمام محطة مفصلية

أبلغت »غوغل« المشتركين في خدمة »غوغل تايك آوت« 
أن خلال معلوماتيا سمح لمستخدمين آخرين باالطالع على 

صورهم ومقاطعهم المصورة الشخصية.
محتويات  بنسخ  آوت«  تايك  »غوغل  أداة  وتسمح 
واستخدامها  آخر  لحفظها في مكان  عبر »غوغل«  حساب 
من  تتخذ  التي  المجموعة  إطار  خارج  أخرى  برمجية  مع 

كاليفورنيا مقرا لها.
لوكالة  طلب  على  ردا  الشركة  باسم  ناطق  وأوضــح 
طال  برمجي  خطأ  بشأن  نبلغ  »نحن  بــرس«:  »فرانس 
صورهم  نسخوا  الذين  آوت  تايك  غوغل  مستخدمي 

ومقاطعهم المصورة بين 21 و25 نوفمبر«.
أرشيفا  تلقوا  المستخدمون  وأضاف: »قد يكون هؤالء 
غير كامل أو صورا أو مقاطع فيديو ليست لهم وأصلحنا 
ونأسف  تــكــراره  لمنع  الــحــادث  نطاق  وحــددنــا  العطل 
من  أقل  أن  غوغل«  تو5   9« موقع  وذكــر  حصل«.  لما 
»غوغل«  في  »فوتوز«  برمجية  مستخدمي  0.01%مــن 

معنيون بما حصل.
»غوغل  إن  إذ  األشخاص،  آالف  يعني  قد  ذلك  لكن 
فوتوز« تضم نحو مليار مستخدم، حسب ما جاء في مقال 

لـ»فاست كومباني« صدر في يوليو الماضي.

شعر الحكمة

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

السنة اخلامسةالخميس
العدد 221 19 جمادى اآلخرة 1441 هــ
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 »آبل« األميركية تتلقى عقوبة نادرة

»تويتر« تشارك في إزالة األخبار املزيفة

كلمة1000

تلقت شركة »أبل« األميركية عقوبة نادرة، بعد ما 
يقترب من ثالث سنوات من اعترافها بتعمد إبطاء 
هواتفها األقدم من دون إبالغ المستخدمين بهذا 
اإلجراء، العقوبة التي جاءت من قارة أوروبا، فرضتها 
االحتيال في  المنافسة ومكافحة  الرقابة على  هيئة 
فرنسا، وهي غرامة قدرها 27 مليون دوالر، متهمة 

»أبل« بارتكاب »جريمة خداع«.
أن  الفرنسية  الرقابية  الهيئة  وأكدت 
هواتفهم  بأن  إخطارا  يتلقوا  لم  المستهلكين 
القديمة من تصنيع »أبل« ستشهد خفضا متعمدا 
اإلذاعة  هيئة  ذكرت  حسبما  التشغيل،  سرعة  في 
البريطانية »بي بي سي«، وفي 2017، أكدت »أبل« 
الهواتف  إجراءات إلبطاء سرعة بعض  اتخذت  أنها 
التي تنتجها، لكنها بررت ما فعلته برغبتها في أن 

أطول«،  عمرا  الهواتف  هذه  »تعيش 
أنها  فيه  أكدت  بيانا  الشركة  وأصدرت 
توصلت إلى تسوية للمشكلة مع الجهة 

الرقابية الفرنسية، لماذا تخفض أبل 
سرعة هواتفها القديمة؟

لهواتف  مستخدمون  يقول 
خفضت  أبل  شركة  إن  »آيفون« 

القديمة  هواتفها  تشغيل  سرعة 
شراء  على  المستهلكين  لتشجيع 

هواتفها،  من  الجديدة  اإلصدارات 
ذلك،   2017 في  نفت  الشركة  لكن 
وقالت إن بطاريات الليثيوم المشغلة 

بإمكانها  يعد  لم  الهواتف  لتلك 
والتحديثات  التشغيل  احتياجات  مواكبة 

بعد استخدامها لسنوات طويلة.
البطاريات  قدرة  تراجع  أن  وأضافت 
الهاتف  يغلق  أن  إلى  يؤدي  قد 
مكوناته  لحماية  نفسه 
أبل  أصدرت  لذلك،  اإللكترونية، 
الذكي  الهاتف  ألجهزة  تحديثا 
»آيفون   ،»6 »آيفون  طرز  من 
ضعف  التي   »SE و»آيفون   ،»6S
هذه  وتأكدت  بطارياتها،  أداء 
اختبارات  عرض  بعد  الممارسات 
موقع  على  مستهلكين  تخص  أداء 
الهاتف  جهاز  أن  ترجح  »ريديت«، 
انخفضت   »6S »آيفون  طراز  من  الذكي 
مرة  سرعته  استعاد  لكنه  ملحوظ،  بشكل  سرعته 

ثانية بعد تغيير البطارية.
ومكافحة  المنافسة  على  الرقابة  هيئة  وأكدت 
االحتيال في فرنسا أن مستخدمي أجهزة هواتف أبل 
لنظام  الجديدة  التحديثات  بأن  إخطارا  يتلقوا  »لم 
التشغيل iOS قد تؤدي إلى خفض سرعة هواتفهم«، 
ووفقا للشروط الرسمية، يجب أن تنشر »أبل« على 
يطرأ  تغيير  ألي  توضيحا  الفرنسية  باللغة  موقعها 

على تشغيل الهواتف لمدة شهر على األقل.
وأشارت الجهة الرقابية الفرنسية إلى أن »أبل« 
ارتكبت جريمة خداع لتعمدها إخفاء إخطار العمالء، 
وأنها وافقت على »دفع الغرامة«، وحسب »بي بي 
سي«، فإن »أبل« مستمرة في خفض سرعة هواتف 
من طرازات أقدم منذ أن أكدت أنها تفعل ذلك في 

.2017

أعلنت »تويتر« أنها ستبدأ مواجهة الصور والفيديوهات »المزيفة« أسوة 
بغيرها من شبكات التواصل االجتماعي، من باب تحمل المسؤولية، ال سيما 

خالل الحملة االنتخابية الرئاسية األميركية.
وستركز المنصة على أي محتوى معدل أو خاضع للمونتاج، مثل مقاطع 
الفيديو والصوت والصور التي يكون الغرض منها تضليل الجمهور أو إلحاق 
األذى بأشخاص آخرين أو التحريض على العنف أو انتهاك حرية التعبير، وفق 

»فرانس برس«.
إرفاقها  أو  المواصفات  عليها هذه  تنطبق  التي  التغريدات  إزالة  وستتم 

بتحذير، اعتبارا من مارس المقبل.
وضعه  أو  المضلل  المحتوى  ظهور  بتقليل  الخدمة  ستقوم  كذلك 

ضمن سياق يوضح عملية التضليل الحاصلة.
باتخاذ  الكبرى  االجتماعي  التواصل  شبكات  معظم  وقامت 

الصناعي  الذكاء  على  االعتماد  بين  تجمع  مماثلة،  تدابير 
خالل  من  الممارس  التضليل  لمواجهة  البشرية  والموارد 

بث المعلومات والتزييف العميق )ديبفايك أي صور 
وراحت  كبيرة(.  بواقعية  مزيفة  مصورة  ومقاطع 
الضغط  نتيجة  تتحرك خصوصا،  المنصات  هذه 
واألميركية،  األوروبية  السلطات  تمارسه  الذي 

ال سيما بعد الحمالت التي شنت عبر »فيسبوك« 
في  العام  الرأي  على  للتأثير   2016 العام  في 

األميركية  الرئاسية  االنتخابات  مثل  مهمة،  قضايا 
واالستفتاء على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.

وقال يوئيل روث، المسؤول في »تويتر«، خالل مؤتمر صحفي إن »هذه 
القاعدة الجديدة ستضاف إلى عديد القواعد الموجودة لتنظيم المشاركات 
انتشار  بمنع  نقوم منذ سنوات  المثال،  تويتر«. ويضيف: »على سبيل  عبر 
الصور ومقاطع الفيديو التي تتضمن محتوى جنسيا مزيفا ومركبا، التي يتم 

تناقلها بشكل واسع على شبكة اإلنترنت«.

وتستهدف »تويتر« المحتوى المزيف والمضلل، ال سيما مقاطع الصوت 
والفيديو، وال تتصدى بشكل مباشر للتغريدات المكتوبة المزيفة، في حين 

تحظر اإلعالنات ذات الخلفية السياسية.
إلى ذلك، تركز »تويتر« عملها على منع نشر محتويات كالفيديو المركب 
وتم  بايدن  جو  الديمقراطي  المرشح  إلى  عنصرية  تصريحات  نسب  الذي 
تناقله بداية هذا العام. وتجاوزت إحدى التغريدات التي تناقلت هذا الفيديو 

المليون مشاهدة.

الكيل بمكيالين
على طريقة  وليس  المحتوى  على  »قواعدنا ستنطبق  روث:  يوئيل  يقول 
إعداده، سواء كانت من خالل استخدام األدوات المتطورة للتعلم اآللي 

أو تطبيق غير مكلف لتقطيع المقاطع المصورة«.
العالم  أنحاء  »تويتر« في جميع  فرق عمل  أن  إلى  روث  ويشير 
تعتمد على تبليغات من المستخدمين، بشكل أساسي، لكشف 
المحتوى اإلشكالي، على الرغم من »سعينا لتقليل 

األعباء الملقاة على المستخدمين«.
بأنه  االجتماعي  التواصل  شبكة  وأكدت 
الشكاوى  لتقديم  إمكانية  هناك  ستكون 
المنصة  كانت  حال  في  المحتوى  إلعادة 
منصة  أعلنت  ذلك،  إلى  بقرارها.  مخطئة 
»يوتيوب« التابعة لـ»غوغل« اإلثنين، عن اتباع تدابير 
مماثلة حيال »المحتوى المزيف« أو »الهادف إلى التأثير على الرأي 
العام وتضليله« أو »الذي ينطوي على خطر كبير وقد يسبب ضررا«. ومن 
ناحيتها، ال تزال »فيسبوك« تسمح بنشر الدعايات السياسية وتستثنيها من 
نظامها الخاص الستقصاء الحقائق. وتشارك وكالة »فرانس برس« في أكثر 
من 30 بلدا وعشر لغات في نظام تقصي الحقائق عبر وسائل اإلعالم الذي 

طورته »فيسبوك« وانطلق في العام 2016.

على  قناتها  نجم،  سلمى  الليبية،  اإلعالمية  أطلقت 
أن  إلــى  مشيرة  »يوتيوب«،  األشهر  الفيديو  موقع 

إعدادها وتقديمها. برامج منوعة من  القناة ستقدم 
تكون  أن  »أحببت  نجم  سلمى  اإلعالمية  وقالت 
في  تعلمتها  جديدة  أشياء  خبرتي  في  لكم  مني  مشاركة 

االجتماعية«. المشاكل  في  ونتحدث  والطبخ  التسوق 
القناة  »تحترم  أن  نجم  سلمى  اإلعالمية  ــدت  ووع
بالبيت  الئقا  المحتوى  يكون  وأن  المشاهدين  أذواق 

المشاهدين  إعجاب  القناة  »تنال  أن  تمنت  كما  الليبي«، 
والجمهور«.

القناة ستقدم في شهر  أن  وذكرت اإلعالمية سلمى نجم 
توفق  وكيف  العاملة  بالمرأة  يهتم  برنامجا  المبارك  رمضان 
الكريم. الشهر  البيت خالل  والعمل ومتطلبات  الصيام  بين 

إلى  والتقدير  الشكر  كل  نجم  سلمى  اإلعالمية  وقدمت 
القناة  إطالق هذه  على  لها  الالتي كن مشجعات  صديقاتها 

التي كانت فكرة إحدى صديقاتها.

 »مع سلمى« إطاللة إعالمية  مميزة على »يوتيوب«

تسرب صور من برمجية 
لـ »غوغل« في نوفمبر

#هشـتاغ

أطلق نشطاء هشتاغ »#ثورة_17فبراير« بمناسبة قدوم الذكرى التاسعة 
للثورة حيث أثار هذا الهشتاغ الجدل بصفحات التواصل االجتماعي الليبية.

وتفاعل رواد الصفحات الليبية بموقع »فيسبوك« حيث تباينت اآلراء حول 
ذكرى الثورة واالحتفال بها وطرحت العديد من األسئلة.

فقد رأى فريق من المتابعين للهشتاغ أن االحتفال بثورة 17 فبراير كونه 
حدثا مفصليا في تاريخ ليبيا إلسقاط الحكم الدكتاتوري، بينما رأى فريق آخر 
أن االحتفال يكون بما حققته الثورة من إنجازات ومدى تحقيق األهداف التي 

انطلقت من أجلها.
بنما رأى فريق ثالث أن اختزال الوطن في التواريخ واألشهر هو تعصب 

وتطرف ال يبني وطنا وال دولة مؤسسات، فتاريخ 17 فبراير يبقى تاريخا 
مهما لثورة خلعت ديكتاتورا و1 سبتمبر انقالب عسكري على دولة الدستور 

والقانون، وتبقى ليبيا أكبر من سبتمبر وفبراير.

يرى خبراء أن المبلغ الضخم الذي وافقت »فيسبوك« على دفعه قبل فترة قصيرة 
إلنهاء خالف حول تجاوزات في استخدام تقنية التعرف إلى الوجوه، هو محطة مفصلية 

في إطار أمن البيانات البيومترية.
ووافقت الشبكة االجتماعية الرائدة عالميا، األربعاء، على دفع 550 مليون دوالر 

بعد فشلها في الحصول على قرار قضائي برد دعوى تتهم فيها باالستحصال بصورة 
غير قانونية على بيانات بيومترية »للتعرف إلى الوجوه« في انتهاك لقانون صادر في 
والية إيلينوي األميركية سنة 2008 بشأن حماية الخصوصية، وفق »فرانس برس«.
هذه التسوية قد تكون لها تبعات كثيرة على »فيسبوك« وغيرها من مجموعات 

التكنولوجيا العمالقة التي تستعين بتقنيات التعرف إلى الوجوه. وهو يضيء أيضا 
على القدرة التي تتمتع بها القوانين المحلية في الدفع قدما باتجاه تغيير بعض 

الممارسات في مجال احترام الخصوصية.
واعتبر محامي االدعاء، جاي إدلسون، أن المسار القضائي سمح بإعطاء حجج لصالح 
األمن البيومتري وحق مستخدمي المنتجات وخدمات التكنولوجيا في التحكم بالقدرة 

على الوصول إلى خدمات التعرف إلى الوجوه.
وأكد إدلسون في بيان أن »البيانات البيومترية تمثل مع التموضع الجغرافي 

ساحتي المعركة الرئيسيتين اللتين ستحددان ما سيكون عليه الحق في الخصوصية 
في الجيل المقبل«. وقال: »نأمل ونتوقع من شركات أخرى أن تحذو حذو فيسبوك 

وتولي اهتماما متزايدا بأهمية البيانات البيومترية«.
وأشار المحامي ناثان ويسلر، من منظمة »يو سي إل يو«، النافذة المدافعة 

عن الحقوق المدنية والتي دعمت المشتكين، إلى أن التسوية قد تشكل منعطفا 
للمستهلكين. وقال: »على الشركات أخذ هذا الموضوع على محمل الجد. نأمل بأن 

تشكل تسوية بهذا الحجم عامل ردع قويا«.

الصين تبني خالل 10 أيام مستشفى يتسع لنحو 1000 سرير لمواجهة فيروس كورونا.

وفاة »سبارتاكوس«
نجم هوليود الشهير

بينت دراسة لشركة »استراتيجي أناليتيكس« أن مبيعات ساعات 
باعته  ما  مجموع  فاقت  األولى  للمرة  الموصولة  ووتش«  »أبل 

شركات صناعة الساعات السويسرية، في العام 2019.
وباعت مجموعة »أبل« نحو 31 مليون »أبل ووتش« في العالم 

السنة الماضية بزيادة نسبتها 36% سنويا، في 
حين أن الماركات السويسرية مجتمعة باعت ما 
يزيد بقليل على 21 مليون ساعة بتراجع نسبته 

أفاد المصدر نفسه، حسب  13%، على ما 
»فرانس برس«.

لمبيعاتها،  العام  التراجع  وأمام 
باتت الشركات السويسرية تركز على 
الساعات الفاخرة، التي تقترحها ماركات 

مثل »باتيك فيليب« و»روليكس«، فتبيع 
وقال  مرتفعة.  بأسعار  لكن  أقل  عددا 
سويسرا:  في  الساعات  صناعات  اتحاد 
عند  سعرها  يزيد  التي  الساعات  »إن 

التصدير على ثالثة آالف فرنك سويسري 
)أكثر بقليل من 2800 يورو(، سجلت ارتفاعا 

 .»%12.9 بلغت  القيمة  في  زيادة  مع  كبيرا 
وأدى هذا االرتفاع إلى زيادة في عائدات صادرات 

األخيرة.  الثالث  السنوات  في  السويسرية،  الساعات  مجموع 
وازدادت في العام 2019 على 20 مليار يورو.

التي  األكسسوارات  قيمة  فإن مجموع  المقارنة،  وعلى سبيل 
 22 إلى  وصل  ذلك،  وغير  وساعات  سماعات  من  »أبل«  باعتها 
مليار يورو في 2019. وتفيد تقديرات المحللين بأن مبيعات »أبل 
ووتش« التي ال تنشر الشركة الكاليفورنية تفاصيل عنها، تزيد 

بقليل على 12 مليار دوالر.
وتعاني ماركات الساعات السويسرية المتدنية أو المتوسطة 
الكلفة، التي تصنع أيضا تصاميم إلكترونية، خصوصا من منافسة 

»أبل« وشركات صناعة »الساعات الذكية« األخرى.

جديد  تحديث  على  أندرويد  في  »فايبر«  فايبر  تطبيق  حصل 
ومعه تم إضافة ميزتي تدوين المالحظات وإنشاء قائمة مهام.

أعلنت شركة »فايبر« اليوم عن ميزة جديدة لتدوين المالحظات 
يطلق عليها اسم »مالحظاتي«، ويمكن الوصول إلى هذه الميزة 
تمدك  أنها  ذلك،  من  واالهم  الدردشات،  قائمة  من  الجديدة 
بنفس تجربة إرسال الرسائل، بعبارة أخرى، ستكون واجهة ميزة 
المالحظات مشابهة تماما لواجهة المحادثة العادية في »فايبر«، 

ولكن مع ميزات إضافية للمساعدة في التنظيم.
من ناحيته، يمكن إيقاف تشغيل ميزة المالحظات حتى تتمكن 
من االطالع على المهام التي أكملتها، كما ويمكنك، أيضا حفظ 
الرسائل والوسائط التي أرسلتها أو تلقيتها إلى مالحظاتك، على 
لذا سترى جميع  المالحظات بين األجهزة،  أن تتم مزامنة هذه 
مالحظاتك في كل األماكن التي سجلت الدخول منها إلى »فايبر«.

التي  للمالحظات  تذكيرات  تعيين  من  قريبا  وستتمكن  كما 
ترغب في رؤيتها في أوقات معينة، أخيرا، إذا كنت تقضي بالفعل 
الكثير من الوقت على »فايبر«، فمن المنطقي االحتفاظ بمذكرات 
حاليا  متاح  التحديث  أن  اإلشارة  مع  التطبيق،  في  مهام  وقوائم 

لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

الساعات السويسرية 
تتأخر أمام »أبل ووتش«

 »فايبر« يتيح تدوين 
املالحظات وحفظها
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جلنة خبراء بـ3 مجموعات عمل حتت إشراف دولي

حتذيرات أميركية.. وحتفظات روسية.. وقلق دولي مستمر من تصدير السالح

كواليس اجتماعات املسار االقتصادي للحوار الليبي

مسارات الحل الدولي تدخل دائرة »التسويف«

بأعمال  أحاطت  البالغين  والسرية  التكتم  من  أجواء 
-المنبثق  الليبي  للحوار  االقتصادي  المسار  اجتماع 
القاهرة  في  عقد  الذي  برلين-  مؤتمر  مخرجات  من 
ليتفق  يومين،  مــدى  وعلى  الــمــاضــي،  اإلثنين 
لجنة  آليات  على  االجتماعات  ختام  في  المشاركون 
اجتماع  وعقد  عملها،  وأسس  االقتصادية  الخبراء 

في أوائل مارس المقبل، في دولة لم تحدد بعد.
االجتماعات  مضت  فبراير،  من  و10   9 يومي  في 
نحو  »على  االجتماع-  من  مقرب  مصدر  -وحسب 
العاصمة  بقلب  الفنادق  أحد  قاعة  في  إيجابي« 
من  اقتصاديا  خبيرا   28 بمشاركة  المصرية، 
السياسية  واألطياف  الجغرافية  المناطق  مختلف 
مسؤولي  من  عدد  المشاركين  بين  ومن  ليبيا،  في 
الخبراء  من  وعدد  واالقتصادية  المالية  المؤسسات 

المختصين. واألكاديميين 
احتلت  فقد  االجتماع،  في  مشاركين  وحسب 
وانقسام  البالد،  في  النفط  إنتاج  توقف  قضايا 
التي  النقاشات  من  هاما  نصيبا  المركزي  المصرف 
ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  نائبة  حضور  شهدت 
االقتصادي  بالملف  والموكلة  ويليامز،  ستيفاني 
دعوة  جرت  كما  البعثة،  في  منصبها  توليها  منذ 
المشاركون  قدمها  إلحاطة  الدولي  المجتمع  ممثلي 

االجتماع. إليها  توصل  التي  النتائج  بشأن 
والمعمقة،  الطويلة  الليبيين  الخبراء  نقاشات 
اتفقت على أن »التشظي المؤسسي الذي طال أمده 
أثرا بشكل سلبي  المتباينة قد  ليبيا والسياسات  في 
على الوضع االقتصادي، ال سيما القطاع المصرفي«، 
بانتقادات  قوبل  ما  وهو  األممية،  البعثة  حسب 

دون  والتشظي  االنقسام  عن  »الحديث  إن  تقول 
عن  الحديث  في  حاصل  تحصيل  هو  واضحة  آليات 
لكن   ،»2014 العام  منذ  البالد  تعيش  مشكلة 
المصدر قال لـ»الوسط«: »إن نقاشات وآراء الخبراء 
خطوطا  وتضع  استشارية  االجتماع  في  المشاركين 
االتفاق  ولعل  االقتصادية«.  األزمــة  لحل  عريضة 
هذه  عمل  استمرار  كان  مراقبين-  -وحسب  األهم 
أو  موحدة،  وطنية  حكومة  تشكيل  حتى  اللجنة 
األزمة  إلى  »بالنظر  فإنه  األممية  البعثة  تعبير  وفق 
ذلك  في  بما  البالد،  في  المتفاقمة  االقتصادية 
المشاركون  خلص  فقد  أخيرا،  النفط  إنتاج  توقف 
على  لتعمل  اللجنة  هذه  إلى  حاجة  ثمة  أن  إلى 
إلحاحا  األكثر  الشواغل  أحد  تشكل  التي  القضايا 
ما  وهو  موحدة«،  وطنية  حكومة  تشكيل  يتم  حتى 
لهذه  مستقبلي  دور  نحو  قوية  دالة  إشارات  يعطي 
الليبي،  االقتصادي  الملف  ترتيب  إعادة  في  اللجنة 

الدولي. المجتمع  إشراف  تحت 
وبشأن آليات لجنة الخبراء وأسس عملها، فقد جاء 
مجموعات  ثالث  »إنشاء  ليؤكد  األممية  البعثة  بيان 
وتوزيعها،  اإليرادات  إدارة  تحسين  لمعالجة  عمل 
فضال  والالمركزية،  الشفافية  تعزيز  كيفية  سيما  ال 
الملحة،  المصرفية  األزمة  معالجة  على  العمل  عن 
إلعــادة  المتاحة  والفرص  التحديات  على  عــالوة 
االجتماع  واكبت  مصادر  وتقول  والتنمية«،  اإلعمار 
لـ»الوسط« إن معايير تشكيل هذه اللجان ستخضع 
رأى  فيما  المقبل،  مــارس  مطلع  حتى  لمناقشات 
الثالث  العمل  مجموعات  تشكيل  المشاركين  بعض 
وفق تقسيم مناطقي )شرق وغرب وجنوب(، وهو ما 

آخرين. مشاركين  رفض  يلقى 
المسارات  أحد  هو  القاهرة  اجتماع  أن  إلى  يشار 

األزمة  لحل  المتحدة  األمم  حددتها  التي  الثالثة 
والسياسي،  العسكري  المسارين  جانب  إلى  الليبية، 
مؤسسات  من  اقتصاديين  خبراء  بمشاركة  وحظي 
أعلن  الماضي  يناير   30 وفي  دولية.  ومالية  نقدية 
إلى  إحاطته  خالل  سالمة،  غسان  األممي،  المبعوث 
الجتماع  موعدا  فبراير  من  التاسع  األمن  مجلس 

القاهرة«. في  يعقد  ليبيا  ثان حول  اقتصادي 

ولم يكن المسار االقتصادي بعيدا عن العسكري، 
انتهاء  من  يومين  بعد  القاهرة  اجتماع  انعقد  إذ 
العسكرية  اللجنة  اجتماعات  من  األولــى  الجولة 
لمخرجات  العسكري  المسار   ،»5+5« المشتركة 
برلين، الذي أشار إلى عدم تفاهم حول طرق إعادة 
بينما  االشتباكات،  مناطق  إلى  الطبيعية  الحياة 
موعدا  فبراير   18 يــوم  األممية  البعثة  اقترحت 
أنها  إلى  اللجنة، مشيرة  اجتماعات  جديدا الستئناف 
على  اللجنة  طرفي«  بين  توافق  »وجــود  الحظت 
يناير   12 في  بدأت  التي  الهدنة  استمرار  أهمية 
وأعلن  خرقها.  وتجنب  احترامها  وأهمية  الماضي، 
في  بجنيف  السياسي  المسار  انطالق  موعد  سالمة 
األعلى  المجلس  حدد  حين  وفي  الجاري،  فبراير   26
مجلس  قال  الحوار،  هذا  في  الـ13  ممثليه  للدولة 
»وفقا  ممثليه  الختيار  كافيا  وقتا  يطلب  إنه  النواب 

ديمقراطية«. آلليات 
استضافت  برلين،  األلمانية،  العاصمة  أن  يذكر 
ليبيا  حول  دوليا  مؤتمرا  الماضي  يناير   19 في 
دولية  منظمات  وأربــع  ــة  دول  12 فيه  شــاركــت 
تحث  وثيقة  على  بالمصادقة  اختتم  وإقليمية، 
دخلت  التي  الهدنة  وقف  دعم  على  المشاركين 
عن  واالمتناع  الماضي،  يناير   12 في  التنفيذ  حيز 
السالح.  توريد  ووقف  الليبية،  الشؤون  في  التدخل 
المنبثقة  العمل  مجموعات  عمل  لبدء  وانتظارا 
التساؤالت  وتيرة  تتزايد  االقتصادي،  المسار  من 
وعملها،  تشكيلها  مسارات  عنه  ستسفر  ما  حول 
من  ــيــة  دول بمباركة  ستحظى  أنــهــا  خصوصا 
بينما  الدولي،  والبنك  النقد  صندوق  مؤسسات 
الصعيدين  على  للنجاح  رهنا  بمجمله  األمر  يبقى 

والسياسي. العسكري 

< تنتوش 

< ستيفاني ويليامز 

< نعمان البوري< محمد أبوسنينة

< قاعة اجتماع املسار االقتصادي للحوار الليبي يف القاهرة الثالثاء املاضي.

< محمد شتوان< فرحات بن قدارة.

الوسط: عالء حموده

للحوار  والساسي  العسكري  المساران  دخل 
في  برلين،  مؤتمر  من  المنبثق  الليبي، 
إذ اصطدم  العراقيل والتسويف،  قلب دائرة 
بمحادثات  يعرف  ما  أو  العسكري  المسار 
في   ،»5+5« المشتركة  العسكرية  اللجنة 
جنيف اإلثنين الماضي، بعراقيل قادت الحوار 
عشر  الثامن  في  محتملة  أخرى  جولة  إلى 
من فبراير الحالي، وسط تحذيرات ومخاوف 
العسكرية  العمليات  استئناف  من  دولية 
طرابلس،  للعاصمة  الجنوبية  التخوم  على 
تدفق  استمرار  من  الدولي  المجتمع  وقلق 
السالح إلى ليبيا، وهو ما تواكب مع غموض 
يخيم على الحوار السياسي المقرر عقده في 
فبراير،  من  والعشرين  السادس  في  جنيف 
إذ يواصل مجلس النواب مناقشة مقترحات 
كيفية اختيار اللجنة التي ستمثله في الحوار، 
 30 من  مطالبات  الواجهة  إلى  قفزت  فيما 
مشروع  لصياغة  التأسيسية  بالهيئة  عضوًا 
الدستور، لبعثة األمم المتحدة بـ»عدم الزج 
المزمع  النقاشات  ضمن  الدستور  بمشروع 

عقدها سواء في جنيف أو غيرها«.
البعثة األممية، وضمن المسارات الثالثة 
برلين  مؤتمر  من  المنبثقة  المتحدة  لألمم 
في 19 يناير الماضي، أعلنت السبت الماضي 
أن طرفي اجتماع المسار العسكري »5+5«، 
كامل  تفاهم  إلى  يتوصال  لم  جنيف،  في 
الطبيعية  الحياة  المثلى إلعادة  الطرق  حول 
اتفاقهما  رغــم  االشتباكات  مناطق  إلــى 
إلى  النازحين  بعودة  اإلســراع  ضرورة  على 
االشتباكات،  مناطق  في  خاصة  منازلهم، 
الحالي،  فبراير   18 تاريخ  البعثة  واقترحت 
بين  التفاوض  من  جديدة  لجولة  موعدًا 
طرفي اللجنة في جنيف، مع حرص الطرفين 
وصــواًل  التفاوض  استمرار  ضــرورة  على 

التفاقية شاملة لوقف إطالق النار.
آمر  تصريحات  جاءت  السياق،  هذا  وفي 
اللجنة  ورئيس  الميدانية  العمليات  غرفة 
في  الــوفــاق،  لقوات  الممثلة  العسكرية 
أبوشحمة،  أحمد  اللواء   ،»5+5« اجتماعات 
»عمليًا  مقترحًا  قدم  التفاوضي  فريقه  بأن 
ويؤدي الغرض«، وتمت مناقشته مع البعثة، 
التي اقترحت بعض التعديالت عليه، أضاف: 
»قبلنا بها، ولكن في النهاية لم يتم إقراره 
من بعثة األمم المتحدة نظرًا لتعنت ورفض 
الطرف اآلخر«. وحسب أبوشحمة، فإن اللجنة 
التابعة لحكومة الوفاق، تفاوضت حول وقف 
وفك  الليبي  التراب  كامل  في  النار  إطالق 
النازحين  القوات وعودة المواطنين  اشتباك 
والمهجرين، ووقف نزيف الدم بين الليبيين. 
لكنه قال إن »الطرف اآلخر« أصر على عدم 
إخالء المناطق السكنية التي بها االشتباكات 
يتم  لم  و»عليه  المسلحة  المظاهر  من 
الموافقة والتوقيع من طرفنا« على المقترح 
المقدم. فيما لم يصدر رد رسمي من الطرف 

اآلخر على ما جرى في المفاوضات.
أجــواء  سيطرت  األولـــى،  الوهلة  ومنذ 
الذي   »5+5« اجتماع  على  إيجابية  غير 
يتكون من خمسة ضباط رفيعي المستوى، 
آخرين  وخمسة  الوفاق،  حكومة  أوفدتهم 
العام  القائد  أوفدهم  المستوى،  رفيعي 

عقدت  إذ  حفتر،  خليفة  المشير  للجيش 
طرف،  كل  مع  منفرد  نحو  على  الجلسات 
وناقشت قائمة طويلة من النقاط المدرجة 
لتحويل  محاولة  في  األعــمــال،  جــدول  في 
وقف  أو  صالبة،  أكثر  هدنة  إلــى  الهدنة 

إلطالق النار.
من  األولــى  الجولة  نتائج  تبلور  وعقب 
األميركي  السفير  تحذير  كــان   ،»5+5«
العمليات  تجدد  مــن  نــورالنــد،  ريتشارد 
العسكرية في ليبيا، مؤكدًا أن السفارة تتابع 
»بقلق« التقارير »الموثوقة« التي تفيد بأن 
هناك عمليات عسكرية مهمة يتم التخطيط 
لها من قبل القوات التابعة لكل من »القوات 
الوفاق  وحكومة  الليبية«  العربية  المسلحة 
في »المستقبل القريب«. وأضاف بيان صادر 
عن السفير أنه سواء كانت )هذه العمليات( 
األعمال  فإن مثل هذه  استباقية،  أو  عدائية 

تنتهك االتفاقات التي تم التوصل إليها في 
برلين.

فقد  برلين،  مؤتمر  راعية  ألمانيا،  أما 
مؤتمر  التزامات  على  بـ»الحفاظ  طالبت 
ودائم  تام  وقف  إلى  والتوصل  اآلن  برلين 
لسان  على  ــرت  وذك العدائية«،  لألعمال 
واألدنى  األوسط  للشرق  اإلقليمي  المدير 
األلمانية  الخارجية  بوزارة  أفريقيا،  وشمال 
هناك  يكون  »لن  باك:  كريستيان  السفير 
العسكرية«.  النزاعات  ُاستؤنفت  إذا  فائزون 
ليبيا،  لــدى  الهولندي  السفير  دعــا  كما 
بحسن  »التصرف  إلــى  الرس،  تيومرس 
عمل  أي  عن  و»االمتناع  ليبيا«،  لصالح  نية 

عسكري«.
تحفظات  حمل  الروسي،  الموقف  لكن 
على التطورات األخيرة الجارية في المشهد 
الليبي، إذ أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي 

توافق  صياغة  في  التفاعل  ضرورة  الفروف، 
من  و»الــذي  نفسها،  الليبية  األطــراف  بين 
مشددًا  دولية«،  مبادرة  أية  تنجح  لن  دونه 
خالل اتصال هاتفي ونظيره األلماني، هايكو 
الكاملة  المراعاة  إلى  »الحاجة  على  ماس 
لمواقف دول الجوار الليبي واالتحاد األفريقي 

في أية تسوية لألزمة«.
لمخرجات  السياسي  المسار  يكن  ولم 
مؤتمر برلين أفضل من العسكري، إذ ال تزال 
بين  جنيف  في  المقرر  للحوار  التحضيرات 
للدولة  واألعلى  النواب  مجلسي  من  أعضاء 
النواب  مجلس  يواصل  إذ  نفسها،  تــراوح 
التي  اللجنة  اختيار  مناقشة مقترحات كيفية 
ضمن  يأتي  الذي  جنيف  حوار  في  ستمثله 
برلين.  مؤتمر  لمخرجات  السياسي  المسار 
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
صحفي:  بيان  في  العقوري،  يوسف  النواب، 

وقتًا  تتطلب  الديمقراطية  العملية  »طبيعة 
كافيًا، وإن مجلس النواب الذي يحرص على 
اتخاذ قراراته بشكل ديمقراطي والتشاور مع 

جميع أعضائه«.
ومن المقرر أن يشارك في »حوار جنيف« 
يرشحها  شخصية   13 الليبية  األزمــة  لحل 
مجلس  من  نفسه  والعدد  النواب،  مجلس 
جانبها  من  البعثة  ستختار  كما  الــدولــة، 
والثغرات  النقص  لسد  أخرى  شخصية   14
ويقول  الحوار.  مسار  في  التوازن  وتحقيق 
البطء  المبعوث األممي غسان سالمة: »إن 
في انطالق المسار يعود إلى صعوبات رافقت 
عملية اختيار الممثلين عن مجلس النواب«، 
أنهى  للدولة  األعلى  »المجلس  متابعًا: 
الصعوبات«،  بعض  يواجه  واآلخر  مهمته، 
في  صحفي  مؤتمر  خالل  تصريحات  حسب 

جنيف الخميس الماضي.

 30 مطالبة  جاءت  نفسه،  الصعيد  على 
مشروع  لصياغة  التأسيسية  بالهيئة  عضوًا 
الزج  بـــ»عــدم  األممية  للبعثة  الدستور، 
المزمع  النقاشات  ضمن  الدستور  بمشروع 
عقدها سواء في جنيف أو غيرها«. وأكدوا، في 
خطاب موجه إلى رئيس البعثة غسان سالمة 
أن  الثالثاء،  ويليامز،  ستيفاني  ونائبته، 
»المسار الدستوري الليبي يجمع بين أسلوبي 
الشعب  من  المنتخبة  التأسيسية  الجمعية 
ذهب  فقد  ثم  ومن  الدستوري،  واالستفتاء 
الديمقراطيات  أغلب  إليه  ذهبت  مما  أبعد 
الرسالة  هذه  وجاءت  الدساتير«.  وضع  في 
ردًا على تصريحات سالمة بعد يوم واحد من 
السياسي  المسار  بأن  برلين  مؤتمر  انعقاد 
»يشمل البحث في كل المواضيع السياسية 
المعلقة منذ سنوات وسنوات، وبينها مصير 
مسودة الدستور، التي تم التفاهم عليها في 

الهيئة التأسيسية«.
طريق  في  تظهر  التي  المعوقات  ومع 
تزايدت  والعسكري،  السياسي  المسارين 
تدفق  استمرار  من  الدولية  المخاوف  نبرة 
لم  التي  المخاوف  وهي  ليبيا،  إلى  السالح 
تجد آلية حاسمة في قرار مجلس األمن رقم 
الذي يمدد »تدابير  األربعاء،  الصادر   2509
وتجميد  السفر  وحظر  األسلحة  توريد  حظر 
بصادرات  المتعلقة  واإلجـــراءات  ــول،  األص
النفط غير المشروعة«، كما مدد قرار مجلس 
األمن والية فريق الخبراء المعني بالعقوبات 

على ليبيا حتى 15 مايو 2021.
وقبل أيام من صدور القرار، نقلت ممثلة 
األمم المتحدة األبرز في شؤون نزع السالح، 
المتحدة«  األمم  »قلق  ناكاميتسو،  إيزومي 
ذلك  في  بما  األسلحة،  تدفق  استمرار  إزاء 
عن طريق البحر، إلى ليبيا. وضمن المناطق 
المتعرضة للتأثير الخطير لتدفقات األسلحة 
بالتطرف  منها  والمرتبط  المشروعة،  غير 
أنحاء  »جميع  ناكاميتسو  خصت  العنيف 
أفريقيا«،  وأجزاء من وسط  الساحل  منطقة 
وفق بيان لألمم المتحدة. أما الممثل األعلى 
االتحاد  في  الخارجية  والسياسة  لألمن 
اقترح »إعادة  األوروبي، جوزيف بوريل، فقد 
للسيطرة على  البحرية،  بعثة صوفيا  إطالق 
البحر  طريق  عن  ليبيا  إلى  األسلحة  توريد 
جريدة  مع  مقابلة  في  مضيفًا  المتوسط، 
أفضل  أن  الثالثاء،  األلمانية  فيلت«  »دي 
يتمثل  الهدنة،  استمرار  لضمان  طريقة 

بحظر التزود باألسلحة.
أرمــز  »ســمــال  منظمة  أن  ــى  إل يــشــار 
سورفاي« الدولية المختصة بشؤون التسليح 
األسلحة  عدد  أن  لها،  إحصاء  في  كشفت، 
التي  أشكالها،  بمختلف  والبنادق  الفردية 
يحملها مواطنون في ليبيا خارج غطاء العمل 
لكل  بندقية   13.3 بمعدل  قدرت  العسكري 
توزع  ترتيب  أن  وأوضحت  مواطن،   100
 175 من  أكثر  في  المواطنين  بين  السالح 
دولة شملها اإلحصاء في العالم غير مرتبط 
مرتبط  ألنه  األمنية،  بالحالة  مباشر  بشكل 
التي  واألنظمة  بالقوانين  األولى  بالدرجة 
ما  وفق  األسلحة،  حيازة  للمواطنين  تتيح 
وحسب  الروسية.  »سبوتنيك«  وكالة  نقلت 
العالي  المعهد  تتبع  التي  المنظمة،  دراسة 
جنيف،  في  والتنمية  الدولية  للدراسات 
احتلت ليبيا المركز العاشر عربيًا و54 عالميًا، 
100 مواطن، إذ  13.3 بندقية لكل  بمعدل 

يوجد فيها 851 ألف سالح.
على  تظهر  التي  العراقيل  استمرار  ومع 
والسياسي،  العسكري  المسارين  طريق 
األكبر  الخاسر  هو  الليبي  المواطن  يبقى 
المعادلة الصفرية ألطراف الصراع  في هذه 
ليصبح  والدوليين،  اإلقليميين  وداعميهم 
النزاع،  أطــراف  جميع  ضحايا  هم  األطفال 
التساؤل  ويتجدد  )يونيسف(،  منظمة  وفق 
الجوالت  لمسلسل  المنتظرة  النهاية  حول 
التي دخلت فيها مسارات الحوار الليبي، وما 
هي  وغدامس  وباليرمو  باريس  كانت  إذا 
المآالت؟ أم أن هناك مفاجآت جديدة تحملها 

األقدار للمشهد الليبي.

 واشنطن حذرت من عمليات عسكرية جديدة.. وموسكو اشترطت التوافق الليبي وإشراك الجوار
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والنشر  الصحافة  على سوق  ليبيا،  في  فبراير  ثورة  أثر  برز 
 280 نحو  فيها  ظهر  حيث  بنغازي،  مدينة  في  كبير  بشكل 
بعد  وصل  حتى  تدريجيًا  ذلك  كل  تراجع  ثم  متنوعة،  جريدة 
اختفت مع  إلى عشر صحف، ثم  الثورة  ثالث سنوات من عمر 
فقط  اثنتين  جريدتين  أمام  لنصبح  »الكرامة«  عملية  بداية 
الصحف  بدأت  بنغازي  تحرير  وبعد  بنغازي«.  وأخبار  »برنيق 
من  للصدور  الصحف  من  مجموعة  وعادت  تنتعش  الورقية 

جديد، وظهرت أخرى جديدة.
بسوق  مكتبة  صاحب  حمدي  السيد  يقول  البداية،  في 
تكاد  الصحف،  شراء  على  الناس  إقبال  نسبة  »إن  الزيتون: 
المبيعات  نسبة  صحف  وهناك  الشراء،  حركة  من   1% تكون 

بها صفر«.
أن  غير  محزن،  شيء  هذا  »حقيقة  لـ»الوسط«:  ويضيف 
واحد  إقبااًل لسبب  تلقى  ما  نوعًا  الصحف الزالت  هناك بعض 

التعود على شرائها«. فقط هو 
رواجًا  تلقى  ال  دامت  ما  الصحف  لهذه  بيعه  سبب  وعن 
يأتون  الذين  المعدودين  الزبائن  أمنع عن  أن  أريد  »ال  قال: 
على  تعودت  وأنا  عليها،  تعودوا  جريدة  شراء  المكتبة،  إلى 

عرضها، وبالتالي لم أعد أستطع االستغناء عن ذلك«.
وكنموذج للصحافة الصامدة، التي استمرت ربع قرن دون 
تحريرها  رئيس  التقينا  التي  بنغازي«،  »أخبار  جريدة  انقطاع، 

العبار. السيد سالم  والكاتب  القاص 
من  الوجداني  االقتراب  هو  األول  »السبب  العبار:  يقول 
الذي  والقارئ  الجريدة  بين  عالقة  هناك  تكون  بحيث  الناس 
درسنا  بنغازي  أخبار  جريدة  خالل  ومن  فيها،  نفسه  يجد 
تصدر  التي  المدينة  في  خاصة  للناس،  المعيشي  الواقع 
المختلفة،  وظروفه  متطلباته  له  عصر  كل  وبالطبع  فيها، 
فالحظنا في بنغازي أن الناس لها حنين للتواصل االجتماعي 
والترابط االجتماعي. ولم تكن السوشيال ميديا موجودة في 
ذلك الوقت، وكان التواصل بين أبناء بنغازي في تلك الفترة 
الوفيات  صفحة  تكون  أن  على  فحرصنا  الوفيات،  خالل  من 
موجودة في كل عدد بحيث يمكن للقارئ أن يطلع على هذه 

األخبار«.
هو  عملنا  في  والمهم  أيضًا،  اآلخر  »الجانب  العبار:  وأضاف 

)ذاكرة بنغازي القديمة( وتاريخ بنغازي القديم المسكوت عنه، 
الذي كان من الصعب التطرق إليه، فكان العدد الكبير من قراء 
الجانب  لدينا  كان  أيضًا  القديمة،  المدينة  الجريدة من سكان 
هو  واألهم  اآلخر،  الجانب  الشعبي.  التراث  وجانب  الرياضي، 
صفحة )عين المدينة(، وطرحنا من خالل هذه الصفحة ما يحدث 
من سلبيات في المجتمع، وكان الناس يتطلعون من خاللها إلى 

معرفة الحلول«.
»كانت  قائاًل:  بنغازي«  »أخبار  جريدة  تحرير  رئيس  ويتابع 
رصيدًا  لدينا  جعل  كله  وهذا  الجريدة،  في  تكتب  الناس  كل 
جانب  وهو  جدًا،  مهم  آخر  جانب  وهناك  القراء،  من  كبيرًا 
لألقالم  المساحة  إتاحة  على  حرصنا  حيث  األدبية،  المواهب 
القصيرة  القصص  بنشر  فقمنا  الجريدة،  عبر  ولكن  الشابة 
الجريدة  قامت  كما  المواهب،  هؤالء  يكتبها  التي  والقصائد 
المواطن، هذا بصفة  التي تخص  الندوات  بعقد سلسلة من 
عامة ما جعل للجريدة قراء، وبالتالي خلق لدينا مصدر إعالن 

مهمًا ألي مطبوعة من أجل االستمرار«.
المدينة  عين  صفحة  »في  فيقول:  أكثر  العبار  ويوضح 
نقوم بعمل تحقيقات، واستطالعات حول ما يتم عرضه، وفي 

معنا  يتواصل  عندما  المشاكل  هذه  حل  من  نتمكن  الغالب 
المسؤولون«.

لجريدة  امتدادًا  بنغازي«،  «أخبار  جريدة  كانت  إذا  وعما 
«أخبار المدينة«، قال العبار: »ال، ليست امتدادًا لها، حيث إن 
إبراهيم  ويدعمها  آنذاك  البلدية  بقرار  ُأنشئت  المدينة  أخبار 
إلغاء  بعد  الجريدة  توقفت  ذلك  ومع  مستقلة،  بميزانية  بكار 
العريبي،  إبراهيم  السيد  إلى  مقترحًا  فقدمت  البلديات، 
بنغازي  إلذاعة  اإلدارية  اللجنة  رئيس  الوقت  ذلك  في  وكان 
إذاعة  عن  تصدر  الجريدة  إن  بحيث  1994م،  العام  المحلية 
إلى  إحالته  وتمت  بنغازي(،  )أخبار  وتسمى  المحلية  بنغازي 
وقامت  شالبي،  فوزية  السيدة  آنذاك  واإلعالم  الثقافة  أمين 
ولكن  المقترح،  هذا  في  سننظر  قائلة:  المقترح  على  بالرد 
ثم  ومن  الفترة،  تلك  في  طبعًا  الشعبيات  أمور  تنظيم  بعد 
صدر القرار بأن أمانة الثقافة واإلعالم غير قادرة على تمويل 
مرة  العريبي  إبراهيم  السيد  إلى  توجهنا  ثم  الجريدة،  هذه 
إلى  وجئنا  الصفر،  من  وانطلقنا  الموافقة  وأعطانا  أخرى، 
جريدة  إن  لنا:  فقالوا  الطباعة  أجل  من  آنذاك  الثورة  مطابع 
أن  فأخبرناهم  ألف   70 نحو  تبلغ  مديونية  لها  المدينة  أخبار 

بأي  تتبعها  وال  المدينة،  ألخبار  امتدادًا  ليست  بنغازي  أخبار 
شكل من األشكال«.

كانت  أنها  خاصة  السابق،  بالنظام  الجريدة  عالقة  وحول 
مباشر،  بشكل  النظام  باسم  ناطقة  تكون  أن  دون  تصدر 
ولكن  بالطبع،  النظام  مظلة  تحت  نصدر  »كنا  العبار:  قال 
آنذاك، والحمد هلل لم  المعمول بها  القوانين  كنا نعمل وفق 
تكون  أن  على  حريصين  فكنا  قانوني،  خرق  أي  يسجل ضدنا 
ولبعض  الظروف،  لبعض  تعرضنا  قانونية.  أعمالنا  جميع 
كمتطوعين،  نعمل  فكنا  الجارية  لألحداث  نتيجة  النكسات 
ونعمل من بيوتنا، وكنا نتواصل فيما بيننا عن طريق مواقع 
وإخراجها  المادة  تصحيح  أجل  من  االجتماعي  التواصل 
من  ذلك  وكل  مقر،  لدينا  يكن  لم  ألنه  للمطابع  وإرسالها 
لمقرنا.  عدنا  واآلن  توقفها،  وعدم  الجريدة  استمرار  أجل 
نعم ليست الجريدة باإلمكانات السابقة، ولكننا قادرون على 

االستمرار«.
)وزارة  الثقافة  أمانة  عن  الجريدة  استقالل  توقيت  وعن 
»كنا  قائاًل:  العبار  واصل  السابق(،  النظام  عهد  في  الثقافة 
مستقلين عنها ماديًا منذ التأسيس، ولكن تم االستقالل عنها 
إشرافيًا منذ العام 2011، حيث أصدرنا لها ترخيصًا بأن تكون 
جريدة مستقلة ال تتبع أي جهة كانت«. وعما إذا كانت الجريدة 
موقع  لدينا  »يوجد  العبار:  قال  لها،  إلكترونية  نسخة  ستصدر 
إلكتروني، ولكن لعدة أسباب لم نقم بتفعيله مرة أخرى، ومع 

ذلك لن نتخلى عن الورقي«.
ال  أشياء  فهناك  جدًا،  مهمة  الورقية  »النسخة  وتابع: 
المحاكم،  عن  يصدر  ما  وهو  الورقي  في  إال  نشرها،  يمكن 
نشره،  القانون  يتطلب  ما  أو  نشره،  المحاكم  تتطلب  ما  أو 
بها  يعتد  التي  الوحيدة  الوسيلة  هي  الورقية  الجريدة  ألن 
ال  اآلن،  »حتى  العبار:  قال  المبيعات،  وعن  المحاكم«.  في 
نحدد  ثم  السوق  بدراسة  نقوم  ألننا  مرتجع  لدينا  يوجد 
آالف   7 نطبع  كنا  سابقة  فترة  في  سنطبع،  نسخة  كم 
نسخة  آالف   10 لطباعة  كثيرة  أحيان  في  ووصلنا  نسخة، 
ميديا«،  »السوشيال  أن  إلى  مشيرًا  بالكامل«  توزع  وكانت 
صفحات  »هناك  قائاًل:  المبيعات،  على  كبير  بشكل  أثرت 
انتشار  سبب  مضى  فيما  وكانت  بالكامل،  بإلغائها  قمنا 
مضى  هلل  والحمد  الوفيات،  وصفحة  الرياضة  مثل  الجريدة 
توجد  وال  ألحد،  ندين  وال  قرن،  ربع  الجريدة  صدور  على 

المحاكم«. في  قضايا  لدينا 

بنغازي ــ ابتسام اغفير 

رئيس تحرير »أخبار بنغازي« سالم العبار: مضى 
على صدور الجريدة ربع قرن وال ندين ألحد

الصحافة الليبية في بنغازي بعد ثورة فبراير..

بالتزامن مع تحركات إقليمية وأممية

ازدهار مفاجئ ثم تراجع كبير في مواجهة طوفان »السوشيال ميديا«

مساع أفريقية للم الشمل وإشراك أنصار القذافي في مؤتمر مصالحة
افترق القادة األفارقة مرة أخرى في قمتهم األخيرة بأديس 
مبعوث  تعيين  مطلبهم  المتحدة  األمم  تجاهل  على  أبابا، 
مشترك بين المنظمتين إلى ليبيا، في حين برزت التجاذبات 
بين رغبة الجزائر احتضان مؤتمر للمصالحة فوق أراضيها، 
األفريقي  لالتحاد  التابعة  العليا  اللجنة  رئيس  وتفضيل 
في  معلنين  محايدة،  بأرض  يكون  أن  األزمة  بحل  المعنية 
هذا الصدد اتخاذ عدة خطوات لزيادة مشاركتهم في جهود 

السالم وتضمين أتباع النظام السابق في عملية التسوية.
من  النزاع  لحل  أخرى  طرقا  األفريقي  االتحاد  ويقترح 
التدخالت  وإنهاء  النار،  إطالق  لوقف  حقيقي  اتفاق  خالل 
وضرورة  السياسية  العملية  تقوض  التي  الخارجية 
لالتحاد،  دائم  مكتب  عبر  األزمة  تسوية  في  إشراكهم 
قبل  ولكن  طرابلس،  في  المتحدة  األمم  جانب  إلى  يعمل 
الليبيين  بين  للمصالحة  كبير  منتدى  خالل  من  شيء  كل 

أفارقة. دبلوماسيين  وفق 
سيتم  النار  إطالق  وقف  استكمال  على  االتفاق  وبمجرد 
فوق  يكون  أن  الجزائر  تصر  للمصالحة  مؤتمر  عقد 
مقترح  تبون  عبدالمجيد  الرئيس  برر  مثلما  أراضيها، 
لتقاليدها  »بالوفاء  الليبيين  األشقاء  بين  الحوار  احتضان 
في  الحدث  يكون  أن  أخرى  تريد حكومات  الدبلوماسية«، 
إليه  أبابا، ألنها تعتبر أرضا محايدة، وهو ما ذهب  أديس 
المعنية  األفريقية  العليا  اللجنة  ورئيس  الكونغو  رئيس 

نغيسو. ساسو  دينيس  بليبيا 
اجتماع  إلى  أحيل  األمر  إن  أفارقة  دبلوماسيون  وقال 
بالكونغو  المصالحة  حول  ليبيا  بشأن  التحضيرية  اللجنة 

المؤتمر. القادم للفصل في تفاصيل  في مارس 

توافق على مشاركة أنصار النظام السابق
وافق  واحدة  نقطة  هناك  عقده،  مكان  عن  النظر  وبغض 
في  والفصائل  األطراف  جميع  تضمين  وهي  الجميع،  عليها 
المؤتمر من دون التركيز على قائد الجيش الوطني خليفة 
حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، 
المجتمع  وفعاليات  القذافي  لمعسكر  الموالين  لتشمل 

المدني.
وأوضح رئيس الكونغو حول تاريخ أو مكان ومضمون عقد 
مؤتمر المصالحة أن اللجنة التحضيرية هي التي من ستقرر 
هذه التفاصيل، قبل أن يصر على »الطابع الشامل الذي يجب 
أن يتمتع به هذا المؤتمر الليبي« متابعا: »نريده أن يكون 
ومنظمات  السياسية  واألحزاب  القبائل  أعيان  يجمع  شامال 

الشباب والنساء، والقذافيين..« في إشارة إلى أتباع النظام 
السابق الذين يشكون اإلقصاء من المشاركة السياسية.

إنه سيعمل  رامابوزا،  أفريقيا، سيريل  وقال رئيس جنوب 
الرفيعة  اللجنة  يرأس  الذي  نغيسو  ساسو  دينيس  مع 
بين  مؤتمر  لعقد  ليبيا،  بشأن  األفريقي  لالتحاد  المستوى 
الليبيين لتعزيز وقف إطالق النار والحوار، مشيرا إلى مناقشة 
ليبيا  تحديد  إلى  رامابوزا  وسارع  أفريقية.  سالم  قوة  إنشاء 
التركيز  يريد  اللذين  النزاعين  باعتبارهما  السودان  وجنوب 
عليهما خالل فترة واليته لالتحاد األفريقي التي تمتد عاما 

كامال.
االتحاد  بمبادرة  المتحدة  لألمم  العام  األمين  ورحب 
المستقبل،  في  الليبية  للمصالحة  اجتماع  لعقد  األفريقي 
عاجل.  بشكل  مطلوبة  الليبية  الوطنية  »المصالحة  قائال: 
يتناغم  الدولية  المبادرات  جميع  أن  من  نتأكد  أن  يجب 

بعضها مع بعض بشكل وثيق«.

خارطة طريق مشتركة
تجاهله،  تم  غوتيريس  طاولة  على  وضع  مطلب  أبرز  لكن 
لألمم  مشترك  مبعوث  بتعيين  إقناعه  في  فشلوا  فقد 
األفارقة  ويشكو  ليبيا.  إلى  األفريقي  واالتحاد  المتحدة 

تقودها  التي  السالم  مبادرات  خالل  تهميشهم  باستمرار 
األمم المتحدة، ما استدعى أنطونيو غوتيريس خالل مؤتمر 
لـ»إحباط«  تفهمه  إبداء  إلى  أبابا  أديس  في  عقده  صحفي 
االتحاد األفريقي من »وضعه جانبا« عندما تعلق األمر بليبيا.

مع  مقابلة  في  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وتجنب 
موضوع  حول  سؤاال  اإلثنين،  يوم  الدولية،  فرنسا  إذاعة 
يفصل  لم  األمن  مجلس  »إن  بقوله:  المشترك  المبعوث 
القمة  خالل  مناقشته  تمت  ما  لكن  بعد،  األمر  هذا  في 
عمل  إمكانية  مع  مشتركة  طريق  خارطة  هو  األفريقية 
في  مقره  الموجود  ليبيا،  في  األفريقي  االتحاد  ممثلية 

المتحدة«. تونس مع بعثة األمم 
المؤتمر،  في  »القذافيين«  رؤية  من  موقفه  وحول 
عن  مباشرة  إجابة  ودون  الكونغولي  الرئيس  اقترح  كما 
قدر  منتدى شامال  يريده  إنه  غوتيريس  قال  السؤال،  هذا 
يكونوا  أن  يتعين  الجميع  أن  »أعتقد  مستطردا:  اإلمكان، 
القيام  يتعين  الذي  العمل  من  الكثير  هناك  إذ  حاضرين، 
أي  تفضيل  ودون  تمييز  دون  الجميع  تمثيل  يتم  حتى  به 
المجتمع  على  يجب  وقت  في  نحن  أخرى،  على  مجموعة 
يكون  بحيث  معا،  االلتقاء  على  قادرا  يكون  أن  الليبي 

ممكنا«. المستقبلية  الليبية  الدولة  إنشاء 

وأعرب األمين العام لألمم المتحدة عن أمله في أن يتم 
ليبيا، مشيرا إلى موقف  النار بسرعة في  توقيع وقف إطالق 
بناء من كال الطرفين )في جنيف( رغم تأكيده وجود مسائل 
المجموعات  سالح  نزع  مشاكل  حول  حلها  يتعين  عالقة 

المسلحة.
األفريقي، إسماعيل  السلم واألمن لالتحاد  وأكد مفوض 
إلى  األفريقي  االتحاد  ممثلية  لتحويل  مساع  وجود  شرقي، 
طرابلس من مقره بتونس، لتعمل عن كثب مع بعثة األمم 
المتحدة بسبب التطورات األخيرة في ليبيا، مؤكدا استعداد 

األمم المتحدة الستقبال هذه الممثلية في مقراتها.
هامش  على  صحفي  مؤتمر  خالل  شرقي  وأوضح 
يريد  الذي  االتحاد  أن  األفريقي  لالتحاد   33 الـ القمة 
األمم  مع  التعاون  في  يأمل  الليبي  بالملف  التكفل 
الوضع  لتقييم  مشتركة  بعثة  إطار  في  المتحدة، 
من  أخرى  بعثة  لنشر  واإلعداد  الميدان،  أرض  على 
بطرابلس  النار  إطالق  وقف  مراقبة  أجل  من  المالحظين 
االجتماع  أن  شرقي  وأضاف  ذلك.  يتطلب  مكان  أي  وفي 
من  كال  جمع  الذي  األفريقي،  االتحاد  قمة  سبق  الذي 
المستوى  رفيعة  اللجنة  ورئيس  واألمن  السلم  مجلس 
نغيسو  ساسو  والرئيس  ليبيا،  حول  األفريقي  لالتحاد 

االتحاد  مفوضية  ورئيس  األممي،  العام  واألمين 
االلتزام  ربط  »بإعادة  سمح  قد  فقي،  موسى  األفريقي 
واألمم  األفريقي  االتحاد  بين  أفضل  تعاون  أجل  من 
للسالم  األفريقي  االتحاد  مفوض  وقال  المتحدة«. 
ليبيا  في  المتحدة  األمم  إن  شرقي،  إسماعيل  واألمن، 
ليبيا  مشكلة  أن  مضيفا  األفريقي،  االتحاد  إلى  بحاجة 

أفريقية. مشكلة 

21 ألف »مرتزق« أفريقي يغذون الحرب
موسى  األفريقي،  االتحاد  مفوضية  رئيس  لفت  بدوره 
وصعود  ليبيا  في  األمن  غياب  بين  الصلة  إلى  فقي، 
في  فاسو  وبوركينا  والنيجر  مالي  في  اإلرهابية  الجماعات 
األفريقي تم  االتحاد  أعده  لتقرير  السنوات األخيرة. ووفقا 
الدول  من  مقاتل  ألف   21 فإن  أبابا  أديس  بقمة  تداوله 
األفريقية يشاركون حاليا في هذا النزاع الليبي، وينحدرون 
أن  كما  والنيجر.  ومالي  تشاد  من  وأيضا  السودان  من 
في  موجودة،  الدول  هذه  من  معينة  مجموعات  هناك 
بتأثير  ناهيك  الحرب،  طرفي  جانبي  على  األحيان،  بعض 
أو وجود الروس أو األتراك أو السوريين أو الفرنسيين في 

التقرير نفسه. الصراع، وفق  قلب 
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الوسط ــ عبدالرحمن أميني

مدير المنظمة الليبية للتنمية السياسية محمد العمري لـ »الوسط«: 

هدفنا توعية املواطنني بحقوقهم وواجباتهم وتعميق الحوار الوطني
السياسية  للتنمية  الليبية  للمنظمة  التنفيذي  المدير  قال 
محمد العمري، إن المنظمة تستهدف توعية المواطنين في 
في  وأوضح  المواطنة.  وحقوق  السياسية،  المشاركة  مجال 
المواطنة،  مفهوم  على  التأكيد  أن  لـ»الوسط«  تصريحات 
عمل  أولويات  من  أمر  القانون،  أمام  األفراد  بين  والمساواة 

الجمعية التي تنشط في مجال العمل األهلي في بنغازي.
احتفالية  الشباب، شاركوا في  السياسيين  نخبة من  وكان 
المنظمة  فيها  أعلنت  الدولية،  الليبية  الجامعة  احتضنتها 
المجال  في  عملها  بداية  عن  السياسية  للتنمية  الليبية 

السياسي في ليبيا، مطلع فبراير الجاري.
وحول تأسيس هذه المنظمة قال المدير التنفيذي للجمعية، 
بجهود  المنظمة  هذه  وإشهار  تأسيس  »تم  العمري:  محمد 
بعض الخبرات، والنخب التي على دراية بالمفهوم السياسي 
من أجل نشر التوعية السياسية، وخلق كوادر مؤهلة لمواكبة 
األحداث السياسية الداخلية والخارجية والتواصل للتعاون مع 
واقع  مع  يتفق  بما  ليبيا  سياسة  ورسم  القرار،  إصدار  جهات 

للجميع  مفتوحة  صدور  وكلنا  السياسية،  بالمشاهد  األحداث 
من أجل تلقي اآلراء واألفكار والمقترحات التي قد تسهم في 

المساعدة على تنفيذ مهام هذه المنظمة«.
تهدف  »المنظمة  العمري:  قال  المنظمة،  أهداف  وعن 
والتربية  السياسية  التنشئة  أسس  تعميق  على  العمل  إلى 
وارتباطه  السياسية  التنمية  بمفهوم  والتوعية  الوطنية، 
والمشاركة  الوطني  الحوار  وتعميق  المستدامة،  بالتنمية 
حقوق  من  المواطنة  مضمون  على  والتأكيد  السياسية، 
العدالة  مبادئ  نشر  على  العمل  إلى  نهدف  كما  وواجبات، 
باإلضافة  القانون،  وسيادة  اإلنسان  وحقوق  والمساواة 
والدعوة  الوطني،  األمن  على  الحفاظ  على  المساهمة  إلى 
كذلك  والتطرف،  الغلو  ومحاربة  اآلخر  وقبول  التسامح  إلى 
لمعرفة  العام  الرأي  قياس  عملية  في  المشاركة  إلى  نسعى 
المختلفة،  القضايا  إزاء  ومواقفهم  الناس،  اتجاهات 
الصائبة،  القرارات  اتخاذ  على  القدرة  ناحية  من  للمساعدة 

ومهامهم«. أعمالهم  في  النجاح  وبالتالي 
المدير  أوضح  والعضوية،  االنتساب  شروط  وحول 
للناس  متاحة  ستكون  »العضوية  بأن  للجمعية  التنفيذي 
في  المتخصصين  واألكاديميين  التوعية،  في  المتخصصة 

عمل  فريق  مع  جنب  إلى  جنبا  واإلعالم،  السياسية،  العلوم 
بالمنظمة،  العمل  خالل  من  اختيارهم  يتم  الشباب،  من 

العمل والمؤتمرات والندوات«. ومشاركتهم في ورش 
هذه  مثل  فاعلية  مدى  حول  سؤال  عن  العمري  وأجاب 
بالقول:  الناس،  لدى  السياسي  الوعي  خلق  في  المنظمات 
»بالتأكيد هناك فاعلية، فالتوعية ضرورة ولها األولوية لما 
واجتماعي،  واقتصادي،  سياسي،  تخبط  من  البالد  به  تمر 
يعرف  ال  الذي  المواطن  لتوعية  ندوات وورش عمل  فإقامة 
أشخاص  بظهور  تائها  أصبح  والذي  واجباته،  من  حقوقه 
ومصالحهم  أحقادهم  زرعوا  متخصصين  غير  اإلعالم  على 
أن  نؤمن  ونحن  البسطاء..  الناس  أذهان  في  الشخصية 
توحيد  يجب  لذلك  اإلعالم،  من  تبدأ  المواطن  توعية 
على  المهرجين  من  المواطن  وحماية  اإلعالمي،  الخطاب 
لدينا  ستكون  كمنظمة  ونحن  لهم.  حد  ووضع  القنوات 
أكاديميين  من  مختصون  أناس  يقدمها  توعوية  برامج 
لخطاب  الليبيين  وجذب  المواطن  لتوعية  خبرة،  وأصحاب 
خطابه  في  مسؤوال  ويكون  الكلمة،  يوحد  متزن  إعالمي 
وعلى  االجتماعي،  النسيج  على  المحافظة  على  اإلعالمي 

وحمايته«. المواطن  لخدمة  الدولة  مؤسسات 

بنغازي ــ الوسط

<    السيد حمدي صاحب مكتبة بسوق الزيتون<    رئيس تحرير »أخبار بنغازي« سالم العبار

<   خالل إطالق المنظمة الليبية للتنمية السياسية

<   الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسلم رئاسة االتحاد اإلفريقي لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا في أديس أبابا <   األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خالل مؤتمر صحفي في مقر االتحاد األفريقي
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تسعة أعوام مضت على إطاحة القذافي

»17 فبراير« في عيون الليبيني: ثورة تعثرت.. وشعلة أمل متقدة
الوسط ــ جيهان الجازوي ــ ابتسام اغفير

رمضان كرنفوده ـ الصغير الحداد

أول المشاركين فيها وأول من سلم السالح عادل الحاسي لـ»الوسط«:

»فبراير« ثورة شعب حقيقية.. والنخبة تتحمل املسؤولية
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الكلمة صاح عدد من سكان منطقة وسط  »سامحينا«.. بهذه 
مقبلة  رأوها  حين  »الوسط«  محررة  وجه  في  بنغازي،  في  البالد 
عليهم، حاملة الكاميرا، تسألهم عن ثورة فبراير، بعد تسع سنوات 
إلى ما  بأيديهم، وهم يشيرون  الجالسون ملوحين  انفض  عليها. 
جراء  الجميع،  كاهل  أثقلت  وأعباء  البيوت،  طال  دمار  من  حولهم 

النزوح، وكلفة اإليجار.
أحد المواطنين آثر الحديث، طالبا عدم ذكر اسمه، ليقول: »لم 
يتبق شيء. الثورة ماتت، ومن قام بها مات، رغم أنها كانت ذات 

أهداف نبيلة لكن لألسف تم استغاللها أسوأ استغالل«.
تمثلني  فبراير  »ثورة  البدين:  نورا  المعلمة  قالت  جانبها،  من 
وبقوة، فهي ثورة شعب ثار على نظام مستبد، نعم نحترم بعض 
إيجابياته، ولكن انتفاضة الشعب ال محالة من قيامها، ثورة نحترم 
فيها كل قطرة دم سالت من أجل التعبير والحرية والعدالة، سرقت 
وأحالمه  لمستقبله  التطلع  أجمع من  وحرم شبابها وشعبها  نعم، 

المهدورة، لكن برغم ذلك ما زلنا متمسكين بتحقيق أحالمنا«.
أما الطالب بكلية اإلعالم مفتاح الزكرة، فقال إن الثورة ما زالت 
موجودة »كل ما يحدث هو فبراير، ألنها ثورة تغيير ومطالب، من 
الممكن أن تكون روح فبراير غابت، وهذه الروح كانت متمثلة في 
الصف الواحد، والهدف الواحد، حيث اتفق الشعب على إنهاء حكم 
األربعين عاما. أربعون عاما دون تنمية حقيقية، ودون عيش كريم. 
الشعب كله اتفق على هذا، وهذا هو سر نجاح إطاحة نظام القذافي، 
تحقيق  تستهدف  كانت  فبراير  في  خرجت  التي  الجموع  أن  أي 
مشروع نزيه، غير أنه كان في فبراير من يتربص وهدفه السلطة 
عكس مطلب الشعب، وأيضا كان هناك مشروع آخر إقليمي، وقبله 

مشروع إقليمي عكسه فتضرر من وراء كل ذلك الشعب«.
في  شاركوا  ألنهم  نادمون  أشخاص  »هناك  مفتاح:  وأضــاف 
يخطط  وكيف  كيف سُرقت،  مدركين  غير  ولكن هم  فبراير،  ثورة 
وعددهم  الشعب،  من  أخرى صامتة  فئة  وهناك  نكبة،  تكون  بأن 
كبير يعرفون ذلك ولكن ال حول لهم وال قوة فهم يريدون العيش 
الكريم، وهذا مطلب فبراير الحقيقي. وأؤكد أن ما تبقى من فبراير 
وحرية  كريم،  بالحقوق من عيش  والمطالبة  فبراير،  هو مضمون 
التعبير، ومحاربة الفاسدين، وأن تكون ليبيا دولة تحترم هويتها، 
دولة ذات مؤسسات، وهذه المطالب ما زلنا نقاتل من أجلها، وقد 
يظن الكثير أن فبراير هي موت القذافي، ولكن هذه مغالطة كبيرة 
فلو القذافي صدق مرة واحدة وحاول التغيير ما خرج الشعب عليه«.

بدورها، تقول الطالبة بكلية اإلعالم جامعة طرابلس أمل الزادم: 
»تبقى من ثورة فبراير حلم الشباب الضائع على أبواب هذا الوطن. 

الكالم الذي ال فائدة منه، والحرية المطلوبة بأسوار السجون«.
الذي  إن  العمري  محمد  السياسي  الناشط  يقول  اقتضاب  وفي 
القاصة  أجابت  حين  في  البسطاء«،  »أحالم  هو  الثورة  من  تبقى 
حميدة سليمان عن سؤال: ماذا تبقى من الثورة، بالقول: »تبقى 

اإلرهاب«.
علي:  الدين  سيف  الشاب  اإلعالمي  قال  نفسه،  السياق  وفي 
»لألسف لم يتبق من الثورة إال الدمار والخراب والفتنة واالنقسام، 
الليبي،  للمواطن  المعيشية  األحوال  وسوء  الفقر،  نسبة  وارتفاع 
نفسه  الليبي  الشعب  هو  السبب  إنما  و  الثورة  بسبب  ليس  وهذا 

الذي لم ينهض بعد الثورة نهضة رجل واحد«.
وقالت األستاذة بقسم اإلعالم جامعة المرج منى خليفة: »الثورة 
لم يبق منها شيء سوى ذكرى الحلم للتغيير لألفضل. استغلها من 
البالد،  السيطرة على  استغلها وأفسدتها جماعة كانت تطمع في 
مكب  البالد  وجعلوا  لحرب،  جرونا  الحكم  فرصة  خسروا  وعندما 
للمرتزقة والجماعات المتطرفة والعصابات. نحن تجاوزنا الثورة أو 
بمعنى أصح انحرفنا انحرافا تاما عنها. نحن اليوم في مواجهة حرب 
وحالة تعبئة، نسأل اهلل أن نخرج منها سريعا ونلملم شتات الوطن 

وننقذ ما يمكن إنقاذه«.
»ثورة  عربية–:  لغة  ماضي–ليسانس  خالد  المواطن  ويقول 
بعض  كان  وإن  الليبيون،  أجلها  من  وضحّى  شعب  ثورة  فبراير 

من  وهم  سلطوية  أو  مادية  أطماعهم  كانت  لفبراير  الموالين 
االجتماعية  والعدالة  بالحريات  نادى  الذي  فبراير  مسار  أفسدوا 
فوق  بكرامة  والعيش  الليبي،  المواطن  حقوق  يضمن  ودستور 
األرض الليبية، ناهيك عن األطماع الخارجية التي لم تكن واضحة 
والذي  الليبيين  أجل  أنه من  نظن  وكنا  الثورة  فترة  أثناء  لليبيين 
تجلي في السنوات األخيرة«. ويضيف ماضي: »كلنا أمل في تحقيق 
األهداف التي ضحي من أجلها المواطن البسيط، وإن طال النضال 
من  هي  ليبيا  في  واألطماع  واألحقاد  ببسيطة،  ليست  فالتركة 

عرقلت المسار الديمقراطي الليبي«.
ومن جانبه، قال عبدالناصر الرباصي رئيس تجمع شباب الخير 
ببني وليد: »كل ما يحدث نتيجة طبيعية لوضع غير طبيعي، وهي 
بال شك تراكمات لنظام دام ألكثر من 40 سنة، وخّلف كما هائال 
الفجر  بعده  سيولد  عسير  بمخاض  تمر  ليبيا  واليوم  األحقاد  من 

المشرق«.
ويقول حسام محمد–ماجستير لغة إنجليزية: »ثورة فبراير مثلها 
والقهر  والفقر  للظلم  رفضا  أهلها  انتفض  عربية  ثورة  أي  مثل 
باقي  مثل  الحرية  إلى  وتطلعا  األفضل  إلى  البالد  وتغييرا ألوضاع 
الدول، غير أن ثورة فبراير مرت بعدة مطبات وما زالت حتى اآلن 
أن  وتخشى  الديمقراطية  ترفض  كبيرا من عدة دول  عداء  تواجه 
تنتقل هذه الثورات والربيع العربي إليها. ثورة فبراير تتعثر لكنها 

ال تموت وستحيا من جديد بالرغم من كل التحديات والصعاب«.
في السياق نفسه، قال عضو المجلس االنتقالي حسن الصغير: 
زال يطالب بها كل من هم في  باقية مبادئها، وما  »فبراير كلها 
وحق  المؤسسات  دولــة  هي:  المطالب  وهــذه  اليوم؛  المشهد 
المشاركة السياسية واالجتماعية والعدالة االقتصادية. أما التعامل 
منذ والدتها.  ميتة  يجعلها  أو شخوص  تاريخ  أنها  على  فبراير  مع 
فبراير  أوجدته  الذي  الحاد  التغيير  نتائج  من  ببطء  تخرج  ليبيا 
وبعض من شارك في فبراير وحتى من ناهضها. األزمات العميقة 
بحسابات العلم والسياسة تدوم لجيل أي حوالي خمسة وعشرين 
التغيير والثورة في فبراير بدأت فعال في مواجهة  ليبيا بعد  سنة. 

تبعات التغيير وبنفس الدرجة بدأت في المعالجة«.
وتقول عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية 

دولة  المدنية،  الدولة  لتحقيق  »قامت  فبراير  ثورة  إن  عمران 
المؤسسات والقانون ولترسيخ التداول السلمي للسلطة، وتحقيق 
هذا  ظل  وفي  اإلنسان،  حقوق  ثقافة  وإرساء  االجتماعية،  العدالة 
الليبية اإلنسانية والثرواتية،  الدولة  الممنهج لمقدرات  االستنزاف 
وعدم وجود قواعد حاكمة إلدارة الدولة الليبية على جميع األصعدة، 
لبناء  المعرقلة  األطراف  ومهادنة  الليبي  للواقع  التجاهل  وفي ظل 
الدولة الليبية، كل هذا أوصل الوضع في ليبيا إلى الركود السياسي 
ولن  الليبيين،  بين  االحتراب  روح  وغــذت  والمؤسف  المحبط 
يؤسس  وجود دستور  دون  ليبيا  في  الدولة  وقيام  السالم  يتحقق 
لقواعد الدولة الحاكمة، وإنني أرى أن عرض مشروع الدستور على 
االستفتاء هو الحل لكل هذه المعضالت، لكن هناك سباقا محموما 

لمنع إقرار الدستور، والبحث عن حلول ال جدوى منها«.
من  »تبقى  رشوان:  عيسى  السياسي  الناشط  يقول  حين  في 
فبراير ذكرى حركة احتجاج أو انتفاضة شعبية ضد حكومات فاسدة 
ممثلة في اللجنة الشعبية العامة، وضد وجوه أفسدت الحياة الليبية 

من  تبقى  السابق.  لنظامهم  خونة  منشقين  مسمى  تحت  حاليا 
كما  ليبيا،  أرض  من  كل شبر  في  اهلل  عند  مشاهد شهداء  الثورة 

تبقى منها أوجه الخونة للشعب الليبي ولفبراير نفسها«.
عضو المؤتمر الوطني سابقا توفيق الشهيبي، قال إنه لم يتبق 
شيء يذكر من فبراير، وأضاف: »انقسمت الثورة بين شامتين فيها 
أما عن  ونادمين عليها ومتشدقين بها والثالثة سواء في نظري، 
أضاعت حتى مفترق  ولكنها  إنها في مفترق طرق  أقول  فال  ليبيا، 

الطرق حتى نختار لها طريقا تسير فيه«.
فبراير  ثورة  إن  دخيل  أحمد  والمدون  الناشط  قال  جهته،  من 
أثر باق ومخاض عسير  تاريخا عابرا بل هي  أو  »ليست رقما فقط 
نتاج تركة  السنوات هو  اآلن خالل هذه  فيه  لبناء دولة، وما نحن 
طويلة. وبإذن اهلل سنصل لدولة المدنية، دولة العدالة والقانون«.

رفعت  التي  الشعارات  كل  إن  إبراهيم  صالح  الصحفي  ويقول 
الواقع، فالديمقراطية والتداول على السلطة  »لم نرها على أرض 
أصبح حلما بعيد المنال لليبيين، والمؤتمر الوطني يتمدد ويتلون 
منذ سنوات، ولجنة كتابة الدستور تحولت إلى مستشارين وسفراء 
يستبدلونها  بل  مناصبهم  عن  يتنازلون  ال  الحكومات  وأعضاء 
الرأي  متطرفي  سوى  منها  يبق  لم  فبراير  ومناصب.  بسفارات 

وأصحاب األحقاد على النظام السابق.
 17 ثورة  أحدثته  ما  إن  الفيتوري  أحمد  الصحفي  الكاتب  وقال 
فبراير من تغيير »لم يحدث قبل، فالربيع العربي نقل المنطقة نقلة 
نوعية. والثورات العظمى في التاريخ تقلب كل الموازين وهي كما 
الزرع يمر بمراحل ومواسم ولهذا ما نراه في المنطقة موجات عدة 
ونتائج حادة وعنيفة عميقة. فبراير أحرق كل ما قبله ولم يحن ما 

بعده«.
ويقول الناشط المدني عبدالسالم أبو إصبع إن فبراير لم تكن 
ثورة، لكنها »مؤامرة دمرت الدولة الوطنية، وهي جزء من مشروع 
الليبيين،  الشباب  من  آالف  قتل  عن  وأسفرت  الخالقة،  الفوضى 
أغلب  المطارات، وحرقت  التنمية، ودمرت  كما عطلت كل مشاريع 
الخارج«،  في  الدولة  أموال  كل  وسرقت  الليبي،  الجوي  األسطول 
في حين قال صالح العرقوب، وهو صاحب عمل حر إن ثورة فبراير 

»شعلة أمل لن تنطفئ أبدا«.

الحقوقية نيفين الباح:

الثورة انحرفت عن مسارها.. والدولة املدنية هدفنا

قال أول المشاركين في ثورة فبراير عادل الحاسي، إن االحتفاء 
بالثورة محل جدل أكيد، لكنها تظل ثورة شعب حقيقية، لم يقم 

بها فرد أو جماعة.
فيها  شارك  »كشخص  »الوسط«:  إلى  تصريحات  في  وأضاف 
شعب،  ثورة  فبراير  أن  أؤكد  صدق،  ولسان  سبق  قدم  بها  ولي 
أيديولوجية،  وال  جماعة  وال  فرد  بها  يقم  لم  حقيقية،  وثــورة 
عفوية  فبراير  دعي.  فهو  لها  دعا  أو  لها  خطط  أنه  يدعي  ومن 
له  كالزلزال  كبير  اآلن، ألنها حدث  إلى  مرادها  تحقق  ولم  عفيفة 

ارتداداته«.
وتابع: »جميعا نتذكر الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل 
الشعب  شهدها  التي  المالئكية  والحالة  الوطنية  واللحمة  فبراير 
قطعت  فقد  وداللتها،  رمزيتها  لفبراير  اليوم.  ونفتقدها  الليبي 
سنة  وأربعين  باثنين  مررنا  بعدما  االستبداد،  عودة  على  الطريق 
عجاف. اآلن وضعتنا الثورة أمام التحديات بكل قسوة. وما حققته 
حقيقي.  وطن  ببناء  لنبدأ  كبيرة  فرصة  أعطتنا  أنها  هي  فبراير 
وطن له مقومات الدولة. وكما أن الثورة كانت الفرحة واالنتصار 
كبيرة،  أعباء  لها  كانت  فقد  الفرد،  وحكم  الديكتاتورية  على 
المضادة  الثورة  حيث  خطيرة،  بمرحلة  اليوم  تمر  وهي  ومعاناة، 
في  العربي  الحلم  إفساد  يحاولون  من  وتدخل  اإلقليمي  والتدخل 
منها  جزء  مفتعلة،  فاألزمة  أزمة،  وليست  حدث  لكنها  التغيير، 
احتفاء  بالثورة  نحتفي  أن  وعلينا  الخارج،  من  منها  وكثير  داخلي 
للتأكيد على رمزيتها وداللتها ورغم ما نمر به من خيبات  شعبيا 

القادم خير«. لكن لعل 
ألن  الثورة  »تعسكرت  الحاسي:  قال  الثورة«،  »عسكرة  وحول 
المصرية.  أو  التونسية  التجربة  بخالف  ذلك  لها  أراد  النظام 
النظام هو من ذهب بها نحو الصراع المسلح منذ البدايات، حيث 
مخازن  بفتح  وقام  األمنية  والكتائب  بالعنف  الثورة  قمع  إلى  اتجه 
االتجاه  منها  أراد  من  وهو  بالعنف،  معروفة  وخطاباته  األسلحة، 
يحدث  ما  فمسؤولية  ولذلك  المسلح،  والصراع  العنف  طريق  في 
بدايتها كانت سلمية،  المظاهرات في  النظام، ألن  يتحملها  اآلن 
كان  بذلك.  يشهد  والجميع  والتغيير،  باإلصالح  تنادي  وكانت 
حراكا سلميا بدأ في بنغازي وانطلق إلى مدن المنطقة الشرقية، 
من  وغيرها  والزاوية،  والزنتان  مصراتة  إلى  ذلك  بعد  وانطلق 
مدن الغرب، لكن النظام كان عسكريا أساسا، وحاول قمع الثورة 
اآلن  ونحن  الثورة،  عسكرة  إلى  أدى  ما  وهذا  األمنية  بالكتائب 
واآلن  السالح،  انتشار  بسبب  المسلح  الصراع  هذا  آثار  من  نعاني 
مدنية،  دولة  إقامة  في  مشكلة  أصبحت  المسلحة  المجموعات 
وهذا كان مخططا من النظام لعسكرة الثورة وتغذية الصراعات، 
ثورة  وأقاليم، حتى داخل  حتى تنشطر وتتحول بين مدن وقبائل 

فبراير نفسها، ومن كانوا في خندق واحد اآلن يتصارعون«.
وردا على سؤال حول من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه األمور، 
أضاف: »تتحمل المسؤولية النخبة السياسية التي كانت متصدرة 
تلك  وكانت  جــدا،  كبيرا  كان  الحدث  ألن  السياسي،  المشهد 
أن  يجب  كان  الحجم.  بهذا  حدث  مع  التعامل  من  أصغر  النخبة 
لألمور  التصدي  لتستطيع  منها  أكبر  سياسية  نخبة  هناك  تكون 
فقط  االنتقالي  الوطني  المجلس  أقول  ال  هنا،  أنا  البداية.  منذ 
النواب  ومجلس  العام  الوطني  والمؤتمر  االنتقالي  ولكن  يتحمل، 

السياسية  النخب  فهذه  المسؤولية،  يتحملون  جميعهم  الحالي، 
كانت أصغر من الحدث، وأصغر من أن تتعامل مع التغيير بشكله 
ويوحد  الليبيين  شعث  يلم  سياسيا  مشروعا  لتنتج  الحقيقي، 
صفهم وينقلهم إلى بناء الدولة، ألن ليبيا كانت نظاما ولم تكن 

دولة«.
في  للحل  رؤيتي  »بخصوص  فقال:  الحل،  مسار  بخصوص  أما 
للشيء كن  لنقول  لدينا عصا موسى  ليست  أقول بصراحة:  ليبيا، 
فيكون، نحن أمام تحديات حقيقية، ومرحلة مصيرية. الحل يحتاج 
وخلق  وطني  مشروع  على  وجمعهم  الليبيين  شعث  لم  إلى  أوال 
المرجعية في أسرع وقت، وبناء المؤسسات بشكل مهني وأهمها 
هاتين  أن  جميعا  نعلم  أن  ويجب  واألمنية،  العسكرية  المؤسسة 
لهما  دخل  وال  والحدود  الوطن  حماية  بهما  مناط  المؤسستين، 
العربية،  الدول  في  فشل  العسكر  حكم  السياسي، ألن  الشأن  في 
واألمنية«. العسكرية  المؤسسات  السياسة عن  علينا فصل  لذلك 

تصريحاته  الحاسي  ختم  الحل،  في  المتحدة  األمم  دور  وعن 
وجميع  األمميين  المبعوثين  من  بالكثير  مرت  »ليبيا  بالقول: 
ينطلق  أرضية  إنتاج  على  قدرة  وعدم  خلل  بها  كان  معالجتهم 
أرى  للتطبيق.  قابل  حقيقي  حل  إليجاد  الليبيون  الفرقاء  منها 
في  ويسير  يتخبط  سالمة(  غسان  األممي  )المبعوث  سالمة 
السابقون  المبعوثون  له  خلقها  المسارات  هذه  لعل  مسارات، 
تجربة  وهي  وبرلمانية،  رئاسية  جديدة  انتخابات  إجراء  مع  لكني 
يجب  وعليه  السابقة،  أخطائنا  من  ونتعلم  ننتخب  لعلنا  تراكمية 
العسكري  الحسم  في  التفكير  بدل  الديمقراطي  بالخيار  التمسك 
أو االستئثار بالسلطة، وعلينا التمسك بإرادة الشعب عبر صناديق 
خاضتها  تجربة  وهذه  سياسية  مشكلة  ألي  الحل  فهي  االقتراع 

قبلنا«. اإلنسانية 

الباح:  نيفين  الحقوقية  الناشطة  قالت 
مكوناتها  بكافة  باقية  فبراير   17 ثــورة  »إن 
وتصاعدت  رقعتها  توسعت  سلمية  كانتفاضة 
إلى  ارتقت  حتى  النظام  عنف  بسبب  أحداثها 
انتشرت  ما  سرعان  التي  الشعبية،  الثورة  مرتبة 
فاليستطيع  بأكملها،  مدن  أجلها  من  وتضامنت 

أهدافها والتزييف حقائقها«. أحد محو 
»الــوســط«:  ــى  إل تصريحات  فــي  وأضــافــت 
إلى   2011 فبراير   16 منذ  بالفعل  حدث  »ما 
أجل  من  قامت  وطنية  ثورة   ،2011 مارس   19
سلمية  بمطالبات  ــدأت  ب مشروعة  مطالب 
من  مصيرهم  ومعرفة  السجناء  عن  لإلفراج 
الساعدي  خطاب  ورفض  أبوسليم،  أهالي  قبل 
الذي  حينها،  المحلية  بنغازي  إذاعة  في  القذافي 
بالمدينة.  كبيرة  فئات  وغضب  استهجان  أثار 
لحل  ــده  وال مبعوث  إنه  الساعدي  قال  وقتها 
التي  االحتقان  حالة  وبحث  بنغازي  مشكالت 
غالبية  غضب  ــار  أث ما  وهــو  مــوجــودة،  كانت 
أي  وتحت  جاء  صفة  فبأي  المدينة،  مواطني 

يتحدث؟!«. اعتبار 
احتجاجية  وقفات  بنغازي  »شهدت  وتابعت: 
النظام  إليه  لجأ  الذي  العنف  استخدام  ضد  عدة 
العناصر  من  الصفر  القبعات  ذوي  في  متمثاًل 
محامين  طالت  التي  االعتقاالت  وحملة  األمنية، 
وأبناء  المثقفين  بعض  وكذلك  وحقوقيين، 
والمواطنين  والتجار  السياسيين  من  المدينة 
أمام مبنى محكمة شمال بنغازي.. فكيف بعد كل 
وهي  الثورة،  من  تبقى  الذي  ما  نتساءل:  ذلك، 
وتكاليف  باهظة،  أثمانًا  ألجلها  الناس  دفع  التي 
السامية  ومطالبها  أهدافها  تحقق  حتى  عالية 
والمطالبة  المصير  تقرير  في  الشعب  كحق 
وقيام  والدستور  التعبير  وحرية  النظام  بإسقاط 
وإحقاق  مؤسساتية،  أسس  على  المدنية  الدولة 
دولة حقيقية  بناء  يعني  بما  المظالم،  ورد  الحق 

مجازًا«. وليس 
هناك  ــان  »كـ ــحــديــث:  ال ــاح  ــب ال ــت  ــل وواص
أطيافهم  بكافة  الليبيين  جمع  وطني  حس 
ثورية  روح  الجميع  لــدى  وكــان  ومكوناتهم، 
ومطالب  وطنية،  رؤية  وفق  التغيير،  على  مصرة 

واضحة محل توافق«.
قالت:  الثورة،  في  ساهمت  التي  القوى  وعن 
حيث  أساسي،  دور  والحقوقيين  للمحامين  »كان 
وضد  العنف،  ضد  عدة  احتجاجية  وقفات  نظموا 
ثورة  أن  على  التأكيد  هنا  وأود  الصفر،  القبعات 
ثورتا  كانت  وإنما  الخارج،  من  تبدأ  لم  فبراير 

المساعد«. العامل  بمثابة  تونس ومصر 
التظاهر  إلى  الدعوات  الباح: »خرجت  وتضيف 

خطاب  وكان  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر 
تراجع– وال  رجــوع  ال  فيه  قال  القذافي–الذي 
فخرج  الليبية،  الوطنية  الروح  أحيا  خوف  عامل 
رافضين  بنغازي،  شمال  محكمة  حول  الناس 
لها  حقيقية  دولة  إلى  حاجتهم  ومعلنين  العنف، 
كذلك  وحاجتهم  يحكمها،  ودستور  مؤسسات 

والتعبير«. الرأي  إلى حرية 
وعن دور بنغازي في الثورة، قالت: »إن المدينة 
أيام  منذ  الليبي  السياسي  المطبخ  بمثابة  كانت 
الملكية، حيث لم تكن تقوم على انحيازات فئوية 

أو عرقية، وإنما مدينة لكل مواطنيها«.
ضحايا  من  خلفته  وما  الثورة،  ضريبة  وحول 
قائلة:  الباح  نيفين  الحقوقية  أضافت  ونازحين، 
لم  فليبيا  كافة،  الليبيون  دفعه  الثمن  »هذا 
فيها  يكن  لم  سنة.  أربعين  طيلة  كدولة  تبن 
الدولة  مؤسسات. ولم يكن فيها دستور. أسس 
الليبيين  لم تكن موجودة، لذلك فإن تضرر كل 
إنه  قلنا  ولذلك  الثورة.  قبل  ما  إلرث  نتيجة  كان 
لينجح  يكن  لم  فإنه  القذافي  نجل  حكم  لو  حتى 
فتحمل  الفرد،  حكم  على  الدولة  أقام  أباه  ألن 

األمور.  إليه  آلت  عما  شخصية  مسؤولية  بذلك 
كانت  الــقــرارات.  بإصدار  المتفرد  وحــده  كان 
توفير  مع  األمنية  المنظومة  على  قائمة  دولة 
الحد األدنى للمعيشة. لم تكن المعيشة ميسرة 
الحد  الذي كان ميسرًا فقط هو  كما كان يشاع. 

األدنى منها، مثل األرز والمكرونة والخبز«.
ارتكبتها  التي  األخطاء  حول  سؤال  على  وردًا 
ضربت  التي  األخطاء  »من  الباح:  قالت  الثورة، 
عليها،  السياسي  المال  إغداق  مقتل،  في  الثورة 
والكتائب.  الــثــوار،  على  مالية  مبالغ  وتوزيع 
من  )مستقلون  سميناها  حركة  أسسنا  لذلك 
تسليح  على  ليبيا(–وقتها–لالعتراض  أجــل 
ظروف  كانت  الثوار.  على  المال  وتوزيع  الثورة، 
مشروع  عمل  بإمكانهم  كان  لكن  نعم.  حرب، 
المال  من  بــداًل  الناس  لمساعدة  منظومة  أو 

السياسي. هذا المال هو أول ما أفسد الثورة«.
أهداف؟  الثورة من  الذي حققته  ما  وبسؤالها 
أجابت الباح بالقول: »الثورة حققت هدفها حين 
ألكثر  ودولية،  محلية  برقابة  انتخابات  أقمنا 
مجلس  ثم  الوطني،  المؤتمر  النتخاب  مرة،  من 
ليبيا  تاريخ  في  مسبوق  غير  مشهد  في  النواب، 
ديمقراطية  انتخابات  وكانت  الملكية.  منذ 
السالح  يحل  لم  اقتراع شفافة.  بصناديق  نزيهة 
ولم  وثالثًا.  واثنتين  مرة  االنتخابات  إجراء  دون 
كما  االنتخابات،  إجــراء  دون  االغتياالت  تحل 
حققت  الثورة  كذلك.  الميليشيات  تمنعها  لم 
الليبيين، دون  لكل  والتعبير  الرأي  مكسب حرية 
المكاسب  أكبر  من  وكان  ترويع،  أو  مصادرة 
من  كان  أن  بعد  الدستور،  كتابة  في  الشروع 

المحظورات«.
شملت  الثورة  مكاسب  أن  الباح  وأوضحت 
واضح  بشكل  المدني  المجتمع  »ظهور  كذلك 
كما  واالتحادات«.  للنقابات  والدعوات  ليبيا،  في 
بينت أن الذي جرى للثورة، بعد تسع سنوات من 
المسار،  عن  انحراف  وإنما  إخفاقًا،  ليس  قيامها، 
وفي  السياسي،  المال  وفي  تسليحها،  في  تمثل 
من  أكثر  نفسها  الثورة  على  االنقضاض  محاولة 
وتارة  الدينيين  المؤدلجين  لصالح  تارة  مرة، 
الدولة  ينشد  الليبي  الشعب  أن  رغم  لعسكرتها، 
سقف  تحت  الليبيين  كل  يجمع  ولن  المدنية، 

المدني. النظام  إال  الوطنية  الدولة 
ُاغتيلت  باهظة.  أثمانًا  »دفعنا  وتابعت: 
شخصيات حقوقية وعسكريون وخطباء مساجد.. 
تكفل  أن  على  القادرة  وحدها  المدنية  والدولة 
للجميع التعايش فوق التراب الليبي، وفق حقوق 
ودستور  قانون  ظل  وفي  وواجباتها،  المواطنة، 
إال  يتحقق  لن  األمر  وهذا  الجميع،  على  يسري 
طاولة  على  بالجلوس  األطراف  كل  تقتنع  عندما 
أجل  من  وطنية  شجاعة  تنازالت  لتقديم  للحوار 

المنشودة«. الدولة  الوصول لهذه 
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● أطباء خالل استقبال الحاالت المشتبه بإصابتها بالفيروس● مواطنون يرتدون أقنعة في أحد أروقة وسط بكين

الفيروس القاتل يحصد أرواح قرابة األلف شخص

محاكمة العزل تنتهي وتداعياتها تستمر

ضحية العالقات بني الوسط واليمني املتطرف

تحذير جديد لـ »الصحة العاملية« بشأن كورونا.. وعودة خجولة للحياة الطبيعية بالصني

ترامب يطرد دبلوماسيًا وضابطًا بعد شهادتهما ضده أمام الكونغرس

أزمة سياسية تطيح بطموح »وريثة« ميركل لتولي املستشارية

»كورونا  فيروس  ظهور  من  شهرين  نحو  بعد 
العمال  بدأ  األولى،  للمرة  القاتل  المستجد« 
والمصانع  المكاتب  على  يتقاطرون  الصينيون 
الجاري،  األسبوع  خالل  الصين،  أنحاء  شتى  في 
بعد أن خففت الحكومة بعض القيود المفروضة 

على العمل والتنقل في أعقاب الوباء.
رأس  عطلة  من  ونصف  أسبوعين  وعقب 
السنة القمرية استؤنف العمل جزئيًا في الصين، 
فيروس  بسبب  االضطراب  من  أجواء  وسط 
من  أكثر  بحياة  أودى  الذي  المستجد«  »كورونا 

900 شخص حتى اآلن.
إلى حد  الصين مشلولة  في  الحياة  زالت  وما 
المدير  حذر  حين  في  المرض،  هذا  بسبب  كبير 
تيدروس  العالمية،  الصحة  لمنظمة  العام 
أدهانوم غيبريسوس، من أن ما ظهر من هذا 
»سوى  اآلن  حتى  يكون  ال  قد  العالمي  الداء 

الجليد«. رأس جبل 
الماليين  فيها  يعيش  عديدة  مناطق  تبقى 
الحركة، ال سيما  على  لقيود  الناس خاضعة  من 
للمرة  الفيروس  ظهر  حيث  هوباي،  مقاطعة 
األولى والخاضعة لحجر صحي بحكم األمر الواقع 
عدة  ومقاطعات  مدن  وسمحت  يناير.   23 منذ 
طالب  لكن  فبراير،   11 في  العمل  باستئناف 
سمحت  بينما  عطلتهم،  سيواصلون  المدارس 

المنزل. بالعمل من  لموظفيها  شركات 
المستجد« عن وفاة  وأسفر فيروس »كورونا 
تجاوز  حيث  القارية،  الصين  في  أشخاص   908
عدد اإلصابات 40 ألفًا، وفق آخر حصيلة صادرة 
عن السلطات اإلثنين، ما يشير إلى استقرار في 

الداء. تفشي 
سجلت  الضحايا،  لحصيلة  تحديث  آخر  وفي 
91 منها في  القارية،  97 حالة وفاة في الصين 
3 آالف إصابة جديدة. هوباي. وأحصت الصين 

الصين،  خارج  آخران  شخصان  سابقًا  وتوفي 
»كورونا  جراء  كونغ،  وهونغ  الفلبين  في 
المستجد« الذي ظهر للمرة األولى في ديسمبر 

ُاختتمت محاكمة الرئيس األميركي دونالد ترامب 
إساءة  تهمتي  من  الشيوخ  مجلس  برأه  أن  بعد 
إال  الكونغرس،  عمل  وعرقلة  السلطة،  استخدام 
أن تداعيات هذه المحاكمة لم تنتِه بعد أن قام 
المسؤولين،  من  اثنين  بطرد  األميركي  الرئيس 
أمام  عزله  محاكمة  في  ضده  شهدا  قد  كانا 
الكونغرس، ودافع ترامب عن طرد مسؤول كان 
كان  إنه  قال  و  المحاكمة  في  ضده  شهد  قد 

»متمردًا جدًا«.
الرئيس  قال  التغريدات،  من  سلسلة  وفي 
ألكسندر  الضابط  إن  ترامب  دونالد  األميركي 
فيندمان، الخبير في الشأن األوكراني، أبلغ على 
التي  الهاتفية  المكاملة  فحوى  عن  خاطئ  نحو 

تمحورت حولها محاكمة عزله.
المتحدة  الواليات  مبعوث  ترامب  طرد  كما 
لدى االتحاد األوروبي، غوردون سوندالند، الذي 

شهد ضده أيضًا في المحاكمة نفسها.
يغير  أن  يريد  ترامب  بأن  التقارير  وتفيد 
طاقم موظفيه بعد أن برأه مجلس الشيوخ من 
عمل  وعرقلة  السلطة،  استخدام  إساءة  تهمتي 
األربعاء  يوم  تاريخي  تصويت  وفي  الكونغرس. 
قرر  الجاري،  فبراير  شهر  من  الخامس  الموافق 
الـ  الرئيس  عزل  عدم  األميركي  الشيوخ  مجلس 
45 للواليات المتحدة على خلفية اتهامات تتعلق 
بتعاونه مع أوكرانيا. وكان قد تم اقتياد الضابط 
األبيض  البيت  خارج  الماضي،  الجمعة  فيندمان، 
الرئيس  بأن  نصح  أنه  يعلن سوندالند  أن  قبل 

سيتوجه إليه في الحال بالخطوة نفسها.
كما تمت إعادة يفجيني فيندمان، األخ التوأم 

المتفاقمة  السياسية  لألزمة  مفاجئ  تطور  في 
التي  كرامب-كارنباور  أنيغريت  تخلت  ألمانيا،  في 
أنغيال  األلمانية  المستشارة  مرشحة  تعد  كانت 
ميركل لخالفتها، عن طموحاتها لقيادة أكبر قوة 
األزمة  أوروبا، لتصبح بذلك ضحية  اقتصادية في 
واليمين  الوسط  بين  العالقات  بشأن  المتفاقمة 
المتطرف. واستقالت كرامب-كارنباور، زعيمة حزب 
االتحاد المسيحي الديمقراطي )يمين وسط(، من 
في  توليه  على  عام  من  أقل  بعد  المنصب  هذا 
فترة شهدت نزاعات داخلية بشأن مسألة التعاون 
المناهض  ألمانيا«  أجل  من  »البديل  حزب  مع 

للمهاجرين أم ال.
كرامب-كارنباور،  إن  حزبها  في  مصدر  وقال 
بررت قرارها التخلي عن رئاسة الحزب بأن »قسمًا 
عالقات  يقيم  المسيحي  الديمقراطي  االتحاد  من 
غير واضحة مع البديل من أجل ألمانيا« وكذلك مع 

حزب »اليسار« )دي لينكه( المتشدد.
بعدم  تقضي  سياسة  الحزب  يتبع  وقت  وفي 
المتشددين  اليسار  أو  اليمين  التعاون مع أي من 
على الصعيد الوطني، تمرد نواب من حزب االتحاد 
األسبوع  النهج  هذا  على  الديمقراطي  المسيحي 
نواب  مع  المعسكر  ذات  في  وصوتوا  الماضي، 
»البديل من أجل ألمانيا« إلطاحة رئيس مقاطعة 

تورينغن الصغيرة اليساري المتشدد.
لفرض  كرامب-كارنباور  محاوالت  وأخفقت 
ضوابط صارمة من برلين على التعاون مع اليمين 
البالد  شرق  في  خصوصاً  المتشددين  واليسار 
الذي  القوي  الدعم  يهدد  حيث  سابقاً،  الشيوعي 
في  واليسار  ألمانيا«  أجل  من  »البديل  به  يحظى 
على  التقليدية  األحزاب  قدرة  المقاطعات  بعض 
تشكيل تحالفات قائمة على األكثرية وقادرة على 

الحصيلة  وباتت  ووهان.  مدينة  في  سوق  في 
وفيات  عدد  وفيات،متخطية   910 العالمية 
قتلت  التي  )سارس(  الحادة  التنفسية  المتالزمة 
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و2003.

االستعداد للفيروس
خارج  اإلصابات  أعداد  تتزايد  أن  يمكن 
الصين مع انتقال العدوى ألشخاص لم يسافروا 
قط إلى الصين، كما حذر المدير العام لمنظمة 
»سجلت  تغريدة:  في  وكتب  العالمية.  الصحة 
لهم  ليس  ألشخاص  مقلقة  إصابات  حاالت 

الصين. إلى  بالسفر«  تاريخ 
الحاالت  من  قليل  عدد  »تسجيل  أن  وأضاف 
يمكن أن يشير إلى تفٍش أوسع في دول أخرى. 

باختصار، نحن ال نرى إال رأس جبل الجليد«.
دولية  »بعثة  وصول  المقرر  من  األثناء،  في 
العالمية  الصحة  لمنظمة  تابعة  الخبراء«  من 

في  محاٍم  وهو  فيندمان،  ألكسندر  للضابط 
التي  الجيش  وحدة  إلى  القومي،  األمن  مجلس 

كان يعمل بها في السابق.

كيف أزعج فيندمان ترامب؟
في  الكونغرس  أمام  شهادته  وخالل 
نوفمبرالماضي، قال فيندمان: »إن القلق انتابه« 
من  الئقة«  »غير  هاتفية  مكالمة  سماع  بعد 
الماضي  العام  من  يوليو   25 في  ترامب  جانب 

مع نظيره األوكراني فلوديمير زيلينسكي.
تقديم  في  تسببت  قد  المكالمة  هذه  وكانت 
في  الكونغرس  أمام  لعزله  لمحاكمة  ترامب 
الحزب  من  مشرعون  قال  و  ديسمبرالماضي. 
المساعدات  ربط  الرئيس  إن  الديمقراطي 
سياسية  امتيازات  أوكرانيا  بتقديم  األميركية 

لصالحه.
مخاوفه  على  تغلبه  كيفية  عن  سئل  وعندما 
قال  الشهادة  بهذه  اإلدالء  بعد  االنتقام  من 
المتحدة،  الواليات  »ألنها  فيندمان،  الضابط 
وهنا مسألة الحقوق يجب أن تؤخذ في االعتبار«. 

تجاه  السياسي  الموقف  خرق  ودفع  مهامها.  أداء 
شركاء  تورينغن  في  ألمانيا«  أجل  من  »البديل 
الحزب  الوطنية  الحكومة  في  األصغر  ميركل 
االشتراكي الديمقراطي للدعوة إلى محادثات طارئة 

في نهاية األسبوع بشأن مستقبل الشراكة.
االشتراكي  الحزب  إدارة  مجلس  عضو  وقال 
الديمقراطي، مايكل روث، على »تويتر«، اإلثنين، 
إن مغادرة كرامب-كارنباور، أبرز السياسيين الذين 
هو  تورينغن،  أزمة  أعقاب  في  منصبهم  غادروا 
أمر »مربك«. وأضاف: »ال يزال غير واضح إذا كان 
المعركة  في  معاً  يقفون  الالئقون  الديمقراطيون 

من أجل الديمقراطية وضد القومية«.

خرق للمحظورات
في  المتشدد  اليمين  مع  التحالف  ويشكل 

في  عمل  خبير  وهو  أيلوارد  بروس  يديرها 
الصين  إلى  سابقة،  صحية  طوارئ  حاالت 
الدول  كل  على  تيدروس  وبحسب  اإلثنين. 
وبذل  للفيروس  محتمل  لوصول  االستعداد 

الجهود الحتوائه. أقصى 
تزايد  معدل  بأن  طمأنت  قد  المنظمة  كانت 
أنه  رغم  مستقر،  الصين  في  اليومية  اإلصابات 

من المبكر جدًا تأكيد أن األسوأ قد مضى.

تحذير بريطاني
اإلثنين،  البريطانية،  الحكومة  ووصفت 
فيروس »كورونا المستجد« بأنه تهديد »خطير 
اتخاذها  وأعلنت  العامة«،  للصحة  ووشيك 

السكان. لحماية  تدابير 
بيان:  في  البريطانية  الصحة  وزارة  وقالت 
المستجد  كورونا  فيروس  نقل  أو  »اإلصابة 
العامة«،  للصحة  ووشيكًا  خطيرًا  تهديدًا  يشكل 
منع  أو  »لتأخير  تدابير  اتخذت  أنها  موضحة 

لـ»بي  فيدنمان  محامي  بريسمان،  ديفيد  وقال 
أميركي  أى  عقل  الشكوك  تساور  »ال  بي سي«: 
ولماذا  لوظيفته،  الرجل  هذا  فقد  سبب  عن 
البيت  في  العاملين  الجنود  أحد  البلد  هذا  فقد 
العالم،  في  رجل  »أقوى  وأضاف:  األبيض؟«. 
وتواطئهم،  ولينهم  المحيطين  بصمت  مدعومًا 

قرر االنتقام«.
كان  األبيض،  البيت  داخل  مصادر  وبحسب 
منذ  لزمالئه  وقال  نقل،  حركة  فيدنمان  يتوقع 
حيث  الدفاع،  لوزارة  للعودة  مستعد  إنه  أسابيع 

ال يزال يحتفظ بوظيفته كضابط هناك.

األساسية  المحظورات  ألحد  خرقاً  التصويت 
رفض  العالمية،  الحرب  بعد  ما  ألمانيا  لسياسات 

األحزاب التقليدية العمل مع تلك المتشددة.
وقال المصدر إن فشلها في إلزام أعضاء حزبها 
باتباع هذا النهج دفع كرامب-كارنباور لإلعالن خالل 
اجتماع لقادة حزب االتحاد المسيحي الديمقراطي 

بأنها »لن تترشح للمستشارية«.
محتمل  كوريث  دورها  أخيرًا  الخطوة  وتنهي 
قبل  حتى  عليه  استحوذت  موقع  وهو  لميركل، 
الحزب.   رئاسة  إلى  ميركل  من  بدعم  وصولها 
ومن المفترض أن تجرى انتخابات ألمانيا الوطنية 
المقبلة بحلول خريف العام المقبل، رغم أن التحالف 
الهش بين االتحاد المسيحي الديمقراطي وحلفائه 
البافاريين من االتحاد االجتماعي المسيحي والحزب 
االشتراكي الديمقراطي )يسار وسط( قد ال يصمد 

أعلنت  األشخاص.  مزيد  إلى  الفيروس«  انتقال 
حاالت  عدد  أن  البريطانية،  الصحة  وزارة 
المملكة  في  المؤكدة  كورونا  بفيروس  اإلصابة 
الماضية  القليلة  الساعات  خالل  تضاعف  قد 

8 إصابات. ليصل إلى 
المصابين  جميع  أن  الوزارة  وأوضحت 
بعد  أصيبوا  بريطانيا،  في  كورونا  بفيروس 
اتصالهم مع أحد المرضى المصابين بالفيروس 
نقل  تم  أنه  الوزارة  وذكرت  البالد.  داخل 
األمراض  وحدات  إلى  الجدد،  األربعة  المرضى 
توماس  وسانت  جايز  مستشفيات  في  المعدية 

ورويال فري في العاصمة لندن.
بارك«  »آرو  مستشفى  الوزارة  وحددت 
كمنشأتي  بارك«  هيل  »كينتس  ومستشفى 
ومدينة  هوبي  إقليم  صنفت  كما  »عزل«، 

ووهان في الصين »منطقة موبوءة«.
مترو شبه فارغ

السير  حركة  عادت  شنغهاي،  كما  بكين  في 

أوضح  إسبر،  مارك  الدفاع،  وزير  وكان 
بعودة  ترحب  وزارته  أن  الجمعة،  للصحفيين، 
يعملون في مهمات  كانوا  الذين  أبنائها،  جميع 
كل  »نحمى  وأضاف:  آخر.  مكان  أي  في  موقتة، 

أبنائنا من القصاص أو أي شيء مشابه«.
واحد  فيدنمان،  توأم  أن  ذكر  ترامب  وكان 

من بين أعدائه السياسيين في البيت األبيض.

سوندالند وترامب
شهادته  في  جدًا  واضحًا  سوندالند  وكان 
كانت  األبيض  البيت  إلى  زيلينسكي  زيارة  بأن 

حتى ذلك الوقت. وبحلول صيف العام الجاري، تأمل 
للعثور  منظمة  عملية  تضع  بأن  كرامب-كارنباور 
على الشخصية المناسبة لقيادة االتحاد المسيحي 
االتحادية  االنتخابات  حمالت  إلى  الديمقراطي 
أنه  الواضح  »من  الحزب:  لقادة  وقالت  المقبلة. 
الحزب  زعامة  ذاتها  الشخصية  تتولى  أن  يجب 
ميركل  لقرار  ضمني  انتقاد  في  والمستشارية«، 
المستشارة  المنصبين. وتخلت  العام 2018 فصل 
سلسلة  وقع  على  الحزب  زعامة  عن  المخضرمة 
هزائم انتخابية على صعيد المقاطعات، بينما قوض 
صفوف  ضمن  شعبيتها  المتشدد  اليمين  صعود 

حزبها.

سباق إلى القمة
ورغم أن ميركل عينتها كوزيرة للدفاع في يوليو 
الماضي لمنحها سلطة تولي منصب اتحادي، إال أن 
كرامب-كارنباور لم تتمكن قط من فرض سلطتها 
في االتحاد المسيحي الديمقراطي بعد فوزها بفارق 

ضئيل على منافسها فريدريخ ميرز.
لخالفة  السباق  إطالق  حالياً  انسحابها  ويعيد 
 ،2005 العام  منذ  السلطة  ميركل  وتولت  ميركل. 
للمنصب  تترشح  لن  أنها  إلى  أشارت  لكنها 
المسيحي  االتحاد  زعامة  عن  تخلت  بينما  مجددًا، 
سابقاً،  ميركل  ميرز، خصم  ويتحين  الديمقراطي. 
الفرصة لخوض المنافسة للوصول إلى السلطة منذ 
الحزب.  زعامة  انتخابات  كرامب-كارنباور  تصدرت 
الحزب  أجنحة  من  قوي  بدعم  يحظى  يزال  وال 
المؤيدة للنشاط التجاري وذات الميول المحافظة 

بشكل أكبر.
االتحاد  كتلة  زعيم  تخلى  الماضي،  واألسبوع 
عن  السابق  البرلماني  الديمقراطي  المسيحي 
إلدارة  العمالقة  روك«  »بالك  شركة  في  وظيفته 
إعادة  في  أقوى  بشكل  الحزب  »لدعم  األصول 

تجديد نفسه والدخول مجددًا في السياسة«.

االزدحام  لكن  الطرقات،  إلى  طفيف  بشكل 
المدينتان  هاتان  تشهده  الذي  االعتيادي 

غائبًا. كان  العمالقتان 

السفينة الموبوءة
اليابانية  الصحة  وزارة  أعلنت  آخر  وفي تطور 
على  آخرين،  شخصًا   60 نحو  إصابة  من  التأكد 
الصحي،  للحجر  خاضعة  سياحية  سفينة  متن 

المستجد«. »كورونا  بفيروس 
أنهم  اإلثنين،  بالوزارة،  مسؤولون  وذكر 
يستطيعون  وال  مرتين،  النتائج  يفحصون 
أنهم  مضيفين  بدقة،  الرقم  عن  اإلفصاح 

قريبًا. التفاصيل  مزيد  سيكشفون 
إن  وقال مسؤولون صحيون في وقت سابق 
 3711 بين  من  بالفيروس  ُأصيبوا  شخصًا   70
برينسيس«  »دياموند  السفينة  متن  على  راكبًا 
ميناء  في  الصحي  للحجر  يخضعون  الذين 

بالقرب من طوكيو. يوكوهاما 

أن  يمكن  كييف  في  تحقيقات  بإطالق  مشروطة 
تكون مفيدة سياسيًا للرئيس ترامب.

مقابل؟  هناك  كان  هل  سوندالند  وتساءل 
فيما  سابقًا،  بشهادتي  أدليت  »كما  وأضاف: 
األبيض  للبيت  المطلوبة  بالمكالمة  يتعلق 
كان  األبيض،  البيت  في  الرئيسين  واجتماع 

الجواب نعم«.
مع  يعمل  الوقت  ذلك  في  سوندالند  وكان 
جيلياني،  ردي  لترامب،  الشخصي  المحامي 
من  مباشر  بتوجيه  األوكرانية  السياسة  بشأن 

الرئيس.
وفي بيان صادر عن محاميه، قال سوندالند: 
لي  الفرصة  إلتاحة  ترامب  للرئيس  ممتن  »أنا 
للعمل معه، وأتوجه بالشكر أيضًا لوزير الخارجية 
وللموظفين  المستمر،  لدعمه  بومبيو  مايك 
المتحدة  الواليات  بعثة  في  والمتفانين  المهرة 

إلى االتحاد األوروبي«.
النائب  قال  سوندالند،  طرد  على  وردًا 
الشؤون  لجنة  رئيس  إنغل،  إليوت  الديمقراطي 
أمر  »هذا  بيان:  في  النواب،  بمجلس  الخارجية 

غوانتشو  أعلنت مقاطعة  الصين،  وفي جنوب 
وتيرتها  إلى  ستعود  العام  النقل  حركة  أن 
المعتادة، في حين أشارت وسائل إعالم رسمية 
أقل  كانت  بكين  مترو  ارتياد  نسبة  أن  إلى 
عمل  يوم  خالل  المعتاد  من  بالمئة  بخمسين 

عادي في األسبوع.
الموظفين  أوساط  في  خوف  ويسود 
أعمالهم. وقال عامل في صالون  إلى  العائدين 
في  تجاري  حي  في  زبائنه  من  فرغ  تجميل 
»إذا  موضحًا:  طبعًا«،  قلقون  »نحن  العاصمة: 
ونعرض  حرارتهم،  بقياس  نقوم  زبائن،  دخل 
غسل  منهم  ونطلب  معقم  استخدام  عليهم 
والمطاعم  المتاجر  اعديد  زال  وما  يديهم«. 
والرياضة  السينما  كصاالت  العامة  واألماكن 

مغلقة في كافة أرجاء البالد.
داخل  الموظفين  شنغهاي  بلدية  ونصحت 
عمل  ساعات  اعتماد  مع  التجمع  بعدم  المكاتب 
الطعام بشكل مشترك  تناول  وتفادي  متداخلة، 
على  يحافظوا  أن  عليهم  الذين  الزمالء  بين 
بينهم. كما فرض  مسافة تزيد على متر في ما 

التهوية. أنظمة  إطفاء 
للتواصل  تالك«  »دينغ  تطبيق  بحسب 
مليون   200 استخدم  المهني،  االجتماعي 
العمل من  ليتمكنوا من  الموقع  شخص خدمات 
بيوتهم. وفي مؤشر إلى الصعوبات االقتصادية 
اإلثنين  بكين  أعلنت  الفيروس،  عن  الناتجة 
ارتفاعًا بأكثر من 20 % ألسعار الطعام في يناير.

وأغلقت طرقات في مناطق مختلفة في البالد 
في محاولة للتصدي إلى الداء.

االقتصادي في شركة »نومورا«  الخبير  وحذر 
أن  من  الخميس  تينغ  لو  المالية  للخدمات 
قبل  تفسد  أن  يمكن  الغذائية  السلع  »بعض 
حركة  في  لالضطرابات  نظرًا  المدن  إلى  نقلها 
الفواكه  خصوصًا  الحجر،  وإجراءات  النقل 

واللحوم«. والخضار 
وفي العالم، تأكدت 320 إصابة في 30 بلدًا. 
راشدين   4( إضافية  إصابات  فرنسا  وأعلنت 
عدد  يرفع  ما  البريطانية(،  الجنسية  من  وطفل 

اإلصابات في هذا البلد إلى 11.

مخٍز بالطبع. ولكن هذا ما يجب أن نتوقعه اآلن 
لكن  العزل،  لمحاكمة  تقديمه  تم  رئيس  من 
المحاسبة  وفوق  القانون  فوقه  أنه  قرر  حزبه 
الحزب  الكونغرس عن  من أي أحد«. لكن عضو 
إقالة  عن  دافع  ماسي،  توماس  الجمهوري، 
وليس  أمين،  غير  شخص  »إنه  قائاًل:  فيندمان، 
مبلِّغًا ... القائد األعلى الحالي ال يتلقى أوامر من 

الضباط «.

ميدوز بديل مولفاني
الجمعة،  يوم  اإلعالم  لوسائل  تصريحات  في 
ميك  بأن  تفيد  التي  التقارير  إن  ترامب  قال 
الجيش  أركان  رئيس  بأعمال  القائم  مولفاني، 
األميركي، سيتم فصله كانت »خاطئة«، قائاًل إن 

لديه »عالقة جيدة« معه.
وأشارت الشائعات إلى أن مارك ميدوز، وهو 
الشمالية، سيحل بدياًل  نائب عن والية كارولينا 

لمولفاني.
وسافر ميدوز، الذى تقاعد من مجلس النواب 
المحافظ  الحرية  حزب  تكتل  يرأس  كان  حيث 
تابعة  طائرة  متن  على  ترامب  مع  المتشدد، 

لسالح الجو يوم الجمعة الماضي.
وفي مؤتمر صحفي نادر عقده البيت األبيض 
ترامب  مولفاني  ورط  الماضي،  أكتوبر  في 
أوكرانيا  مع  المزعومة  الصفقة  عن  بحديثه 
وكان  الوقت«.  طوال  ذلك  نفعل  »نحن  بقوله: 

ترامب غاضبًا بسبب ذلك.
عن  مكتوب  بيان  في  مولفاني  تراجع  ثم 
واضحًا،  أكون  أن  لي  اسمحوا  وقال  تعليقاته 
بين  اإلطالق  على  ربط  أي  هناك  يكن  لم 
تحقيق  وأي  األوكرانية  العسكرية  المساعدات 

في الفساد قبيل انتخابات العام 2016.

بكين، لندن، طوكيو – وكاالت

واشنطن – وكاالت

برلين – وكاالت

● أنغيريت كرامب- كارنباور والمستشارة األلمانية انغيال ميركل في برلين

● رئيسة حزب »شين فين« ماري لو ماكدونالد تحتفل بفوز الحزب في االنتخابات التشريعية

● الرئيس األميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت األبيض

● ألكسندر فيندمان● غوردون سوندالند

حزب »شني فني« يحقق فوزًا تاريخيًا 
في االنتخابات التشريعية بإيرلندا

الوسطيين  الحزبين  حساب  على 
يتشاركان  ما  غالبًا  اللذين  الرئيسيين 
فين«  »شين  حزب  حقق  السلطة، 
للجيش  السياسية  الواجهة  يعتبر  الذي 
في  تاريخيًا  اختراقًا  اإليرلندي  الجمهوري 
االنتخابات التشريعية في إيرلندا. وتشكل 
هذه االنتخابات، التي جرت السبت، ضربة 
فاردكار  ليو  الوزراء  رئيس  لحزب  قاسية 
»فين غايل« )العائلة اإليرلندية( الذي حل 

ثالثاً في النتائج.
وبحسب النتائج الصادرة في ختام الجولة 
حل  األحد،  األصوات  تعداد  من  األولى 
»شين فين« في الصدارة مع نسبة 24.5% 
الكبيرين من  الحزبين  أمام  من األصوات، 
يمين الوسط، »فيني فيل« )جنود المصير( 
الوزراء  رئيس  وحزب   %22.2 حصد  الذي 
 %20.9 نسبة  حاز  الذي  واليته  المنتهية 

فين«  »شين  رئيسة  رحبت  األصوات.  من 
توحيد  أجل  من  ينشط  الذي  اليساري 
إيرلندا الشمالية مع جمهورية إيرلندا، ماري 
كتبت  حيث  النتيجة  بهذه  ماكدونالد،  لو 
على »تويتر«: »األمر رسمي، شين فين فاز 
في االنتخابات«. وتبقى معرفة كيف ستوزع 
البالغ  البرلمان  مقاعد  على  النسب  هذه 
الممكن  من  وليس  مقعدًا.   160 عددها 
معرفة التشكيلة النهائية للبرلمان إال بعد 
األمر  األصوات،  فرز  من  تماماً  االنتهاء 
النظام  بسبب  أيام؛  لعدة  يحتاج  قد  الذي 

االنتخابي المعقد.
وال يمنح الناخبون صوتهم لالئحة معدة 
الخاصة عبر  مسبقاً، بل يشكلون الئحتهم 
وضع الناخبين بترتيب قائم على المفاضلة. 
في  حظاً  األوفر  فيل«  »فيني  حزب  ويبقى 
في  المقاعد  من  عدد  أكبر  على  الحصول 
مجلس النواب ألن »شين فين« لم يخض 
االنتخابات إال بـ42 مرشحاً، أي أدنى بمرتين 
تقريباً من عدد مرشحي الحزبين الوسطيين.

دبلن – وكاالت
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بعد 17 سنة على »جرائم« دارفوربتهمة التآمر على الجيش والدولة الجزائرية

متظاهرون حاولوا منع مشاركة النواب

15 عامًا لسعيد بوتفليقة وحنون ومدين وطرطاق

البرملان اللبناني يمنح الثقة لحكومة »دياب«.. وطرح خطة إنقاذ شاملة 

والمؤامرة  الجيش  بسلطة  »المساس  بتهمتي 
عسكرية  محكمة  قضت  الدولة«،  سلطة  ضد 
جزائرية الثالثاء، بالسجن 15 عاما في االستئناف 
الجزائري  الرئيس  شقيق  بوتفليقة،  سعيد  على 
من  واثنين  بوتفليقة،  عبدالعزيز  السابق 

المسؤولين األمنيين السابقين.
المتهمة  ،وكيل  غشير  بوجمعة  المحامي 
األمين  حنون،  لويزا  القضية  هذه  في  الرابعة 
على  »الحكم  تم  أنه  أكد  العمال،  لحزب  العام 
سعيد بوتفليقة والجنرال بشير طرطاق والجنرال 
محمد مدين بالسجن 15 عاما.. وتم تأكيد الحكم 
األول«. وأوضح غشير أن حنون التي كان حكم 
البداية،  محكمة  أمام  عاما   15 بالسجن  عليها 

خفف حكمها إلى ثالثة أعوام، و»ستخرج«.
العسكرية  االستئناف  مجلس  نيابة  وكانت 
طالبت بعقوبة السجن 20 سنة لسعيد بوتفليقة 
ومسؤولين  السابق،  الجزائري  الرئيس  شقيق 
رئيسة  ولويزة حنون  االستخبارات،  سابقين في 

حزب العمال.
األربعة  المتهمين  محاكمة  األحد  وبدأت 
االستئناف  قبول  بعد  مايو،  منذ  المسجونين 
بأحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم في 25 
بالبليدة  المحكمة العسكرية  2019 عن  سبتمبر 
ثالثة  محامو  وطلب  الجزائرية.  العاصمة  جنوب 
وجرت  بتبرئتهم.  المحاكمة  حضروا  متهمين 
المحاكمة في جلسة مغلقة غاب عنها الصحفيون 

وسط انتشار أمني كثيف.
وقال المحامي فاروق قسنطيني إنه سيحمل 
إدانة  حال  في  العليا  المحكمة  إلى  الملف 
الذي  مدين،  محمد  المتقاعد  الفريق  موكله، 

وسط احتجاجات المتظاهرين في محاولة لعرقلة 
وصول النواب إلى البرلمان واندالع المواجهات 
بينهم وبين القوى األمنية، الثالثاء، منح المجلس 
النيابي اللبناني الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة 
حسان دياب خالل جلسة مناقشة البيان الوزاري. 
 84 ورغم االحتجاجات في الخارج، حضر الجلسة 
نائبا من أصل 128، ووفروا النصاب الالزم لها، 
الذي  الوزاري  البيان  بقراءة  وقد استهلها دياب 
إلخراج  سريعا«  طوارئ  »خطة  تنفيذ  تضمن 
البالد من االنهيار االقتصادي الذي تشهده منذ 

أشهر.
ساعات،  ثماني  نحو  استمرت  جلسة  وبعد 
أعلن رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، أن 63 
نائبا صوتوا لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، 
واحد.  نائب  وامتناع  منهم   20 رفض  مقابل 

وأنهى كلمته بـ»مبروك«.
وخالل الكلمة التي طلب فيها من النواب منح 
الثقة للحكومة، قال دياب: »نحن نتبنى مطالب 
االنتفاضة.. الثورة التي أحدثت زلزاال في البلد«.

من  يناير   21 في  الحكومة  دياب  وشكل 
ومن  بغالبيتهم،  معروفين  غير  وزيرا  عشرين 
تم  وقد  االختصاصات.  وأصحاب  األكاديميين 
يعتبرها  قد  أسماء  تجنب  بغرض  اختيارهم 

المتظاهرون استفزازية.
دياب  حكومة  يرفضون  متظاهرين  أن  إال 
ويرون أنها ال تحقق مطالب رفعوها منذ أشهر 
ومستقلين  اختصاصيين  من  حكومة  بتشكيل 
بل  التقليدية،  السياسية  األحزاب  عن  تماما 
سوى  يمثلون  ال  الجدد  الوزراء  أن  يعتبرون 
يطالبون  أنهم  كما  سمتهم،  التي  األحزاب 

اشتهر بالجنرال توفيق، الرئيس السابق لدائرة 
كانت  التي  التسمية  وهي  واألمن،  االستعالم 

تطلق على االستخبارات بين 1990 و2015.
ونظرا للصالحيات الكبرى التي تمتع بها طوال 
25 سنة من قيادته للجهاز كان البعض يرى أنه 

حول االستخبارات إلى »دولة داخل الدولة«.

ملف فارغ
حنون  ولويزة  توفيق  الجنرال  جانب  وإلى 
مثل المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة )62 سنة( 
مستشار الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة منذ 
1999، الذي تحول إلى الرجل القوي الفعلي في 
القصر الرئاسي دون سلطات دستورية، خصوصا 
إلى  قوته  وازدادت  شقيقه.  صحة  تدهور  بعد 

من  جزء  أنهم  معتبرين  باالستقالة،  النواب 
الفاسدة. ويرى محللون أيضا  السياسية  الطبقة 
أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لفريق 
وحلفائه،  اهلل  حزب  من  مؤلف  واحد  سياسي 
وأبرزهم حركة أمل برئاسة بري، والتيار الوطني 

الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون.
الثقة  منح  لصالح  الفريق  هذا  نواب  وصوت 
للحكومة، بينما رفضتها أحزاب أخرى أبرزها تيار 
المستقبل، بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد 

الحريري.

»ال ثقة«
غير  تظاهرات  أكتوبر   17 منذ  لبنان  ويشهد 
يتهمها  التي  السياسية  الطبقة  ضد  مسبوقة 

درجة اعتباره »رئيسا ثانيا« بعد إصابة الرئيس 
بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلت حركته 

وأفقدته القدرة على الكالم.
أما المتهم الرابع فهو اللواء المتقاعد مساعد 
بعد  المنصب  في  وخلفه  سابقا،  توفيق  الجنرال 
تنحيته في 2015، بشير طرطاق، منسق مصالح 
األمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة 
استقالة  بعد  منصبه  غادر  وقد  الجمهورية. 
بوتفليقة، ورفض طرطاق المثول أمام المحكمة 

وكذلك محاموه.
وتم حبس المتهمين األربعة في مايو 2019 
في قضية تتعلق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، 
ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، 
المتوفى  األركان«  رئيس  »لعزل  خطة  لوضع 

السياسية  األزمات  إدارة  في  بالفشل  اللبنانيون 
وتيرة  وتراجعت  المتالحقة.  واالقتصادية 
خلفا  حكومته  دياب  تشكيل  بعد  التظاهرات 
ضغط  تحت  استقالت  التي  الحريري  لحكومة 

الشارع.
وفرضت القوى األمنية والجيش، الثالثاء، طوقا 
أمنيا في محيط مقر البرلمان، وأغلقت طرقا عدة 
المتظاهرين  لمنع  الضخمة  اإلسمنتية  بالحواجز 

من الوصول إلى مبنى المجلس النيابي.
واندلعت على أحد الطرق مواجهات استمرت 
ساعات بينهم وبين القوى األمنية، التي رشقوها 
بالحجارة، فردت باستخدام خراطيم المياه والغاز 

المسيل للدموع.
 328 معالجة  اللبناني  األحمر  الصليب  وأعلن 

علنًا  مطالبته  غداة  صالح،  قايد  أحمد  الفريق 
األزمة  من  للخروج  الجمهورية  رئيس  باستقالة 

التي بدأت مع حركة االحتجاج في 22 فبراير.

صراع داخل الحكم
بوتفليقة  سعيد  فإن  االتهام  غرفة  وحسب 
طلب مساعدة الرئيسين السابقين لالستخبارات 
الذي  منصبه،  من  صالح  قايد  إقالة  أجل  من 
طوال  لبوتفليقة،  وفيا  وظل   2004 منذ  شغله 

15 سنة.
قادة  األركان جمع كل  رئيس  فعل  رد  وكان 
الحكومي،  التلفزيون  بثه  اجتماع  في  الجيش 
ليطلب رحيل الرئيس »فورا«، وهو ما حصل في 

2 أبريل.
فإن  المراقبين  من  العديد  إلى  وبالنسبة 
المتهمين األربعة هم في الحقيقة الطرف الخاسر 
في صراع طويل خالل حكم بوتفليقة، بين جهاز 

االستخبارات ورئاسة األركان.
رئيس  من  القريبة  حنون  لويزة  واعترفت 
بوتفليقة،  سعيد  ومن  األسبق  االستخبارات 
بوتفليقة  سعيد  مع  اجتماع  في  شاركت  بأنها 
مطالبة  غداة  مارس،   27 في  توفيق  والجنرال 
بوتفليقة.  باستقالة  علنا  الجيش  أركان  رئيس 
لكنها »رفضت اعتبار ذلك مؤامرة ضد الدولة«، 

حسب محاميها.
وبعد بضعة أيام من الحادثة، اتهمهم قايد 
صالح باالجتماع للتآمر ضد الجيش. وبعد صدور 

األحكام وصفها بـ»الجزاء العادل«.
بعد  »المعطيات«  تتغير  أن  المحامون  ويأمل 
وفاة قايد صالح في 23 ديسمبر، هو الذي اعتبر 
استقالة  بين  الفترة  في  للبالد  الفعلي  الحاكم 
بوتفليقة وانتخاب الرئيس عبدالمجيد تبون في 

12 ديسمبر.

المسيل  للغاز  التعرض  جراء  المكان  في  شخصا 
للدموع وإصابات أخرى، كما نقل 45 شخصا إلى 

المستشفيات.
ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  ودانت 
ضد  المفرطة«  »القوة  األمنية  القوى  استخدام 
المنظمة  في  لبنان  باحثة  وقالت  المتظاهرين. 
الحكومة  رئيس  كان  وقت  »في  مجذوب:  آية 
برلمان نصفها  قاعة  أمام  يتحدث  دياب  حسان 
فارغ حول الحق في التظاهر، رمت القوى األمنية 
في  الناس  على  واعتدت  للدموع  المسيل  الغاز 
محيط  في  المتظاهرين  انتشار  ورغم  الخارج«. 
النواب بالوصول، حتى إنه منهم  المجلس نجح 
من وصل باكرا أو نام في مكتبه، وفق ما نقلت 
الوزراء  وسائل إعالم محلية. وأثناء محاولة أحد 
أمام  متظاهرون  وقف  المنطقة،  إلى  الوصول 
أحدهم  وصرخ  بالبيض،  ورشقوها  السيارة 
»استقل!«. وأصيب أحد النواب في رأسه، وفق ما 
نقل مكتبه، أثناء محاولته الوصول إلى البرلمان، 
وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العالج قبل أن 

يعود الحقا لحضور الجلسة.

خطة طوارئ
وفيه  الوزاري،  البيان  الثالثاء،  دياب،  وتال 
نهاية  قبل  »إنجاز خطة طوارئ  الحكومة  التزام 
فبراير لمعالجة حاجات الناس الطارئة ومواجهة 
وإلحاقها  الداهمة«،  والتحديات  االستحقاقات 
مراحل  ثالث  على  متكاملة  شاملة  إنقاذ  بخطة 

من مئة يوم إلى ثالث سنوات.
يمر  يوم  »كل  أن  من  الوزاري  البيان  وحذر 
من دون المضي في التنفيذ يكلف البلد وناسه 
إلى  نصل  وقد  واألضرار،  الخسائر  من  المزيد 
االنهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا 

إن لم نقل شبه مستحيل«.

منذ  دارفور  إقليم  في  ارتكبت  جرائم  جراء 
أنه  سوداني  مسؤول  أعلن   ،2003 العام 
البشير  عمر  السابق  الرئيس  تسليم  سيتم 
وثالثة أشخاص آخرين إلى المحكمة الجنائية 
التعايشي، عضو  الدولية. وقال محمد حسن 
عاصمة  جوبا،  في  االنتقالي  السيادة  مجلس 
بين  مفاوضات  تجري  حيث  السودان،  جنوب 
لدى  إن  اإلقليم،  من  ومسلحين  الحكومة 
مثول  على  الموافقة  في  »قناعة  الحكومة 
أمام  القبض  أوامر  ضدهم  صدرت  الذين 
المحكمة الجنائية الدولية« وأن هذا »ناتج من 

مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة«.
غرب  الواقع  اإلقليم  في  النزاع  واندلع 
البالد عندما حملت السالح مجموعات تنتمي 
الخرطوم  حكومة  ضد  أفريقية  أقليات  إلى 
واقتصاديا.  سياسيا  اإلقليم  تهميش  بدعوى 
البشير  حكومة  استعانت  لذلك  فعل  وكردة 

بمجموعات عربية.
جراء  قتل  المتحدة  األمم  تقارير  ووفق 
2.5 مليون من  ألف شخص وفر   300 النزاع 
منازلهم، في حين كانت حكومة البشير تصر 

على أن عدد القتلى لم يتجاوز عشرة آالف.
في  الدولية  الجنائية  المحكمة  وأصدرت 
اعتقال  أوامر  و2010  و2009   2008 أعوام 

بحق عمر البشير، الرئيس الذي أطاحه الجيش 
في أبريل الماضي، وعبدالرحيم محمد حسين، 
هارون،  محمد  وأحمد  األسبق،  الدفاع  وزير 
أحد مساعدي البشير، ووزير الدولة بالداخلية 
األسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، 
بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد 
في  البشير  ويحتجز  حرب.  وجرائم  اإلنسانية 

سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم.
التعاون  ترفض  البشير  حكومة  وظلت 
أحال  التي  الدولية  الجنائية  المحكمة  مع 
بعد  دارفور،  ملف  الدولي  األمن  مجلس  لها 
مزاعم جرائم  تحقيقا حول  أممية  بعثة  إجراء 
في اإلقليم. وأضاف التعايشي: »االتفاق على 
المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خالل 
تامة  قناعة  من  تأتي  التي  االنتقالية  الفترة 
بأنه ال يمكن الوصول إلى سالم شامل دون 
تلك  إلنجاز  المؤسسات،  هذه  على  االتفاق 
اإلفالت  عدم  مبادئ  على  واالتفاق  المهمة 
من العقاب«. واالتفاق حول أربع آليات رئيسية 
لتحقيق العدالة في دارفور، أوالها مثول الذين 
المحكمة  أمام  القبض  أوامر  صدرت ضدهم 
الخاصة  المحكمة  وآلية  الدولية،  الجنائية 
منوط  خاصة  محكمة  وهي  دارفور،  بجرائم 
بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا، بما 
الدولية،  الجنائية  المحكمة  قضايا  ذلك  في 
ذات  القضايا  وآلية  التقليدية  العدالة  وآلية 

العالقة بالعدالة والمصالحة.

بعد مقتل ثمانية من المحتجين المناهضين 
أعلن  الماضي،  األسبوع  العراقية  للحكومة 
الشيعي مقتدى الصدر، حل مجموعة  الزعيم 
والمتهمة  لتياره  التابعة  الزرق«  »القبعات 
النجف والحلة  بمهاجمة خيم متظاهرين في 
جنوب بغداد. وكتب الصدر في تغريدة نشرها 
على حسابه في »تويتر«: »أعلن حل القبعات 
في  بعنوانه  التيار  بتواجد  أرضى  وال  الزرق 
اندمج وصار منهم وبهم  إذا  إال  المظاهرات 
بدون التصريح بانتمائهم«، وذلك بعد أيام 
من مطالبة المرجعية الشيعية القوات األمنية 
ومدن  بغداد  وتشهد  المتظاهرين.  بحماية 
الجنوب ذات الغالبية الشيعية منذ األول من 
انتخابات  إجراء  إلى  تدعو  تظاهرات  أكتوبر، 
مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء 

السابق عادل عبدالمهدي إلى االستقالة.
الصدر  مناصرو  تظاهر  طويلة،  وألشهر 

ضد  الزرق«  »القبعات  باسم  المعروفون 
إلى  أخيرا  انتقلوا  لكنهم  العراقية،  الحكومة 
الشيعي  الزعيم  أعلن  بعدما  اآلخر،  المعسكر 
عالوي  محمد  السابق  الوزير  تكليف  تأييده 
يرفضه  ما  وهو  جديدة،  حكومة  بتشكيل 
المتظاهرون على اعتبار أنه قريب من النخبة 
األسبوع  متظاهرين  ثمانية  وقتل  الحاكمة. 
الماضي في هجوم شنته مجموعة »القبعات 
بينما  النجف،  في  اعتصام  موقع  الزرق« ضد 
الحلة،  مدينة  في  اعتداء  في  متظاهر  قتل 

جنوب بغداد.
الديني  المرجع  العنف هذه  أعمال  ودفعت 
السيستاني،  علي  اهلل  آية  العراق،  في  األعلى 
إلى مطالبة قوات األمن بعدم »التنصل« من 
الصدر  وقال  المحتجين.  حماية  في  واجباتها 
بدأت  الصورة  أن  »وصلني  تغريدته:  في 
من  الرغم  على  األول،  مسارها  إلى  بالعودة 
ودعاة  المخربين  بعض  من  خروقات  وجود 
على  سيعملون  أنهم  بالثوار  وأملي  العنف، 

إقصاء هؤالء بصورة تدريجية وسلمية«.

البشير في طريقه إلى »الجنائية 
الدولية« برفقة مطلوبني سودانيني

الصدر يحل »القبعات الزرق« املتهمة 
بقتل املتظاهرين العراقيني

الخرطوم – وكاالت

بغداد – وكاالت

الجزائر – وكاالت

بيروت – وكاالت

● اللواء طرطاق● سعيد بوتفليقة● محمد مدين

● حسان دياب● جلسة البرلمان اللبناني لمنح الثقة  للحكومة الجديدة

● عائالت نازحة جراء التصعيد العسكري في إدلب● قوات تركيا في إحدى المناطق غرب سورية

تصعيد عسكري سوري- تركي مستمر بإدلب

نزوح 800 ألف شخص يهدد بكارثة إنسانية في غرب سورية 
أسبوع،  منذ  الطرفين  بين  مستمر  تصعيد  في 
ُقـتل جنود أتراك في قصف مدفعي شنته قوات 
النظام في شمال غرب سورية، في وقت تواصل 
المنطقة،  في  هجومها  روسي  بدعم  دمشق 

الذي دفع بنحو 800 ألف شخص للنزوح.
أنقرة  بين  التصعيد  يؤدي  أن  ويخشى 
المضطرب في  أكبر للوضع  إلى تدهور  ودمشق 
إدلب، حيث بدأت قوات النظام بدعم روسي في 
ديسمبر هجومًا واسعًا في مناطق تسيطر عليها 
وفصائل  سابقًا(  )النصرة  الشام  تحرير  هيئة 
معارضة أخرى أقل نفوذًا، وتؤوي ثالثة ماليين 

شخص، نحو نصفهم من النازحين.
نقاًل  التركية  في«  تي  »إن  شبكة  وأفادت 
جنود  خمسة  مقتل  عن  الدفاع  وزارة  عن 
مدفعي  في قصف  آخرين  خمسة  وإصابة  أتراك 
مشيرة  إدلب،  محافظة  في  مواقعهم  استهدف 
إلى أن القوات التركية ردت على مصادر النيران.
اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وقال 
التركية  القوات  استهدفت  النظام  قوات  إن 
ريف  في  العسكري  تفتناز  مطار  في  المتمركزة 
أسبوع  مرور  بعد  ذلك  ويأتي  الشرقي.  إدلب 
في  الطرفين  بين  النار  إلطالق  تبادل  على 
إدلب، ما أوقع ثمانية قتلى أتراك بينهم خمسة 
القوات  من  عنصرًا   13 عن  فضاًل  عسكريين، 

السورية.
تعزيزات  الحين  ذلك  منذ  تركيا  وأرسلت 
عسكرية ضخمة من مئات اآلليات إلى المنطقة. 
أبرها  عدة،  نقاط  في  التركية  القوات  وانتشرت 

تفتناز. مطار 
للعام  يعود  تركي  روسي-  اتفاق  وبموجب 
مراقبة في  نقطة   12 أساسًا  تركيا  تنشر   ،2018
محاصرة  األقل  على  منها  ثالث  باتت  المنطقة، 

من قبل قوات النظام.
أكار،  خلوصي  التركي،  الدفاع  وزير  وحذر 
»نقول  وقال:  دمشق،  األحد  نشرت  مقابلة  في 
فخطتنا  وإال  علينا،  تضغطوا  ال  مناسبة  كل  في 
يعِط  ولم  جاهزتان«.  الثالثة  وخطتنا  الثانية 

إلى  أشار  لكنه  الخطتين،  حول  تفاصيل  الوزير 
في  أنقرة  نفذتها  التي  العسكرية  العمليات 
بشكل  مستهدفة   ،2016 العام  منذ  سورية 

المقاتلين األكراد. أساسي 
بدعم  النظام  قوات  بدأت  ديسمبر،  وفي 
روسي هجومًا واسعًا في مناطق بإدلب وجوارها 
تسيطر عليها هيئة تحرير الشام )النصرة سابقًا( 
وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذًا، وتؤوي ثالثة 
النازحين من  نحو نصفهم من  ماليين شخص، 

مناطق سورية أخرى.
تنسيق  مكتب  باسم  اإلقليمي  الناطق  وقال 
ديفيد  المتحدة  لألمم  التابع  اإلنسانية  الشؤون 
بشكل  اليوم  النازحين  عدد  »يزداد  سوانسون: 
ألف   689 أن  إلى  مشيرًا  السيطرة«،  عن  يخرج 
وحلب  إدلب  محافظتي  من  نزحوا  شخص 

المحاذيتين منذ بداية ديسمبر.
ارتفاع  مع  فارغة  باتت  عدة  »بلدات  وأضاف: 
أمنًا  أكثر  تعد  مناطق  باتجاه  الفارين  عدد 
»تتقلص  أيضًا  المناطق  تلك  أن  إال  شمااًل«، 

في  المستمر  الميداني  التقدم  مع  تدريجيًا 
المعارضة«. القوات  مواجهة 

األكبر  بين  من  األخيرة  النزوح  موجة  وتعد 
وفق  وهي   .2011 العام  النزاع  اندالع  منذ 
السيئ  اإلنساني  الوضع  »تفاقم  سوانسون 
أساسًا« منذ نزوح أكثر من 400 ألف شخص منذ 
حملة  جراء  أغسطس  نهاية  حتى  أبريل  نهاية 
عسكرية مماثلة لدمشق بدعم من موسكو في 

الفترة. تلك 
»كارثة  من  دولية  إنسانية  منظمات  وحذرت 
وبات  الضخمة.  النزوح  موجة  جراء  إنسانية« 
وتزداد  مجهوالً،  التصعيد  من  النازحين  مصير 
معاناتهم في فصل الشتاء مع انخفاض حاد في 

درجات الحرارة.
مناطق  إلى  النازحين  من  األكبر  الجزء  ولجأ 
قرب  العشوائية  بالمخيمات  أساسًا  مكتظة 
التركية في شمال إدلب، ولم يجد كثير  الحدود 
لإليجار،  منازل  حتى  أو  تؤويهم  خيامًا  منهم 
واضطروا إلى البقاء في العراء في حقول الزيتون 

أو في سياراتهم أو حتى في أبنية مهجورة قيد 
اإلنشاء.

مقتل  عن  ديسمبر  منذ  أيضًا  الهجوم  وأسفر 
للمرصد  حصيلة  وفق  مدنيًا،   350 من  أكثر 

السوري لحقوق اإلنسان.
وقتل تسعة مدنيين، بينهم ستة أطفال، ليل 
األحد اإلثنين في غارات قال المرصد إن طائرات 
سمعان  أبين  قرية  مستهدفة  شنتها  روسية 
الغربي  حلب  ريف  في  بالنازحين«  »المكتظة 

المحاذي إلدلب.
وتأتي الغارات غداة مقتل 14 مدنيًا في قصف 
جوي روسي في قرية كفرنوران في جنوب غرب 
جوي  قصف  في  آخرين  تسعة  قتل  كما  حلب، 
ومدفعي شنته قوات النظام في محافظتي إدلب 

وحلب.

طريق حلب- دمشق
ومنذ ديسمبر، تركز هجوم قوات النظام على 
على  ثم  الشرقي،  والجنوبي  الجنوبي  إدلب  ريف 

ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي المجاور، حيث 
مدينة  يصل  الذي   ،»5 »إم  الدولي  الطريق  يمر 
حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدنًا رئيسية عدة 
الجنوبية  الحدود  إلى  وصوالً  وحمص  حماه  من 

مع األردن.
القرى  عشرات  على  النظام  قوات  وسيطرت 
والبلدات، أبرزها مدينتا معرة النعمان ثم سراقب 

في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وفي نهاية الشهر الماضي، قال مصدر عسكري 
نظمتها  جولة  هامش  على  لصحفيين،  سوري 
وزارة اإلعالم في معرة النعمان، »يسعى الجيش 

السوري لتأمين كامل الطريق الدولي«.
الماضي،  األسبوع  النظام،  قوات  واستعادت 
محافظة  من  يمر  الذي  الطريق  من  الجزء  كامل 
إدلب، وتركز منذ ذلك الحين عملياتها على ريف 
فقط  كيلومتران  وبات  الغربي،  الجنوبي  حلب 

يفصالنها عن السيطرة على الطريق بالكامل.
تسيطر  والفصائل  الشام  تحرير  هيئة  وباتت 
من  وأجزاء  إدلب  محافظة  من  فقط   52% على 

وحماه  حلب  لها،  المحاذية  الثالث  المحافظات 
والالذقية، بحسب المرصد.

ومنذ سيطرة الفصائل الجهادية والمقاتلة على 
كامل إدلب في العام 2015، تصعد قوات النظام 
بدعم روسي قصفها للمحافظة أو تشن هجمات 

برية انتزعت خاللها مناطق عدة على مراحل.

توتر مع تركيا
ومحافظة إدلب واألجزاء المحاذية لها، مشمولة 
باتفاق روسي- تركي يعود إلى العام 2018 نص 
بين  تفصل  السالح  منزوعة  منطقة  إقامة  على 
مواقع سيطرة قوات النظام والفصائل، وعلى فتح 

طريقين دوليين، بينهما طريق حلب- دمشق.
أي  يحصل  لم  ألنه  ينفذ  لم  االتفاق  أن  إال 
فيما   ، الشام  تحرير  هيئة  لمقاتلي  انسحابات 

استأنفت دمشق هجماتها.
وبموجب االتفاق، تنشر تركيا 12 نقطة مراقبة 
في المنطقة، باتت ثالثة منها على األقل محاصرة 

من قبل قوات النظام.
وأرسلت تركيا مؤخرًا تعزيزات عسكرية ضخمة 
العسكرية،  اآلليات  تتألف من مئات  المنطقة  إلى 
النار  تبادل إلطالق  بعد  األكبر منها  القسم  دخل 
خلف  والسورية  التركية  القوات  بين  أسبوع  قبل 

أكثر من 20 قتياًل من الطرفين.
في  أكار،  خلوصي  التركي  الدفاع  وزير  وحذر 
إذا  وقال  النظام.  قوات  األحد،  نشرت  مقابلة 
وخطة  ثانية،  خطة  لدينا  االتفاق،  خرق  تواصل 
ثالثة، مضيفًا »نقول في كل مناسبة ال تضغطوا 
علينا«. ولم يعِط الوزير تفاصيل حول الخطتين، 
نفذتها  التي  العسكرية  العمليات  إلى  أشار  لكنه 
مستهدفة   ،2016 العام  منذ  سورية  في  أنقرة 

بشكل أساسي المقاتلين األكراد.
وفي الخامس من فبراير، أمهل الرئيس رجب 
طيب إردوغان دمشق حتى نهاية الشهر لسحب 

قواتها من محيط نقاط المراقبة التركية.
وأكد  عملياتها.  واصلت  النظام  قوات  أن  إال 
»محاوالت  أن  األحد  بيان  في  السوري  الجيش 
من  الحد  في  تفلح  لن  لإلرهاب  الداعمة  الدول 
التنظيمات  تلك  صفوف  في  المتزايد  االنهيار 

اإلرهابية«.

دمشق – وكاالت
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وترجمت  األزمة،  إلى حاجز  االقتصادي  الوضع  ينزلق 
واإلنفاق  ــراد  اإلي حول  المركزي  المصرف  بيانات 
لتوقف  السلبية  االنعكاسات  الماضي  الشهر  خالل 
الماضي،  يناير   18 منذ  البالد  في  النفط  إنتاج 
)الصفر(  حاجز  إلى  النفطية  اإليــرادات  انحدار  مع 
من  المحلية  بالسوق  المحروقات  بيع  خانة  وخلو 
المتصاعدة  التحذيرات  رغم  وذلــك  إيــرادات،  أية 
النفط  ومؤسسة  المركزي  المصرف  عن  الصادرة 

من »أزمة وطنية«.
اإليــراد  ــول  ح بــيــان  ــي  وف الــمــركــزي،  المصرف 
الخسائر  أحصى  الماضي،  يناير  لشهر  واإلنــفــاق 
إنتاج  ووقف  النفطية  الموانئ  إغالق  من  المباشرة 
من  ــذر  وح ديــنــار،  مليار   2.5 من  بأكثر  الحقول 
المالية  ــاع  األوض يهدد  اإلقفال  هذا  استمرار  أن 

والسياسية. واالقتصادية 
عشر  السابع  في  النفط  إنتاج  توقف  أزمة  وبدأت 
بـ»ملتقى  يعرف  ما  أعلن  حين  الماضي،  يناير  من 
تصدير  »إيقاف  عزمه  الليبية«  والمدن  القبائل 
»جهات  وطالب  الليبية«،  الموانئ  جميع  من  النفط 
إليداع  حساب  بـ»فتح  الدولي  والمجتمع  االختصاص 
كل  تمثل  حكومة  تشكل  حتى  النفط  إيـــرادات 
محتجون  أغلق  البيان  صدور  وفور  الليبي«،  الشعب 
اإلغالقات  لتتوالي  دخلوه،  أن  بعد  الزويتينة  ميناء 
في موانئ البريقة وراس النوف والسدرة والحريقة.

المؤسسة  عــن  صــادرة  إحصائيات  آخــر  ــق  ووف
إلى  الــخــام  إنــتــاج  تــراجــع  فقد  للنفط،  الوطنية 
مليون   1.2 مقابل  يوميا،  برميل  مليون   181.576
النفطية.  والموانئ  الحقول  إغالق  قبل  يوميا  برميل 
من  اهلل  صنع  مصطفي  المؤسسة  رئيس  حذر  فيما 
اإلقفاالت  هذه  نتيجة  حقيقية  وطنية  أزمة  »بداية 
القانونية«، داعيا التخاذ »إجراءات فورية إلنهاء  غير 

هذه االقفاالت غير المسؤولة«.
يناير  منذ  المتالحقة  التطورات  هــذه  ووســط 
عليها،  ترتبت  التي  السلبية  والبيانات  الماضي 
بيع  رسوم  إيــرادات  أن  »المركزي«  بيانات  كشفت 
دينار،  مليون  و319  مليارين  بلغت  األجنبي  النقد 
 111 والخدمات  السيادية  الموارد  تتجاوز  لم  فيما 
من  دينار  مليون   53 إلى  توزعت  و  دينار،  مليون 
الخدمات  رسوم  من  دينار  مليون  و50  الضرائب، 
دينار  ماليين   8 إلــى  إضافة  ــرى،  األخ ــرادات  واإليـ

الشهر نفسه. الجمارك في  حصيلة 
الرئاسي  المجلس  حدد   ،2018 العام  نهاية  وفي 
األجنبي،  النقد  مبيعات  على   183% نسبتها  رسوما 
بنود  تنفيذا ألحد  الرسمي،  الدينار  لسعر صرف  وفقا 
يوليو  نهاية  وفي  االقتصادية.  اإلصالحات  برنامج 
إلى  الرسوم  خفض  الرئاسي  المجلس  قرر  الماضي، 
المصرف  التشاور مع  %163، في قرار جاء بعد  نسبة 

المركزي.
يناير  شهر  خالل  العام  اإلنفاق  إجمالي  عن  أما 
حساب  دون  دينار،  مليون   100 بلغ  فقد  الماضي، 
اإليــرادات  مع  تقاسمتا  اللتين  والتنمية  المرتبات 
 95 الدعم  نفقات  وسجلت  )صفر(.  الرقم  النفطية 

دينار،  ماليين   5 التسيررية  والنفقات  دينار،  مليون 
المركزي. المصرف  حسب 

»المركزي«،  بيانات  ووفــق  متصل،  صعيد  على 

األجنبي  النقد  من  المدفوعات  إجمالي  سجل  فقد 
مليارا و314 مليون دوالر خالل شهر يناير الماضي، 
بمبلغ  التجارية  المصارف  حسابات  تغذية  جرى  حيث 
مليون   221 إلى  باإلضافة  دوالر،  مليون  و93  مليار 

دوالر تحويالت الدولة.

تحويالت  أن  المصرف  أوضــح  التفاصيل،  وفــي 
التزامات  ســداد  دوالر  مليون   3.6 منها  الــدولــة 
مليون  و175  الدولة،  نفقة  على  بالخارج  العالج 
مليون  و42.4  للنفط،  الوطنية  للمؤسسة  دوالر 

العامة. الجهات  اعتمادات  لتغطية  دوالر 
حسابات  في  ضخها  التي  لألموال  بالنسبة  أما 
المصرف  بيان  في  ورد  فقد  التجارية،  المصارف 
جرى  لما  دوالر  مليون   45 تشمل  أنها  المركزي 
مليون   538 و  األســر،  أربــاب  مخصص  من  تنفيذه 

دوالر لالعتمادات، و
على  وعــالج  دراســة  حــواالت  دوالر  ماليين   510
والتأمين  المغتربين  ومرتبات  الخاص،  الحساب 

للمواطنين. الشخصية  األغراض  والطيران، وسداد 
النفطية  اإليــــرادات  بــشــأن  السلبية  ــام  ــ األرق
سيادي  إجراء  تعطل  مع  أيضا  تتواكب  والمرتبات، 
للعام  المالية  الترتيبات  تنفيذ  عــدم  وهــو  هــام، 
المتكررة  المصرف  مطالبات  رغم  اليوم،  حتى   2020
وهو  »المركزي«،  بيان  حسب   ،2019 سبتمبر  منذ 
األوضــاع  مستقبل  حول  متجدد  تساؤال  يطرح  ما 
التعطيل  ــذا  ه ظــل  فــي  الــبــالد  فــي  االقــتــصــاديــة 
ذكرى  كل  مع  يتجدد  بات  ســؤال  وهو  واالرتــبــاك، 

فبراير. لثورة  سنوية 

يهدد شبح الجوع نحو 13 مليون شخص في دول 
التي  الجراد،  أســراب  من  المتضررة  أفريقيا  شرق 
عاثت فسادا باإلمدادات الغذائية في كينيا وإثيوبيا 
في  الحشرات  هذه  وجود  سجل  فيما  والصومال، 

أوغندا األحد الماضي.
للشؤون  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وكيل 
إلى  دعا  الدولي  المجتمع  لوكوك  مارك  اإلنسانية 
أسراب  من  المتضررة  إفريقيا  شرق  دول  مساعدة 
أنه خصص  إلى  أشار  الذي  لوكوك  وحذر  الجراد«، 
أخيرا 10 ماليين دوالر من أجل حل األزمة، من أنه 
»إذا لم تكن هناك استجابة سريعة، فسنواجه مشكلة 

كبيرة في وقت الحق من العام«.
لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  منظمة  وقدرت 
خطة  وضع  كلفة  يناير  نهاية  في  )فــاو(  المتحدة 

للقضاء على الجراد بنحو 76 مليون دوالر.
 20 إال  اآلن  حتى  لدينا  »ليس  لوكوك  وتابع 
المبلغ خالل  لم نحصل على هذا  إذا  مليون دوالر. 
فسنواجه  المقبلة،  األربعة  أو  الثالثة  أو  األسبوعين 
مشكلة خطيرة«. ويشار إلى أن تفشي الجراد الحالي 
هو »األسوأ منذ 70 عاما في كينيا ومنذ 25 عاما في 
الذي  األممي  المسؤول  حسب  والصومال«،  إثيوبيا 
لفت إلى أن أحد األسباب وراء انتشار هذه األسراب 

هو تغير المناخ.
وأعلن الصومال حالة طوارئ وطنية، بسبب هجوم 
أسراب من الجراد الصحراوي، فيما أكد مارك لوكوك 
األكثر  »التفشي  يمثل  للجراد  الحالي  االنتشار  أن 
نسع  لم  إذا  المعاصرة  ذاكرتنا  في  للجراد  تدميرا 

لتقليص المشكلة بوتيرة أسرع من الحالية«.
من جهته أكد الناطق باسم منظمة األمم المتحدة 
على  باركا  تريللو  ألبرتو  »فــاو«  والزراعة  لألغذية 
»ضرورة أن يدرك العالم أنه خالل األسابيع الثالثة أو 
األربعة المقبلة فإن حوريات الجراد، كما يطلق عليها، 

ستنمو لها أجنحة«.
كينيا  إلى  تطير  أن  يتوقع  ذلك  »بعد  وأضــاف: 

وإثيوبيا المجاورتين، حيث ترش عدة طائرات مبيدات 
حشرية ال يمكنها فعل الكثير إذا تواصل تدفق هذه 

األسراب«.
جسيمة  أضــرارا  يحلق  الذي  الصحراوي  والجراد 
بالمحاصيل، هو نوع من الجنادب التي تعيش حياة 
منعزلة نوعا ما إلى أن تؤدي مجموعة من الظروف 
إلى تعزيز تكاثرها وتقودها إلى تأليف أسراب ضخمة. 
وخالل القرن العشرين، حصلت ست »غزوات« للجراد 

الصحراوي كان آخرها في 1989-1987.

ولوهلة، يبدو الجراد الصحراوي المنتشر حاليا في 
تضم  بأسراب  مقارنة  خطرا  أقل  الصومال  شمالي 
المليارات تغزو شرق أفريقيا في أسوأ تفش مسجل 
في بعض المناطق منذ نحو سبعين عاما، لكن ذلك 
سيتغير قريبا، بحسب خبراء، فهذه الجرادات الصغيرة 
الموجة  هي  بعد  أجنحتها  تنمو  لم  التي  المتقافزة 
التالية التي تهدد ما يزيد على عشرة ماليين نسمة 

في أنحاء المنطقة بأزمة جوع حادة.
فهذا األسراب تنمو في واحدة من أكثر المناطق 
عزلة في العالم، والسيما في أجزاء واسعة في منطقة 
بونتالند »بالد بونت« التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، 
حركة  تهديدات  من  مستمر  بشكل  تعاني  لكنها 
الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، وبالتالي 
فإن فكرة رش مناطق ترعرع الجراد جوا وهو أسلوب 
السيطرة الوحيد الذي اثبت فعاليته يعد أمرا صعبا إن 

لم يكن مستحيال.

اقتصاد

كالم في األرقام

تريليون دوالر

قيمة خطة الرئيس األميركي 
دونالد ترامب للميزانية 

للعام المالي المقبل.

قالوا
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 8 السبت  يوم  منذ  الزاوية  مصفاة  إغالق  إلى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  اضطرت 
الرئيسي  الجاري، »نتيجة إلقفال صمام بمنطقة الحمادة على خط األنابيب  فبراير 

بين حقل الشرارة ومصفاة الزاوية، مما تسبب في وقف اإلنتاج بالحقل«.
إدارة  مشكلة  بتفاقم  »سيتسبب  المصفاة  إغالق  أن  إلى  بيان،  في  ونبهت، 
كبيرة الستيراد  مالية  مبالغ  العامة  الخزانة  مما سيكلف  الوقود،  وتوزيع  واستيراد 

كميات إضافية من الوقود من أجل تعويض الفاقد من إنتاج المصفاة«.
المهندس مصطفى صنع  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  وقال رئيس مجلس 
اهلل على ذلك قائال: »لقد وضعت هذه اإلقفاالت غير القانونية المؤسسة الوطنية 
للنفط أمام تحد لم يسبق لها أن واجهته فيما يتعلق بتوفير الوقود للشعب الليبي 

والمنشآت الوطنية الحيوية مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية«.
وشهريا، تنتج المصفاة 120 ألف طن متري من وقود الديزل، و49 ألف طن متري 
من البنزين، و120 ألف طن متري من زيت الوقود الثقيل، و6 آالف طن متري من 

الغاز النفطي المسال، باإلضافة إلى 90 ألف طن متري من كيروسين الطيران.

إغالق اضطراري ملصفاة الزاوية

نتحاور مع الواليات المتحدة 
بشأن دخول »سيتي بنك« البالد 
والتمكين من استخدام البطاقات 
الذكية.
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هناك عدة مالحظات حول تداعيات ظهور فيروس »كورونا«، 
األولى أن خطورة الفيروس شديدة التفاوت داخل الصين 
موطنه األصلي، وبالنظر إلى حجم الصين وكثافة اقتصادها 
وسيولة المواصالت، يبدو الفيروس تحت السيطرة الكاملة 

رغم ارتفاع معدل انتشاره.
وتفيد الثانية أن الفيروس تحت السيطرة خارج الصين، 
فرغم كونه أكثر انتشاًرا في جوارها الجغرافي وبين الفئات 
التي لها صالت سفر بالصين، سنجد في محدودية انتشاره 

مؤشًرا صلبا إلى السيطرة العالمية عليه.
وتفيد الثالثة بأن تلك السيطرة ال تعني بالضرورة قصر 
دورته، فلقد استمرت دورة »سارس« ستة أشهر رغم ضعفه 
قياًسا بالفيروس الراهن. واألرجح أن دورته ستكون أقل من 
»سارس«، وخاللها قد تصل إصاباته ووفياته إلى أضعاف 
الصينية  السيطرة  تحت  ستظل  لكنها  الراهن،  المعدل 
المحكمة. وتفيد تقارير شهود العيان أن السلطات الصينية 
نجحت في أخطر التحديات، وهي إجراء عمليات عزل صحي 

للمناطق كثيفة اإلصابة، مع النجاح في التوفير المنظم 
والكامل الحتياجات األهالي، وبالتالي ضمان تعاونهم 

الكامل مع تواصل العزل لفترة أطول.
واألرجح أن خطورة الفيروس اقتصادية أساًسا، إال 
أن معدلها يصعب تقديره؛ ألننا ما زلنا في قلب الحدث، 

لكننا سنستخدم المؤشرات المتوافرة.
يمثل حجم االقتصاد الصيني الراهن ثمانية أضعاف 
أشهر،  ستة  استمر  الذي  »سارس«  وباء  خالل  حجمه 
ووصلت الخسائر إلى 40 مليار دوالر، وانخفض معدل 
النمو بنسبة 0.1 %. وبالتالي يتوقع أغلب المراقبين 
وتنبع  النمو.  معدل  في  أكبر  وانخفاضا  أعلى  خسائر 
حاقت  التي  المتفاوتة،  الشلل  حالة  من  التوقعات 
على  الصحي  الحظر  لفرض  نتيجة  منه  بقطاعات 
والمتفاوت  العام  والتقييد  اإلصابة،  كثيفة  المناطق 

أوسع  نطاق  على  االقتصادي  والنشاط  البشرية  للحركة 
داخليا وبين الصين والعالم الخارجي.

ما مؤشرات هذه التوقعات؟
مداها  يتوقف  نسبية  توقعات  بأنها  التحليالت  تنوه 
وصدقها على مدة الوباء 
داخل  الدولة.  وسياسات 
المؤشرات  توالت  الصين 
المشهد  كــان  السلبية. 
العام يسير هكذا: مناطق 
توقفت  الكثيفة  اإلصابة 
فيها وسائل النقل العام، 
توقف  كثيرة  وشــركــات 
ودول  موقًتا،  أعمالها 
رعاياها،  سحب  قـــررت 
ومدارس وجامعات مغلقة إلى حين، وشركات طيران عالمية 

وشحن بحري أوقفت رحالته، وكل ذلك كانت له تداعياته.
عندما افتتحت البورصة الصينية بعد انتهاء إجازة رأس 
السنة القمرية، سجل مؤشر داو جونز هبوًطا من 603 نقاط 
فبراير، وهبط مؤشر   3 350 نقطة في  إلى  يناير   31 يوم 
سوق شنغهاي المركب بنسبة 8%، رغم قرار البنك المركزي 

بضخ سيولة مقدارها 174 مليار دوالر.
وسجلت التقارير أن بعض الشركات العالمية قررت موقًتا 
إيقاف عمل فروعها في الصين، منها شركة تيسال التي أوقفت 
العمل  التي أوقفت  مصنعها في شنغهاي، وشركة هونداي 
ستروين،  وبيجو  »إيليكترولوكس،  وشركات:  مصنعها،  في 
وديري، وكوالكوم، وأبل، وولمرت، ومكدونالدز، وكنتاكي« 

وغيرها، وانعكس هذا على الطلب الصيني على النفط.
تعتبر الصين أكبر مستورد للنفط، وقدر استهالكها في 
ديسمبر 2019 بنحو 10.78 برميل يوميا، أي 10% من الناتج 
العالمي. وتبعا لتقرير لـ»بلومبرج« هبط الطلب الصيني مع 
هبوط اإلنتاج ثالثة ماليين برميل يوميا، واضطرت شركة 
وبيع  إلغاء بعض صفقاتها  إلى  النفط«  لتكرير  »سينوبيك 
الصيني  االقتصاد  نمو  توقعات  على  هذا  وانعكس  أخرى. 
خالل الربع األول من العام. وهكذا يتوقع المحللون انخفاضه 
من 6.1% إلى 5.4% أو 4%. ولكن الجميع ال يجزم بمسار 
االنخفاض خالل بقية العام، ويذكرون أن األمر يتوقف على 

مسار األحداث وسياسات السلطات.
وماذا بشأن االقتصاد العالمي؟

من السهل عند رصد أسماء الشركات الدولية السابقة، 
أيضا.  دولية  خسارة  صينية  خسارة  كل  أن  نستنتج  أن 
ويخبرنا معلق أن شركة كوالكوم األميركية تعتمد على مئة 
شركة صينية كمصدر لمكونات سالسل اإلنتاج. ويضيف آخر 
أن توقف اإلنتاج في صناعات صينية معينة أدى إلى توقف 

إمداد الشركات األميركية بقطع الغيار التي تحتاج إليها.
ويالحظ ثالث أن تباطؤ إنتاج الشركات الصينية الخالصة 
ألحق أضرارا بشركات عديدة في الخارج، وعلى سبيل المثال 
بنسبة  للصين  المصدر  األسترالي  الحديد  خام  سعر  هبط 
في  وسطى  طبقة  أكبر  لديها  الصين  أن  واألخطر   .%10
العالم، وسيؤثر التدهور في أنماط استهالكها على عوائد 
األميركية  كوالكوم  شركة  تكسب  كثيرة.  عالمية  سلع 
48% من دخلها من السوق الصينية، والصين أكبر سوق 
ثلث  على  الصينيون  استحوذ   2018 وفي  عالمية،  سيارات 
مبيعات الرحالت السياحية العالمية. وهكذا اضطرت شرطة 
ستاربوكس إلغالق نصف فروعها في الصين، ويقدر أنه لو 
أشهر سيخسر  ستة  الصينيين  الطالب  توافد  توقف  استمر 
6 - 8 باليين دوالر. وعلى مدى الشهر  التعليم األسترالي 
األخير فقدت أسهم شركات الطيران ما يزيد على 10% من 
أسعار  على  التأثير  األهم هي  النتيجة  كانت  وربما  قيمتها. 
النفط العالمية. خالل شهر يناير وحتى 4 فبراير هبط سعر 
18%، وهو ما دفع  17% وخام غرب تكساس  خام برنت 

»أوبك« إلى التفكير في عقد اجتماع طارئ.

* باحث مصري

تعتبر الصني أكبر 
مستورد للنفط بنحو 

10.78 برميل يوميا، أي 
10% من الناتج العاملي

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4104دوالر أميركي
1.5386يورو

1.8272الجنية االسترليني
0.376الريال السعودي
0.384درهم إماراتي
0.2025االيوان الصيني

األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 12 فبراير 2020

تداعيات اقتصادية 
لفيروس »كورونا«

إجمالي مدفوعات النقد األجنبي 
مليار و314 مليون دوالر خالل 

شهر يناير الماضي

الدولة الليبية دون ترتيبات مالية 
للعام 2020 رغم مطالبات 

»المركزي« المتكررة منذ سبتمبر

اإليرادات النفطية »صفر«.. واملوظفون دون مرتبات
القاهرة - بوابة الوسط د. صالح أبو نار *

31 مليون أفريقي تحت أنياب الجوع بسبب الجراد

فاتورة توقف موانئ ومنشآت النفط

األسوأ منذ 70 عاما

• مصطفى صنع اهلل

• مقر المصرف المركزي في طرابلس

تحذير أممي من »مشكلة كبيرة« 
إذا لم تكن هناك استجابة سريعة

فرضت كريستين الغارد أسلوبا جديدا خالل 100 يوم من رئاستها مقديشو - وكاالت
للبنك المركزي األوروبي، لكن ال يزال عليها كسب الثقة لتتمكن من 
تغيير نمطه في إدارة األزمات، وعرفت الفرنسية عن نفسها في ديسمبر 
بالقول: »لست ال حمامة وال صقرا« و»طموحي أن أكون بومة« تقترن 

صورتها بـ»بعض الحكمة«.
ومنذ البداية، أرادت المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي النأي 
المركزية،  البنوك  مديري  بين  الدائر  التقليدي  الجدال  عن  بنفسها 
التقليدية، وبينما  المالية  بالسياسات  للنمو وآخر متشبث  بين مؤيد 
اجتازت السبت عتبة الـ100 يوم على رأس المؤسسة المكلفة قيادة 
منطقة اليورو، فبمقدورها التباهي حتى اآلن بأنها تجنبت الصدامات 
والهفوات. وعزمت الغارد على الظهور قدر المستطاع خالل تلك الفترة 

على أنها تتمتع بشخصية توافقية.
وورثت الغارد في منصبها الجديد بنكا مركزيا منقسما كما لم يحصل 
من ذي قبل، بين مؤيدين ومعارضين للتدابير االستثنئاية التي اتخذها 
سلفها اإليطالي ماريو دراغي دعما القتصاد مضطرب، ويرى الفريق 

األول أن جرعة التدابير أتاحت لمنطقة اليورو تفادي مأزق.
البنك  أن  فيعتبر  الثاني  الفريق  أما 

المركزي األوروبي تصرف خارج نطاق 
في  بالتحكم  القاضية  صالحياته 

مال  تبديد  إلى  أدى  ما  التضخم 
مناسب  غير  مثال  وإعطاء  عام 
وفــي  ــذرة،  ــب ــم ال للحكومات 
دعت  الفرقاء،  لجمع  مسعاها 
نوفمبر  منتصف  في  الفرنسية 
جهاز البنك التنفيذي إلى خلوة 
في قصر قريب من فرانكفورت.
ــات  ــدراس ــول مــديــر ال ــق وي
»معهد  فـــي  ــة  ــادي ــص ــت االق
واإلدارة«  العلمي  االقتصاد 

إريك دور إن اسلوبها يقوم على »إظهار 
من  بــدال  اآلخرين  لحجج  تستمع  أنها 

محاولة فرض رؤاها الخاصة منذ البداية«، 
المحافظ  األلماني  النائب  يلفت  جانبه،  فــــي ومن 

كان  أنه  إلى  كربر  ماركوس  ــي  األوروب البرلمان 
يفضل لها »التحرر أكثر من سلفها« الذي تطبق 

حتى اآلن سياسته القاضية بالفوائد المنخفضة.

»بومة« الغارد تفرض أسلوبا 
جديدا في »املركزي« األوروبي

• غزو الجراد الصحراوي يمثل تهديدا لألمن الغذائي في شمال أفريقيا



يدفع  أن  دولية  مالية  مؤسسات  تتوقع 
من  برميل  مليون  من  أكثر  ضخ  مجددا 
النفط اإلضافي يوميا من ليبيا سعر النفط 
على  للبرميل  دوالرا   50 مستوى  نحو 
أسعاره  تراجع  سياق  في  القصير  المدى 
وضعف  »كورونا«،  بفيروس  متأثرا  عالميا 
الطلب في وقت أدى حصار الموانئ ووقف 
المتفق  »أوبك«  إنتاج  خفض  إلى  اإلنتاج 

عليه.
ــادي مــحــورا  ــص ــت وكـــان الــمــلــف االق
التي  المحادثات  في  القاهرة  الجتماعات 
تدعمها األمم المتحدة بشأن إنهاء النزاع، 
والمقرر أن تستأنف األسبوع المقبل حيث 
النفط  إنتاج  قلص  الــذي  الحصار  دخــل 

أسبوعه الرابع.
ــجــاري األلــمــانــي  ــت وحــســب الــبــنــك ال
االثنين  يوم  له  مذكرة  في  »كومرزبنك« 
المتخصص  برايس«  »أويل  موقع  نقلها 
من  أكثر  »ضــخ  فــإن  الطاقة  شــؤون  في 
يوميا  اإلضافي  النفط  من  برميل  مليون 
من ليبيا يمكن أن يدفع سعر خام برنت 
على  للبرميل  دوالرا   50 مستوى  نحو 
سعر  استقرار  متوقعا  القصير«.  المدى 
وافقت  إذا  المتوسط  المدى  على  النفط 

أوبك على تخفيضات اإلنتاج اإلضافية.
األميركية،  »بلومبرغ«  وكالة  وكشفت 
القاهرة  اجتماع  تخصيص  عن  الثالثاء، 
أي  عن  للبحث  حيزا  يومين  استمر  الذي 
اإلنتاج  الستعادة  صفقة  لعقد  عالمة 
منتصف  في  الموانئ  إغالق  بعد  النفطي 
أدنى  إلى  اإلنتاج  دفع  مما  يناير،  شهر 

مستوياته منذ العام 2011.

وأوضحت »بلومبرغ« أن ليبيا سبب في 
منظمة  لدى  النفط  إنتاج  ثلثي  انخفاض 
الدول المصدرة النفط في الشهر الماضي 
النفط  موانئ  على  الحصار  خلفية  على 
إنتاج أوبك إلى نحو  إلى تراجع  الذي أدى 

28 مليون برميل يوميا.
عن  صــادرة  بيانات  أكدت  جانبها  من 
»أوبك«  إنتاج  انخفاض  »بالتس«،  وكالة 
برميل  ألف   500 بنحو  الخام  النفط  من 
مقارنة  الماضي  يناير  شهر  في  يوميا 

الخفض  خطة  متجاوزة   ،2019 بديسمبر 
الطلب  ضعف  توقعات  لمواجهة  الجماعي 

على النفط الخام.

وأوصى فنيو تحالف »أوبك +« ، الذي 
العالم،  نفط  نصف  حوالي  على  يسيطر 
األسبوع الماضي بخفض 600 ألف برميل 
انخفاض  وهــو  المشترك،  اإلنــتــاج  مــن 
اإلنتاج  فــي  كبير  ارتــفــاع  أي  سيضعفه 

الليبي.
وتشارك »أوبك« في مارس المقبل في 
جولة أخرى من التخفيضات للحيلولة دون 
السوق،  في  المفرط  العرض  زيادة  عودة 
الخاصة  األخيرة  ــة  األزم ظل  في  خاصة 

بانتشار الفيروس في الصين، التي تسببت 
في حدوث أسوأ صدمة للطلب على النفط 

في األسواق منذ أكثر من عقد.
وانخفض إنتاج النفط في ليبيا، موطن 
أفريقيا من  المؤكدة في  أكبر االحتياطات 
ألف برميل يوميا   180 إلى حوالي  الطاقة 
يوميا  برميل  مليون   1.2 مــن  هبوطا 
منذ  مستوى  ــى  أدن وهــو  الحصار،  قبل 
االضطرابات في 2011 ضد معمر القذافي 

حين بلغ مستوى 45 ألف برميل.
في  كبيرة  اضطرابات  من  ليبيا  وعانت 
األخيرة،  السنوات  في  النفطية  صادراتها 
جانب  من  والحصار  المعارك  أعاقت  حيث 
الجهود  المتناحرة  المسلحة  الجماعات 
يشكو  فيما  اإلنتاج.  إنعاش  إلى  الرامية 

الكثيرون من تركز الثروة في غرب البالد.
المتحدة  لألمم  الخاص  الممثل  وقال 
إنه طلب  الماضي  األسبوع  غسان سالمة 
من زعماء القبائل بشرق ليبيا المسؤولين 
مطالبهم  تحديد  الموانئ  ــالق  إغ عــن 
في  النفط  عائدات  موضوع  مناقشة  قبل 
الخميس  يوم  جنيف  في  قائال  القاهرة. 
الماضي إنهم يشككون في »التوزيع غير 

العادل للنفط«.
و تراجع الطلب على النفط في الصين 
المستجد،  كورونا  فيروس  انتشار  جــراء 
الذي أدى إلى حالة من الذعر في األسواق 
العالمية وفي أغلب دول العالم .وانخفض 
 53.33 إلــى  دوالر  من  أكثر  برنت  خــام 
مستوياته  أدنى  مسجال  للبرميل،  دوالر 

منذ الثاني من يناير 2019.
ونزل الخام األميركي غرب تكساس 17 
أن  بعد  للبرميل  دوالر   50.15 إلى  سنتا 

تراجع إلى 49.56 دوالر.

اقتصاد 09

قدمت الحكومة الجزائرية الجديدة الخطوط العريضة لـ»مخطط عملها«، الهادف 
إلى إنعاش االقتصاد الوطني.

وأوضحت الحكومة في بيان، صدر إثر اجتماع استثنائي للحكومة ترأسه رئيس 
»التجديد  على  يركز  الحكومة  عمل  مخطط  أن  تبون،  عبدالمجيد  الجمهورية 
الرقمي«،  واالقتصاد  الطاقوي  واالنتقال  الغذائي  األمن  على  القائم  االقتصادي 

حسبما نقلت »فرانس برس«..
عميقة  مراجعة  باعتماد  االستعجال  على »ضرورة  بيانها  في  الحكومة  وشددت 
وخلق  التنمية  سياسات  إلنجاح  جديدة  قواعد  واستنباط  الحوكمة،  ألنماط 

ديناميكية تفاعلية«.
خريطة  »وضع  إلى  عملها،  مخطط  وفق  ستعمد،  أنها  إلى  الحكومة  ولفتت 
الهضاب  في  سيما  وال  الصناعي،  للعقار  جديدة  فضاءات  بفتح  لالستثمار،  وطنية 
خاص  بشكل  الحكومة  عمل  خطة  تشمل  السياسي،  الصعيد  وعلى  والجنوب«. 

»عدة آليات أبرزها إصالح نظام االنتخابات«، الذي تنتقده المعارضة.

خطة إنعاش القتصاد الجزائر
المؤسسات  البريطانية،  الحكومة  حذرت 
من  األوروبـــي  االتحاد  إلــى  تصدر  التي 
بعد  انتقالية  لفترة  تستعد  أن  عليها  أن 
»بريكست«، وأن المراقبة الجمركية على 
الحدود »ال مفر منها«، حيث تتوقع لندن 
إعادة »فرض رقابة جمركية على الواردات 
بعد  الحدود  عند  ــي  األوروب االتحاد  من 
ديسمبر   31 في  االنتقالية  الفترة  انتهاء 
المقبل«. وأعلن الوزير البريطاني مايكل 
ستكون   2021 من  »اعتبارا  أنــه  غــوف 
الموحدة  السوق  خارج  المتحدة  المملكة 
االستعداد  وعلينا  الجمركية  والــوحــدة 

لتدابير جمركية وعمليات مراقبة ستنجم 
للصادرات  يكون  ولــن  محالة،  ال  عنها 
األوروبــي  االتحاد  وإلــى  من  ــواردات  والـ
نفسها  للرقابة  ستخضع  لكنها  أفضلية، 
كالسلع التي تأتي من باقي أنحاء العالم«، 

وفقا لوكالة »رويترز«.
االتحاد  إن  قوله  غــوف  مايكل  ــال  وق
التي  البضائع  أيضا  سيراقب  األوروبـــي 
تدخل إلى أراضيه، وخرجت بريطانيا رسميا 
من االتحاد األوروبي في 31 يناير، لكنها ال 
تزال تطبق قواعده خالل الفترة االنتقالية 
خاللها  وتعتزم  العام  نهاية  تنتهي  التي 

الحكومة المحافظة برئاسة جونسون إنهاء 
للتبادل  اتفاق  حول  المعقدة  المفاوضات 

الحر مع شريكها التجاري الرئيسي.
والشهر الماضي دعا وزير المال ساجد 
جاويد الشركات إلى »التأقلم« مذكرا بأنه 
كان أمامها أكثر من ثالث سنوات للقيام 
»بريكست«،  حول  االستفتاء  منذ  بذلك 
ويتوقع معظم خبراء االقتصاد آثارا سلبية 
لم  حــال  في  البريطاني  النشاط  على 
إلى  األوروبي  االتحاد  من  الخروج  يفض 
اتفاق مرض للتبادل الحر ويترجم تلقائيا 

بـ»بريكست« غير منظم.

الحكومة البريطانية: ال مفر من الرقابة الجمركية بعد »بريكست«
السعر بالدوالرنوع الخام

55.18برنت

50.81غرب تكساس

52.13دبي

54.17سلة أوبك

50.40أورال
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العام  المدير  أن  »نيسان«،  لشركة  القانوني  الفريق  أكد 
راتبا ومكافأة  نفسه  منح  كارلوس غصن،  للشركة،  السابق 
في  اإلدارة،  مجلسي  علم  دون  دوالر،  ماليين   8 إلى  تصل 

مخالفة صريحة للقانون.
وقال محامي شركة »نيسان«، إلكو ميردينك، إن »هناك 
الدين  ســداد  إلــى  الشركتين  دفــع  غصن  أن  على  ــة  أدل
دوالر  ألف   500 بحوالي  والمقدر  عليه  الفرنسي  الضريبي 
في العام 2018، كما قام بترتيبات دفعة مسبقة من راتبه 
عن العام 2019 لتفادي زيادة في معدالت ضريبة الدخل«، 

وفقا لما ذكرته جريدة »االندبندنت« البريطانية.
إلى  المقدمة  الحجج  في  »نيسان«،  شركة  محامو  وزعم 
خالل  من  تعويضا  نفسه  »منح  قد  غصن  أن  المحكمة، 
مشروع مشترك بين الشركتين للتعويض عن خفض راتبه 
راتبه  خفض  على  وافق  قد  كان  حيث  المأل،  على  المعلن 
نيسان  لشركة  تنفيذي  كرئيس  منصبه  من  استقال  عندما 

في أبريل 2017«.
بالخطأ  أنه جرى »طرده  بالمقابل يدعي كارلوس غصن 
على  للحصول  يسعى  وهــو  »نــيــســان«،  شركة  قبل  مــن 
غصن،  محامي  وقال  دوالر،  مليون   17 بقيمة  تعويضات 
أن غصن حصل  في  نشكك  »ال  للمحكمة  مول،  دو  رويالن 
على راتب جيد لكن كان عليه مهمة ثقيلة تتمثل في جعل 
لم  وهو  بينها،  فيما  تتعاون  واليابانية  الفرنسية  الشركات 
كرئيس  منصبه  من  استقال  أن  بعد  الغولف  للعب  يتقاعد 

تنفيذي لشركة نيسان«.
شركات  لتحالف  السابق  الرئيس  على  القبض  وألقي 
المالي  السلوك  سوء  بتهمة  ميتسوبيشي«  نيسان-  »رينو- 
انتظار  أثناء  لبنان  إلى  لكنه فر   ،2018 اليابان في عام  في 

المحاكمة في ديسمبر من العام الماضي.

أعلنت مصر سداد أكثر من 80% من المستحقات المتأخرة 
لشركات النفط األجنبية العاملة في البالد، وذلك بعد

تراكم تلك المستحقات عقب ثورة يناير 2011 لتصل إلى 
6.3 مليار دوالر في السنة المالية 2012-2011.

تدريجيا  االنخفاض  في  بدأت  المديونيات  تلك  أن  غير 
2014-2015 مع سعي مصر لالنتهاء من سدادها في  منذ 
حسب  للطاقة،  إقليمي  مركز  إلى  للتحول  فيه  تتطلع  وقت 

وكالة »رويترز«
إن  الثالثاء  يوم  المال  المصري طارق  البترول  وزير  وقال 
في  المستحقات ساهم  أن خفض  نفطي  مؤتمر  المال خالل 
استثمارات  زيادة  على  إيجابيا  وانعكس  الثقة  »استعادة 

شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد«.
مع  تلك  المال  تصريحات  تتعارض  »رويــتــرز«،  وحسب 
مقابلة  في  المركزي  البنك  محافظ  عامر  طــارق  قاله  ما 
تلفزيونية في يناير من أن مصر سددت جميع المستحقات 

المتأخرة لشركات النفط األجنبية.
إجمالي  أن  الماضي  يوليو  في  رويترز  أبلغ  المال  كان 
إلى  تراجع  األجنبية  النفط  لشركات  المستحقة  المتأخرات 

900 مليون دوالر في نهاية يونيو 2019.
وأضاف الوزير خالل مؤتمر اليوم أن قطاع البترول ساهم 
السنة  في  لمصر  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   %27 بنسبة 
جنيه  تريليون   1.4 بلغت  وبقيمة   2019-2018 المالية 
المكافئ  برميل  إنتاج  تكلفة  أن  وتابع  دوالر(.  مليار   89.3(
 2019-2018 في  للبرميل  2.9 دوالر  إلى  انخفضت  النفطي 

من 4.2 دوالر في 2016-2015.
منذ  األولى  للمرة  حقق  البترول  قطاع  إن  الوزير  وقال 
العام  التجاري وذلك عن  الميزان  سنوات طويلة فائضا في 

المالي 2019-2018.
لوزارة  سنوي  نصف  تقرير  أظهر  صلة،  ذي  صعيد  على 
النصف  في  صفرا  بلغ  الكهرباء  دعم  أن  المصرية  المالية 
 7.992 مع  مقارنة   2020-2019 المالية  السنة  من  األول 

مليار جنيه )510 ماليين دوالر( قبل عام.
على   %15 نحو  الكهرباء  أسعار  متوسط  مصر  ورفعت 

مدى السنة المالية 2020-2019.
أربعة  إلى  الكهرباء  دعم  خفض  الحكومة  وتستهدف 
جهود  إطار  في  الحالية  المالية  السنة  في  جنيه  مليارات 

لتحسين أوضاع المالية العامة.

نيسان: غصن منح نفسه راتب
8 ماليني دوالر باملخالفة للقانون

مصر: خفض متأخرات شركات 
النفط األجنبية أكثر من %80

»بلومبرغ«: ليبيا سبب انخفاض ثلثي 
إنتاج »أوبك« الشهر الماضي

50 دوالرا سعر برميل النفط حال عودة اإلنتاج الليبي
الوسط - عبدالرحمن أميني

توقعات دولية متفائلة

على  بظالله  المستجد  »كورونا«  فيروس  تفشي  يلقي 
إنتاج النفط العالمي، وهو ما أظهرته توصيات اللجنة 
الفنية لـ»أوبك+« بتمديد االتفاق الحالي لخفض إنتاج 

النفط حتى نهاية 2020.
وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، قال في بيان إنه 
من المقرر إجراء تخفيضات أكبر بسبب تبعات فيروس 
الذي  عرقاب  وأضاف  النفط.  على  الطلب  على  كورونا 
المشتركة  الفنية  اللجنة  إن  أوبك  رئاسة  حاليا  يتولى 
حتى  اإلنتاج  في  إضافي  »بخفض  أوصت  لـ»أوبك+« 

نهاية الربع الثاني من 2020«.
وتسود حالة من الذعر بين الدول المنتجة للنفط التي 
الصيني.وقال  االقتصاد  نمو  على  تعتمد بشكل خاص 
األنشطة  تأثير سلبي على  له  عرقاب »فيروس كورونا 
االقتصادية وال سيما على النقل والسياحة والصناعة في 
الصين بشكل خاص وبشكل متزايد أيضا في المنطقة 

اآلسيوية وبشكل تدريجي في العالم«.
وأدت اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الصين للحد 
بتحديد عمل  يتعلق  فيما  الفيروس خاصة  من تفشي 
انخفاض  إلى  والنهري  والبري  الجوي  النقل  وسائل 
»فرانس  قناة  ونقلت  النفط.  واردات  في  ملحوظ 
الدولية  العالقات  معهد  في  البحوث  مدير  عن   »24
واالستراتيجية والمتخصص في قضايا الطاقة فرانسيس 
بيران قوله »الصين ليست ليختنشتاين. وتعتبر بكين 
مستورد  أول  فهي  النفط،  سوق  في  الرئيس  العامل 

وثاني مستهلك للنفط في العالم.
دراســات  معهد  في  الصين«  »برنامج  مديرة  أما 
الطاقة بجامعة أوكسفورد ميشال ميدان، رأت أن ظهور 
الجديدة  القمرية  السنة  رأس  عطلة  قبيل  الفيروس 
في الصين ساهم في تفشي هذه الظاهرة، وأوضحت 

الصينيون في  يتنقل  أن  العادة  24« »جرت  لـ»فرانس 
هذا الوقت من العام، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط 

بنسبة 20% خالل شهر واحد«.
واجتمع دول أعضاء أوبك وحليفتها روسيا األسبوع 
الماضى إلجراء مباحثات عاجلة في فيينا، كانت مقررة 
فقط للثالث والرابع من فبراير ، ولكن تم تمديدها حتى 
بيران  فرانسيس  ويقول  نفسه،  الشهر  من  السادس 
التاريخ«، متابعا »هذا ما يؤكد  إلى ما بعد هذا  »ربما 
بعد  يتفقوا  لم  المنظمة  أعضاء  القضية وأن  حساسية 

على االستراتيجية التي يجب اتباعها للخروج من األزمة«.
متناقضتين،  خطتين  عن  فيينا  مباحثات  وأسفرت 
األولى، هي خفض اإلنتاج والعرض وبذلك يرتفع سعر 
المطلوب،  التوازن  إلى  األمور  تعود  هنا  ومن  البرميل 
الثانية فهي  أما  السعودية،  تؤيدها  التي  الخطة  وهي 
والتي تكمن  روسيا،  قبل  المرفوضة من  االستراتيجية 
في البقاء على سعر البرميل وعدم تطبيق خفض جديد، 
فلقد تم بالفعل خفض اإلنتاج بنسبة 15% منذ األول 

من يناير للعام الجاري.

وفي اليوم الثالث لمباحثات فيينا، لم تتوصل كل من 
للبترول  مورد  أكبر  وهي  السعودية،  العربية  المملكة 
للصين، وروسيا، وهي ثاني أكبر مورد للذهب األسود 
إلى بكين إلى اتفاق. ودعت المملكة العربية السعودية 
إلى خفض إنتاج النفط من 800 ألف إلى مليون برميل 
نفط في اليوم الواحد، واقترحت التوصل إلى حل وسط 
بمقدار  النفط  إضافي مؤقت إلنتاج  إجراء خفض  وهو 

600 ألف برميل يوميا.
ورفضت موسكو االقتراح برمته، ورأت في هذا اإلجراء 
»حالة من الذعر العام السابق ألوانه«، وفي هذا الشأن 
الروسية،  النفط  شركات  أن  بيران  فرانسيس  يوضح 
التي تتمتع بقوة كبيرة في المشهد االقتصادي الروسي 
تزيد من خفض  ال  على موسكو كي  الضغط  تواصل 

إنتاجها«.
وأضاف »هم يخشون أن يؤدي انخفاض اإلنتاج إلى 
إضعاف االقتصاد الروسي ليكون المستفيد الوحيد في 
أكبر  األميركية،  المتحدة  الواليات  هي  المطاف  نهاية 

منتج للنفط غير التقليدي في العالم النفط الصخري«.
واتفقت دول أعضاء أوبك األربعة عشر، الذين أقاموا 
تحالفا مع عشرة شركاء من بينهم روسيا، على نقطة 
واحدة وهي تمديد المفاوضات دون تحديد هيكليتها، 

وفقا جريدة »وول ستريت«.
مع  عرقاب،  محمد  الجزائري  الطاقة  وزير  وناقش 
تقدم  إحراز  إمكانية  نوفاك  ألكسندر  الروسي  نظيره 
في المباحثات المقبلة بين أعضاء المنظمة وحلفائها، 
مارس  من  والسادس  الخامس  في  عقدها  والمقرر 
المقبل. وفي غضون ذلك، تعيش الواليات المتحدة على 
أهبة االستعداد، فمنذ 2008، ترتبط أسعار النفط في 
واشنطن بمقدار إنتاج البالد للنفط الصخري األميركي، 
والذي ال ينفك أن يزدهر بشكل ملحوظ في السنوات 

األخيرة.

لحكومة  التابعة  المالية  وزارة  أطلقت 
على  يرتكز  إصالحيا«  »برنامجا  الوفاق 
تحسين  تستهدف  مستويات  أربــعــة 
ولعب  بها،  والنهوض  المالية  السياسية 

دور أكبر في االقتصاد الوطني والكلي.
بومطاري،  فرج  المالية  وزيــر  وأعلن 
خالل مؤتمر صحفي الثالثاء، ـن البرنامج 
هي  مستويات  أربــع  على  تخطيطه  تم 
والمنظومات  والهيكلي،  »التشريعي، 
البشرية«،  والــمــوارد  التحتية،  والبنية 

حسب ما جاء في بيان الوزارة .

جسم إدارة المشاريع
إليه  تصبو  ما  إلــى  بومطاري  وتطرق 
الوزارة في المستقبل لتخفيف العبء على 
الميزانية العامة للدولة ، »حيث تم إنشاء 
إدارة  جسم  وهما  جديدين  جسمين 
المشاريع بين القطاعين العام والخاص، 
سيبدأ العمل األسبوع المقبل، للبحث عن 

مشاركات لمشاريع الحكومة فيما يخص 
تحديدا البنية التحتية واإلسكان«.

 )4( رقم  للقانون  طبقا  أنه  وأضــاف 
لتمويل  جسم  إنشاء  تم  2016م،  لسنة 
اإلسالمية،  بالصكوك  الدولة  مشاريع 
متوقعا استمرار هذه المشاريع إلى ثالث 
أو خمس سنوات إلعادة تصور السياسة 
المالية للدولة للعب دور أكبر للوزارة في 

االقتصاد.

حساب موحد لخزانة الدولة
ستسعى  بــومــطــاري،  أعلنه  مــا  وحسب 
لخزانة  موحد  حساب  تبني  إلى  ــوزارة  ال
المدنية  األحـــوال  مع  بالربط  الــدولــة، 
ممولة  جهة  و1600  التجارية  والمصارف 
من الخزانة العامة، وهذه الخطة تستغرق 
من ستة أشهر إلى سنة، كما تتطلع إلى 
الميزانية  أبــواب  جميع  إنفاق  يكون  أن 
في  مطبق  مفهوم  و»هو  مركزيا،  عبرها 

العالم المتطور«.
ضمانة  ــوزارة  الـ تقديم  وبخصوص 
الحروب،  أخطار  ضد  الطيران  لشركات 

وفي  بذلك،  مطالب  هناك  »كانت  قال: 
البداية كانت المطالب أن نقدم الضمانة 
ورفضنا  الــدولــيــة،  التأمين  لشركات 
هناك  تكن  لم  ما  ضمانات  تقديم  مبدأ 
أضفنا  ولكننا  القيمة،  لهذه  مخصصات 
ميزانية  فــي  القيمة  لهذه  المخصص 
العام 2020 التي لم تعتمد بعد، وبمجرد 
صدورها ستكون هناك أرضية إلقرار هذه 
القيمة  اعتماد  الضمانات، وذلك في حال 

المطلوبة«.

تفاوت المرتبات
وأقر وزير المالية بوجود تفاوت كبير في 
الحدين  بين  الفارق  يبلغ  إذ  المرتبات، 
حين  في  ضعفا،   40 واألقــصــى  ــى  األدن
في  أضعاف   10 العالمية  النسبة  تبلغ 
الـــوزارة  أن  ــى  إل مشيرا  فقط،  الــفــارق 
صندوق  مع  بالتعاون  إجـــراءات  اتخذت 
من  للحد  الدولي  والبنك  الدولي  النقد 

هذا الفارق وبدأت بتخفيض مرتبات كبار 
المسؤولين في الحكومة.

المرتبات تتمثل  إلى أن مشكلة  وأشار 
العامة  الهيكلية  في  الموجود  الخلل  في 
الكادر  تضخم  عــن  فضال  الــدولــة،  فــي 
محاوالت  هناك  »كانت  مكمال:  الوظيفي، 
لكن  الوظيفي  المالك  لتقليص  سابقة 
الحكومي  القطاع  في  اآلالف  تعيين  تم 
واستمر  والتشريعات  للقوانين  بالمخالفة 

ذلك حتى العام الماضي«.
مصدرها  كان  المرتبات  أن  إلى  ولفت 
ــرادات  ــ إي  )2011 )قــبــل  الــســابــق  ــي  ف
استهالك  ضريبة  بــوجــود  الــضــرائــب، 
كذلك  خدمات،  ورســوم  إنتاج  وضريبة 
منبها  مرتفعة،  الجمارك  ــرادات  إي كانت 
بأنه بناء على توصيات من البنك الدولي 
وتم  للجمارك  ثابتة  ضريبة  اعتماد  جرى 
أدى  ما  بـ%5، وهو  تقدر  إقرارها بضريبة 

إلى انخفاض إيرادات الجمارك.

»مالية الوفاق« تطلق برنامجا إصالحيا بـ 4 مستويات
تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة

»كورونا« يجبر إنتاج النفط العاملي على مزيد »التخفيض«
فيينا - وكاالت

• مصفاة نفط في سريالنكا، )رويترز(.

• موقع إنتاج  في حقل الشرارة النفطي                                                                                                                                                                                                                     )االنترنت(

• فرج بومطاري
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محمد بالروين
البدو هم أقوام ينتقلون من مكان إلى آخر بمجرد أن يتوقف المكان الذي تركوه عن تقديم حاجاتهم 
الكالم،  وفصاحة  الشعر،  أصحاب  وهم  الصحراء.  في  المقيمين  للبدو  والكأل  الماء  وخصوصًا  الضرورية، 
واألمانة، والمروءة، والكرم، والشجاعة، واإليثار وغيرها من القيم والصفات الحميدة، وهم أقوام يعيشون 
البدو  ويفضل  الذات.  على  واالعتماد  الحياة  بساطة  وعلى  عليها،  اإلنسان  اهلل  خلق  التي  الفطرة  على 
السكن في الخيام لسهولة فكها وإعادة بنائها مرة أخرى، كما هو الحال بالنسبة لحاجياتهم وأمتعتهم، 
في  ترتكز،  البدو  فثقافة  وعليه  آخر.  إلى  مكانٍ  من  نقلها  عليهم  يسهل  حتى  وقليلة  ضرورية  فهي 
األساس على مبادئ البساطة والترحال وعدم االستقرار. وهنا البد من اإلشارة إلى أن البدو ليسوا مجرد 
هناك  أن  والحقيقة  التقليدية،  الثقافات  يحمل  من  كل  هم  وإنما  البعض،  يعتقد  كما  الصحراء،  سكان 
وتصرفاتهم  وسلوكهم  عقليتهم  في  بدو  الحقيقة  في  هم  المدن،  في  يسكنون  الذين  الحضر  بعض 

ومعاملتهم.
أما البداوة فهي أسلوب ومنهاج حياة تقوم على عالقات اجتماعية واقتصادية وثقافية مميزة، وقائمة 
على قيم وأعراف وعادات وتقاليد شفوية متوارثة عبر التاريخ، وعلى نظرة فردية للعالم والحياة. ويتميز 
يتمسكون  دائمًا  تجدهم  وبذلك  العامة،  والقضايا  باألمور  معرفتهم  ومحدودية  ببساطة  البداوة  سكان 
بعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم. ويمكن القول إن جل سلوكيات وأفعال وممارسات البداوة هي قيم جيدة 
وقلة  العيش،  بصعوبة  تتميز  حياة  أخرى،  جهة  من  وهي  مشرفة.  ومواقف  سامية،  وأخالقيات  وحميدة، 

الزاد، وكثرة التنقل، والترحال، وعدم االستقرار.
البداوة  ومن المؤسف أن الكثيرين من العوام وبعضًا من نخب الحضر، هذه األيام، يحاولون اختزال 
أجل  التخلص منها من  تقليدية قديمة يجب  واعتبارها مؤسسة  المقيتة،  بالعصبية  القبلية وربطها  في 
الشأن  هذا  في  حسن  جعفر  األستاد  يقوله  ما  مع  متفًقا  نفسي  أجد  وهنا  والتمدن!  للحضارة  الوصول 
القبلية  أن  والحقيقة  القبلية،  وبين  بينها  البداوة  عن  كالمهم  في  الناس  يخلط  ما  كثيرًا   ...« أنه  من 
نظام اجتماعي لتجمع البشر، والنظام القبلي ال يساوي البداوة مطلقًا، فالقبلية ظاهرة اجتماعية شاملة 
للتكوين البشري قبل وأثناء الحضارة ...« )جعفر حسين، 2007(. وعليه فالقبيلة هي مؤسسة اجتماعية، 
استغاللها  أو  بالخير،  للقيام  الصالحين  توظيفها من  يمكن  األخرى،  االجتماعية  المؤسسات  كغيرها من 

من االنتهازيين لتحقيق مآربهم الشخصية.
أهم الخصائص اإليجابية للبدو، وهنا البد من اإلشارة إلى أن للبدو والبداوة خصائص ومزايا إيجابية 

عديدة لعل من أهمها اآلتي:
1 - البدو والبداوة أقرب للفطرة والبساطة من الحضر والحضارة.

2 - الترابط االجتماعي بين البدو وفي البداوة أقوى وأقرب منه بين الحضر وفي الحضارة.
3 - البدو أكثر استعدادًا لتحمل قساوة الحياة وحرارة وبرودة الصحراء من الحضر.

بالكماليات  وعاداتهم  أحوالهم  في  الحضر  يهتم  الحياة،  ضروريات  على  البدو  يعتمد  بينما   -  4
والرفاهيات.

وركن  البداوة  ألهل  مالزمة  صفة  الضيف  وإكرام  وعظيم،  مهم  أمر  البدو  عند  الضيافة  واجب   -  5
أساسي في عاداتهم وتقاليدهم.

6 - يقول ابن خلدون إن »أهل البدو أقرب للخير من أهل الحضر«، وفي هذا الصدد يقول:
»خذوا الخلق الرفيع من البوادي** فإن النفس يفسدها الزحام

وكــم فـقــدت حـاللتـها قــصـــور** ولم تفقد مروءتها الخيام«
الحركة  أشداء وسريعو  البدو  الدول؛ ألن  لبناء  الفقري  العمود  بالنسبة البن خلدون هي  البداوة   -  7

واالستجابة والرد.
سواًء  الحاضرة  خالف  والبادية  الحضر،  ضد  هم  البدو  العرب-  لسان  لقاموس  وفقًا  والحضارة  الحضر 
من العرب أو سواهم )قاموس المعاني، 2014.( بمعنى أن الوجه اآلخر للبداوة هو العمران )كما يسميه 
قواعد  على  القائمة  العالقات  وعلى  والوفرة،  والثبات  االستقرار  على  القائمة  الحضارة  أي  خلدون(،  ابن 
وقوانين في أطر الدولة الحديثة. ويعتبر علماء الثقافة السياسية المعاصرون أن أساس الحضارة هو ما 
يعرف بـ »الثقافة المدنية«، التي تتميز بمعايير كثيرة لعل من أهمها »قبول المواطنين بسلطة الدولة«، 
بالطرق  النزاعات  »حل  و  السلطة«  على  السلمي  »التداول  المدنية«،  الواجبات  في  بالمشاركة  »اإليمان 
السلمية«، ولقد تم استخدام مصطلح »الثقافة المدنية« ألول مرة العام 1963، في كتاب قيبرل الالموند 

وسيدني فيربا، الذي كان بعنوان: »الثقافة المدنية: السلوك السياسي والديمقراطية في خمس دول«.
على  تقتصر  البدوية  الهوية  بأن  البعض  يعتقد  قد  أنه  إلى  أيضًا  هنا  أشير  أن  المناسب  من  ولعله 
»حالة  آخر هي  أي شيء  قبل  البداوة  خاطئ؛ ألن  قطعًا ظن  هذا  ولكن  فقط،  الصحراء  في  الرحل  البدو 
عقلية« و»ظاهرة نفسية« ترتكز بالدرجة األولى على الشعور الدائم لشخص ما بالغربة، وضعف االنتماء، 
الحديث، يمكن  العصر  الحضر. فمثاًل في  أو من  البدو  وعدم االستقرار، سواء إن كان هذا الشخص من 
في  هم  المدن،  في  مستقر  عمل  له  ليس  من  وكل  والمشرد،  والمغترب،  والمهاجر،  الالجئ،  إن  القول 
الحقيقة يعيشون هذه الحالة العقلية والظاهرة النفسية. وعلى سبيل المثال أيضًا، نجد اليوم أن الكثير 
مضطرون  الغربية  الدول  في  والتكنولوجية  الصناعية  المجتمعات  في  الموظفين  وبعض  العمال  من 
تناسب  أعمال ووظائف جديدة  بحًثا عن  أخرى؛  إلى  آخر، ومن وظيفة  إلى  التنقل وبسرعة من عمل  إلى 
المتحدة األميركية  الواليات  السكانية في  إمكاناتهم وتخصصاتهم وتطلعاتهم. فقد أشارت اإلحصاءات 
للعام 2010، إلى أن الباحثين عن العمل والوظائف، خصوصًا في القطاع الخاص، يتنقلون في المتوسط 
أن نطلق على هذه  الوظيفية. فهل يمكن  أماكن مختلفة خالل حياتهم  إلى عشر وظائف في  من سبع 
الشريحة من العمال الحضر الذين يقيمون في المدن على أنهم بدو؟! وهل يمكن اعتبارهم في الحقيقة 
كالبدو الرحل في الصحراء الذين يبحثون عن الماء والكأل؟ أال تنطبق عليهم ثقافة بدو الصحراء بركائزها 
األساسية الثالث، »التنقل والترحال وعدم االستقرار«؟ في اعتقادي المتواضع، نعم إنهم »بدو«، ولكنهم 

يمثلون الوجه اآلخر للبداوة، أال وهو »البداوة المعاصرة«.
أصبح ظاهرة  قد  الرقمي،  العصر  في هذا  بالبداوة  الشعور  أن  نستخلص  أن  يمكن  تقدم  ما  من كل 
الدول  في هذه  المسؤولون  بها  يهتم  لم  عقلية خطيرة  وحالة  تجاهلها،  أو  إخفاؤها  يمكن  ال  اجتماعية 
بعد! وهذا الوضع سيقود حتمًا، في كثير من الدول الحديثة إلى ضعف الهوية الوطنية، وانعدام االنتماء 
عند الكثير من هؤالء العاملين والمهنيين في داخل هذه الدول، وأصبح »البدوي المعاصر« ظاهرة تقود 
في كثير من األحيان إلى مزيد العزلة والالمباالة وعدم االستقرار. وعليه فعلى كل من يريد تأسيس دولة 
والمساواة  للعدالة  يسعى  وأن  الشعب،  من  الشريحة  بهذه  يهتم  أن  وعادلة،  ديمقراطية  مدنية  حديثة 

بين كل المواطنين سواء كانوا في الصحاري أو في القرى أو في المدن.

بريكست بريطانيا يدخل ليبيا

الناتج  الشلل  تفشي  لصد  والبوليس  الجيش 
العمل.  عن  المتكررة  اإلضرابات  ظاهرة  عن 
له  تعرضت  مــا  الــحــزم  مــن  بنوع  وواجــهــت 
وُصفت  ولذا  هيبتها.  في  مساس  من  الدولة 

بالحديدية. سياستها 
والتي  ديمقراطيا،  المُنتخبة  ثاتشر  ولكن 
بهدف  خانقة  اقتصادية  أزمة  بصرامة  حسمت 
الدولة  تحجيم  إلى  فأدت  الدولة  دور  تحجيم 
من  تطلبت  خارجية  أزمــة  أتــت  وهنا  ذاتها. 
األرجنتين  إزاء  لشعبها  الكرامة  إعادة  الحكومة 
بغرض   1982 عام  الفوكالند  جُزر  غزت  التي 
الغابرة.  اإلمبراطورية  بريطانيا  من  استعادتها 
قضية  في  هو  كما  البريطاني  ــالم  اإلع كــان 
الكرامة  أن  المواطنين  أقنع  قد  البريكست. 
تهون  المتردية  األوضاع  وأن  الغذاء،  من  أهم 
أمام حفظ بضع جزر تبعد عنهم مئات األميال.

عام  السرية  عنها  رفعت  وثائق  أظهرت 
بريطانيا  زودت  المتحدة  الواليات  أن   2012
وبمعدات  اتــصــاالت  وبأجهزة  بالمعلومات 
أظهرت  وقــد  فوكالند.  حــرب  أثناء  عسكرية 
البريطانيين  المسؤولين  شعور  الوثائق 
ثاتشر  الحكومة  رئيسة  رأسهم  وعلى  العميق 
»لمساعدتها  المتحدة  للواليات  باالمتنان 
تكتم  على  حرصت  مساعدة  وهي  السرية«، 
بأميركا  عالقتها  على  ــك  ذل لتأثير  أمــرهــا 

الجنوبية.
الثانية  للمرة  الــوزراء  برئاسة  ثاتشر  فازت 
جبهتين.  في  انتصاريها  نتيجة   1983 عام 
ــعــمــال وخــارجــيــة  ــات ال ــاب ــق ــد ن ــة ض ــي داخــل

باستردادها جُزر الفوكالند من األرجنتين.
طائرة   66 قــامــت   1986 أبــريــل   15 فــي 
بريطانية  قواعد  من  بعضها  انطلق  أمريكية 
العاصمة  فــي  ــداف  أهـ وقــصــف  غـــارة  بشن 
ما  بشكل  بريطانيا  انخراط  طرابلس.  الليبية 
تأزيم  من  زاد  األمريكية،  بالغارة  عُرف  فيما 
بريطانيا  بين  المتأزمة  الدبلوماسية  العالقة 
للجيش  ليبيا  دعم  ملفين:  في  الليبي  والنظام 
منها  سنوات   10 لمدة  األيرلندي  الجمهوري 
1984فــي  عــام  تفجيرها  تم  بقنبلة  تزويده 
برايتون.  مدينة  في  المحافظين  حزب  مؤتمر 
فلتشر  البريطانية  الشرطية  مقتل  وحادثة 
برصاص انبعث من المكتب الشعبي )السفارة( 
معارضين  ضد   1984 عام  لندن  في  الليبية 

أمامها. ليبيين تظاهروا سلميًا 
جونسون  بوريس  بين  يقارن  رأي  يسود 
جونسون  شخصية  يشعب  تاتشر  ومارغريت 
سياسيا  حدسا  يمتلك  كونه  ملمحين:  إلــى 
الــرؤيــة  هــو  ينقصه  مــا  ولــكــن  استثنائيا. 
حيث  سالفته  امتلكتها  التي  االستراتيجية 

2020. فحضرت  يناير   19 في  بريطانيا،  دعيت 
ومّثلها  ليبيا،  حول  المنفرط  برلين  مؤتمر 
معركة  فــي  للتو  الفائز  حكومتها،  رئيس 
بالده  إخراج  من  فتمكن  االنتخابي  التصويت 
في  الذي وصفه  األوروبي،  االتحاد  من عضوية 
يعاني  بأنه  المؤتمر  هامش  على  له  تصريح 
مؤكدا  الليبي.  الملف  يخص  فيما  تشتت  من 
برلين  مخرجات  على  بناًء  الوقت  حــان  ــه  أنّ
ولم  طرابلس.  تخوم  على  المعارك  إلنهاء 
دولية،  قوة  قيام  بإمكانية  النظر  في  يمانع 
أخرى،  أوروبية  وقوات  بريطانية  قوات  بينها 
المقترح وربما  الليبي  النار  بمراقبة وقف إطالق 

فرض حظر على نقل األسلحة إلى ليبيا.
بريطانيا  لعبتها  التي  لألدوار  الليبي  المتتبع 
يموضع  أين  يحتار  الحديث  ليبيا  تاريخ  في 
إلى   2014 من  الليبية  األزمــة  في  بريطانيا 
ــي،  األوروب االتحاد  من  خرجت  فهي  2020؟ 
الورقة  بــاســتــرداد  ــًا  ــي أوروب معنية  وليست 
مثل  والتركي،  الروسي  الالعبين  من  الليبية 
ضخمة،  اقتصادية  مصالح  لها  التي  إيطاليا 
وتطوير  عليها  المحافظة  أجل  من  تستميت 
تحفزّها  التي  فرنسا  مثل  أو  استثمارها. 
من  سدادها  على  الثمن  المدفوعة  تطلعاتها 
تعاندها  حيث  الليبية.  النفطية  المصالح  كعكة 
المتفرج  التي كانت في موقف  إيطاليا  غريمتها 
في  تساهم  فلم   2011 الليبية  الثورة  إبّــان 
كرديف  حتى  السلطة.  عن  ليبيا  دكتاتور  إزاحة 
تــحــرّرت  ــد  وق الــيــوم  الــتــي  بريطانيا.  مثل 
لسياستها  األوروبية  المقيدات  من  بالبريكست 
أساسيًا  العبًا  تكون  أن  منها  يُتوقع  الخارجية 
في  ليبيا  ــروات  ث على  الجديد  التكالب  في 
المنافعية  مــع  متقاطعة  منافعية  سياسة 
أفريقيا  في  مستجدة  تطُلعات  ولها  األوروبية، 

والشرق األوسط.
تعمل  ما  لحكومة  الخارجية  السياسة  تبدأ 
تُحسم  عندما  حدودها،  خارج  دولية  أزمة  في 
تدير  الذي  بالبلد  تعصف  كانت  داخلية  أزمة 
الحكومة  رئيسة  نستدعي  وهنا  سياسته. 
به  نقارب  مثااًل  تاتشر  مارغريت  الثمانينية 
حسم  بعد  فعالة  خارجية  لسياسة  الموضعة 
بعد   1980 عام  إلى  يُرجعنا  وهذا  البريكست. 
سجلت  حيث  بسنة،  الوزراء  رئاسة  تاتشر  تولي 
بعدد  أي   21% قدرها  تضخم  نسبة  البطالة 
رئيسة  فتبادلت  العمل  عن  عاطل  مليون   1.3
وبين  بينها  العنيفة  العداء  تصريحات  الوزراء 
قوانين  إلغاء  في  ونجحت  العمال.  نقابات 
الستدراج  النقابات  رؤساء  يد  في  وسيلة  كانت 
بقوانين  واستبدلتها  لمصالحهم،  العمال 
استخدمت  ــل  ب إزاءهــــم.  قوتهم  تُضعف 

اللعبة  في  لبريطانيا  موقع  عن  تبحث  كانت 
أن  سوى  لجونسون  همّ  ال  حين  في  الدولية 
غرماء  بين  بريطانيا  في  موقعا  لنفسه  يجد 
بل  المعارض  العمالي  الحزب  من  فقط  ليس 
في  ترشح  الــذي  المحافظين  حزب  من  حتى 

باسمه. االنتخابات 
الرئيس  بدعم  حظي  الذي  البريكست  بعد 
الشراكة  بــوعــود  إتمامه  وبعد  األمــريــكــي، 
فإن  بريطانيا،  مــع  المجزية  االقــتــصــاديــة 
ستمالئ  البريطانية  الخارجية  السياسة 
ضغوطاته  وستدعم  الشعبوية،  توجهاته 
للبلدان  وابتزازاته  األوروبـــي،  االتحاد  على 
في  مالية  بمساهمات  فيه  النافذة  األوروبية 
المناخية  السياسة  إرباك  في  أو  الناتو،  عضوية 
الخارجية  السياسة  شك  دون  ولكن  العالمية. 
بنفسها  ستنأى  البريكست  بعد  ما  البريطانية 
صعبة.  أوسطية  شرق  ملفات  في  أمريكا  عن 
وصفقة  المتوتر،  اإليراني   - األمريكي  كالنزاع 
وغيرها.  وإسرائيل  الفلسطينيين  بين  السالم 
مناطق  في  طرفًا  ستدخل  شك  دون  ولكنها 
نزاعية أوروبية ـ أوروبية سهلة أبرزها النزاعية 
المتورطين  تحمّل  ال  التي  الليبية  ـ  الليبية 
وهو  بأرباح.  تجزيهم  بل  باهظة،  تكاليف  فيها 
أساسية  دول  بين  ملعبًا  صارت  أزمة  جعلها  ما 
فرنسا  كـ:  برلين  مؤتمر  أظهرها  متنافسة 

وإيطاليا وروسيا وتركيا.
اإلنجليزي  النزاع  غيّبها  التي  بريطانيا  ولكن 
كيف  »البريكست«،  الخروج  حول  اإلنجليزي  ـ 
النزاعية  في  جديد  من  نفوذها  ستموضع 
العاصمة  على  الهجوم  بعد  ما  الليبية  ـ  الليبية 
برلين  مؤتمر  التئم  الذي  النزاع  طرابلس؟. 

لمحاولة نزع فتيل اشتعال حربه.
وزيــر  ــارة  زيـ فــي  بالتأمل  نــرجــع  لــإجــابــة 
حكومة  فــي  جــونــســون  ــوريــس  ب الــخــارجــيــة 
 2017 أغسطس  مـــاي21  تــيــرزا  المحافظة 
طرابلس  العاصمة  فــي  فحط  ليبيا.  ــى  إل
ورئيس  الرئاسي  المجلس  رئيسي  والتقى 
القوة  مصراتة  خــص  ثــم  ــة،  ــدول ال مجلس 
أول  بأنه  متفاخرًا  بالزيارة  النافذة  الجهوية 
بل   .2011 بعد  مصراتة  يزور  بريطاني  وزير 
كان  الذي  اإلقليم  ليبيا  شرق  إلى  زيارته  مدّ 
انقالب  حتى  البريطاني  النفوذ  موطن  تاريخيا 
كأول  فالتقى   .1969 عام  الملكية  على  الجيش 
الرجمة  في  المستوى  رفيع  غربي  مسؤول 
»بي  موقع  وصفه  اجتماع  في  بنغازي  شــرق 
الجيش  قائد  بمسمى  بـ»التاريخي«  سي«  بي 
أشهرت  التي  الدُعابة  يشبه  فيما  الذي  الليبي، 
عن  بالتخلي  تعهد  أنــه  عنه:  نقل  جونسون 

الحكم العسكري إذا نجح وأصبح رئيسا للبالد.

فازت ثاتشر برئاسة 
الوزراء للمرة 

الثانية عام 1983 
نتيجة انتصاريها 

في جبهتني. 
داخلية ضد نقابات 

العمال وخارجية 
باستردادها ُجزر 

الفوكالند من 
األرجنتني.

نورالدين خليفة النمر

البـدو والحضر.. وجهان 
لعملة واحدة هي »املدنية«

لقد فشلت األجسام السياسية في ليبيا التي تتصدر المشهد السياسي في الوصول إلى اتفاق ينهي الخالف 
ليست  الليبية  فالحالة  الفشل،  لهذا  تبرير  قبول  أو  إيجاد  يمكن  وال  نصابها،  إلى  األمور  ويعيد  السياسي، 
مستعصية على الحل، وليس للمواطن الليبي دخل في هذا الفشل إال من حيث مسؤوليته في التصدي له 
وتغييره كما حدث في مناسبات سابقة نجح فيها الزخم الشعبي على إحداث أثره، كالزخم الذي أحدث الثورة 
في 17 فبراير. لذلك نجد أنفسنا أمام تفسير وحيد لهذا الفشل يتفق عليه جل الليبيين إن لم نقل كلهم، 
وهو الصراع على السلطة بين الفرقاء السياسيين وأصحاب ال أقول المطامح وإنما المطامع، واألدلة كثيرة 
الخارجي والتدخل اإلقليمي والدولي سندا  الدعم  لنقلها هنا، وقد أوجد  المجال  التفسير ال يتسع  على هذا 
الداعمين اإلقليميين  الليبية، لذلك فأي محاولة لتحييد  للفرقاء لالستمرار في تعنتهم وتعطيل حل األزمة 
والدوليين لطرفي الصراع سيعمل على إنهائه. أفضل الطرق للقيام بهذا هو إيجاد جسم يتسم بالشرعية 
بعيد عن األجسام الموجودة، وحيث إن االنتخابات تكاد تكون متعذرة في الوقت الراهن، لذلك أرى ضرورة 
البحث عن اقتراح جسم سياسي يقدم كبديل يمتلك الشرعية عوضا عن هذه األجسام التي عسرت القضية، 

بديل ييسر عملية الوصول بالوطن إلى مرفأ آمن يرتضيه المواطنون.
من وحي اجتماعات عمداء البلديات العام الماضي، وفي حال استمر تعنت البرلمان ومجلس الدولة في 
والمجلس  البرلمان  شرعية  أن  اعتبار  وعلى  االقتتال،  وإنهاء  الحكومة  وتوحيد  السياسي  االتفاق  تضمين 
النور، وبالتالي فقد فقدوا جميعهم  الذي لم ير  السياسي  الرئاسي مستمدة من االتفاق  األعلى والمجلس 
شرعيتهم إن لم يصلوا إلى وآفاق فيما بينهم. وعلى اعتبار أن الشرعية الوحيدة المتوفرة اآلن لكل كيانات 
المقترح  أرى  لذلك  االنتخابات،  طريق  عن  عمدائها  تعيين  تم  التي  البلدية،  المجالس  شرعية  هي  الدولة 

البديل )دون الدخول في التفاصيل اآلن( لما نحن فيه في النقاط التالية:
1( يقوم عمداء البلديات بتأسيس مجلس أعلى للبلديات بعضوية رؤساء البلديات الليبية.

رئيس  تعيين  فيها  تم  التي  اآللية  بنفس  ونائبين  للمجلس  رئيس  للبلديات  األعلى  المجلس  يعين   )2
المؤتمر والبرلمان ومجلس الدولة ونوابهم.

3( يقوم المجلس األعلى للبلديات بتولي مهام البرلمان كما حددتها وثيقة فبراير.
4( بمجرد أن يتولى المجلس األعلى للبلديات مهام البرلمان، يتم حل البرلمان ومجلس الدولة، ويتوقف 

صرف مرتبات أعضائهم وسحب كل االمتيازات منهم، وإسقاط الحصانة الدبلوماسية عنهم.
5( يقوم المجلس األعلى للبلديات بتشكيل لجنة فنية تتولى النظر في تشكيل حكومة مصغرة من رئيس 

وخمسة وزراء يتولون الحقائب التالية:
أ ( وزارة الخارجية ب ( وزارة الدفاع ت ( وزارة األمن ث ( وزارة االقتصاد والمال ج ( وزارة العدل

6( تتحول باقي الوزارات إلى إدارات مرافق تتبع رئيس المجلس.
7( يقوم المجلس األعلى للبلديات باعتماد حكومة الوحدة.

8( ينتهي دور الحكومة المؤقتة والمجلس الرئاسي مباشرة بعد اعتماد حكومة الوحدة.
9( يقوم المجلس األعلى للبلديات باعتماد القوانين التي تصدر عن الحكومة.

10( يقوم المجلس األعلى للبلديات باعتماد قانون االنتخابات.
11( يقوم المجلس األعلى للبلديات باعتماد قانون االستفتاء.

12( تقوم حكومة الوحدة بتقسيم البالد إلى مناطق عسكرية، أو اعتماد النظام الحالي للمناطق العسكرية.

أ ( يشكل مجلس عسكري بعضوية قادة المناطق العسكرية ورئاسة لجنة مكونة من قادة األسلحة العاملة.
ب ( تحال تبعية المجلس العسكري إداريا إلى وزارة الدفاع في حكومة الوحدة.

القتالية  األهداف  وتحديد  العسكري  العمل  واستراتيجيات  المخططات  وضع  الدفاع  وزارة  تتولى  ت ( 
والمعارك الحربية التي يتوجب خوضها.

ث ( يتولى المجلس العسكري تنفيد االستراتيجيات واألهداف التي تحددها وزارة الدفاع باستقاللية تامة 
عن وزارة الدفاع.

13( تقوم وزارة الخارجية بتقليص عدد السفارات وعدد العاملين بالسفارات المتبقية لتقليص اإلنفاق.
14( تقوم وزارة االقتصاد والمال بحل األزمة المالية التي يتعرض لها المواطن والمتمثلة في:

أ ( السيولة
ب ( تدني سعر العملة المحلية في السوق الموازية

ت ( رسم خطة لرفع الدعم عن بعض السلع حتى يتم القضاء على التهريب
ث ( توفير الحاجات الضرورية للمواطن

ج ( مراقبة السلع الواردة في المنافد.
15( في هذه المرحلة ال تحتاج الدولة الى وضع استراتيجيات للتعليم والصحة والمرافق، بقدر ما تحتاج 
إلى إدارة هذه المرافق بالشكل الذي هي عليه وعدم التوسع في اإلنفاق، لذلك يتولى اإلشراف على التعليم 

والصحة والمرافق إدارات تتبع لرئيس الحكومة.

رسالة مفتوحة إلى من يهمه 
األمر: مقترح لحل أزمة الشرعية

أحمد معيوف

عبدالقادر البرعصي

جدار الردى
جذور الفساد الذي طال البشر والشجر!

ــاص الــعــدو  ــن رصـ ــجــهــاد، فــوقــاهــم م ال
وحماهم  الجفاف،  جــوع  مــن  وأطعمهم 
الجبل  ــذا  ه فــي  ــم  وك الــشــتــاء.  ــرد  ب مــن 
فواحة  زهــور  مــن  ــرة،  ــوع ال ومــنــحــدراتــه 
فتجلي  العين،  فيها  ترتع  خالبة،  ومناظر 
وصفه  هــكــذا  ــوم«.  ــم ــه ال الــنــفــس  ــن  ع
يشجب  مقال  في  بوزيد  جمعة  األســتــاذ 
األراضي  وسماسرة  المفسدين  أعمال  فيه 
النادر  الكنز  هذا  قيمة  يعرفون  ال  الذين 

والجشع. الطمع  إال  يحركهم  وال  الثمين 
اهلل ذمة  في  األخضر  الجبل  غابات 

 2017 أبريل   7 في  مقالته  أبوزيد  كتب 
ذمة  في  األخضر  الجبل  »غابات  بعنوان 
لحماية  الليبية  »الجمعية  موقع  في  اهلل« 
تدمير  جريمة  إلى  ونبه  البرية«  الحياة 
افتعال  وظــاهــرة  األخــضــر  الجبل  غــابــات 
وكان  الفضاء.  ــي  األراض لنهب  الحرائق 
بعد  فعليًا  ــدأ  ب الفساد  أن  كتبه  فيما 
الغابات  إدارات  ُألغيت  عندما   69 انقالب 
فاشلة  مشاريع  واستحداث  الزراعة  بوزارة 
الغابات  وإزالة  التربة  تجريف  على  اعتمدت 
زراعية.  إصالحية  منها  أكثر  أمنية  بدوافع 
في  تفاقمت  التي  الكارثة  أن  إلى  وأشــار 
إلى  ــا  ــذوره ج تــعــود  ــرة  ــي األخ الــســنــوات 
غير  والشراء  البيع  ظهور  عند  الثمانينات 
وبعد  المشروع،  غير  والتملك  القانوني 
»الفوراستاري«  الغابات  حرس  جهاز  إلغاء 

الغابة. لحماية  الطليان  أنشأه  الذي 
الجبل،  ــن  اب ــذر  ح الــســيــاق  نفس  فــي 
في  اهلل،  رحمه  فحيمة  جمعة  الــدكــتــور 
حيث  حقيقية،  كارثة  عن  مستفيضة  دراسة 
عامًا   50 أقصاها  مدة  غضون  في  أنه  توقع 
سرت  كصحراء  األخــضــر  الجبل  سيصبح 
الصحراء  برمال  البحر  رمال  فيها  تختلط 
الحمراء،  التربة  وتضيع  الخضرة  وتنتهي 
األخضر  الجبل  غــابــات  أن  ــى  إل مــشــيــرًا 
 80% مــن  بأكثر  عــامــًا   50 خــالل  نقصت 
األشجار  مــن  الكثير  وأن  مساحتها  مــن 
البرية  والحيوانات  الصغيرة  والشجيرات 
باالنقراض  مهددة  أنواعها  مختلف  على 

الطبيعية. بيئاتها  تدمير  بسبب 
المعاناة تشابك 

في  الطب  ــة  دراس المجد  الطالب  بــدأ 
الدراسي  العام  )بنغازي(  قاريونس  جامعة 
من  كــثــيــرًا  يــقــِض  ــم  ل ولــكــنــه   ،80-79
والــمــحــاضــرات،  الــمــدرجــات  بين  الــوقــت 
وتلك  بــالــزنــزانــات  هــذه  ُاستبدلت  فقد 
كان  والتحقيقات.  االســتــجــواب  بنوبات 
تعلوه  الذي  بسوره  أبريل  معسكر7  سجن 
بحكم  المحطات  أولــى  الشائكة  األســالك 
كلية  كأنه  مباشرة  الجامعة  قبالة  موقعه 
أساتذة  بها  انفرد  سابقة  في  كلياتها،  من 
النهائي  باالنعتاق  المبشر  األخضر  الفكر 
إلى  التنكيل  من  فترة  بعد  نقل  للبشرية. 
ليلة  آخر  قضي  أن  بعد  طرابلس  سجون 
الساحة  أشجار  أحد  في  رجليه  من  معلقًا 

مصباح. أحمد  الهالك  من  بأمر 
أنه  حسن  الحميد  عبد  جريمة  كانت 
الفوضوية  اللجان  بممارسات  ذرعًا  ضاق 
والمتسلقين  المخبرين  مــن  المكونة 
المملكة  عهد  في  أصاًل  ُأسس  مكان  في 
للعلم  صرحًا  ليكون   ،69 قبل  الليبية، 
اللجان  واصفًا  منشورًا  كتب  والمعرفة. 
الــثــوريــة بـــ»الــكــالب الــمــســعــورة« وقــام 
الطلبة  ببيت  اإلعالنات  لوحة  على  بتعليقه 
قضى  حيث   ،1982 أبريل  في  اعتقاله  فتم 
القضبان.  خلف  العام  ونصف  عام  من  أكثر 
طبيبًا  المتفوق  الطالب  يتخرج  أن  عن  بداًل 
الطب،  وتــرك  محبطًا  المعتقل  من  خــرج 
انتقم  يهمل  وال  يمهل  الــذي  اهلل  ولكن 
تخرَّج  بــأن  خيرًا  وعوضه  الجالد  من  له 
فرحًا  أشد  فكان  وطبيبات  أطباء  أبنائه  من 

بذلك.
الجبل  إلى   1983 العام  إطالقه  بعد  عاد 
عند  ربوعه  في  النور  رأى  الــذي  األخضر 
وبين  الظالل  وارفــة  عتيقة  خروب  شجرة 
والشعرا  والــشــمــاري  الــبــطــوم  شــجــيــرات 
تغطي  معطاءة  طيبة  أرض  والــبــلــوط. 
والشعير.  القمح  حقول  وسهولها  هضابها 
الحمراء  الخشخاش  بأزهار  ربيع  كل  تتزين 
وقع  على  فيها  الحياة  وتسير  الزاهية 
العصافير  وزقزقة  الحمائم  نوح  سيمفونية 
الجبل،  هذا  والدواجن.  الــدواب  وأصــوات 
حركة  »احتضن  جده  فيه  استشهد  الذي 

من  خــروجــه  بعد  الحميد  عبد  سكن 
وجد  لكنه  بالمدينة،   83 العام  المعتقل 
ووديــانــه  الجبل  إلــى  تشده  قوية  نزعة 
وصعداته  مساربه  على  ويهرول  فيمشي 
البري  التفاح  بعبير  المفعم  نسيمه  يشم 
اليومي  الموعد  هذا  على  واظب  والعرعار. 
عليه  ينكد  ولم  نادرًا،  إال  ملل  أو  كلل  بال 
نتيجة  الغابة  تدمير  كــارثــة  تفاقم  إال 
أتى  مخيف  وبشكل  الدولة  وغياب  التسيب 
وترابًا  يابسًا  حطامًا  فصار  األخضر،  على 
نكتب  ال  لماذا  مرة  ذات  قال  الرياح.  تذروه 
بها  حــلَّ  ما  نــرى  أال  الغابة؟  مأساة  عن 
الكاسحات  وغــزو  المفتعلة  الحرائق  بعد 
الــشــمــاري  ــار  ــج أش تـــرى  أال  ــزرة؟  ــمــجــن ال
أكوامًا  أصبحت  التي  المهشمة  والبطوم 
التراب؟  وسط  خاوية  وأعجازًا  الحطب  من 
موتًا  يموت  الحبيب  تــرى  أن  أقسى  مــا 
هذه  ساكنًا!  تحرك  أن  تستطيع  وال  بطيئًا 
لي  من  مساء  كل  ــا  أراه التي  االستغاثة 

صاغية؟. ألذن  يسمعها  بمن 
تنطق.  ال  التي  الغابة  اغتيال  عن  اكتب 
أكن  لم  فأنا  حكايتي  وعن  عني  تكتب  ال 
كثر  زوارها  وزنزانتي  سجين،  آخر  وال  أول 
رفــاق  عــن  تسمع  ــم  أل السنين!  مــر  على 

6*؟ رقم  الزنزانة 
اللعين؟ الجدار  وعن  وعن  عن  تسمع  ألم 

»رفاقي...
الصخور؟ هذي  الفجر  في  أتعشبُ 
األمنيات، الردى  جدار  فوق  أتزهر 

البذور؟ وهذه 
األغنيات الصدى  عبر  وترد 

الذكريات؟ الموقد  في  وتعبق 
مضى شهر  منذ  هنا 
مضى عام  منذ  هنا 

سور، قام  مضى  قرن  منذ  هنا 
الهالكين!« من  وجيل  وسجن 

»كتابة  الشلطامي  محمد  قصيدة  من   •
»6 رقم  الزنزانة  باب  على 

كتب أبوزيد 
مقالته في 7 
أبريل 2017 

بعنوان »غابات 
الجبل األخضر 

في ذمة الله« في 
موقع »الجمعية 

الليبية لحماية 
الحياة البرية« ونبه 
إلى جريمة تدمير 

غابات الجبل 
األخضر وظاهرة 

افتعال الحرائق 
لنهب األراضي 

الفضاء.
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شعراء كتبوا قصائدهم على ورق األلم

الصحافة املغدورة )2-2(

تستمر  الحروب  بعد؟  ومــاذا  األميرات.  وشفاه  والشفق 
الجماعية  والمقابر  فتكًا،  واألسلحة  خداعًا  المبررات  وبأكثر 
مساحات  على  تزحف  األلغام  وحقول  ــرارًا،  م عليها  يعثر 
مازال  المرئي  غير  العالم  هذا  وأفق  والتبغ،  القمح  حقول 
إنسانا  المسمى  الكائن  مادام  الحروب  من  الكثير  يدخر 
الكمال  حلم  إلى  المتوحش  طوره  من  طريقه  نصف  في 
اإلنساني الذي يسير مرافقًا حلمنا بأن نسافر يومًا بسرعة 
جينة  في  قابعا  مازال  بالحروب  الهوس  أن  ويبدو  الضوء، 
الكائنات  كثير من  في  البيئي كما  التوازن  بيكانيزم  تعمل 

غير العاقلة.
 24 والــزمــان  إيطاليا،  شمال  في  سولفرينو  المكان 
اجتماعي  وناشط  مثقف  مساًء  وصل  حين   ،1859 يونيو 
إلى  ساعة،   16 بعد  دونانت،  هنري  جان  يدعى:  سويسري 
ساحة معركة اشتبك فيها الجيشان، النمساوي والفرنسي، 
وجرحى  قتلى  بين  ألفًا  أربعين  بأجساد  مكتظة  ليجدها 
متروكين  موحش  خالء  في  الدم  من  بركٍ  وسط  يئنون 
لمصيرهم، فوجه نداًء للسكان المحليين كي يساعدوه في 
رعاية الجرحى من الجانبين، وهناك انبثقت قدته الشعرية 
سولفرينو«،  »تذكار  كتاب  ونشر  موطنه  إلى  عاد  حين 
إغاثة  جمعيات  لتشكيل  يدعو  نداًء  الكتاب  هذا  في  ووجه 
العمل  مع  وأسراها،  الحروب  جرحى  لرعاية  السلم  وقت 
لهذه  المتطوعين  هؤالء  تحمي  دولية  قوانين  سن  على 
لصدمة  السردي  التداعي  هذا  ومن  الخطرة،  الخدمات 
توفي  األحمر«.  للصليب  الدولية  »اللجنة  ظهرت  مثقف 
اللجنة  رأس  على  ظل  اسمه  لكن   1910 العام  دونانت 
التي تابعت عملها وفق رؤى كتابه إلى أن وصلت إلى سن 
المدنيين  حماية  عززت  التي   1949 األربع  جنيف  اتفاقات 
الحروب وما تبعها من بروتوكوالت كانت كلها  أوقات  في 
أنها لن  أدرك دونانت  التي  الحروب  تسعى لتخفيف مآسي 
تنتهي ألمد طويل. تحصل على أول جائزة للسالم تمنحها 
الذي قضى  هايدن  مدينة  في  في مشفاه  وهو  نوبل  لجنة 

الدغيس  لبنان، وحسونة  في مصر، وفارس شدياق في 
في ليبيا، التي صدرت فيها: »مجلة الفنون«، وهي مجلة 
يوما  عشر  خمسة  كل  وتصدر  والفنون،  بالثقافة  تهتم 
الغرب،  بطرابلس  )1898م(  سنة  وتأسست  بانتظام، 
1900م  العام  وفي  ابن سعيد(،  أفندي  )داود  لصاحبها 
ذات  الجديد«  »العصر  مجلة  البارودي،  محمد  أصدر 

الطابع العلمي األدبي.
تهتم  التي  أو  الثقافية،  الصحافة  تصدرت  مبكرا  إذا 
بالثقافة، المشهد، ويمكن أن نالحظ أن هذه الصحافة 
المختصة كانت في البدء األكثر أهمية وتركيزا، فكأنما 
طلعت  البدء  في  التي  الصحافة،  أرضه  الثقافة  حقل 
في  مثال  ذلك  تمثل  كما  ثقافية،  وسيلة  باعتبارها 
األفغاني  الدين  جمال  أصدرها  التي  الوثقى«،  »العروة 
ومحمد عبده في باريس، وأول عدد صدر في 13 مارس 

1884م.
ال  للمدن  تكون  أن  يلزم  ما  لــزوم  من  بــدأ  لذلك 
األدب  نشر  ديدنها  ثقافية،  صحافة  وحسب  للبلدان، 
والفنون والعلوم، وكانت حينها المجلة الثقافية العربية 
وفي  العرب،  مــدن  أغلب  في  اقتناؤها  يمكن  مجلة 
مدينة صغيرة، مثل بنغازي، توزع مجالت مصرية، منذ 
وفي  و»الرسالة«،  و»المقتطف«،  كـ»الهالل«  صدورها 
فخري  أصدر  الماضي،  القرن  من  الثالث  العقد  مطلع 
المحيشي مجلة »ليبيا المصورة«، التي نشرت القصص 
األولى للكاتب »وهبي البوري«، وترجماته للقصص عن 
اإليطالية ولغيره من الكتاب، كما نشرت الشعر والمقالة 
النثرية، وترجمة لـ»الكوميديا اإللهية«، قام بها مترجم 

في إطار جدال سابق حيال الحرب وموقف المثقف أو الفنان 
الخيارات  أسهل  بكون  المثقفين  أصدقائي  ناكفت  منها، 
ننفث  بار  أو  مقهى  زاوية  في  ونقبع  للحرب«  ال  »نقول  أن 
التاريخ، فحتى لو سجل الشاعر  السجائر ونبرئ ذممنا أمام 
الحالمة  بمجازاته  واكتفى  الحرب  ضد  ساميًا  موقفًا 
يعكر  أنه  أظن  الذي  الفردي  الخالص  من  نوعًا  فسيكون 

رسالة الوعي.
لم  من  هم  الفاعلين  المثقفين  أو  الشعراء  واعتبرت 
نثرية  كثافة  لحظة  في  وقرروا  للحرب،  برفضهم  يكتفوا 
يجعلوا  وأن  جراحها،  يعالجوا  أو  آالمها  من  يخففوا  أن 
أكثر  ــ  معلوم  غير  أجل  حتى  منه  الالبد   - الشر  هذا  من 
الشفوي  الفرسان  أخالق  عرف  إرساء  من  بداية  أخالقية، 
منظمات  ابتكروا  من  إلى  وصواًل  الدامية،  الصدامات  في 
الصليب  جمعية  مثل:  نيرانها،  أو  الحرب  خنادق  تخترق 
إنسانية  وقوانين  مواثيق  من  عنها  انبثق  وما  األحمر 
من  غيرها  أو  حــدود،  بال  أطباء  منظمة  أو  الحرب،  أثناء 
أن  نستطيع  ال  كوارث  وطأة  لتخفيف  الواقعية  االجتهادات 
النظريات  إن  بل  بالدعاء،  وال  الشعرية  بالمجازات  نوقفها 
الحروب  أو  الحضارات،  صدام  مثل  بأطروحات  المتعلقة 
الغذاء  أو  الطاقة،  أو  السلطة،  على  الصراع  أو  الدينية، 
على  بالسيطرة  يحلمون  الذين  أوالمجانين  العذب،  والماء 
كانت  ومهما  منظور،  غير  أمدًا  للحروب  أن  تتنبأ  العالم، 
أن  يمكن  ما  وأقصى  واقعة  فهي  واهية  أو  قوية  األسباب 
الحد  إلى  وتداعياتها  آالمها  تخفيف  محاولة  حيالها  نفعله 
والدماء  النيران  قلب  في  حتى  نابضًا  الضمير  يجعل  الذي 

المسفوحة.
عملت جهدًا من أجل أن أهبط من برج الشعر الماسي 
وأن  األمور من خلف ضباب كثيف،  أرى  لفترة  الذي جعلني 
سينعم  الذي  السالم  حيال  المحلقة  أحالمي  جماح  أروض 
وحدق  والموسيقى،  الشعر  إللهام  أنصت  لو  العالم  به 
الورود  على  الجراح  لون  تصبغ  التي  الرسم  معارض  في 

تدرس  ولم  البحث،  يتناولها  لم  الثقافية  الصحافة 
باستثناء ما يرسى من رسائل أكاديمية، تهدف

إلى الحصول على درجة ورتبة وظيفية، في الجامعات 
والمتابع  المتأمل  لكن  الــدرجــات،  هــذه  تمنح  التي 
األكاديمي،  الكتاب  تفوق  أهميتها  أن  يعلم  الحصيف، 
الصحافة  في  نشر  لما  حصيلة،  يكون  ما  كثيرا  الذي 
ومجالت  ومجالت  جرائد  متنها،  في  المتباينة  الثقافية 
في  وهي  أسبوعيا،  أو  وشهريا  دوريا  تصدر  محكمة، 
في  للكتابة  وسيلة  كان  ما  الرسائل،  فن  مقام  في  هذا 

العصور الوسطى، ولم يبحث هو أيضا بتوسع.
هذه  بمثل  مليء  والعربي  العالمي  الصحافة  تاريخ 
عملت  ما  الطباعة،  ظهور  عقب  المختصة،  الصحافة 
إصدارها،  على  النشر  ودور  والمؤسسات  الجامعات 
واللغة العربية زاخرة بإصدارات مبكرة، قام عليها وبها 
هذه  مثل  تكون  أن  في  أسهمت  نهضوية،  شخصيات 
الشائكة،  للقضايا  فاعال ومثيرا  منبرا نهضويا  الصحافة 
بتشكل  البواكير  منذ  تميزت  فكرية،  ورشة  وخلقت 
ودخلت  والهيمنة،  الركود  ضد  اجتماعي  ثقافي  حراك 
التحديث، بل وأسهمت في  أجل  ثقافية من  في معارك 
إحياء العربية لغة ومجتمعا، ومن خاللها تبوأت العربية 
غدا  حتى  العربية،  ديوان  الشعر  وأصبح  الدولة،  ديوان 

ينشر في الصفحات األولى.
الصحف  تلكم  بين  العالقة  يعرف  مهتم  أي  إن 
العربي  التاريخ  في  والشعرية،  الثقافية  والجماعات 
الحديث، الذي شكل جزاء رئيسا في مساره، من نشروا 
الطهطاوي  رفاعة  مثل  فيها،  كتب  ومن  الصحف،  تلكم 

فيه سنواته الثمانية األخيرة، وقد بعثت له اللجنة الدولية 
يستحق  من  هناك  »ليس  تقول:  رسالة  األحمر  للصليب 
هذا الشرف أكثر منك فأنت الذي أسست منذ أربعين سنة 
الميدان، ومن  الدولية إلغاثة الجرحى في  مضت المنظمة 
اإلنساني  اإلنجاز  ذلك  يتحقق  أن  ممكنًا  يكن  لم  دونك 
يكتب  أن  الممكن  من  كان  األحمر«.  الصليب  األعظم، 
دونانت كتابًا مختلفًا يدعو فيه العالم للسالم ويبرئ ذمته 
كمثقف قال يومًا ال للحرب، لكن صدفة مجيئه إلى شوارع 
سولفرينو المكتظة بأجساد القتلى والجرحى نقلت رسالته 
ال  لكنني  الواقعية،  إنها  البعض  يقول  قد  آخر،  فضاء  إلى 
في  فكرت  التي  الشعرية؛  الوقدة  فهذه  تمامًا،  أوافــق 
طريقة للعمل اإلنساني، وسط لهيب ودماء الحروب، دون 
إلى فضاء  أحيلها  أن  إال  بوقفها، ال يمكن  يومًا  أن تطالب 
لم  خيالي  القتراح  لفحة  الواقع  صدمة  من  يجعل  سريالي، 
تفكر  مثلما  إال  الوقت  ذلك  في  فيه  التفكير  ممكن  يكن 
في زرع شجرة في فوهة بركان، وما عدت أستغرب جوابي 
الشعراء  أفضل  االرتجالي حين سألني مرة شاعر شاب عن 

عندي فقلت له: جان هنري دونانت.
وطبيب  دونانت  بين  تناص  حصل  تقريبًا  قرن  بعد 
حدود  بال  أطباء  منظمة  مؤسس  كوشنر  بيرنارد  يدعى 
حقًا:  بسيط  »األمر  المرتجلة  قصائده  إحدى  في  القائل 
المرضى  يوجد  حيث  إلــى  تذهب  أن  ســوى  عليك  فما 
وقتها،  ثوريًا  كان  لكنه  واضحًا  األمر  يبدو  والمصابون«. 
بيرنارد  يكن  ولــم  ــار،  واإلخــب التواصل  وسائل  تغيرت 
ليرى  حرب  ساحة  إلى  قدميه  على  يذهب  ألن  حاجة  في 
الحيز  دخــل  التلفزيون  جهاز  لكن  المكدسة،  الجثث 
الحروب  فظائع  ينقل  ــان  وك جهاز،  لإلنسان  البصري 
صورًا  الفرنسيون  شاهد  فقد  الدافئة،  البيوت  زوايا  إلى 
شاشات  تنقلها  كانت  واألسود  باألبيض  ومتحركة  مرعبة 
مرة  ألول  بث  كما   ،1968 مايو  ثــورة  أثناء  التلفزيون 
من  نائية  أصقاع  في  الجوع  من  يموتون  أطفال  مشاهد 
مكان  من  تنتقل  ــروب  ح في  مكدسة  وجثثٍ  األرض، 
قررت   ،1968 الباريسية  االنتفاضة  ووســط  مكان،  إلى 
ضحايا  لمساعدة  الذهاب  الشباب  األطباء  من  مجموعة 
من  الجديد  النوع  هذا  أدى  الكبرى.  والكوارث  الحروب 
الطوارئ،  إغاثة  مفهوم  تعريف  إعادة  إلى  اإلنساني  العمل 
وكانت  حدود.  بال  أطباء  ليصبحوا  طريقهم  في  كانوا  فقد 
األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  في  كمتطوعين  البداية 
معاقل  الناعمون  الفدائيون  هــؤالء  اقتحم  الوقت  ومع 
من  لعنة  الوباء  تعتبر  مازالت  بأمم  ألمت  التي  األوبئة 
الكثير  ولقي  مواجهتها،  في  بالمشعوذين  وتستعين  اهلل 
يتوقف  أن  دون  حتفهم  وكوادرهم  والطبيبات  األطباء  من 
وكثيرًا  المتربص،  والموت  الخطر  مواطن  على  تدفقهم 
مستشفيات  في  نهارًا  لياًل  يعملون  أنفسهم  وجــدوا  ما 

تستهدف بالقذائف كل ساعة.
بالشعراء،  هــؤالء  أصــف  يجعلني  ومــا  قوله،  ــد  أري ما 
وطأة  تخفيف  رسالة  إلى  سريالي  بخيال  مضوا  كونهم 
القديم  المورث  هذا  بأن  قناعاتهم  ذروة  في  المآسي 
إلى  عليه  يقضي  لن  وربما  نشطًا  مــازال  العنف  لغريزة 
فانتازيا االستنساخ التي يمكنها التحكم في هذه المورثات 
التي لم تزود بكوابح عند اإلنسان، دون الكائنات األخرى، 
ميكانيزم  ويتدبر  عاقاًل  يكون  أن  المفترض  من  ألنــه 
شيقة  إحصائية  ثمة  عقالنية.  بطرق  الطبيعي  التوازن 
وشاقة تقول أنه لوال الحروب والكوارث لكان تعداد البشر 
في بداية األلفية الماضية تجاوز المئة مليار َفٍم ال يكفيها 
الماء العذب وال األراضي القابلة للزراعة في كوكب األرض 
برامج  عبر  أمورها  تدبرت  المجتمعات  بعض  تطعمه.  كي 
سلمية لتحديد النسل، وبعضها الذي يتناسل مثل األرانب، 
بالخصوبة  ويتفاخر  مُحرّما،  اإلجــراء  هذا  يعتبر  والــذي 
وبنسبة النمو السكاني المرتفعة التي تكدس الفقراء على 
األرصفة، مازالت الغرائز والبيئة تتدخل في شأنه بقوة كي 

تقوم الطبيعة بعملها.

من أصل شامي، وكذا احتفت بالصور والرسومات. وفي 
العقود التالية خصوصا في فترة المملكة الليبية، كانت 
المجالت الثقافية تصدر عن معهد المعلمين، ومدرسة 
وتطبع  الصناعية،  الثانوية  والمدرسة  العامة،  الثانوية 
نشر  وقد  الحكومية،  المطبعة  في  الدولة  قبل  من 
الشعر  له، كانت عن  أول مقالة  النيهوم  الكاتب صادق 
الثانوية،  بنغازي  مدرسة  مجلة  في  )العامي(،  الشعبي 
مجالتهم،  الخواص  أصدر  فلقد  وكذا  بها،  يدرس  التي 
ما زخرت بالشعر وبالكتابة في التاريخ والفلسفة كمجلة 

»النور«.
لبنان،  في  و»شعر«  »اآلداب«  مجلة  صــدرت  حين 
وأضحى  الثقافية،  بالصفحات  الليبية  الصحف  زخرت 
»بيروت«  أما  الصحيفة،  لترويج  رئيسا  مصدرا  الكاتب 
فعبر مجالتها، غدت عاصمة عربية ثقافية بامتياز، منذ 
السبعينات،  وحتى  الماضي  القرن  في  الخمسينات  عقد 
وخالل هذه المرحلة، تبوأ الشاعر ومن ثم الكاتب، منزلة 
صفحات  الثقافية  الصفحات  وغدت  الرسول،  المثقف 
حالها،  لسان  الحداثة  وأضحت  وفكرية،  ثقافية  لمعارك 
حينها في مدينة »بنغازي« وفي البالد كافة، كان العدد 
يتداعك  الذي  العدد  »الحقيقة«،  لصحيفة  األسبوعي 
من  القراء  عليه،  للحصول  والقراء  فيه،  للكتابة  الكتاب 
سياسية  ونخبة  ومدرسين  وجامعة،  ثانويات  طلبة 
وهلم، حتى إن تلكم المرحلة جعلت، من الكتاب نجوما 

كما نجوم الفن والكرة
تبحث  لم  الثقافية  الصحافة  أن  إلى  أشرت  ولهذا 

وتدرس، وأنها في موت غير معلن.

عملت جهدًا من 
أجل أن أهبط 
من برج الشعر 
املاسي الذي 

جعلني لفترة أرى 
األمور من خلف 

ضباب كثيف، 
وأن أروض جماح 
أحالمي املحلقة 

حيال السالم 
الذي سينعم به 
العالم لو أنصت 

إللهام الشعر 
واملوسيقى-

زوال الرأسمالية؟

كنا  إذا  االعتراف،  من  مفر  ال  فإنه  ونعاديها،  بل  الرأسمالية،  نعارض  كنا  وإن  حتى 
من دعاة التزام الموضوعية، أن النظام الرأسمالي يُعد، على أكثر من ثالثة قرون، 
أنجح األنظمة االقتصادية واالجتماعية التي مرت بالبشرية على مر التاريخ. يصدق 
التي  تلك  على  كما  التي سبقته،  واالجتماعية  االقتصادية  األنظمة  على  القول  هذا 

زامنته لما يقرب من قرن، أعني النظام االشتراكي.
فلقد أثبت هذا النظام ، حتى اآلن، مرونة وقدرة فائقتين على التكيف مع أزماته 
نفسه  إنتاج  إعادة  على  ليس  قدرة،  أثبت  ذلك،  من  أكثر  بل،  نفسه.  إنتاج  وإعادة 

مثلما تعيد الحية إنتاج جلدها، وإنما على تطوير نفسه وتحسين أدائه أيضا.
بحد  الرأسمالي  النظام  طبيعة  عن  ناشئة  هذه  األزمات  تجاوز  قدرة  أن  ويبدو 
ذاتها. فاألزمات الدورية من تكوين النظام الرأسمالي وبنيته. ولقد تفطن ماركس 

إلى أن األزمات تتعاقب على النظام الرأسمالي حوالي كل عشر سنوات.
 ،1857  ،1847  ،1836 سنوات  األزمات  توالت  ثم   .1825 سنة  جرت  أزمة  أول 
 ،1914  ،1907 أزمــات  تلتها   ،1900 أزمة  كانت  العشرين  القرن  وفي   ...1866

...1929 ،1921
ويقرر تروتسكي أن الرأسمالية:

بالشهيق  اإلنسان  يعيش  مثلما  بالضبط  والطفرات،  باألزمات  فعاًل   ... تعيش 
يتبعها  أزمة،  وبعدها  توقف،  ثمّ  ومن  الصناعة،  في  طفرة  هنالك  أواًل  والزفير. 
توقف في األزمة، ومن ثمة تحسن، وطفرة أخرى، وتوقف آخر، وهلم جرا، حقيقة أن 
إال،  ليس  بعد  تَمُتْ  لم  الرأسمالية  أن  إلى  تشير  دوريا،  تتقلب  تزال  ال  الرأسمالية 
متأرجحة  دورات،  في  العيش  في  ]الرأسمالية[  ستستمر  جثة...  مع  نتعامل  ال  وأننا 
الرأسمالية منذ والدتها  األزمات والطفرات متأصلة في  إلى األعلى واألسفل. كانت 

عينها، وستظل تصاحبها إلى قبرها.
أن  ننسى  أال  ]يتوجب  نفسه  وتطوير  أزماته  تجاوز  في  الرأسمالي  النظام  نجاح 
والديمقراطية  الديمقراطي  النضال  األقل، بسبب  على  األكبر  هذا يحدث، في جزئه 
مثلما  أبديتها،  بذلك،  حققت،  الرأسمالية  أن  منه  يفهم  أن  ينبغي  ال  المتحققة[، 
مسيرتها  في  مرت  قد  البشرية  دامت  فما  البشري.  التاريخ  بنهاية  القائلون  أعلن 
ثمة  فليس  متعاقبة،  لذلك سياسية[  وتبعا  اقتصادية،  أنظمة   =[ إنتاج  أنماط  بعدة 
أو  القول  إن  قوله  ما يمكن  تزول. كل  لن تحول ولن  الرأسمالية  أن  يبرر نظريا  ما 
وليس  والرغبة،  الحلم  التفكير من خالل  نوع من  الرأسمالية هو  زوال  بقرب  التنبؤ 

من خالل الواقع الصلب ومعطياته.

إلى بيروت.  إبراهيم السوسي  الدرسي رفقة محمد  المجيد  أواخر أغسطس، سافر عبد  ولعله 
وليلة 31 أغسطس 1969 أقفلتُ، من بعد منتصف الليل، محل الخضراوات والمواد الغذائية 
9 من الشهر نفسه، وأمسى في الليالي الصيفية كنادٍ يجمعنا، ركنه عند  الذي افتتحته يوم 
ناصية شارع »نبوس« مع »عمرو بن العاص«، نتجمع نحن رفاق قهوة »سي عقيلة«، وأيضًا 
الدولي،  النادي  جماعة  خصوصًا،  ليبيا،  أنحاء  مختلف  من  الوافدين  الجامعة  طلبة  من  رفاقنا 
وفيصل  شعبان  والتهامي  العالقي  فوزي  منهم  طرابلس،  من  رفاق  مجموعة  يضم  وهو 
ويتردد  صديقهم  نبوس  إبرهيم  وكان  السويح،  والهادي  خشخوشة  وعبدالمجيد  الزقلعي 
عليهم. وكان أيضًا هناك طالب من طلبة كلية االقتصاد اسمه زعول. تلك الليلة كنا نتسامر، 
زيو  ومحمد محمود  ومحمود شمام،  ومحمد  الترهوني  خليفة  وأصدقائي محمد  أنا  كالعادة، 

وعوض شمسة.
»نبوس«،  شارع  مدخل  في  بيتنا،  أمام  دبابة  ألجد  1سبتمبر1969  يوم  صباح  صحوت 
مقهانا،  على  ويتردد  شمسة،  شارع  في  عزاب  بيت  في  يقطن  وكان  جندي،  صاحبنا  وفوقها 
ولقد سماه محمد الترهوني: )جوني( ألنه متأثر باألفالم الحربية، يتباهى بقيافته، وببندقيته 

وخوذته الحديدية. قال لي:
»ثورة يا بوعقيلة! ممنوع التجول.. خليك قدام حوشكم!« ثم استطرد وقال بلهجة العارف: 
والمالكم  الضابط  بشخصية  معجبًا  مثلنا  كان  عزالدين«.  السالم  عبد  يديرها!!  »عارفه 

عبدالسالم عزالدين المدني، وظل مقتنعًا أليام أنه من قاد الثورة!
اسم  أحدنا  يقترح  يوم  كل  أيام،  لثالثة  »نبوس«،  شارع  ناصية  عند  نجتمع  أليام  وظللنا 
قيام  بعد  أليام من  اختفى  الذي  زعول،  جاءنا صديقنا  أن  إلى  الثورة!  قائد  أنه  يؤكد  ضابط 
أحدًا  بأن  يسمع  لم  أغلبنا  القذافي«.  بومنيار  »معمر  هو  الثورة  قائد  أن  لنا  ليؤكد  الثورة، 

يسمى »معمر« فما بالك بـ)بومنيار(.
يوم 3 سبتمبر رُفع حظر التجول، وأقفلتُ الدكان منتصف النهار، واختفت المعلبات كلها، 
لم تبقَ سوى علب الخميرة، أما الباقي فأصبح نقودًا بلغت 370 جنيهًا، يعني عاد لي رأسمال 

الدكان، وفوقه سبعون جنيهًا؛ الرأسمال كنت استلفته من ولد شارعنا سالم خليف.
الذين  حتى  أحد،  عنها  يغب  لم  التي  الشوارع،  تجوب  التظاهرات  انطلقت  الرابع  اليوم 
جمهورية«  »ليبيا  ويهتفون  يركضون  كانوا  المعارضين،  عتاة  من  سنوات  بعد  أصبحوا 

و»تسقط الملكية«.
وبدأت الطفرة الثالثة..

أنها  نتوقع  كنا  ما  رياح  تحركت  عصرها  في  كافة؛  األوراق  خلطت  التي  هي  الطفرة  هذه 
واستمرت  وفرح،  بوله  الناس  معظم  استقبلها  طفرة  عامًا.  أربعين  بعد  من  بنا  ستعصف 
وتهدأ  أحيانًا  تعصف  رياحًا  تحولت  ذلك  بعد  ولكن  وعليل،  هادئ  كنسيم  أربع سنوات  طوال 
أحيانًا أخرى! أحيانًا تهب حارة من الصحراء، وأحيانًا باردة من الشمال، أما الشرقية والغربية 

فتتناوب في اليوم الواحد، وغالبًا من دون إنذار.
يخطئ - في تقديري- من يقول إن الحال استمر على وتيرة واحدة، ويخطئ من يقول إن 

الحال سيئ، ويخطئ أيضًا من يقول جيد.
الطفرة تأتيك »بكل شيء شوي!« رياحها أحيانًا ناعمة وغالبًا عنيفة. طفرة ركب صهوتها 
أنه  يرى  من  ومنهم  مخلص،  عروبي  أنه  يرى  من  منهم  تصنيفه،  على  أحد  يتفق  لم  زعيم 
مسلم، ومنهم من يرى أنه كافر. زعيم قالوا إنه عنيف ال ينسى وال يغفر، فيما قال آخرون غير 
ذلك، وقالوا إنه حالم لدرجة السخرية، زعيم نخطئ إن قلنا أإنه بال قضية. ولكن يصعب كثيرًا 
أن تفهم قضيته. لقد استطاع أن يحكم قبضته طوال أربعة عقود، وعندما حان وقت رحيله، 
رحل بسبب خطأ بسيط، جعل شعبه يستغرب كيف أوقعه وهو الذي رأيناه قادرًا على اإلفالت 

من فخاخ متقنة وحصار دام سنوات.
ما  أجد  لم  كمتفرج،  بطولها  ظللت  ألنني  سبتمبر؛  ثورة  حقبة  أتناول  أن  عليّ  يصعب 
يقنعني أن أكون من جنودها المخلصين، وال من رافضيها الشجعان، وإنما حافظت أن أكون 
سيرتني  التي  هي  بحالي  قناعتي  أحد».  يأكلني  أن  وال  أحدًا،  آكل  أن  أحب  »ال  كأرنب:  قويًا 
طوال سنواتها. ولقد تعمدت أن أحكي بتفصيل ولو بسيطًا لسنوات عمري قبل قيامها؛ ألن 
الكثيرين من جيلي ما زالوا يذكرونها، ولكن تفاصيل ما بعد سبتمبر تخص معاصريها، بل 
ملكي وحدي، شركائي  تعد  لم  بها ألنها  البوح  ولذلك يصعب  بعدها  وُلدوا  كثيرين  تخص 

فيها ال يريدون إثارتها، فلكل الناس تفاصيل ال يرغبون في البوح بها.
ولذلك لن أتناولها بسرد مباشر، فالجيل الذي يفهمها، إما أنه رحل أو أنه لم يعد قادرًا ال 
على القراءة، وال على الفهم! أما القادرون فهم من كانوا في عهده فاعلين، أو عاجزين؛ قد 
يكونون تأذوا، أو أنهم آذوا؟ قد يكونون استفادوا أو يكونون قد خسروا؟. غير أن هناك قلة 

ظلت تتفرج، تراقب، ترصد.. وتحتفظ برأيها، وأيضًا، برأسها.
والفقد، والحزن..  والخيبة،  والهفوات، واأللم، والسعادة،  والترصد،  والترقب،  التفرج،  وألن 
بالهذيان،  أن يصاب  المرء كبته من دون  ما ال يستطيع  الضمير، وهو  يتشكل منها  ما  هي 
نصاب  ال  حتى  رواية  إذن،  فلنكتب،  يهذون!  ال  الرواة  ولهذا  الرواية،  اإلنسان  ابتكر  لذلك 

بالهذيان!

نبضات متقاطعة - 2١
الطفرة الثالثة

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

أحمد الفيتوري

محمد عقيلة العمامي
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10 كتب صنفت األفضل في 2019
1- »ثورة« أو »إضطرابات«

التي  والحرب  المنيع  الحصار  هذا  من  الرغم  على 
اإللكتروني،  النشر  ثقافة  تشنها  التي  فيها  هوادة  ال 
واإلغراء  بالسالسة  وتقديمها  المعلومات  بتبسيط 
الذي يمنعك من فتح الكتاب حتى ولو أنك اقتنيته؛ ما 
ويقدمه  ويسوقه  بالكتاب،  يهتم  حولنا  العالم من  زال 
شاعر  بتقرير  وتذكرك  تقنعك،  التي  بالسبل  إليك 
الحكم والمعاني واألمثال المتنبِّي، الذي قال: »وَخَيْرُ 

كِتابُ«. الزّمانِ  في  جَلِيٍْس 
اللغة  بغير  صدر  وجميعها  كتب،  عشرة  هذه 
األمريكي  األعمال  رجل  انتقاها  منها  خمسة  العربية، 
قال:  الذي  وهو  للقراءة،  ويرشحها  بيل جيتس  الشهير 
عقلك  فإن  الصيفية،  بإجازتك  تستمتع  أنت  »بينما 

ليس كذلك.. العقل الفضولي ال يأخذ إجازة«.
األمريكية  الجامعة  انتقتها  األخرى  والخمسة 
تسويق  مسؤول  عنها  يقول  التي  وهي  بالقاهرة، 
الكتب في الجامعة »إستر نادر«: »سوف تساعدك على 

العالم من حولك«. اكتشاف 
الكتاب  التوالي:  على  العشرة  الكتب  هذه  سنتناول 
 )Upheavl ( وعنوانه Jared Diamond( األول للكاتب
التي  الكتب  من  وهو 
جيتس(  )بيل  انتقاها 
معجب  »إنه  عنه:  ويقول 
كتبه  ما  لجميع  ومحب 
السابق،  في  )جاريد( 
هذا  كتابه  ويكشف 
مع  المجتمعات  تفاعل 
يعيشونها،  التي  األزمات 
بسلسلة  مستعينا 
إلظهار  الدراسات  من 
هذه  الدول  إدارة  كيفية 
الحروب  مثل  الكبرى  للتحديات  ومواجهتها  األزمات، 
العام بالضيق،  األهلية والتهديدات األجنبية، والشعور 
أنهيت  بعدما  أنني  إال  محبط،  كأنه  األمر  يبدو  وقد 
مواجهة  على  بقدرتنا  تفاؤاًل  أكثر  كنت  الكتاب  قراءة 

اليوم«. تواجهنا  التي  التحديات 
أما موسوعة »ويكيبيديا« الحرة فتقول عن الكتاب: 
كتاب ثورة، أو اضطرابات: يبين كيف تتعامل األمم مع 
االضطرابات.  أو  التغيير،  أزمات  أدق  بمعني  أو  الثورة، 
دياموند(.  )جاريد  األمريكي  للمفكر  واقعي  كتاب  إنه 
)السياسية  الخطيرة  األزمات  تحليل  خالله  من  يحاول 
ذلك(  إلى  وما  واإليكولوجية  والمدنية  واالقتصادية 
المتعددة.  بأسبابها  بأكملها  بلدانا  تدمر  قد  التي 
في  ويبحث  الواقعية،  باألمثلة  تحليله  الكاتب  يدعم 
فنلندا  مثل:  ببلدان  عصفت  التي  الماضية،  األزمات 
وأستراليا  وألمانيا  وإندونيسيا  وشيلي  واليابان 
يتعلم  التي  الطرق  المتحدة، ويحاول مقارنة  والواليات 
الشخصية،  الصدمات  مع  التعامل  األفراد  خاللها  من 
أيضًا.  األمم  على  األساليب  هذه  تطبيق  يمكن  وكيف 
من  يتعلمون  األفراد  أن  هو  المتوقع  غير  االستنتاج 
األزمات.  من  الدول  تتعلم  ما  نادرًا  ولكن  األزمة، 
بلد  لألسف،  المتحدة،  الواليات  أن  إلى  أيضا  ويخلص 

تزداد فيه األزمات سوءا.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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هذه عشرة كتب، وجميعها صدر
بغير اللغة العربية، خمسة منها 
انتقاها رجل األعمال األمريكي 

الشهير بيل جيتس ويرشحها للقراءة

بين النجاح واإلخفاق

9 سنوات على »1٧ فبراير«.. مازالت الثقافة الليبية تراوح مكانها
طرابلس ــ عبد السالم الفقهي
للمشهد  العام  المعطى  مالمح  إلى  بالنظر 
ربما   ،2011 منعطف  منذ  الليبي،  الثقافي 
وما  الحالي  المشهد  إن  القول  نستطيع 
النظر  يمكن  كيف  لكن  مشجع.  غير  سلفه 
محطات  توجد  أال  تفصيال،  الرحلة  هذه  إلى 
يمكن  للضوء  مكامن  أو  الحياة  تستنطق 
االلتفات إليها كإرهاصة لوالدة شيء ما، أم 
الموقف  سيدة  بقيت  سر(  )محلك  جملة  أن 

السابقة. المسارات  في كل تعرجات 
الثقافي  المناخ  طبيعة  إلى  أكثر  للتعرف 
الكتاب  تطلعات  مع  بيئته  تعاطي  ومدى 
الرصد  هذا  لنا  كان  طموحاتهم،  ومستوى 

آرائهم بالخصوص. مع عدد منهم ومعرفة 
أن  قناو  مفتاح  والكاتب  القاص  يرى 
السنين  خالل  ليبيا  في  الثقافية  الحياة 
فبراير  ثورة  أحداث  منذ  وتحديدا  الماضية 
كانت  األولى  فالسنوات  بتقلبات،  مرت 
مزدهرة بالنشاط األهلي والرسمي وشهدت 
مماثل  وعدد  الصحف،  من  كبير  عدد  صدور 
الجانب  عليها  يغلب  كان  وإن  الكتب  من 

الثقافي. أكثر من  السياسي 
من  بداية  الحروب  مرحلة  جاءت  ثم 
من  لسالسل  فاتحة  كانت  التي  ليبيا(  )فجر 
هذه  إلى  مستمرا  أثرها  يزال  ال  الفوضى 
العام  مع  إنه  بالقول:  ويضيف  اللحظة. 
طرابلس  في  المثقفين  بعض  حاول   2015
ولو  الثقافي  النشاط  إعادة  المدن  وبعض 
فتشكلت  المحدودة،  الفردية  بقدراتهم 
الجمعية  مثل  الثقافية  الجمعيات  بعض 
التي  طرابلس،  في  والفنون  للثقافة  الليبية 
وتقديم  إنتاج  الحرب  ظروف  في  باشرت 
والندوات  الثقافية  األنشطة  من  العديد 
حفل  ولعل  التكريمية،  واألمسيات  الحوارية 
مسبوقا  يكن  لم  ماهر  علي  الفنان  تكريم 
الجماهيري،  واالزدحام  الشكل  حيث  من 
للفنان  تم  آخر  كبير  تكريم  حفل  كذلك 

حويل. عبداللطيف 

ميتة حكومات 
التي  الفنون  دار  إلى  اإلشارة  قناو  ينسى  وال 
معارض  تشجيع  في  عهدها  على  زالت  ما 
قام  ما  إلى  باإلضافة  التشكيلية،  الفنون 
ويقوم به منتدى السعداوي في شرق مدينة 
طرابلس، رغم اقتراب الحرب من مقره، كما 
شهدت العاصمة استثمارات هامة في مجال 
الفنون، نذكر منها بيت إسكندر الذي أصبح 
كل  زواره  ينتظر  طرابلس  في  فارقة  عالمة 

يوم.
الكاتب  أشاد  بنغازي  مدينة  يخص  وفيما 
في  تناروت  جمعية  تبذله  بما  قناو  مفتاح 
محدودة  أنشطتها  كانت  وإن  بنغازي، 

الناس. لعامة  مفتوحة  وليست  بمنتسبيها 
عن  الحديث  يمكن  أيضا  سبها  وفي 
األنشطة التي شهدها مقر مكتبة اليونسكو 
بالعمل  المهتمين  من  عدد  مجهود  بفضل 
دون  متفرقة  أعمالهم  كانت  وإن  الثقافي، 

بهم. ثقافية خاصة  تأسيس جمعية 
»إذا  إنه  بالقول  رأيه  في  قناو  ويخلص 
حكومتي  في  الرسمية  الجهات  عن  تكلمنا 
إنها  بوضوح  القول  نستطيع  والغرب  الشرق 
صرف  رغم  سنوات  عدة  منذ  تماما  ميتة 
ميزانيات ضخمة لهم كل سنة، عدا أن حالة 
الحرب التي تعيشها طرابلس حاليا لها تأثير 
من  فكثير  الثقافية،  األنشطة  كل  على  كبير 
سابق  إلى  تعود  أن  نأمل  توقفت،  األنشطة 

نشاطها«.

بني وليد -  الصغير الحداد

 معرض للرسم بكلية التقنية 
اإللكترونية بني وليد

افتتح في كلية التقنية اإللكترونية بني وليد، اإلثنين، 
معرضا للرسم تحت إشراف وتنظيم اتحاد الطلبة، وبمشاركة 

عدد كبير من الطلبة داخل وخارج الكلية.
وقال عضو اتحاد الطلبة بالكلية مصعب سكيب لـ»بوابة 

الوسط« إن الهدف من إنشاء المعرض هو إبراز أهم 
المواهب والطلبة المميزين في مجال الرسم والفن، ليكون 

نقطة االنطالق األولى لهم في حياتهم الفنية.
وأوضح أن المعرض يستمر لعدة أيام و يفتح أبوابه 

يوميا من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، مشيرا إلى 
أن المعرض يأتي ضمن خطة اتحاد الطلبة بالكلية للعام 

الدراسي 2019 - 2020.
واضاف سكيب أن المعرض تضمن اعماال مختلفة منها 

الرسم بأنواعه المختلفة إضافة إلى الخط العربي.

 األنفاق تحمي آالف القطع 
األثرية في سورية

كشف النقاب عن مجموعة كبيرة من القطع األثرية 
السورية، كانت مخبأة في أنفاق تحت األرض في بلدة معرة 
النعمان جنوبي محافظة إدلب، خوفا من تعرضها للسرقة أو 

التدمير أو التهريب من متحف المدينة إبان الحرب في البالد.
ويعود تاريخ القطع األثرية للعصرين الروماني والبيزنطي، 

وخُبئت بجهود شعبية، لحماية تاريخ المدينه التي سبق 
وشهدت تدمير تمثال شاعرها األشهر أبوالعالء المعري على 

اإلرهابيين. يد 
وقال مدير متاحف سورية، نظير عوض »قطع الموزاييك 

الغنية تمت حمايتها بطرق مختلفة خوفا من تعرضها ألذى، 
قطعة أو قطعتين فقط قد تعرضتا ألذى نتيجة التدهور الذي 

حدث للمباني بسبب االشتباكات في المنطقة«، وأضاف 
»المجتمع المحلي ساهم في حماية اآلثار والمتحف، وكان له 

دور إيجابي كبير في حماية هذا المتحف«.
وستنقل أيضا محتويات متحف المدينة، الذي يقع وسط 

ساحة رئيسية شهدت معظم االشتباكات خالل سنوات 
الصراع، بشكل موقت إلى مدينة أخرى ليعاد ترميمها ثم 

إعادتها الحقا.

 عزيزة عثمان وعبد الله الغزال ضمن 
قائمة جائزة  الشيخ راشد

الطويلة  قائمتها  السبت  راشد لإلبداع،  الشيخ  أعلنت جائزة 
2019-2020 في فئة الرواية العربية  في دورتها الثانية 
ليبيا  روائيين من  لعملين  والتى جاء فيها ترشيح  للكبار، 

وهما رواية »ذاكرة بال صورة« لليبية عزيزة رجب عثمان، و 
الغزال. الماء والطين« لعبداهلل  رواية »أضحية 

أعمال   10 للكبار  الرواية  لفئة  الطويلة  القائمة  وضمت 
هي »حكاية جديدة لألندلس« لسراج منير قنديل زيدان من 

مصر، و»عمتي زهاوي« لخضير فليح حسن من العراق، و»زهر 
الغرام« ألحمد قاسم علي العريقي من اليمن، و»سارتر أو 

عارهم في الشمال« لـ المولدي بن العربي ضو من تونس، 
إبراهيم محسن من سوريا، و»الملف  و»ساحة السمك« لنصر 

التيجاني غنيم من تونس، و»جنائن  األصفر« ألميرة بنت 
النيل« لمحمد  العراق، و»أبله  الوهم« لعلي حسين عبيد من 

لبنان. الحجيري من  محمود 
10 أعمال، منها »ساعة  وفي فئة الرواية - شباب تأهلت 

الكريزانتيم«  ونصف من الضجيج« آلمنة بن منصور، و»زهور 
لحازم علي،  الموت«  يتقاعس  إبراهيم، و»عندما  لمحمود 

و»العروس الملغمة« لفاطمة صالح الدين، و»ما لم تروه 
ريحانة« ألدهم محروس.

7 أعمال »العالقة بين السلطة  التاريخية  البحوث  وفي فئة 
الدولة األموية في  الدينية في عصر  السياسية والسلطة 
الثقافي  اإلبداع  األندلس« لمحمد جمال، و»البحر كائن 

المتحدة« لطالب غلوم،  العربية  عند سكان دولة اإلمارات 
و»المسلمون في كوريا« لمحمد أحمد، و»الزنوج في دار 

اإلسالم« لبوشوار الطيب، و»تاريخ البحث األثري في شبه 
الدولة السامانية  جزيرة مسندم« آلمنة بنت خادم، و»عالقات 

الحضارة  الحميد حسين، و»المدن في  لعبد  الخارجية« 
الدين عمر. الحضاري« لمجد  العربية اإلسالمية ودورها 

المختلف والمضيف، هو الحال؛ سيرا على ما 
العربية  الثقافية  المشاهد  معظم  في  حصل 

وقبلها من األمثوالت من األمم األخرى«.
تمدد  هو  فقط  المتحقق  أن  مضيفا 
التي  الثقافية  المدني  المجتمع  أجسام 
النقاش  في  جيد  دور  له  بالتأكيد  بعضها 
الثقافة  هذه  لكن  الوعي،  موجة  دعم  وفي 
الخضوع-  من  تحررها  -بعد  خضعت  التي 
البطل  صورة  وباألخص  الثوري  للنموذج 
ال  لكنها  أفقية  فاعليته  وكانت  المسلح، 
وتتحمل  الحلول  وتقترح  األزمات  تحكي 

القيمية. الضريبة 
العنف،  قادربوه ظهور  يعلل  السبب  لهذا 
بل وظهرت تنظيمات متطرفة دولية عقدت 
الفعل  دور  وانزاح  ليبيا،  في  عاصمة  لها 
مجتمعي  حراك  أو  مكتوب  نتاج  من  الثقافي 
إلى  طليعيون  كتاب  فانضم  الظل،  إلى 
إعالمي  توجيهي  تمويل  ذات  مؤسسات 
السمة وسياسي الطموح، وآخرون إلى كتاب 
كان  أخرى  ميادين  إلى  وغيرهم  مناسبات، 
للفساد بأنواعه السمة األوضح واألبرز. لكن 
الثقافة  تنشق  أن  منعقدا  زال  ما  الطموح 

صعود وهبوط
الليبية  الجمعية  عضو  الذويب  جمعة  ويرى 
للشأن  المتابعين  وأحد  والفنون  لآلداب 
أو  فالركود  شيء،  يتغير  لم  أنه  الثقافي 
معارض  ال  إذ  السائدة،  الحالة  هو  السكون 
وبتوقف  سعره،  ارتفاع  على  عالوة  للكتاب، 
نهائيا،  الخجول  بصدورها  الدوريات  بعض 
المسرحي  العرض  دور  أخرى  جهة  من  نرى 
إلى  تحولها  في  ماضية  السينمائي  وحتى 

محال تجارية فعن أي ثقافة نتحدث.
التميمي  سالم  التشكيلي  الفنان  أن  غير 
اللوني،  الفضاء  يخص  ما  في  متفائال  يبدو 
الجماعية  المعارض  نشاط  تزايد  واقع  من 
والفردية، وعودة الكثير من الفنانين لمزاولة 
نشاطهم، وحفز متتبعي التشكيل على حضور 
ويلحق  أجيالها.  بمختلف  الفنية  المناسبات 
التشكيلي  المناخ  أن  إلى  اإلشارة  التميمي 
من  الشابة  المواهب  من  عدد  ظهور  شهد 
تواصلهم  في  يحاولون  وهم  الجنسين،  كال 
مع جيل الرواد االستفادة من الخبرة وإنضاج 
حقلهم التجريبي عبر الممارسة وإقامة ورش 
المعرفة  وإكسابها  مواهبهم  تصقل  عمل 

الالزمة.
رضا  الكاتب  يشخص  أخرى،  جهة  ومن 
إيقاعين  وفق  الثقافي  المشهد  موسى  بن 
متباينين، فهو مربك أو محير في وجود نتاج 
لشعراء  قصائد  وكذا  الشابة  الكتابات  من 
الخراب  برغم  واألمل  بالحياة  تضج  شباب 
رائعة  سردية  نصوص  إلى  إضافة  والدمار، 
على الصعيد الروائي، لكن لألسف يظل هذا 
االنسداد  الملتهب غير مرئي بسبب  الشعاع 
على  وتوابعه  بظالله  ألقى  الذي  السياسي 
ليست  والثقافة  الحياة،  مناحي  مختلف 

استثناء من ذلك.

المناسبات كتاب 
من  قادربوه  صالح  والكاتب  الشاعر  وبين 
العاصفة  للتحوالت  تحليله  في  بنغازي 
المرتقب  »كان  إنه:  بقوله  الثقافي  بالمسار 
نتج  الذي  التغيير  المنطقية بعد  الناحية  من 
قلعة  جدار  وسقوط   2011 في  حصل  عما 
الواسع  الفناء  إلى  الباب  وانفتاح  الرقيب 
الثقافي  المشهد  يصبح  أن  للتعبير  الرحب 
الليبي والحراك الفكري وحركة النشر وتميز 
ذات  والتيارات  االتجاهات  وظهور  األصوات 
التعبيري  واألثر  القوية  الفلسفية  المرجعية 

التنويري،  دورها  إلى  وتعود  السياسة،  عن 
عنف  من  للشر  منافحا  الثقافي  النتاج  ويعود 
وعودة  القاتل،  نموذج  وسيادة  ولصوصية 
كتابة  إلى  وكذلك  التنافسية  إلى  الكتاب 

المواقف التي ال يمكن شراؤها.

حائر مثقف 
ويرى الكاتب والصحفي مصطفى حمودة 
الثقافية  األنشطة  أن  الزاوية  مدينة  من 
دورها  وكان  خجول،  بشكل  حاضرة  كانت 
فباستثناء  تماما.  غائبين  شبه  وفاعليتها 
الذي  االرتجالي  الشعبي  الثقافي  الحضور 
بعض  طبع  وكذلك  المجتمع،  قاع  من  طفا 
والمثقفين،  الكتاب  من  لعدد  المطبوعات 
وهو أمر لم يستمر، إضافة إلى تنظيم بعض 
السينمائية  والعروض  األدبية  األمسيات 
تم  ما  كل  أن  نجد  المنتظمة،  غير  الهاوية 
ال  فبراير،   17 بعد  أنشطة  من  تنظيمه 
استعراضية  كرنفالية  أنشطة  كونها  تعدو 
فاعلية  ذات  وليست  بالديمومة،  تتسم  ال 
عامة  في  تؤثر  بحيث  المجتمع  في  وجدوى 

فيها. ويؤثرون  الناس 
مجتمعين  )المثقفين  إن  بالقول  مضيفا 
من  العديد  عن  اإلجابة  يحاولوا  لم 
أن  يفترض  كان  التي  المهمة  التساؤالت 
كأن  السياسي؛  التغيير  مرحلة  في  تبرز 
قيم  تعزيز  في  السينما  صناعة  دور  يؤكدوا 
األفراد  وتعريف  والديمقراطية،  المواطنة 
ودور  والسياسي.  االجتماعي  بدورهم 
في  التشكيلية  الفنون  دور  وكذلك  المسرح، 

منظور  وفق  التحتية  البنى  تصميم  إعادة 
الحديث  يمكن  ال  وبالتالي  متطور،  عصري 
غياب  ظل  في  ثقافية  فاعلية  أو  حضور  عن 
عن  الحديث  يمكن  وال  والمسرح!  السينما 

المسؤولية. بقدر  ثقافة  وزارة 
الثقافة  وزارة  عمل  آللية  تقييمه  وفي 
أكد حمودة أنه ال يمكننا الحديث عن ثقافة 
المتاحة  الموارد  كل  تستنفر  لم  ووزارتها 
التي من  الثقافية  إلعداد الخطط والمشاريع 
شأنها أن تبث الحياة في القطاع. ولم تعمل 
على تشكيل كيانات تنظيمية فعالة مختصة 
األفكار  كل  فيها  تُصهر  كبوتقة  تعمل 
ولم  للبالد،  تقديم شيء  تحاول  التي  واآلراء 
المدفوعة  الناشئة  الثقافية  الكيانات  تدعم 
بحماسة الشباب والمثقفين التي لم يعد لها 
الجهة  وقفت  وبالتالي  الدعم!  لغياب  وجود 
التي يفترض أن تقوم بدعم الثقافة متفرجة 
في  هي  أسهمت  مهدورة،  جهود  أمام 
ألنها  وتتالشى  تموت  أفكار  وأمام  إهدارها، 
مالئمة.  تنظيمية  وبيئة  أرضية  إلى  بحاجة 
ومنظم  مؤسسي  بطابع  يتسم  ال  جهد  وأي 

فهو جهد مهدور! وهذا ما تعانيه ليبيا.
كهذا  واقع  على  الشاب  الكاتب  ويتحسر 
بقوله: »لألسف لم يكن دور وزارة الثقافة إال 
داخليا  القطاع  بتسيير  يختص  روتينيا  دورا 
مرتبات  بإعداد  االلتزام  أي  وماليا.  إداريا 

وحسب«. موظفيها 
يؤسسه  كيان  إلى  بحاجة  الثقافة 
المثقفون وأعني هنا »اتحاد الكتاب«، يكون 
دور  بتعزيز  المطالبة  اتجاه  في  ضاغطا 
العام  المشهد  في  وتكثيف حضورها  الثقافة 
لزاما  وكان  والدولية.  المحلية  والمحافل 
أعضاء  االتحاد  منتسبي  بين  من  يكون  أن 
واألخيرة  المتعاقبة.  البرلمانات  في  مراقبون 
الثقافة،  بدور  يؤمن  ثقافة  وزير  إلى  بحاجة 
األمر  ولكن  فعله  سابق  وزير  حاول  ما  وهو 
لم ينجح، وبالتالي ال يمكن للثقافة أن تنظم 

نفسها بنفسها في ظل تفاقم األزمات.
دور  حمودة  مصطفى  الصحفي  ويصف 
المثقف الليبي بأنه هش، فقد هزمه الجهل، 
السالح  لغلبة  واسعا  المجال  أفسح  الذي 
وقف  الحياة  عُسكرت  أن  فمنذ  الفكر.  على 
وكيف  فعله؟  عليه  يجب  فيما  حائرا  المثقف 
عليه فعله؟ انتهى دوره كمثقف من منظوره 
هو، بينما من منظور آخر كان يجب أن يبدأ 

من هنا ما دام تأخر حتى هذا الوقت.

الطموح ما زال منعقدا أن تنشق 
الثقافة عن السياسة، وتعود إلى 

دورها التنويري

طرابلس،  بمدينة  الفنون  بدار  أقيم 
 27 الذكرى  بمناسبة  تشكيلي  معرض  اإلثنين 
وتقنيات  األساليب  مختلف  بين  جمع  لتأسيسها، 
الريشة يهدف إلبراز خطاب فني ناضج للمتلقي.
عنوان  تحت  جاء  الذي  المحفل  في  والالفت 
»نوافذ« بصمته األنثوية بتوقيع ثالث وعشرين 
الخاصة  رؤيتها  حواء  مخيلة  فيه  رصدت  فنانة 
األعمال  هذه  بعض  في  كذلك  وتتوقف  للعالم، 
وتبحث  العنف  تنتقد  موحدة  لغة  يشكل  ما  عن 
إضافة  الجمال،  مواطن  عن  مشهدها  زوايا  في 

لكونها تعلن عن وجودها كأنثى.
في  المحاضرة  الصيد  مريم  الفنانة  وقالت 
بلوحتين  شاركت  إنها  للفنون  العالي  المعهد 
وفق اتفاق جماعي مع نخبة من التشكيليات، لم 
يتم فيه اعتماد رؤية معينة وإنما كل يساهم بما 
هو ناجز لديه، ويالمس جوهره طبيعة المناسبة، 
وهو يأتي أيضا كتعبير أنثوي استعدادا لالحتفاء 

بعيد المرأة في مارس القادم.
تكن  لم  المعرض  »فكرة  أن  مريم  وتضيف 

بداياتها  تكونت  وإنما  أيام  أو  شهور  وليدة 
كمجموعة  التقينا  سنوات،  ثالث  منذ  كمبادرة 
لتتجاوز  المشاركة  دائرة  اتسعت  ثم  بسيطة 

العشرين«.
وتشير مريم بازينة المشاِركة بالمعرض أيضًا 
التجريدي  األسلوب  على  ارتكزت  أعمالها  أن 
مثال،  الغزاالت  لوحة  في  نلحظه  والذي  الزخرفي 

استنطاق  إلى  تنحو  الرمزية  هذه  أن  بحكم 
على  رسما  وترجمته  األنثوية  الذاكرة  مخزون 
بتموجات  مرتبطة  وصور  وإشارات  بواعث  هيئة 
بيئتها الملتهبة وإعادة إرسالها كطاقة إيجابية.
وتلفت بازينة أن هذا التخصيص للتشكيليات 
وإنما  للرجال  إقصائي  أومنحى  فصال  ليس 
سابقة  معارض  أربعة  سلسلة  مع  عفوي  تواصل 

انتهجت ذات الطابع.
تعليقها  في  العابد  نادية  الفنانة  وأوضحت 
طاغيا  كان  التجريد  أن  لوحاتها  فحوى  عن 
تداخالت  تلمح  والتي  أعمالها  على  وبقوة 
بين  اإلنسان  مشاعر  تمازج  إلى  فيها،  األلوان 
المشاعر  هذه  تتحول  وكيف  والساخن  البارد 
تمر  وهي  آخر  شيء  إلى  صراعها  خضم  في 
حملت  لذلك  والحزن  والسعادة  الخواء  بمراحل 
وأضافت  المشاعر«  »فوضى  عنوان  أعمالها 
»في المجمل المعرض يحاول تقديم جرعة أمل 
اللوني،  الفلكلور  هذا  كل  استنهاض  خالل  من 

الدموي«. الفضاء  الفرح في هذا  وإبراز مظاهر 

بمناسبة الذكرى 27 لتأسيسها

دار الفنون بطرابلس تحتضن ألوان حواء في »نوافذ«

<     صالح قادربوه  <    مصطفى حمودة <   جمعة الذويب <    مفتاح قناو   

<   رضا بن موسى <   سالم التميمي 

<  دار الفنون بمدينة طرابلس أستقبلت المعرض التشكيلي بمناسبة الذكري 27لتأسيسها

<  حفل إعالن جوائز مسابقة راشد بن حمد »أرشيفية«

<  بعض األعمال الفنية المشاركة في المعرض



فن 13

 »بيردز أوف براي« 
يتصدر شباك  Top

ten

تصدر الفيلم الجديد »بيردز أوف براي« من إنتاج »وورنر 
أميركا  في  التذاكر  شباك  روبي  مارغو  وبطولة  براذرز« 
مليون   33.3 األسبوع حاصدا  نهاية  الشمالية، خالل عطلة 
فيلم  إلى  بالنسبة  قليلة  تعتبر  العائدات  هذه  أن  إال  دوالر، 

بطل خارق وفق شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
المركز  إلى  بويز«  »باد  فيلم  من  الجديد  الجزء  وتراجع 
الشمالية  أميركا  في  التذاكر  شباك  تصدر  بعدما  الثاني 
وفقا  دوالر،  مليون   12 بلغت  إيرادات  وحقق  أسابيع  لثالثة 

لوكالة »فرانس برس«.
سيمث  ويل  بطولة  اليف«  فور  بويز  »باد  فيلم  وخسر 
انفصال  بعد  يجتمعان  تحريين  دور  في  لورنس  ومارتن 
ميامي  في  مخدرات  كارتل  من  لالقتصاص  سنوات  استمر 
»باد  دوالر، وعرض  مليون   12 مع  ثالثا  وحل  واحدة  مرتبة 
على  سنوات  ثماني  بعد  وأتى   2003 العام  في   »2 بويز 

الفيلم األول »باد بويز«.
وحل فيلم »1917« وهو من إخراج سام منديس ويتناول 
تسعة  محققا  الثالثة  المرتبة  في  األولى  العالمية  الحرب 
»دوليتل«  فيلم  الرابعة  المرتبة  في  وجاء  دوالر،  ماليين 
من إنتاج شركة »يونيفيرسل«، ويستند إلى كتاب لألطفال 
حول طبيب بيطري قادر على التحدث إلى الحيوانات، وجمع 
الفيلم نجوم  6.7 مليون دوالر، ويشارك في  إيرادات بلغت 
وأنطونيو  تومسون  وإيما  جونيور  داوني  روبرت  أبرزهم 

بانديراس وماريون كوتيار.
على  ليفل«  نيكست  ذي  »جومانجي:  فيلم  وحافظ 
بطولة  وهو من  دوالر  مليون   5.5 الخامسة محققا  المرتبة 

دواين »ذي روك« جونسون وكيفن هارت.
في ما يأتي بقية األعمال في ترتيب أفضل عشرة أفالم:

6 - »ذي جنتلمن« مع 4.2 مليون دوالر.
7 - »غريتل أند هنسل« مع 3.5 مليون دوالر.

8 - »نايفز أوت« مع 2.4 مليون دوالر.
9 - »ليتل ويمن« مع 2.3 مليون دوالر.

 2.2 مع  سكايووكر«  أوف  رايز  ذي  وورز:  »ستار   -  10
مليون دوالر.

في الذكري التاسعة لثورة 17 فبراير

بعد نجاحه في هوليوود

 »باراسايت« يفتح حقبة جديدة أمام السينما في كوريا الجنوبية

حسن قرفال: علينا التكاتف من أجل ازدهار ليبيا
في الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير، تحدث معنا بعض 
9 سنوات من ثورة  الليبي بعد  الفن  الفنانين حول وضع 

غيرت مجرى تاريخ البالد.
االحتفال  أعتاب  على  ونحن  قرفال  حسن  الفنان  وقال 
االجتماعية  األوضاع  »إن  فبراير:   17 لثورة  التاسع  بالعيد 
نسبيًا،  الفن  عن  أبعدتنا  قبل  من  ليبيا  في  والسياسية 
جديد،  من  النمو  في  بدأت  فنية  حركة  هناك  اآلن  ولكن 
تبشر  التي  التلفزيونية،  األعمال  بعض  في  تمثل  وذلك 
بلدنا  في  يكون  أن  نأمل  حيث  األيام،  قادم  في  بالخير 
ندعو  كفنانين  جميعًا  فنحن  للكراهية،  ونبذ  وحب،  خير 
إلى الحب والوئام، وندعو إلى بناء دولة متكاملة وإحالل 

السالم واألمان«.
حالة  »في  أنه  على  لـ»الوسط«  تصريحاته  في  وشدد 
الطيبة،  القلوب  إليه  تسعى  أن  أتمنى  الذي  األمن  وجود 
نستطيع وقتها أن نبني فنًا يضاهي فنون الوطن العربي، 
إنتاج  في  بدأنا  حيث  التاريخ،  في  موغلة  بداية  لنا  فنحن 
الشيء،  الستينات وتوقفنا بعض  التلفزيونية منذ  الدراما 

ولكن اآلن العجلة بدأت في الدوران مجددًا«.
وأضاف حسن: »أتمنى من اهلل، ونحن نحتفل بمرور 9 
كل  والوئام  الحب  يعم  أن  فبراير،   17 ثورة  على  سنوات 
ربوع بالدنا، كما أتمنى أن يزيد االنتماء إلى ليبيا التي هي 
قدرنا وحبنا وماضينا ومستقبلنا، والبد أن نتكاتف جميعًا 
فنانين ومبدعين وعمااًل وفالحين وكل فئات الشعب كي 

تزهو ليبيا دائمًا«.
ورأت الفنانة الشابة نور الكاديكي أن الوضع في ليبيا 
على  المناطق،  بعض  في   2014 العام  منذ  أفضل  أصبح 
عكس السنوات األولى من ثورة 17 فبراير، ولكنها شددت 

على أن وضع الفن ما زال كما هو، إذ من الصعب أن يتم 
تصوير عمل بالكامل داخل ليبيا.

وأوضحت في تصريحاتها لـ»الوسط« أن مسلسل مثل 
الذي تم تصوير بعض مشاهده في طرابلس  »بارانويا« 
العاصمة، لم يتمكنوا من استكماله في ليبيا واضطروا إلى 

القدوم لمصر وكان وضعهم صعبًا.
وأشارت نور إلى أن بنغازي بعد الثورة أفضل حااًل من 
األجدر  هي  العاصمة  تبقى  النهاية  في  ولكن  طرابلس، 
إلى أن بعض األعمال يتم  الفن، الفتة  باستقبال صناعة 
عدد  لتقليل  النهاية  في  ليضطروا  صناعها  على  الضغط 

 15 من  مكون  مسلسل  عرض  النتيجة  وتكون  حلقاتها 
حلقة فقط داخل موسم رمضان.

المتاعب  كل  رغم  أنه  على  الليبية  الفنانة  وشددت 
إال  الثورة،  فيما بعد  ليبيا  الفنانون في  لها  يتعرض  التي 
أن البعض منهم يصر على النجاح والوصول إلى منصات 
التتويج، موجهة التحية لصناع فيلم »السجين والسجان« 
الحاصل على الجائزة الذهبية من مهرجان »اإلسكندرية 
بالكامل  تنفيذه  من  انتهى  الذي  وهو  القصير«  للفيلم 
في تونس، وهو األمر الذي ينطبق علينا جميعًا كفنانين، 

حيث نضطر إلى العمل خارج الوطن.
حاليًا  ليبيا  في  الفنان  يعانيه  ما  أن  إلى  نور  وأشارت 
يدفعه إلى العمل بـ 7 أرواح، حيث تجد في بعض األعمال 
من يقوم بأكثر من مهمة توفيرًا للوقت والجهد واألموال، 
متمنية في النهاية أن يعم األمن والسالم كل ربوع ليبيا.
»مر  الزورق:  هاشم  السيناريست  قال  جانبه  ومن 
المشهد الفني خالل التسع سنوات الماضية بفترة ركود 
في البدايات نظرًا لغياب عناصر اإلنتاج، ولكن سرعان ما 
تحول هذا الركود إلى نشاط فني بسبب انتشار القنوات 
الشباب  عديد  شجع  مما  الحقًا  اإلنتاج  وتوفر  الفضائية 
من مسلسالت  جيدة  قيمة  ذات  فنية  أعمال  تقديم  على 
درامية وبعض المحاوالت الفردية لشركات إنتاج مصغرة 
القصيرة  األفالم  من  بعدد  السينمائي  المشهد  بإنعاش 
المحافل  من  كبير  عدد  في  وشاركت  نجاحًا  القت  التي 

الدولية«.
بإنتاج ضخم  ليبية  درامية  أعمااًل  نرى  »اليوم  وأضاف: 
وأفكار جريئة في الطرح مما يحفز األمل ودليل على تطور 
المرحلة المقبلة، كما أحب أن أهنئ صناع فيلم )السجين 
والسجان( على النجاح الكبير الذي حققه الفيلم وحصوله 
اإلسكندرية  مهرجان  في  الذهبية  هيباتيا  جائزة  على 

للفيلم القصير«.

هاشم الزورق: نمر حالياً بفترة نشاط 
فني بعد ركود لسنوات ما بعد الثورة

نور الكاديكي: ما نعانيه كفنانين 
يدفعنا للعمل بـ 7 أرواح

القاهرة ـ محمد علوش

<   هاشم الزروق

<   مخرج وكاتب فيلم »باراسايت«

<   نور الكاديكي

<   حسن قرفال

مهرجان »البندقية«.
كبيرا  نجاحا  الجنوبيون  الكوريون  المخرجون  وحقق 
إخراج  من  »ستوكر«  فيلم  مع  خصوصا  هوليوود  في 
وميا  كيدمان  نيكول  بطولة  ومن   2013 العام  بارك 

واسيكوفسكا.
األفالم  تخضع  حيث  الصين  جارتها  عكس  وعلى 
بالقوة  الجنوب  يتمتع  للرقابة،  اإلبداعي  والمحتوى 
في  الثقافية  صادراته  بفضل  الدبلوماسية  الناعمة 
و»بي  بوب  الكاي  بارزة من  أمثلة  مع  متعددة  مجاالت 

تي إس«.
وشهدت السينما الكورية نهضة خالل التسعينات مع 

حلول الديموقراطية بعد عقود من الحكم العسكري.

فيلم  حصدها  التي  »األوسكار«  جوائز  كسرت 
بونغ  الجنوبي  الكوري  للمخرج  األحد،  »باراسايت« 
حقبة  وفتحت  عاما   92 عمره  زجاجيا  سقفا  جون-هو 
جديدة لألفالم الكورية وغيرها من األعمال السينمائية 

األجنبية على المسرح العالمي.
حول  تدور  التي  القاتمة  الكوميديا  هذه  وحصدت 
عائلة كورية جنوبية فقيرة تحتال لضمان عمل ألفرادها 
في دارة أسرة غنية، أربع جوائز أوسكار مساء األحد، كما 
أصبح هذا الفيلم أول عمل غير منجز باللغة اإلنجليزية 
موسم  في  الرئيسية  وهي  فيلم  أفضل  بجائزة  يفوز 
المكافآت الهوليوودية منذ انطالق هذه المسابقة في 

العام 1929، وفق »فرانس برس«.
أي  ودون  الكورية  باللغة  صوّر  الذي  الفيلم  وحقق 
ممثلين عالميين، إنجازا يحتمل أن يغير قوانين اللعبة.

وكتبت صحيفة »تشوسون إيلبو« اليومية الرئيسية 
»لم  الثالثاء،  االفتتاحي  مقالها  في  الجنوبية  كوريا  في 
يغير المخرج بونغ تاريخ كوريا الجنوبية الثقافي فحسب 

تاريخ  غيّر  هوليوود«.بل 
فت  ضا أ كانت و األكاديمية  أن 

باألفالم  »مهووسة 
باللغة  المنجزة 
اإلنجليزية ومن إنتاج 
لذا  بيض«،  أشخاص 
أي  »على  أسهل  كان 
بأن  كوري  شخص 
بجائزة  يفوز 

باللغة  بفيلم  أوسكار  جائزة  يحوز  أن  من  لألدب  نوبل 
جامعة  في  أستاذة  وهي  كيم  جينا  وقالت  الكورية«. 
»كاليفورنيا« ومخرجة إن الجوائز التي حصدها الفيلم، 
أفضل سيناريو أصلي وأفضل مخرج وأفضل فيلم دولي، 
»إمكانات  وإيجاد  جديدة«  حقبة  »وصول  إلى  يشير 

هائلة« لألفالم األجنبية في الواليات المتحدة.
»ما  هوليوود  أن  برس«  »فرانس  لوكالة  وأضافت 
زالت تهيمن على صناعة السينما في كل أنحاء العالم« 
أجنبية  بلغة  لفيلم  سماحها  بعدم  معروفة  و»كانت 
بدأ  )باراسايت(  نجاح  مع  لكن  الخاص.  عالمها  بدخول 

الوضع يتغير«.
إن  للصحفيين  المخرج  قال  الجوائز،  تسلمه  وبعد 
التواصل بين األشخاص في أنحاء العالم يتزايد بشكل 

كبير ويصبح أكثر سهولة.
وأوضح »لذلك أعتقد أنه من الطبيعي أن نصل فيه 
إلى اليوم الذي ال يهم ما إذا كان الفيلم بلغة أجنبية أم 
ال، ولن يعتبر في وقت الحق أنه من الغريب فوز فيلم 

أجنبي باألوسكار«.

قوة ناعمة
يأتي فوز بونغ التاريخي بعد عام من الذكرى المئوية 
بامتالكها  البالد  وتفتخر  الجنوبية.  الكورية  للسينما 
عالميا  الخامسة  المرتبة  تحتل  سينمائية  صناعة 
في  المهرجانات  خالل  متزايد  بشكل  بارزة  وأصبحت 

السنوات والعقود األخيرة.
للمخرج  بوي«  »أولد  فيلم  حاز   ،2004 العام  في 
»كان  مهرجان  في  الكبرى  الجائزة  تشان-ووك  بارك 
السينمائي«، كما حصل فيلم »بييتا« للمخرج كيم كي-
دوك في العام 2012 على جائزة »األسد الذهبي« في 

وفي العام 2007، قال الرئيس السابق اليميني كيم 
داي جونغ للمسؤولين الحكوميين »وفروا الدعم المالي 
بمجرد  يفعلونه.  ما  في  أبدا  تتدخلوا  ال  لكن  للفنانين 

تدخل الحكومة، ستنهار الصناعة اإلبداعية«.
جامعة  في  االستاذ  بيشيرفيز  جايسن  وقال 
نالها  التي  األوسكار  جائزة  إن  الكورية  »سونغسيل« 
الكورية  فيلم بونغ »هي فرصة مهمة لصناعة األفالم 

لتظهر ثروتها من المواهب التي تزدهر منذ عقود«.

التمثيل اآلسيوي
وأثار فوز فيلم »باراسايت« بجائزة أفضل فيلم ردود 
فعل عاطفية من الجالية اآلسيوية في أميركا الشمالية، 
لي  جين  مين  األميركي  الكوري  الكاتب  أبرزها  ومن 

والممثلة في هوليوود ساندرا أوه.
جامعة  في  اجتماع  عالم  وهو  هورت  مايكل  وقال 
حد  إلى  يزال ضئيال  »ال  اآلسيوي  التمثيل  إن  »سيول« 
كبير« رغم نجاح فيلم »كريزي ريتش إيجينز« في العام 

2018 الذي كان كل فريق عمله من اآلسيويين.
األمام«  إلى  »خطوة  شّكل  بونغ  فوز  أن  وأوضح 
كبيرا  عددا  أن  مضيفا  اآلسيوية،  الجالية  إلى  بالنسبة 
منها ما زال يشعر بأن ال وجود له في أميركا الشمالية. 
وقال كيران مين وهو كوري أميركي ترعرع في ضواحي 
كونيتيكت مع »ضغط كبير« للتأقلم إن مشاهدته بونغ 
وهو يلقي خطابه في حفلة توزيع جوائز األوسكار كان 

أمرا ال ينسى.
قصة  يروي  فيما  الجوائز  )باراسايت(  »حصد  وتابع 
أثبت  وهو  الكورية.  باللغة  كوريين  ممثلين  مع  كورية 
أميركا«  في  هنا  يحققه  أن  يمكن  النجاح  هذا  مثل  أن 

فيلم آسيوي.

أفالمها  حصد  مع  دولي  باعتراف  البرازيلية  السينما  تحظى 
للجوائز في »كان« ومهرجانات أخرى وللترشيحات في األوسكار، 
المتطرف  اليميني  الرئيس  حكومة  تضعها  التي  العوائق  رغم 

جايير بولسونارو.
في  اآلخرون  والعاملون  والمنتجون  المخرجون  ويخشى 
القطاع السمعي البصري، أن تهدد العوائق التي ينوي الرئيس 
البالد  لسمعة  أساسيا  قطاعا  الدعم،  على  فرضها  البرازيلي 

وصورتها ويوظف نحو 300 ألف شخص.
»كل  فيلم  إخراج  في  المشارك  غوتاردو  كايتانو  وأوضح 
األموات« الطويل الذي اختير بين األفالم الرسمية في مهرجان 
مع  ازدهار  مرحلة  »نعيش  برس«،  »فرانس  لوكالة  »برلين« 
إنتاجات تجارية تحقق نجاحا وأفالم مؤلف تلقى استحسانا كبيرا 
في المهرجانات. لكنها مرحلة عدم يقين أيضا حول استمرارية 

إنتاجنا الوطني«.

متوعدا بـ»حرب ثقافية«

السينما البرازيلية مهددة في عهد الرئيس بولسونارو
يروي  الذي  البرازيلي   - الفرنسي  اإلنتاج  هذا  ويتنافس 
العبودية  إلغاء  بعد  سوداء  وأخرى  بيضاء  عائلة  بين  العالقات 
في نهاية القرن التاسع عشر، للفوز بجائزة »الدب الذهبي« في 

مهرجان »برلين«.
سيما  ال  البرازيلية  السينما  نبض  كثيرة  أفالم  وأظهرت 
»باكوراو« لكليبير ميندونسا فيليو الحائز جائزة لجنة التحكيم 
في مهرجان »كان« األخير، و»حياة أوريديس غوسماو الخفية« 

لكريم أينوز الذي فاز بجائزة فئة »نظرة ما«.
إال أن الرئيس بوسونارو الذي تولى السلطة في يناير 2019 
النجاحات الدولية ال بل توعد »الفنون  لم يحتف بأي من هذه 

اليسارية« بـ»حرب ثقافية«.
وسائل  عبر  البرازيلية  للرئاسة  اإلعالمي  الجهاز  وندد 
الذي كان  التواصل االجتماعي بفيلم »ديموقراطية في خطر« 
مرشحا للفوز بجائزة أوسكار أفضل وثائقي متهما مخرجته بيترا 

كوستا بـ»تشويه سمعة« بالدها.
الرئيسة  إقالة  شخصية  نظر  وجهة  من  فيلمها  ويروي 
اليسارية ديلما روسيف العام 2016، مظهرا كيف أن هذا الحدث 

مهد لوصول اليمن المتطرف.
»متخيل  بأنه  الوثائقي  هذا  وصف  أن  لبولسونارو  وسبق 

وعمل فاشل«.
وزارة  بإلغائه  سريعا  ميله  الرئيس  أظهر  انتخابه،  وبعيد 
المواطنة  وزارة  إشراف  تحت  إدارة  مجرد  أصبحت  التي  الثقافة 

ومن ثم السياحة.
تخفيضات  حصلت  السلطة  إلى  بولسونارو،  وصول  ومنذ 
لفعاليات  »بتروبراس«  مثل  العامة  الشركات  رعاية  في  كبيرة 

ثقافية أثرت كثيرا على العديد من المهرجانات السينمائية.
وأكد الرئيس البرازيلي أن الدولة لها »أولويات أخرى« غير 
الوطنية  الوكالة  بإغالق  حتى  بولسونارو  وهدد  الثقافة.  دعم 
لها  يحق  التي  اإلنتاجات  نوع  تقويم  منها  طلب  التي  للسينما 

الحصول على تمويل رسمي.
وخفضت ميزانية الصندوق السمعي البصري التابع للوكالة 

الوطنية للسينما، بنسبة 40 % في 2020.
الجديدة  الموجة  من  باريتو  كارلوس  لويس  المنتج  وقال 
برس«  »فرانس  لوكالة  نوفو(  )سينما  البرازيلية  السينما  في 

على  اضطرابا  مراحلها  أكثر  تعيش  البرازيل  في  »الثقافة  إن 
األرجح«.

الرقابة  اقتصت   ،)1985-1964( العسكري  الحكم  وخالل 
كثيرا من اإلنتاجات السينمائية.

»استراتيجية  تستخدم  الحالية  الحكومة  أن  يعتبر  وهو 
والدتها  قبل  المشاريع  تخنق  مسبقة«  »رقابة  مع  جديدة« 

بحرمانها من التمويل الرسمي.
بولسونارو  حكومة  باعتبار  أيضا  عاما(   91( باريتو  وندد 
ويوفر  لألرباح  مدرا  مجاال  وليس  زينة«  عنصر  »مجرد  الثقافة 

فرص عمل.
وقالت إيلدا سانتياغو مديرة مهرجان »ريو« للسينما »يجب 
وهي  اقتصادنا«.  أعمدة  أحد  السينما  اعتبار  أجل  من  النضال 
كادت تلغي الدورة األخيرة من هذا المهرجان بسبب الخفض 

الكبير للتمويل من »بتروبراس«.
الثقافة مرات  إدارة  رئيس  تغيير  األخرى  القلق  ومن مصادر 
في  رئاستها  على  أربعة  مر  فقد  للثقافة  وزارة  غياب  مع  عدة 

غضون سنة.

القاهرة ـ الوسط

 في حفلة تاريخية.. براد بيت يفوز باألوسكار األول بمسيرته
السينما  تاريخ  الجنوبي  الكوري  »باراسايت«  فيلم  دخل 
األحد، كأول فيلم غير منجز باللغة اإلنجليزية يفوز بجائزة 
الفيلم  وفاز  هوليوود.  في  الرئيسية  فيلم  أفضل  أوسكار 
أكاديمية  بأن  السائد  االعتقاد  بذلك  متحديا  جوائز  بأربع 
فنون السينما وعلومها المانحة لألوسكار ستتجاهل فيلما 

آسيويا مترجما.
أما فيلم »1917« الذي كان األوفر حظا للفوز ويتناول 
فقد  وابتكارية،  شخصية  بطريقة  الثانية  العالمية  الحرب 
خاصة  مؤثرات  وأفضل  تصوير  أفضل  بجوائز  اكتفى 
واحدة  لقطة  كأنه  المصور  الفيلم  وكان  وميكساج صوت، 
المكافآت  موسم  في  كثيرة  جوائز  حصد  متواصلة، 

السينمائية قبل األوسكار.
عن  ممثل  أفضل  جائزة  فينيكس  يواكين  ونال 

تأديته دور الشرير في »جوكر« الذي خاض األمسية مع أكبر 
عدد من الترشيحات.

وتوّجت رينيه زيلويغر عودتها الالفتة إلى السينما بفوزها 
بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن »جودي«، وأهدت الجائزة إلى 
بذلك  فازت  التي  الممثلة  وقالت  الراحلة،  هوليوود  أسطورة 
بثاني جائزة أوسكار في حياتها »لم تحصل جودي غارالند على 
هذا الشرف في حياتها، لكنني على ثقة بأن هذه اللحظة هي 
امتداد لالحتفاء بإرثها الذي بدأ خالل تصوير الفيلم، السيدة 
الذين يوحدونا وهذه  غارالند أنت بال شك من بين األبطال 

الجائزة لك بالتأكيد«.
عن  ثانوي  دور  في  ممثل  أفضل  بأوسكار  بيت  براد  وفاز 
ايه تايم... إن هوليوود«، وفاز فيلم »أميريكن  »وانس ابون 
فاكتوري« وهو أول عمل تنتجه شركة »باراك وميشال أوباما« 

يعاد  يتناول قصة مصنع  وهو  وثائقي،  أفضل  بجائزة  لإلنتاج 
جائزة  ديرن  لورا  ونالت  ملياردير صيني،  اشتراه  بعدما  فتحه 
أفضل ممثلة في دور ثانوي عن »ماريدج ستوري« حيث تلعب 
الجائزة  هذه  وكانت  وقوية،  الكالم  سريعة  محامية  شخصية 
الوحيدة التي حققتها »نتفليكس« مع أن عمالق البث التدفقي 

كان قد حصد أكبر عدد من الترشيحات في هذه الدورة.
غرامي  جوائز  الحائزة  المراهقة  البريطانية  المغنية  وأدت 
بالصور  تكريم  لمرافقة  »يسترداي«  أغنية  آيليش  بيلي 
كرة  بنجم  الصور  وافتتحت  هوليوود،  أوساط  في  للراحلين 
السلة كوبي براينت واختتمت بصورة لكيرك دوغالس، وفاز 
إلتون جون بجائزة أفضل أغنية أصلية عن »روكيتمان« الذي 

يتناول حياته.

القاهرة ـ الوسط

<   المخرج البرازيلي لويس كارلوس باريتو
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في
املرمى

منتخبا الـ »شان« والشبان 
وفرسان الـ »كان«

الحدث

إعالن دعوة منتخبنا الوطني لكرة القدم 
استعدادًا  الـ»شان«  المحليين  لالعبين 
األفريقية  البطولة  نهائيات  في  للمشاركة 
المقبل  أبريل  شهر  خالل  ستقام  التي 
الشبان  منتخب  ومشاركة  بالكاميرون، 
بالسعودية،  العربية  البطولة  في  الحالية 
في  بحجر  ورمى  الراكدة  المياه  حرك 
وتوقيته  وقته  في  ظهورها  وجاء  مالعبها، 
فيه  يتواصل  الذي  الوقت  في  المناسب، 
منذ  المتعثر  المحلي  الكروي  النشاط  توقف 
شهره  يدخل  الذي  الماضي،  أبريل  شهر 
تواليًا في مرحلة وفترة فراغ سلبية  العاشر 
طويلة وبطالة كروية يعيشها كل الالعبين 
المحليين الذين التهم ضياع وإلغاء الموسم 

عاماً من عمرهم الكروي.
بدء  إعالن  إال  خيار  من  هناك  يكن  ولم 
والشبان  الـ»شان«  منتخبات  تحضيرات 
لتعود العجلة الكروية إلى الدوران، وليكونا 
خير داعم ورافد للمنتخب األول الذي يعتمد 
بشكل كبير على رصيد الالعبين المحترفين 
في  جميعهم  ليس  والذين  الكافي،  غير 
حيث  والبدينة،  الفنية  حاالتهم  أحسن 
ينشط القلة منهم فقط في فرق ودوريات 
قوية، بينما ينشط الكثير منهم في بطوالت 
دون المستوى وال تحقق المرجو والمطلوب 
وال تقدم وتجهز لنا العبين دوليين جاهزين 
الفارق  اإلضافة وصنع  تقديم  على  قادرين 
واستئناف  بداية  أن  غير  نحتاجه،  الذي 
وبدء  والشبان  الـ»شان«  منتخبي  نشاط 
شكل  الدولية  ومشاركاتهما  تحضيراتهما، 
لنا  وتقدم  تفرز  أن  شأنها  من  أمل  بارقة 
دعم  على  قادرين  دوليين  العبين  وتجهز 
الزاد،  في  النقص  لتعويض  األول  المنتخب 
للمنتخب  البشرى  الالعبين  رصيد  وزيادة 
االستحقاقات  عديد  تنتظره  الذي  األول 
تصفيات  واجهتي  على  الكبيرة  والتحديات 

الـ»كان« والمونديال.
وبالتالى فهو بات في أمس الحاجة أكثر 
من أي وقت مضى لزخم من الالعبين إلثراء 
على  الطويلة  الماراثونية  منتخبنا  مسيرة 
فيه  يكن  لم  موسم  في  الواجهات  كافة 
بكل  واالهتمام  ورعاية  دعم  سوى  أمامنا 
غياب  وتواصل  استمرار  في ظل  المنتخبات 
بات  التي  الكروية  المسابقات  كل  وتوقف 

مصيرها إلى مجهول.

2020

◆

تذبذبت الساحة الرياضية الليبية منذ ثورة 17 فبراير، 
حققت  ولكنها  االستقرار،  عدم  من  حالة  وشهدت 
الرياضي  النشاط  إنجازات رياضية، رغم توقف  عدة 
وضعف اإلمكانات، وجاءت أبرز األحداث الرياضية التي 
شهدتها ليبيا منذ 2011 كالتالي: حقق فريق النصر 
إنجازا صعبا، بعدما تأهل إلى الدور ربع نهائي من 
القدم »الكونفدرالية«،  كأس االتحاد األفريقي لكرة 
فريق  حساب  على  فوزه  بعد  تاريخه  في  مرة  ألول 
من  الخامسة  الجولة  ضمن  بهدف  المالي  دجوليبا 

منافسات دور المجموعات.
فاز األهلي طرابلس بأول لقب للدوري الليبي بعد 
ثورة فبراير موسم 14/2013، بينما كان االتحاد آخر 
فريق يفوز باللقب قبل الثورة بأيام. حقق المنتخب 
الليبي لكرة القدم ألول مرة في تاريخه كأس األمم 

غانا  على  فوزه  بعد  المحليين  لالعبين  األفريقية 
النهائية  المباراة  في   ،3-4 بنتيجة  الترجيح  بركالت 

بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
كما شاركت ليبيا في أولمبياد ريو ببعثة مكونة من 
سبعة رياضيين، وهي األكبر في تاريخ مشاركات ليبيا، 

ومن قبلها المشاركة في بعثة أولمبياد لندن 2012.
وتوج فريق األهلي بنغازي ببطولة األندية العربية 
 2013 عامي  متتاليتين  مرتين  السلة  لكرة  األبطال 

و2012، في إنجاز غير مسبوق لألندية الليبية. 
الشطرنج يوسف  ليبيا في  وفي 2017 توج بطل 
 12 تحت  أفريقيا  بطولة  وذهبية  بكأس  الحصادي، 
عاما، وحصل البطل الليبي على لقب أستاذ دولي، حيث 
مدرب،  دون  الخاص  حسابه  على  الحصادي  شارك 
وتغلب على أبطال من مصر والجزائر وجنوب أفريقيا. 

كما أن توقف النشاط الرياضي الليبي دفع الليبيين 
إلى التركيز على أداء المحترفين بالخارج، الذين تألق 
منهم عدد ال بأس به، مثل أكرم الزوي الذي أحرز 
محمد  وتألق  األردني،  المناصير  دوري  هداف  لقب 
زعبية بقيادة مولودية وهران للقب الدوري الجزائري، 
ومعتز المهدي نجم فريق النصر الذي فاز بلقب هداف 
دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي بسبعة أهداف، 
كما توج النجم الليبي المهدي الهوني وسجل اسمه 
كأول العب ليبي يتوج بدوري أبطال أفريقيا، وسند 
مع  الكونفدرالية  كأس  ببطولة  توج  الذي  الورفلي 
الرجاء البيضاوي المغربي في العام 2017، كما توج 
الهوني هدافا لكأس العالم لألندية بقطر في نسختها 
المهاجم  أهداف، مناصفة مع  األخيرة برصيد ثالثة 

الجزائري بغداد بونجاح العب السد القطري.

أكد رئيس األولمبية الليبية، الدكتور جمال الزروق، دعمه ومساندته اللجنة 
الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات. وأوضح في فيديو للمركز اإلعالمي للجنة 
المنشطات: »نؤكد مساهمتنا ودعمنا لجنة المنشطات في تنفيذ جميع برامجها 
التوعوية للعام 2020«. وأضاف أن البرامج تشمل محاضرات توعوية لإلداريين 
باألخطار  للتعريف  ليبيا  مناطق  كل  وفي  والمدربين،  والرياضيين  والحكام 

الجسيمة لهذه اآلفة والتعاون جميعا على محاربتها والتركيز على تطوير 
األداء الفني للرياضيين.

المبروك ◆ السابق،  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  إدارة  مجلس  عضو  قال 
المصراتي، إن ضعف إدارات األندية وشراء الذمم، هي أحد األسباب التي 
تجعل الرياضيين القدامى يبتعدون عن المشهد الرياضي، واالبتعاد عن 
لـ»الوسط«  تصريح  في  وأوضح  القدم.  كرة  اتحاد  انتخابات  في  الدخول 
الرياضة محبة  اللعبة، وأن  تربوا على حب  القدامى  الرياضيين  أن عديد 
إال  االنتخابات،  عن  يبتعدون  لذلك  وصراعات،  مصالح  وليست  وتسامح 

إذ تم الدفع بهم.

كأس أفريقيا للمحليني والبطولة العربية.. إنجازات رياضية بعد الثورة الليبية

زين العابدين بركان

أجرى نادي نيويورك سيتي األميركي، 
جلسة تصوير وذلك لإلعالن عن 

القميص الجديد للفريق األول لكرة 
القدم، وقد اختار النادي الدولي الليبي 

إسماعيل التاجوري، لتقديم القميص 
الجديد، الذي من المقرر أن يرتديه 

الفريق بداية من الموسم الجديد 
.2020

وحسب الموقع الرسمي لنادي 
نيويورك سيتي األميركي، فإن 

القميص الجديد والبديل يعكس 
إيقاع وأسلوب مدينة نيويورك، 

حيث يتميز القميص بتصميمه 
الكالسيكي وبلونيه األبيض واألزرق، 

إضافة إلى أنه مستوحى من شكل 
الهندسة المعمارية ألبرز معالم المدينة.
يشار إلى أن إسماعيل التاجوري يخوض 

استعدادات مكثفة مع نيويورك سيتي، 
تحضيرا النطالق مسابقتي دوري أبطال 

الكونكاكاف )قارة أميركا الشمالية( والدوري 
األميركي الممتاز. وكان نيويورك سيتي 

أنهى الموسم الماضي في صدارة المجموعة 
الشرقية برصيد 64 نقطة.

ويشارك المحترف الليبي إسماعيل التاجوري، 
في تدريبات فريقه األميركي، حيث يسعى 

إلى االستمرار في حجز مكان أساسي في 
تشكيلة الفريق في الموسم الجديد، ال سيما 

أنه قام بتجديد تعاقده مع الفريق خالل 
األيام الماضية.

»النصر« يخشى »غدر« األندية املغربية في »الكونفدرالية« األفريقية

نادي »وحدة ميزران«.. صانع النجوم وصاحب الكرة األنيقة

»حسنية أغادير« ثالث فريق مغربي يواجه »الفحامة« بعد الجيش الملكي والرجاء البيضاوي

● جانب من تدريبات النصر 

أول ممثل لكرة القدم الليبية
في بطولة كأس االتحاد األفريقي

تميز بتفوقه واهتمامه بعديد 
األلعاب الفردية والجماعية 

كأس  ببطولة  الثمانية  دور  قرعة  أسفرت 
ُأجريت  التي  األفريقية،  »الكونفدرالية« 
صدامين  عن  القاهرة،  المصرية  بالعاصمة 
عربيين من أصل 4 مباريات تقام بالدور ربع 
النهائي للمسابقة القارية، حيث يلتقي »النصر« 
أغادير«  »حسنية  مع  الليبية  الكرة  ممثل 
عربية  مواجهة  في  سوس(  )غزالة  المغربي 
البورسعيدي«  »المصري  يصطدم  فيما  قوية، 
النسخة  وصيف  المغربي  بركان«  بـ»نهضة 
الفائز  ويلعب  »الكونفدرالية«.  من  الماضية 
من مباراة »زاناكو وبيراميدز«، أمام الفائز من 
من  الفائز  يلتقي  بينما  و»حوريا«،  »إنييمبا« 
مواجهة »المصري« و»نهضة بركان«، المتأهل 
من مواجهة »النصر« الليبي و»حسنية أغادير«، 
الذهاب  لقاء  فى  »النصر«  فريق  وسيستقبل 
من  األول  في  المغربية  الكرة  ممثل  ضيفه 
شهر مارس بالقاهرة، بينما سيقام لقاء العودة 
بملعب مدينة أغادير المغربية في الثامن من 

الشهر نفسه.

مغربي  فــريــق  ثــالــث  ــر«  ــادي أغ »حسنية 
يواجهه »النصر«

فريق  ثالث  أغادير«  »حسنية  فريق  ويعد 
على  رسمياً  »النصر«  فريق  يواجه  مغربي 
أول  تعود  حيث  األفريقية،  المنافسات  صعيد 
مواجهة رسمية لفريق »النصر« مع ممثل للكرة 
المغربية عام 2010، حين نجح فريق »النصر« 
ضمن  المغربي  »الجيش«  فريق  إقصاء  في 
بطولة كأس أندية شمال أفريقيا بعد خسارته 
في لقاء الذهاب األول بالرباط، بهدفين لهدف 
أحرزه الالعب أنيس زغب، بينما نجح »الفحامة« 
بنينا  اإلياب بملعب شهداء  لقاء  الفوز في  في 
ببنغازي بهدفين لصفر، أحرزهما كل من سعد 
الحوار  تجدد  ثم  القادر،  عبد  وأحمد  الزياني 
العام 2013 بين فريق »النصر«  الثانية  للمرة 
منافسات  ضمن  المغربي،  »الجيش«  وفريق 
»الكونفدرالية«،  كأس  لبطولة  الثاني  الدور 
حيث أسفر لقاء الذهاب األول بالرباط عن فوز 
بينما  لصفر،  بهدف  المغربي  »الجيش«  فريق 
أسفر لقاء العودة ببنغازي عن تعادل الفريقين 
بهدف لهدف، حيث أحرز هدف »النصر« محترفه 
»النصر«  فريق  ليغادر  أتوبونغو  الكاميروني 

السباق األفريقي.
أما ثالث وآخر مواجهة جمعت فريق »النصر« 

الموسم  هذا  فكانت  المغربية  للكرة  بممثل 
ضمن الدور الثاني لدوري أبطال أفريقيا، حيث 
التقى فريق »النصر« فريق »الرجاء البيضاوي«، 
حيث أسفر لقاء الذهاب بالقاهرة عن فوز فريق 
»الرجاء البيضاوي« بثالثة أهداف لهدف واحد، 
أحرزه المحترف الكاميروني جونيور، بينما أسفر 
لقاء العودة بالرباط عن تعادل الفريقين بهدف 
لهدف، حيث أحرز هدف فريق »النصر« محترفه 
خاللها  أهدر  مبارة  في  جونيور  الكاميرونى 
جزاء  ركلة  من  الفوز  فرصة  »الفحامة«  فريق 

أضاعها الالعب معتز المهدي.

»أغــاديــر« أقــصــى فــريــق »االتــحــاد« في 
مناسبتين

المغربي  أغادير«  »حسنية  لفريق  وسبق 
النهائي  الدور ربع  منافس فريق »النصر« في 
لبطولة »الكونفدرالية« هذا الموسم، أن التقى 
العام  الليبي  »االتحاد«  فريق  ألول مرة رسمياً 

2003، في دوري أبطال أفريقيا، وأسفرت نتيجة 
لقاء الذهاب عن تعادل الفريقين دون أهداف، 
ثم تكرر التعادل السلبي دون أهداف في لقاء 
بطاقة  أغادير«  »حسنية  فريق  ليحسم  اإلياب 
كانت  فيما  الترجيح،  بركالت  لصالحه  الترشح 
»حسنية  فريق  جمعت  رسمية  مواجهة  آخر 
حين  الموسم  هذا  ليبي خالل  بفريق  أغادير« 
في  الثانية  للمرة  المغربية  الكرة  ممثل  التقى 
تاريخه فريق »االتحاد« ضمن منافسات الدور 

األول لبطولة »الكونفدرالية«، حيث أسفر لقاء 
الذهاب الذي جرى بتونس عن تعادل الفريقين 
مدافعه  »االتحاد«  وأحرز هدف  لهدف،  بهدف 
العودة  لقاء  انتهى  بينما  صبو،  المعتصم 
ليتأهل  أهداف  دن  السلبي  بالتعادل  بالمغرب 
ويواصل  الثاني  للدور  أغادير«  »حسنية  فريق 
حتى  الموسم  هذا  الناجحة  األفريقية  مسيرته 
وصل للدور ربع النهائي الذي سيواجه فيه ثاني 

ممثل للكرة الليبية وهو فريق »النصر«.

ترتيب متأخر في البطولة المغربية
المغربي  أغادير«  »حسنية  فريق  يحتل 
البطولة  مستوى  على  عشر  الثالث  الترتيب 
المغربية لكرة القدم، حيث خاض الفريق أربع 
عشرة مباراة، تفوق في أربع مباريات وتعادل 
في ثالث مباريات، وخسر نتائج سبع مباريات 
وله من األهداف خمسة عشر هدفًا، واستقبل 
الواجهة  وعلى  هدفًا،  عشر  تسعة  شباكه  في 

»الكونفدرالية«  بطولة  ضمن  األفريقية 
وصل الفريق الموسم الماضي إلى الدور ربع 
النهائي الذي غادره أمام »الزمالك« المصري 
التي  تواليًا  الثانية  المرة  وهي  اللقب،  حامل 
يصل فيه لهذا الدور بعد أن تصدر مجموعته 
إ»نيمبا«  فرق  من  كاًل  ضمت  التي  الرابعة 
النيجيري، و»بارادو« الجزائري، و»سان بيدرو« 
مباريات  ست  الفريق  خاض  حيث  اإليفواري، 
في  وتعادل  مباريات  ثالث  في  الفوز  سجل 
وجمع  واحدة،  مباراة  نتيجة  وخسر  مباراتين 
فريق  وقاد  نقطة،  عشرة  إحدى  النقاط  من 
الماضية  المرحلة  خالل  أغادير«  »حسنية 
المدرب  واألفريقية  المحلية  الواجهتين  على 
بعد  إقالته  تمت  الذي  فاخر  محمد  المخضرم 
النتائج السلبية على مستوى البطولة المغربية 
وتسلم  األفريقية،  الواجهة  على  نجاحه  رغم 
الفريق  العب  موقتة  بصورة  الفريق  تدريب 

السابق مصطفى أوشريف.

● المصراتي

تأسيسه  بذكرى  العريق  »الوحدة«  نادي  احتفل 
الخميس  يوم  وصادف  والستين،  السادسة 
ذكرى  فبراير  شهر  من  الرابع  الموافق  الماضي 
ميزران  شارع  ففى   ،1954 العام  تأسيسه 
تحت  القدم  لكرة  فريق  تكون  طرابلس  بمدينة 
 ،1954 العام  الرياضي«  ميزران  »نادي  اسم 
وبشعاره  االسم  هذا  تحت  النادي  إشهار  وتم 
من  فريق  أول  وتكون  واألخضر،  األحمر  ولونيه 
كل من الالعبين محمد المسعى ومحمود زقالم 
وعبد المجيد الهنشيري ومحيي الدين السوكني 
بن  وسالم  حراقة،  وعلي  المرعوش  ومختار 
أبوالخيرات  والمهدي  المنقاوي  ورجب  عمران 
الرحمن  وعبد  األسطى  وعياد  الفزاني  ومحمد 
نصر  ويوسف  موسى  بن  وعزالدين  سرواط 
سعيد  بن  الباشا  ومحمد  المصراتي  ومحمد 
بن  وإبراهيم  القرني  وعثمان  القرني  والصديق 

شعبان.

البداية
الدرجة  دوري  بطولة  في  الفريق  شارك 
 )55–54( الرياضي  الموسم  من  بداية  الثانية 
الرياضي  الموسم  في  البطولة  بهذه  فاز  ثم 
الدرجة  دوري  بطولة  إلى  وصعد   ،58–57
األولى، واستمر بها حتى الموسم الرياضي 65–
الثانية  الدرجة  لدوري  للهبوط  تعرض  حين   66
عندما خسر آخر مبارياته أمام فريق »البوليس« 
بعد  عاد  ما  سرعان  لكنه  لهدف،  أهداف  بثالثة 
لدوري  ليعود  الغياب  من  فقط  واحد  موسم 

الدرجة األولى في الموسم الرياضي 67–68.

من ميزران إلى نجوم الوحدة
»ميزران«  نادي  اسم  يحمل  النادي  استمر 
 ،1963 العام  حتى  العريق  ميزران  لشارع  نسبة 

نادي  اسم  يحمل  وأصبح  االسم  تغير  ثم 
نادي  دمج  تم   1969 العام  وفي  »الوحدة«، 
االسم  ليصبح  »الوحدة«  نادي  في  »النجم« 
الجديد للنادي »نجوم الوحدة«، ثم ُأعيد إشهار 
النادي تحت اسم نادي »الوحدة«، وأولى النادي 
السلة  وكرة  القدم  كرة  بألعاب  كبيرًا  اهتمامًا 
وألعاب القوى والدراجات والسباحة، وفاز النادي 
لمسابقة  األول  الترتيب  بجائزة   1965 العام 
مستوى  على  األندية  بين  المتكامل  النشاط 

ليبيا.

أجيال وراء أجيال
قدمهم  الذين  واألسماء  النجوم  أبرز  من 
فريق كرة القدم بالنادي، الثنائي األبرز واألشهر 
الدكتور  ثم  الشويخ،  وعلي  الجهاني  محمود 
وشقيقه  محمد  وعلي  باني  محمد  الراحل 
الرحمن  وعبد  محمد  سليمان  الصلب  المدافع 

يتقدمهم  آخر  جيل  وظهر  برز  ثم  الجهاني، 
في  الليبي  المنتخب  قائد  جرانة،  الرازق  عبد 
1982، وجمال المليان  بطولة أمم أفريقيا العام 

وعيسى الصاري وحارس المرمى فيصل مالطم، 
الثمانينات،  مواسم  خالل  آخر  جيل  برز  ثم 
المزداوي  وعادل  الدامجة  جالل  أبرزهم 
وفاضل  اهلل  كرد  وفتحي  والشعتاني  والقمودي 
الشرع  العظيم  وعبد  أعبيد  والمبروك  الزنتاني 
الغول  ومحمد  باني  ولطفي  الجيالني  ومصطفى 
حافظ  المرمى  حراسة  وثالثي  عزالدين،  وأحمد 

الدوس ومحمد أبوغرارة وخيرى الزليتني.

مواسم كروية متميزة
وتواجده  حضوره  »الوحدة«  فريق  سجل 
دوري  منذ  القدم،  لكرة  الليبي  الدوري  في 
 ،69–68 موسم  العام(  ليبيا  )دوري  المملكة 
أواخر  منذ  طويلة  مواسم  خالل  الفريق  وتألق 
والتسعينات  والثمانينات  والسبعينات  الستينات 
النتائج  مستوى  على  الفريق  تراجع  التي شهدت 
في  األدنى  الدرجة  لدوري  هبط  حيث  واألداء، 

سريعًا،  عاد  لكنه   ،96–95 الرياضي  الموسم 
ورغم رحلته وحكايته الطويلة مع مسابقات كرة 
القدم المحلية، حيث سجل حضوره وتواجده في 
باللقب  يتوج  لم  أنه  إال  ونسخة،  مشاركة   37
في  اكتفى  بل  الليبي،  الدوري  مستوى  على 
الترتيب  أو  الرابع  المركز  بإحرازه  األحوال  أحسن 

الخامس في مواسم السبعينات.
الئحة  تقدم  الثمانينات  مواسم  وخالل 
في  مجموعته  ترتيب  ثالث  ونال  الترتيب 
المركز  نال  ثم   ،)83–82( الرياضي  الموسم 
أواخر  خالل  متتاليتين  لموسمين  الرابع 
فريق  سجله  ترتيب  أفضل  ويبقى  الثمانينات، 
الموسم  الطويل كان في  تاريخه  »الوحدة« عبر 
في  مرة  ألول  تأهل  حين   91–90 الرياضي 
الوطني  المدرب  بقيادة  الذهبي  للمربع  تاريخه 
ب«  و«األهلي  االتحاد  رفقة  البهلول  الهاشمي 
ألول  المنافسة  من  قريبًا  وكان  ط«  و«األهلي 

تأهل  كما  الموسم،  لقب  على  تاريخه  في  مرة 
الدور  إلى   2014–2013 الرياضي  الموسم  في 

الخماسي ومرحلة التتويج باللقب.

قلعة لتخريج القيادات الرياضية
وتقديمه  بتخريجه  »الوحدة«  نادي  تميز  كما 
المتميزة  اإلدارية  والخبرات  والكفاءات  الكوادر 
من  ومنها  رفيعة  قيادية  مناصب  تقلدت  التي 
عبد  أمثال  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  ترأس 
لكرة  العربي  لالتحاد  رئيس  أول  بوكر  اللطيف 
لالتحاد  السابق  الرئيس  العربي  وصالح  القدم، 
مناصب  تقلد  من  ومنهم  القدم،  لكرة  الليبي 
محمد  أمثال  الليبية  األولمبية  باللجنة  قيادية 
تميز  جانب  إلى  أبوالخيرات،  والمهدي  أبودبرة 
واألنشطة  الرياضية  األلعاب  عديد  في  النادي 

واالجتماعية. الثقافية 

بطولة كأس االتحاد األفريقي
القدم  كرة  بتمثيل  »الوحدة«  فريق  حظي 
في  األفريقي  االتحاد  كأس  بطولة  في  الليبية 
في  الفريق  وقاد   ،1992 العام  األولى  نسختها 
الوطني  المدرب  األولى  األفريقية  مشاركته 
في  الفريق  التقى  حيث  الخمسي،  محمد  الراحل 
حيث  السوداني،  »المورد«  فريق  األول  الدور 
فريق  فوز  عن  بطرابلس  الذهاب  لقاء  أسفر 
لقاء  وفي  عكسي،  بهدف   ،0-1 »الوحدة« 
تعادل  عن  اإلياب  لقاء  أسفر  بالخرطوم  العودة 
كل  أحرزهما  منهما  لكل  بهدفين  الفريقين 
ليتأهل  الزنتاني،  وفاضل  الدامجة  جالل  من 
جمعية  فريق  فيه  واجه  الذي  الثاني  الدور  إلى 
األول  الذهاب  لقاء  أسفر  حيث  الجزائري،  وهران 
بأربعة  الجزائري  الفريق  فوز  عن  وهران  في 
في  »الوحدة«  فريق  تفوق  بينما  لصفر،  أهداف 
لهدف،  أهداف  بثالثة  بطرابلس  العودة  لقاء 
الدامجة  جالل  لالعب  ثنائية  من  كل  أحرزها 

وهدف للمبروك أعبيد.

»غزالة سوس« أقصى فريق االتحاد 
في مناسبتين.. وممثل الكرة الليبية 

يسعى لرد اعتبار أندية »الفرسان«

في ذكرى ميالد المدرسة الرياضية العريقة

الوسط– زين العابدين بركان

الوسط– زين العابدين بركان
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»فرسان الصاالت« يهدرون حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2020

املشاركات الخارجية 
مرة أخرى

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

لكرة  الوطني  المنتخب  مشاركة  فتحت 
أفريقيا  الصاالت في بطولة  القدم داخل 
ملف  جديد  من  بالمغرب،  أيام  منذ 
للمنتخبات  الكروية  الخارجية  المشاركات 
الليبية في كرة القدم بشكل عام بعد هذا 
اإلخفاق الذي هو ليس بجديد، حيث فشل 
لنهائيات  الوصول  في  الوطني  المنتخب 
القدم داخل الصاالت،  العالم لكرة  كأس 
واكتفى بالدور نصف النهائي فقط، ومع 
قرب مشاركة المنتخب الليبي في نهائيات 
كأس األمم األفريقية )الشأن( يطرح ذات 
السؤال ما جدوى هذه المشاركات؟ وهل 
يتم تسجيل إخفاق جديد أم ينجح منتخب 
االعتبار  من  شيء  إعادة  في  المحليين 
صريحة  دعوات  وسط  الليبية؟  للكرة 
وواضحة بإيقاف هذه المشاركات لعاميين 
على األقل توفيرًا للمال العام وإعادة بناء 
المنتخبات بشكل جيد مع تواصل اإلخفاق 
تعدو  ال  المشاركات  بعض  أن  واعتبار 
كونها إال سياحة وسفرًا ليس إال، مع األخذ 
في االعتبار وجود معارضة لهذه الدعوات 
أصحاب  من  خاصة  المشاركات  بإيقاف 
تأثيرات  له  سيكون  الغياب  وأن  القرار، 
هوة  يخلق  الذي  االبتعاد  بسبب  سلبية 
أفرزت  المشاركات  هذه  كانت  ولو  فنية. 
نتائج إيجابية لما كانت هذه الدعوات التي 

بدأت تتزايد مع كل إخفاق كروي.
غياب  أسباب  ما  األهم:  والسؤال 
تقييم هذه المشاركات، خاصة في كرة 
القدم، حيث يغيب التقييم لكل مشاركة 
المشاركة  وتقديم تقرير فني عن هذه 
إمكانية  وكيفية  الرياضي،  العام  للرأي 

تفادي هذه اإلخفاقات.
المشاركات  إيقاف  دعوات  تجد  فهل 
الوسط  في  صدى  الكروية  الخارجية 
مؤخرًا  تزايدها  بعد  الليبي  الرياضي 
المشاركات  هذه  تقييم  إعادة  تجد  أو 
تواصل  مع  الرياضي  القرار  ألصحاب 
اإلخفاق  وحالة  المشاركات،  هذه 
يريد  من  هناك  فعاًل  وهل  المتواصلة 
أجل  من  المشاركات  هذه  استمرار 

السفر والسياحة فقط؟!.

داخل  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  ودع 
األمم  كأس  بطولة  منافسات  الصاالت، 
األفريقية لكرة الصاالت، التي ُأقيمت بالمغرب، 
بعدما فقد مباراته أمام نظيره األنغولي بنتيجة 
هدفين دون رد، في اللقاء الذي ُأقيم بينهما، 
العيون  بمدينة  »الحزام«  بقاعة  الجمعة، 
والرابع،  الثالث  المركزين  لتحديد  المغربية، 
الصاالت«  »فرسان  يحصد  النتيجة  وبهذه 
فرصة  ليهدروا  البطولة،  في  الرابع  المركز 
التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
داخل الصاالت 2020 في ليتوانيا، بينما حصل 
إلى  وتأهل  الثالث  المركز  على  أنغوال  منتخب 
مونديال الصاالت رفقة منتخبي مصر والمغرب.
مباراة »فرسان  األول من  الشوط  وانتهى 
الصاالت« أمام نظيره األنغولي بهدف نظيف، 
وذلك بعدما فشل المنتخب الوطني في إدراك 
التعادل رغم تعدد فرصه، وفي الشوط الثاني 
فرص  المنوال،  نفس  على  المباراة  استمرت 
وأهداف  الوطني  المنتخب  لصالح  واستحواذ 
الوطني ثالث  للمنتخب  أنغوال. والحت  لصالح 
بطاقة  بخطف  كفيلة  كانت  محققة،  فرص 
الحارس  صمود  لوال  للمونديال،  التأهل 
المطاف  نهاية  في  فريقه  ليتمكن  األنغولي، 

من خطف هدف قاتل على عكس سير المباراة، 
لليبيا  اإلسباني  المدرب  إشراك  نتيجة  جاء 
وبهذه  المرمى.  حارس  من  بدالً  مهاجماً 
المغرب صاحب  أنغوال منتخبي  النتيجة ترافق 
كرة  مونديال  إلى  ومصر  والجمهور  األرض 
في  مشاركتها  ليبيا  أنهت  فيما  الصاالت، 
ضمن  الرابع  المركز  في  األفريقية  البطولة 

ثمانية منتخبات كانت مشاركة. وكان المنتخب 
النهائي من  الوطني فقد مباراته بالدور قبل 
البطولة أمام نظيره المصري بخمسة أهداف 
مقابل هدفين، في مباراة شهدت تفوقاً من 
الجانب المصري، الذي نجح من خالله في حسم 
المباراة لصالحه والتأهل إلى نهائي البطولة. 
بعدما  النهائي  قبل  الدور  إلى  ليبيا  وتأهلت 

المجموعة  عن  الثانية  التأهل  بطاقة  حصدت 
الذي  المغرب  منتخب  رفقة  نقاط،   6 برصيد 
تصدر برصيد 9 نقاط، وودع غينيا االستوائية 
نظيره  رفقه  نقاط،   3 برصيد  البطولة 
منتخب  تأهل  بينما  المنسحب،  موريشيوس 
مصر لهذا الدور كأول المجموعة الثانية فيما 

صعد منتخب أنغوال كثاني المجموعة.
البطولة  بكأس  المغربي،  المنتخب  وتوج 
األفريقية، بعد فوزه الكبير على نظيره المصري 
التي  الختامية  المباراة  في  نظيفة،  بخماسية 
ُأقيمت مساء الجمعة، بقاعة »الحزام« بمدينة 
رئيس  المباراة  وحضر  المغربية.  العيون 
أحمد،  أحمد  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 
الثالثة  المراكز  صاحبة  المنتخبات  كرم  الذي 
األولى بالبطولة، مع عدد من أعضاء المكتب 

ونال  المغربية.  الجامعة  ورئيس  التنفيذي 
أفضل  لقب  الخياري  رضا  المغربي  الحارس 
حارس في البطولة، فيما فازت أنغوال بجائزة 
اللعب النظيف، كما كرم حكام المباراة النهائية 

وبينهم الحكم الليبي أشرف الفزاني.
المنتخب  مدرب  الدكيك،  هشام  وقال 
المغربي، إن التتويج باللقب األفريقي جاء ثمرة 
مجهود كبير امتد لسنتين كاملتين للتحضير 
لهذه المنافسة، وأضاف الدكيك أن المنتخب 
سنتين  لمدة  مصر  لمنتخب  تهيأ  المغربي 
األسود  أن  جيدًا  يعرف  كان  لكونه  كاملتين 
المباراة  في  المصري  المنتخب  سيواجهون 

النهائية.
تصريحات  في  الدكيك،  هشام  وأوضح 
صحفية: »هنيئاً لنا بهذا التتويج الذي نستحقه 
ألننا كنا األقوى، والواقع لقد قمنا بالتحضيرات 
لهذه المباراة لسنتين كاملتين، وقد تفاجأت 
التقني  الطاقم  بها  أدلى  التي  للتصريحات 
سبب  خاللها  أرجع  والتي  المصري  للمنتخب 
االنهزام في المباراة النهائية ألرضية الميدان 
وأن  الالعبين،  عديد  انزالق  شهدت  التي 
االنهزام بنتيجة ساحقة )0/5( ال يمكن تبريرها 

بمثل هذه األسباب«.

إعجاب دولي وعربي بالمالكمة الليبية بعد انقطاع دام أكثر من 30 عاماً.. ومانيطة يطالب »الشباب والرياضة« بدعم اللعبة 

كيف أعادت »فبراير« الروح لرياضة »الفن النبيل« في ليبيا؟

● جانب من منافسات لعبة المالكمة

● المالكم جبران الزغداني في صورة أرشيفية )عبر فيسبوك(

● المالكم جبران الزغداني في صورة أرشيفية )عبر فيسبوك(

في  ليبيا  شهدتها  التي  األحداث  أحيت 
وهي   ،»2011 العام  فبراير  من  عشر  »السابع 
يحتفل  التي  الليبية،  للثورة  التاسعة  الذكرى 
منافسات  المقبل،  اإلثنين  يوم  الليبيون  بها 
في  محظورة  كانت  أن  بعد  ليبيا  في  المالكمة 
عنيفة  رياضة  أنها  باعتبار  القذافي،  معمر  عصر 
المالكمة  رياضة  بإلغاء  القذافي  أمر  حيث  جدًا، 
جبران  المالكم  ظهور  أعقاب  في  ليبيا  في 
في  المبشرين  المالكمين  أبرز  أحد  الزغداني، 

ليبيا آنذاك في »أولمبياد عام 1976«.
من  وجيل  الزغداني  عن  األضواء  وانحسرت 
المالكمة  تمارس  ولم  الموهوبين،  المالكمين 
عامًا،   30 من  ألكثر  ليبيا  في  تنافسية  كرياضة 
من  وبتصريح   »2011 فبراير   17« بعد  لكن 
الحكومة االنتقالية آنذاك، لم يضيع الرياضيون 
أنديتهم  فتح  فأعادوا  وقت  أي  ليبيا  في 
قد  ليبيا  كانت   2016 العام  وبحلول  القديمة، 
وفقًا  للمالكمة،  الدولي  لالتحاد  مجددًا  انضمت 
لموقع »ليبيا المستقبل« نقاًل عن »ميدل إيست 

أونالين«.
أعلن   ،2016 العام  من  يوليو   21 وفي 
عضوية  قبوله  رسميًا  للمالكمة  الدولي  االتحاد 
مدير  ذلك  وأكد  جديد،  من  الليبي  االتحاد 
الليبية،  األولمبية  باللجنة  الدولية  العالقات 
إلى  خاص  تصريح  في  قريميدة،  محمد 
بقيادة  السابق  »النظام  فيه:  وقال  »الوسط«، 
المالكمة  رياضة  ألغى  أن  سبق  القذافي  معمر 
 17 ثورة  عقب  عادت  ثم   ،1980 العام  منذ 
دون  فنية،  لجنة  خالل  من   2011 العام  فبراير 
للجمعية  ينضم  اتحاد  قبل  من  إدارتها  اعتماد 

العمومية الدولية للمالكمة«.
الليبية  األولمبية  »اللجنة  قريميدة:  وقال 
بذلت جهدًا كبيرًا من أجل إقناع االتحاد الدولي 
المالكمة  ألسرة  ليبيا  عضوية  بعودة  للمالكمة 
اللجنة  قدمته  الذي  النشاط  خالل  من  الدولية، 
المنافسات  مستوى  على  المدن  من  عدد  في 

والدورات التأهيلية للمدربين والحكام«.
الحكيم  عبد  الليبي،  المالكمة  مدرب  وقال 
المستقبل«:  »ليبيا  موقع  أفاد  حسبما  عمار، 
الدولية،  األولمبية  األلعاب  من  المالكمة  »لعبة 
عندنا  كان  خصوصيتها..  ولها  شعبيتها  لها 
ولكن  الدولية  المحافل  في  ليبيا  مثلوا  أبطال 
اللعبة..  هذه  توقفت  يعلمها  الكل  لظروف 
ال  أنه  اعتبار  على  دوليًا  وتجمدت  محليًا  توقفت 
همشت  اللعبة..  لهذه  محلي  نشاط  أي  يوجد 
ذلك  وبعد  الزمن.  من  عقود  ثالثة  اللعبة  هذه 

للمالكمة  العامة  الفنية  اللجنة  رئيس  وأشار 
هذه  أن  إلى  المناسبة  بهذه  له  كلمة  خالل 
ليبيا  تحرير  بمناسبة  تأتي  التي  البطولة 
إلى  وإظهارها  اللعبة  لهذه  النشاط  وعودة 
سنة،   32 القذافي  أقبرها  أن  بعد  الوجود  حيز 
من  وأحيتها  فبراير،   17 ثورة  روحها  وبثت 

جديد.
من جانبه عبر رئيس اللجنة الفنية للمالكمة 
لعبة  بعودة  وامتنانه  عن شكره  طرابلس،  فرع 
المالكمة من جديد إلى الحلبة المحلية.. مشيرًا 
لتأهيل  انطالقة  ستكون  البطولة  هذه  أن  إلى 
البطوالت  في  للمشاركة  واستعدادًا  مالكمين 
وشارك  القادمة.  والدولية  واألفريقية  العربية 
مدى  على  تواصلت  التي  البطولة  هذه  في 
»االتحاد«  أندية  مثلوا  مالكمًا   )36( يومين، 
و»طارق  قرقارش«  و»نجوم  و»المحلة« 
بنغازي«  و»األهلي  و»فشلوم«  زياد«  بن 

و»النجمة«.
للمالكمة  الدولي  االتحاد  اعتراف  ومنذ 
سطرت  الليبي،  االتحاد  عضوية  وقبوله  رسميًا 
حقق  بعدما  المالكة  تاريخ  في  اسمًا  ليبيا 
مختلف  في  كبيرة  ونجاحات  إنجازات  العبوها 
إلى  وصلت  حتى  واألفريقية،  الدولية  المحافل 
الدولي والعربي  االتحادين  اإلشادة من رئيسي 
ودكتور  مستحسان،  محمد  دكتور  للمالكمة، 
إلى  منفصلين  تصريحين  في  الكاظم  يوسف 
من  المبذولة  بالجهود  األحرار«  »ليبيا  قناة 

اتحاد المالكمة الليبي.
مشاركة  عودة  في  المالكمة  اتحاد  وساهم 
زاد  غياب  بعد  عربيًا  الليبيين  المالكمين 
تأهيل  على  حرصه  عن  فضاًل  عامًا،   30 على 
إعجابهما  أبديا  كما  الفنية،  وكوادره  حكامه 
في  المشاركة  الليبية  المالكمة  بمواهب  أيضًا 

البطولة العربية األولى للناشئين بالكويت.
الوطنية  المنتخبات  لجنة  رئيس  وكشف 
مانيطة،  عبدالكريم  للمالكمة،  الليبي  باالتحاد 
من  يسعى  أنه  »الوسط«  إلى  تصريح  في 
البهلول،  يوسف  برئاسة  الليبي  االتحاد  خالل 
من  الليبية  للمالكمة  األفضل  تقديم  إلى 
في  والتواجد  المحلية  البطوالت  إقامة  خالل 
الدورات  الدولية، وأيضًا يسعى إلقامة  المحافل 

المتقدمة للمدربين والحكام.
وهيئة  األولمبية  اللجنة  مانيطة  وطالب 
الليبية  المالكمة  بدعم  والرياضة  الشباب 
الذي  التهميش  بعد  جديد  من  عادت  التي 
معسكر  إقامة  السبعينات، من خالل  منذ  طالها 
أفريقية  مشاركة  تنظره  الذي  الليبي  للمنتخب 
لأللعاب  والمؤهلة  المقبل  فبراير  بالسنغال 

األولمبية طوكيو 2020.

ثورة  وبفضل  أوالً  وتعالى  سبحانه  اهلل  بفضل 
وإحياؤها  اللعبة  هذه  إعادة  تمت  فبراير   17
وقدماء  المالكمين  قدماء  وبفضل  جديد،  من 
المدربين ُأعيدت هذه اللعبة، وحضرنا أكثر من 

اجتماع وتشكلت لجنة فنية بهذا الخصوص«.
ثورة  تلت  التي  السنوات  في  أنه  وأوضح 
تعيد  رسمية  رياضية  أندية  بدأت  فبراير،   17
وبدأ  رئيسية،  ليبية  مدن  في  المالكمة  رياضة 
الحين يتنافسون في  مالكمون شبان منذ ذلك 

بطوالت قومية وإقليمية، وظهر جيل جديد من 
الليبيين بمساعدة العبين ومدربين  المالكمين 
وحكام سابقين، ويدرب عمار فريقًا من الشباب 
للمالكمة  العسكري  الرياضي  االتحاد  مقر  في 
بطولة  في  برونزيتين  بميداليتين  فاز  الذي 

بيروت العسكرية العام 2013.
االعتراف  »تم  عمار:  الحكيم  عبد  وقال 
للحظيرة  ليبيا  ورجعت  المالكمة..  بلعبة  الدولي 
الدولية.. ونحن عاقدو العزم على االستمرار في 

الموجودة  الظروف  كل  في  والتدريب  التمرين 
ولكننا  اإلمكانات..  وغياب  الميزانيات  وغياب 
الوصول  حتى  التدريب  هذا  في  العزم  عاقدو 

بهذه الرياضة إلى ما كانت عليه بل أكثر«.
فبراير«،  من  عشر  »السابع  ثورة  وبعد 
التي  المالكمة،  لرياضة  مسابقات  عدة  انطلقت 
النبيل«  »الفن  أو  الملوك«  »رياضة  تسمى 
للدفاع عن النفس، حيث ُأقيمت أول بطولة في 
الرياضي  عكاشة  رجب  بمجمع   2012 نوفمبر 
األولى  طرابلس  بطولة  منافسات  بطرابلس، 
وتشرف  تنظمها  التي  الجميل«  »الفن  لرياضة 
طرابلس  فرع  للمالكمة  الفنية  اللجنة  عليها 
هذه  افتتاح  حينها  وحضر  أندية،   )7( بمشاركة 
للمالكمة،  العامة  الفنية  اللجنة  رئيس  البطولة 
بطرابلس  فرعها  ورئيس  الزغداني«،  »جبران 
األندية  عن  ومندوبون  علي«،  »إدريس 
القدامى  والحكام  والرياضيون  المشاركة، 
من  عدد  إلى  باإلضافة  اللعبة،  هذه  ومحبو 
األنباء  لوكالة  وفقًا  اإلعالم،  وسائل  مندوبي 

الليبية )وال(.

القاهرة - أحمد سيد

»فرسان المتوسط« فتح صفحة 
االستعداد للبطولة بالفوز في 

مباراتين وديتين بمعسكر تونس

● الزروق وبالنشو

● بعثة منتخب الشباب

القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  بعثة  وصلت 
للشباب »تحت 20 عامًا«، إلى المملكة العربية 
كأس  بطولة  لخوض  استعدادًا  السعودية، 
العربي،  االتحاد  ينظمها  التي  للشباب،  العرب 
فبراير   17 من  الفترة  خالل  إقامتها  المقرر 
المقبل  مارس  من  الخامس  حتى  الجاري 
ويشارك  والخبر.  والدمام  الرياض  مدن  في 
المنتخب الوطني تحت »20 عامًا« في النسخة 
 16 بمشاركة  تقام  التي  البطولة  من  األولى 
منتخباً، حيث وقع في المجموعة الرابعة التي 
تضم منتخبات السودان وجزر القمر واإلمارات.

وفقًا  المتوسط«،  »فرسان  قائمة  وضمت 
التواصل  موقع  عبر  الليبي  االتحاد  لصفحة 
االجتماعي »فيسبوك«، 29 العباً، وهم: الزبير 
التايب  وأحمد  الصريط  وأسامة  صالح  محمد 
أيمن عبد  بنغازي«.  وحسين طقطق »األهلي 
اهلل وسامي إسماعيل محمد ومؤيد جدور ومأب 
الحكيم  عبد  معاذ  »األهلي طرابلس«.  شكري 
الشبلي ونصر محمد نصر  الحسن وأنس  بن 
وعبد الباسط دريبيكة »المدينة«. فرج حسن 
وعلي  الشلوي  ومحمود  المصراتي  وإبراهيم 
امبيه  الزياني ولؤي  ميمون »الهالل«. شهاب 
»الشط«، إبراهيم أخمير »الجزيرة«، علي ساسي 
وإسالم  العبيدي  الطيب  المصراتي«،  »االتحاد 
الغناي »النصر«، محمد شعيب صالح »المختار«، 
جمعة  عمر  سرت«.  »خليج  السيد  خالد  فرج 
الكيش »أبوسليم«، محمد الجحاوي »المروج«، 
أحمد حسن  »السويحلي«،  القليب  الدين  نور 

العابد »رفيق«، معاذ الدروقي »الخمس«.
مباراتين  الشباب«  »فرسان  وخاض 
في  بتونس،  األخير  معسكره  خالل  وديتين، 
البطولة  في  للمشاركة  اإلعداد  برنامج  إطار 

المباراة  في  كبيرًا  فوزًا  حقق  حيث  العربية، 
بنادي  الرديف  فريق  على  األولى  الودية 
أهداف  بأربعة  التونسي  سوسة«  »حمام 
الالعبين  توقيع  من  جاءت  هدفين،  مقابل 
وأنس  المصراتي  وإبراهيم  عبدالسالم  عادل 
الشبلي والطيب العبيدي. فيما فاز على فريق 

كبيرة  بنتيجة  التونسي،  الرياضي«  »هرقلة 
سجل  نظيفة،  أهداف  خمسة  إلى  وصلت 
أهداف المنتخب الوطني كل من أنس الشبلي 
خليفة،  باهلل  والمعتصم  العبيدي  والطيب 

وإسالم الغناي »ثنائية«.
عامًا   20 تحت  الوطني  المنتخب  ويشارك 
البطولة، حيث جاءت  األولى من  النسخة  في 
المجموعات األربع للبطولة على النحو التالي: 
المجموعة األولى: العراق وتونس وموريتانيا 
والكويت. المجموعة الثانية: المغرب والبحرين 
وقطر وجيبوتي. المجموعة الثالثة: السعودية 
وفلسطين والجزائر ومصر. المجموعة الرابعة: 
ومن  القمر.  وجزر  واإلمارات  وليبيا  السودان 
المقرر أن يتأهل المنتخبان األول والثاني من 
كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي يقام 

بنظام خروج المغلوب.

ألول مرة.. املنتخب الوطني للشباب 
أمام تحد عربي في السعودية

الباب  اليد،  لكرة  الليبي  االتحاد  فتح 
المشاركة  في  الراغبة  األندية  أمام 
ستقام  التي  لليد،  العربية  بالبطولة 
المقبل.  مارس  شهر  في  تونس  في 
اليد،  لكرة  الليبي  االتحاد  وبعث 
الفرعي  نظيره  إلى  رسمي  بخطاب 
أمام  الباب  فتح  خالله  يعلن  بنغازي، 
المشاركة  في  ترغب  التي  األندية 
الكؤوس،  ألبطال  العربية  بالبطولة 
و14   4 بين  الفترة  في  ستقام  التي 

مارس المقبل.
األندية  أمام  الباب  االتحاد  فتح  كما 
األفريقية  البطولة  في  ترغب  التي 
في  ستقام  التي  الكؤوس،  لحاملي 
مارس   29 من  الفترة  خالل  الجزائر 
وناشد  المقبلين.  أبريل،   10 وحتى 
في  الراغبة  األندية  الليبي  االتحاد 

المشاركة سرعة مخاطبته.
لكرة  الليبي  المنتخب  أن  إلى  يشار 
أفريقيا  أمم  بطولة  ودع  اليد، 
بعد  تونس،  في  ُأقيمت  التي   ،2020
 31 بنتيجة  نيجيريا  أمام  خسارته 
المركز  واحتالله   ،24 مقابل  هدًفا 
برصيد  الثانية  المجموعة  في  األخير 
الليبي  المنتخب  وغادر  واحدة.  نقطة 
أمام  فقط  واحد  بتعادل  البطولة 
الغابون بنتيجة 22 مقابل 22، وخسر 
 .)19 - 20( أنغوال بفارق هدف  أمام 
المنتخب  األفريقية  بالبطولة  وتوج 
تاريخه،  في  السابعة  للمرة  المصري، 
التونسي  المنتخب  على  فوزه  بعد 

بنتيجة 27 هدًفا مقابل 23.

عادل  للرماية،  الليبي  االتحاد  رئيس  أكد 
قوادو،  خوسيه  اإلسباني  الخبير  أن  قريش، 
المقبلة؛  األيام  خالل  ليبيا  إلى  سيصل 
اللجنة  بين  المبرمة  االتفاقية  لتفعيل 
وقال  اإلسبانية.  ونظيرتها  الليبية  األولمبية 
الوسط«،  »جريدة  إلى  تصريح  في  قريش، 
إنه من ضمن برنامج الزيارة سيقوم الخبير 
الليبي  المنتخب  تدريبات  بزيارة  خوسيه 
لتقييم  أمتار،  عشرة  بالمسدس  للرماية 

مستواه الفني.
رئيس  وقع   ،2019 فبراير  في  أنه  يذكر 
الزروق،  جمال  الدكتور  الليبية،  األولمبية 
واألمين  السباعي،  محسن  األول  ونائبه 
رئيس  مع  اتفاقية  الزنكولي،  خالد  العام 
بالنشو،  أليخاندرو  اإلسبانية  األولمبية 
وأمينه العام فكتوريا كابيزاس، في إسبانيا.

تدريبية  برامج  وضع  إلى  االتفاقية  وتهدف 
على  والحفاظ  األولمبية  الحركة  لتطوير 
األخالقية  والقيم  السالم  تعزيز  مهمة 
التواصل  على  واالتفاق  للرياضة،  واألدبية 
والتعاون المشترك وإدانة أي نوع من التمييز 
العنصري في الرياضة، فضال عن تأكيد دعم 
تعاطي  على  للقضاء  الرامية  الجهود  جميع 
اللجنة  مع  التواصل  خالل  من  المنشطات، 
وتدعيم  المنشطات،  لمكافحة  الدولية 
واالستفادة  برامجها  لتنفيذ  المحلية  اللجان 
تفعيل  وحضورهم  اإلسبانية،  الخبرات  من 
الليبية المتعلقة  برامج األكاديمية األولمبية 

والتطوير. بالتنمية 
وتضمنت االتفاقية أيضا تشجيع إجراء عديد 
ودعم  البلدين،  بين  الرياضية  اللقاءات 
التنسيق والتواصل بين االتحادات الرياضية 
اإلدارية  الكوادر  ودعم  البلدين،  لكال 
خالل  من  الليبية  األولمبية  باللجنة  والفنية 

إقامة الدورات التخصصية بإسبانيا.

فتح باب املشاركة 
أمام األندية الليبية 

ـ»عربية وأفريقية اليد« ب

تفعيل اتفاقية »األوملبية 
الليبية« ونظيرتها اإلسبانية

الوسط- الصديق قواس

● منتخب الصاالت

المنتخب الوطني الرابع أفريقيا 
بعد الخسارة أمام أنغوال

الوسط - محمد ترفاس
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ماذا يريدون من ليبيا؟

من أكثرهم تأثيرًا في الحالة الليبية حاليًا؟

متى يتوافقون في اتجاه حل األزمة الليبية؟

أين يلتقون وأين يصطدمون في تعاملهم مع هذه األزمة؟

لماذا يفعل بعضهم على األرض عكس ما يصرح به؟

كيف يمكن أن يحدث التوافق المطلوب بينهم؟

 كل شيء 

الخمسة الكبار

عريضة بواقع الحال
جمعة بوكليب

بأوجاع  إذًا،  بالك،  فما  يؤكد مثل شعبي،  يوجعوا«، كما  الراس  إذا كان »خبطتين في 
ثالث  أوجاع  على  ومُقسّمة  واحد،  رأس  على  أخرى،  تلو  واحدة  متتالية،  خبطات  ست 

هجرات، ومرارة غربتين، وأخيرًا، ألم حرمان وفقدان؟!
أولها، وأهونها، هجرة مختارة من بالد كانت مختنقة باالستبداد، بمساحة مترامية، 
في  ملتهب  وجسد  نحيل،  على ساحل  على شاطئ،  بحر  مياه  في  ملقى  محرور  وبرأس 
ما،  يومًا  كانت،  البحر،  وراء  ما  تقع  صغيرة،  جزيرة  شكل  على  بالد  إلى  حارقة،  صحراء 
عدة،  ألسباب  وسياسيًا،  جغرافيًا  انكمشت،  ثم  الشمس،  عنها  تغيب  ال  إمبراطورية 
تعدُّ متقدمة  زالت  وما  السياسة،  ميادين  بذيلها كعقرب في  اللعب  تجيد  لكنها ظلت 

الصعلكة. أو  الحرية،  وقِبلًة لكل من ينشد  صناعيًا، وعلميًا وثقافيًا، 
واالستعمار  واألوجــاع  القهر  من  طويل  بتاريخ  تنوء  قارة  من  هجرة  أيضًا،  وهي، 
العجوز،  بالقارة  تسمى  أخرى  إلى  األهلية  والحروب  والفاقة  واالستغالل  واالستبداد 
واستعمارية،  وقومية،  ودينية،  أهلية،  حد:  بال  حروب  من  دموي  تاريخ  ثقل  تحت  تنوء 
زمن،  منذ  وعبرتْ،  اقتصادية.  نغنغة  في  تعيش  بالسابقة،  مقارنة  لكنها،  وثورية، 
أو  اهلل،  يسخطها  لم  زالت  وما  السماء،  مع  العالقة  وقطعتْ  السؤال،  هاوية  بسالم، 

البحر. في  يغرقها 
من  هجرة  للهوّية،  وامتحانًا  تعقيدًا  وأكثرها  وثانيها، 
والحديد،  بالنار  ومشدودة  مقصوصين،  بجناحين  لغة 
إلى  والهواء،  الماء  عنها  ومنع  روحها،  أفقدها  ماض  إلى 
من  رياح  على  والنوافذ  األبواب  مفتوحة  مرنة،  شابة،  لغة 
ثقافة  ومن  وتغيراتها.  الدنيا  مع  تتفاعل  االتجاهات،  كل 
تتكلم  القنافذ  حيث  السذاجة،  مراعي  من  بعد  تخرج  لم 
ثقافة  إلى  يطير،  أجنحة  بال  والماعز  وطالقة،  بفصاحة 
الجهات،  كل  من  بحرية  تتنفس  عديدة،  بألوان  متعددة، 

وجريئة، وال تناوئ السؤال.
الهجرتان، ابتدأتا في وقت واحد، من دون المرور بفترة 

النار«. انتقالية، أو كما يقول المثل، »من الكوريك لباب 
على عكس الهجرة األولى، كانت أولى الغربتين، مبكرة، 
إطار  عن  حدودها  تخرج  ولم  ــروح،  ال على  قسوة  وأشــد 

أبجدية  وداخل  األولى،  السماء  قبة  تفارق  ولم  األول،  المكان 
وطموحه،  وبهجته  الشباب  طراوة  العمر:  في  ما  أجمل  التهمت  غربة  األولى.  اللغة 

وأحالت ضجيج أحالمه إلى فراغ يشبه سكون المقابر، ووأدت أسئلته.
العمر  من  األخير  الربع  إبرة  خرم  من  المرور  محنة  أو  المُطهّر،  فهي  الثانية،  أما 
كأيادي  غربة  مرارتها،  ويتذوق  بعد،  يصلها  لم  لمن  وهي،  النهائية.  محطته  إلى 
وتخنقها.  فتقيّدها،  وبالروح  وترهقه،  حركته،  وتعيق  فتشده  بالبدن  تلتف  أخطبوط،، 
في  أيام  من  بقي  ما  تحويل  على  وقادرة  عديدة،  وفخاخ  بشباك  غربة  كذلك،  وهي، 

ألغام مميتة. إلى حقول  المقفرة،  العمر  سانية 
كثير.  »قِاّلْل«  فوقه  تكسّرَ  رأس  على  متوقعة،  غير  خبطة  والفقدان،  الحرمان  ألم 
من  أخيرة،  مغامرة  دوامة  في  الدخول  لخوض  تستعدُ  وأنت  فجأة،  يصيبك،  ألم  وهو 

عمر أدركته النوائب، ما ظهر منها وما خفي.
األلم المقصود هو ألم فقدان الوطن، في وقت أحوج ما يكون فيه قلب مكتهل إلى 

وطن، وإلى ملجأ آمن يؤوب إليه، في آخر النهار، ليستريح ولينام هانئًا.
ريشة في  أن تكون  يعني  وأن تعيش بال وطن،  له حدود.  ليس  الوطن  فقدان  ألم 

مهب ريح، بال مستقر.
 ،2011 الوطن الذي حلمنا به طيلة أربعين عامًا، كان أقرب إلى التحقق، في فبراير 
جثته،  وتقطع  بيننا،  من  يخطف  أعيننا،  بأم  جميعنا،  رأيناه  ثم  حقيقة،  يكون  وكاد 

ويتوزع دمه في كل اتجاه.
هجرٌة  وهي  الثالثة.  الهجرة  موجة  انبثاق  شهدتْ  الحظ،  لسوء  األخير،  الربع  غربة 
بشكل  وتُعدُّ،  والثانية،  األولى  الهجرتين  إطار  داخل  حدثت  هجرة  ألنها  مختلفة، 
قدرات،  وال  استعداد،  وال  مواهب،  وال  علم،  بال  هجرة  بها  وأعني  لهما،  امتدادًا  ما، 
وسيطرة  اإللكترونات،  عصر  إلى  والدخول  المذهل،  التكنولوجي  التقدم  مجرّات  في 

الذكية. والحواسيب  والهواتف  اإلنترنت، 
صدّها.  على  أقدر  ولم  اقتحمتني  أطلبها.  ولم  قصدتني  هذه،  الثالثة  الهجرة 
تعليماتي،  انتظار  وفي  إرادتي،  سيطرة  تحت  العالم  أن  فيه  ظننت  وقت  في  أربكتني 
أوالدي  عن  وأخرى  مرة،  تفاصيل  من  بها  يحيط  وما  حياتي  عن  مرّتين:  وغرّبتني 
السالم  إال  االحتماالت  كل  على  مفتوحة  بالد  في  كنازح  مشردًا،  فصرتُ،  وأجيالهم، 
من  واألهم  سرعته،  لشدة  به  اللحاق  على  أقدر  عالم  في  أعيش  وجعلتني  واالستقرار, 
دون  من  سيره  ويواصل  هامشه،  على  متجاهاًل  أعيش  ويجعلني  يقبلني،  ال  أنه  ذلك 

إبداء أي اهتمام بي!
العمل؟ فما 

رحيل املغربي والبدري
يصادف يوم 13 فبراير رحيل شخصيتين ليبيتين قدمتا الكثير أثناء تأسيس 
الدولة الليبية، أوالهما المرحوم أبوسيف ياسين المغربي الذي عين مديرًا 
عمدة  انتخابه  تم  المغاربة  مشايخ  وبإجماع   ،1943 سنة  إجدابيا  لمنطقة 
لقبيلتهم. تدرج في السلم الوظيفي من مدير لمنطقة )أم الرزم( ثم )القيقب( 
ثم   ،1949 نائب متصرف شحات سنة  ثم   ،1947 قائمقام طبرق سنة  إلى 
متصرف درنة سنة 1950 وكان عضواً بارزًا في المؤتمر الوطني، وفي العام 
1948 كان له دور مع لجان األمم المتحدة بشأن استقالل ليبيا، وهو من رشح 
أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور من منطقتي درنة وطبرق. أما الشخصية 
الثانية فهي المرحوم عبد القادر عبد القادر البدري، الذي تولى رئاسة الوزارة 
خالل الفترة الحرجة التي أعقبت هزيمة 5 يونيو، من 1 يوليو حتى 25 أكتوبر 
1967 وكان ذلك بناء على ترشيح من المجاهد الحكيم عبدالحميد العبار، الذي 
يرتبط به بعالقة وطيدة. وكان شديد الحرص على أمن الدولة بتصديه لكل 

التنظيمات التي تعمل بسرية، أو تلك مرتبطة بفكر يهدد استقرار البالد.

+H5

استقالة ألسباب 
عائلية

تخلت مديرة الموارد البشرية في 
»غوغل«، إيلين نوتون، عن وظيفتها 

الحالية في المجموعة العمالقة، اإلثنين.
وقال رئيس »ألفابت« المجموعة األم 

لـ»غوغل« سوندار بيشاي في بيان 
»نحن ممتنون إليلين على كل ما قدمته 

ونتطلع إلى فصلها التالي في غوغل«.
ووظفت »غوغل« أكثر من 70 ألف 

شخص خالل فترة عمل نوتون كمديرة 
للموارد البشرية، وفقا لبيشاي. 

وقالت نوتون إنها ستعمل مع بيشاي 
والمسؤولة المالية روث بورات إليجاد 

خليفة لها. وأوضحت »قررت أنا وزوجي 
بعد ست سنوات من ابتعادنا عن 

المنزل، أوال في لندن والحقا في سان 
فرانسيسكو، العودة إلى نيويورك لنكون 

أقرب إلى عائلتنا«.
وكانت كشفت عن هذه المعلومات مجلة 

»فورتشن« التي تسلط الضوء بشكل 
أساسي على المشكالت الداخلية للشركة 
التي تتخذ في كاليفورنيا مقرا لها والتي 

تعرضت لهجمات قاسية من جانب بعض 
موظفيها السابقين والحاليين.

اكتشاف 
»حصاد املوت«
اكتشف العلماء نوعا جديدا من 

الديناصورات يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالتيرانوصور، الذي جاب سهول أميركا 

الشمالية قبل حوالى 80 مليون عام، 
حسب ما أعلنوا االثنين.

ويعتقد أن »ثاناتوثيريستس 
ديغروتوروم« الذي يعني باليونانية 
»حصاد الموت« هو أقدم عضو في 

عائلة التيرانوصور، الذي اكتشف حتى 
اآلن في شمال أميركا الشمالية، وقد 

يصل طوله إلى حوالى 8 أمتار.
والتيرانوصور وهو أشهر أنواع 

الديناصورات التي خلدت في فيلم 
»جوراسيك بارك« في العام 1993 

لستيفن سبيلبرغ، كان موجودا قبل 
66 مليون عام. لكن تاريخ وجود 

»ثاناتوثيريستس ديغروتوروم« يعود 
إلى 79 مليون عام على األقل، وفق ما 

قال العلماء. ووجدت الدراسة أن هذا 
الديناصور كان شبيها بالديناصورات 
األكثر بدائية، التي عاشت في جنوب 

الواليات المتحدة.

ليبيا األمس

أقوالهم

»حل أزمة الهجرة غير الشرعية 
يبدأ من الجنوب الليبي ومن الدول 
األفريقية التي يتدفق منها هؤالء 

المهاجرون«.

وزير الداخلية بحكومة الوفاق
فتحي باشاغا

»على كل األطراف في ليبيا تغليب 
خطاب المصالحة، وصواًل إلى توحيد 

مؤسسات الدولة«.

رئيس الحكومة الموقتة
عبداهلل الثني

»إن موقف الجزائر واضح تجاه 
الليبيين من دون التفرقة بين أي 
طرف من أطراف األزمة، والشعب 
الليبي هو الذي يختار من يمثله«.

وزير الخارجية الجزائري
صبري بوقادوم

»كاتس«.. 
األسوأ

»يجب علينا منع األسلحة تمامًا من 
الوصول إلى ليبيا عن طريق البر 

والجو والبحر، كأفضل طريقة لضمان 
استمرار الهدنة«.

الممثل األعلى لألمن والسياسة 
الخارجية في االتحاد األوروبي

جوزيف بوريل

نجح أفراد من مؤسسة »ال« لنزع 
األلغام ومخلفات الحرب في إلزالة 

مخلفات حربية شديدة االنفجار في 
بنغازي، بانتشال قنبلة يدوية إضافة 

إلى قذائف متعددة.
وتمكنوا من إزالة قنبلة يدوية بمنطقة 

قاريونس غرب المدينة، إضافة إلى 
انتشال أربع قذائف في مناطق »سيدي 

فرج وبنينا والهواري«، حيث نقلوها 
إلى مكان مخصص لحين التخلص 

منها.
يذكر أن مؤسسة »ال« هي غير ربحية، 

وقد أسست في بنغازي العام 2015 
بهدف التخلص من مخلفات الحرب، 

والتوعية بأخطارها، من أجل بيئة 
نظيفة.

»ال« تنتزع املوت
من باطن األرض

ابتدأتا  الهجرتان، 
في وقت واحد، 

من دون املرور 
أو  انتقالية،  بفترة 
املثل،  يقول  كما 

الكوريك  »من 
النار«. لباب  قائمتها  عــن  ــز«  ــ »رازي جــوائــز  كشفت 

مع  األفـــالم،  ألســـوأ  السنوية 
الذي  تصدر فيلم »كاتس« 

ــلــق اســتــحــســان  لــم ي
ــة  ــح ــالئ ــاد ال ــقـ ــنـ الـ
تسعة  على  بحصوله 

ترشيحات.
ومــــــــــــن هــــــذه 

فيلم«  »أسوأ  الترشيحات 
أبطال  ونال  مخرج«،  و»أسوأ 

فئات  في  ترشيحات  أيضا  الفيلم 
دنش  جــودي  بينهم  ومن  التمثيل 

ويسلون. وريبل  كوردن  وجيمس 
عن  المقتبس  الفيلم  واستخدم 
التي  الشهيرة  الغنائية  المسرحية 
مؤثرات  ويــبــر،  لويد  أنـــدرو  ألفها 

الممثلين  لــتــحــويــل  ــيــة  ــكــتــرون إل
بشر  نصف  إلى  النجوم  من  وغالبيتهم 

لوكالة  وفًقا  محيّر،  بشكل  قطط  ونصف 
برس. فرانس 

ومن األفالم األخرى التي نالت ترشيحات 
كثيرة أخر جزء من فيلم »رامبو« لسيلفستر 
فاناتيك«  »ذي  التشويق  فيلم  و  ستالون 
هذه  وكانت  ترافولتا،  جــون  بطولة  من 
»غولدن  باسم  سابقا  معروفة  الجوائز 
حفلة  عشية  عادة  وتــوزع  اوارد«  رازبيري 

أوسكار. جوائز 
حفلة  تنظيم  وبسبب  العام  هذا  لكن 
منظمو  اختار  مبكر،  وقــت  في  األوســكــار 
قائمة  عــن  بالكشف  االكــتــفــاء  ــز«  ــ »رازي
الفائزين  أسماء  تعلن  أن  على  المرشحين 

في وقت الحق.
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