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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

محمد بزيك.. 
»مالك األرض«

ص16

أوبك و»كورونا«

فضاء

بدأ االقتصاد العالمي يستشعر تأثير فيروس 
»كورونا« في قطاعات مختلفة من بينها 

النفط. وسلطت تقارير »أوبك« ووكالة 
الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة 

األميركية الضوء مؤخرًا على عدم يقين قائم 
بشأن الطلب العالمي على النفط بسبب 

انتشار الفيروس.وترى »أوبك« تأثيرًا ضئياًل، 
حيث خفضت توقعاتها بشأن الطلب العالمي 
على الخام بنحو 440 ألف برميل يوميًا فقط 

خالل الربع األول، في حين خفضت وكالة 
الطاقة الدولية توقعاتها بشأن الطلب بنحو 

1.3 مليون برميل يوميًا.

مليار 2.2
دوالر

خسائر إقفاالت الموانئ والمنشآت 
النفطية حتى 25 فبراير الجاري.

المؤسسة الوطنية للنفط

نفط

كل شيء

حقيبة مفقودة

قريبا في ليبيا
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باشاغا يفتح النار على تجاوزات »امليليشيات« ويصعد املواجهة 

الشريف: لجنة جديدة لصياغة الدستور سابقة خطيرة تؤدي إلى الفوضى

عالوي
أسئلة  حول  األممية  البعثة  رد  إلى  إضافة  اتفاق، 
فيه  والمشاركين  الحوار  أجندة  بشأن  المجلس 

وآلية اتخاذ القرار داخل لجنة الحوار«.
اإلثنين  النواب،  مجلس  قرار  كان  المقابل،  في 
الماضي، تعليق مشاركته في حوار جنيف السياسي؛ 
بسبب رفض بعثة األمم المتحدة القائمة الكاملة لـ 
13 عضوًا اختارهم المجلس للمشاركة في الحوار، 
وموافقتها على 8 أعضاء فقط. وحدد المجلس 12 
المشاركة،  أجل  من  لها  االستجابة  اشترط  مطلبًا 
تفكيك  العامة  القيادة  قوات  تتولى  أن  وأهمها 
وتعديل  رئاسي،  مجلس  وتشكيل  الميليشيات 
النواب  مجلس  يشكل  بحيث  الدستوري  اإلعالن 
انتخابات  وتنظيم  للبالد،  دستور  لصياغة  لجنة 

برلمانية ورئاسية خالل مدة محددة.
األممية  البعثة  ــدت  أب فقد  سبق،  ما  ــم  ورغ
بيان،  في  ورحبت،  موعده  في  بالحوار،  تمسكها 
الليبي  للحوار  الداعمة  الدولي  المجتمع  برسائل 
سياسية  مسارات،  ثالثة  عبر  البعثة  تسيره  الذي 

واقتصادية وعسكرية أمنية.
باجتماعات  يعرف  ما  أو  العسكري،  المسار  أما 
المشتركة  الليبية  العسكرية  للجنة  الثانية  الجولة 
»5+5«، فلم تحمل جديدًا في ختام أعمالها عصر 
البعثة  وحسب  الطرفان،  اتفق  إذ  الماضي،  األحد 
قيادتيهما  على  المسودة  عرض  على  األممية، 
اللجنة  تلتقي  أن  المقرر  من  فيما  التشاور،  لمزيد 
المباحثات،  الستئناف  جنيف  في  المقبل  الشهر 
اللجان  ومهام  اختصاصات  ــداد  إع واستكمال 
حسب  المنشود،  االتفاق  لتنفيذ  الالزمة  الفرعية 
مع  عملت  إنها  قالت  التي  األممية،  البعثة  بيان 
دائم  لوقف  اتفاق  مسودة  »إعداد  على  الطرفين 
إلطالق النار وتسهيل العودة اآلمنة للمدنيين إلى 
آلية مراقبة مشتركة تقودها  مناطقهم، مع وجود 

وتشرف عليها كل من البعثة واللجنة العسكرية«.
وفد  رئيس  توضيح  جــاء  السياق،  هــذا  وفــي 
أحمد  اللواء  العسكرية،  اللجنة  في  الوفاق  حكومة 
أبوشحمة، بالقول: »إن ما ناقشته اللجنة مع البعثة 

ثابت  على  يرتكز  النار  إطالق  وقف  حول  )األممية( 
إلى  العاصمة  على  المعتدي  انسحاب  وهو  واحد، 
إلى  إضافة   ،2019 أبريل  من  األول  تاريخ  قبل  ما 
الحياة  وعودة  والمهجرين  النازحين  عودة  تأمين 
الطبيعية إلى جنوب العاصمة«. وأشار إلى أن »ما 
قدمته اللجنة إما أن يقبل حزمة واحدة أو يرفض«، 
الليبية  الدماء  مسؤولية  نتحمل  ال  »ونحن  معقبًا: 

التي تسيل جراء تعنت ورفض الطرف اآلخر«.
أن  اللحظة،  وحتى  المسار  هذا  على  الثابت 
الدراسة  فرصة  للجانبين  »تركت  األممية  البعثة 
الرئاسي  المجلس  رئيس  تعبير  وفق  والتشاور«، 
سفراء  مع  لقاء  خالل  تصريحات  في  السراج،  فائز 
حقوق  مجلس  في  األعضاء  األوروبي  االتحاد  دول 
استمرار  أفق  حول  تدور  تساؤالت  لكن  اإلنسان، 
مراوحات »الشيخ والخيمة« بين جنيف من جانب، 
وطرابلس وبنغازي من جانب آخر، التي يبدو أنها 
رهينة حسابات معقدة لألطراف اإلقليمية والدولية 

المتداخلة في الملف الليبي.
والسياسي،  العسكري  المسارين  وبموازاة 
جرحى،  خمسة  سقط  إذ  الهدنة،  خرق  يستمر 
أطفال ورجالن، جراء سقوط قذائف  بينهم ثالثة 
أعلنت  فيما  الثالثاء،  سليم  أبــو  بلدية  على 
القيادة  »قوات  قصف  الغضب«،  »بركان  عملية 
من  ــددًا  ع غــراد  وصــواريــخ  بالمدفعية  العامة 
»أكثر  أن  إلى  مشيرة  طرابلس«،  العاصمة  أحياء 
سكنية  أحياء  على  سقطت  قذائف  خمس  من 
منطقة  على  قذائف  سقوط  جانب  إلى  بالسبعة، 
المواطنين  ومنازل  زارة  عين  التذكاري  النصب 
الدين،  صالح  في  السكر  مستشفى  من  بالقرب 
ومنطقة الهضبة جنوب طرابلس، ما خلف أضرارًا 

مادية وحالة من الهلع بين السكان«.
خالل  المطمئنة  غير  المعطيات  استمرار  ومع 
قائمًا  التساؤل  يبقى  الماضية،  القليلة  الفترة 
المتحدة،  ــم  األم مــســارات  نجاح  سقف  بشأن 
األممي  المبعوث  يفتأ  ال  التي  التفاؤل  نبرة  رغم 
تفاوضية  مرحلة  كل  في  يبديها  سالمة  غسان 
آخر  تساؤاًل  يطرح  بما  الليبية،  األزمة  تخوضها 
على  تؤسس  سالمة  خطة  كانت  إذا  ما  حــول 
أم   ،2018 العام  في  غدامس  ملتقى  تحضيرات 
بحجة  جديد،  سيناريو  إلى  باألطراف  سيقفز  أنه 
معطيات  أنتجت  طرابلس  العاصمة  حرب  أن 

مختلفة. جديدة 

تفاصيل ص 3

البعثة األممية تتمسك بدفع 
الحوار في موعده عبر ثالثة 

مسارات

مراوحات »الشيخ والخيمة« 
بين جنيف وطرابلس وبنغازي 

مستمرة

االقتصاد الليبي أمام توقعات إيجابية »مشروطة«
على  تخيم  التي  السلبية  اآلفـــاق  رغــم 
المنشآت  إغــالق  جــراء  الليبي  االقتصاد 
النقد  صندوق  فإن  النفطية،  والموانئ 
بتحقيق  متفائلة  توقعات  أطلق  الدولي 
مكاسب في النمو بنسبة %3.9، في الفترة 
2023، لكن الصندوق  الممتدة إلى العام 
عملية  بإطالق  مشروط  ــر  »األم إن  قال 

التكامل التجاري اإلقليمي«.
لمناسبة  له،  حديث  تقرير  في  وأوضح 
في  العربي  المغرب  اتحاد  تأسيس  ذكرى 
فبراير 1989، أن مكسب النمو الناتج عن 
يمكن   2023 العام  حتى  التجاري  التكامل 
الجزائر، و3.9 %  1.6 % في  إلى  أن يرتفع 
و4.1%  تونس،  في   % و3.4  في لىبىا، 

في المغرب، و5.5 % في موريتانيا.
لصندوق  التنفيذية  المديرة  وتقول 
غورغييفا:  كريستالينا  الــدولــي،  النقد 
خطرا  ويمثل  القلق  إلــى  يدعو  ــن  »األم
االقتصادي، ونأمل بأن تساعد  النمو  على 
تحقيق  في  الجارية  الدبلوماسية  الجهود 
في  الدائر  للصراع  وعاجلة  سلمية  تسوية 

ليبيا«.
يتكبدها  التي  الخسائر  نزيف  وتواصل 
الموانئ  إقفاالت  جراء  الليبي  االقتصاد 
والمنشآت النفطية منذ 24 يناير الماضي، 

إذ وصلت تلك الخسائر إلى نحو 2.2 مليار 
دوالر، فيما وصل اإلنتاج اليومي من النفط 
األحد  حتى  برميل،  ألف   135.7 نحو  إلى 
الوطنية  المؤسسة  بيان  حسب  الماضي، 
للنفط. بدورها، انتقدت دراسة اقتصادية 
من  الليبي  االقتصاد  أداء  أخيرا  صــدرت 
»اقتصاد محتكر  أنه  المناحي، معتبرة  كل 
البيئة  عن  ومنعزل  ومنكمش  وموجه 
واختالالت  تشوهات  من  ويعاني  الدولية، 
بنفس  السابقة  األخطاء  تكرار  من  ناجمة 

السلوك واألخطاء واألشخاص«.
المركز  أصدرها  التي  الدراسة،  ونوهت 
العام  حصاد  حول  العربي،  الديمقراطي 

في  بـ»العشوائية  وصفته  بما   ،2019
القرارات غير المدروسة، التي ترتبت عليها 
اختالالت في االقتصاد الليبي، مما تسبب 

في زيادة حدة التشوهات«.
وأشار الباحث في الشأن الليبي، محمد 
السلبية  االنعكاسات  إلى  درميش،  يوسف 
والمماطلة  اآلن،  السيولة  شح  لـ»استمرار 
في تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي بما 
فيه من عيوب، وتدني مستوى أداء القطاع 
الزمني  البرنامج  وضوح  وعدم  المصرفي 
قيمة  في  المزعومة  التخفيض  لعملية 

الضرائب المفروضة«.
تفاصيل ص8 و9

القاهرة - »الوسط«

حلقة جديدة من مسلسل األزمات التي 
تكتوي بنيرانها بوابة العرب الشرقية 

منذ االحتالل األميركي في العام 2003، 
فإسقاط الحكومة المقترحة برئاسة رئيس 

الوزراء المكلف محمد توفيق عالوي باتت 
عنوانا لتظاهرات مليونية جديدة مطالبة 

بإسقاطها قبل أن تولد.
ورغم تزايد الرفض الشعبي 
والحزبي لحكومة عالوي، إال 

أن البرلمان العراقي سيجتمع 
الخميس، للتصويت على 

منحها الثقة وسط 
اتهامات تالحق بعض 

مرشحيها بالمحاصصة 
والطائفية.

أما في ساحة التحرير، 
فكان تصويت األقدام 

الزاحفة يتحدى صندوق 
الطائفية، وجاء طلب 

المحتجين -وعلى نحو 
واضح- باختيار بديل 
حكومي مستقل، من 
خارج األحزاب التي مرت 

على العراق منذ 2003.
وكما هي عادة تجارب حراك 

الشارع العربي، تتصادم اإلرادات 
بين السلطة والميادين، لتكون 
النتيجة إما انتصار لكلمة الشارع 

أو التفاف على مطالبه ببعض 
المسكنات، وهنا السؤال.. لمن 

الغلبة اليوم في العراق؟

بسمة: ابتعدت
عن التمثيل

ألسباب شخصية
13

14

الروسية عن  الفضاء  تبحث قوات 
األميركية  الفضاء  رائدة  فقدتها  حقيبة، 
عاما.  12 بيبير منذ حوالى  ستيفانيشن 

بوين خرجا  بيبير وشريكها ستيف  وكانت 
 ،2008 إلى الفضاء الخارجى فى نوفمبر 

رواد  بأدوات  الخاصة  وفقدت حقيبتها 
الفضاء،عندما كانت تنظف هذه األدوات.

يشار إلى أن كال من وكالة الفضاء 
أجل  تتعاونان من  الروسية واألميركية 

المقبلة. القمر  مهمة 

مع استمرار خروقات هدنة حرب العاصمة، وكثافة 
ال  الحرب،  طرفي  قبل  من  العسكري  التحشيد 
جنيف  تعترض مسارات  السياسية  المناورات  تزال 
وأبعادها  الليبية  األزمــة  عمق  وتظهر  األممية، 
المسار  عكسه  مــا  وهــو  والــدولــيــة،  اإلقليمية 
المشاركات  وتعليق  الشروط  بقوائم  السياسي 
من جانب النواب غربًا وشرقًا، و»األعلى للدولة«، 
الجولة  هذه  عقد  على  أممي  إصــرار  مقابل  في 
التفاوضية »بمن حضر«، في حين ال يزال المسار 
الرئيسية  إرادة وحسابات األطراف  العسكري رهن 
العسكرية،  اللجنة  أعضاء  فضل  التي  المؤثرة، 
ثانية  جولة  بعد  إليها  اللجوء  الثانية،  وللمرة 
المسودة  »عرض  الفتة  تحت  أو  المحادثات  من 
وصفه  ما  وهو  التشاور«،  لمزيد  قيادتيهما  على 
محللون، وبعيدًا عن التفاصيل الفنية والعسكرية، 
بأنه عودة »للشيخ المؤثر في المفاوضات وخيمته 
الخارجية  لوزير  قديم  تعبير  وفــق  الحاكمة«، 

األميركي األسبق هنري كسينغر.
األممي  والمبعوث  األممية،  البعثة  أرادت  وكما 
السياسي  المسار  اجتماع  انعقد  سالمة،  غسان 
بحضور  بجنيف  المتحدة  األمم  قصر  في  للحوار 
20 شخصية من نواب ومستقلين، لكن في غياب 
ممثلين عن المجلس األعلى للدولة، وعلى طاولة 
وخطة  السياسي  بالحوار  الخاصة  األجندة  ناقشت 

عمله، وفق أحد المشاركين في االجتماع.
النواب  مجلسي  من  كل  تأكيد  رغم  ذلك  جاء 
وأعلن  االجتماع،  في  مشاركتهما  تعليق  والدولة 
فقد  المشاركة.  لتعليق  مختلفة  أسبابًا  منهما  كل 
الثالثاء، من سالمة،بتأجيل  الدولة،  مجلس  طلب 
انعقاد المسار السياسي إلى ما بعد الجولة الثالثة 
في  أمــاًل   ،»5+5« العسكرية  المحادثات  من 
الوصول من خاللها إلى تقدم ملموس في الجانب 
غسان  إلى  وجهه  رسمي  خطاب  وفي  العسكري. 
سالمة، شدد المجلس على االلتزام بأن يتم اختيار 
»المجموعة اإلضافية المكونة من 13 فردًا بحيث 
الليبية«  االجتماعية  المكونات  تمثيل كل  تضمن 
حتى ال تتعارض مع الهدف الذي أعلنته البعثة عن 

دعوتها للحوار السياسي.
السبت  باإلجماع،  قرر  الدولة  مجلس  وكــان 
تتحقق  حتى  جنيف  إلى  ذهابه  تعليق  الماضي، 
العسكري،  المسار  في  »تقدم  وهي  عوامل،  ثالثة 
وااللتزام باالتفاق السياسي كمرجعية أساسية ألي 

سالمة يتجاوز الشروط و»التعليق«

»جنيف« ينعقد بمن حضر

< مكتب األمم المتحدة في »قصر األمم« بچنيف

انطالق  ملف  مستوى  على  جديد  تطور  في 
االتحاد  رئيس  رفض  الممتاز،  الليبي  الــدوري 
الشلماني،  عبدالحكيم  القدم،  لكرة  الليبي 
للموسم  الممتاز  الدوري  انطالق  موعد  تحديد 
إنه  وقال  الحالي،  الوقت  في   )2020-2019(
من الصعب أن ينطلق الدوري ما دامت األوضاع 
مضيًفا  مستقرة،  غيرة  طرابلس  في  األمنية 
بسبب  الدوري  تبدأ  أن  تريد  ال  أندية  هناك  أن 

مصالحها الشخصية.
وأشار الشلماني لقناة »الوسط« إلى أن ملف 
انطالق وعودة الدوري الليبي الممتاز مرة أخرى، 
حق  من  أنه  أكد  كما  األندية،  ملعب  في  أصبح 
أنه  معلنًا  لالنتخابات،  التقدم  الحاليين  األعضاء 
المقبلة.  الدورة  في  الرئيس  لمنصب  سيترشح 
وال  بالقرار  ينفرد  ال  أنه  االتحاد  رئيس  وأوضح 

إذا  أنه  األعضاء، مؤكدًا  يقوله بعض  لما  صحة 
يكون  اإلدارة،  لمجلس  لقاء  أي  حضوره  تعذر 
من  أنه  مضيًفا  معهم،  مستمر  تشاور  هناك 
في  مالية  مكافآت  على  الحصول  األعضاء  حق 

اليوميات في حالة السفر في مهام رسمية.
الليبي  للدوري  األولى  النسخة  انطالق  ومنذ 
في  وتحديدًا  ــرن،  ق نصف  منذ  القدم  لكرة 
يعرف  لم   ،)1964-1963( الرياضي  الموسم 
االستقرار ولم يهدأ له بال وال حال طوال تاريخه 
ورحلته الطويلة الشاقة، كما أنه تعرض للتوقف 
تلك  آخر  وكان  الطريق،  منتصف  في  واإللغاء 
العام  من  أبريل  في  الماضي  الموسم  التوقفات 
انتهاء  وأعتاب  مشارف  على  توقف  الذي   ،2019
التي  األولى  المرة  ليست  وهي  الذهاب،  مرحلة 

يتعرض فيها الموسم الكروي للتوقف واإللغاء.

مجهولو النسب.. قضية عمرها سنوات طويلة وحلولها بعيدة املنال

ملف انطالق الدوري في عهدة األندية

»النصر« يضع ملساته 
األخيرة استعدادًا 

ملغامراته األفريقية

املنافذ الليبية لم تسجل 
ـ»كورونا« أي حالة اشتباه ب

أعلن المركز الوطني لمكافحة 
األمراض عدم تسجيل أي حاالت 
إصابة أو اشتباه إصابة بفيروس 
كورونا المستجد، على األشخاص 
القادمين أو المغادرين األراضي 

الليبية، من خالل المنافذ )البرية 
والبحرية والجوية(.

وبحسب بيان المركز، فإن مدير 
مكتب الرقابة الصحية الدولية 

بمنفذ مطار مصراتة الدولي 
عبدالحميد قرقد، تحدث عما تم 

تداوله عبر صفحات التواصل 
االجتماعي بشأن تسجيل حالة 

اشتباه بفيروس كورونا، مؤكدا 
استمرار عمليات الفحص الحراري.

كما أكد مدير مكتب الرقابة 
الصحية الدولية بمنفذ مطار بنينا 
الدولي، األستاذ ناصر المنصوري، 

عدم تسجيل حاالت اشتباه ألعراض 
تنفسية خالل عمليات الفحص 

الحراري. وبالمثل قال مدير مكتب 
الرقابة الصحية الدولية بمنفذ 

مطار معيتيقة الدولي، األستاذ علي 
جورني، إنه لم يتم تسجيل حاالت 

اشتباه ألي أعراض تنفسية.

بعد تصريحات الشلماني

جنيف، طرابلس، بنغازي - الوسط:



شعر الحكمة

مع أخبار تفشي فيروس 
»كورونا« في الصين 

وبعض دول العالم زاد 
االقبال على مشاهدة 
 »Contagion« فيلم
األميركي الذي أنتج 
سنة 2011، والذي 

تدورأحداثه حول انتشار 
فيروس مميت، حيث 

حمل أوجه تشابه غريبة 
بين ما يحدث اآلن 

وبين أحداثه. وحصل 
 »Contagion« فيلم

للمخرج ستيفن 
سودربرج ومن بطولة 

جود لو وكيت وينسلت 
على دفعة هائلة في 

نسبة المشاهدات عبر 
اإلنترنت، بعد االنتشار 

العالمي لفيروس 
»كورونا« الجديد، حيث 

احتل المركز العاشر بين 
أكثر األفالم مبيعا على 
 iTunes »تطبيق »أبل

في 28 يناير الماضي، ما 
أدى إلى ارتفاع مذهل في عمليات البحث عن الفيلم عبر 

غوغل، تأثرا باألحداث المرتبطة بـ»كورونا«.
لكن في اليوم التالي، تراجع ترتيب كونتيجين إلى المركز الخامس عشر، ال 
سيما أن المشاهدين انتابهم الرعب من نهايته التي تتضمن وفاة 26 مليون 

شخص حول العالم خالل 26 يوما، وهو عكس النهاية المطمئنة السعيدة التي 
كانوا يتمنونها في ظل هذه الظروف العصيبة.

ويبدأ الفيلم بمشهد مرض »بيث« التي قامت بدورها الممثلة األميركية 
غوينيث بالترو عقب عودتها من رحلة عمل في هونغ كونغ، ما تظن أنه نزلة برد 
عادية لكن يتضح بعد ذلك أنها مصابة بفيروس مميت يقتلها بعد يومين فقط.

أعلنت السلطات الصحية بالصين اليوم عن بدء العمل بمستشفى جبل 
فولكان بووهان، وبدأ العمل فيه رسميا الستقبال مصابي فيروس »كورونا«، 
وذلك بعد االنتهاء من تشييده خالل عشرة أيام فقط، وهو المستشفى األول 

من إجمالي ثالث مستشفيات قامت السلطات الصينية ببنائها لمواجهة فيروس 
كورونا القاتل، الذي تفشى بصورة كبيرة بالصين، وأدى إلى إصابة اآلالف ووفاة 

المئات متأثرين بهذا الفيروس.

تواصـل 02

كل الهم في قلبي حبسته***وكل المر ودموع الليالي
كبيرعزم مهما المر شفته***هكي عشنة وهكي تربينة
خاطي اهلل مادورت والي***سواد القلب عمري ماعرفته

»#كورونا_الفايروس_القاتل«

لمستخدمي  جديدة  خاصية  »تويتر«  شركة  طرحت 
تغريدات  عــدة  ربــط  تتيح  إذ  العالم،  حــول  تطبيقها 
 »9to5Mac« موقع  ذكر  ما  ووفــق  البعض،  ببعضها 
الجديدة  الخاصية  خــالل  مــن  المستخدم  يستطيع 
بمواضيع  تغريدات  وإنشاء  ببعضها  التغريدات  ربط 
واختيار  التطبيق،  إلى  الدخول  عليه  يجب  حيث  مختلفة، 
لعرض  ألسفل  السحب  وبعدها  جديدة،  تغريدة  إنشاء 
قديمة،  التغريدة  اختيار  وبمجرد  السابقة،  التغريدات 

سترى زر »متابعة الموضوع«.
يجري  الموضوع«،  »متابعة  خيارات  اختيار  وبمجرد 
الميزة  تسمح  كما  البعض،  ببعضها  تغريداتك  توصيل 
الجديدة ربط ثالث تغريدات معا لتظهر كلها معا، حيث 
يجب على المستخدم الضغط على أيقونة »الثالثة أزرار« 
التي تظهر بالقرب من تغريداته، ومن ثم خيار »متابعة 
الموضوع«، وبعدها اختيار التغريدات التي يرغب بربطها 
حاليا  متاحة  الجديدة  الخاصية  أن  بالذكر  جدير  معا، 
لجميع  تصل  أن  على   ،»IOS« تشغيل  نظام  لمستخدي 

المستخدمين في وقت الحق.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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وفاة مخترع خاصية القص والنسخ واللصق

»الحوسبة السحابية«.. كيف تربح من الخيال؟

كلمة1000

في  المستخدمة  واللصق  والنسخ  القص  خاصية  مخترع  توفي 
74 عاما، على ما ذكرت  الحالي عن  الحواسيب خالل األسبوع  مجال 
المولود  تيسلر،  لورنس  وكــان  تغريدة،  في  »زيروكس«  شركة 
الشركة  هذه  لدى  عدة  لسنوات  عمل   1945 العام  نيويورك  في 
السابق  »الباحث  الشركة:  وأوضحت  للطابعات،  المصنعة  األميركية 
والنسخ  القص  بينها  من  عدة،  حاسوبية  أوامر  اخترع  زيروكس  في 

واللصق والبحث واالستبدال«، وفقا لوكالة »فرانس برس«.
فالي  سيليكون  في  ستانفورد  جامعة  خريج  وهو  لورنس،  وكان 
في كاليفورنيا، متخصصا في التفاعل بين البشر والحواسيب، وعمل 
لألبحاث  »زيروكس«  ومركز  وياهو«،  وأبل،  »أمــازون،  شركات  مع 
النسخ واللصق من تقنية  أنه استوحى خاصية  ألتو، ويبدو  بالو  في 
مطبوعة  جمل  من  أجزاء  قص  على  تقوم  الرقمي،  للعصر  سابقة 

ولصقها بواسطة شريط الصق في مكان آخر، ودخلت هذه الخاصية 
حاسوب  ضمن  أدرجتها  التي  »أبــل«،  بفضل  األفــراد  يوميات  في 

»ليسا« العام 1983 وحاسوب »ماكينتوش« في السنة التالية.
 1980 العام  لورنس  أبل،  شركة  مؤسس  جوبز  ستيف  ووظف 
المهندس  وأمضى  »زيــروكــس«،  لدى  يعمل  يــزال  ال  كان  عندما 
فيها،  العلماء  كبار  منصب  إلى  المجموعة وصوال  في هذه  عاما   17
والتعليم،  التربية  بشؤون  تعنى  ناشئة  شركة  ذلك  بعد  وأسس 
و»ياهو«،  »أمــازون«  لدى  المستخدم  تجربة  حول  مهمات  وأجرى 
»كمبيوتر  فالي  سيليكون  في  المعلوماتية  تاريخ  متحف  وقــال 
المعلوماتية  بين  يجمع  »كان  لورنس  إن  ميوزيوم«،  هيستوري 
التي درسها واعتقاد راسخ بأن الحواسيب يجب أن تكون متاحة ألي 

شخص«.

إيرادات  و»غوغل«  و»مايكروسفت«  »أمــازون«  تحقق 
تعد  التي  )كالود(،  السحابية«  »الحوسبة  من  قياسية 
راهنا العمود الفقري غير المرئي لعديد الخدمات الحياتية 
مع  بالتوازي  السحابية  الحوسبة  وتطورت  األساسية، 
فتسمح  الذكية،  والهواتف  الرابع  الجيل  تقنية  انتشار 
المعلوماتية،  والخواديم  للشبكة  المشتركة  القوة 
االستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الفيديوهات والعمل 
عن بعد والنشر على شبكات التواصل االجتماعي، وحتى 
طلب سيارة تاكسي ومراقبة وصولها إلى المكان المحدد 
في الوقت الحقيقي على خريطة، حسب »فرانس برس«.
وتعمد الشركات وكذلك األفراد إلى شراء مساحات 
والخدمات  الحسابية  القدرة  أيضا  وإنما  للتخزين، 
وليس  بيانات،  مراكز  في  فعليا  الموجودة  والبرامج 
على الهاتف والحواسيب، ويوجد حاليا خدمات حوسبة 
سحابية أللعاب الفيديو التي هي بطبيعتها ذات حجم 
البيانات  لحفظ  أوسع  مساحات  تتطلب  وبالتالي  أكبر، 
الحال مع كثير  االستخدام. وكما هو  أكبر عند  وسرعة 
السحابية«  »األلعاب  األخرى، تسمح  االستخدامات  من 
الثمن والتي تتقادم  الباهظة  المعدات  باالستغناء عن 

تقنيا بسرعة.
تلجأ معظم الشركات والمؤسسات الكبرى إلى تقنية 
»كالود«، إما من خالل امتالكها خواديمها الخاصة، أو 
من خالل استئجار مساحات محددة، أي »كالود عام«، 
من خالل مزود أساسي مثل »أمازون« و»مايكروسفت« 
الخيارات،  من  واسعة  مجموعة  تقدم  التي  و»غوغل«، 
الخدمات  إلى  وصوال  البسيطة،  االستضافة  من  بدءا 

والبرامج  األدوات  توفير  مع  اإلنترنت،  عبر  الكاملة 
وضمان الصيانة واألمان.

خيارات  العامة  السحابية  الحوسبة  خدمات  تقدم 
عديدة تسمح بتوفير بعض النفقات مع الحصول على 
عديد  تختار  عمليا،  الحاجات،  تطور  لتلبية  أكبر  مرونة 
والقوة  التكلفة  بين  يجمع  »هجينا«  نظاما  الشركات 
والمرونة، التي توفرها الحوسبة السحابية العامة وبين 
األمان الممكن الحصول عليه من خالل »كالود خاص«.

يقول بوب أودونل من شركة »تيكنالسيز« للبحوث 
كالود  خدمات  مزودي  بثالثة  تستعين  »الشركات  إن 
مختلفين بمعدل وسطي«، ومن المتوقع أن تصل قيمة 
سوق خدمات الحوسبة السحابية العامة إلى 266 مليار 
دوالر في العام 2020، أي بارتفاع بنسبة %17 بالمقارنة 
مع العام الماضي وفقا لـ»غارتنر«. في حين تتوقع »آي 
وأن   2023 العام  في  قيمتها  تتضاعف  بأن  سي«  دي 

تصل إلى 500 مليار دوالر.
بعد إطالق خدمة »أمازون ويب سيرفيسز« في العام 
التي  التدابير  عديد  التكنولوجيا  عمالق  اتخذ   ،2006
األبحاث  شركات  وتقدر  منافسيه.  بتجاوز  له  سمحت 
خدمات  سوق  من   50% إلى   30 على  حاليا  حصوله 
ويب  ــازون  »أم وحققت  العالم،  في  العامة  ــالود«  »ك
العام  في  دوالر  مليار   35 بقيمة  إيــرادات  سيرفيسز« 
2019 عبر استقطابها ماليين المستخدمين في العالم.

النتيجة السلبية الوحيدة التي سجلتها الشركة كانت 
في أكتوبر الماضي، بعدما منحت وزارة الدفاع األميركية 
لمجموعة  دوالر  مليارات  عشرة  بقيمة  ضخما  عقدا 

»مايكروسوفت«، التي تحتل المرتبة الثانية في السوق، 
»أزور«،  عن  دقيقة  أرقاما  »مايكروسوفت«  تقدم  ال 
وهي خدمة كالود عامة توفرها، وذلك تجنبا للمقارنات 
للمجموعة  تؤمن  التقنية  هذه  أن  إال  منافسيها،  مع 

المعلوماتية أفضل أداء مالي تحققه فضال تلو اآلخر.
تستحوذ »أزور« على %15 من السوق العالمية، تليها 
»غوغل كالود« بنسبة %6، ومن ثم »علي بابا« الصينية 
السحابية  الحوسبة  تقنية  تعد  الواقع،  في   ،5% بنسبة 
عبر  األول  األميركي  البحث  لمحرك  متزايدة  أولوية 
اإلنترنت، الذي يشدد على قدراته على تحليل البيانات، 
وإمكانية قيام مستخدمي الكالود الهجين أو المتعدد 
»غوغل  وحققت  آخر،  إلى  مزود  من  البيانات  نقل  من 

العام 2019، أي  كالود« نحو تسعة مليارات دوالر في 
»فرانس  حسب  واحد،  عام  في   53% نسبتها  بزيادة 
األمن  على  الخدمات  هذه  موزعي  جميع  يركز  برس«، 
بحماية  المرتبطة  السمعة  أن  خصوصا  اإللكتروني، 
أيضا  ولكن  أعمالهم،  في  أساسيا  أمرا  تعد  البيانات 
وقبل كل شيء لتحسين قدرات التعلم اآللي للتمكن من 
تحليل واستخدام الكم الهائل من البيانات المنتجة في 

كل لحظة بشكل أفضل.
يهدف العقد الضخم المبرم مع البنتاغون، على سبيل 
المثال، إلى تحديث جميع األنظمة المعلوماتية للقوى 
الذكاء  خالل  من  يدار  نظام  عبر  األميركية  المسلحة 
تقليص  إلى  التطويرات  هذه  تهدف  أيضا  الصناعي، 
البيانات تستهلك  أن مراكز  البيئية، ال سيما  التكاليف 
المعلوماتية،  الخواديم  لتبريد  الطاقة  من  الكثير 
والسيارات  الخامس  الجيل  تقنيات  ستؤدي  ذلك،  إلى 
الذاتية القيادة إلى تشجيع تطوير »الحوسبة الطرفية« 
)إدج كمبيوتينغ(. أخيرا تحالفت كل من »أمازون ويب 
لشبكات  المشغلة  »فيرايزون«  شركة  مع  سيرفيسز« 
الخلوي، و»مايكروسوفت« مع شركة »آي تي أند تي« 
لنشر التقنيات السحابية مباشرة من خالل الهوائيات، 
خالل  من  تجمع  التي  البيانات  معالجة  بهدف  وذلك 
والمصانع  المنازل  في  الموجودة  االستشعار  أجهزة 
والمركبات وغيرها، في الوقت الحقيقي لبثها من دون 
المرور عبر الخواديم المعلوماتية، يكمن التحدي بإلغاء 
أي فترة انتظار وهو ما يعد بفتح األفق نحو الكثير من 

المجاالت الممكنة.

مدينة  كورنيش  على  الجراد  من  ألسراب  فيديو  حقق 
على  المشاهدات  من  كبيرا  عددا  السعودية،  في  الخبر 
المنطقة الشرقية  الجراد  موقع »يوتيوب«، وغزت أسراب 
والخبر،  الدمام  مدينتي  وتحديدا  السعودية  بالمملكة 
الرياح  تأثير  نتيجة  ساعات  لعدة  المزارع  في  واستقرت 
مما  للجراد،  االعتيادية  التكاثر  مناطق  وجفاف  الجنوبية، 

تسبب في عدم استقرار في حركة واتجاه األسراب.
التابع  المهاجرة،  واآلفات  الجراد  مكافحة  مركز  وأشار 

رصد  إلى  السعودية،  في  والزراعة  والمياه  البيئة  لــوزارة 
بسبب  الخالي،  الربع  في  الصحراوي  للجراد  تكاثر  وجود 
الرياض،  العاصمة  إلى  األســراب  وتتجه  »ساجار«،  إعصار 
غرب  فــي  ــراب  األسـ مــن  مزيد  مشاهدة  المركز  وتــوقــع 
المشاريع  في  الرياض  وجنوب  الشرقية  بالمنطقة  األحساء 
المعمرة  البرية  األشجار  على  تمكث  ربما  أو  الزراعية، 
في  مشاهدتها  احتمال  مع  ــرى،  األخ واألشــجــار  والنخيل 

السكنية. المناطق 

»الجراد« يثير الرعب بالسعودية

»تويتر« تطرح خاصية 
جديدة لنشر التغريدات 

عبر التطبيق

#هشـتاغ

أطلق عدد من رواد مواقع التواصل االجتماعي هاشتاغ »#كورونا_
الفيروس_القاتل«، للتحذير من خطورة الفيروس الذي انتشر في الصين 

وبعض دول العالم.
كما حمل هاشتاغ »#كورونا_الفيروس_القاتل«، نصائح وإرشادات لمن 

يتعرض ألعراض الفيروس، وطرق الوقاية.
وأصاب فيروس »كورونا« العالم بهلع جراء انتشاره السريع وحصده 

لألرواح، خصوصا في الصين مصدر الفيروس، وانتشاره لبلدان مجاورة، دون 
التوصل إلى عالج ناجح له حتى اآلن.

شباب درنة يطلقون حملة لتنظيف المدينة. 22 فبراير 2020

قال موقع »فيسبوك« للتواصل االجتماعي إنه قلق بشدة 
بحجب  السنغافورية  الحكومة  أصدرته  الذي  األمر  بشأن 
للجدل  إطار قانون مثير  الموقع، في  صفحة مدونة على 
لمكافحة األنباء المزيفة، وأصدرت الحكومة هذا األسبوع 
ريفيو(  )ستيتستايمز  صفحة  بحجب  لـ»فيسبوك«  أمرا 
في سنغافورة، قائلة إن هذه المدونة نشرت أنباء كاذبة 
مرارا، ولم تلتزم بأي من التوجيهات المنصوص عليها في 

قانون مكافحة األنباء الكاذبة، والتالعب على اإلنترنت.
مرسل  بيان  في  »فيسبوك«  وقال 

بالبريد اإللكتروني إنه ملزم بحجب 
وقال  القانون،  بموجب  الصفحة 

البيان »نرى أن األوامر من هذا 
وتتنافى  متناسبة  غير  القبيل 
مع زعم الحكومة بأن قانون 
الكاذبة  األنباء  مكافحة 
والتالعب على اإلنترنت لن 
يستخدم كأداة رقابة«، ولم 
ترد حكومة سنغافورة حتى 

للتعقيب.  طلبات  على  اآلن 
في  المقيم  تان  أليكس  السنغافوري  السياسي  ويدير 
تشتهر  التي  ريفيو(  تايمز  )ستيتس  صفحة  أستراليا 
سريان  وبدأ  للمؤسسات،  المناهضة  النقدية  بمقاالتها 
قلق  وسط  أكتوبر،  في  الكاذبة  األنباء  مكافحة  قانون 
من جماعات مدافعة عن الحقوق، وسياسيين معارضين، 

يخشون من أن يستخدم إلسكات المعارضة.

»فيسبوك« قلق بشدة 
بعد ما جرى في سنغافورة

»كورونا« يرفع مشاهدات 
فيلم أنتج من 9 سنوات

»واتساب« تختبر خاصية الوضع 
املظلم عبر نسخة الويب

بدأت شركة فيسبوك اختبار خاصية الوضع المظلم عبر نسخة الويب من 
XDA-« تطبيق »واتساب« الذي تملكه الشركة . ووفق ما نشر موقع

Developer«، وبدأت »واتساب« على اختبار الخاصية على نسخة سطح 
المكتب، وتتواجد الميزة في اإلصدار »0.4.930« التجريبي من نسخة سطح 

المكتب من الخدمة، ومماثل لنظيره على »واتساب« عبر نظام تشغيل 
»أندرويد«، هذه الميزة ال تزال قير االختبار، ومن الممكن أن يجري »واتساب« 

بضع التغييرات عليها قبل إطالقها رسميا للمستخدمين.
جدير بالذكر أن »واتساب« يستخدمه أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشيط 

شهريا، وفي شهر يناير الماضي، حصل التطبيق على نظام أندرويد على دعم 
الوضع المظلم، كما أعلنت خدمة »واتساب« أن عدد مستخدميها حول العالم 

تخطى المليارين، الفتة إلى التحديات الكبيرة التي تطرحها حماية البيانات 
الخاصة بهذا العدد من المشتركين.

وقالت المجموعة في رسالة على مدونتها الرسمية: »يسرنا إعالمكم بأن عدد 
مستخدمي واتساب في العالم تخطى المليارين، نحن ندرك أننا كلما ازدادت 

درجة اتصالنا ازدادت معها ضرورة حماية البيانات«، ونمت »واتساب« بسرعة 
كبيرة لتصبح إحدى أكثر الخدمات نجاحا في عائلة التطبيقات المملوكة 

لـ»فيسبوك« التي اشترتها في 2014، كما زادت درجة ترميز المحادثات عبر 
الخدمة بما يساعد المستخدمين على التواصل بسرية رغم دعوات أجهزة 

الشرطة في الواليات المتحدة والعالم لزيادة القدرة على اعتراض البيانات.
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شبح املساومات والفشل يالحق »جنيف«
وكما أرادت البعثة األممية، والمبعوث األممي غسان 
في  للحوار  السياسي  المسار  اجتماع  انعقد  سالمة، 
شخصية   20 بحضور  بجنيف  المتحدة  األمم  قصر 
ممثلين  غياب  في  لكن  ومستقلين،  ــواب  ن من 
ناقشت  طاولة  وعلى  للدولة،  األعلى  المجلس  عن 
األجندة الخاصة بالحوار السياسي وخطة عمله، وفق 

أحد المشاركين في االجتماع.
النواب  مجلسي  من  كل  تأكيد  رغم  ذلك  جاء 
وأعلن  االجتماع،  في  مشاركتهما  تعليق  والدولة 
فقد  المشاركة.  لتعليق  مختلفة  أسبابًا  منهما  كل 
تأجيل  سالمة،  من  الثالثاء  الدولة  مجلس  طلب 
الثالثة  الجولة  بعد  ما  إلى  السياسي  المسار  انعقاد 
من المحادثات العسكرية »5+5«، أماًل في الوصول 
من خاللها إلى تقدم ملموس في الجانب العسكري. 
إلى غسان سالمة، شدد  وفي خطاب رسمي وجهه 
»المجموعة  اختيار  يتم  بأن  االلتزام  على  المجلس 
اإلضافية المكونة من 13 فردًا بحيث تضمن تمثيل 
الليبية« حتى ال تتعارض  المكونات االجتماعية  كل 
للحوار  دعوتها  عن  البعثة  أعلنته  الذي  الهدف  مع 

السياسي.
السبت  باإلجماع،  قــرر  الــدولــة  مجلس  ــان  وك
الماضي، تعليق ذهاب ممثليه إلى جنيف للمشاركة 
عوامل،  ثالثة  تتحقق  حتى  السياسي  الحوار  في 
وااللتزام  العسكري،  المسار  في  تقدم  وهي »تحقق 
اتفاق،  ألي  أساسية  كمرجعية  السياسي  باالتفاق 
المجلس  أسئلة  حول  األممية  البعثة  رد  إلى  إضافة 
اتخاذ  وآلية  فيه  والمشاركين  الحوار  أجندة  بشأن 

القرار داخل لجنة الحوار«.
اإلثنين  النواب  مجلس  قرار  كان  المقابل،  في 
السياسي  جنيف  حوار  في  مشاركته  تعليق  الماضي 
بسبب رفض بعثة األمم المتحدة القائمة الكاملة لـ 
الحوار،  للمشاركة في  المجلس  اختارهم  13 عضوًا 
 12 8 أعضاء فقط. وحدد المجلس  وموافقتها على 
المشاركة،  أجل  من  لها  االستجابة  اشترط  مطلبًا 
تفكيك  العامة  القيادة  قــوات  تتولى  أن  وأهمها 
وتعديل  رئاسي،  مجلس  وتشكيل  الميليشيات 
اإلعالن الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة 
برلمانية  انتخابات  وتنظيم  للبالد،  دستور  لصياغة 
ورئاسية خالل مدة محددة، وبعد هذا اإلعالن وصل 
بالحوار  المشاركين  النواب  مجلس  أعضاء  من  عدد 
السياسي، إلى مطار بنينا الدولي قادمين من جنيف.

المشاركة،  تعليق  وقرارات  الشروط  هذه  ورغم 
فقد أبدت البعثة األممية تمسكها بالحوار، ورحبت–

للحوار  الداعمة  الدولي  المجتمع  بيان–برسائل  في 
مسارات  ثالثة  عبر  البعثة  تسيره  ــذي  ال الليبي 
أن  بعد  أمنية.  وعسكرية  واقتصادية  سياسية 
أصدرت سفارات الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
ثم  ومن  مشترًكا،  بيانًا  األوروبي  واالتحاد  وإيطاليا 
مزيد  ووسط  بمن حضر،  جنيف  جولة  انطالق  كان 

التساؤالت عن شكل هذا الحوار الذي قاطعه أطرافه.
باجتماعات  يعرف  ما  أو  العسكري،  المسار  أما 
المشتركة  الليبية  العسكرية  للجنة  الثانية  الجولة 
»5+5«، فلم تحمل جديدًا في ختام أعمالها عصر 
البعثة  وحسب  الطرفان،  اتفق  إذ  الماضي،  األحد 
األممية، على عرض المسودة على قيادتيهما لمزيد 
الشهر  اللجنة  تلتقي  أن  المقرر  من  فيما  التشاور، 
واستكمال  المباحثات،  الستئناف  جنيف  في  المقبل 
الالزمة  الفرعية  اللجان  ومهام  اختصاصات  إعداد 
لتنفيذ االتفاق المنشود، حسب بيان البعثة األممية. 
»إعداد  على  الطرفين  مع  عملت  إنها  قالت  التي 
وتسهيل  النار  إلطالق  دائم  لوقف  اتفاق  مسودة 
وجود  مع  مناطقهم،  إلى  للمدنيين  اآلمنة  العودة 
آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من 

البعثة واللجنة العسكرية«.
وفي هذا السياق، جاء توضيح رئيس وفد حكومة 
الوفاق في اللجنة العسكرية اللواء أحمد أبوشحمة، 
)األممية(  البعثة  اللجنة مع  ناقشته  ما  بالقول: »إن 
وهو  واحد  ثابت  على  يرتكز  النار  إطالق  وقف  حول 
تاريخ  قبل  ما  إلى  العاصمة  على  المعتدي  انسحاب 
عودة  تأمين  إلى  إضافة   ،2019 أبريل  من  األول 
إلى  الطبيعية  الحياة  وعودة  والمهجرين  النازحين 
اللجنة  قدمته  »ما  أن  إلى  وأشار  العاصمة«.  جنوب 
إما أن يقبل حزمة واحدة أو يرفض«، معقبًا: »ونحن 
من  تسيل  التي  الليبية  الدماء  مسؤولية  نتحمل  ال 

جراء تعنت ورفض الطرف اآلخر«.
الثابت على هذا المسار وحتى اللحظة، أن البعثة 
األممية »تركت للجانبين فرصة الدراسة والتشاور«، 
وفق تعبير رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في 
تصريحات خالل لقاء مع سفراء دول االتحاد األوروبي 
لكن تساؤالت  اإلنسان،  األعضاء في مجلس حقوق 
تدور على أفق استمرار مراوحات »الشيخ والخيمة« 
بين جنيف من جانب وطرابلس وبنغازي من جانب 

آخر، والتي يبدو أنها رهينة حسابات معقدة لألطراف 
الليبي،  الملف  في  المتداخلة  والدولية  اإلقليمية 
لم  إذا  استمرارها  جدوى  حول  أكبر  تساؤل  ليطرح 

تكن قد وصلت إلى نتيجة.
والسياسي،  العسكري  المسارين  وبــمــوازاة 
تخوم  على  الهدنة  وخرق  القصف  أصوات  تستمر 
بينهم  إذ سقط خمسة جرحى  العاصمة طرابلس، 
على  قذائف  سقوط  جــراء  ورجــالن،  أطفال  ثالثة 

بلدية أبو سليم الثالثاء، فيما أعلنت عملية »بركان 
بالمدفعية  العامة  القيادة  »قوات  قصف  الغضب«، 
وصواريخ غراد عددًا من أحياء العاصمة طرابلس«، 
سقطت  قذائف  خمس  من  »أكثر  أن  إلى  مشيرة 
سقوط  جانب  إلى  بالسبعة،  سكنية  أحياء  على 
زارة  عين  التذكاري  النصب  منطقة  على  قذائف 
السكر  مستشفى  من  بالقرب  المواطنين  ومنازل 
في صالح الدين، ما خلف أضرارًا مادية وحالة من 
الهلع بين السكان«، كما أعلن الناطق باسم وزارة 
مصرع  الهاشمي،  أمين  الوفاق،  بحكومة  الصحة 
منطقة  في  سقطت  عشوائية  قذيفة  جراء  مواطن 

»الهضبة طول« جنوب طرابلس.
العامة  القيادة  قوات  تحدثت  المقابل،  في 
المسماري،  أحمد  الــلــواء  الناطق  لسان  على 
إطالق  لوقف  المعلنة  بالهدنة  قواته  التزام 
الهدنة  »تخرق  الوفاق  قوات  أن  مضيفًا  النار، 
بقصف  أهمها  اثنتين  أو  مرة  في  إال  نرد  ولم 
نقم  »لــم  قائاًل:  طرابلس«،  بميناء  األسلحة 
»شروط  وجود  على  شدد  ولكنه  الكافي«.  بالرد 
تتمثل  الــحــوار«،  في  للمضي  العامة  للقيادة 
األتراك  الجنود  وسحب  اإلرهــاب«  »محاربة  في 
المتحدة.  األمم  بإشراف  السوريين  والمقاتلين 
أيضًا  تشمل  الــشــروط  أن  المسماري  وتابع 
»القواعد  في  التركي  والعتاد  السالح  سحب 
التدابير  ووضع  ومعيتيقة«،  بمصراتة  التركية 

»المليشيات«  لحل  للتنفيذ  والقابلة  العاجلة 
من  إردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  وخروج 
بخصوص  اليومية  تصريحاته  ووقف  المشهد 

الليبي. الشأن 
إطالق  وقف  خروقات  عند  األمر  يتوقف  ولم 
االتهامات،  الطرفان  فيها  يتبادل  والتي  النار، 
تلقي  العسكري  التحشيد  مظاهر  تــزال  ال  إذ 
هذه  آخر  وكان  المتأزم،  المشهد  على  بظاللها 
المشتركة  األمنية  الغرفة  إعالن  هو  المظاهر 
والتأهب  االستعداد  درجة  رفع  السبت،  زوارة، 
رصد  بعد  العامة،  والتعبئة  النفير  حالة  وإعالن 
تابعة  لقوات  تحشيد«  و  مشبوهة  »تحركات 
»رصدت  إنها  الغرفة  قالت  إذ  العامة.  للقيادة 
بعمليات  الــبــدء  مــفــادهــا  هاتفية  مكالمات 
اتجاه  في  واالستقرار  األمــن  لزعزعة  عسكرية 

الكبرى«. زوارة  بلدية 
خالل  المطمئنة  غير  المعطيات  استمرار  ومع 
يالحق  الفشل  شبح  يبقى  الماضية،  القليلة  الفترة 
ال  التي  التفاؤل  نبرة  رغم  المتحدة،  األمم  مسارات 
يفتأ المبعوث األممي غسان سالمة يبديها في كل 
مرحلة تفاوضية تخوضها األزمة الليبية، بما يطرح 
إذا كانت خطة سالمة تؤسس  ما  آخر حول  تساؤاًل 
على تحضيرات ملتقى غدامس في العام 2018، أم 
أنه سيهيل التراب على كل ما سبق بحجة أن حرب 

العاصمة طرابلس أنتجت معطيات جديدة.

املسار السياسي »مبن حضر«.. والعسكري بني »الشيخ واخليمة«.. وخروقات الهدنة »مستمرة«

جنيف، طرابلس، بنغازي،- الوسط

على وقع استمرار خروقات هدنة 
التخوم الجنوبية للعاصمة طرابلس، 

ومظاهر التحشيد العسكري بين 
طرفي النزاع، ال تزال المناورات السياسية 

تعترض مسارات جنيف األممية وتظهر عمق 
األزمة الليبية وأبعادها اإلقليمية والدولية، 

وهو ما عكسه المسار السياسي بقوائم 
الشروط وتعليق المشاركات من جانب مجلسي 

النواب واألعلى للدولة، في مقابل إصرار 
أممي على عقد هذه الجولة التفاوضية »بمن 

حضر«، في حين ال يزال المسار العسكري رهن 
إرادة وحسابات األطراف الرئيسية المؤثرة في 

المفاوضات في خلفية المشهد، التي فضل 
الثانية–اللجوء  العسكرية–وللمرة  اللجنة  أعضاء 

إليها بعد جولة ثانية من المحادثات أو تحت 
الفتة »عرض المسودة على قيادتيهما لمزيد 

التشاور«، وهو ما وصفه محللون–وبعيدًا 
عن التفاصيل الفنية والعسكرية–بأنه عودة 

»للشيخ المؤثر في المفاوضات وخيمته 
الحاكمة«، وفق تعبير قديم لوزير الخارجية 

األميركي األسبق هنري كسينغر.

 <  مقر قصر األمم المتحدة في جنيف.

 <   جلسة املجلس األعلى للدولة يف مدينة طرابلس اإلثنني املاضي. <   إحدى جلسات مجلس النواب يف بنغازي.

 <   غسان سالمة

يف مؤمتر صحفي وحوار مع »بلومبرغ«

باشاغا يفتح النار على تجاوزات »امليليشيات« ويصعد املواجهة
فتحي  »الوفاق«  بحكومة  الداخلية  وزير  أطلق 
أثارت جداًل واسعًا هذا األسبوع  باشاغا، تصريحات 
جهاز  بـ»اختراقها  وصفه  وما  الميليشيات  بشأن 
المقاتلين  دمج  معايير  حدد  لكنه  المخابرات«، 
دعوة  كانت  آخر  جانب  ومن  األمنية،  باألجهزة 
الوزير للواليات المتحدة إلى إقامة قاعدة في ليبيا 

لمواجهة نفوذ روسيا المتزايد في أفريقيا.
على  بالعمل  تعهد  الداخلية  بــوزارة  المفوض 
التشكيالت  أفراد  من  بالقانون«  الملتزمين  »دمج 
وسائل  داعيًا  األمنية،  المؤسسات  في  المسلحة 
اإلعالم إلى تحري الدقة والمساهمة في رأب الصدع 
خالل  ونــدد  الليبيين.  بين  الفتنة  تأجيج  وليس 
مؤتمر صحفي عقده األحد بـ»تصرفات« مجموعات 

مسلحة تجاه أجهزة وقادة أمنيين تابعين للوزارة.
الداعمون  المساندة،  القوات  وقال: »أبناؤنا في 
ندمجهم  من  هم  بالقانون،  الملتزمون  للجيش، 
وزارة  في  أنهم  موضحًا  بهم«،  ونفخر  وندعمهم 
تعتدي  التي  الميليشيات  »بين  يفرقون  الداخلية 
على القانون باسم مؤسسات الدولة، وبين القوى 
العدوان وتدافع  التي تصد  الكتائب  المساندة من 

عن الوطن«.
نترك  »لــن  قائاًل:  حديثه  في  باشاغا  وشــدد 
وسندربهم  العدوان،  وصدوا  اإلرهاب  قارعوا  من 
مضيفًا:  أبطال«،  فهؤالء  بهم،  ونهتم  ونؤهلهم 
في  واألرض  العرض  عن  تدافع  التي  الكتائب  »إن 

العاصمة هم أبناؤنا وليسوا ميليشيات بل هم أبناء 
مؤسسات الدولة«.

حديثه  في  الداخلية  بــوزارة  المفوض  وأوضــح 
هم  أقصدها  التي  »الميليشيات  أن  للصحفيين 
على  الــدفــاع  في  الحالي  الوضع  يستغلون  من 
الفتًا  الدولة«،  مؤسسات  على  باالعتداء  العاصمة 
المساندة«  »القوة  بين  تفرق  الـــوزارة  أن  إلــى 
للقانون  تخضع  »ال  إنها  قال  التي  و»الميليشيات« 

وتعليمات النائب العام«.
مجموعات  تصرفات  حديثه  في  باشاغا  وانتقد 
للوزارة  تابعين  أمنيين  وقادة  أجهزة  تجاه  بعينها 
الداخلية  وزارة  أن  معتبرًا  الماضية،  األيام  خالل 
األمن«  بسط  في  نجاحها  بعد  »للتشويه  تتعرض 
في وقت باتت فيه البالد مهددة ومعرضة »لمخاطر 

اإلرهاب وعودة الديكتاتورية والميليشيات«.
آمري  مع  تعاونوا  الشرطة  »ضباط  أن  وأكــد 
في  الداخلية  الجبهة  حماية  واستطاعوا  المحاور 
األشهر العشرة من العدوان، ولن نسمح باالعتداء 
الخطوط  في  »كانت  الداخلية  وزارة  وأن  عليهم«، 
األولى لصد العدوان وتأمين العاصمة ونشر األمن 

في كل مكان وزمان«.
ضباط  ضد  اتهام  له  من  »كل  باشاغا  ودعــا 
الشرطة فليتوجه به لمكتب النائب العام« مشددًا 
لما يعمل به في  أن »ليبيا لن تكون مخالفة  على 
التأكيد  كذلك  مجددًا  مؤسسات«،  من  العالم 

للوزارة  التابعة  األمنية  األجهزة  مسؤولية  على 
عن  والدفاع  الدولة  لمؤسسات  الحماية  توفير  عن 
األمني  التعاون  في  واستمرارها  المواطنين،  أرزاق 
األمنية  األجهزة  لتنظيم  المتحدة  الواليات  مع 

والشرطية.
على  دمت  ما  الدولة  بنهب  أسمح  »لن  وتابع: 

التابعة  األمنية  األجهزة  أن  إلى  الفتًا  الحياة«،  قيد 
اعتقد  عندما  بــدأت  لـ»مؤامرة  تتعرض  للوزارة 
البعض أننا سنهزم«، مشيرًا إلى أن هؤالء »طلبوا 
من المخابرات اإليطالية تنسيق اجتماع مع مسؤول 
دون  راشــد،  بن  محمد  بــاإلمــارات  الليبي  الملف 

علمنا«.

وأوضح باشاغا أنه ما كان ليتحدث عن ذلك لوال 
الداخلية  وزارة  نجاح  بعد  »المؤامرة«  من  تيقنه 
لتأمين  أمنية  خطة  إعــداد  في  األمنية  واألجهزة 
التاسعة  الذكرى  احتفاالت  وتأمين  العاصمة، 
المخترقة  الميليشيات  أن  »رغم  فبراير   17 لثورة 
وإدخال  أمنيًا،  خرقًا  تحدث  أن  حاولت  للمخابرات 
ورفض  االحتفاالت،  أثناء  للميدان  مسلحة  سيارات 
المؤتمر  خــالل  وتحدث  لذلك«.  الشرطة  رجــال 
الصحفي عن العقيد ناجي زوبي، الذي أكد أنه أحد 
وساهم  الجبهات«  خلف  صمدوا  الذين  »األبطال 
إلى »حد كبير جدًا وتم  الجريمة  في خفض معدل 
بتكريمه  متعهدًا  متهم«،  أنه  بحجة  عليه  القبض 
ألنه أحد »أبطال وزارة الداخلية« بعدما أحال خالل 
النائب  مكتب  إلى  قضية   635« نحو   2019 العام 
أنه  مؤكدًا  فجرًا،  وتوقيفه  باعتقاله  منددًا  العام«، 

»من رجال الدولة الذين يعملون بالقانون«.
بوزارة  المفوض  دعوة  كانت  أخرى  جهة  من 
ليبيا  في  قاعدة  إلقامة  المتحدة  الواليات  الداخلية 
وفي  أفريقيا.  في  المتزايد  روسيا  نفوذ  لمواجهة 
قال  الجمعة،  يوم  »بلومبرغ«  وكالة  إلى  تصريح 
إن حكومته اقترحت استضافة قاعدة بعد أن وضع 
الوجود  لتقليص  خططًا  إسبير  مارك  الدفاع  وزير 
تركيز  ــادة  وإع أفريقيا،  في  األميركي  العسكري 
عمليات النشر عالميًا على مواجهة روسيا والصين.

وأوضح الوزير أن »إعادة االنتشار ليست واضحة 

بالنسبة لنا، لكننا نأمل أن تشمل ليبيا حتى ال تترك 
»إذا  وأضاف:  روسيا«،  تستغلها  أن  يمكن  مساحة 
لن  فنحن  قاعدة،  إقامة  المتحدة  الواليات  طلبت 
والحد  المنظمة  والجريمة  اإلرهاب  لمحاربة  نمانع؛ 
القاعدة  أن  إلى  الفتًا  الخارجية«،  التدخالت  من 

ستؤدي إلى االستقرار في المنطقة.
وأشار باشاغا إلى أن »دعم روسيا لقوات القيادة 
العامة جزء من استراتيجية أوسع«، قائاًل: »الروس 
ليسوا في ليبيا فقط من أجل )القائد العام للجيش 
المشير خليفة( حفتر، فلديهم استراتيجية أوسع في 
البحر  في  ليبيا  أهمية  أن  وأوضح  وأفريقيا«.  ليبيا 
المتوسط من حيث امتالكها ثروة نفطية وساحاًل 
يبلغ طوله 1900 كيلومتر وموانئ »تتيح لروسيا أن 

تنظر إليها كبوابة ألفريقيا«.
األميركية  الدفاع  وزارة  نشرته  تقرير  وكشف 
القيادة  شروط  الجاري،  فبراير   7 في  )بنتاغون( 
العسكرية للواليات المتحدة في أفريقيا )أفريكوم(، 
لمواصلة  ــرى،  أخ مــرة  ليبيا  إلــى  قواتها  ــادة  إلع
وجماعات  ــاب  اإلره مكافحة  مجال  في  عملياتها 

التطرف العنيف.
وأبلغت قيادة »أفريكوم« وزارة الدفاع األميركية 
ليبيا،  إلى  البرية  القوات  إلعادة  الشروط  »أحد  أن 
وحكومة  الليبي  الجيش  بين  النار  إطالق  وقف  هو 
باستهداف  أي مجموعة  قيام  عدم  الوفاق، يضمن 

القوات األميركية عن طريق الخطأ«.

 <   باشاغا خالل تفقده أحد محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس.



ال تزال المسودة التي اعتمدتها هيئة صياغة الدستورتثير 
كثيرا من الجدل في ليبيا. جل هذا الجدل منصب على محتوى 
الوثيقة وعلى صياغتها. لسنا هنا بصدد الدخول في هذا النوع 
من النقاش ألنه قد قيل الكثير فيه، وألنه صار من الطبيعي 
أن يختلف حول هذه الوثيقة في بلد يتفنن أبناؤه في إظهار 

قدراتهم على الخالف واالختالف.
ولكن اختزال اإلشكالية الدستورية في ليبيا في المسودة 
أعمق  فاألزمة  الواقع،  على  وقفز  لألمور  تسطيح  هو  الحالية 
أو  النص  نخبوية حول هذا  أن تختزل في خالفات  وأبعد من 
ال  ترف  هو  الدستور  حول  حاليا  الدائر  النقاش  إن  بل  ذاك. 
تتحمله ليبيا، فالبلد منهار ومستباح ومنقسم، والفساد ينخر 
ومدخراته،  موارده  من  تبقي  ما  على  يقضي  يكاد  حتى  فيه 

والناس تقف في طوابير للحصول على أي شيء.
الفرنسي  بالبرلمان  المسودة يذكرنا  الحالي حول  النقاش 
بينما  الدستور  مناقشة  علي   1815 عام  في  عاكفا  كان  الذي 
ليبيا  في  باريس.  أبواب  على  المقدس(  )الحلف  العدو  كان 
بالخرافة  اعتقاد  هناك  فرنسا،  في  سابقا  ساد  كما  اليوم، 
الدساتير في ذاتها قادرة على حل  التي تقول أن  الدستورية 
عبر  الخرافة  هذه  إلينا  نقلت  لقد  والمجتمعات.  الدول  أزمات 
الليبرالية العربية التي استخدمتها في بداية القرن العشرين 
الدستور  أن  مدعية  العربية،  الملكيات  ضد  معركتها  في 
الوطنية  الدولة  قيام  أمام  الطريق  لفتح  السري  المفتاح  هو 

الحديثة.
األزمة الدستورية في ليبيا أعمق من أن تختزل في نقاش 
التفاصيل الواردة في المسودة الن واضعي المسودة وأنصارها 
يشيدون بحلها لمسألة شرعية السلطة عبرنظام االقتراع الحر 
المباشر للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكنهم يتجاهلون 
ما هو أهم وهو حقيقة عدم وجود هذه السلطة أصال والتي 
نعيش  فنحن  شرعيتها.  على  سنوات،  سبعة  منذ  نتصارع، 
يمكن  الذي  النوع  من  ليست  وهى  تأسيسية  شرعية  أزمة 
حله بالشرعية االنتخابية أو بالدساتير. فالخطأ الذي يبدو أن 
واضعي المسودة قد وقعوا فيه هو افتراضهم وجود سلطة، 
هو  ليبيا  في  الدولة  كيان  أن  افتراضهم  هو  ذلك  من  وأبعد 
تاريخي  إسقاط  وهذا  الحديثة،  المجتمعات  في  الكيان  نفس 

ال يدعمه الواقع.
مرآة  والسلطة  المجتمع  لكينونة  مادي  تجسيد  الدولة 
السلطة  شكل  يكون  أن  يمكن  ال  وبالتالي  الكينونة،  لهذه 
منقطع الصلة بهذه الكينونة. بالطبع، ال تثريب على واضعي 
ال  الدساتير  بأن  جرت  العادة  ألن  هذه،  لفعلتهم  المسودة 
تكتب إال لسلطة موجودة يراد تأطيرها، في حين نجد أننا في 
وتم  السياسي  والنظام  الدولة  أساسيات  على  قفزنا  قد  ليبيا 

الذهاب مبكرا إلى صناديق االقتراع وكتابة الدستور.
ولتبسيط الفكرة نقول أن الدساتير ال تخلق السلطات ألن 
للقوى االجتماعية والسياسية وهي  السلطة تعبير عن توازن 

عام  فدستور  حاكم.  في جهاز  التوان  لذلك  تجسيد مؤسسي 
هو  وليس  الفيدرالية  وال  الملكية  أقام  من  هو  ليس   1951
القضايا  فهذه  ليبيا.  على  ملكا  السنوسي  إدريس  نصب  من 
الدستور  كتابة  قبل  السياسية  القوى  بين  حسمت  الجوهرية 
وانحسر دور لجنة الستين فقط في وضع اإلطار القانوني لها.

مثل  ديمقراطية  دولة  أننا سنصبح  الوهم تصور  لمن  إنه 
فرنسا لمجرد أنه صار لدينا دستور يكاد يتطابق مع الدستور 
مستوى  وفي  ديمقراطيته  في  عليه  يزيد  وربما  الفرنسي 
الحقوق المنصوص عليها فيه. فالديمقراطية ليست ما يقوله 
الحياة  لتنظيم  قواعد  من  عليه  االتفاق  يقع  ما  بل  الشعب 

السياسية.
االجتماعية  للقوى  توازن  عن  تعبير  السلطة  أن  وطالما 
والسياسية في المجتمع فإنه ال يمكن إقامة نظام ديمقراطي 
وطني  مشروع  على  المسبق  االتفاق  بدون  مجتمع  أي  في 
للتغلب  وسائل  إلى  االقتراع  صناديق  تحولت  وإال  مشترك، 

واالستالء تعوّض الوسائل المسلحة.
لقد اهتم واضعو المسودة بمسألة الشرعية ألنهم تصوروا 
لعقد  المثالية  الصيغة  هو  الشكل  بهذا  الدستور  أن  خطأ 
العقد  فكرة  ألن  الخطأ  هذا  في  وقعوا  وقد  ليبي،  اجتماعي 
االجتماعي التي أسست عليها مسألة الشرعية الديمقراطية ال 
تهتم باألساس ببيان كيف أصبح اإلنسان الحر يخضع لضبط 
هذا  يكون  أن  بكيفية  بل  السياسي،  المجتمع  في  اجتماعي 
الخضوع شرعيا. فالخضوع هو لسلطة موجودة أصال وتحتاج 

إلى شرعنة.
الذهاب إلى الدستور في ظل حالة االنقسام وفي ظل عدم 
وجود سلطة متفق على ماهيتها بين الليبيين وعلى ما يمكن 
تسميته باستحقاقات ما قبل الدستور سيؤدي إلى أربع نتائج 

غاية في الخطورة واألهمية:
األولى: هي أن من سيصل إلى السلطة باألغلبية سيملك 
السياسي  االستقرار  سيهدد  مما  به،  خاصا  للدولة  مشروعا 
فراغ  أمام  نفسه  سيجد  إذ  أهلية،  بحرب  وينذر  واالجتماعي 

تأسيسي أولي سيقوم بملئه.
النتيجةالثانية: هي أننا سنكون أمام دستور بدون حماية. 
الوليد، ليس فقط من معارضيه  الدستور  فمن سيحمي هذا 
اآلن  يفعل  كما  منه،  شرعيتهم  سيستمدون  ممن  وإنما 
باالتفاق  الرئاسي  المجلس  أو  الدستوري  باإلعالن  البرلمان 
السياسي؟ فمن الناحية القانونية، ليس هناك فرق في القوة 
لقد  المؤقت.  الدستوري  واإلعالن  الدساتير  بين  القانونية 
يحمي  الدستور  أن  توهموا  أن  الفرنسية  الثورة  لرجال  سبق 
لفترة  إال  يصمد  لم  وضعوه  الذي  الدستور  ولكن  نفسه، 
وجيزة. ربما يتصور البعض أن الشعب يحمي الدستور، ولكن 
يتقاتل  أن  عمليا  يعني  ذلك  فإن  ليبيا  في  السالح  انتشار  مع 
يسوّق  التي  النتيجة  وهي  أهلية  حرب  في  ويدخل  الشعب 
الدساتير  وقوعها.  للحيلولة دون  جاءت  أنها  المسودة  أنصار 

القوى السياسية واالجتماعية في المجتمع واتفاقا حقيقيا على 
تحييد سلطة الدولة للحفاظ على هذا التوازن لن يحترم ولن 
التي  المحايدة  الدولة  اليوم سلطة  هي  فأين  يصمد طويال. 
المعترضين  لجم  على  وقادرة  المادي  اإلكراه  وسائل  تحتكر 

والعابثين؟.
دوره  الدستور  يلعب  أن  من  بدال  أنه  الثالثة: هي  النتيجة 
السياسي،  التنافس  سلمية  لضمان  كوسيلة  األساسي 
نفسه  هو  أصبح  السياسية،  اللعبة  لقواعد  المسبق  بتحديده 
أطرافا  أن  سرا  يعد  فلم  السياسي.  الصراع  أدوات  من  أداة 
الحالية  والتشريعية  التنفيذية  األجسام  في  معينة  سياسية 
الوقت  هذا  في  بالمسودة  الزج  على  ملموس  بشكل  عملت 
لهدف أساسي يتمثل في عرقلة جهود المبعوث األممي، بغية 
في  الوحيدالستمرارهم  الضامن  الحالية،  المرحلة  عمر  إطالة 
فإن بعض  إلى ذلك،  باإلضافة  فترة ممكنة.  السلطة ألطول 
بعض  بها  ألن  المسودة  وم  اليوم  تدعم  السياسية  القوى 
المواد التي تخدمها في معركتها السياسية الحالية. صحيح أن 
السياسي  الصراع  تجاه  بحيادتيهم  المسودة جاهروا  واضعي 
التي  الجهة  حول  التساؤل  تثير  الحيادية  هذه  ولكن  الحالي، 
يمثلها حقيقة أعضاء لجنة صياغة الدستور، إذا ال يصح سياسيا 
أن تدعي هيئة مكلفة بصياغة دستور ولو كانت منتخبة أنها 
ال  منتخبة  كونها  أطرافه.  و  السياسي  الصراع  تجاه  محايدة 
انتخب  من  نفسه  هو  انتخبها  من  ألن  شيئا،  األمر  من  يغير 
أنهم  المتصارعة وبالتالي ال يجوز االدعاء  السياسية  األطراف 
في حيادهم هذا يمثلون ذلك الجزء القليل من الشعب الذي 
الليبية  السياسية  للقوى  تمثيلهم  انتخابهم. عدم  في  شارك 
أن  بدليل  المستقل،  السياسي  بالطرف  أشبه  منهم  يجعل 
أعضاء لجنة صياغة الدستور ركزوا في نقاشاتهم على إرضاء 
األغلبية  على  المسودة  حصول  لضمان  البعض  بعضهم 
المطلوبة داخل الهيئة، بدال من التركيز على ضمان حصولها 
في  الشعب  ثلثي  موافقة  أو  السياسية  القوى  موافقة  على 
االستفتاء العام. فالشعب عند تصويته في االستفتاء لن يأخذ 
الهيئة. هذا  أعضاء  بتصويت  الخاصة  األسباب  االعتبار  بعين 
االستقالل السياسي المزعوم تجاه الصراع السياسي الحالي لم 
يمنع أنصار المسودة أنفسهم من ترحيل الكثير من القضايا 
وهو  الحالية  السياسية  األزمة  أطراف  أهم  أحد  الخالفيةإلى 
البرلمان الحالي العاجز وغير المعترف به من قبل أعلى سلطة 
القضايا  من  الكثير  بترحيل  قاموا  إنهم  بل  ليبية،  قضائية 
ديباجة  على  االتفاق  عن  حتى  وعجزوا  الدستور  بعد  ما  إلى 

لدستورهم.
سياسي  نظام  أمام  سنكون  أننا  هي  الرابعة:  النتيجة 
من  المشروعة  المسودة  واضعي  فخشية  مشلول. 
لفصل شبه  تؤسس  لمسودة  تبنيهم  إلى  أدى  الدكتاتورية 
سيؤدي  وهذا  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  بين  تام 
عمليا إما إلى تعطيل منظومة الحكم أو إلى االستبداد الذي 

ضعف  ظل  ففي  له.  التصدي  على  المسودة  أنصار  حرص 
الدولة التي يمكن أن تردع أي تغول أو تعسف في استخدام 
السلطة، وفي ظل الرفض الرسمي والشعبي الحالي لألحزاب 
فإنه من غير المتصور إقامة أي نوع من التعاون بين رئيس 
برلمانيين  الشعب وبين  منتخب مباشرة وبشكل فردي من 
منتخبين أيضا بشكل مباشر وفردي. فليس هناك أي رابط 
عملية  وأن  خصوصا  الجسمين،  أشخاص  بين  سياسي 
مما  الحالية،  المسودة  في  واضحة  غير  الحكومة  تعيين 
يوحي أن الرئيس ينفرد بتعيينها وال يملك البرلمان إال حق 
إقالتها بأغلبية الثلثين، وهو أمر شبه مستحيل وال مثيل له 
العتماد  للبرلمان  فقط  يحتاج  الرئيس  العالم.  دساتير  في 
الميزانية التي اشترطت المسودة أغلبية الثلثين العتمادها 
عن  الخروج  على  الليبي  اإلصرار  تؤكد  دستورية  سابقة  في 
األمم  تجارب  من  االستفادة  عدم  وعن  مألوف  هو  ما  كل 
يوافق  أن  عمليا  المتصور  من  فهل  األخرى.  والشعوب 
سنويا أغلبية الثلثين في البرلمان على ميزانية حكومة غير 
مرتبطين بها سياسيا؟ لقد أدى الفصل التام بين السلطات 
وإلى  بل  شلل  إلى  الحديثة  ظهورالديمقراطيات  بداية  في 
لفترات  وتعطيلها  البرلمانات  لحل  قادت  عنيفة  صدامات 
ملوك  اضطر  أن  إلى  الصدامات  هذه  تنته  ولم  طويلة، 
الطبقة  تدفعها  التي  للضرائب  حاجتهم  بسبب  أوروبا، 
رؤساء  تعيين  إلى  البرلمانات،  في  المسيطرة  البرجوازية 
البرلمانين إلقناعهم بزيادة الضرائب  حكومات قريبين من 
ال شك  حروبهم.  تكاليف  لتغطية  لذلك  الملوك  احتاج  كلما 
كما  ميوعتها،  أو  الدولة  شلل  ولكن  مفسدة  االستبداد  أن 
في  يكمن  السياسة  مهلكة,،وفن  اليوم،  عندنا  الحال  هو 
تجنب  دستورية  قواعد  في  تصاغ  تأسيسية  توافقات  إيجاد 
المهلكة. بينها وبين  المفسدة وتحول  الوقوع في  البلدان 

فأين المسودة الحالية من هذا الفن؟
من حق واضعي المسودة الدفاع عن جهدهم المقدّر في 
هذه الظروف الصعبة ولكن عليهم تقبل االعتراضات عليها، 
توقيتها  وفي  فلسفتها  في  ولكن  محتواها  في  فقط  ليس 
التحجج  لهم  يجوز  ال  و  وجودها،  أإسباب  في  ذلك  من  وأهم 
وبالتالي  الشعب  هو  المسودة  على  الحكم  في  الفيصل  بأن 
يجب استفتاؤه عليها، فالدساتير أعمال سياسية نخبوية وإذا 
الشعب،  المسودة هو  على  الحكم  في  والفيصل  المعيار  كان 
إذا فليسمح للمعترضين عليها بتقديم مسودة تحمل رؤيتهم 
ولتذهب المسودتان للشعب لالختيار بينهما. إن عدم القناعة 
بتوافر الظروف المناسبة والشروط الضرورية لكتابة الدستور 
المسودة  حيال  الدولي  المجتمع  فتور  يفسر  ما  هو  ليبيا  في 
انتخابات برلمانية ورئاسية توحد  إلى تنظيم  الحالية و ميله 
المؤسسات وتعمل على خلق المناخ المالئم لكتابة الدستور.
* الشيباني أبوهمود
*سفير لييبا السابق لدى باريس
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● ما مصير مشروع الدستور في ظل استمرار حرب طرابلس 
واالنقسام السياسي الحاد؟

اإلعالن  على  بناء  الدستور  صياغة  لجنة  تشكلت  لقد  بداية 
اثنين من األعضاء لم  الدستوري وتكونت من 60 عضوًا، لكن 
يدخال انتخابات الهيئة، وبعد ذلك صدر حكم ضد العضو الدكتور 
علي الترهوني وتغيب عضو ثالث عن اللجنة، وفي جلسة التصويت 
يجب  إذ  القانون،  على  بناء  التصويت  تم  الدستور  مشروع  على 
)أكثر  األقل  على  عضوًا   41 جانب  من  المسودة  على  الموافقة 
من الثلثين بواحد(. وجلسة التصويت على المشروع حضرها 44 
عضوًا وصوت بالموافقة 43 عضوًا وهذا ما يتجاوز الحد القانوني 
مؤيدي  من  وهم  خاصة،  لظروف  يحضر  لم  البعض  المطلوب. 

مشروع الدستور.
● وكيف كان مصير هذا المشروع بعد ذلك؟

بعد هذا التصويت أصبح مشروع الدستور مستوفى الشروط، 
وكان مفترضًا أن يعرض لالستفتاء، وتم الطعن على المشروع 
والهيئة التأسيسية، لكن المحكمة العليا قررت أنه ال والية للقضاء 
التأسيسية، بقولها إنه ال معقب على  الليبي على أعمال الهيئة 
عمل الهيئة إال عن طريق الشعب عبر استفتاء عام، فله أن يقبله 
أو يرفضه ويرده إليها لتعديله حسب اإلجراءات المنصوص عليها 
الهيئة  بشرعية  أقرت  قد  العليا  المحكمة  فإن  وبذلك  دستوريًا. 

التأسيسية والمشروع الذي أصدرته
قرار المحكمة العليا مهم جداً ألنها أرست مبدأ ملزمًا لجميع 
ال  وأنه  ملزم  وهو  الهيئة،  استقاللية  وهو  ليبيا،  في  المحاكم 
والية عليها إال ضمير أعضائها. وقالت المحكمة إنه يجب أن يتم 
االستفتاء على المسودة من جانب الشعب. والحديث عن انتهاء دور 

الهيئة كالم فارغ، وفق حكم المحكمة.
وفور إنجاز مشروع الدستور ُأحيل نصه إلى مجلس النواب، لكن 
السياسي  لالتفاق  ووفقًا  االستفتاء  قانون  إصدار  عرقل  المجلس 

يجب أن يصدر هذا القانون.
وبعد ذلك، أصدر مجلس النواب قانون استفتاء غير سليم وغير 
عملي ومن المستحيل وفقًا له أن يتم التصويت على الدستور.. 
ولم يتوافق مجلس النواب مع المجلس األعلى للدولة على هذا 
القانون حسبما نص االتفاق السياسي. ولألسف مجلس النواب، 
عرقلوا  عليه،  العناصر  بعض  وسيطرة  الحالية  قيادته  ظل  وفي 

قانون االستفتاء.
● ما خطة الهيئة مستقباًل؟

للدولة  النواب والمجلس األعلى  تواصلنا مع كل من مجلس 
المدني  المجتمع  ومنظمات  الدولة  ومؤسسات  األممية  والبعثة 
وقت،  أقرب  في  لالستفتاء  الدستور  مشروع  طرح  أهمية  وأكدنا 
ويجب استكمال المسار الدستوري، وال يعني أن ما أنجزناه أفضل 
دستور، لكن الفيصل هو الشعب الذي من حقه أن يقول »نعم« 
أو »ال« وفي الحالة األخيرة يجب على الهيئة خالل شهر أن تجري 

تعديالت بناء على مطالب الشعب وعرضه ثانية على االستفتاء .
● كيف يمكن أن تجري استفتاًء على الدستور في ظل وجود 

دولة مدنية وديمقراطية، تحترم حق االختالف وهو مشروع قابل 
للتطور.

● ما ردكم على من يطالبون بهيئة جديدة لصياغة مشروع 
دستور جديد؟

لو فتحنا المجال كما يطالب هؤالء فستحل الفوضى، فهناك 
قانون ومؤسسات وبناء عليها تم انتخاب الهيئة التأسيسية. وقد 
خاطبنا المبعوث األممي بضرورة عدم االستجابة لهذا الطلب، وفي 
حال حدوث ذلك فهو تعدٍ على القانون وإرادة الليبيين وطرح مثل 
هذه األفكار سابقة خطيرة ومعيبة في تاريخ األمم المتحدة التي 
يجب أن تعمل على إرساء دولة القانون ويجب عليها أن تساعدنا 
في ذلك. وحال اتخذت هذه الخطوة سيكون لكل حادث حديث. 

حرب في طرابلس وانقسام كبير وتشرذم سياسي بين األطراف 
المختلفة مع انقسام مجلس النواب نفسه؟

هناك مرحلة انتقالية وأخرى دائمة، والحوار السياسي الذي يدور 
حاليًا خاص بالمرحلة االنتقالية ومتعلق بمجلسي النواب والدولة، 
ولكن الدستور يمثل المرحلة الدائمة، فهو يضمن استقرار البالد.

مساعدة  هي  األممية  البعثة  فمهمة  مشكلتان،  هناك  واآلن 
الليبيين في الوصول إلى االستقرار وحل االنقسامات، لكنها حادت 
عن طريقها، وقام المبعوث األممي غسان سالمة بتصرفات كحاكم 
لليبيا وكأنه مسؤول عن الليبيين وأدرى بمصلحتهم، وتجاوز في 
حق مهمة البعثة التي تتلخص في دعم الجهود الليبية واحترام 
مشروع  في  يتدخل  أن  أحد  ألي  يحق  وال  الليبي،  الشعب  إرادة 

الدستور الذي هو إرادة ليبية بحتة.
غسان سالمة ال يولي الدستور أي أهمية ويحاول إيجاد بدائل 
وهذا ليس من حقه، ولكن يؤسفنا أنه ينتقد مشروع الدستور، 
إذ يقول إن الدستور قد يسبب حربًا وهذا ليس من اختصاصه. 
المتحدة  األمم  أو  األمن  مجلس  الصادرة عن  الدولية  فالقرارات 
تؤكد ضرورة سير العملية الدستورية وتنظيم االنتخابات وأن تقوم 
البعثة األممية بمتابعة االنتخابات والمسار الدستوري، لكنه يتجاوز 
ذلك المسار، ما يطرح عالمات استفهام، ونحن مستاؤون للغاية 
منه. لماذا غسان سالمة يدفع بنا إلى الفراغ؟! فهو يريد أن يتجاوز 

ذلك ويلقي بنا إلى المجهول!
● لكن البعثة األممية ليست مسؤولة عن انقسام الليبيين 

وعدم اتفاقهم على كلمة موحدة حتى اآلن.. ما رأيك؟
هناك دور يقع عليها، والمطلب اآلن من غسان سالمة تشكيل 
حكومة موقتة وتنظيم السالح وتهيئة الظروف المالئمة لالستقرار 
لكنه يتجاوز فيما يخص مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة 
المنتخبة. نحن مع الحوار ونعلم أن هناك أزمة كبيرة ونأمل الوصول 
إلى حل لتوحيد المؤسسات وتهيئة الظروف للمرحلة الدائمة بعد 

االنتهاء من المرحلة االنتقالية التي نريدها مرحلة قصيرة.
دون  ويحول  معقد  الواقع  أرض  على  الوضع  أن  ترى  أال   ●

الوصل إلى حل أو اتفاق؟
وهناك  فيها حرب،  وُجدت  التي  الوحيدة  الدولة  ليست  ليبيا 
طرق للتوصل إلى حل، وهذه مهمة األمم المتحدة إليجاد حلول. 
المشكلة الليبية دولية، وتصريحات غسان سالمة تقول إن مجلس 
األمن ال تحترم قراراته. وهذا المجلس والمجتمع الدولي هما من 
تسبب في تدمير مخازن السالح خالل هجمات حلف الناتو إبان ثورة 
17 فبراير. المجتمع الدولي مسؤول أدبيًا وقانونيًا، فهو السبب في 
انتشار السالح في ليبيا. وغسان سالمة نفسه أعترف بأن هناك حربًا 

بالوكالة في ليبيا.
وعلى العموم، فإن وجود مرجعية دستورية هو الذي أنقذ تونس 
في  الحال  وكذلك  السبسي،  قائد  الباجي  المرحوم  توفي  عندما 
الجزائر عند تنحية السيد عبدالعزيز بوتفليقة، حيث ُأجريت انتخابات 
الدستورية..  المرجعية  رئاسية وبكل سالسة بسبب وجود هذه 
مؤسسات  توحيد  مهمتها  جديدة  انتقالية  لمرحلة  حاجة  هناك 
الدولة وتحقيق السالم واالستقرار ونزع السالح وتهيئة الظروف 

لالستفتاء على الدستور، ومن ثم االنتخابات لتحقيق االستقرار.
يجب أن نقبل االختالف ونصل إلى صيغة من صيغ التوافق لبناء 

وسيكون تعديًا على القانون والمسار الدستوري، وعلى قرار من 
أعلى سلطة قضائية في ليبيا وسيكون ذلك أمراً خطيرًا، غير هين.

الشعب  صوت  حال  في  تعدل  أن  يمكن  المواد  بعض  هناك 
يكون  أن  ولكن هناك مسار يجب  الدستور،  بـ»ال« على مشروع 
الشعب هو الذي يقول كلمته فيه. من يعارضون مشروع الدستور 
الليبي  الشعب  وإقناع  نظرهم  وجهة  طرح  في  حقهم  نمانع  ال 
بالتصويت بالرفض على المشروع، وال يحق ألحد أن يصادر إرادة 
الليبيين في قول »نعم« أو »ال« للمشروع، وفي حال خروج نتيجة 

التصويت بـ»ال« فستقوم الهيئة بتعديل المواد بناء على الرفض.
● بخصوص نص مشروع الدستور.. لماذا لم يشتمل على 

ديباجة؟
التاريخ  آنية..  الدستور ليس كتاب تاريخ وال يعبر عن مشاعر 
التاريخ،  الدستور أن يدون هذا  سيبقى محفوًظا، وليست مهمة 
فالشعب الليبي حاليًا مختلف، البعض يمجد النظام الملكي ويطالب 
بضرورة اإلشارة إليه في الدستور، وآخرون يمجدون ثورة فبراير، 
والبعض أيضًا يعتبر سبتمبر جزءاً من تاريخ ليبيا، وتجنبًا لذلك 
لم نكتب ديباجة، وأكثر من 40 % من الدستاتير بال ديباجة. قمنا 
بذلك لتجنب أي شيء محل خالف وإذا لم يكن هناك اتفاق على 

هذه الديباجة فلن تكون لها فائدة.
● البعض يعترض على شكل النظام السياسي للبالد الذي 
ما  للحكم..  كنظام  الجمهورية  ويرفض  الوثيقة  هذه  تقره 

ردكم؟
يقرر  للشعب،  السلطة  فيها  مدنية  لدولة  يؤسس  الدستور 
يريدها  والبعض  والتشريعية،  المنتخبة  مؤسساته  عبر  مصيره 
أو  إسالمية  يريدونها  وآخرون  الملكية،  أليام  ويحنون  مملكة 
جماهيرية.. المجتمع فيه آراء متعددة ولكن المهم ما توافقنا عليه، 
هي  والديمقراطية  الليبي.  التوافق  عن  يعبر  الدستور  ومشروع 
حكم األغلبية واحترام األقلية. المشروع يعبر عن أكثر من 70 % 
من الليبيين عبر هيئة منتخبة وال يوجد دستور يلبي 100 % من 
مطالب الشعب، المهم ما يتوافق عليه األغلبية، وهو ما تم، ولم 

يكن الوصول إلى هذا التوافق سهاًل.
● كيف تصورتم وضع الجماعات المسلحة غير الشرعية في 

الدستور؟
الدستور نص على أن الدولة هي التي تحتكر السالح وحدها 
جمع  لكن  العالم،  في  دولة  أي  مثل  رسمية  مؤسسات  عبر 
السالح حاليًا من الجماعات مهمة الحوار السياسي، وال أريد أن 
أطرح حاًل لكيفية جمع السالح، غير أن هناك دواًل مرت بحروب 
ونزاعات مسلحة وتمكنت من الوصول إلى شكل مدني للدولة 

مثل جنوب أفريقيا.
ونحن ال نريد الدخول في الحوارات الخاصة بكيفية جمع السالح 
أو التخلص من الجماعات المسلحة، ونحن مع كل الليبيين وعلى 
يلبي  وأنجزنا مشروع دستور  الليبيين،  مسافة واحدة من جميع 
طلبات جميع الشعب في ظل دولة مدنية تحمي حرية اإلنسان 

وكرامته.
● كيف ترد على االتهامات الخاصة بأن مشروع الدستور ال 

يضمن حقوقًا لألقليات مثل األمازيغ والتبو والطوارق؟
فهو  يقرؤه،  لم  الدستور  مشروع  على  المعترضين  من  كثير 

ضمن حقوق كل األقليات، وقد ركز على المواطنة، وقد اعتبر أن 
جميع اللغات التي ينطق بها الليبيون تراثًا وطنيًا ورصيداً مشتركًا 
اللغات وحمايتها وتنظيم  الحفاظ على هذه  للجميع، وحث على 
إدماجها في مجاالت الحياة العامة، على المستوى المحلي ومستوى 

الدولة.
والطوارق  األمازيغ،  مع  وتشاور  بمشاركة  جاء  النص  وهذا 
واالعتراض على أن ليبيا جزء من الوطن العربي مثاًل، في غير محله، 
فالمشروع توافقي وقد حدد هوية ليبيا بكل مكوناتها، لكن التبو 
يريدون منح الجنسية لكل شخص ويريدون تسمية المحافظات 
بأسماء خاصة بهم، وهذا أمر يمس األمن القومي، وقد يؤسس 
لحكم ذاتي. وبخصوص معاملة األقليات، فالدستور راعى النصوص 

الدولية في هذا السياق.
● هل توافق على أن الدستور يؤسس لدولة دينية باحتوائه 
على مواد تحدد ديانة المرشحين لرئاسة الجمهورية ومجلس 

النواب أو رئاسة الوزراء أو تولي منصب وزير وغير ذلك؟
ال نريد أن ندخل في هذه النقاط الخالفية، لكننا ننظر من جانب 
واقعي، فالشعب الليبي مسلم بنسبة 100 % وهو ما عبرنا عنه 
في هذه النقط، وهو ما يمثل إرادة الليبيين، وال يمكن أن نتركها 
مفتوحة، وهذا الدستور ال يعبر عن الفكر الليبرالي المنفتح الذي 
ال يعبر سوى عن واحد في األلف أو األلفين من الليبيين، فغالبية 

الشعب متوافق على هذه الطريقة التي تعبر عن إرادتهم.
الدستور ال يمثل فكرًا مجردًا، وال يمثل فئة محددة سواء كانت 
من المثقفين أو السياسيين، وهو ال يعبر عن أيديولوجيا، وإنما هو 

عقد اجتماعي يعبر عن إرادة الليبيين.
الدولة الدينية هي التي يتولى فيها السلطة رجال الدين وال 
يوجد في الدستور ما يؤسس لهذه الدولة، وإنما يعبر عن دولة 

مدنية ديمقراطية.
● ماذا عن وجود مادة تنص على إشراف الدولة على جمع 

الزكاة؟
ال بد للدولة أن تتحكم في اإلشراف على الزكاة ألنها أمر واقع، 
وهناك مخاوف من أن يتم استغالل هذه األموال في اإلنفاق على 
أعمال أو تنظيمات إرهابية مثاًل، وهو أمر حقيقي وموجود. الدولة 
لن تجمع أموال الزكاة وإنما تشرف عليها فقط. ألن هناك البعض 
قد يجمع أموااًل من أجل اإلرهاب، وهو ما يجعل أوروبا نفسها تراقب 

الجمعيات الخيرية واألموال التي تصل إليها وتراقب كيف تصرف.
تكون  أن  األسرة وضرورة  تتحدث عن شكل  مادة  هناك   ●
ملتزمة باألخالق التي تحددها الدولة.. لماذا يتدخل الدستور 
في هذه المسألة وهل يعني ذلك وصاية من الدولة لمنع ما 

تريد بحجة أنه ال يتوافق مع األخالق؟
يعبر عن  لكنه  والحريات،  الحقوق  الكثير من  الدستور ضمن 
المجتمع المسلم، واألخالق ليست كلمة مجردة أو تحمل التأويل. 
والعالقات  األسرة  تعامل  تحدد  وهي  ومعروفة  فاألخالق محددة 
الزوجية. وهو ما ال يتعارض مع حقوق الرأي وحرية التعبير. وفي 
ظل هذا الدستور ال يمكن أن نرى فعاًل مثل مصادرة بعض األلعاب 
الخاصة باحتفاالت رأس السنة األخيرة في بنغازي.. فهذه التصرفات 
وغيرها مثل هدم األضرحة ممنوعة وفق الدستور الذي يؤكد حرية 

الجميع في التعبير عن رأيه ورفض تكفير اآلخر.

حوار ــ محمود السويفي

اعتبر أن الدستور يؤسس لدولة مدنية فقط

الشريف: لجنة جديدة لصياغة الدستور 
سابقة خطيرة تؤدي إلى الفوضى

اعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الدكتور البدري 
الشريف أن أية محاولة إللغاء مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة 

وتشكيل لجنة جديدة »ستؤدي إلى الفوضى«، محذرًا بعثة األمم 
المتحدة من اتخاذ مثل هذه الخطوة ألنها ستكون »سابقة خطيرة 

ومعيبة في تاريخ األمم المتحدة التي يجب أن تعمل على إرساء دولة القانون«.
وقال الشريف في حوار إلى »الوسط« إن مسار الدستور يجب أن يمضي كما حدد له 

سابقًا، خاصة أن هيئة صياغة مشروع الدستور تم انتخابها بشكل صحيح، وأقرت 
في العام 2017 مشروع الدستور بموافقة 43 عضوًا من بين 44 عضوًا حضروا 

الجلسة وقتها، مشددًا على أن الهيئة ومنجزها محميان بحكم أعلى سلطة 
قضائية في ليبيا، وهي المحكمة العليا. ونفى أن يكون مشروع الدستور 

مؤسسًا لدولة دينية أو أنه ال يوفر حقوق األمازيغ والطوارق والتبو، قائاًل إنه 
ضمن حقوق اإلنسان والحريات بما يتوافق مع النصوص الدولية، مضيفًا 
أن المطالب بإلغاء عدد من المواد التي تتحدث عن الدين »تعبر عن فكر 

ليبيرالي ال يمثل سوى واحد في األلف أو األلفين من مجموع الشعب 
الليبي الذي يعتز بديانته اإلسالمية ودولته كونها جزءًا من العالم العربي 

واإلسالمي«، حسب كالمه، وإلى نص الحوار

املطالبون بنص ليبرالي ال يمثلون واحد في األلف من الشعب

غسان سالمة يقذف بنا إلى الفراغ والمجهول 
وتدخالته في المسار الدستوري مرفوضة ألنه 

يتصرف كحاكم للشعب الليبي

اتفقنا مع األمازيغ حول كثير من 
المواد .. ومطالب التبو تؤدي إلى 

حكم ذاتي وتهدد األمن القومي

 الوهم: أن نتصور أننا سنصبح دولة ديمقراطية مثل فرنسا 
لمجرد أنه صار لدينا دستور يكاد يتطابق مع الدستور الفرنسي

السلطة: تعبير عن توازن للقوى االجتماعية 
والسياسية وال يمكن إقامة نظام ديمقراطي 

دون االتفاق المسبق على مشروع وطني

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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اإلشكالية الدستورية في ليبيا.. ملاذا يفضل املجتمع الدولي خيار »االنتخابات أوال«؟

عملية  محايدة.  تكون  أن  يجب  التي  الدولة  سلطة  تحميها 
إقامة السلطة واالتفاق على حيادتيها هي عملية سابقة على 
كتابة الدساتير. يعد الدستور التونسي الجديد، الذي هو نتاج 
الترويكا، المثال  التي كانت تشكل  توافقات القوى السياسية 
األبرز لهذه الحقيقة. فأي دستور ال يعكس توازنا حقيقيا بين 



محليات 05

تصدع في مبادرة إقليمية تستنسخ التجربة األفغانية في ليبيا
الوسط – عبد الرحمن أميني

ضحاياها كثيرون  من أعمار متفاوتة

مجهولو النسب.. قضية عمرها سنوات  وحلول بعيدة املنال
أشار بيديه ملوحا بهما وكأنه يرمي شيئا خلف ظهره، 
دار  نزالء  أحد  ــ  أشرف  بها  قام  التي  الحركة  تلك  كانت 
يود  هل  سألته  عندما  اإلجابة،  بمثابة  ــ  بنين  الراية 

معرفة أبويه أم ال.
صمت مطوال، ثم نظر إلي، وقال ساخرا: يبدو أن ذلك 
آخرين  أطفال  وستة  أنا  وجدوني  حيث  عامرا،  كان  اليوم 

1970م بمدينة البيضاء. في يوم ما من عام 
مرت  للشرطة  دورية  أن  بعد  فيما  أخبروني  وأضاف: 
وحملتني  أخذتني،  الطريق  قارعة  على  مرميا  فوجدتني 
حسن  ومن  بالمدينة،  األيتام(  )رعاية  الرعاية  دار  إلى 
الرجال  أحد  قام  إذ  طويال  أبق  لم  سوئه،  من  أو  حظي 
الخاصة  التبني  بإجراءات  المدينة  وجهاء  من  األفاضل 
ولكن  بها،  بأس  ال  عمري  من  مرحلة  معه  وعشت  بي، 
إلى  ذهبنا  حيث  بالي  على  تخطر  تكن  لم  أمور  استجدت 
زوجته،  بتطليق  بالتبني(  )والدي  الرجل  وقام  طرابلس، 
الزوجة  ولكن  الزمن،  حينا من  وعشت معه في طرابلس 
الجديدة لم تتقبل وجودي في البيت، لذلك طردتني بعد 
وفاة والدي، وجئت إلى بنغازي، وعشت أسوأ أيام حياتي؛ 
أنام في الشوارع، وآكل مما أكسبه في يومي من غسيل 
الشوارع،  في  نومي  من  سنوات  عشر  وبعد  السيارات، 
ببنغازي وظللت  بنين  الرعاية  أو  الضيافة  دار  إلى  ذهبت 

بها إلى أن تزوجت ثم خرجت منها.
كانت نبرة صوته ترتفع تارة غضبا، ثم تنخفض حزنا، 
يصل  حين  ولكن  حديثه،  في  يسترسل  حين  إلي  ينظر 
إلى لفظة مجهول النسب يشرد بنظره بعيدا. قلت: ربما 

الوراثية. البصمة  أمل، هناك  هناك 
استمرت  لو  من؟«  يا  »نقول  قال  ثم  مبتسما  إلي  نظر 
الحمض  طريق  عن  الوطني  الرقم  استخراج  ــراءات  إج
مسجل  الجميع  سيكون  حيث  أمل  هناك  لقلت  النووي، 
ستكون  والدي  معرفة  وددت  لو  صعب،  اآلن  ولكن  بها، 
القانونية  للمساءلة  لتقديمهما  هو  فقط  واحد  لسبب 
كان  التي  الفترة  »في  بتهكم:  أضاف  ثم  ومحاسبتهما. 
النووي  الحمض  عن طريق  الوطني  الرقم  استخراج  فيها 
إطالقا. كان  الموضوع  اإلدارة حول هذا  تتحدث معنا  لم 

الموقف«. سيد  التكتم 
من  غيره  عند  تتكرر  لم  الحديث،  في  أشرف  شجاعة 
عدم  طالبين  السؤال  نفس  عن  أجابوا  الذين  الشباب 
23 عاما،  ر(  ذكر أسمائهم، أو تصويرهم. ولم يبد )س. 
كثيرا من االهتمام بالموضوع، وقال إنّه في حال تعرّف 
ورفض  أبدًا.  يتواصل معهم  ولن  أهله سيتجاهلهم  على 
لعدم جدواها من  األساس  الفكرة من  29 سنة،  )ع. ف( 
على  قديمة  صفحات  فتح  في  يرغب  ال  فهو  نظره  وجهة 

الحق«. لكن )م.ه(  حدّ قوله، مكتفيا بالقول: »اهلل ياخذ 
إليهم،  والتعرّف  أهله  لقاء  في  أمله  عن  عبر  سنة،   26

قائال إنه ال مشكلة لديه في نسيان الماضي.
قضية  عن  العلم  يقول  مــاذا  الحكايات،  تلك  ومــع 
سالم  الدكتور  سؤالنا  عن  أجاب  DNA؟  النووي  الحمض 
الحيوان  قسم  الوراثة  علم  في  متخصص  وهو  بوزريدة، 
كلية العلوم جامعة بنغازي، قائال: »هو أقوى من بصمات 
جدا،  قليلة  به  الخطأ  ونسبة  منها،  دقة  وأكثر  األصابع، 
التحاليل نعرف نسب األشخاص،  وبناء على مجموعة من 
نسبة  تعطي  ببعض، حيث  تربطهم  التي  القرابة  ونسبة 
ابتعدت  كلما  النسبة  وتقل  للوالدين،   100% تطابق 
القرابة مثال األخ %75، وابن العم %50، وذلك عن طريق 
الموجود  الكروموسوم  في  النتروجينية  القواعد  تتابع 
بين  االختالف  يجعل  الــذي  فهو  النووي،  الحمض  في 
األشخاص،  بين  توافق  نسبة  هناك  وكذلك  األشخاص، 

ولكنها تكاد تكون غير موجودة«.
هذا الحمض النووي الذي كان اكتشافه نقلة في عالم 
إذا كان يحق  ما  اليوم حول  يثير تساؤال حتى  اإلنسانية، 
من  واالستفادة  نسبهم،  معرفة  شرعا  النسب  لمجهولي 
الفرعية  اللجنة  يقول عضو  النقطة  تلك  وفي  العلم،  هذا 
للبصمة  »بالنسبة  باألشهر:  إبراهيم  الشيخ  لإلفتاء 

نسبه  اشتهر  من  أوال،  النسب،  في  واعتمادها  الوراثية، 
إال  ينسب  ال  النسب  معروف  غير  كان  أو  فيه،  يطعن  ال 
بالطرق الشرعية، وقد جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي 
على  االعتماد  اليجوز  أنه  2012م،  العشرين  دورته  في 

اللعان،  على  تقدم  وال  النسب  نفي  في  الوراثية  البصمة 
واللعان هو أن ينفي الزوج ابنه عنه وال يعترف به. ثانيا، 
أن  البد  النسب  مجال  في  الوراثية  البصمة  استعمال 
شرعا  يجوز  وال  والسرية،  والحيطة  الحذر  بمنتهى  يحاط 

االعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، كذلك ال 
التأكد من صحة  بقصد  الوراثية  البصمة  استخدام  يجوز 

الثابتة شرعا«. األنساب 
أميمة  المحامية األستاذة  قالت  القانوني،  الجانب  وفي 
»مجهول  نفسه:  السؤال  عن  إجابتها  معرض  في  باوي، 
إثبات  دعوى  ألن  أمه  أو  أبــوه،  يُعرف  ال  عادة  النسب 
النسب تقام في الغالب إما من األب أو األم إلثبات صحة 
يرفع  والديه  أحد  على  تعرف  إذا  االبن  أو  االبن،  نسب 
إلى  إحالته  المحكمة  من  ويطلب  نسب،  إثبات  دعوى 
النسب  إلثبات  الشرعي  والطب  القضائية،  الخبرة  إدارة 

التحليل«. عبر 
وأضافت باوي: »النسب يكون إما باإلقرار، أي يقر األب 
والطب  القضائية،  الخبرة  طريق  عن  أو  بالبنوة،  األم  أو 
الشرعي، وال يحق له رفع دعوى إثبات نسب، ألن الدعوى 
من شروطها أن ترفع على معلوم وليس مجهوال، وسيتم 

رفض الدعوة ألنه ال توجد أية صفة«.
الشرعي  الطب  قسم  رئيس  قال  نفسه،  السياق  وفي 
الدكتور  بنغازي،  الطبية  الكليات  بمجمع  والسموم 
محمود قدورة، الذي تحدث قائال: »نحن كأطباء شرعيين 
قضائي،  بأمر  إال  موضوع  أي  في  الخوض  نستطيع  ال 
تلك  ضمن  يقع  لنسبهم  النسب  مجهولي  ومعرفة 
الحاالت على  نعم نحن نعمل في كثير من  الموضوعات. 

إثبات البنوة أو نفيها ولكن وفقا ألمر قضائي«.
النسب،  أمل، ينظر بعض مجهولي  وبحثا عن بصيص 
المدني،  للسجل  التابعة  الوطني«  »الرقم  منظومة  إلى 
وقد كان معموال بها أثناء حكم القذافي.. ينظرون إليها 

التي قد تفيدهم. الوسائل  إحدى  باعتبارها 
للجوازات  اإلعــالمــي  المكتب  مدير  قــال  ذلــك  وعــن 
الممكن  غير  من  بأنه  العبيدي  عماد  بنغازي  بمدينة 
النسب حاليا، »ألن  إثبات  المنظومة في  بتلك  االستفادة 
وهذه  فبراير2011،  بعد  العمل  عن  توقفت  المنظومة 
االستعانة،  أو  استخدامها  يمكن  وال  أتلفت  قد  العينات 
ومع ذلك ال يحق ألي كان استخدام عينة الحمض النووي 

إال بأمر قضائي«.
حيث  نفسه،  الموضوع  حول  المواطنين  آراء  وتباينت 
يسبب  الموضوع  هذا  أن  أظن  »بصراحة  .ب(:  )ع  قال 
بالمقصودين  األذى  يلحق  وقد  الناس،  بين  مشاكل 
مثل  يطرح  أن  على  أوافق  ال  أنا  لذلك  المتزوجين  خاصة 
وسائل  تنشره  أو  فيها،  يُحكى  أن  أو  الموضوع  هذا 
النسب  مجهول  حق  »من  فقال:  .س(  )خ  أما  اإلعالم«. 
أن يطالب بمعرفة نسبه ألنه إنسان، ويعيش في مجتمع 
إنسان  ولكونه  والعائلة،  والقبلية  النسب،  على  يركز 
أبويه،  بمعرفة  المطالبة  له  يحق  حر  مجتمع  في  يعيش 

وعلى الدولة أن تتحمل ذلك«.

أوقعت رغبة دول الجوار الليبي في إسقاط تجربة القبائل 
األفغانية المعروفة باسم »لويا جيركا« في صناعة القرارات 
الليبية، تصدعا في حراكها  القبائل  بالدولة، على  الكبرى 
على  لتركيزها  استيائهم  عن  أعربوا  بعدما  الدبلوماسي 
الجديد  الجيل  توافق سياسي، كون  لتحقيق  القبيلة فقط 
حول  بينها  الخالفات  عن  فضال  المدنية  بالدولة  يؤمن 
أعيانها ومشايخها في أي مبادرة قادمة  »شرعية« تمثيل 

من الخارج.
وتراهن تونس بمعية الجزائر على جمع ممثلي القبائل 
الليبية من عرب وطوارق وتبو وأمازيغ تحت غطاء مبادرة 
التسوية  مسار  في  رئيسية  كخطوة  األزمة  لحل  إقليمية 
في  للقبائل  األعلى  المجلس  بتجربة  مستأنسة  السياسية 
الدولة  تأسيس  في  إليه  الفضل  يعود  الذي  أفغانستان 
منتصف القرن الثامن عشر ميالدي إلى غاية إعالن دساتير 

للبالد والعودة للحكم الملكي مطلع األلفية.
أمير  لقائه  خالل  سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  وقارن 
بين  الليبية  األزمة  عن  حديثه  خالل  حمد  بن  تميم  قطر 
كانت  التي  أفغانستان،  في  والقبائل  ليبيا،  في  القبائل 
مدخال للحل السياسي إلى جانب كيفية جمع القبائل التي 
لها مشروعية شعبية، وكيف يمكن أن تكون هذه الشرعية 

طريقة تمهد النتخابات دون أي تدخل خارجي.
من  يأتي  أن  يمكن  الحل  أن  أعتقد  »ال  سعيد:  وقال 
في  الرغبة  عن  القبائل  زعماء  من  عدد  عبر  وقد  الخارج، 
»قد  مضيفا  واستدرك  أخرى«.  مرة  تونس  في  االجتماع 
يكون ذلك حاًل منقوصًا، لكنه أفضل من الحروب، وتونس 

من أكبر الدول المتضررة من الحرب في )جارتها( ليبيا«.
من يمثل من في المبادرات الخارجية؟

ولم تكد تمر ساعات على إفصاح قيس سعيد عن فحوى 
مبادرته حتى توالت ردود فعل ممثلي القبائل على رأسهم 
مجلس مشائخ ترهونة الذي علق حول إمكانية عقد ملتقى 
وأعيان  مشايخ  مجلس  وقال  تونس.  في  الليبية  للقبائل 
قبائل ترهونة، في بيان أصدره في الغرض، إن »التصريح 
ترهونة  مدينة  في  الليبية  القبائل  ملتقى  نجاح  بعد  جاء 
يوم 2 فبراير الجاري مما يعني أن القبائل الليبية قد قالت 
وفتحت  دولتها،  معالم  وحددت  أمرها  وفصلت  كلمتها 
جسمها  تشكيل  وقررت  الوطنية  للمصالحة  واسعا  الباب 

االجتماعي الذي يمثلها«'.
وبعدما دعا كافة القبائل الليبية إلى الوقوف صفا واحدا 
وأعيان  مشايخ  ملتقى  مقررات  في  جاء  بما  االلتزام  مع 
رفضه  على  المجلس،  شــدّد  ترهونة  في  ليبيا  ونخب 
تقارن  عندما  بخاصة  النوع  هذا  من  لـ»مقترحات  الشديد 
الدعوة  توجيه  منتقدا  األفغانية«  بالحالة  الليبية  القبائل 

لهم خالل استقباله أمير قطر في تونس.
ترهونة  في  انعقد  الذي  القبائل  ملتقى  أكد  أيام  وقبل 
محاسبة  إلى  داعيا  ليبيا،  واستقالل  بديمقراطية  التمسك 
البيان  في  وجاء  الداخلي.  الصراع  تعميق  في  المتسببين 
مجلس  أصدرها  التي  القوانين  »جميع  للملتقى  الختامي 
النواب واجبة النفاذ في كل ما يتعلق بقانون العفو العام، 
السياسي وحظر تشكيل األجسام غير  العزل  قانون  وإلغاء 

الشرعية والكيانات اإلرهابية المتطرفة«.
كيلو   80 نحو  تبعد  التي  ترهونة  ملتقى  في  وشــارك 
في  القبائل  من  آالف شيخ   5 من  أكثر  مترا عن طرابلس 
عموم الدولة بما فيها المنطقة الغربية. وتعتقد فعاليات 

من المجتمع المدني أن ممثلي القبائل الذين قبلوا دعوة 
تيار  تمثل  بل  الليبية،  القبائل  مجمل  تمثل  ال  تونس 

»اإلسالم السياسي« في ليبيا.
سيشارك  أنه  والمدن  للقبائل  األعلى  المجلس  وكشف 
في اللقاء المقبل حال توجيه الدعوة من الرئيس التونسي 
الذي التقى في وقت سابق بعدد من أعضاءه، حيث سيقدم 
األطراف  يتواصل مع  أن  الطريق على  له خارطة  المجلس 
تأثير  أي  »وجود  مستبعدا  ليبيا  في  األزمة  بشأن  المعنية 

لجماعة اإلخوان المسلمين في االجتماع«.
وفي ديسمبر 2019 استقبل قيس سعيّد بقصر قرطاج، 
أجل  من  الليبية  والمدن  للقبائل  األعلى  المجلس  ممثلي 
هي  الجزائر  وتعمل  الليبية.  األزمة  لحل  بمبادرة  الخروج 
الخارجية  وزير  التقى  بعدما  ذاته  المسار  ضمن  األخرى 
المؤقتة  بالحكومة  نظيره  مع  بوقادوم  صبري  الجزائري 
ومشايخ  وحكماء  أعيان  من  بعدد  بنغازي  مدينة  في 
ليبيا  سكان  معظم  »معاناة  نقلوا  الذين  الليبية  القبائل 
حق  في  المسلحة  الميليشيات  اقترفتها  التي  الجرائم  من 
النفط.  آبار  إقفال  على  إقدامهم  وسبب  الليبي«  الشعب 
وكانت القبائل الليبية أصرت على استمرار إغالق المصارف 
والحقول والموانئ النفطية لحين تشكيل حكومة موحدة 

قادرة على حماية مقدرات الليبيين.
وقبل أيام، أوضح النائب محمد الفيرس في ختام مشاركة 
مجلس النواب الليبي باجتماعات الجمعية البرلمانية للبحر 
األبيض المتوسط باليونان بأن الجزائر أبدت استعدادها 
والجزائرية  الليبية  القبائل  وفودا عن  اجتماع يضم  لتبني 
واحدا  صفا  للوقوف  الشعبين  لتوحيد  الجزائر  أو  ليبيا  في 
ضد أي تدخل خارجي في الشأن الليبي. ويتحفظ من جانبه 
تيار »اإلسالم السياسي« في ليبيا على جعل القبائل ركيزة 

في جهود إحالل السالم والمصالحة في ليبيا.
لعلماء  العالمي  لالتحاد  األمانة  لعضو  رسالة  ففي 
المسلمين علي الصالبي مفتوحة للرئيس التونسي قيس 
الرئيس  تشبيه  اعتبر  عليها،  »الوسط«  اطلعت  سعيد، 
التونسي للقبائل الليبية بالقبائل األفغانية بـ»غير الدقيق، 
وأن هناك اختالفات كبيرة بين الشعبين الليبي واألفغاني 
إن  قائال  جــدوى«  ذات  غير  بينهما  المقارنة  من  تجعل 
»السعي إليجاد مؤتمر مثل مؤتمر القبائل األفغانية، هذا 
كما  عديدة  الليبي ألسباب  الشعب  على  ينطبق  ال  المثال 
أن التجربة األفغانية مازال الصراع فيها محتدما إلى يومنا 
هذا«، داعيا الى عدم االستعجال في جهوده إلى غاية فهم 

خارطة ليبيا ومفاتيح السالم واالستقرار فيها.
رؤية  إلى  ليبيا  الوطنية في  المصالحة  وركز على حاجة 
المغاربي  االتحاد  دول  تتبناها  ودولية  وإقليمية  محلية 
بعد  وموريتانيا  والمغرب،  والجزائر،  تونس،  في  ممثلة 
االتفاق مع مكونات المجتمع المدني على الرؤية الفكرية 
القبائل  مع  وكذلك  للمصالحة،  واالجتماعية  والسياسية 
المدني والهيئات المشهورة كالهيئة  المجتمع  ومنظمات 
السابق  النظام  ورموز  والفزانية،  والبرقاوية  الطرابلسية 
المصالحة على  17 فبراير واألحزاب ومجالس  وقادة ثورة 

المستوى الوطني، وزعماء وأعيان المدن ومجالس البلديات 
ونواب البرلمان ومجلس الدولة والمؤتمر الوطني وإعطاء 

دور خاص للمجلس األعلى للقضاء وإحياء دوره الوطني.
لماذا تستعجل تونس والجزائر مؤتمرا للمصالحة؟

الملف  إلدارة  الدولية  الدبلوماسية  اللعبة  وفرضت 
لكن  التحرك  األفريقية  والبلدان  الجوار  دول  على  الليبي 
وطني  مؤتمر  عقد  يستعجلون  فهم  واضحة،  خطة  بدون 
للمصالحة خشية تعميق النزاع بين شمال إفريقيا ومنطقة 
الساحل، مع ما يترتب عن ذلك من انتشار الخاليا اإلرهابية 
القتال  ميدان  غزو  أخرى  ناحية  ومن  أراضيها،  في  األخرى 
باألسلحة  ليبيا  تغرق  التي  الخارجية  القوى  قبل  من 

والمرتزقة والمال.
الليبي،  الصراع  تدهور  احتمالية  فإن  للجزائر  وبالنسبة 
على  هجمات  بحصول  االذهان  إلى  سابق  سيناريو  يعيد 
تونس  استقرار  أن  وبما  عام2013.  والغاز  النفط  مصانع 
يعتمد بشكل مباشر على استقرار الجزائر فمن المحتمل أن 
العالقات  باألزمة سواء بسبب  أكبر  تونس بسهولة  تتأثر 
التجارية مع ليبيا أو بسبب وجود أكبر للتونسيين في ليبيا 
من  هائلة  تدفقات  وصول  إّن  إذ  تونس،  في  والليبيين 
الالجئين الليبيين الفارّين من طرابلس، والتسلل المتوازي 
التي  الظروف  نفس  يخلق  أن  شأنه  من  اإلرهابية  للخاليا 
أدت سنة 2015 إلى تصاعد اإلرهاب بهجومين على متحف 
باردو في تونس العاصمة وفي المنطقة السياحية بسوسة 

التي ضرت بالسياحة.
الداخلية  والمشاكل  المخاوف  في  البلدين  وباشتراك 
إدارة  في  حكيمة  بخطى  إال  التحرك  يستطيعان  ال  ذاتها، 
غالبية  اتخاذ  مع  تواجههما  صعوبات  أمــام  ليبيا  ملف 

األطراف المحلية في الحرب موقف منحاز لجهة ما.

قارن الرئيس التونسي خالل لقائه أمير قطر 
خالل حديثه عن األزمة الليبية بين القبائل 

في ليبيا، والقبائل في أفغانستان

القانونية أميمة باوي: دعوى إثبات النسب تقام 
في الغالب إما من األب أو األم أو االبن إذا تعرف 

على أحد والديه

عماد العبيدي:  من غير الممكن  االستفادة 
بمنظومة »الرقم الوطني« في إثبات النسب 

لتوقف العمل بها فبراير2011

تحقيق ــ ابتسام اغفير

<    د. سالم بوزريدة 

<    جانب من ملتقى القبائل في ترهونة   <    الرئيس التونسي قيس سعيد خالل لقائه أمير قطر تميم بن حمد

<    أميمة باوي  <    إبراهيم باألشهر <   عماد العبيدي 
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»كورونا« يتفشى خارج منشئه

مرحلة ما بعد ميركل ترامب في الهند

أسانغ يطلب اللجوء السياسي في فرنسا

حجر صحي في إيطاليا وسول ترفع مستوى اإلنذار والفيروس يطال الخليج وإيران في عزلة
»كورونا  فيروس  أن  بكين  اعتبرت  بعدما 
في  صحية  طوارئ  حالة  أخطر  يشكل  المستجد« 
الصين منذ تأسيس النظام الشيوعي العام 1949، 
الجنوبية على  الجاري كوريا  األسبوع  الوباء  أرغم 
إعالن حالة اإلنذار القصوى بعد أن فرضت إيطاليا 
حجرًا صحيًا على مدن عديدة واتخاذ دول مجاورة 
إليران خطوات حمائية، بعد شهر تمامًا على اتخاذ 

الصين تدابير مماثلة حول منشأ الوباء.
وبسبب القلق المتزايد من ارتفاع عدد الحاالت 
أغلقت  ثمانية،  والوفيات  إصابة   50 إيران  في 
وأفغانستان  وباكستان  واألردن  تركيا  من  كل 
البلد،  هذا  مع  المبادالت  وقلصت  حدودها 

والتدابير المتخذة موقتًا.
دول  إلى  المستجد  كورونا  فيروس  ووصل 
الخليج العربي، إذ سجلت كل من الكويت والبحرين 
يتخوف  بينما  اإلصابات،  من  عدًدا  واإلمارات 
وفيات  ووقوع  للمرض  أكبر  انتشار  مع  الجميع 
تقدر بـ 12 حالة في إيران المجاورة لبعض دول 
دخول  منع  األردنية  الحكومة  قررت  كما  الخليج. 
الوافدين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية إلى 
وقال  موقت«.  احترازي  »كإجراء  المملكة  أراضي 
بيان:  في  العضايلة،  أمجد  األردني،  الدولة  وزير 
»إن إجراءات احترازية إضافية ضد مرض الكورونا 
حاالت  ارتفاع عدد  تطبيقها في ظل  بدأ  الجديد 
وإيران«.  الجنوبية  كوريا  في  بالمرض  اإلصابة 
على  حظرًا  الكويتية  الموانئ  مؤسسة  وأعلنت 

دخول جميع السفن من الجمهورية اإلسالمية.
مرة في ديسمبر  الذي ظهر ألول  والفيروس، 
في مدينة ووهان الصينية، أدى إلى وفاة 2442 
شخصًا وإصابة 77 ألفاً في الصين القارية وتفشى 
في نحو ثالثين بلدًا في العالم متسببًا بـ24 وفاة.
لعدد  السريع  االرتفاع  مواجهة  أجل  ومن 
اإلصابات، قرر الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي 
إن، رفع مستوى اإلنذار إلى »أعلى درجة«. وأكد 
وباء  أن  الشأن  بهذا  للحكومة  اجتماع  بعد  مون 
المقبلة  األيام  تحول.  »نقطة  هو  »كوفيد19-« 

ستكون حاسمة«.
وسجلت كوريا الجنوبية، إصابة أكثر من 600، 
ثاني أكبر عدد من المصابين على أراضيها بعد 
الصين، وُأعلن ثالث وفيات إضافية، ما يرفع عدد 

الوفيات اإلجمالي إلى خمسة.
ودعا الرئيس مون السلطات إلى اتخاذ »تدابير 
على نطاق غير مسبوق« في حين ُأصيب المئات 

من أتباع طائفة مسيحية في جنوب البالد.
كوريا  تزال  ال  الجنوبية،  وكوريا  الصين  وبين 
أغلقت  دول  أول  بين  من  كانت  التي  الشمالية 

حدودها مع الصين، بمنأى عن الوباء رسميًا، إال 
أن نظامها الصحي لن يكون قادرًا على مكافحته 

في حال تفشى في البالد، وفق توقعات خبراء.

غياب الحواجز
في شمال إيطاليا، استيقظ نحو 52 ألف شخص 
بالدخول  يسمح  »ال  مناطق  في  األسبوع  مطلع 
إليها أو الخروج منها دون إذن خاص«، وفق ما 

أعلن رئيس الوزراء اإليطالي جوسيبي كونتي.
وُأغلقت الشركات والمدارس وُألغيت األنشطة 
القدم،  كرة  مباريات  وُأرجئت  والرياضية  الثقافية 
إذ تحاول الحكومة اإليطالية عزل منطقة لومارديا 

وفينيتو لمنع تفشي الفيروس.
وأول تدبير عزل ُاتخذ منذ شهر تقريبًا في 23 
لـ11 مليون شخص في مدينة ووهان في  يناير 
الرئوي  االلتهاب  وباء  ظهر  حيث  الصين،  وسط 

الفيروسي في ديسمبر.
تلفزيونية  قنوات  بثتها  مشاهد  وأظهرت 
إيطالية محلية غياب الحواجز حول المدن المعنية. 
فرض  على  السبت،  قانون صدر  مرسوم  وينص 
عقوبات يمكن أن تصل إلى السجن ثالثة أشهر 

على المخالفين.

أكثر من مئة إصابة في إيطاليا
لومبارديا  منطقة  رئيس  فونتانا  أتيليو  أكد 
)شمال( األكثر تأثرًا بالمرض، أن عدد المصابين 

في البالد بات »أكثر من مئة«، مطالبًا بـ»المزيد 
من الرقابة الحدودية«.

واستعدت فرنسا أيضًا إلى انتشار محتمل لوباء 
أوليفييه  الصحة  وزير  قول  وفق  »كوفيد19-«، 
الوضع  كثب  عن  »يتابع  أنه  أكد  الذي  فيران 
»لو  جريدة  مع  مقابلة  في  واعتبر  إيطاليا«.  في 
هناك  تكون  أن  احتمال  »يرجح«  أنه  باريزيان« 

إصابات جديدة في فرنسا.
على غرار إيطاليا، اتخذت إيران تدابير صارمة 
العدد  يرفع  ما  جديدة،  إصابة   15 تسجيل  بعد 
اإلجمالي لإلصابات إلى 43. وُأعلنت ثالث وفيات 
إضافية، األحد، ما يرفع عدد الوفيات إلى ثمانية. 
إغالق  السبت  اإلسالمية  الجمهورية  وأعلنت 

المدارس في 14 محافظة بينها طهران.

دول الخليج
وأعلنت الكويت، اإلثنين، أول إصابات بفيروس 
من  عائدين  أشخاص  لثالثة  المستجد  كورونا 
إيران بينهم سعودي، بينما سجلت البحرين للمرة 
األولى كذلك إصابة أحد مواطنيها، حسبما أفادت 

وزارتا الصحة في الدولتين الخليجيتين.
الفحوصات  إن  الكويتية  الصحة  وزارة  وقالت 
لقادمين من مدينة مشھد  ُأجريت  التي  األولية 
تحمل  حاالت  ثالث  وجود  عن  أسفرت  اإليرانية 
األنباء  وكالة  نقلت  حسبما  مؤكدة،  نتائج 
الفرنسية. والحالة األولى في لمواطن كويتي يبلغ 

من العمر 53 عاًما، والثانية لسعودي )61 عاًما(، 
وقالت  عاًما(.   21( الجنسية  محدد  لغير  والثالثة 
مواطنها  إن  بيان  في  السعودية  الصحة  وزارة 

سيبقى في الكويت لحين شفائه.

البحرين
أول  تسجيل  البحرينية  الصحة  وزارة  وأعلنت 
بحريني  لمواطن  بالفيروس  مؤكدة  إصابة  حالة 
بإصابته  االشتباه  تم  حيث  إيران،  من  قادم 
فوًرا  نقله  وتم  عليه  الفيروس  أعراض  وظهور 

للعالج والعزل في مركز صحي.
كما قامت السلطات باتخاذ التدابير الضرورية 
لَمن خالطهم المريض، حيث تم استدعاء هؤالء 
العزل  إجراءات  لتطبيق  معروف  غير  وعددهم 

المعتمدة عليهم.

قطر
لإلمارة  الجوية  الخطوط  أعلنت  قطر،  وفي 
وكوريا  إيران  من  القادمين  الركاب  خضوع 

الجنوبية للحجر الصحي لمدة 14 يوًما.
وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس 
إلى  إيران  في  »كوفيد19-«  المستجد  كورونا 
الصين،  أعلى حصيلة خارج  12 حالة وفاة، وهي 
مع  حدودها  إغالق  إلى  المجاورة  الدول  دفع  ما 
الكويتيين  آالف  ويسافر  الوباء.  الحتواء  إيران 
أماكن  لزيارة  إيران  إلى  الشيعة  والبحرينيين 

وأعلنت  ومشهد.  قم  في  خصوًصا  مقدسة، 
مؤسسة الموانئ الكويتية حظًرا على دخول جميع 
أوقفت  كما  اإليرانية،  الجمهورية  من  السفن 
السلطات رحالت الطيران، باستثناء رحالت خاصة 

بنقل المواطنين المتواجدين في إيران.
اإليرانيين  ماليين  يدخله  الذي  العراق  وأغلق 
في  المقدسة  الشيعية  العتبات  لزيارة  سنويًّا 
كربالء والنجف، منفذ سفوان الحدودي مع الكويت 
عراقية  إعالم  لوسائل  وفًقا  األخيرة،  من  بطلب 
منع  الماضي  األسبوع  أعلن  العراق  وكان  محلية. 
باستثناء  أراضيه،  اإليرانيين  الوافدين  دخول 

الدبلوماسيين.
وإلى جانب الكويت والبحرين، سجلت اإلمارات 
ظهور 13 إصابة، تم شفاء ثالث منها، بينما تعود 
عاًما   70 العمر  يبلغ من  إيراني  لزائر  آخر حالتين 
وحالته الصحية غير مستقرة، وزوجته البالغة من 
الوباء ألول مرة في سوق  64 عاًما. وظهر  العمر 
لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية 
في أواخر ديسمبر وانتشر إلى سائر أنحاء الصين 

وإلى أكثر من 25 دولة ومنطقة حول العالم.
القارية  الصين  في  الوفيات  حصيلة  وازدادت 
الساعات  سجلت  بعدما  حالة   2592 إلى  اإلثنين 
بالفيروس،  وفاة   150 الماضية  والعشرين  األربع 
جميعها–باستثناء حالة وفاة واحدة–في مقاطعة 

هوباي، بؤرة الوباء في وسط البالد.
األمن  مجلس  مكتب  قال  احترازي  وكإجراء 

إن  بيان نشر على »تويتر«  األفغاني في  القومي 
قرار حظر السفر موقتًا إلى إيران ومنها برًا وجوًا 
في  كورونا  فيروس  انتشار  منع  أجل  من  »ُاتخذ 
أفغانستان«، حيث لم تسجل أية إصابة حتى اآلن. 
وفي باكستان، أكد مسؤول محلي وحرس الحدود 

إغالق الحدود البرية مع إيران.
في  وباكستان  أفغانستان  من  كل  وتشترك 
حدود طويلة يسهل اختراقها مع إيران، وغالبًا ما 
بينما  بالبشر،  والمتاجرون  المهربون  يستخدمها 
الجمهورية  في  األفغان  الالجئين  ماليين  يعيش 
اإلسالمية، ما يثير مخاوف من أن الفيروس يمكن 

أن ينتشر بسهولة عبر الحدود.

مخاطر من التفشي
في الصين، بلغ عدد الوفيات األحد 2442 بعد 
عدا  ما  جميعهم  إضافيًا،  شخصًا   97 وفاة  إعالن 

واحد في مقاطعة هوباي، مصدر الفيروس.
648 إصابة جديدة  وأفادت وزارة الصحة عن 
 77 نحو  إلى  البالد  في  المصابين  عدد  يرفع  ما 
األمر  البالد هو  خارج  المرض  تفشي  أن  إال  ألفاً. 
الذي يثير القلق. وتخشى منظمة الصحة العالمية 
»احتمال تفشي فيروس كوفيد19- في الدول ذات 
األنظمة الصحية الضعيفة«، وفق ما قال مدير عام 

المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس.
التي  األفريقية  الدول  من  الكثير  حال  وهذه 
غير  الطبية  وطواقمها  الصحية  هياكلها  تعتبر 
سجلت  الساعة،  حتى  الوباء.  لمواجهة  مستعدة 
واحدة  إصابة  األفريقية،  القارة  في  فقط  مصر 
األمراض  مركز  نشرها  دراسة  وتقدر  مؤكدة. 
لندن  في  كولدج«  »أمبيريل  جامعة  في  المعدية 
كوفيد19-  بفيروس  المصابين  ثلثي  »نحو  أن 
على  كشفهم  يتم  لم  الصين  من  خرجوا  الذين 

المستوى الدولي«.
وفي بعض األحيان، تغيب اإلجراءات الوقائية: 
فقد أكدت اليابان األحد أخيرًا إصابة راكبة كانت 
وعادت  برنسيس«  »دايموند  سفينة  متن  على 
إلى بالدها عبر القطار األسبوع الماضي، بعد أن 
جاءت نتائج فحوصها سلبية لجهة إصابتها. وعلى 
غرار هذه السائحة، هناك أكثر من عشرين سائحًا 

أجنبياً كانوا على متن السفينة.
راكب  بوفاة  كاي«  إتش  »إن  قناة  وأفادت 
ثمانيني  رجل  هو  السفينة  متن  على  كان  ثالث 
تم إجالؤه ثم نقل إلى المستشفى. إال أن وزارة 

الصحة اليابانية لم تؤكد المعلومة فورًا.
الصين،  من  إجالؤهم  تم  فرنسيًا،   35 وغادر 
مركزًا في جنوب فرنسا، حيث كان يخضعون للحجر 
السلطات  أعلنت  ما  وفق  يومًا،   14 منذ  الصحي 
»الفحوص  نتيجة  جاءت  أن  بعد  وذلك  المحلية، 

سلبية لجهة إصابتهم بفيروس كوفيد19-«.

املحافظون األملان يختارون خليفة للمستشارة في أبريل خطاب جماهيري حاشد.. وإخفاق في التوصل التفاق تجاري كبير
بعد أسبوع من المشاورات التي قادتها الرئيسة 
في  الديمقراطي  المسيحي  لالتحاد  المستقيلة 
مسؤولو  قرر  كارنباور،  كرامب  أنيغريت  ألمانيا، 
الحزب عقد مؤتمر استثنائي في 25 أبريل يكلف 
اختيار خليفة لها. وقرر حزب المستشارة األلمانية 
أن  انتخابي،  إخفاق  وغداة  أزمة،  يواجه  الذي 
يختار في أبريل أو مايو رئيسًا جديدًا له مرشحًا 

لخالفة أنغيال ميركل في 2021.
واحد  شخص  اختيار  مسألة  بعد  تحسم  ولم 
مرشحه  ويصبح  الحزب  رأس  على  محلها  ليحل 
التمهيدية  لالنتخابات  المستشارية  لمنصب 
جماعية  قيادة  أم   ،2021 نهاية  في  المقررة 
الحالة  هذه  وفي  الحزب.  داخل  صراعات  لتجنب 
المستشارية  لمنصب  الترشيح  مسألة  تحسم 

رسميًا في نهاية العام الجاري.

نكسة انتخابية
المسيحي  لالتحاد  القيادية  الهيئات  اجتمعت 
نكسة  غداة  برلين،  في  اإلثنين  الديمقراطي، 

انتخابية قاسية في انتخابات مقاطعة هامبورغ.
وفي هذه المقاطعة، تراجع الحزب إلى المرتبة 
في  األصوات  من   11.2% على  بحصوله  الثالثة 
واحدة من أسوأ النتائج التي يسجلها في مرحلة 
الديمقراطيين  االشتراكيين  بعد  الحرب،  بعد  ما 
البيئة  حماية  دعاة  »الخضر«  وخصوصًا   )%  39(
في   12,3% مقابل   %  24.2 على  حصلوا  الذين 
عوقب  الحزب  أن  ويبدو  السابقة.  االنتخابات 
الداخلية فيه. فهو بال قيادة  بسبب االنقسامات 

في نهاية زيارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
إلى الهند، التي تخللتها فعاليات احتفالية ضخمة 
بقانون  صلة  على  دموية  شغب  أعمال  وشابتها 
إبرام  الرئيس األميركي من  الجنسية، لم يتمكن 

اتفاق تجارة كبير مع الهند.
وعقب محادثات في نيودلهي مع رئيس الوزراء، 
أحرزا  إنهما  بالقول  ترامب  اكتفى  مودي،  نارندرا 
شامل.  اتفاق  إلى  التوصل  باتجاه  هائال«  »تقدما 
نيودلهي  مع  التجاري  واشنطن  خالف  أن  ورغم 
فإن  بكين،  مع  خالفها  مستوى  إلى  يصل  ال 
ترامب فرض رسوما جمركية على واردات الفوالذ 
الرسوم  اإلعفاء من  الهند وأوقف  واأللمنيوم من 
على سلع معينة. ووسط ضغوط قبل االنتخابات 
تأمين  إلى  ترامب  سعى  نوفمبر،  في  الرئاسية 
سكانها  عدد  البالغ  الهند  سوق  إلى  أكبر  دخول 
األميركية  األلبان  منتجات  لبيع  مليار شخص   1.3
ديفيدسون.  هارلي  ودراجات  الطبية  والمعدات 
إال أن مودي، الذي يتبنى شعار »صنع في الهند« 
بفرض  رد  أوال«،  »أميركا  ترامب  لشعار  المشابه 
رسوم جمركية مرتفعة على سلع أميركية معينة، 
مثل لوز كاليفورنيا البالغة قيمة واردات البالد منه 
جانبه  وإلى  فقال  مودي،  أما  دوالر.  مليون   600
ترامب بعد يوم من ظهورهما معا في تجمع حافل 
حضره 100 ألف شخص، إن الجانبين »اتفقا على 

بدء التفاوض على اتفاق تجارة كبير«.

عين على الصين
التي  الرسمية  زيارته  من  األول  اليوم  وفي 

السياسي  خطه  بشأن  ومنقسم  أسبوع  منذ 
خصوصاً حيال المتطرفين في اليمين واليسار.

واضطرت أنيغريت كرامب كارنباور، لالستقالة 
بعدما قام أعضاء منتخبون من حزبها بالتحالف 
أجل  »البديل من  الجاري مع حزب  الشهر  مطلع 
النتخاب  تورنيغن  في  القومي  اليميني  ألمانيا« 

رئيس لهذه المنطقة.
وكانت كرامب كارنباور تريد أوالً العمل بسرعة، 
أي تعيين خلف لها بسرعة واختيار مرشح لمنصب 
شرعية  على  الحصول  من  ليتمكن  المستشارية 

الهند  وصوله  لدى  ترامب  أشاد  يومين  تستمر 
واصفا  الهند،  حققته  الذي  الهائل«  بـ»النجاح 
وذلك في خطاب  استثنائي«  »زعيم  بأنه  مودي 
ألف  مئة  من  أكثر  ضم  ضخم  تجمع  أمام  ألقاه 

شخص في ملعب جديد للكريكيت.
تاج محل،  إلى  وزوجته ميالنيا  ترامب  وتوجه 
حيث أمسكا بأيدي بعضهما البعض عند الغروب. 
كما استغل صهره جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب 

الزيارة اللتقاط الصور.
أعلن  التجارية،  باالتفاقات  وفي سياق متصل 
ترامب ومودي عن صفقات دفاعية بقيمة ثالثة 
تابعة  هليكوبتر  طائرات  تشمل  دوالر  مليارات 
بقيمة  صاروخيا  دفاعيا  درعا  وناقشا  للبحرية، 

تنقصها إلى حد كبير. لكن اختيار خليفة لميركل 
من اإلثنين لن يكون مناسباً مع بقاء المستشارة 
جريدة  ولخصت  العام.  ونصف  لعام  السلطة  في 
»بيلد« الوضع بالقول: »كيف يمكن التخلص من 
رئيسة  ترى  إرباكاً.  تسبب  التي  ميركل؟«  أنغيال 
الحزب أن االتحاد المسيحي الديمقراطي يجب أن 
اثنين من مؤيدي  بين  المطاف  يختار في نهاية 
دفع الحزب باتجاه اليمين للقطيعة مع أنغيال ميركل 
على أمل استعادة الناخبين الذين يغريهم حزب 

البديل من أجل ألمانيا، وشخصيتين معتدلتين.
والشخصيتان المؤيدتان للدفع باتجاه اليمين 
ميركل  أنغيال  عدو  فيرتس،  فريدريش  هما 
القديم الذي وصف قيادتها مؤخرًا بـ»الفاشلة«، 
وينس شبان النجم الصاعد في الحزب. وفي الفئة 
الثانية أرمين الشيت الزعيم اإلقليمي وشخصية 
ظهرت في اللحظة األخيرة نوربرت روتغن وزير 

البيئة السابق الذي أقصته ميركل.

تدمير ذاتي
للحزب  المقبل  التوجه  الخيار  هذا  سيحدد 
الذي يهيمن على الحياة السياسية األلمانية منذ 
أكثر من سبعين عامًا، لكنه يواجه تآكل قاعدته 
من  أكثر  تأييد  يلقى  يعد  لم  وهو  االنتخابية. 
23 % للخضر و14 %  الناخبين مقابل  27 % من 
لليمين القومي. وبمعزل عن األشخاص، يتوجب 
ساحة  في  السياسي  وجهه  توضيح  الحزب  على 
سياسية تزداد تشرذمًا ويصبح تشكيل األغلبيات 

فيها صعباً على كل المستويات.
على  الديمقراطي  المسيحي  االتحاد  ويصر 
موقفه الرافض لعقد تحالفات مع اليمين القومي 

أو اليسار المتطرف.

البلدين  مخاوف  هذا  ويؤكد  دوالر.  مليار   1.9
بشأن النفوذ الصيني المتزايد. ولكن وخلف عدم 
في  اقتصاد  أكبر  بين  تجارة  اتفاق  إلى  التوصل 
العالم وثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان، 
أنه وراء االحتفاالت ال يزال البلدان بعيدين جدا.

عنف مذهبي
ولم يعبر ترامب، على األقل علنا، عن استيائه 
من قانون الجنسية الذي أثار القلق خارج الهند 
خصوصا في واشنطن، من أن مودي يريد إعادة 
دولة  إلى  وتحويلها  العلمانية  الهند  تشكيل 
مسلم،  هندي  مليون   200 ويهمش  هندوسية 

وهو ما ينفيه.

برلين – وكاالت نيودلهي – وكاالت

بكين، روما، طهران – وكاالت

القضاء البريطاني يدرس طلب تسليم مؤسس »ويكيليكس« إلى الواليات املتحدة
تحت  لندن  في  األشخاص،  مئات  تظاهر  وسط 
إمكان  على  احتجاجًا  أسانغ«  عن  »افرجوا  شعار 
تسليم مؤسس موقع »ويكيليكس«، بدأ القضاء 
الواليات  طلب  في  النظر  اإلثنين  البريطاني 
المتحدة تسليمها مؤسس موقع و»يكيليكس« 
تتهمه  الذي  أسانغ  جوليان  للجدل  المثير 

واشنطن بالتجسس لنشره معلومات سرية.
موقع  مؤسس  المتحدة  الواليات  اّتهمت 
عبر  للخطر  مصادر  عّرض  بأنه   ، »ويكيليكس« 

نشره الكثير من المعلومات السرية.
وأكد ممثل الواليات المتحدة جيمس لويس 
)في  وولويش  داخل محكمة  مزدحمة  قاعة  في 
جنوب شرق لندن(، »هو ليس متهماً ألنه كشف 
معلومات محرجة أو مزعجة كانت تفّضل الحكومة 
عدم كشفها«. وأضاف »الواليات المتحدة تعرف 
مصادر لم ُتشطب أسماؤهم و/أو معلومات أخرى 
تسمح بالتعرف عليهم، من وثائق سرية نشرها 

موقع ويكيليكس التي اختفت في ما بعد«.
وولويش  محكمة  داخل  مزدحمة  قاعة  وفي 
صحفيون  تجمع  حيث  لندن(  شرق  جنوب  )في 

من  البالغ  األسترالي  ظهر  ألسانغ،  وداعمون 
العمر 48 عامًا، هادئًا ومتيقظًا.

الذين  له  الداعمين  من  عشرات  ويعتبر 
تجمعوا بحماسة أمام مبنى المحكمة، أنه بطل 
السجن  عقوبة  أسانغ  ويواجه  التعبير.  لحرية 
التي  المتحدة  الواليات  في  عامًا   175 لمدة 

تالحقه بتهم قرصنة إلكترونية وتجسس.
إنه يرفض  استماع سابقة  أثناء جلسة  وقال 
الخضوع لقرار تسليم بسبب عمل صحفي حصل 

على مكافآت كثيرة وحمى الكثير من الناس.
والده جون شيبتون  يرى  أسانغ،  غرار  وعلى 
حرية  على  كبيرًا  خطرًا  المالحقات  هذه  في 
و»بخبث  الصحافة«  »بقمع  وندد  الصحافة. 
قبل  ابنه،  تجاه  السلطات«  )تمارسه(  مستمر 
سيحصل  ما  »هذا  وقال:  المحكمة.  جلسة  بدء 
أسانغ  جوليا  تسليم  تحقق  حال  في  للصحفيين 
السياسي«. وأسانغ المعتقل في سجن بيلمارش 
الشديد الحراسة، ينبغي أن يمثل طوال األسبوع 
وستستأنف  مايو.   18 إلى  المحاكمة  إرجاء  قبل 

حينها على مدى ثالثة أسابيع.

مدنيون قتلى
وكان أسانغ مالحقًا في البداية بتهم قرصنة 

إلكترونية، إال أن القضاء األميركي وجه إليه 17 
تهمة جديدة في مايو الماضي، بموجب قوانين 

ضد التجسس.
بأنه  خصوصًا  المتحدة  الواليات  وتتهمه 
نشره  عبر  مصادرها  من  المئات  للخطر  عرض 

 250 »ويكيليكس«  موقع  على   2010 العام 
سرية  وثيقة  ألف  و500  دبلوماسية  برقية  ألف 
العراق  في  األميركي  الجيش  بأنشطة  تتعلق 

وأفغانستان.
ومن بين هذه الوثائق، مقطع فيديو يظهر 

قتالية  مروحية  شنتها  بضربات  قتلوا  مدنيين 
بينهم   ،2007 يوليو  في  العراق  في  أميركية 

صحفيان في وكالة »رويترز«.
لكن هذه الضربة التي جعلت األسترالي يقدم 
على أنه بطل حرية الصحافة، عرضته أيضًا إلى 
الخمس  الصحف  دانت   ،2011 ففي  انتقادات. 
المرتبطة بالمنصة، من بينها »نيويورك تايمز« 
تعرض  قد  غير محررة  وثائق  نشر  و»لوموند«، 

بعض المصادر إلى الخطر.
ما  يحدد  أن  البريطاني  القضاء  على  وينبغي 
إذا كان طلب تسليمه يحترم عددًا من المعايير 
القانونية ، خصوصًا ما إذا كان غير متناسب أو 
أسانغ  وُأوقف  اإلنسان.  حقوق  مع  متوافق  غير 
التي لجأ  2019 في سفارة اإلكوادور  في أبريل 
إليها قبل سبع سنوات. وكان يخشى تسليمه إلى 
مالحقا  كان  حيث  السويد  أو  المتحدة  الواليات 
بتهمة اغتصاب. ونفى أسانغ هذه التهمة وتم 

إسقاط الدعوى القضائية بحقه.

تعذيب نفسي
األسبوع  نهائية  إجرائية  جلسة  وأثناء 
الماضي، أكد فريق الدفاع عن أسانغ أن الرئيس 
مؤسس  على  عرض  ترامب  دونالد  األميركي 

»ويكيليكس« العفو عنه إذا أكد أن روسيا غير 
متورطة في تسريب بيانات من بريد الكتروني 
ونفى  األميركي.  الديمقراطي  للحزب  داخلي 

البيت األبيض فورًا المعلومات.
وفي وثيقة ُأعدت للدفاع عنه، أكدت محاميته 
األميركي  الرئيس  اقتراح  أن  روبنسون  جنيفر 
دانا  السابق  الجمهوري  النائب  بواسطة  قدم 

روهرباخر »بناء على طلب« الرئيس األميركي.
من جهته، أكد روهرباخر أنه »عندما تحدثت 
قادرا  كان  إذا  انه  له  قلت  أسانغ  جوليان  إلى 
على اعطاء أدلة على الجهة التي زودته بالبريد 
الرئيس  الديمقراطي سأدعو  اإللكتروني للحزب 
ترامب للعفو عنه«، نافيًا أن يكون قد قام بأي 

عرض باسم الرئيس األميركي.
ونشر موقع »ويكيليكس« العام 2016 خالل 
آالف  االنتخابية،  الحملة  من  حاسمة  مرحلة 
الرسائل اإللكترونية للحزب الديمقراطي، وفريق 

هيالري كلينتون، ساهمت في إضعاف األخيرة.
المنسق  المحامي  غارزون،  بالتازار  وبحسب 
أغسطس  »في  أسانغ،  عن  الدفاع  لفريق 
تحت  أسانغ  وضع  ترامب  إدارة  حاولت   ،2017
الضغط ليقول أشياء قد تكون لصالح الرئيس« 

األميركي.

لندن – وكاالت

● شابة من أمستردام تطالب باإلفراج عن جوليان أسانغ أمام محكمة في لندن

● املستشارة األملانية ميركل

● دونالد ترامب والسيدة األولى ميالنيا ترامب يرشان أوراق الورد على ضريح غاندي في نيودلهي
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هربًا من المعارك وبحثًا عن األمان

نازحون سوريون يحلمون بعبور الجدار التركي الحدودي جراء التصعيد العسكري
قرر  سورية،  غرب  شمال  في  المعارك  من  هربًا 
الذي  االسمنتي  الجدار  قرب  اإلقامة  جابر  أبو 
تقدم  من  وخشية  حدودها.  عند  تركيا  شّيدته 
تسّلقه  ينوي  سّلمًا  صنع  أكثر،  النظام  قوات 

وعائلته الجتياز العوائق نحو الضّفة األخرى.
النظام  لقوات  العسكري  التصعيد  ودفع 
ومحيطها  إدلب  محافظة  في  روسيا  وحليفتها 
إلى  شخص  ألف   900 نحو  ديسمبر  مطلع  منذ 
النزوح، توّجه عدد كبير منهم إلى مناطق قريبة 

من الحدود التركية باعتبارها أكثر أمانًا.
العائالت  قرب بلدة كفرلوسين، تقيم عشرات 
بناؤها في مخيم  النازحة في غرف متواضعة تم 
االسمنتي  الجدار  من  أمتار  بعد  على  عشوائي 
ويعلو  والتركية.  السورية  األراضي  بين  الفاصل 
للطاقة  ألواح  أو  بعضها خزانات مياه بالستيكية 
تباعًا  ُشّيدت  التي  الغرف،  وباتت  الشمسية. 
بقرية  أشبه  جدد،  نازحون  يقطنها  خيم  وبينها 
محاولين  الجدار  قرب  أطفال  ويلهو  صغيرة. 
عليها  عسكرية  بزة  أحدهم  ويرتدي  تسلقه، 

العلم التركي.
ويقول أبو جابر )45 عامًا( الذي يقيم مع عائلته 

وأطفالهما  وزوجته  ووالدته  والده  من  المؤلفة 
إلى  العشوائي»أتينا  المخيم  في  عشر  األحد 

المكان اآلمن إلى جانب الجدار التركي«.
وفّرت العائلة من ريف حماة الشمالي، المجاور 
قوات  تقّدم  وقع  على  أشهر  ستة  قبل  إلدلب، 
في  األخير  التصعيد  وجراء  المنطقة.  في  النظام 
إدلب، يخشى أبو جابر أال يكون أمامه من خيار 
إال اجتياز الحدود حفاظًا على أرواح أطفاله، الذين 
فقد أحدهم وعمره 10 سنوات عينه وُبترت يده 
قريتهم.  من  نزوحهم  قبل  سابق،  قصف  جراء 
التقليدي »في  العربي  الزي  يرتدي  ويوضح وهو 
هذه المرحلة السيئة قررت تجهيز سّلم وفي حال 
ألحافظ  الجدار  أقطع  أن  قررت  النظام..  تقّدم 
إما  »أين سنذهب؟  ويسأل  األطفال«.  حياة  على 

أن يبيدوا البشر أو ندخل إلى تركيا«.

أريد أن أنام
مهمة  الحدود  اجتياز  أن  جابر  أبو  يدرك 
وحرس  »قناصة«  وجود  مع  بالمخاطر  محفوفة 
حدود يمنع العبور نحو األراضي التركية. ويشرح 
سوريا  تركيا،  إلى  الذهاب  أختار  ال  »أنا  بحزم 
العالم  بلدان  ومن  الدنيا  مال  من  أغلى  عندي 
وأريد  أنام  أن  أريد  األمان،  أريد  لكن  كلها، 

المأوى والتدفئة وإطعام األطفال«.

التركي  الحدود  حرس  يطلق  ما  وغالبًا 
الرصاص على كل من يحاول اجتياز الجدار لمنع 
بحسب  تسبب  ما  أراضيه،  نحو  الالجئين  تدفق 
المرصد السوري لحقوق اإلنسان بمقتل العشرات 

ويدفع  سورية.  مع  لحدودها  تركيا  اقفال  منذ 
آخرون مبالغ مرتفعة جدًا لمهّربين لمساعدتهم 

على عبور الحدود.
ماليين   3,6 تستضيف  التي  تركيا  وتقفل 

بإحكام  حدودها  أراضيها،  على  سوري  الجىء 
بفعل  جديدة  الجئين  موجات  تدّفق  من  خشية 
في  وأرسلت  سوريا.  غرب  شمال  في  التصعيد 
تقدم  حيث  إدلب  إلى  تعزيزات  األخيرة  األسابيع 
الدعم للفصائل المقاتلة. كما تنشر نقاط مراقبة 
روسيا،  مع  تهدئة  اتفاق  بموجب  المنطقة  في 

أبرز داعمي دمشق.
مناطق  إلى  النازحين  آالف  عشرات  وتدّفق 
قوات  تقّدم  وقع  على  منها  قريبة  أو  حدودية 
المفوضية  رئيس  وناشد  ديسمبر.  منذ  النظام 
الخميس  غراندي  فيليبو  الالجئين  لشؤون  العليا 
تركيا  ذلك  في  بما  )لسورية(  المجاورة  »الدول 
يتمكن  حتى  الواصلين،  استقبال  نطاق  توسيع 
بر  إلى  الوصول  للخطر من  أكثر عرضة  من هم 
وناشطون  حقوقية  منظمات  واتهمت  األمان«. 
المئات  بترحيلها  الماضي  العام  تركيا  سوريون 
من الالجئين بالقوة نحو سوريا، األمر الذي نفته 

أنقرة متحدثة عن عودة »طوعية«.

الحياة هناك أجمل
نزوح  موجة  بأكبر  إدلب  على  الهجوم  تسّبب 
وتصف   .2011 عام  النزاع  بدء  منذ  سوريا  في 
الضخم«  بـ»المخيم  المحافظة  دولية  منظمات 
شخص،  ماليين  ثالثة  أساسًا  تؤوي  كونها 

نصفهم تقريبًا نازحون فروا على مدى السنوات 
الماضية يريدمن محافظات أخرى.

 55( سالت  الرزاق  عبد  نزح  أسبوعين،  قبل 
أطفال  بينهم  أوالد  وثمانية  زوجته  مع  عامًا( 
بعدما  إدلب  مدينة  من  القريبة  بّنش  بلدة  من 
عائلة  مع  حاليًا  ويقيمون  القصف.  استهدفها 
الحدودي. الجدار  عند  خيمة  في  زوجته  شقيقة 

عن  بحثًا  هنا  سكنا  شخصًا،   19 »نحن  ويقول 
األمان«.

تعمل  مدفأة  تتوسطها  التي  الخيمة  وتكتظ 
مقتنياتهم.  مع  فيها  بالقاطنين  المازوت  على 
من  حاجياتهم  تكديس  على  نهارًا  ويعملون 
من  ليتمكنوا  الزوايا  إحدى  في  وفرش  أغطية 

الجلوس داخلها.
النوم  نستطيع  »ال  الرزاق  عبد  يروي  ولياًل، 

لضيق المكان. ننام ونحن جالسون«.
لهذه  الوحيد  األمل  الحدود  اجتياز  ويشكل 
الصعبة  المعيشية  الظروف  ظل  في  العائلة 
ونقص اإلمكانيات المادية والمساعدات. ويشرح 
عبد الرزاق بحسرة »أنظر خلف الجدار إلى الحياة 
سيئة«،  ظروف  في  هنا  ونحن  أجملها  ما  هناك 
التأكيد  في  يترّدد  وال  بشرًا؟«.  »ألسنا  متسائاًل 
تركيا،  إلى  سندخل  األمر،  اضطر  »إذا  أنه  على 

سندفع الجدار وندخل«.

دمشق – وكاالت

● أطفال سوريون يتسّلقون اجلدار احلدودي الذي شّيدته تركيا ملنع عبور الجئني سوريني 

خالفات كبيرة داخل »قاعدة« اليمن

إعالمية يمنية عن »خالفات  تحدثت مصادر 
في  القاعدة  تنظيم  داخل  نشبت  كبيرة« 
جزيرة العرب، على خلفية تعيين خالد باطرفي 

في قيادة التنظيم خلفا لقاسم الريمي.
األسبوع  مطلع  المتطرف  التنظيم  وأعلن 
الجاري، في بيان، مقتل زعيمه قاسم الريمي 
طيار  دون  طائرة  نفذتها  أميركية  غارة  في 
وسمي  الماضي،  يناير  أواخر  اليمن  في 

باطرفي خلفا له.
لم  باطرفي  اختيار  أن  إلى  ألمح  البيان 
يكن باإلجماع، وقال »تم أخذ رأي أكبر قدر 
في  وأعيانها«  الجماعة  شورى  من  ممكن 
اختيار القائد الجديد، وذلك بسبب ما وصفه 
ومالحقة  الجماعة  ضد  الحرب  بـ»اشتداد 
األعداء  وتداعي  للمجاهدين  العدو  طائرات 

من كل حدب وصوب«.
خالفات  ثمة  أن  إلى  محللون  ويشير 
التنظيم، والذي يعده مراقبون على  تضرب 
نطاق واسع أقوى فروع تنظيم القاعدة في 

العالم.
اتهامات  الخالفات  سبب  أن  وأكدوا 
البيضاء  التنظيم في محافظة  قيادات  داخل 
بالعمل  النهدي«  لـ»عمر  أخرى  ومناطق 
استدرج  وأنه  األميركية،  المخابرات  لصالح 

ليلقى  منها،  وأخرجه  »قيفة«  من  الريمي 
حتفه بالغارة األميركية.

صفقة مع األميركيين
والنهدي هو قيادي في التنظيم حضرمي 
الذي تزعم  األصل وهو مقرب من باطرفي، 
القصر  واقتحم  بحضرموت  التنظيم  فرع 
وهو  صوره  وانتشرت  بالمكال،  الجمهوري 

يقف على العلم اليمني العام 2015.
إعالم  وسائل  عنها  نقلت  لمصادر  ووفقا 
محلية، فقد امتدت االتهامات لتصل باطرفي، 
بعقد  التنظيم  في  قيادات  تتهمه  الذي 
»صفقة« مع األميركيين للقضاء على الريمي، 
أخرج  النهدي قد  النهدي. وكان  نفذها عمر 
في  مخبئه  من  بأسبوع  مقتله  قبل  الريمي 
التنظيم في توقيت  قيادات في  قيفة، وترى 
داللة  له  األميركي  الطيران  وقصف  إخراجه 
على تلك »الصفقة«، وفقا للمصدر. وتطالب 
قيادات في التنظيم بـ»محاكمة شرعية« لعمر 
النهدي من قبل قضاة التنظيم بهذه التهمة 
التي سببت االنقسام الحاصل، مرجحا أن يحل 

الخالف في حال تمت المحاكمة.

أبو المقداد الكندي
وقائد التنظيم الجديد باطرفي، الذي يلقب 
بـ»أبو المقداد الكندي«، كان قائد المتطرفين 
الذين سيطروا على محافظة أبين العام 2011.

تطبق  وقت  في  تأتي  خطوات  وسط 
اجتماعي  انفتاح  سياسة  السعودية  فيه 
ثالث  المملكة  استحدثت  واقتصادي، 
والرياضة،  واالستثمار  للسياحة  وزارات 
بينما تستعد  قرارات ملكية،  حسبما جاء في 
العشرين  مجموعة  قمة  الستضافة  المملكة 

االقتصادية في نوفمبر.
األخيرة  السنوات  في  المملكة  واستثمرت 
السياحة  قطاعي  في  الدوالرات  ماليين 
لمسعاها  دفعة  إعطاء  في  أمال  والرياضة، 
والمستثمرين  األجانب  الزوار  الستقطاب 

بهدف تنويع اقتصادها المرتهن للنفط.
الماضي  العام  نهاية  المملكة  وبدأت 
بإصدار تأشيرات سياحية لمواطني 49 دولة 

أوروبية وأميركية وآسيوية.
وقرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن 
للسياحة  العامة  الهيئة  تحويل  عبدالعزيز، 
لالستثمار،  العامة  والهيئة  الوطني،  والتراث 
والهيئة العامة للرياضة، إلى وزارات للسياحة 

حسب  التوالي،  على  والرياضة  واالستثمار 
وكالة األنباء السعودية الحكومية. وتضمنت 
وتكليف  وزارات  دمج  أيضا  الملكية  القرارات 

وزراء بمهام وزارية إضافية.
وقرر العاهل السعودي ضم وزارة »الخدمة 
والتنمية  »العمل  وزارة  إلى  المدنية« 
»وزارة  ليصبح  اسمها  وتعديل  االجتماعية«، 

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية«.
بن  تركي  اإلعالم،  وزير  إعفاء  قرر  كما 
تواله  الذي  منصبه،  من  الشبانة،  عبداهلل 
بن  ماجد  التجارة،  وزير  وتكليف  أشهر،  قبل 
باإلضافة  اإلعالم،  بوزارة  القصبي،  عبداهلل 
إلى عمله. وكلف كذلك وزير اإلسكان بعمل 
وزير الشؤون البلدية والقروية، باإلضافة إلى 
عمله. وشمل التغيير عودة خالد الفالح وزيرا 
سبتمبر  في  أقيل  الفالح  وكان  لالستثمار. 

الفائت من منصب وزير الطاقة.
الغنية  المملكة  تحاول  فيما  ذلك  ويأتي 
وقع  على  اقتصاديا  تعاني  التي  بالنفط 
االستثمار  تعزيز  البترول،  أسعار  انخفاض 
وخلق فرص عمل في القطاعات غير النفطية 

الرئيسية كالسياحة والرياضة والترفيه.

التنظيم يقر بمقتل زعيمه 
ويعني باطرفي خلفا له

السعودية تستحدث ثالث وزارات 
للسياحة واالستثمار والرياضة

صنعاء – وكاالت

● العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في القصر الملكّي في الرياض

الجيش اإلسرائيلي يشن غارات ليلية

الكتلة السنية تقاطع.. وواشنطن تطالب بحماية قواتها 

»الجهاد اإلسالمي« تطلق دفعة صواريخ قبل أسبوع من انتخابات مصيرية

البرملان العراقي يصوت على منح الثقة لحكومة عالوي اليوم

العالقة  شهدتهما  جديدان  وتصعيد  توتر 
قبل  اإلسالمي«  »الجهاد  وحركة  إسرائيل  بين 
أسبوع من انتخابات تشريعية مصيرية بالنسبة 
بنيامين  الوزراء  لرئيس  السياسي  للمستقبل 

نتانياهو.
»الجهاد  حركة  أطلقتها  الصواريخ  من  دفعة 
بدأت  غزة،  قطاع  من  إسرائيل  على  اإلسالمي« 
الليلية  الضربات  بعد  اإلثنين،  وحتى  األحد  يوم 
التي شنها الجيش اإلسرائيلي على مواقع لها في 
غزة وسورية، ما أدى إلى إغالق مدارس وطرقات 

في جنوب إسرائيل.
 20 نحو  االسالمي«  »الجهاد  حركة  وأطلقت 
صاروخًا، األحد، على إسرائيل قائلة إنه رد على 
قتل القوات اإلسرائيلية أحد عناصرها قرب السياج 
العبرية.  والدولة  غزة  بين  الفاصل  الحدودي 
مقتضبة  رسالة  في  اإلسرائيلي،  الجيش  وقال 
من  ستة صواريخ  إطالق  »تم  اإلعالم،  لوسائل 
نظام  اعترض  اإلسرائيلية.  األراضي  على  غزة 
القبة الحديدية المضاد للصواريخ خمسة منها«، 
فيما أعلنت حركة »الجهاد اإلسالمي« في الوقت 

نفسه أنها أطلقت صواريخ.
صاروخًا   20 من  أكثر  إطالق  بعد  ذلك  يأتي 
وقذيفة هاون من القطاع الفلسطيني المحاصر 
باتجاه إسرائيل أدت النطالق صافرات اإلنذار في 
مدينة عسقالن وأماكن أخرى في جنوب الدولة 
إسرائيل  في  مدارس  اإلثنين  وُأغلقت  العبرية. 
وُدعي نحو 65 ألف تلميذ للبقاء في منازلهم، كما 
ُأغلقت ومتاجر وطرق وُألغيت رحالت القطار في 
جنوب إسرائيل عقب ضربات دامية شنها الجيش 

في غزة وقرب العاصمة السورية، دمشق.
وأعلن الجيش اإلسرائيلي أنه شن، ليل األحد، 
لـ»الجهاد  »مواقع«  استهدفت  جوية  غارات 
اإلسالمي« قرب دمشق وأدت لمقتل اثنين من 
عناصرها، وذلك ردًا على قصف صاروخي شنته 
جنوب  على  غزة  قطاع  من  الفلسطينية  الحركة 

فيما يشهد العراق أزمة سياسية تتعلق بتشكيل 
العراقي  النواب  مجلس  يعقد  جديدة،  حكومة 
الثقة لحكومة رئيس  جلسة التصويت على منح 
الخميس،  اليوم  عالوي،  محمد  المكلف،  الوزراء 
مايك  األميركي،  الخارجية  وزير  حض  فيما 
حماية  على  عالوي  هاتفي  اتصال  في  بومبيو، 
المحتجين  مطالب  وتلبية  األميركيين  الجنود 

العراقيين الذين يتظاهرون منذ أشهر.
الصدر  مقتدى  الشيعي  الدين  رجل  وهدد 
الخضراء، حيث  المنطقة  عند  احتجاجات  بتنظيم 
مقر الحكومة ومجلس النواب، في حال عدم منح 

الثقة للحكومة خالل األسبوع.
وكان البرلمان العراقي أكد في بيان، تحديد 
الخميس موعدا لجلسة التصويت على منح الثقة 
الوزراء  ورئيس  عالوي  دعا  بعدما  للحكومة، 
الجلسة،  لعقد  عبدالمهدي  عادل  المستقيل 
اإلثنين الماضي، لكن يبدو أن البرلمان لم يتفق 

على هذا الموعد.
فقد دعا النائب األول لرئيس البرلمان، حسن 
الذي  »سائرون«،  تحالف  في  العضو  الكعبي، 
رئيس  لكن  جلسة  عقد  إلى  الصدر،  يدعمه 
وطلب  األمر  عارض  الحلبوس  محمد  البرلمان 

عقدها في وقت الحق.
محمد  بخصوص  أميركي  تعليق  أول  وفي 
عالوي منذ تكليفه في األول من فبراير، كمرشح 
توافقي، قال بومبيو إنه أبلغه في اتصال هاتفي 
العراق  يكون  أن  تدعم  المتحدة  الواليات  أن 

»قويا وسياديا ومزدهرا«.
في  سنية  كتلة  أكبر  قررت  جانبها  من 
مقاطعة  العراقية،  القوى  تحالف  وهو  البرلمان 
تحالف  وجدد  عالوي،  حكومة  على  التصويت 
القوى العراقية في بيانه »موقفه الثابت برفض 
المنهج الذي يتعامل به عالوي المكلف بتشكيل 
الحكومة، فهو منهج أزموي ال يتناسب والهدف 
بين  األزمات  حل  في  تشكيلها  من  المزمع 
الحكومة  بين  أو  جهة  من  والشعب  الحكومة 
الذي  األمر  أخرى،  جهة  من  السياسية  والقوى 
سيزيد من حالة االحتقان واالضطراب في وقت 
نحن أحوج ما نكون فيه إلى حكومة غير جدلية 
تزيد  وال  والسياسي،  الشعبي  باإلجماع  تحظى 
التحالف،  وطالب  الراهنة،  االنقسام  حالة  من 
بشخصية  عالوي  باستبدال  السياسية  القوى 

برصاص  عناصرها  أحد  لمقتل  انتقامًا  إسرائيل؛ 
القوات اإلسرائيلية األحد.

تذكير للجهاد
تابعة  أهدافًا  إسرائيلية  مقاتالت  وقصفت 
في  دمشق  جنوب  اإلسالمي«  »الجهاد  لحركة 
التابعة  األهداف  عشرات  إلى  باإلضافة  سورية، 

للحركة في جميع أنحاء قطاع غزة.
بأن  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وأفاد 
الغارات تسببت بمقتل ستة مقاتلين على األقل، 
اللذان أعلنت »سرايا القدس«  بينهم العنصران 
مقتلهما. وقالت »سرايا القدس« في بيان إنها 
)23 عامًا(  المجاهدين زياد أحمد منصور  »تزف 
وسليم أحمد سليم )24 عامًا( اللذين ارتقيا إثر 

قصف صهيوني في دمشق«.
ومنذ اندالع النزاع في سورية في 2011 شن 
سورية  في  الغارات  مئات  اإلسرائيلي  الجيش 

حل  في  وتسهم  الجماهير  رضا  تحوز  مقبولة 
المشكالت ال تجذيرها«.

األحزاب  بين  السياسية  المفاوضات  وتوقفت 
الجنود  وجود  مسألة  بشأن  والسنية  الشيعية 

األميركيين البالغ عددهم 5200 في العراق.
طردهم  قرار  على  النواب  مجلس  وصوت 
وبشكل  بقاءهم  األكراد  يدعم  فيما  البالد،  من 
خاص لمحاربة الخاليا النائمة لتنظيم »داعش«. 
مورغان  الخارجية،  وزارة  باسم  الناطقة  وقالت 
»شدد  بومبيو  إن  بيان  في  أورتيغوس، 
المتحدة  الواليات  حماية  العراق  واجب  على 

ودبلوماسيي التحالف وعناصره ومنشآته«.
»ضرورة  بشأن  عالوي  مع  بومبيو  وتحدث 
لقتل  حدا  المقبلة  العراقية  الحكومة  تضع  أن 
متظاهرين وتحقيق العدالة للذين قتلوا وجرحوا 

وتلبية مظالمهم المشروعة«.
العراقي  الوزراء  رئيس  مكتب  وصف  فيما 
للتهنئة.  اتصال  بأنها  بومبيو  مع  المحادثة 
ولم تعبر وزارة الخارجية األميركية عن التهاني 
»رئيس  بأنه  عالوي  وصفت  لكنها  صراحة، 

الوزراء الجديد«.
أكتوبر  من  األول  منذ  العراق  ويشهد 

استهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري 
وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب اهلل اللبناني، لكن 

نادرًا ما تبنت إسرائيل هذه الغارات.
وهذه ليست المرة األولى التي تستهدف فيها 
بغارات  سورية  في  اإلسالمي«  »الجهاد  حركة 
غارة  أسفرت  الفائت  نوفمبر  وفي  إسرائيلية. 
في دمشق  المزة  حي  في  مبنى  على  إسرائيلية 
في  القيادي  نجل  أحدهما  شخصين،  مقتل  عن 

حركة »الجهاد اإلسالمي« أكرم العجوري.

لسنا في عجلة من أمرنا
انتخابية:  بجولة  يقوم  الذي  نتانياهو  وقال 
للحرب،  للذهاب  أمرنا  من  عجلة  في  »لسنا 
أن  يمكن  ذلك  أن  حماس  تعلم  أن  يجب  لكن 
يحدث في أي وقت. لقد أعددنا لحماس أشياء ال 
يمكن حتى تخيلها«. من جهتها قالت »الجهاد 
اإلسالمي« إنها شنت هذا القصف ردًا على مقتل 

 550 نحو  خاللها  قتل  مسبوقة  غير  احتجاجات 
معظمهم  آخرين،  ألفا   30 وأصيب  شخصا 
األحد  مساء  متظاهر  وُقتل  المتظاهرين.  من 
برصاص قوات األمن في ساحة التحرير الرمزية 

وسط بغداد.
الفرنسية  الوكالة  وأصيب أخيرا أحد مصوري 
برصاص بنادق صيد انطلقت من مواقع وجود 
قوات الشرطة، فيما تقول السلطات إن مسلحين 
مجهولي الهوية يطلقون النار على المتظاهرين 
وقوات األمن على حد سواء. من جانبها، نددت 
غير  األسلحة  هذه  باستخدام  المتحدة  األمم 

القانونية.
وواشنطن  بغداد  بين  العالقات  وتراجعت 
الواليات  أثارت  أن  بعد  مستوياتها،  أدنى  إلى 
توجيه  إثر  العراقيين،  القادة  غضب  المتحدة 
ضربة بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل الجنرال 
اإليراني قاسم سليماني، ونائب الحشد الشعبي 

أبومهدي المهندس، قرب مطار بغداد.
عدة  إيران  أطلقت  أن  بعد  التوتر  وتصاعد 
جنود  فيهما  يتمركز  قاعدتين  على  صواريخ 
هجمات  عن  تقارير  مع  العراق،  في  أميركيون 

جديدة في األسابيع الماضية.

 27( الناعم  علي  محمد  ويدعى  عناصرها،  أحد 
الجهادي،  تأدية واجبه  »أثناء  الذي سقط  عامًا( 
باستهدافه  سافرًا  عدوانًا  االحتالل  ارتكب  حيث 
بطريقة  وسحبه  الطاهر  بجثمانه  والتنكيل 
الجيش  وبحسب  والحقد«.  العدوانية  على  تدلل 
جرافة  سحبت  الذي  القتيل،  فإن  اإلسرائيلي 
اإلسرائيلية،  األراضي  داخل  إلى  جثته  إسرائيلية 
متفجرة  زرع  برفقته  كان  آخر  ناشط  مع  حاول 
والدولة  القطاع  بين  الفاصل  السياج  قرب 

العبرية.
في  فلسطينيون  »اقترب  لصحفي  وفًقا 
تقوم  أن  قبل  الرجل  جثة  الستعادة  محاولة 
السياج  إلى  وإعادتها  بنقلها  إسرائيلية  جرافة 
العمل  هذا  الفلسطينيون  واعتبر  الحدودي«. 

تنكياًل بجثة القتيل.

البشاعة
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، 
في  الفلسطينية  الحكومة  جلسة  مستهل  في 
رام اهلل، »شاهدنا جريمة بشعة لالحتالل، حيث 
اغتالت قواته في خان يونس الشاب محمد علي 

الناعم ونكلت بجثته وخطفتها«.
في  بارد  »بدم  قتل  الفلسطيني  أن  وأضاف 
صورة يندى لها جبين اإلنسانية وفي تجاهل تام 
للقانون الدولي الذي تنتهكه إسرائيل ليل نهار. 
ندين هذا األمر«. وتلقت أم حسن، والدة محمد 
الناعم، خبر »استشهاد ابنها بالصدمة« ووصفت 
لقطة رفعه بالجرافة بـ»البشاعة« متساءلة: »هل 

هم جبناء إلى هذا الحد ليخافوا من الجثة؟!«.
يظهر  غزة  من  فيديو  انتشر  الحادثة،  وبعد 
رجال  كان  فيما  الشاب،  جثة  من  تقترب  جرافة 
وسمع  سحبها.  يحاولون  مسلحين  غير  بدوا 
االبتعاد،  إلى  باآلخرين  دفع  نار  إطالق  صوت 
دبابة  وشوهدت  الجثة.  سحب  للجرافة  أتاح  ما 
الجرافة. وتتبع إسرائيل سياسة  إلى جانب هذه 
احتجاز جثث ناشطين من غزة الستخدامها في 
تحتجز  التي  »حماس«  حركة  مع  تبادل  عمليات 

جنديين إسرائيليين منذ 2014.

العراق  باعتراض  األميركيون  القادة  وندد 
على قتل سليماني على أراضيه، وهدد الرئيس 
دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية في حال 
البالغ  األميركيين  الجنود  بإخراج  بغداد  قامت 
تشهد  التي  البالد  من  عنصر   5200 عددهم 
فوضى منذ غزو الواليات المتحدة إلطاحة نظام 

صدام حسين العام 2003.
الوزراء  رئيس  من  طلبا  بومبيو  ورفض 
المنتهية واليته، عادل عبدالمهدي، إرسال وفد 
لمناقشة سحب القوات، وقال علنا إن العديد من 
بقاء  العراقيين طلبوا في مجالس خاصة  القادة 

القوات األميركية.
التي  المسبوقة  غير  االحتجاجات  ودفعت 
تطالب  التي  الجنوب،  ومدن  بغداد  تشهدها 
الطبقة  وتغيير  شاملة  سياسية  بإصالحات 
السياسية، التي تسيطر على مقدرات البالد منذ 
في  عبدالمهدي  عادل  استقالة  إلى  عاما،   17
المتظاهرون  ندد  ذاته،  الصعيد  على  ديسمبر. 
وزير  منصب  شغل  الذي  عالوي  باختيار 
باعتباره  الماضية،  السنوات  خالل  االتصاالت 
يتظاهرون  التي  الحاكمة  النخبة  من  مقربا 

ضدها منذ أشهر.

غزة – وكاالت

بغداد – وكاالت

● قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي

● رئيس الوزراء العراقي توفيق عالوي● احتجاجات شعبية  في بغداد

الرياض – وكاالت

● خالد باطرفي



اقتصاد

كالم في األرقام

  زرعتها مصر هذا الموسم
»وزارة الزراعة المصرية«

قالوا

08

العاملين  مرتبات  جاهزية  الوفاق  بحكومة  المالية  وزارة  أعلنت 
منظومة  لمخرجات  وفقا  الجاري،  فبراير  شهر  عن  الحكومية  بالقطاعات 

الرقم الوطني.
وقالت الوزارة في بيان إن »إجراءات الصرف ما زالت رهينة باستجابة 

مصرف ليبيا المركزي«.
المركزي  المصرف  إعادة  الماضي  يناير   23 في  أعلنت  المالية  وكانت 
أو  أي مسوغ  »دون  للوزارة  يناير  بمرتبات شهر  الخاصة  المالية  الحوالة 

مبرر قانوني بالرغم من توافر التغطية المالية بحسابات الخزانة«.
وعادت الوزارة في 9 فبراير وحمّلت المصرف مسؤولية التأخير والتعثر 
في صرف مرتبات شهر يناير رغم إحالتها إذونات الصرف الخاصة بالشهر 

قبل انتهائه.

 مرتبات فبراير بانتظار استجابة »املركزي«

فيروس كورونا المستجد 
يعرض انتعاش االقتصاد 
العالمي للخطر.

مديرة صندوق النقد 
الدولي
كريستالينا جورجييفا

3.4

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

السنة الرابعة
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اقتصاديات الهلع!

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

بمجرد حدوث أي طارئ عالمي، سرعان ما يدب الهلع بين 
المستثمرين، وتوفر اآلليات التجارية الحديثة المرونة الكافية 
لتغيير المواقع من مجال إلى آخر بسرعة كبيرة، حيث تنتقل 
االستثمارية  واألدوات  الصناعات  وعبر  الحدود  عبر  األموال 

بسرعة البرق.
تتناقل األخبار واإلشاعات بين األثير، وتسبب حالة ضبابية 
تنقطع فيها رؤية ما سبق من توقعات االتجاهات االقتصادية 
والربحية، ويسارع الكثيرون إلى حماية مدخراتهم لتحويلها 

إلى مجاالت استثمارية أكثر أمنًا، ولكنها قد تكون أقل ربحًا.
الهلع أصاب األسواق في األسبوع الحالي من انتقال عدوى 
فيروس »كورونا« عبر الحدود الصينية إلى قارات أخرى، وفي 
االستجابة األولى لموجة الهلع يمكن أن نتوقع تراجعًا كبيرًا 
في سوق أسهم المناطق األكثر تأثرًا بانتشار المرض، ومن 
ناحية  من  االنتشار  بمسار  المرتبطة  السلع  تلك  بأسعار  ثم 

التصنيع أو النقل.
آثار الهلع–وفقًا للتجربة–مضخمة جدًا خصوصًا في بداية 
قد  وأحيانًا  ضبابية،  الرؤية  تكون  عندما  الطارئ  حدوث 
تترك الحركة الحادثة استجابة للهلع آثارًا غائرة وعميقة في 
المرحلة التي تأتي بعد انحسار موجة الفوضى التي تحدثها 

القرارات العشوائية فترة الهلع.
ردود  عقلنة  إلى  واالقتصادية  السياسية  األجهزة  تحتاج 
على  باالعتمادات  وذلــك  الالاستقرار،  مرحلة  على  فعلها 
التي تثار عند  المخاوف  الذاتية مع محاولة احتواء  إمكاناتها 

المستثمرين نتيجة قلقهم على أمن مدخراتهم.
االرتباك  ولكن  الصعوبة،  غاية  في  مهمة  جدال  بال  هي 
مستقبل  في  حاسمًا  يكون  قد  الظروف  هذه  يصاحب  الذي 

مشاريع اقتصادية كثيرة نتيجة سحب التمويل المالي لها.
األموال ال تختفي وال تتبخر، بل تنتقل من أصل إلى 
و»الــدوالر«،  »الذهب«،  معروفة  اآلمنة  األصول  آخر، 
األصول  أما  الثمينة«،  المعادن  و»بعض  »العقارات«، 
المشكوك فيها هي »األسهم«، »السندات الحكومية«، 

»العمالت غير الدوالر«.
أسواق  بين  فروقًا  هناك  أن  أيضًا  نالحظ  أن  يجب 
األسهم، حيث يتحرك المال من األسواق األكثر تهديدًا 
إلـــــى األســــــواق 
عن  نسبيًا  البعيدة 

التهديد.
كـــــم يــحــتــاج 
تمر؟  أن  للزوبعة 
الزوبعة  العادة  في 
تحتاج  الرئيسية 

تكون  أسبوع  نحو  إلــى 
إلى  مرتبكة  الحركة  فيها 
حد كبير، ويمكن أن تمتد 

إلى أبعد من ذلك، لكن ليس بالقوة نفسها.
المشكلة هي في مرحلة التعافي بعد الصدمة، فهي إما أن 
تكون على هيئة »V« وهو الوضع الذي تسترجع فيه األسواق 
عافيتها بسرعة نتيجة الكتشاف المستثمرين »حماقتهم« في 
الخوف على أموالهم، أو أن تكون على هيئة »U« وهو الوضع 
الذي تستمر فيه أسباب األزمة دون إيضاح كافٍ من األجهزة 

الرقابية على مدة استمرارها .
عادة تستمر هذه الفترة من ثالث أشهر إلى سنة، وأحيانا 
التعافي مبكرًا  يكون  ، وهي عندما   »W« األزمة هيئة تتخذ 
جديدة  انتكاسة  من  يسبب  بما  صحيح  أساس  على  وليس 

للسوق.
أن  المنتجة  ــراف  األط تحتاج  األزمــة  بعد  ما  مرحلة  في 
الطارئ  أحدثه  الــذي  االضطراب  مع  التعامل  كيفية  تقرر 
بآليات تصريف  كثيرًا  اإلنتاجية، هذا سيتعلق  أنظمتها  على 
المخزون، وتسعير اإلنتاج الجديد، وتسريع التطور الذي فقد 

مقارنة مع المنافسين.
أزمة  قبل  أنتجتها  التي  فالسلع  مثااًل،  الصين  نأخذ 
»»كورونا« ومجمدة في مخزونات كبيرة اليوم، ستحتاج إلى 
تصريف في أسواق جديدة، أو القديمة ولكن لن تكون بنفس 

السعر.
السعر  لرفع  التخزين  تكلفة  ضغط  هناك  سيكون  فبينما 
سيقابله من ناحية أخرى ضغط التطور )مثاًل مالبس شتوية 
في الصيف أو مالبس موضتها قديمة(. ولي بعض المالحظات 

عن حالة السوق اليوم وهي تشرح بعض الحقائق:
المالحظة األولى: تراجع أسواق األسهم والسندات عالميًا، 
فاألسواق كلها متراجعة لكن هناك تباينًا في قيمة التراجع، 
والنرويج  روسيا  في  األثقل  كقيمة مطلقة هو  التراجع  بينما 
والواليات المتحدة واليونان، ولكن بنسبة مئوية فإن تراجع 
مؤشر »هانغ سنغ الصيني« هو األكثر، بينما مؤشر »ستاندرد 

آند بورز 500« هو التراجع األقل.
التراجع الحالي رغم شدته لم يصل بعد إلى مرحلة األزمة 
حتى اآلن، إذ لم يتجاوز نسبة %6 من أعلى نقطة وصل لها 
مؤشر »ستاندرد آند بورز 500«، مقارنة بالتراجع الذي حدث 
في األزمة المالية العالمية سنة 2008، الذي وصل إلى 33%.

في  للمستثمرين  التقليدي  السلوك  الثانية:  المالحظة 
الكبير  الذهب والدوالر، وهذا واضح في االرتفاع  إلى  اللجوء 
لسعر الذهب الذي وصل إلى زيادة 10 %، والدوالر الذي وصل 

إلى 3 % مقابل اليورو.
بعد  السعران  سيتراجع  هل  هو:  اآلن  المطروح  السؤال 

انقشاع غبار األزمة.
في تصوري الشخصي أن الذهب سيفقد القيمة أسرع من 
التي ستستمر فيها  الفترة  الدوالر وهذا سيعتمد على طول 
األوضاع الحالية، ويالحظ كذلك أن هناك قوة ألسعار الفضة، 

بينما يوجد تراجع كبير في أسعار الحديد.
المالية  األســواق  في  جسيم  خطر  إلى  يشير  ما  يوجد  ال 
بارتباك شديد بين  إنما حالة هلع كبير تتحرك فيه األموال 
الخيارات، ولكي أكون اقتصاديًا محترفًا يجب أن أقول أما من 
الناحية األخرى فإن هذا ال يؤكد أننا وصلنا إلى األسوأ، ويبقى 

األمر مرشحًا لمزيد االنهيارات في حال اشتداد األزمة.

ليبي اقتصادي  محلل   *

 د.محمد احمد *

تحتاج األجهزة السياسية 
واالقتصادية إلى عقلنة 
ردود فعلها على مرحلة 

الالاستقرار

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4133دوالر أميركي
1.5368يورو

1.8356الجنية االسترليني
0.3766الريال السعودي
0.3848درهم إماراتي

0.2012االيوان الصيني

2020 26 فبراير  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

مليون فدان قمح

االقتصاد الليبي »محتكر«.. والقرارات العشوائية تزيد التشوهات
أداء  أخيرا  صدرت  اقتصادية  دراسة  انتقدت 
معتبرة  المناحي،  كافة  من  الليبي  االقتصاد 
أنه »اقتصاد محتكر موجة منكمش منعزل عن 
واختالالت  تشوهات  من  يعاني  الدولية  البيئة 
بنفس  السابقة  األخطاء  تكرار  على  ناجمة 

السلوك واألخطاء واألشخاص«.
المركز  أصــدرهــا  التي  ــدراســة  ال ونــوهــت 
 2019 العام  حصاد  حول  العربي،  الديمقراطي 
غير  القرارات  في  بـ»العشوائية  وصفته  ما  إلى 
في  اختالالت  عليها  ترتب  ــذي  ال المدروسة 
حدة  ــادة  زي في  تسبب  مما  الليبي  االقتصاد 

التشوهات«.
وأشار الباحث في الشأن الليبي محمد يوسف 
لـ»استمرار  السلبية  االنعكاسات  إلى  درميش، 
شح السيولة اآلن، المماطلة في تطبيق برنامج 
اإلصالح االقتصادي بما فيه من عيوب، وتدني 
وضوح  وعدم  المصرفي  القطاع  أداء  مستوى 
البرنامج الزمني لعملية التخفيض المزعومة في 

قيمة الضرائب المفروضة«.
على  رسوم  بقرار فرض  مثال  الباحث  وضرب 
انخفاض  في  تسبب  مما  األجنبية  العمالت  بيع 
إلى  الدوالر  أمام   1.40 الليبي من  الدينار  قيمة 
3.90 أمام الدوالر، الفتا إلى آثاره السلبية على 
الفرد  دخل  مستوى  وانخفاض  األسعار  مستوى 

وانخفاض فرص العمل وأزمة اإلسكان.
وال تساهم كل مؤسسات الدولة المالية التي 
والمليارات  الماليين  بعشرات  رأسمالها  يقدر 
الباحث  وفق  التنمية،  في  والخارج  الداخل  في 
الحكومة  أصدقاء  من  »مستغلة  إنها  قال  الذي 
الشخصية«،  مصالحهم  لخدمة  والمسؤولين 
مثل  ومــؤســســات  شــركــات  ــدة  ع ــى  إل مشيرا 
المؤسسة الليبية لالستثمار التي يقدر رأسمالها 

بـ75 مليار دوالر.
االحتكار  على  القضاء  الــدراســة  واقترحت 
العالمي  االقتصاد  مع  الوطني  االقتصاد  وإدماج 
واضحة  معايير  وفــق  منظم  علمي  بأسلوب 
توحيد  على  العمل  مع  ومــدروســة  ومــحــددة 
مؤسسات الدولة المنقسمة، داعية إلى االبتعاد 
وفتح  الضرائب  وفرض  االنكماش  سياسة  عن 

أفق جديدة لتنوع مصادر الدخل القومي.
بالقطاع  باالهتمام  الباحث  ــى  أوص كما 
والبيئة  له  المناسب  المناخ  وتوفير  الخاص 
المناسبة للعمل وفتح سجل خاص للموردين في 
وزارة االقتصاد بالتنسيق مع المصرف المركزي 
حرفي   – أعمال  –رجل  تاجر   – وكيل   – )مصنع 
إلخ( بحيث تكون االعتمادات موزعة طول السنة 

لضمان تدفق السلع والخدمات طول السنة مع 
ضرورة دفع نسبة 30 % من قيمة االعتماد كاش 
في  يساهم  لكي  االعتماد  فتح  عند  للمصرف 
التضخم  وامتصاص  السيولة  أزمة  تخفيف حدة 

في األسعار.
الدراسة أوصت أيضا بالعمل على فتح وتفعيل 
سوق األوراق المالية وفق المعايير الدولية على 
أن يكون تحت سلطة المصرف المركزي، وإلغاء 
التي تخدم مصالح أصدقاء  العشوائية  القرارات 
كل  وسحب  والمسؤولين  والسماسرة  الحكومة 
واإلبقاء  الضرائب  بفرض  المتعلقة  القرارات 
على التعريفة الجمركية المعمول بها في قانون 
الجمارك الليبي والتركيز على ضرائب الدخل من 

هامش الربح المحقق.
وأشار الباحث إلى أهمية إعادة هيكلة القطاع 
باالستثمار  واالهتمام  العمالة،  وهيكلة  العام 

البشر، وإعطاء الصالحيات للبلديات وإعادة  في 
لسهولة  الحالية  التقسيمات  من  فيها  النظر 
المشاكل،  على  والقضاء  الخدمات  تقديم 
مؤسسات  كل  في  المرتبات  نظام  وتوحيد 
الدولة من أجل تحقيق العدالة في التوزيع، وفتح 
االعتمادات بصورة منتظمة طول السنة وإعطاء 

األولوية للسلع الضرورية.
وإقليمية  دولية  اقتصادية  منظمات  وتبدي 
بنك  قال  إذ  الليبي،  االقتصاد  أداء  من  قلقها 
معرض  الليبي  االقتصاد  إن  األفريقي  التنمية 
التنويع  خطط  تعثر  بسبب  مستقباًل؛  لصدمات 
االقتصادي، مع اعتماد الحكومة على %96 على 
إلى  مشيرا  موازنتها،  إلعداد  الطاقة  صــادرات 
التضخم بسبب  النفط، وارتفاع  انخفاض أسعار 

حرب طرابلس.
في  االقتصادية  ــاق  اآلف حول  تقريره  وفي 
الليبي  2020، ، يقول إن نمو االقتصاد  أفريقيا 
على  يتوقف  و2021   2020 العامين  خــالل 
تعثر  أن  إلى  مشيرا  النفط،  إنتاج  زيادة  ضرورة 
الحكومة  اعتماد  مع  االقتصادي  التنويع  خطط 
على %96 على صادرات الطاقة إلعداد موازنتها 

يعرض البالد لصدمات مستقباًل.

للمؤشرات  المستقبلية  اآلفـــاق  ــول  وح
االقتصادية في ليبيا، لفت البنك األفريقي إلى 
الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  تباطؤ 
 ،2019 العام  في   4% بنسبة  يقدر  ما  إلــى 
نسبة  إن  وقال  النفط.  أسعار  انخفاض  بسبب 
 ،2019 التضخم قد عاودت ارتفاعها في العام 
تراجعت  كانت  أن  بعد  طرابلس،  حرب  بسبب 
العام  مــن  األول  والــربــع   2018 الــعــام  فــي 

الماضي.
إلى  زاد  فقد  المالي  العجز  حالة  وبخصوص 
في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   10.9% نسبة 
وأرجع   ،2018 العام  في  بـ7.4%  مقارنة   2019
على  النفط  أسعار  انخفاض  إلى  السبب  البنك 
الرغم من زيادة اإلنتاج إلى 1.15 مليون برميل 
من  ارتفاعا   ،2019 من  الثاني  الربع  في  يوميا 

970 ألف برميل في العام 2018.

دراسة اقتصادية حديثة:

●  مقر  المصرف المركزي في طرابلس

القاهرة - الوسط

فرض رسوم على بيع العمالت 
األجنبية خفض مستويات الدخل 

وزاد أزمة اإلسكان

غورغييفا: مسألة األمن تمثل خطرا على النمو

صندوق النقد: نمو االقتصاد الليبي مشروط بالتكامل اإلقليمي
الليبي  االقتصاد  تحقيق  الدولي  النقد  صندوق  توقع 
إلى  الممتدة  الفترة  في   3.9% بنسبة  النمو  في  مكاسب 
العام 2023. لكن الصندوق قال إن »األمر مشروط بإطالق 
عملية التكامل التجاري اإلقليمي«، في وقت أكدت المديرة 
التنفيذية للصندوق، كريستالينا غورغييفا، أن مسألة عدم 
في  االقتصادي  النمو  على  تمثل خطرا  ليبيا  في  االستقرار 

المنطقة المغاربية ككل.
المغرب  تواجهه منطقة  الذي  الحقيقي  التحدي  ويتمثل 
الكبير الغنية بالنفط والغاز والمنتجات الزراعية والسياحة، 
في االندماج الكامل والسريع في تدفقات التجارة الدولية، 
بزيادة  سيسمح  الكامل  االقتصادي  التكامل  أن  حين  في 
كبيرة في الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل النمو في كل من 

دول المغرب الكبير، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وأوضح في تقرير حديث له لمناسبة ذكرى تأسيس اتحاد 
الناتج  النمو  أن مكسب   1989 فبراير  في  العربي  المغرب 
يرتفع  أن  يمكن   2023 العام  حتى  التجاري  التكامل  عن 
إلى %1.6 في الجزائر، و%3.9 في ليبيا، و%3.4 في تونس، 

و%4.1 في المغرب، و%5.5 في موريتانيا.
المنطقة  داخل  التجارية  التبادالت  نسبة  تمثل  وحاليا 
المغاربية أقل من %5 من إجمالي التجارة الخارجية للدول 
المغاربية، وهي نسبة أقل بكثير من جميع الكتل التجارية 

اإلقليمية األخرى.
التكامل  زيادة  أن  الدولي  النقد  لصندوق  تقرير  واعتبر 
جاذبية  أكثر  المنطقة  ستجعل  المغاربية  ــدول  ال بين 
لالستثمار األجنبي المباشر، وستساعد على خفض تكاليف 
بين  الخالفات  عن  النظر  وبغض  المنطقة.  داخل  التجارة 
المغرب والجزائر التي تحول دون إعادة بعث هياكل االتحاد 
فإن االندماج بحاجة إلى تحقيق استقرار سياسي وأمني في 

عموم المنطقة.
الدولي،  النقد  لصندوق  التنفيذية  المديرة  فقد صرحت 
االثنين  المغرب  إلى  لها  زيارة  غورغييفا، خالل  كريستالينا 
عدم  حالة  تأثير  حول  صحفيين  سؤال  على  ردا  الماضي 
االستقرار االقتصادي والسياسي في ليبيا بأن مسألة »األمن 
تدعو إلى القلق وتمثل خطرا على النمو االقتصادي، ونأمل 
أن تساعد الجهود الدبلوماسية الجارية في تحقيق تسوية 

سلمية وعاجلة للصراع الدائر في ليبيا«.
وتأسفت كريستالينا غورغييفا لكون المنطقة المغاربية 
من أقل المناطق ترابطا مع العالم من الناحية االقتصادية، 

المغاربي  »االندماج  بعنوان  الستطالع  نتائج  عن  الثالثاء 
لسنة 2020«.

 وُأجري االستطالع بين 15 أكتوبر و30 ديسمبر الماضيين 
على عينة من 1200 مواطن مغربي موزعين على 12 جهة 

تتكون منها المغرب.
الجزائر،  )المغرب،  المغاربية  المنطقة  إن  المعهد  وقال 
تونس، ليبيا وموريتانيا( تمثل إحدى المناطق األقل اندماجا 

في العالم سياسيا واقتصاديا.
وأفاد بأن %83 ممن شملهم االستطالع رأوا أن الصراع 
يعرقل  الذي  األساسي  العامل  هو  والجزائر  المغرب  بين 

ما  إلى  مشيرة  االندماج،  لزيادة  الهائلة  اإلمكانات  رغم 
توصلت إليه أبحاث الصندوق أن »هذا االندماج يمكن أن 
يرفع النمو في كل بلد مغاربي بمقدار نقطة مئوية واحدة 

في المتوسط على المدى الطويل«.
كما أكدت أن تعزيز االستثمار والتجارة والنمو سيساعد 
حاجة  يمثل  ما  وهو  الوظائف،  وخلق  االندماج  زيادة  على 
أربعة  كل  بين  عاطل  شاب  يوجد  إذ  المنطقة،  في  ماسة 

شباب حسب قولها.
السياسات  لتحليل  المغربي  المعهد  السياق كشف  وفي 
يوم  الرباط،  بالعاصمة  )غير حكومي(، في مؤتمر صحفي 

مشروع االتحاد المغاربي. وتبادلت المغرب والجزائر فرض 
وردت   ،1994 العام  الرباط  فرضها  بعدما  دخول،  تأشيرة 
اتهامها بالوقوف  الحدود، بعد  الجزائر بالمثل وقرر إغالق 

وراء هجوم مسلح داخل المغرب.
ورغم الوضع الراهن، أعرب %58 ممن شملهم االستطالع 
عن تفاؤلهم بمستقبل االتحاد المغاربي في 5 أو 10 سنوات 
قوية  اجتماعية  روابط  وجود  االستطالع  وأظهر  المقبلة. 
نصف  أفاد  إذ  المغاربية،  الدول  بقية  مع  المغاربة  تربط 
المشاركين في االستطالع بأن لديهم عالقة اجتماعية مع 

أحد المواطنين بالمنطقة المغاربية.

الجزائر - عبدالرحمن أميني

●  شعار  صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن
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التي  ــوال  األم أن  الدولي  البنك  لصالح  خبراء  أعدها  داخلية  دراســة  كشفت 
من   7.5% نحو  أن  أظهرت  إذ  الفقيرة،  البلدان  في  الفساد  تغذي  البنك  يقدمها 
إلى  اختالسها وتحويلها  يجري  النامية  الدول  المالية لصالح  الدولي  البنك  تحويالت 

مالية في سويسرا ولوكسمبورغ وسنغافورة. مالذات 
عاصفة  إلى  إخفاءها  البنك  حاول  التي  الدراسة  هذه  مضمون  تسرب  أدى  وقد 

من االنتقادات وردود الفعل في األوساط الدولية ولدى المنظمات غير الحكومية.
الدولية،  االعالم  وسائل  في  واسع  نطاق  على  تداولها  جرى  التي  الدراسة  وتضع 
موقف  في  الفقيرة  الدول  إلى  تنمية  مساعدات  بتقديم  المعني  الدولي،  البنك 

شديد الحرج، حسب ما ذكرت وكالة »آكي« اإليطالية.
تتلقى  التي  ــدول  ال في  والنخبة  المسؤولين  قيام  عن  الــدراســة  وتتحدث 
عن  وتساءلت  مالية،  بمالذات  حسابات  في  ووضعها  األموال  باختالس  المساعدات 
يغذي  األموال  كبيرًا من  جزًءا  أن  »تبين  الدولي،  البنك  عمل  فعالية وصدقية  مدى 

النص. الغنية«، وفق  والبلدان  الغربية  المالية  المراكز  الفساد لصالح 

 دراسة: مساعدات التنمية تغذي الفساد بالدول النامية

أعمال  بعد  رزين  سيدي  مصفاة  تشغيل  الجزائر  أعــادت 
تحديث رفعت اإلنتاج السنوي إلى 3.645 مليون طن من 2.7 

مليون طن قبل عام.
البنزين  تصدير  بدء  للوقود  المستوردة  الجزائر  تستهدف 
على  تحديثات  بعد   2024 في  والديزل  القادم  العام  من 
الرسمية،  الجزائرية  األنباء  وكالة  ذكرته  حسبما  مصافيها، 
وكالة  وفق  رزين،  مدير مجمع سيدي  بوخالفة  نقال عن حسن 

»رويترز«.
ُأغلقت  التي  المصفاة  جراد  العزيز  عبد  الوزراء  رئيس  افتتح 
الهندسة  شركة  نفذتها  تحديث  بأعمال  للقيام   2018 في 

الصينية. واإلنشاءات  البترولية 
المكررة  المنتجات  من  طن  مليون   30 حوالي  الجزائر  تنتج 
سنويا وتستورد كميات كبيرة لتلبية الطلب المحلي المتنامي.
2.7 مليون طن  البنزين  وبلغ إنتاج الجزائر عضو أوبك من 
وفقا  أربعة ماليين طن،  المحلي  االستهالك  بينما   ،2019 في 

لبوخالفة.
في  التصدير  وبدء  العام  االستيراد هذا  لوقف  البلد  ويطمح 

2021 بعد االنتهاء من تحديث باقي المصافي.
على  أيضا  ستساعد  التحديث  »خطة  إن  بوخالفة:  وقال 

.»2024 زيادة إنتاج الديزل، لتبدأ الجزائر تصديره في 

 إعادة تشغيل مصفاة نفط جزائرية
السعر بالدوالرنوع الخام

53.46برنت

53.40غرب تكساس

54.32دبي

56.14سلة أوبك

54.70أورال
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لمصلحة  ليبيا  أهمية  أكوبوف،  بيوتر  الروسي  المحلل  أكد 
المشاركة  أن  إلى  ولفت  واالقتصادية،  الجيوسياسية  روسيا 
الروسية الفاعلة في تسوية األزمة الليبية ستقوي مكانة موسكو 

على المسرح العالمي.
ونقله  الروسية  »فزغلياد«  بجريدة  مقال  في  أكوبوف  وأوضح 
وموقعها  بتاريخها  ليبيا  أن  السبت،  الــيــوم«،  »روسيا  موقع 
لروسيا«  شريًكا  »حتمًا  ستكون  نخبتها  وتركيبة  الجيوسياسي 
للتنسيق  وإنما  الحديد،  سكك  وبناء  األسلحة  لشراء  فقط  ليس 
الطاقة  والعمل مع شركات  والغاز،  النفط  المشترك ألسعار سوق 

الروسية.
ا في أفريقيا والعالم  وتوقع أن تعود ليبيا المستقلة العبًا مهمًّ
في  المتنازعين  الجانبين  كال  تدفع  روسيا  أن  إلى  الفتًا  العربي، 
ليبيا إلى المفاوضات »بكل طريقة ممكنه« أماًل في الوصول إلى 

دولة قوية وموحدة.
وأوروبا  روسيا  محاوالت  أن  إلى  الكاتب  أشار  اإلطار،  هذا  وفي 
ليبيا  في  العسكرية  المواجهات  تحويل  في  اآلن  حتى  تنجح  »لم 
الروسية  األوروبية  المساعي  فشل  وأرجع  تفاوضية«،  عملية  إلى 

لحل األزمة الليبية إلى التدخالت األجنبية في ليبيا.
صرحت  الجديدة  الليبية  »السلطات  أن  من  الرغم  على  وقال 
جديدة،  آخرى  وإبرام  القديمة  العقود  تجديد  في  برغبتها  مرارًا 
فمن الواضح أن العمل الحقيقي لن يسير إال بعد استعادة وحدة 

الدولة الليبية«.

موافقة  سيطلب  إنه  والتعمير  لإلنشاء  األوروبــي  البنك  قال 
أفريقيا  منطقة  في  التوسع  بشأن  مايو  في  فيه  المساهمين 

جنوبي الصحراء.
»رويترز«  لوكالة  شاكرابارتي،  سوما  البنك،  رئيس  وأوضــح 
في  وتراكمي  محدود  لتوسع  مسوغات  هناك  أن  نعتقد  كـ»إدارة 
أفريقيا جنوبي الصحراء وسوف نعرضها على مساهمينا. لم نحدد 
قرار  التخاذ  الــدول  نوع  بفحص  نقوم  أن  األول  األمر  ــدول...  ال

بشأن ما إذا كان هناك مبرر للتوسع«.
وقال إن البنك يملك رأسماال كافيا يبلغ 30 مليار يورو لتمويل 
أي خطط توسع. واستثمر البنك مبلغا قياسيا قدره عشرة مليارات 

يورو في العام 2019 ويهدف الستثمار مبلغ مساو هذا العام.
ذلك  في  بما  الجزائر  لمساعدة  بــدور  البنك  يضطلع  وقــد 
تعتمد  التي  مواردها  وتنويع  االقتصاد  في  الدولة  دور  تقليص 
العام  منذ  الجزائر  االحتجاجات  والغاز. وهزت  النفط  إيرادات  على 
الماضي وأرغمت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على االستقالة في 
في  جرت  التي  االنتخابات  عقب  تبون  عبدالمجيد  وخلفه  أبريل 

ديسمبر ورفضها محتجون إلى حد كبير.
إذا  ما  لنرى  طلبا.  الجزائر  ترسل  أن  »يجب  شاكرابارتي  وقال 
جانب  وإلى  الدولي«.  القطاع  مع  التعامل  تريد  الحكومة  كانت 
لم  التي  العربي  العالم  في  القليلة  الدول  من  الجزائر  تعد  ليبيا، 
يعاني من  الذي  للبنان  تمويال  البنك  ويقدم  البنك.  فيها  يتوسع 
أزمة مالية واقتصادية شديدة تقيد إمداداته من العملة الصعبة 

المطلوبة لسداد ثمن الواردات.
ستة  البنك  وقع  عامين،  قبل  لبنان  في  عملياته  بدأ  ومنذ 
ترتيبات لبرنامج ائتمان تجاري مع ستة بنوك محلية لتقديم 220 
وتابع  أساسية.  استيراد سلع  تمويل  للمساهمة في  مليون دوالر 
رئيس البنك »ينبغي على الحكومة الجديدة بحث إصالحات مالية 
التعاطي  ينبغي  خطيرة  اقتصادية  تغيرات  وثمة  مهمة  وهيكلية 

معها«.
الشيوعية  الدول  لمساعدة   1991 العام  في  البنك  وتأسس 
السابقة في شرق أوروبا للتحول القتصاد السوق وهو مهتم أيضا 
إليه.  الجديدة االنضمام  الحكومة  إذا طلبت  الجزائر  بالتوسع في 
أغلبية  السبع حصة  الكبرى لمجموعة  القوى االقتصادية  وتمتلك 
في البنك وتوسع في نطاقه الجغرافي في السنوات األخيرة ليضم 

37 دولة من بينها مصر والمغرب وتونس في أفريقيا.
وكانت طموحات البنك في السنوات األخيرة التوسع في أفريقيا 
المساهمين.  كبار  بعض  من  مقاومة  واجه  لكنه  الصحراء  جنوب 
تقترع 69 دولة  أن  بعد  يوليو  رئاسة شاكرابارتي في  فترة  وتنهي 
وفرنسا  وألمانيا  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  بينها  من  مساهمة 
وإيطاليا واليابان في مايو على استراتيجية للفترة من العام 2021 

إلى 2021 إلى 2025 واختيار رئيس جديد.

إقفاالت النفط تلتهم 2.2 مليار دوالر خالل شهر
يتكبدها  التي  الخسائر  نزيف  تــواصــل 
الموانئ  إقفاالت  جــراء  الليبي  االقتصاد 
24 يناير الماضي،  النفطية منذ  والمنشآت 
إذ وصلت تلك الخسائر إلى نحو 2.2 مليار 
حاسم  ــي  دول موقف  غياب  وســط  دوالر، 
بشأن هذه اإلغالقات التي لم تسجل تأثيرًا 

يذكر على إنتاج النفط العالمي.
النفط  مــن  الــيــومــي  ــاج  ــت اإلن ووصـــل 
األحد  حتى  برميل،  ألف   135.7 نحو  إلى 
دعا  مما  المؤسسة،   بيان  الماضي، حسب 
اهلل  صنع  مصطفى  النفط  مؤسسة  رئيس 
إلى وصف ما يحدث بـ»الكارثة والمأساة«، 
»لوموند«  جريدة  مع  مقابلة  في  مؤكدًا 
مالية،  احتياطات  ليبيا  امتالك  الفرنسية، 
لكنها سوف تنفد بسرعة، ما يتعين عليهم 
حسب  عــار،  وهو  االقــتــراض،  إلى  العودة 

قوله.
تؤدي  أن  من  المخاوف  وتيرة  وتتزايد 
 96% يشكل  الذي  النفط  تدفق  وقف  أزمة 
تسريع  إلى  القومي  الدخل  إجمالي  من 
عملية اللجوء إلى احتياطي العملة الصعبة 
عن  الناجمة  المالية  األعــبــاء  لمواجهة 
تخوم  على  المستمرة  الحرب  تداعيات 

طرابلس.
عن  صـــادرة  رسمية  بــيــانــات  ــق  ووفـ
مليار   4.8 أنفقت  الدولة  فإن  »المركزي«، 
دينار خالل العام الماضي لدعم جميع أنواع 
ليبيا  احتياطي  بأن  علمًا  فقط،  المحروقات 
سبعة  خالل  دوالر  مليار   72 خسر  األجنبي 

أعوام.
في  النفط  إنتاج  توقف  ــة  أزم وبــدأت 
حين  الماضي،  يناير  من  عشر  السابع 
والمدن  القبائل  بـ»ملتقى  يعرف  ما  أعلن 
من  النفط  تصدير  »إيقاف  عزمه  الليبية« 
جهات  وطالب  الليبية«،  الموانئ  جميع 
بـ»فتح  الــدولــي  والمجتمع  االختصاص 
تشكل  حتى  النفط  إيرادات  إليداع  حساب 
وفور  الليبي«،  الشعب  كل  تمثل  حكومة 
صدور البيان أغلق محتجون ميناء الزويتينة 
بعد أن دخلوه، لتتوالى اإلغالقات في موانئ 

البريقة وراس النوف والسدرة والحريقة.

األزمة  حل  محاوالت  اآلن  حتى  وتعثرت 
النفطية  اإليـــرادات  معها  تهاوت  التي 
خانة  خلو  إلى  وأدت  )الصفر(،  حاجز  إلى 
أية  من  المحلية  بالسوق  المحروقات  بيع 
المصرف  عن  صادرة  بيانات  وفق  إيرادات، 

المركزي في يناير الماضي.

المبعوث  قال  األزمة،  لحل  وفي محاولة 
األممي غسان سالمة األسبوع الماضي إن 
المنظمة الدولية تلقت شروطًا من »رجال 
العامة  القيادة  لقوات  الموالين«  القبائل 
النفط،  تصدير  موانئ  إغالق  إنهاء  بشأن 
وأضاف: »أرسل لي رجال قبائل شروطهم 

عامة  الشروط  تلك  إن  القول  يتعين  لكن 
المسار  إطار  التعامل معها في  جدًا ويجب 
المحادثات  لجولة  إشارة  في  االقتصادي«، 
الماضي  األسبوع  القاهرة  في  التي عقدت 

المتحدة. األمم  بقيادة 
ليبيا  نقابات  قدمت  أخــرى،  جهة  من 

الموانئ  فتح  أجــل  من  اقتراحًا  للنفط 
يشمل  عاجل،  بشكل  النفطية  والحقول 
بالفساد  تتهم  التي  الجهات  محاربة 
إعالمية  مصادر  وأشارت  واإلداري،  المالي 
لجميع  سيقدم  المقترح  ذلــك  أن  إلــى 
من  الليبية  ــة  ــدول ال فــي  المسؤولين 

القرار. أصحاب 
عن  عالمية  نفطية  شركات  وعبرت 
قال  إذ  الطارئ،  الوضع  هذا  من  قلقها 
»إيني«  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
هذا  مطلع  ديسكالزي،  كالوديو  للطاقة، 
النفط  إنتاج  »قلصت  الشركة  إن  الشهر، 
في ليبيا إلى النصف«، كاشفًا هبوط إنتاج 
برميل  ألف   300« من  الخام  من  الشركة 
يوميًا إلى ما بين 156و160 ألف برميل«.
الطاقة  أســواق  تبدي  ال  المقابل،  في 
النفط  إنتاج  تراجع  من  قلقًا  العالمية 
لوكالة  حديث  تقرير  قــال  إذ  الليبي، 
التي  التهديدات  إن  الدولية  الطاقة 
في  ســواء  النفط  ــدادات  إم أمن  تعرض 
يكن  لم  للخطر  ونيجيريا  والعراق  ليبيا 
العالمية،  األسعار  على  كبير  تأثير  لها 
بها  دفعت  الطلب  توقعات  ضعف  وإنما 

كبير. انخفاض  إلى 
إال  السلبية،  األوضـــاع  ــذه  ه ورغـــم 
تتمسك  النفطية  الشركات  بعض  أن 
بالتفاؤل، إذ توقعت شركة الخليج العربي 
ألف   40 نحو  استرجاع  »أجوكو«  للنفط 
الحلول  تنفيذ  حال  يوميًا  نفط  برميل 
الشركة  آبار  تشغيل  إعادة  إلى  الهادفة 

فنية. ألسباب  المقفلة 
شركة  مع  بالتعاون  »أجوكو«  واختبرت 
آبار  أربع  تشغيل  إلعادة  حاًل  »شلمبرجير« 
أسفرت  ومسلة،  السرير  حقلي  في  مقفلة 
الخام  النفط  إنتاج  في  زيــادة  تحقيق  عن 
للمياه  انخفاض  نسبة  مع   ،177% بلغت 
بيان  حسب   ،438% إلى  وصلت  اآلبار  في 

الشركة.
جــراء  الخسائر  نزيف  استمرار  ومــع 
الليبية  الدولة  موارد  خانة  وخلو  النفط، 
أفق  عن  قائمًا  التساؤل  يبقى  النفط،  من 
تحولت  أنها  يبدو  التي  األزمة،  هذه  حل 
األزمــة  ملفات  فــي  مساومة  ــة  ورق إلــى 
الليبيين  أرزاق  معها  ليصبح  الليبية، 

 محلل: 3 مصالح اقتصادية 
لروسيا في ليبيا

البنك األوروبي يخطط 
للتوسع في إفريقيا

وسط تعثر محاوالت حل األزمة

●  وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزي الرئيسية في مجموعة العشرين في لقطة جماعية  علي هامش اجتماع في الرياض هذا األسبوع

طرابلس ــ الوسط

 اقتراحات للحل مع تراجع اإلنتاج إلى نحو 122 ألف برميل

  »أجوكو« تتوقع استرجاع 40 ألف برميل حال عودة اإلنتاج

»استراتيجية التعويض« مالذ أخير من املخاوف
المتحدة  الواليات  في  المركزية  البنوك  مسؤولو  واجه 
السعودية،  في  اجتماعهم  خالل  اليورو  ومنطقة  واليابان 
مطلع األسبوع الحالي، رمالهم المتحركة الخاصة بهم والتي 

يتعين عليهم أن يجتازوها، إنه ذلك التضخم المخاتل.
تواجه  التي  المشكلة  فإن  »رويــتــرز«  وكالة  وحسب 
طويلة  فترة  ومنذ  يعد  لم  األسعار  نمو  أن  هي  ثالثتهم 
السكان  أعمار  ارتفاع  يحوْل  إذ  متوقع،  هو  كما  يتحرك 
العزيز   2% هدف  التضخم  بلوغ  دون  التكنولوجي  والتقدم 

عليهم رغم إجراءات التحفيز الشديدة.
ويقود هذا إلى إعادة تفكير عميقة من البنوك المركزية 
األكثر نفوذًا في العالم، تبدأ من طريقة تعريفهم هدفهم 
تزداد  عملية  في  لتحقيقه،  يستخدمونها  التي  واألدوات 
االقتصادية  التداعيات  لمواجهة  العالم  تأهب  مع  إلحاحًا 

لتفشي فيروس »كورونا«.
اقتصادًا   20 ألكبر  الماليين  المسؤولين  اجتماع  وفر 
االحتياطي  مجلس  لرئيس  فرصة  الرياض  في  العالم  في 
األوروبي  المركزي  البنك  ورئيسة  باول،  جيروم  االتحادي، 
كورودا  هاروهيكو  اليابان  بنك  ومحافظ  الغارد،  كريستين 

لمقارنة مالحظاتهم.
وقال مسؤول تنفيذي بأحد البنوك المشاِركة في اجتماع 
جميعها  يواجه  الرئيسية  المركزية  »البنوك  العشرين: 
تباطؤ  مع  التعامل  سبل  ذلك  في  بما  مماثلة،  مشاكل 
نظرًا  اسمه  نشر  عدم  مشترطًا  وتابع  جديد«.  اقتصادي 
حان  فترة.  منذ  الموضوع  هذا  »يبحثون  األمر  لحساسية 

الوقت أخيرًا لكي يتوصلوا إلى نتيجة ما«.
عن  التغاضي  مخاطر  عن  الدروس  عديد  كورودا  ولدى 
جرعة  ضخ  فقد  ينبغي.  مما  أطول  لفترة  األسعار  ضعف 
تكلس  عن  إال  تسفر  لم   ،2013 في  التحفيز  من  مكثفة 

التضخم عند مستويات أقل بكثير من هدفه البالغ 2%.
وفي ضوء تلك المخاطر، يعكف مجلس االحتياطي على 
االثنين  هدف  تحقيق  سبل  على  تركز  عمله  إلطار  مراجعة 
اتجاهات  عن  اإلفصاح  مثل  أدوات  باستخدام  بالمئة 

السياسة النقدية في المستقبل.
وفي مراجعته الخاصة به، بات في حكم المؤكد أن يعدل 
البنك المركزي األوروبي هدفه للتضخم، المعرف بأنه معدل 
لنمو األسعار »أقل، لكن قريب من %2«، لكي يشير إلى أنه 

ال ينظر إلى ذلك المستوى كسقف.
يمكن للتضخم أن يصبح قوة مدمرة اقتصاديًا وسياسيًا 
إذا ارتفعت األسعار سريعًا جدًا. لكن وتيرة متوسطة، مثل 
األجور  زيــادة  من  الشركات  لتمكين  ضرورية  تعتبر   ،2%

وخلق دورة قوية لالقتصاد.
األسعار  أهداف  تعريف  تعديل  كان  إن  المنتقدون  يتساءل 
للعوامل  المعاكسة  الرياح  محاربة  في  فعااًل  سيكون 
سنًا  األكبر  المجتمعات  التكنولوجيا.  ومبتكرات  السكانية 

تكون أقل استهالكًا والتقنيات الجديدة تعزز الكفاءة بتكلفة 
صعبة  قوى  العامالن  هذان  يصبح  أن  يمكن  ومعًا  أقل. 

معاكسة للتضخم.
أفكار  في  االحتياطي  مجلس  ينظر  هذا،  معالجة  وبغية 
مثل »استراتيجية التعويض«، التي يتعهد البنك المركزي 
بموجبها بالسماح للتضخم بتجاوز الهدف لتعويض فترات 

الضعف االقتصادي.
لكن هذا سيكبل أيدي صناع السياسات في المستقبل؛ 
توماس  يقول  المخاطر.  عالية  استراتيجية  يجعلها  مما 
»إنها  االتحادي،  االحتياطي  ريتشموند  بنك  رئيس  باركن، 
يثير  تطبيقها  لكن  النماذج..  في  رائــع  نحو  على  تعمل 

أعصابي«.
العديد من مسؤولي بنك اليابان المركزي يحذرون أيضًا 
أن  في  تشككًا  ويبدون  العمل  إلطار  جديدة  مراجعة  من 
يساعد أي تعديل لهدف التضخم في إقناع الناس على نحو 

أكبر بأن األسعار سترتفع.
تفكير  على  مطلع  مصدر  عن  »رويترز«  وكالة  ونقلت 
البنك قوله: »ثمة شكوك داخل بنك اليابان حيال ما إذا كان 
التعهد بتحقيق تضخم أعلى يمكن أن يغير افتراضات الرأي 
العام تغييرًا جذريًا، السيما إذا كان التضخم مازال بعيدًا عن 

الهدف الحالي«.
وفي غياب اختراق واضح على صعيد األدوات األخرى في 
العام  الرأي  توقعات  إدارة  فإن  المركزية،  البنوك  متناول 

تصبح من أقوى أسلحتهم في الوقت الراهن.
لكن التكلفة المرتفعة من بقاء أسعار الفائدة منخفضة 
لفترة طويلة، من تصاعد أسعار العقارات إلى تالشي عوائد 
تراوح  أن  المركزية  للبنوك  تسمح  ال  التقاعد،  صناديق 

مكانها على أمل أن يرتفع التضخم يومًا ما.
عدم  اشترط  األوروبي،  المركزي  بالبنك  مسؤول  وقال 
الجانبية أشد اآلن، وأعتقد أن علينا أن  نشر اسمه، »اآلثار 
التكاليف  تفوق  التي  المزايا  عن  حديثنا  نبرة  من  نخفف 

بكثير«.
وفي رفض منها لفكرة أن أسعار الفائدة قد تظل متدنية 
النقد  صندوق  مديرة  جورجيفا  كريستالينا  شبهت  لألبد، 
الدولي تقاعس صناع السياسات بضفدع ال تعي أنها تعوم 

في ماء يغلي تدريجيًا حتى فوات األوان.
اجتماع  هامش  على  األسبوع  هــذا  مؤتمرًا  وأبلغت 
نواجهها..  التي  المخاطرة  هي  »هذه  العشرين  مجموعة 
التراكم التدريجي للدين في بيئة أسعار فائدة منخفضة ال 

يعطينا إشارة جيدة... لكي نقفز من الماء المغلي«.

الرياض ــ وكاالالت

 مسؤول مصرفي: البنوك المركزية 
الرئيسية تواجه مشكلة التعامل مع 

تباطؤ اقتصادي جديد

»رمال التضخم المتحركة« تثير قلق البنوك المركزية الرئيسية



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

السنة اخلامسة
العدد 223

اخلميس
3 رجب 1441 هــ

27 فبراير 2020 م 10

عبدالسالم الزغيبي

التمر  نوى  يرمي  فيه،  يسكن  الذي  الحي  في شوارع  يتجول  وهو  السرد  بصاحب  الرواية  تبدأ 
المستهجنة، معتمدا على حسن وحفاوة  في عشب حدائق األلمان، دون أن يكترث لنظراتهم 
استقبالهم له، واستجابة لدقات قلبه، وحنينا إلى بالده، التي يغني لها: »موح النخل خطر علي 
التي  النخيل  أشجار  الخالي من  الجديد  البلد  وليت مني غادي« وحسرة على  ريتني  يا  بالدي.. 
في  الحدائق  عشب  على  التمر  نوى  رمي  لطريقة  يلجأ  البديل،  إليجاد  محاولته  وفي  يعشقها، 

محاولة لزرع الخير والنماء في ملجئه الجديد، ربما تعوضه عن نخيل بالده...
ويتابع معنا الكاتب رحلة سرد روائي ممتع، يجعلك تسير معه بإرادتك الكاملة مع الذكريات 

والتخيالت عن الوطن البديل والوطن المسكون فيه، رغم البعاد والغربة..
فيه،  يسكن  الــذي  والحي  الشقة  إلى  رحلة  في  معه  األصفر  محمد  أخذني  الرواية  في 
العام،  الشارع  في  النفايات  رميه  عملية  حول  للتحقيق  البلدية  من  وصله  الذي  واالستدعاء 
الذي نبت في غير أرضه.. وعن  النخيل  الليبي، وعن  وحكايته مع السنجاب األلماني والجربوع 
القنبلة التي تم العثور عليها وانتشالها آخر األمر بسالم. وعن عالقته الوثيقة بالنخيل والشعور 

بالغربة لغيابه، مما تسبب له في أرق وحزن ووحدة.
مهجة،  ابنته  وعن  المسنين،  مأوى  قصة  لنا  ليحكي  جميل  سرد  في  معه  الكاتب  ويأخذنا 
يلعب  الذي  جبير  وابنه  »جــدة«  منها  اتخذت  التي  السيدات  إحدى  مع  الروحية  وعالقتها 
لتأسيسه،  الخمسين  بالعيد  المأوى  احتفال  في  ومشاركتهم  المأوى.  نزالء  أحد  مع  الشطرنج 
وتطوع زوجة الكاتب للعمل في المأوى وكانت اللحظة الفاصلة المؤثرة في الرواية هي تعرف 
الراوي على شخصية »سيد موشي« نزيل المأوى وهو يهودي ليبي، رحب بالعائلة الليبية التي 
على  لهم  شكرا  شرفهم،  على  مرسكاوية  أغنية  لها  غنى  المسنين،  مأوى  حفل  تحضر  كانت 

منحه حبات التمر وعلى النخيل الذي زرعوه بالقرب من دار المسنين..
المشوقة،  القصة  نهاية  لنعرف  وراءه  نلهث  ونحن  الجميل،  سرده  في  الــراوي  ويستمر 
وحكايات وذكريات اليهودي الليبي الذي عاش في بنغازي ورحل عنها مرغما إلى فلسطين ثم 
هجرته مرة أخرى إلى ألمانيا، لكنه لم ينسَ يوما بنغازي، بل وتمنى زيارتها، قبل أن يرحل عن 
الدنيا، فهو يعشقها وكل أمله أن تطأ قدمه مرة أخرى تراب بنغازي التي عاش فيها أحلى أيام 

حياته وعنده فيها جميل الذكريات..
الميالد  عيد  وليلة  وحكايات موشيه  المسنين  دار  في  يحدث  ما  نتابع  الرواية  ومع صفحات 
وحكاية  »جولدا«  فيه  يسكن  الذي  الحي  وشرطية  السنة  رأس  وهدية  والنخيل  والسناجب 
الليبي  اليهودي  وعالقة  ليبيا  بشرق  برقة  إقليم  في  فقط  ينبت  بري«  »خرشوف  القعمول 
الذي وجده هناك  2011 والترحيب  إلى مدينته بنغازي بعد فبراير  موشيه بالقعمول، وعودته 
القعمولة«  »حزب  راية  تحت  فيها  وترشحه  مرة،  ألول  البالد  في  جرت  التي  االنتخابات  وعن 
اضطهادها  يتم  أن  قبل  للجرابيع...  محمية  وإقامة  البيئة  بحماية  واهتمامه  فيها،  ونجاحه 

وهجرتها غير الشرعية إلى إيطاليا ومن ثم مغادرتها إلى ألمانيا حيث تعيش هناك بأمان..
وفي سرد آخر في الرواية، نعرف أن موشيه وزوجته قد عادا إلى ألمانيا ثانية، لبعض الوقت، 
على  بالموت  أمنيته،  وتحقق  ومرضه  النخلة،  عيد  إنجاح  على  وعمل  لبنغازي،  ثانية  غادرا  ثم 
ونثر  مع شوكها  اليابسة  القعموالت  فرك  الذي  الليبي،  بحضور صديقه  هناك،  ودفنه  أرضها، 

خليطها فوق قبر اليهودي الليبي..
ويتابع األصفر سرد خيط الذكريات منذ والدته في منطقة الساحل قرب وادي كعام وعالقته 
في  والده  وعمل  لطرابلس  انتقاله  ثم  والكروم،  والنخيل  للطيور  وعشقه  وأمه،  ووالده  بجده 
صناعة مصابيح الزيت والقناديل وبيعها، ولم ينسَ أن يحكي لنا عن مرضه الجلدي ومعالجة 
أمه له بماء بحر سيدي الشعاب في طرابلس، ومن ثم رحيل العائلة إلى بنغازي.. وحياته هناك 
وتطوراتها في العهد الملكي وسنوات حكم القذافي وقيام ثورة 17 فبراير وما جرى بعدها من 
أحداث وحروب داخلية وهجرته إلى بالد الغرب واندماجه اإليجابي في الوطن الجديد، دون أن 

ينسى بلده األصلي »الوطن حيث تعيش سعيدا«..

وقف إطالق النار

انعقاد  يوم  في  الكرامة  مليشيا  قائد  من 
رسالة  بالفعل  يرسل  األخير،  برلين  مؤتمر 
األساسي،  خياره  تزال  ال  الحرب  بأن  مفادها 
النار  إطالق  وقف  هشاشة  في  ينعكس  وهذا 

السياسية. للحلول  المستمرة  والمبادرات 
األميركي  السفير  أجراها  اتصاالت  بعد 
الرئاسي  المجلس  رئيس  مع  ليبيا،  لــدى 
الجيش  مُسمى  بقائد  اجتماعه  عــقِــب 
لالجتماع  كاملة  ــراءة  قـ لتقديم  الليبي 
إلطالق  دائم  لوقف  التوصل  آفاق  ومناقشة 
اللجنة  اجتماعات  استئناف  عن  أعلن  النار، 
في   )5+5 ( المشتركة  الليبية  العسكرية 
مبعوث   2020.  02.  20 في  أكد  وقد  جنيف. 
في  للدعم  بعثتها  ورئيس  المتحدة  األمم 
الليبية  العسكرية  اللجنة  طرفي  أن  ليبيا، 
إعداد  على  اآلن  يعمالن   )5+5 ( المشتركة 

النار. إلطالق  مستدام  لوقف  مسودة 
وقف  عملية  أيــة  تواجه  التي  المشكلة 
الجنائية  التبعة  إلقاء  وبالتالي  النار،  إلطالق 
في  كما  وينتهكه  يعطّله  الذي  الطرف  عن 
بنزاعات  أسوة  طرابلس  على  الحرب  حالة 
الديمغرافية  تتداخل  أن  مشابهة،  دولية 
بشكل  بعضها  ــي  ف لــلــحــرب  الــســكــانــيــة 
الطوبوغرافية  الحدود  فيه  تمّحي  فوضوي 
تستمر  ما  فغالبًا  المتحاربة.  األطراف  بين 
جزئيا،  وتتكرر  النار،  إطالق  وقف  انتهاكات 
لبعض  األمامية  الخطوط  اقتراب  بسبب 
الحاالت،  بعض  في  تصل  التي  التعسكرات. 
تبادل  حالة  يخلق  هذا  فقط.  متر   100 إلى 
الجهة  تحاول  لذلك،  النار.  إلطالق  مستمر 
خط  امــتــداد  على  االرتــبــاط  فك  المراقبة 

االتصال.
طرابلس  الــعــاصــمــة  عــلــى  ــرب  ــح ال ــي  ف
بفوضى  الطبوغرافيا  تعقيدات  تتفاقم 
غالبًا  مسألة  وهي  الديموغرافيا.  غموض 
النزاع.  أطــراف  من  عنها  السكوت  يتم  ما 
من  القبائلية  الفعلية  المهاجمة  فالقوة 
زبونيتها  زالــت  ما  التي  طرابلس،  دواخــل 
 2011 الساقط  الدكتاتوري  بالنظام  ترتبط 
هجومها  رايـــة  تتلفع  أن  صالحها  فــي   ،
تُغدق  حتى  الليبي،  الجيش  قائد  بمسمى 
األطـــراف  مــن  واألســلــحــة  األمـــوال  عليها 

مجلس  عن  الصادر  القرار  مشروع  أكــد 
وقف  ــرورة  »ضـ  2020 فــبــرايــر   19 األمــن 
فرصة  أول  في  ليبيا،  في  النار  إلطالق  دائم 
دعــا  كــمــا  مــســبــقــة«.  ــروط  شـ دون  ومـــن 
إلى  اإلقليمية  المنظمات  الــقــرار  مشروع 
في  المتحدة  لألمم  دعمها  كيفية  بحث 
على  اإلشــراف  وإمكان  السياسية  مساعيها 
يمكن  ال  الذي  النار  إطالق  وقف  ولكن  ذلك. 
النار  ــالق  إلط بوقف  ليس  أحكامه  تنفيذ 
 The Cease- النار  إطــالق  فوقف  بتاتا. 
الدبلوماسية  اللغة  تــتــداولــه  ــذي  ال  fire
العمليات  ــف  وق تــمــامــًا  ــادل  ــع ي الــدولــيــة 
بشكل  ــا  وإم نهائي  بشكل  ــا  إم الحربية 
وهي   truce الهدنة  سبيل  على  مــؤقــت 
ميداني،  عسكري  طابع  لها  مؤقتة  هدنة 
 armistice دائمة  هدنة  إلى  تتطور  وقد 
المنخرطان  الطرفان  أعلن  التي  فالهدنة 
عن  ودفاعًا  اعتداء  الطرابلسية  الحرب  في 
الماضي،  يناير   12 في  بها  القبول  النفس، 
القوات  مــن  مستمرة  لخروقات  تتعرّض 
الرجمة  لقيادة  الليبي  بالغرب  المساندة 
الشرق  فــي  كيلومتر   1000 تبعد  الــتــي 
أكثر  األممية  البعثة  ــدّدت  ع فقد  الليبي. 
والخرق  يناير.   12 تاريخ  منذ  خرقًا   150 من 
على  صاروخي  بقذف  الهجوم  كان  الفادح 
وحسب  فبراير   18 ــوم  ي طرابلس  ميناء 
أودى  فإنه  بها،  الشرطة  مديرية  ــادة  إف
العاملين  من  األمن  عناصر  من  ثالثة  بحياة 
إنسانية  كارثة  إلى  يؤدي  وكاد  الميناء،  في 
محمّلة  ناقلة  الصاروخية  القذيفة  أصابت  لو 
الشديدة.  االنــفــجــاريــة  ذي  الطهي  بــغــاز 
أنه  إال  الــنــار  ــالق  إط ــف  وق هشاشة  ــم  ورغ
الطرفين  ألن   truce هدنة  تسميته  يمكن 
ما  مواقعهما  من  يتقدما  لم  المتحاربين 

األمن. مجلس  قرار  قبل 
التي  الليبي،  الجيش  مُسمى  قــيــادة 
حــرب   2019 أبـــريـــل   4 ــذ  ــن م تــلــبّــســت 
الليبي  بالغرب  والــزبــونــيــات  القبائليات 
طاولة  تعتبر  طــرابــلــس،  العاصمة  على 
تهدف  التي  للحرب  امــتــدادا  المفاوضات 
إنتاج  فإيقاف  الــبــالد،  على  السيطرة  إلــى 
مدفوعة  قبلية  جماعات  قبل  من  النفط 

مطالبها  لتحقيق  الــمــتــوّرطــة  اإلقليمية 
كما  المركزي  المصرف  ثــروة  اقتسام  في 
 ،2018 عــام  الفاشل  هجومها  في  أعلنت 
الجيش  قائد  مُسمى  تبني  رفضت  التي 
سانحة  فرصة  له  تبنيهم  وجــد  ــذي  ال لــه، 
نفسه  لفرض   ،2020 ـ   2019 هجوم  في 
لتمديد  له  الداعمة  الدولية  القوى  أمــام 
حتى  طــرابــلــس،  العاصمة  على  سيطرته 
ويتبوأ  ليبيا،  إلى  العسكري  النظام  يرجع 
حكومة  الــحــاكــم.  الــدكــتــاتــور  مــركــز  فيه 
يتشخصن  أن  يفيدها  طرابلس  في  الوفاق 
المهاجمة  الــقــبــائــلــيــة  الـــقـــوات  ــوم  ــج ه
فهذا  ليبيا.  شرق  من  الجيش  قائد  بمسمى 
كما  المادية.  مطالبها  مشروعية  يُخسرها 
شوكة  لكسر  ورقــة  هجومه  تستخدم  أنها 
مهيمنة  تصنيفاتها  بكل  التي  الميليشيات 
حضورها  تــالشــى  والــتــي  طــرابــلــس،  على 

الداخلية. وزارة  قوات  لصالح 
للعيان  ــرزت  أب العبثية،  طرابلس  حــرب 
تؤخذ  أن  ينبغي  سوسيولوجية  ظــاهــرة 
الباحثين  جهود  عليها  وتتركز  بجدّية 
وأعــنــي  ــرب.  ــح ال انــتــهــاء  بــعــد  الليبيين 
في  الــمــتــوغــل  الــديــمــوغــرافــي  الــغــمــوض 
في  ــس  ــل ــراب ط ــة  ــم ــاص ــع ال ــا  ــي ــراف ــوغ ــب ط
المدينة  إزاء  والدواخل  الضواحي  انقسامية 
ــات عــفــويــة بــســبــب الــوظــائــف  ــي ــدة آل ــع ب
التي  الــحــرة  األعــمــال  ــار  وازدهـ الحكومية 
الــفــقــيــرة في  الــشــريــحــة  مــداخــيــل  رفــعــت 
النفط  إلــى  الهجرة  جانب  إلــى  المجتمع، 
مركزية  فقدت  التي   ،20 الـ القرن  منتصف 
قبل  ــن  م وبــبــرمــجــة  ــحــضــري.  ال مــجــالــهــا 
 .2011 العام  الساقط  الدكتاتوري  النظام 
الذي  العشوائي  الشعبي  اإلسكان  أبرزها 
األحــزمــة  عــن  بــديــاًل  يــكــون  أن  يكتف  لــم 
في  سرطانية  كبقع  انتشر  بل  الصفيحية، 
التي  العسكرة  تبعته  المدينة،  حضريات 
وإسكانهم  األريـــاف  أبــنــاء  تجنيد  كثفتّ 
كيبيوتزات  تشبه  عمودية،  مجمعات  في 
كولونيالية  مستوطنات  مزارع  إزالة  مغلقة، 
مُاّلكها  قسمها   1970 الطليان  إجالء  بعد 
الكثيفة  السكنية  األحياء  إلى  إضافة  لتكون 

محدّدة. بجهويات 

في الحرب على 
العاصمة طرابلس 

تتفاقم تعقيدات 
الطبوغرافيا 

بفوضى غموض 
الديموغرافيا. وهي 
مسألة غالبًا ما يتم 

السكوت عنها من 
أطراف النزاع.

نورالدين خليفة النمر

رواية تمر وقعمول:
إبداع السرد

مرزق. دولة أوالد إمحمد في فزان. عاصمة الجنوب في زمن الترك التي ظلت عيون 
بال  التقارير  وتكتب  وتسجل  تستكشف  إليها.  تمتد  والقناصل  والجواسيس  الرحالة 
وفي  السوق  في  هناك  تلتقي  البلدة  أهل  من  والعائالت  الصحراء  حواف  انقطاع. 
السوادين.  بر  من  وبعضها  وسوكنة.  وهون  أوجلة  من  أصوله  بعضها  السواني. 
على  )المبعوثان(  جلسات  ليحضر  مرزق  من  يمضي  فزان  نائب  جامي  وعبدالقادر 
النواب  مع  يلتقي  وهناك  الشواطئ  إلى  البعيدة  الصحراء  من  البسفور.  ضفاف 
وعمر  قدارة  بن  ومصطفى  الزاوي  وفرحات  الباروني  سليمان  وطنه:  من  اآلخرين 
األطراف  مترامية  الخالفة  واليات  نواب  من  وغيرهم  شتوان..  بن  ويوسف  الكيخيا 

قبل أن يعتريها الوهن.
ال  والتقاليد.  والعادات  الجميلة  واأللحان  والرقص  واألغاني  اإليقاع  مــرزق. 
يرحل  أن  قبل  المتوقدة  وذاكرتها  البلد  راوية  مرسال  جمعة  عمي  ذاكرة  تخطئها 
وسط  الحضارة  مركز  مرزق  والفن.  التاريخ  وتفاصيل  الحكايا  آالف  معه  وتموت 
الشمال  عبر  وإليها  منها  البضائع  تنقل  رحابها.  في  تبرك  حين  والقوافل  الصحراء 
اإليقاعات  تحمل  والسكر  والشاي  والعاج  النعام  ريش  مع  ذلك..  ومع  الجنوب  إلى 
من  بالبهجة  تزغرد  متوهجة  حياة  مرزق  في  الفن  الرقيقة.  الغزل  وكلمات  واأللحان 

الصباح إلى الليل.
الواليات  مختلف  من  للموظفين  منفى  استبدادهم  أثناء  األتراك  جعلها  مرزق 
والتغني  الممل  واالشتياق  الحزن  عاقروا  مكان.  كل  من  هناك  اجتمعوا  العثمانية. 
وال  الجنوب.  بقاع  وكل  حجيل  وحج  وتراغن  الوادي  في  صداها  تردد  أمان.  بأمان 

مجيب. الحزن يزحف مثل النمل في الصدور.
بالمدرسة  يلتحق  شاويش.  العربي  صالح  محمد  يطل  بالتحديد  هناك  وهناك. 
إسطنبول.  في  تعليمه  ليواصل  اختياره  يتم  بجدارة.  يتفوق  مرزق.  في  الرشدية 
التعليم  رسالة  يحمل  معلما.  البلد  في  يظل  الوالد.  يعترض  الوحيد  االبن  وألنه 
يعلمه  النخيل..  دروب  خالل  الناهض  الصغير  الجيل  يعلم  التركي.  العهد  أواخر  في 
مرزق  ذاكرة  أيضا  هو  المحكمة.  في  كاتبا  يصير  ثم  والفرائض.  والعربية  الدين 
ثم  مرتين.  مرزق  احتلوا  الذين  الطليان  ثم  الترك  أيام  أواخر  مختلفة.  عهود  في 
لمرزق.  وحصار  صراعات  على  عصر  شاهد  أخرى.  وطنية  وعهود  الفرنسية.  اإلدارة 
في  لديه  يحتكمون  والناس  الحقا.  المحكمة  في  القاضي  يظل  لكنه  والتداعيات. 
الصحراء  وسط  بالعدل  ويحكم  األمور  يسوي  المتواضع.  المحكمة  مقر  أو  بيته 
حصيلة  الشاطئ.  وبراك  األرانب  أم  في  قاضيا  صار  ثم  الدرابك.  وإيقاعات  والنخيل 
الناس كل لحظة وكل  والقضاء وكلها تالمس حياة  التدريس  الحياة في  مهمة من 

يوم. تجربة طويلة عرف خاللها أن الترك استبداد والطليان استعمار.
في  مرزق  ذاكرة  شاويش  محمد  واألوزان.  واأللحان  األغاني  ذاكرة  مرسال  جمعة 
وتدفق  الجهوري  الصوت  ومشاكلها.  الناس  ومعيشة  واألحــوال  واألخبار  التاريخ 
في  إليه  أتت  العربي  مجلة  التركية.  باأللفاظ  مطعمة  ومعرفة  ثقافة  عن  الحديث 
وسجلت  وصورته  التقيته   1977 يوليو  في  ذلك  وقبل  وصورته.  وحاورته  مرزق 
عاما  يرحل عن تسعين  ثم  تتحرك.  االتجاهات. وذكريات  تاريخ يمشي في كل  منه. 
ليبيا.  تاريخ  الوطن.  تاريخ  مرزق.  تاريخ  من  وكبيرة  رائعة  قطعة  رحلت   .1981 في 
مثل  يدب  الحزن  ويظل  التفاصيل.  من  الكثير  تضيع  يذهبون  عندما  الكبار  الشيوخ 

النمل في العروق وداخل الصدور.

مرزق..
 قوافل الفن والتاريخ

سالم الكبتي

رافد علي

الشورى ومنافي الفكر

كما  »فلتة«  بأسلوب  الخالفة  نال  قد  الصديق 
الخطاب ذاته جاء  الخطاب. عمر بن  صرح عمر بن 
خشي  الذي  نفسه  الصديق  من  بتوصية  للخالفة 

من »فلتة« أخرى.
نظام  كثيرا  عــاب  مقدمته  فــي  خــلــدون  ابــن 
العربي  المجتمع  شديدا  وانتقد  العربي  الحكم 
بشؤون  ويرتكزها  العصبية  يقدس  مجتمعا  كونه 
المعروفة  الشهيرة  أطروحته  في  يشر  ولم  حياته، 
فكريا،  أرهص  من  إلى  العمران«  بـ»علم  اختصارا 
إن  بــل  ــورى،  ــش ال مفهوم  فــي  فكريا  أعمق  أو 
الشورى  حالة غفالن  إلى  لم يشر  المقدمة  صاحب 
بالمطلق ضمن حملة انتقاده في معالجة ظاهرتي 
التعبير.  جاز  إن  حينه  في  بالبالد  والمجتمع  الحكم 
شروطا  اإلمامة«  »نظرية  ضمن  عنها  تحدث  فهو 
كونها  البشري  للعمران  ضرورتها  مبرزا  وتعيينا 
بعد  ــالم  اإلس في  الحكم  فأنظمة  ارتــكــاز.  عامل 
أن  من  رغما  الوراثية  الملكية  إلى  تحولت  الفتنة 
الشورى  صوتا معتزليا »تطرف فكريا« في مفهوم 
أن  طالما  لألمة  اإلمام  وجود  ضرورة  ألغى  بحيث 
المجتمع استقرت أموره تسييريا بمفهوم مؤسسي 
مثال  خير  األصم  المعتزلي  كان  اليوم.  نفهم  كما 

على ذلك.
بخامس  الملقب  عبدالعزيز،  بن  عمر  الخليفة 
توارثت  ــرة  ألس سليال  جــاء  الــراشــديــن،  الخلفاء 
يسجل  ــه،  ل المشهود  عــدلــه  ورغـــم  السلطة، 
إال  الشورى  لقضية  يلتفت  لم  أنه  التاريخ  عليه 
في  عنده  الشورى  وانحصرت  ملكا  تتويجه  حين 
تاريخيا  المعروفة  حاشيته  من  »االســتــشــارة« 
صباه،  منذ  بالعلم  شغفه  ورغم  العشرة.  بمجلس 
اختيار  شورى  في  ابتكارية  التاريخ  له  يسجل  فال 
الخليفة ال إجرائيا وال نوعيا، مما يؤكد أن الشورى 
أمست  التابعين  وتابعي  التابعين  بعهد  إسالميا 
انحصر  بل  بالمطلق،  فيها  الالمفكر  القضايا  من 
نوعية  إجرائية  كعملية  البيعة  في  االهتمام  كل 
فالخليفة  الــدولــة.  عــرش  ليصعد  لألقوى  تمنح 
تشكيل مجلس  في  كان همه  العزيز  عبد  بن  عمر 
وغيابا  حضورا  له  البيعة  تمت  أن  بعد  شورته 
األطــراف؛  المترامية  دولته  من  مختلفة  بمناطق 
العدل،  قضية  من  الشخصي  وازعه  هو  همه  بقي 

ولم يفكر ليبني »الشورى« بنيويا.
ففي خطاب تكوين مجلس العشرة الذي مارس 
»االستشارة« والنصح له في قضايا »شؤون الرعية 
نجده  السياسة،  أكثر من ممارسة شؤون  والوالة« 
كان  الذي  بالشكل  غير مؤسسي  بشكل  أسس  قد 
عمر  قال  تطبيقا.  اليونانية  الحضارة  وفق  معروفا 

عبدالعزيز في خطاب إعالن مجلس شورته:
وتكونون  عليه  تُؤجَرون  ألمر  دعوتكم  »إني 
فيه أعوانًا على الحق، إني ال أريد أن أقطع أمرًا إال 
أحدًا  رأيتم  فإن  منكم،  برأي من حضر  أو  برأيكم، 
فأحرِّج  ظالمة،  لي  عامل  عن  بلغكم  أو  ى  يتعدَّ
راغب  د.   . أبلغني«  إال  ذلك  بلغه  من  على  اهلَل 
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كان الختيار الصحابي عثمان بن عفان خليفة بعد 
من  كبير  ميل  الشورى  نظام  عبر  عمر  الفاروق 
للبحبوحة واالرتخاء،  المنورة  بالمدينة  القوم  سادة 
والشدة،  والصرامة  االنضباط  من  سنوات  بعد 
الخطاب  بــن  عمر  شخصية  بها  اتسمت  التي 
إال  التجاري،  باعه  رغم  عثمان  الخليفة  وإدارتــه. 
أسس  على  للدولة  تسييره  في  منغلقا  كان  أنه 
أن  لدرجة  مفرطة،  وبطريقة  األسرية  المحاباة 
الذين  أقربائه  من  كانوا  كلهم  الواليات  حكام 
كان  للعقاب.  يتعرضوا  ولم  منهم،  الشكوى  كثرت 
في  سببا  عثمان  إدارة  في  »الالمركزية«  أسلوب 
إطالق يد الوالة في كل شيء، خصوصا غير األكفاء 
الكوفة ومصر، وكان كلما تجددت  منهم، كما في 
اإلغراء  على  االعتماد  دائما  حاول  منهم  الشكوى 

المادي للترضية ال لوضع حلول.
رشيدا  حكما  يكن  لم  عثمان  عهد  باختصار 
وال  األقل،  على  اليوم  الشائع  السياسي  بالمفهوم 
حكم  فترة  مع  مقارنة  نظيفا  حكما  اعتباره  يمكن 
التاريخية  األحــداث  وتبين  ــفــاروق.  وال الصديق 
بال  عثمان  اختيار  في  الشورى  أصحاب  تسرع  مدى 
الالئحة  ضمن  شخصيته–كإداري-  في  تمحيص 
بقدر  له؛  كخلفاء  الفاروق  اسماها  التي  القصيرة 
عمر  سنوات  كاهل  لرفع  متسرعة  حالة  كانت  ما 
سياسة  من  للخروج  منهم  وسعيا  المنضبطة، 

التقشف الشديدة رغم انتفاخ خزائن بيوت المال.
تاريخيا وال  عملية قتل عثمان كانت عمال شائنا 
ريب، ولكنها أثبتت عدم وجود صمام أمان سياسي 
والعزل.  والمساءلة  الرقابة  يتيح  الشورى  لمبدأ 
الشورى كرمز في غياهب قصية فكريا  أمست  لقد 
الحكم  في  الحقيقية  المشاركة  ممارسة  معنى  عن 
االختيار  على  مقتصرة  أضحت  فلقد  القرار،  وصنع 
رغم  مفتوحة  بحصانة  للخليفة  النخبوي  والتعيين 
والعزل  التنحي  قضية  على  الخلفاء  بعض  انفتاح 
أولى  في  عبدالعزيز  بن  وعمر  أبوبكر  فعل  كما 
علي  الصحابي  عهد  ليأتي  كخلفاء،  خطاباتهما 
رجوعها  تعزز  قد  الــوالءات  وكانت  طالب  أبي  بن 
فيها  وانتشرت  والمالي،  القبلي  ألصلها  مجددا 
التحزبات المبنية على شخصنة األحوال وشيطنتها، 
الفتنة  أمر  بــادئ  في  عائشة  السيدة  فعلته  فما 
ضد  تحزبت  إذ  هنا  جيدا  تاريخيا  مثاال  يعد  األولى 
للكوفة  ورحلت  معاوية  لصالح  عنه  اهلل  رضي  علي 
تاركة المدينة لحفصة بنت الخطاب. حالة الشقاق 
تفاصيلها  عن  المسكوت  الحقبة  تلك  في  األهلي 
اجتماعية  لتراكمات  حاصل  تحصيل  جاءت  تاريخيا 
وفق  المسلم  المجتمع  عاشها  ومالية  وسياسية 
في  لقصور  نتيجة  وكانت  حتما،  حكامه  معطيات 
ذاتهم  السلف  عهد  في  الشورى  مفهوم  تطور 
وذهن  بموضوعية  انتقادهم  نخشى  زلنا  ما  الذي 
العامة  سلفيا،  المقدسة  الحقبة  تلك  ففي  مفتوح. 
من الناس لم يكن لهم صوت إال حين المبايعات. 
ففي تنصيب الصحابي أبوبكر كانت الناس تترقب 
بأن  الخبر  أتاهم  حتى  ساعدة  بني  سقيفة  خارج 

من خالل النص أعاله يتضح أن النصاب النعقاد 
أن  إلى  يشير  كما  نوعية،  قضية  ليس  المظالم 
القضية ليست تكليفا منتظما ودوريا، ولربما تشير 
العشرة.  بمجلس  لألعضاء  كامل  تفرغ  عدم  لحالة 
برأي  أو  برأيكم،   ..« قوله  في  جليا  هذا  ويبدو كل 

من حضر منكم...«.
الشوكاني بكتابه )فتح القدير( يعتبر أن الشورى 
للدور  واضحة  داللة  في  التوكل  بعد  العزم  تمنح 
مشابهة  تكون  هنا  الحالة  أن  بمعني  االستشاري. 
جمهورية  في  النظام  مصلحة  تخصيص  لمجلس 
بحس  األشياء  بغربلة  جدا  والمعني  اليوم،  إيران 
استراتيجي معاصر. وطالما أننا بصدد إيران، وجب 
اإلسالمي  »الديمقراطي«  النظام  قيام  أن  الذكر 
الشورى  فكرة  بين  خليط  أســاس  على  بــإيــران 
معتمدا  كان  كنائسي  تأسيسي  نمط  واقتباس 
حديثة،  ديمقراطية  وأفكار  األوروبية،  بالكنيسة 
حالة  على  دليل  إال  هو  ما  اإليراني  التمازج  وهذا 
للتنظير للشورى ذاتها. لقد  الرهيب إسالميا  العوز 
اإلمامة  عبر  الشورى  شرعنة  في  فقهاؤنا  انشغل 
كأداة  لتطويرها  تنظيمي  أفق  فتح  دون  والمبايعة 
بزوع  رغم  الرقابية  ومؤسساتها  للدولة  تسيير 
في  للحاجة  والمثقفة  المتعلمة  الطبقة  إرهاصات 
الشروع بعصر التدوين، الذي يسجل عليه أكاديميا 
اليوم العديد من المالحظات السلبية تكوينا كونه 
وإسالميا  خصوصا  عربيا  الفكرية  مرجعيتنا  يشكل 

من حيث التعميم.
عاد الحكم لألمويين بعد وفاة الخليفة الخامس 
وشرعت الشورى تتراجع في تاريخنا أمام االستبداد 
القائم  ــي  ــوراث وال المطلق  الملكي  والطغيان 
اجتماعي  كسند  والقبيلة  الحاكمة  األســرة  على 
عن  يكشف  سياسي  تحالف  في  ومصاهرة-  -نسبا 
حبيسة  الشورى  وبقيت  مخاتالت.  أي  بال  نفسه 
مفاهيم  اعتبرت  الذي  الوقت  في  الكريمة  اآلية 
»الديمقراطية« في الفكر اليوناني من المحظورات 
حجة  ــام  اإلم جــاء  التي  األوائـــل،  فكر  من  كونها 
الفكر  بهذا  صلة  أي  ليقطع  الغزالي  اإلســالم 
وإرهاصاته المبكرة، مما عرقل كثيرا تطور مفهوم 
البالد  في  الحاكم  صورة  ولتتعزز  إسالميا،  الشورى 
لقد  قريش.  وسليل  متوجا  ملكا  كونه  المسلمة 
شوراهم  صرح  بناء  في  تاريخيا  المسلمون  فشل 
ضمن رحلة طويلة من الجمود والتناسي المقصود 
لقد  الشورى في خضمه.  تأتي  الذي  القرآني  للرمز 
واعتمدوا  القرآن  تركوا  ألنهم  المسلمون  تراجع 
اإلدراك  ودونما  التفاسير،  وتفاسير  التفاسير  على 
التفاسير االجتهادية قد غابت عنها أشياء  أن هذه 
أحيانا  تحوي  وأنها  والزمن،  اللحظة  بحكم  عديدة 
ال  حضارية.  باتت  متطلبات  من  متعسفة  مواقفَ 
أننا  طالما  وحسب،  عصرية  ليست  أغاللنا  أن  شك 
بل  مواجهته،  عن  ونكابر  ماضينا  نخشى  زلنا  ما 
ونتكاسل عن فتح حالة حوار معه لتخصيص علتنا 
في  المهزوز  إرثنا  وبكل  بنا حاضرا،  المأزوم  بزمننا 

انهزامية مفتوحة.

عاد الحكم 
لألمويني بعد 

وفاة الخليفة 
الخامس وشرعت 

الشورى تتراجع 
في تاريخنا 

أمام االستبداد 
والطغيان 

امللكي املطلق 
والوراثي القائم 

على األسرة 
الحاكمة والقبيلة 
كسند اجتماعي 

-نسبا ومصاهرة- 
في تحالف 

سياسي يكشف 
عن نفسه بال أي 

مخاتالت.
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أميركا هي الطاعون.. والطاعون أميركا

إذا عطست طرابلس.. تصاب تونس بالرشح!

الصين لم تدخل مرة سباق التسلح أو تنصب رؤوسًا 
نووية في اتجاه الغرب وأميركا، أو تجتح عسكريًا مناطق 
المعركة  أن تخوض  واختارت  أيديولوجيتها،  لنشر  أخرى 
عن  بعيدًا  العالمية  التجارة  وحلبة  االقتصاد  قطاع  في 
هذا  في  طويل  تــراث  على  مراهنة  النووية،  ــرؤوس  ال
إبداعات  وعلى  الشهير،  الحرير  طريق  منذ  المجال 
مجتمعها في المجال الصناعي والتجاري التي يتقنها منذ 
قرون، لكن ترامب أثناء حملته االنتخابية، ومنذ وصوله 
للبيت األبيض، لم يتوقف عن مهاجمة الصين الشعبية 
نجاحات  تحقق  الصين  طموحاتها.  لجم  على  والعمل 
الذي  االقتصادي  نموها  وفي  العالمية  السوق  في  كبرى 
مناطق  وتفتح  مجاراته،  عن  المتحدة  الواليات  تعجز 
نفوذ تجاري وتنموي في كل القارات، وتسعى لتحقيق ما 
العالم  الذي يصنع دائرة عبر قارات  الحرير  تسميه حزام 
تمر عبره البضائع عن طريق البر والبحر والجو، والصين 
تتحدث عن عملة عالمية موازية للدوالر، ما يجعل بعض 
االقتصاد  يصبح  أن  تتوقع  الرصينة  األميركية  الدراسات 
الواليات  2030 وتتراجع  العام  العالم  الصيني األكبر في 
المركز  في  الهند  تحل  حيث  الثالثة،  للمرتبة  المتحدة 
هذا  في  يكمن  ألميركا  بالنسبة  فالخطر  لذلك  الثاني، 
الشيوعي  للمبدأ  يمت  ال  طموح  وهو  الكبير،  الطموح 
السوق  التنافسية في  األيديولوجي بصلة ويثير معركته 
هذا  أن  كما  الحرة،  السوق  اسمها  يكون  أن  المفترض 
الطموح الصيني أنجز مشاريع تنمية مهمة، خصوصًا في 
أفريقيا، حيث يعبر ساسة هذه الدول النامية عن راحتهم 
الزائفة  بشروطها  تتقنع  ال  التي  الصينية  لالستثمارات 
ضغط،  كأوراق  والحقوق  والديمقراطية  اإلصالحات  عن 
وال تمارس التعالي والغطرسة على الشعوب الفقيرة كما 

تفعل شركات واستثمارات الغرب.
الذي  الصين،  تجاه  األميركي  الوسواس  هذا  يجعلني 
بقناعة  أذهب  ترامب  الرئيس  تغريدات  مرارًا  عنه  عبرت 
النظرية  هذه  معتنقي  من  وأنا  المؤامرة،  نظرية  إلى 
ألسباب بسيطة تتعلق بكون السياسة تعني ببساطة فن 
من  متصلة  حلقات  هو  التاريخ  ولكون  المؤامرات،  إدارة 

فحسب،  الليبية  الثروة  بحكم  ليس  تلكم،  قدرته  أن  الحال، 
إليه،  الجغرافيا، ما أشرنا  المسكوت عنه،  المقدرة،  ولكن أس 
التي تكون المركب السهل، في البحر، وتكون سفينة الصحراء 

أو شبهها.
وحتى  تونس،  لثورة  المختنق  طرابلس،  شكلت  ذاك  منذ 
الساعة، بعد أن غرقت طرابلس في الفوضى، نبوءة »القذافي« 
تعم  الجماهيرية  انهيار  »عقب  قال:  حيث  األخضر،  كتابه  في 
ويزيد،  حواًل  ألربعين  له  بل مهد  قواًل،  يكن  ولم  الفوضى!«، 
هذا  فعله  توج  وقد  العظمى.  الخراب  ازدهــار  جماهيرية  في 
السلمية،  المظاهرات  ضد  بالثقيل،  مسلحة  حربًا  بإعالنه 
بعد  تنطفئ  ولم  »القذافي«،  أشعلها  التي  األهلية  والحرب 
إلى  انتقل  والسيسولوجية،  الجيو سياسية  بالضرورة  شرارها، 
يمتد  »قبائلها«،  عروشها  من  جزء  ما  اإلقليم،  شرق  تونس 
اقتصادها، يرتكن  في غرب اإلقليم »طرابلس«، وما جزء من 
بَيِّنٌ  التداخل  وهكذا  »نفطها«،  ليبيا  ثروة  على  بالضرورة، 
بينَ االقتصاد االجتماعي الليبي والتونسي، ومن ثم االقتصاد 
الفكاك من غصة طرابلس، وليس  لتونس،  السياسي، فكيف 

عطستها فحسب؟!
شاء »الغنوشي«، كزعيم للتيار اليميني المتطرف، الملتحف 
على  لالستحواذ  طرابلس،  غصة  يوظف  أن  الدين،  بــرداء 
السلطة في تونس، فيما حرص على دعم صنوه في طرابلس، 
عصبه  أن  يدرك:  أن  الوسط،  اليمين  زعيم  »السبسي«  وأبى 
المعطوب في ليبيا، حين صرح بأن »درنة«، شرق ليبيا، جغرافيا 
»السبسي«،  كان  المغربية،  بتونس  متعلقة  ليست  مشرقية، 
يلبس جلباب أبيه »بورقيبة«، وفي ظنه، أن العهد في مشرقه، 
عهد »عبد الناصر« الخصم القوي!. أما »السبسي« فذهب في 

»مليون انفجار في المدينة/ وأمريكا على األسوار/ تهدي 
العاشق  هيروشيما  يا  عنقودية/  للموت  لعبة  طفل  كل 

العربي/ أمريكا هي الطاعون والطاعون أمريكا«.
من قصيدة مديح الظل العالي
محمود درويش.
المتحدة  الواليات  بين  الباردة  الحرب  نهاية  منذ 
أميركا  وفقدان  الثمانينات،  نهاية  السوفياتي  واالتحاد 
نهمها  ويغذي  سياساتها  يحرك  الذي  المعادي  للقطب 
االمبريالي، اخترعتْ أو صنعت اإلرهاب اإلسالمي كقطب 
آخر تتسلى به في انتظار أن تعود قوة أخرى قادرة على 
االختراع  هذا  عبر  فكانت  العالم،  حلبة  في  مقارعتها 
للقطب المؤقت تحافظ على لياقتها االمبريالية وتتخذه 
لزيادة  وذريعة  أخــرى،  دول  سيادات  النتهاك  ذريعة 
ميزانيات هيآتها االستراتيجية المتعلقة باألمن القومي، 
ولكي تقنع الرأي العام بهذا الخطر كان البد من أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر التي مازال سرد وقائعها ملتبسًا 
ليعلن  انتهى  التسلية  هذه  وقت  أن  ويبدو  مقنع.  وغير 
األخير  ميونيخ  مؤتمر  في  الدفاع،  ووزير  خارجيتها  وزير 
وبداية  الصيني،  الشيوعي  الحزب  خطر  الدولي  لألمن 

حرب مع الصين. ال نعرف ما إذا ستكون باردة أم حامية.
الشيوعية  فمفهوم  المتحدة  للواليات  بالنسبة 
القرن  بدايات  في  كما  نفسه  هو  الشيوعي  الحزب  أو 
يتمتع  وال  جامد  العالم  هذا  لها  وبالنسبة  العشرين، 
فحزب  الرأسمالية،  أطروحتها  في  كما  بديناميكية 
أو  لينين  حزب  نفسه  يكن  لم  الشيوعي  جورباشتوف 
نفسه  هو  الصين  في  اآلن  الحاكم  الحزب  وال  ستالين، 
أميركا  بها  تعترف  ال  التي  الديناميكية  وهذه  ماو،  حزب 
بانفتاحها  الرأسمالي  العالم  تخترق  الصين  جعلت 
الثراء الفردي  العالمية، وجعلت من  التجاري على السوق 
والمؤسسي طريقا لتحقيق ذلك متناغمة بذلك مع جوهر 
المتحدة  الواليات  ساسة  فإن  ذلك  ورغم  الرأسمالية، 
الشيوعي  الحزب  لمفهوم  واحــدًا  نموذجًا  إال  يــرون  ال 
للرهاب  ــدًا  واح نموذجًا  ــددوًا  ح مثلما  األرثوذكسي، 

اإلسالمي.

قال صاحبي التونسي، وكنا نتمشى في شارع الحبيب بورقيبة 
الماضى: »إذا عطست طرابلس تصاب تونس  خالل األسبوع 
بالرشح«، اعتبرت جملته لحظتها مجاملة لصديقه الليبي. لكن 
منذ  إليها  تونس  وتشدني  أحب،  التي  بالقاهرة  ُأقيم  ألنني 
الصبا، تأملت القول ليكن مجاملة لكنه ينضح أيضًا بغير ذلكم، 
بالالتينية،  الثالث  المدن  معناه  الروماني  االسم  فطرابلس 
المدن ما أسسها الفينقيون: أويا »طرابلس« الحالية، وغربها 
سيطرتهم  عقب  ذلك  كان  شرقها.  لبدة  وشرقها  صبراتة، 
التجارية البحرية على المتوسط عقب هجرة فينيقية إلى شمال 
عنذئدٍ  الحالية  تونس  »قرطاج«  فتأسيس  وإسبانيا  أفريقيا 

عرف اإلقليم بالدولة القرطاجنية.
إقليم  ليبيا  وغرب  تونس  إن  نتناسى،  ما  تقول،  الجغرافيا 
الرمال  بحر  المتوسط شمال  واحد، كما جيبْ في جنوب بحر 
»الصحراء الكبرى« ما تقوله الجغرافيا ليس بمستطاع التاريخ 
نقضه. لذا فمنذ بدء التاريخ كان حال طرابلس من حال تونس 
التاريخ كان حال تونس من حال طرابلس بغض  وفي حديث 
النظر عن نظرة البشر، ما كثيرًا يأخذها الهوى إلى ما تهوى 
تاريخي كما  بتأليف غطاء  الساطعة  الجغرافيا  متناسية حقائق 

الغربال ما ال يغطي الشمس.
ثورة  تونس  إلى   ،2011 فبراير  ثورة  عقب  الرحال،  شددت 
العربي، في  الربيع  الياسمين حينها، ما كانت بمثابة عاصمة 
يحتفي  قابلت،  من  كل  الشبح!،  النخب  وأروقة  الحي،  الشارع 
بثورة فبراير، ما يرون أنها المنقذ للثورة التونسية، من براثن 
غزوة  الالوعيهم،  في  لعل  التخريب.  على  وقدراته  »القذافي« 
»قفصة« نهاية السبعينات، ما قام بها »القذافي«، حيث جيّش 
تونسيين عاطلين، وحتى السجناء منهم، في سجونه. بطبيعة 

المؤامرات الدولية أو المحلية التي تحركه وتجعله مثيرا 
وذا نفس تراجيدي ملحمي، ولكون حتى سوق خضار في 
الوعي  كان  وإذا  اليومية،  المؤامرات  من  يخلو  ال  قرية 
بهذا التاريخ وبطبيعة السياسة يجعل المرء معرضًا لهذه 

التهمة المجانية التي عادة ما تقال كمسبة فال بأس.
هذه النظرية تجعلني أذهب مباشرة إلى أن ما تتعرض 
التوقيت من وباء فيروسي يقع  له الصين اآلن وفي هذا 
ومنذ  الكبار،  صراعات  في  البيولوجي  السالح  صلب  في 
الصين،  في  إال  تظهر  ال  الجديدة  والفيروسات  عقود 
والكل يحيل ذلك إلى النظام الغذائي، بينما الصين بهذا 
النظام الغذائي القديم جدًا وصل عدد سكانها إلى المليار 
الصيني  االقتصاد  يضرب  فعال  الفيروس  وهذا  ونصف. 
التي  ترامب  تغريدات  أحالم  ويحقق  مقتل  في  المزدهر 
فيما  بمفاجآت  األميركي  الشعب  تبشر  كانت  ما  دائما 
يخص صراعه مع التنين الصيني.. نشر موقع وزارة الدفاع 
كورونا:  »فيروس  بعنوان  مقااًل  الروسي،   »Zvezda«
الحرب البيولوجية األميركية ضد روسيا والصين«. يعرض 
خسارات االقتصاد الصيني الفادحة جراء فيروس كورونا، 
في  بكين  موقف  »إضعاف  إلى  يــؤدي  أن  شأنه  من  ما 
واشنطن«،  مع  التجارية  مفاوضاتها  من  القادمة  الجولة 
مختبرات  حيال  الروسية  للتقارير  المقال  يتطرق  كما 
مجاورة  دول  في  العاملة  األميركية  البيولوجية  األبحاث 
مثل أوكرانيا وأوزباكستان وجورجيا، رغم توقيع الواليات 
بانتشار  يتعلق  فيما   1975 جنيف  اتفاقية  على  المتحدة 
أن  إلى  الخبراء  بعض  يذهب  كما  البيولوجية.  األسلحة 
فيروس »كورونا« الحالي تم تسجيله العام 2018 كبراءة 
لجريدة  ووفقًا   .10130701 رقم  تحت  أميركي  اختراع 
كورونا  أن  يعتقد  الروسية،  برافدا«  »كومسومولسكايا 
»تم تخليقه معمليًا في ظل ظروف استعرت فيها الحرب 
العالم،  في  قوة  أكبر  المتحدة  الواليات  بين  التجارية 
والصين العمالق الناهض والذي أصبح ينافسها في جميع 
الجيل  حروب  إطار  في  تأتي  أنها  ويؤكدون  المجاالت، 
السلم«،  أوقات  في  ذكية  أسلحة  عبر  المدارة  السادس 
كما يرد في موقع قناة سكاي نيوز.. مختبرات الـ»سي آي 
إيه« مازالت تتالعب بالفيروسات ضمن ترسانة األسلحة 
ال  األصيلة  األميركية  السياسة  ــالق  وأخ البيولوجية 
تستبعد هذا الخيار في مقارعة الخصوم، وهذه األخالقية 
تجعل  ما  هي  األميركية  الصراعات  جدولة  في  المعلنة 
الحادي عشر من سبتمبر  أحداث  أن  إلى  يذهب  البعض 
كانت مفبركة مثلما ورد في كتاب الخديعة الكبرى لتيري 
تستحق  األميركية  الرواية  تفند  بحجج  جاء  الذي  ميسان 
جعلت  منظومة  في  يصعب  هذا  ولكن  عندها،  الوقوف 
من  اآلن.  حتى  لغزًا  كينيدي  جون  الرئيس  مقتل  من 
جانب آخر يحقق فيروس »كورونا« الذي وصل إلى إيران 
)محور الشر اآلخر بالنسبة ألميركا( ما عجزت عن تحقيقه 
إيران،  على  المفروضة  الشديدة  األميركية  العقوبات 
وبقفل الدول المجاورة إليران، بما فيها العراق، حدودها 
مع إيران فيتحقق الجزء الصعب من هذه العقوبات التي 
االقتصاد  تصفير  إلى  ترامب،  يقول  كما  تسعى،  كانت 
أما  الحدود.  هذه  عبر  إال  يتحرك  ال  أصبح  الذي  اإليراني 
لها  ألن  معها  تنجح  لم  األميركية  فالعقوبات  الصين 
دائمًا  كانت  واالتفاقات  عقابين،  العقاب  ترد  أن  القدرة 
لها  ومن  المنافسة  تجيد  من  الصين  صالح  في  تصب 

طاقة بشرية هائلة للمنافسة في أي مجال.
موطني،  أميركا،  أحفظ  رب  يا  قصيدته:  ضمن  من 

موطني اللذيذ. يقول الشاعر سعدي يوسف:
أميركا!.. لنستبدْل هداياكِ/ خذي سجائركِ المهرّبة 
الذهب  بوند  جيمس  مسدس  خذي  البطاطا/  وأعطنا 
السجون  خرائَط  خذي  مونرو/  مارلين  كركرَة  وأعطنا 
البيرِق  أشرطَة  خذي  القرى/  بيوتَ  وأعطنا  النموذجية 
وأعطنا النجوم/ خذي اللحية األفغانية وأعطنا لحيَة والت 
وأعطنا  حسين  صدام  خذي  بالفراشات/  المألى  ويتمان 

إبراهام لنكولن! أو ال تعطنا أحدًا.

غيبوبته وأما »الغنوشي« فذهب في غيه، لقد تجاوزت األحداث 
وضع  تفاقم  مع  التونسية،  األزمة  تتفاقم  هذا  ومن  كليهما، 
قرطاج،  وضع  قلب  بمكنته  المدى،  قصير  فصاروخ  طرابلس، 
ثانية، بعد أن  التحرير مرة  خاصة أن »الجزائر« تخوض حرب 
بعد،  تطبب  ولم  الثانية،  موجته  في  العربي  الربيع  اجتاحها 

العملية الجراحية الباهظة، للعشرية السوداء.
تزداد  شرقها،  المتناسية  المنسية،  ليبيا«  »طرابلس/  أما 
نيرانها اشتعااًل، بالبنزين التونسي، األزمة المتفاقمة، كما لم 
أزماتها،  تُصدر  الجزائر من  عند  أحمر،  أنها خط  البتة  يفدها 
طرابلس.  بحرب  تونس  أزمة  تدغم  جملة  المعطيات  وهذه 
التركي  التدخل  دوليًا،  مشكاًل  ويجعلها  يؤججها  التي  الحرب 
السافر، المصدر الرئيس لتصدير الحروب، المقنعة بالتنافس 
الرجل  عاصمة  أسطنبول  أن  ذلك  وأيقونة  الشيعي!،  السني 
الميت!، محج كل من »الشيخ راشد الغنوشي«، رئيس مجلس 
رئيس  السراج،  فائز  الليبرالي  والنائب  التونسي،  النواب 

المجلس الرئاسي الليبي!.
يؤتِ  لم  ما  العربي،  الربيع  أثر  من  المأزومة،  تونس  وأما 
الصندوق  يجعل  حين  نفسه،  يعاقب  شعبها  فإن  بعد،  أكله 
فارغا، ليمأله اليمين المتطرف، ويعاقب نفسه، ألنه ال يدرك، 
أنه يعيش عصر اضمحالل النخب، وأن الماضى ولى، فولي هذا 
الماضى مهمة المستقبل، اتحاد الشغل الزمن الجميل، ذكرى 
ليس إال. كما لم يدرك حتى التو، أن عاصمته الثانية »طرابلس 
تكالبت  يحرقك،  حريقه  تطفيء  لم  ما  فالجار  تحترق،  الغرب« 
يترك  من  المثقل،  التونسي  كاهل  على  المسفوحة،  المهام 
مهامه للتاريخ لينجزها، التاريخ ما تتقد نيرانه، لحظة »انتقام 

الجغرافيا« المنسية.

الطموح الصيني 
أنجز مشاريع 

تنمية مهمة، 
خصوصًا في 
أفريقيا، حيث 

يعبر ساسة هذه 
الدول النامية 

عن راحتهم 
لالستثمارات 

الصينية التي ال 
تتقنع بشروطها 

الزائفة عن 
اإلصالحات 

والديمقراطية 
والحقوق كأوراق 

ضغط، وال 
تمارس التعالي 

والغطرسة على 
الشعوب الفقيرة

فلسفة عربية معاصرة

»... شعوبًا وقبائل«

وإن  معاصرة،  أو  عربية حديثة  لفلسفة  وجود  ال  أن  يقرر جورج طرابيشي  مقاالته*،  أحد  في 
كرم،  يوسف  توماوية  على  ذلك  »يصدق  للترجمة.  امتداد  أو  مترجم  فهو  منها  شيء  وُجد 
وماركسية  الحبابي،  عزيز  وشخصانية  أمين،  عثمان  وجوانية  بدوي،  الرحمن  عبد  ووجودية 

سمير أمين، وفيورباخية حسن حنفي وهوسرليته في آن معا«.
بعد تقرير »هذه الحقيقة الواقعة«، يتساءل: »لماذا ال توجد، ولماذا يكاد يستحيل أن توجد 

فلسفة عربية حديثة أو معاصرة؟«.
ويرد ذلك إلى »ثالث سالسل متراكبة من السببيات«.

تتمثل سلسلة السببية األولى في كون »الفلسفة المعاصرة نفسها، على الصعيد العالمي، 
في أزمة«. وهذه األزمة أدخلها فيها تطور العلم. ذلك أن الفلسفة »رأت النور وازدهرت قبل 
أن يرى التصور العلمي للعالم النور«، حيث مثلت هي دور البديل عن هذا التصور المعدوم. 
العلم«. لكن منذ أن  المنظور، بأنها ما قبل تاريخ  فالفلسفة إذن، يمكن تعريفها »من هذا 
راح  الكون  على  وللسيطرة  للمعرفة  وحيدة  »أداة  نفسه  وفرض  المعرفة  ساحة  العلم  دخل 
فقد  اآلخر«.  تلو  الواحد  تخصصها  حقول  من  يجردها  العلم  وراح  يتقلص،  الفلسفة  مجال 
من  والتشريح  األحياء  علم  وجردها  والكون،  الطبيعة  معرفة  من  الرياضية  الفيزياء  جردتها 
مجال »خلقة اإلنسان«، وافتك منها علم النفس الموضوع األثير في استكناه النفس البشرية، 

إلى آخر الميادين المعرفية التي جردتها منه العلوم الطبيعية واالجتماعية.
»ولكن إذا كانت فتوح العلم قد سدت ]في وجه الفلسفة[ على هذا النحو الطريق إلى الما 
والمعاصر سوى  الحديث  العالم  لها في  يعد  لم  الما بعد«. وبذا  إلى  أبقته مفتوحًا  قبل فقد 
موقع في الهامش. »فمن فعالية عقلية في ما قبل العلم تحولت إلى فعالية عقلية في ما بعد 
العلم. فحصرت نفسها تارة بمجال القيم والغايات النهائية، وأرادت نفسها طورًا آخر فلسفة 
علمية خالصة تعمل حصرًا على مستوى االبستمولوجيا، أي معرفة المعرفة. ولكن في الحالين 
بالضرورة  تابعة  الفلسفة  تكون  أن  فبدون  العلمية.  بالممارسة  مرهونة  الفلسفة  غدت  معا 
للعقل العلمي، لم يعد ثمة مناص من أن تكون تالية له، الحقة عليه«. وعليه فإن »الثقافات 
العربية  الثقافة  أن  وبما  للعلم«.  المنتجة  الثقافات  هي  اليوم  للفلسفة  المنتجة  الوحيدة 
على  سواء  عالة  العرب  المتفلسفون  يكون  أن  »يتحتم  إذن  للعلم،  منتجة  ليست  المعاصرة 

الفلسفة اإلسالمية القديمة أو الفلسفة الغربية الحديثة«.
إال  يجتهد  أن  لمجتهد  يجوز  »ال  إنه  القائلة  القاعدة  في  تتمثل  الثانية  السببية  السلسلة 
الموقف  الفيلسوف، نفسه في هذا  العربي، وليس  المتفلسف  على مثال سابق«. وبهذا يجد 
سبق  فإن  اإلسالمي  العربي  بالتراث  العربي  المتفلسف  عالقة  عن  النظر  وبغض  المعضل. 
الغرب إلى اجتراح مأثرة الحداثة قد جعل كل ما يمكن أن يفكر به الملتحقون بركب الحداثة 
بالزمان  الحداثة، تتحكم  إلى  الغربية قد باتت، بحكم أسبقيتها  مفكرًا به مسبقًا. فالحضارة 

الثقافي للحضارات األخرى.
وبذلك أصبح حتى »المخرج النقدي - وهو المخرج الذي تؤثر الفلسفة العمل على مستواه« 
مسدودًا. »فكل ما يمكن أن ننقد عليه الحضارة الغربية قد سبقتنا هي نفسها إلى نقد نفسها 
 ... الحداثة  ما قبل  للمتفلسفين »من مجتمعات  المتاح  الوحيد  الخيار  وبالتالي أصبح  عليه«. 
نقد  لخطاب  منتجين،  ال  مستهلكين،  يكونوا  أن  ]هو[  الحداثة...  بعد  ما  فلسفة  لممارسة 

الحداثة في الغرب نفسه، أو بعبارة أخرى: مجرد مترجمين«.
السلسلة السببية الثالثة، تكمن في أن الفلسفة ال يمكن لها أن تنشأ وتزدهر إال في بيئة 
لتمخض  شارط  كشرط  العقالنية  »أن  والحال  العقل.  باستقاللية  تؤمن  وفكرية  اجتماعية 
الفلسفة ما زالت بعيدة عن أن تكون صاحبة الكلمة األولى في الثقافة العربية المعاصرة«. 
الالهوتي  للعقل  يمكن  كان  الدينية  االبستميه  ذات  الثقافات  كل  »في  أنه  يرى  وطرابيشي 
أن يضطلع بدور الوسيط بين العقل الفلسفي والعقل الديني. ولكن الالهوت نفسه، كشكل 
وُطرد علم  ُكفِّر فالسفة اإلسالم  أن  العربية منذ  الثقافة  مازال منفيا من  الدين،  معقلن من 
محض  إلى  اإلسالمية  العربية  الحضارة  وتقلصت  اإلسالمية  المدينة  خارج  المعتزلي  الكالم 

حضارة فقه«.
وإذا استكملنا الفكرة من كتابه »مصائر الفلسفة بين المسيحية واإلسالم«** نجده يقرر 
العقل  النور فلسفة عربية«. ذلك أن »اشتغال  أنه »في ظل غياب لالهوت إسالمي فلن ترى 
- عن  امتناعه  وطال   - الديني  العقل  امتنع  وإذا  بما هو كذلك.  العقل  الديني الزم الشتغال 
االشتغال، فال مناص من أن يقوم العقل الفلسفي مقامه، فيمارس فعاليته، أول ما يمارسها، 

كعقل الهوتي« ص126.

* الفلسفة العربية المستحيلة. في: جورج طرابيشي، هرطقات: عن الديمقراطية والعلمانية 
والحداثة والممانعة العربية. دار الساقي باالشتراك مع رابطة العقالنيين العرب، ط2، 2011. 
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لو  وماذا  األفضل.  هو  يريده  وما  األمثل.  هو  لمخلوقاته  يقرره  وما  اهلل،  خلق  أن  يتفقون  المسلمون 
بعضها  من  قريبة  مدن،  مجموعة  وأن  واحدة؟  قبيلة  من  مدينة  كل  مكونات  في  الغالب  أن  اقتنعنا 

البعض يغلب عليها، في الغالب كثرة أكبر قبائل اإلقليم.
ونحن نتفق أنه ليس في القرآن الكريم خلل وال يجد فيه المتأمل جمال أو عبارات بال معني. دعونا 

نتدبر معا، الكلمتين ».. شُعُوبًا وََقبَائَِل« من هذه اآلية الكريمة:
ِإنَّ   ۚ لِتَعَارَُفوا  وََقبَائَِل  وَجَعَْلنَاُكمْ شُعُوبًا  وَُأنَثىۚ  َذَكٍر  مِّن  خََلْقنَاُكم  ِإنَّا  النَّاسُ  َأيُّهَا  »يَا 

َ عَلِيمٌ خَِبيرٌ«. ِ َأتَْقاُكمْ ۚ ِإنَّ اهللَّ َأْكرَمَُكمْ عِندَ اهللَّ
تقرير اهلل هذا البد وأنه األفضل للناس، وإاّل لما ربطه من البداية بالخلق. ولذلك ماذا لو طبقنا هذا 

األمر السماوي وقسناه على المدن؟ ثم على األقاليم؟ أال يجعل من فكرة الفيدرالية أنها من عند اهلل؟
مثلما  والياته  مع  الخليفة  يتعامل  ألم  كالفيدرالية؟  نظاما  بدايته  من  اإلسالمي،  الفتح  يطبق  ألم 

تتعامل الحكومة المركزية مع والياتها؟
لو تأملنا الدول التي اتخذت من الفيدرالية نظاما لها لوجدنا أنها األكثر استقرارا: الواليات المتحدة 
ألمانيا .. جميعها دول مستقرة، وجميعها  األمريكية، أستراليا، كندا، سويسرا، دولة اإلمارات المتحدة، 

مرت بعدد من المشاكل ولكنها استقرت عندما اعتمدت النظام الفيدرالي.
نادى  بعضها  إرهاصات،  فيه  كثرت  وقت  في  استقالله،  منذ  الفيدرالي،  النظام  الملكي  العهد  اتخذ 
بالجمهورية، وأخرى نادت بالحزبية، ولكن المنطق َغّلب الفيدرالية، وقامت الدولة وتنامت بهدوء ومن 
ومصلحة  تصديره،  وبدء  النفط،  اكتشاف  لوجدناه  النظام  هذا  إلغاء  أسباب  إلى  عدنا  ولو  قالقل.  دون 
المستفيدين منه خصوصا الشركاء، من غير الليبيين، في ذلك الوقت وهم في الواقع شركات وليست 
دوال. كان من مصلحتها أن تتمركز تعامالتها مع كيان واحد! صحيح أن الحكومة االتحادية تعد كيانا 
أفضل  كانت  العمل  فرص  وبالتالي  التنقيب،  مناطق  في  تمركز  الخدمات  جانب  يبدو  ولكن  واحد، 
للوالية، التي اكتشف فيها البترول فكانت استفادتها أكثر، ولكن الواقع اآلن يقول إن االكتشافات تكاد 

تغطى ليبيا كلها.
القانون  ولكن  كثيرة،  مشاكل  وحدثت  الثالث،  ليبيا  واليات  حكم  نظم  صارم  قانون  هناك  كان 
الذي تمكنت والية طرابلس من  الملكي  المرسوم  إلغاء  القانون؛ لعل  االتحادي حلها بسهولة، وبقوة 
القانون  ولكن  أخرى  بسيطة  مشاكل  هناك  وكانت  دليل.  خير  االتحادية  المحكمة  من  بحكم  إلغائه 

االتحادي تغلب عليها.
حكم  في  تتدخل  ال  االتحادية،  الحكومة  مقر  كان  فأينما  الواليات،  على  أبدا  المركزية  تتسلط  لم 
والجيش  االتحادي،  البوليس  كان  وكذلك  مركزيا،  ليبيا  مصرف  فكان  القانون،  خالل  من  إاّل  الواليات 
الليبي، والمحكمة االتحادية، بعيدا عن حكم الواليات، وأقوى من قوة دفاع برقة، وقوة دفاع طرابلس 

وقوة دفاع سبها. لم يتغوّل كيان على آخر إاّل بعد إلغاء النظام الفيدرالي!
وكأنها  وقدمت  البداية  من  فشوهت  الفيدرالية،  إلى  الدعوة  كثرت  القذافي،  دولة  بعد سقوط  من 
دعوة إلى االنفصال! وهذا -لألسف- هراء! فال أحد مهما بلغت سطحيته يطالب به، إاّل إذا كان ال يعرف 

أن ليبيا لحمة واحدة، وأن التقزيم، والتفتيت مجرد لقم سائغة للمتربصين.
صحيح أن الشرق الليبي عال صوته مطالبا بالفيدرالية مثال، ولكن هناك مدن نعرفها جميعا لم يعُل 

صوتها مطالبة بها، ولكنها تطبق نظاما فيدراليا صارما واضحا من دون أن ينتقد أحد ما تقوم به!
أنا وأبواي مولودون ببنغازي وهي مدينتي وأنا فخور بها، أجدادي قدموا إليها من مصراتة وزليتن، 
أصدقاء  ولي  الغرب..  من  وأصهاري  بطرابلس،  يقيمون  وأبنائي  ماجر،  وادي  من  قبيلتهم  وأصول 
يرتفعون إلى مرتبة أشقائي من مصراتة، والزاوية، بن وليد، وزوارة، والجميل، وسرت، وهون، وودان.. 
من  هم  هؤالء  وأول  يقسمها..  أن  يحاول  من  كل  لمقاتلة  إمكانياتي  بكل  أتصدى  وسوف  ليبي،  أنا 

يعملون على تجذير المركزية.
فتأملوا فقط تعريف الفيدرالية:

عدد  من  تتكون  المُركب،  الدولة  نظام  عن  يعبر  مصطلح  وهو  )االتحادية(،  تعنى  »)الفيدرالية( 
واليات أو مقاطعات على رأسها دولة تمثلها في الخارج، ولها حق السيادة عليها، وكذلك لها الحق في 
إنها عبارة عن نظام دولة يتألف من أنظمة حكم مستقلة  تنظيم عالقاتها من خالل قانون دستوري. 
بنظام  بينها  فيما  تتّحد  ولكنها  ألخرى،  والية  من  تختلف   - حاجتها  حسب  الغالب  في  ذاتي-  بشكل 

مركزي«.
عالجوها - أيها الشرفاء - اجعلوا ليبيا فيدرالية وسوف تتبخر مشاكل ليبيا كلها، فأي مشكلة مهما 
كالنهر،  العقل  أن  وتذكروا  ليبيا.  تجزأ مشاكل  الفيدرالية  تتجزأ فيسهل حلها، فمن خالل  كان حجهما 

كلما كان عميقا، كلما قلت الضوضاء الصادرة منه!.

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

أحمد الفيتوري

محمد عقيلة العمامي



ثقافة

ديسمبر،   24 بشارع  التحرير،  مركز  بقاعة  اختتمت 
فعاليات معرض »الكتاب والفن« في نسخته األولى، 
والذي استمر لمدة يومين، في خطوة تهدف لنشر 
المعرفة بمفهومها الشامل وتوطين فكرة أن اقتناء 
أهمية  بذات  هو  عموما  والفكري  األدبي  الكتاب 

الكتاب المنهجي.
المعرض،  على  والمشرفة  المركز  مديرة  وأكدت 
على  ترتكز  نشاطهم  طبيعة  أن  العالقي،  فريال 
إعطاء دورات منهجية وتدريبية للطالب في مراحل 
تتبعهم  خالل  ومن  والمتوسط،  األساسي  التعليم 
مزاج التالميذ لوحظ نفورهم من الكتب المنهجية، 
جعلهم  خالل  من  الرتابة  هذه  لكسر  فاتجهت 
الدراسي،  المقرر  خارج  كتب  قراءة  يشاركونها 
هذه  عبر  واستطاعت  الفضول  هذا  فيهم  والمست 

الخطوة إعادة ثقة الطالب بكتابه.
وأشارت بخصوص تنظيمهم هذا المحفل قيامها 
»الفرجاني  مثل  والمكتبات  النشر  دور  بمراسلة 
وطرابلس العالمية وموقع book time اإللكتروني«، 
إنجاح  بغية  األهلي  بالنشاط  المهتمة  والمؤسسات 
معرضهم  إقامة  في  تجسدت  والتي  الفكرة،  هذه 

األول للكتاب والفن.
وأضافت العالقي بالقول إن الفن التشكيلي كان 
من  عدد  مشاركة  خالل  من  الكتاب  بجانب  حاضرا 
مجال  في  كذلك  والمحترفات  الموهوبات  الطالبات 
الرسم في أعمال تعبر عن مكنون خيالهن وتطلعهن 
يعشن  الذي  والمحيط  للعالم  ورؤيتهن  للمستقبل 
بامتياز،  ثقافي  الفكرة  قوام  أن  فريال  وتؤكد  فيه، 
ويأتي في ظرف استثنائي مشحون بالعنف والخراب، 
والرد  والفن،  الكتاب  وهو  مهم  جدار  إلى  فيه  نلجأ 
الوقت  إنه  وقته«،  بجملة »هذا مش  القائلين  على 
في  األساس  المعركة  فهي  مناسبات  هكذا  إلقامة 

مواجهة الموت ورعب القذائف.
 book« اإللكتروني  المتجر  مسؤول  وأوضح 
مشاركتهم  أن  رابحة  بن  محمد  المهندس   »time
في المعرض جاءت بسقف مئة عنوان وبواقع خمس 
الزوار  تعريف  إلى  تهدف  مطبوع،  كل  من  نسخ 
يتم  ما  غالبا  التي  المؤلفات  عناوين  وكذا  بالموقع 
إلى  إضافة  القتنائها،  القارئ  وسبيل  عليها  الطلب 
دعم مسألة االرتباط مع الجمهور عبر توفير خدمة 
التوصيل للمدينة أو المنطقة المتواجد بها الزبون.

وأشار أحد أعضاء فريق مركز التحرير محمد الزعلوك 
العالمي  الحدث  من  استلهمت  المعرض  فكرة  أن 

لدينا  يكون  ال  لم  أنفسنا  فسألنا  الكورونا،  فيروس 
كورونا ثقافي بحيث نتجاوز بالنشاط التدريبي للمركز 
بإقامة  الثقافي  العمل  مجال  في  يوازيه  سياق  إلى 
بذهنية  ذلك  من  ونرتقي  والفن،  للكتاب  معارض 
الشباب من إطارها المنهجي المحدود إلى آفاق الرواية 
مستقبال  االتجاه  هذا  وجعل  والفكر  والقصة  والشعر 

يتجدر كتقليد يستعيد ثقافة القراءة المفقودة.
بلوحات  المشاركة  عاشور  شهد  الطالبة  وقالت 
زخرفية بالمعرض إن مساهمتها تعد األولى وتمثل 
فرصة للتعريف بموهبتها الفنية، عالوة على كونها 
فتيات تجمعهن  عضوا في فريق مكون من خمس 
إلى  الجماعي  العمل  بتطوير  فقمن  الرسم  هواية 
باسم  االجتماعي  التواصل  شبكة  على  موقع  إنشاء 
من  ويتواصلن  أعمالهن  بتقديم  يعنى   »furt zii«
خالله مع الجمهور في إبداء المالحظات أو استقطاب 

مواهب شابة لها ذات الميول.
المواهب  إحدى  التارزي  لجين  الطالبة  وأشارت 
التجريب  من  أشكاال  تقدم  لوحاتها  أن  المشاركة 
الوضوح  بين  يوائم  لوني  مزج  عبر  التشكيلي 
أخرى  لونية  نصوص  في  تتجه  لكنها  والغموض، 

التفاصيل،  على  التركيز  دون  الوجوه  رسم  إلى 
شخوصها  أحاسيس  نقل  ذلك  من  تحاول  وهي 
الليبي  المشهد  فيما هو حاصل في  ووجهة نظرها 

واإلنساني عموما.
ومن جانب آخر تحدثت مريم الجواشي المسؤول 
طبيعة  أن  العالمية،  طرابلس  مكتبة  جناح  عن 
التخصصات  مختلف  شملت  الموجودة  المؤلفات 
فإلى جانب المصنفات األدبية هناك أيضا ما يتعلق 
باإلضافة  وغيرها،  الطبخ  ككتب  المنزلي  بالتدبير 
وفي  حوله،  ودراسات  قصص  من  الطفل  عالم  إلى 
المجمل وجود المكتبة هو كداعم ورافد لثقافة نشر 
الكتاب والمساهمة في توطين الفكر والمعرفة دون 

تخصيص.
حريشة  فاطمة  التشكيلية  الفنانة  رصدت  وفيما 
بعالم  األنثى  اهتمامات  لوحاتها  من  جانب  في 
الديكور وموضة اللباس ورسومات تحاكي الطبيعة، 
عمل  في  أبوراوي  آية  الفنانة  المقابل  في  بينت 
لمعنى  القيمي  البعد  السعادة«  »رقصة  بعنوان 
في  كذلك  نلحظها  والتي  التفاؤل  روح  وبث  األمل 

لوحة الطاووس والشجرة.

فاز الكاتب الليبي عبداهلل الغزال، الثالثاء، بالمركز األول 
فرع  لإلبداع،  الشرقي  راشد بن حمد  الشيخ  في مسابقة 

الرواية للكبار، عن رواية »أضحية الماء والطين«.
دورته  في  للفنون  الدولي  الفجيرة  مهرجان  وشهد 
محمد  الشيخ  قام  إذ  المسابقة،  نتيجة  إعالن  الثالثة، 
والشيخ  الفجيرة،  إمــارة  عهد  ولي  الشرقي  حمد  بن 
في  للفائزين  الجوائز  بتسليم  الشرقي  حمد  بن  راشد 
الرسمي  الموقع  حسب  المختلفة،  بفروعها  المسابقة 

للمسابقة.
األديب  الرسمية في »فيسبوك«، كتب  وعلى صفحته 
األصدقاء  لكل  الجزيل  »شكري  الغزال:  عبداهلل  الليبي 
روايتي  تتويج  أسعدهم  الذين  ليبيا،  وخارج  ليبيا  من 
مهرجان  في  األولى  بالجائزة  والطين(  الماء  )أضحية 
مئات  بين  من  واآلداب  للفنون  الدولي  الفجيرة  إمارة 

العربي«. الوطن  المشاركين من كـتاب وأدباء 
ولحظة  ليبيا،  لبلدي  أهديه  أنا  الفوز  »هذا  وتابع: 
الغزال  عبداهلل  اسم  وليس  )أمنا جميعا(  ليبيا  اسم  تألق 
في  موغلة  عميقة  لحظة  هي  كبير  دولــي  محفل  في 
نشعر  تجعلنا  وربما  جميعا،  عواطفنا  وتستدر  الشعور، 
الجميلة  األرض  هــذه  وأن  عظيمة،  ليبيا  أن  بيقين 
شكري  الجنون.  وهــذا  العذاب،  هذا  كل  بها  يليق  ال 

جميعا«. لكم  ومودتي 

للكبار الرواية 
عن  ليبيا  من  الغزال  عبداهلل  الكاتب  األول  بالمركز  فاز 
الثاني  بالمركز  وفازت  والطين«،  الماء  »أضحية  رواية 
التيجاني  بنت  أميرة  للتونسية  األصفر«  »الملف  رواية 
المركز  زيدان  منير  المصري سراج  الكاتب  واحتل  غنيم، 

الثالث عن رواية »تاريخ جديد لألندلس«.

الرواية لشباب األدباء
من  طاهر  هاشم  هيثم  الكاتب  األول  بالمركز  فــاز 
الثاني  المركز  وفي  األكواز«،  »صانع  رواية  عن  العراق 
الرشيد  عبد  للجزائري  يقظان«  بن  »بقي  رواية  فازت 
بالمركز  منصور  بن  آمنة  الكاتبة  ــازت  وف هميسي، 
من  الضجيج«  من  ونصف  »ساعة  روايــة  عن  الثالث 

الجزائر.

الشعر فئة 
أحمد حسن من مصر،  محمد  الشاعر  األول  بالمركز  فاز 
بيال من  الشاعر عبداهلل موسى  الثاني  بالمركز  فاز  فيما 
حسن  محمد  الشاعر  الثالث  المركز  وحاز  فاسو،  بوركينا 

صالح من العراق.

القصيرة القصة 
قصة  عن  الجزائر  من  بيرير  ميلود  األول  المركز  حصد 
الثاني  المركز  أما  ما«،  شيء  فعل  وشك  على  »الرجل 
اإلمارات  دولة  من  العامري  إبراهيم  فاطمة  فحصدته 
فيما  الموتى«،  يذهب  »أين  قصة  عن  المتحدة  العربية 
الثالث محمود صالح سعد عن قصة  المركز  على  حصل 

»األعمى وقصص آخرى«.

المسرحي النص 
الجزائر  من  السايح  بن  عبدالمنعم  األول  المركز  حاز 
المركز  اإلبادة«، وجاء في  المسرحي »شعائر  النص  عن 

األرواح«،  »بوابة  عنتر حمو من سورية عن نص  الثاني 
»امرأة  نص  عن  حمود  منير  ليندا  الثالث  المركز  وفي 

األمس«.

أدب األطفال
عن  سورية  من  أحمد  هيفين  األول  المركز  في  جاء 
أسماء  الثاني  المركز  وفي  األلــوان«،  واحــة  »مملكة 
في  أما  بطلي«،  هو  »أبي  عن  مصر  من  تمام  فتحي 
من  حسني  محمد  إيمان  حلت  فقد  الثالث  المركز 

األردن عن قصة »أجنحة الوردة«.

التاريخية البحوث 
من  علي  بن  خــادم  بنت  آمنة  األول  المركز  حصدت 
األثري  البحث  »تاريخ  بعنوان  بحثها  عن  عمان  سلطنة 
حازه  فقد  الثاني  المركز  أما  مسندم«،  جزيرة  شبه  في 
بحث  عن  مصر  من  حمودة  محمود  حسين  عبدالحميد 
حصد  فيما  الخارجية«،  السامانية  الدولة  »عالقات 
بحثه  عن  مصر  من  محمد  أحمد  محمد  الثالث  المركز 

كوريا«. في  »المسلمون 

النقدية الدراسات 
عن  مصر  من  محمد  إسماعيل  محمد  األول  بالمركز  فاز 
وحوارية  الذات  مركزية  بين  التحديث  »هوية  دراسة 
من  أبعيوي  عبدالرحمن  الثاني  بالمركز  وفاز  اآلخر«، 
في  الحجاجية  »النزعة  دراسته  عن  المغربية  المملكة 
الوساطة  البيداغوجية..  وأبعادها  القديم  العربي  النقد 
أحمد  حازه  فقد  الثالث  المركز  أما  وخصومه«،  المتنبي 
الخطاب  »نظام  بحث  عن  فلسطين  من  خولي  راسم 
السياسي  الخطاب  استراتيجيات  في  بحث  السياسي: 

المتحدة«. األمم  في  الفلسطيني 

اإلماراتية الرواية 
رواية  عن  المرزوقي  محمد  شيماء  األول  بالمركز  فاز 
عن  الحفيتي  سلمى  الثاني  بالمركز  فاز  فيما  »إيــاز«، 
الثالث  المركز  في  حل  فيما  السماء«،  تراب   « روايــة 

عبيد بوملحة عن رواية »أحد ما يطرق الباب«.
النقد  أستاذ  فضل،  صالح  الدكتور  الناقد  وأوضــح 
في  المصريين  المحكمين  وأحد  شمس،  عين  بجامعة 
ثم  مسرحي،  فني  مهرجان  من  انبثقت  أنها  المسابقة 
بصفة  وتتوجه  ذلك،  بعد  األدبية  الفنون  كل  شملت 
مستقبليا،  مذاقا  يعطيها  وهذا  الشباب،  إلى  خاصة 
قبل،  من  يمأله  من  هناك  يكن  لم  فراغا  تسد  ويجعلها 
والفن  الفكر  تشجيع  مجال  في  اإلمارات  تنافست  وكلما 
المجال  هذا  في  الشديد  الفقر  عوضت  كلما  واإلبداع، 
فراغا  وسدت  األخــرى  العربية  األقطار  به  تمنى  الذي 

»األهرام«. لدينا، حسب  حقيقيا 
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ضمن  جيتس«  »بيل  انتقاه  الذى  الثالث  الكتاب  وهو 
رواية  وهو  إجازته،  أثناء  أخذها  التي  الخمسة  الكتب 
»أخيرا  عنها:  قال  صدورها  حين  المبيعات  أفضل  كانت 
منهم  وكثيرين  الرواية،  هذه  قراء  نادي  إلى  انضممت 
من معارفي، أحدهم أهداني نسخة منها، وصفها بأنها 
ذكية وممتعة ومتفائلة على نحو مدهش، حتى لو كنت 
بالقراءة عن روسيا مثلي، فإن هذه  ممن ال يستمتعون 
أحداث  وتدور  شخص..«.  أي  بقراءتها  يستمتع  الرواية 
الجبرية  باإلقامة  عليه  محكوم  شخص  حول  الرواية 

مدى الحياة داخل أحد فنادق موسكو الفخمة.
عنها:   )Judit Smith( سميث  جادت  الناقدة  كتبت 
أسس  الكياسة(،  )قواعد  ــى  األول روايته  خــالل  »مــن 
الخيال  نحو  نهجا  لنفسه   Amor Towles الــروائــي 
ثالثينيات  أواخر  في  مانهاتن  حياة  فتناول  المتطور، 
القراء  كان  رائعة.  أجــواء  خالل  من  الماضي،  القرن 
عادات  وصف  في  المتميز،  بأسلوبه  مأخوذين  والنقاد 
يتغير  أخــذ  مجتمع  أعتاب  على  يقف  مجتمع  ــالق  وأخ

جذريا«.
كتبت رواية »رجل نبيل في موسكو« في حقبة أخرى 
الكونت  قصة  مع  يتماهى  آخر  في عصر  بأسلوب جميل 
بلشفية  محكمة  اعتبرته  الــذي  روستوف،  ألكساندر 
 ،1922 سنة  أرستقراطيا، 
فحكمت   ، ــادم  ــ ن غــيــر 
الجبرية  باإلقامة  عليه 
ــاذخ  ب كبير  فــنــدق  ــي  ف
مــتــروبــول، فــي شــارع 
الكرملين.  مــن  قــريــب 
)روســتــوف( وهــو رجــل ال 
االطــالع  سعة  من  يقهر 
يوما  يعمل  لم  والذكاء، 
في حياته، وعليه اآلن أن 
علوية،  غرفة  في  يعيش 
العقود  أكثر  تتضح  فيما 
ــي الــتــاريــخ  ــا ف اضــطــراب
متوقع،  غير  وبشكل  الفندق.  ــواب  أب خــارج  الروسي 
تتوافر له ظروف تأخذه لعالم أكبر بكثير من اكتشافاته 

العاطفية.
مضحكة،  بتفاصيل  الفريدة  الرواية  هذه  وتزخر 
جميلة  ومشاهد  المتأللئة  الشخصيات  من  وبمجموعة 
يكون  أن  يعنيه  لما  أعمق  فهم  محاولة  بخفة،  تتوالى 

المرء رجال ذا هدف وعزم وتصميم.
روسي  أرستقراطي  روستوف،  ألكساندر  الرواية  بطل 
في  فخم  فندق  في  الحياة  مدى  بالسجن  عليه  حكم 
الكاتب  يسلط  خالله  ومن  الروسية،  الثورة  أعقاب 
مظلما.  عالما  يكون  أن  يمكن  ما  على  بسهولة  الضوء 
والمعارف  األصدقاء  من  الكثير  الرواية  بطل  ويجد 
الودودين في كل يوم من أيام االعتقال، يمنحونه حالة 
ضاع  ما  تداعي  أن  الكاتب  يصور  وبمهارة  الرضا.  من 

منه يقوده في النهاية إلى حالة من التمرد.
ــذوق  »الـ لتعزيز  الــكــاتــب  تلميحات  ــى  ــوال ــت وت
االستثنائي« لكونه »في مكان آخر«. وكيف إن »الجميع 
يتمنون لو أنهم أمريكيون« إنها قصة رجل يختبئ عن 

القمع الوحشي لالتحاد السوفيتي في ذلك الوقت.
االنشغال  متعة  قراءتها  تمنحك  جيدة  روايــة  إنها 
بها. لقد التقط الكاتب تلك الحقبة السوفيتية بمهارة، 
كانت  كفندق  الخلفية  اختيار  مبالغة.  دون  من  وقدمها 
غنية  قدمها  جيدا،  ومدروسة  لالهتمام  مثيرة  فكرة 
بالحكمة من  ممتلئة  وجعلها  فترة،  في  وبشكل طبيعي 

خالل سحر العالم القديم.
قرأته.  شيء  أي  عن  كثيرا  تختلف  جيدة  رواية  إنها 
تحول  بعد  موسكو  في  للحياة  فهما  لك  تقدم  فهي 
أنك  ذلك،  من  واألهم  الستالينية.  الحقبة  إلى  الثورة 

تتعرف على إنسان ال يصدق، يتقاسم حياته معك.
مئات  لــي.  بالنسبة  جــدا  وبعيدة  عميقة  أحداثها 
أو  حركة  تصف  تماما،  مناسب  غير  بعضها  الكلمات، 
موسكو.  في  إقامة  مكان  كونه  من  أكثر  بسيطا  مكانا 

إن تداعيات استرداده يقودك إلى النهاية المفاجئة.
إن القارئ ال يمكن أن يساعده إحساسه بأن المؤلف كان 
شيوعيا في الخفاء، مفرطا في الالتينية واليونانية، والشعر 

والفلسفة. على الرغم أنه يعرف حقا األماكن في روسيا.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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كتبت »رجل نبيل 
يف موسكو« يف 

عصر آخر يتماهى 
مع قصة الكونت 

ألكساندر روستوف

استضافتها قاعة مركز التحرير

ليبيا تحصد جائزة أفضل رواية بمسابقة 
»راشد بن حمد الشرقي« لإلبداع

طرابلس ــ عبد السالم الفقهي

القاهرة ــ الوسط

الناكوع يطالب بضرورة 
ترميم كنيسة برزة

هيئة الثقافة تسعى لتسجيل مواقع 
تراثية ليبية لدى »اإليسيسكو«

بني وليد - الصغير الحداد
طالب مدير مكتب السياحة بمدينة بني وليد، عبداهلل الناكوع، الجهات 
المسؤولة المعنية باآلثار بضرورة ترميم وصيانة كنيسة برزة، والتي 

تقع في وادي بزرة جنوب شرق بني وليد.
الرابع  القرن  إلى  تعود  الكنيسة  أن  لـ»الوسط«  الناكوع  وأوضح 
الميالدي، وتتكون من ثالثة أروقة وفق الطابع البازيليكي، وهو نمط 
معماري مقتبس من العمارة الرومانية. وأضاف مدير مكتب السياحة 
أنها تتكون من صحن أوسط وجناحين ومنحنى في الطرف الغربي من 
الصحن، حيت يفصل الصحن عن الجناحين صفان من األعمدة، تعلوها 

أقواس نصف دائرية، وأما السقف فهو على شكل قبو.

هيئة الثقافة تسعى لتسجيل مواقع تراثية ليبية لدى »اإليسيسكو«
أصدر رئيس الهيئة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، حسن أونيس، 
قرارا بتشكيل لجنة برئاسة مستشار شؤون التراث بالهيئة عبدالمطلب 
بوسالم، تضم عشرة خبراء مختصين في هذا المجال، إلعداد ملفات 
ترشيح أبرز المواقع التراثية والتاريخية الليبية لدى اإليسيسكو لوضع 

المواقع الليبية على الئحة التراث العالمي.
من  موقعا   16 لترشيح  محدد  زمني  أفق  ضمن  اللجنة  وستعمل 
للمواقع  التمهيدية  القائمة  إلى  لضمها  واألثرية،  التراثية  المواقع 
التي تتطلب  انتظار تسجيلها، وإعداد ملفاتها  التراثية اإلسالمية في 

شروطا ومعايير دقيقة، وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
التابعة  اإلسالمي،  العالم  في  التراث  لجنة  اعتمدت  ديسمبر،  وفي 
لـ»اإليسيسكو«، خمسة مواقع ليبية هي موقع جامع مراد آغا بتاجوراء 
وموقع وقصر الحاج وقلعة مرزق األثرية والجامع العتيق أوجلة وموقع 

وادي الناموس، ضمن الئحة التراث اإلسالمي لدى اللجنة.
في  التراث  للجنة  االستثنائي  االجتماع  المواقع خالل  وسجلت هذه 
العالم اإلسالمي بمقر »اإليسيسكو« في العاصمة المغربية الرباط، في 
العالم  التراث الحضاري في دول  المنظمة من أجل صون  إطار جهود 

اإلسالمي، وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة العامة للثقافة.
وكانت الهيئة قدمت ملفات هذه المواقع التقنية للجنة، وسبق إدراج 
موقع مدرسة الفنون والصنائع اإلسالمية في يونيو، واعتمدت المنظمة 
النبوي  والمسجد  المكرمة،  الحرام في مكة  المسجد  اجتماعها،  خالل 
ضمن  القدس  في  األقصى  والمسجد  المنورة،  المدينة  في  الشريف 

قائمة حصرية للمواقع المقدسة في العالم اإلسالمي.
اإلسالمية،  بالدول  تراثيا  120 موقعا  اللجنة على تسجيل  ووافقت 
على  مواقع  و3  اإلسالمي،  العالم  فى  التراث  قائمة  على   117 منها 
تعزيزا  وذلك  اإلسالمية،  الدول  في  بالخطر  المهدد  التراث  قائمة 
لجهودها الرامية إلى حماية عناصر التراث المادي في الدول األعضاء 
بـ »اإليسيسكو« وتوثيقها، وفي إطار الشروع في تنفيذ رؤيتها الجديدة 

بشأن التراث والثقافة.

الفن التشكيلي يزين أول نسخة من معرض »الكتاب والفن«

فقدت األوساط الثقافية والفنية الليبية المصور أحمد السيفاو، 20 
فبراير، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد أحمد السيفاو أحد أبرز المصورين الليبيين، عرف في بداياته 
بحبه لتصوير العناصر باللونين األبيض واألسود، نظم العديد من 
المحلية  الفنية  المحافل  من  بالعديد  وشارك  الشخصية  المعارض 

والعربية، وحازت بعض صوره جوائز عالمية.
وكان السيفاو تعرض ألزمة صحية خالل العام 2019، نقل على 
أثرها إلى مستشفى نالوت، وكتب عدد من الصحفيين والفنانين على 
صفحات التواصل االجتماعي في حينها منشورات تضامنية ومنددة 
بتجاهل المؤسسات الحكومية ألحد أهم وأبرز المصورين الصحفيين 

في ليبيا.
بأن  كفيلة  عاما،   35 على  تزيد  التي  السيفاو،  تجربة  وكانت 
تجعله من رواد فن التصوير الفوتوغرافي في ليبيا، وشكلت الهواية 
والدراسة والممارسة عند السيفاو منعطفا مفصليا، مكنته من امتالك 
حس معرفي الكتشاف العوالم الخفية للعدسة، كما أتيحت له الفرصة 
القرن الماضي لالطالع على تفاصيل التصوير  في بداية سبعينات 
كارليني«  »كارلو  له  مثل  حيث  الكاميرا،  سر  والتقاط  السينمائي، 
مدير التصوير في السينما اإليطالية آنذاك، تجربة فريدة استطاع 
من خاللها محاورة العدسة عن قرب واالستزادة من معرفة اآلخر عن 

هذا الفن.
فنانين  يد  على  تتلمذه  ليبيا  إلى  عودته  بعد  ذلك  إلى  ويضاف 
قانة، وعلي مصطفى  علي  كالفنان  والرسم،  النحت  رواد في مجال 
رمضان، وهو ما مزج في ذهن الفنان العالمي بالمحلي، وتتضح في 
بحثا عن  المستمر  التجريب  الملحة في  الرغبة  لديه،  الصورة  زوايا 

الخصوصية والتجديد.

المسرح  »مدخل  بعنوان  كتاب  صدر 
والسينما..اختراع وفن وعلم وعلماء«، 
إبراهيم  عمر  واألكاديمي،  للباحث 
اإلعــالم  كلية  في  المحاضر  ــالب،  ك

بجامعة بنغازي.
كــالب،  عمر  ــى،  ــم ــادي األك وقـــال 
لـ»الوسط« اإلثنين »صدر هذا الكتاب 
لمساعدتهم  وذلك  للطلبة  كمنهج 
الوقت والجهد لهم باالضافة  وتوفير 

جهود  توحيد  الحقيقي  الهدف  إلى 
لتدريس  اإلعالم  كلية  في  االساتذة 

هذه المادة«.
عمر  والدراما  النقد  أستاذ  ولفت 
كالب إلى أن » الكتاب يستعرض تاريخ 
المسرح والسينما باإلضافة إلى العديد 

من الصور الشارحة والتوثيقية«.
وأشار األكاديمي عمر كالب إلى أن 
مادة  بتجيهز  يقوم  كان  استاذ  »كل 

فقمت   ، منظم  غير  بشكل  ــدرس  ت
بطلب وتقديمه لإلدراة من أجل اصدار 
وتمت  المجموعات  لكل  واحد  منهج 

الموافقة«.
كالب  عمر  األكاديمي  أن  يذكر 
للدراسات  بنغازي  اكاديمية  خريج 
العليا عام 2012 ويقوم بتدريس مادة 
جامعة  في  والسينما  المسرح  مباديء 

بنغازي.

صدور كتاب »مدخل املسرح والسينما« بجامعة بنغازي

أحمد السيفاو.. رحيل »ملك 
األبيض واألسود«

< عبداهلل الغزال

< الجامع العتيق أوجلة

< مشاهد من معرض »الكتاب والفن«



هارفي واينستين كان من أبرز المنتجين في هوليوود، 
وقد فازت الكثير من أفالمه بجوائز أوسكار، كما كان 
مساندا للحزب الديموقراطي.. لكن إدانته، اإلثنين، 
بتهمتي االعتداء الجنسي واالغتصاب أكدت سقوطه 
المدوي. أصبح واينستين الذي عمل لسنوات للوصول 
إلى تلك المكانة الرفيعة، منبوذا في غضون أيام. في 
أكتوبر 2017، نشرت »نيويورك تايمز« و»نيويوركر« 
شهادات نساء وممثالت وعارضات أزياء تتهم المنتج 
المال  من  مبالغ  وعرض  جنسيا  عليهن  باالعتداء 

عليهن للزوم الصمت.
امرأة   80 من  أكثر  اتهمته  أسابيع،  ثالثة  بعد 
من بينهن نجمات سينمائيات من أمثال آشلي جود 
بمضايقات  بالتحرش  حايك  وسلمى  جولي  وأنجلينا 
القسرية  القبلة  بين  تراوحت  جنسية،  اعتداءات  أو 
ولوس  نيويورك  من  مختلفة  مدن  في  واالغتصاب 

أنجليس وباريس ولندن إلى تورنتو، على مدى أكثر 
من ثالثة عقود، وفق »فرانس برس«.

وأكد هارفي واينستين )67 عاما( المتزوج مرتين 
أقامها  التي  العالقات  كل  أن  أطفال،  لخمسة  واألب 
حركة  ولدت  الفضيحة،  أثر  وعلى  بالتراضي.  كانت 
»#مي تو« استنكارا لالعتداءات الجنسية التي يزعم 
أن مئات الرجال من أصحاب النفوذ يقومون بها بال 
النجم  كان  الذي  واينستين  استبعاد  تم  محاسبة. 
األكاديمية  من  السابع،  الفن  مهرجانات  في  الدائم 
األميركية لفنون السينما وعلومها التي تمنح جوائز 

األوسكار، ثم بدأت الدعاوى المدنية في حقه تتزايد.
نيويورك  في  إليه  وجهت   ،2018 مايو   25 في 
تهمتان إحداهما في العام 2006 واألخرى في العام 
حول  اليدين  مكبل  المنتج  صور  وانتشرت   .2013

العالم.
يناير،  في  محاكمته  بدء  من  وجيزة  فترة  قبل 
أجرى مقابلة نادرة أثارت ضجة كبيرة. فهو قال خالل 

المقابلة التي أجرتها معه صحيفة »نيويورك بوست« 
مواضيع  وعن  نساء  إخراج  من  أفالما  أنتجت  »لقد 
سنة   30 قبل  وذلك  آخر،  منتج  أي  من  أكثر  نسائية 
وليس اليوم عندما أصبح هذا األمر رائجا. كنت أول 

من فعل ذلك! كنت رائدا في هذا المجال!«.
وعندما بدأت ست نساء اإلدالء بشهاداتهن ضده 
جانب  إلى  يجلس  فيما  واثقا  بدا  يناير،  أواخــر  في 
في  يتفوه  كان  االستماع،  جلسات  وخالل  محاميه. 
بعض األحيان بكلمات قليلة أو يوزع ابتسامات متعالية 
على الصحفيين. وبعد تردد، لم يقدم شهادته حتى ال 

يخاطر بتجريم نفسه.
الجنسي  االعتداء  بتهمتي  إدانته  بعد  واإلثنين، 
من  عانى  الذي  واينستين،  يظهر  لم  واالغتصاب، 
كما  مشاعر،  أي  محاكمته،  خالل  الظهر  في  أوجــاع 
أنه لم يدل بأي تصريح، إال أن محاميته دونا روتونو 
المعتادة على إطالق تصريحات مثيرة للجدل، قالت إنه 
يتعامل مع الحكم »كرجل«. يعود تاريخ العديد من 

فترة  إلى  واينستين  إلى هارفي  الموجهة  االتهامات 
التسعينات ومطلع العقد األول من القرن العشرين، 
في أوج استوديوهات »ميراماكس«، التي أنشأها في 

العام 1979 مع شقيقه األصغر بوب )ميرا تيمنا باسم 
والدتهما ميريام وماكس على اسم والدهما(.

بعد فيلم »سكس، اليز أند فيديوتايب« في العام 
1989 للمخرج ستيفن سودربرغ الذي نال استحسان 
فيكشن«  »بالب  فيلم  »ميراماكس«  أنتجت  النقاد، 
)1994( لكوينتين تارانتينو و»ذي إنغليش بيشنت« 
)1997( الذي حصد تسع جوائز أوسكار و»شيكسبير 

إن لوف« )1998( الذي نال سبع جوائز أوسكار.
واينستين  الشقيقان  بــاع   ،1993 العام  وفــي 
»ميراماكس« لشركة »ديزني«، حيث بقيا حتى العام 
2005، عندما أطلقا »ذي واينستين كومباني« التي 
أنتجت أعماال ناجحة من أبرزها »إنغلوريس باستردز« 
 )2010( سبيتش«  كينغز  و»ذي   )2009( لتارانتينو 

و»ذي آرتست« )2011(.
في الفترة الممتدة من 1990 إلى 2016، حصدت 
لتدخالته  المقص«  »هارفي  الملقب  المنتج  أفالم 

الشديدة في المونتاج، 81 جائزة أوسكار.

 ،2012 العام  في  غلوب«  »غولدن  حفلة  خالل 
بأنه  تضحك  وهي  ستريب  ميريل  الممثلة  وصفته 
»إله«. وفي وقت من األوقات، قدرت ثروته بين 240 
حمالت  في  بسخاء  أسهم  وهو  دوالر،  مليون  و300 
أوباما  باراك  الديموقراطيين بمن فيهم  المرشحين 
من  ينفد  المال  بدأ  اليوم،  لكن  كلينتون،  وهيالري 
بين يديه. فقد باع قبل سنتين خمسة من ممتلكاته 
في مقابل 60 مليون دوالر، وفقا لالدعاء، كما أن »ذي 
واينستين كومباني« اختفت. فبعد إفالسها، اشترى 

صندوق »النترن« لالستثمار أصولها.
لزوجتيه  نفقة  يدفع  أن  أيضا  عليه  وينبغي 
كأتعاب  ــدوالرات  ال ماليين  إلى  إضافة  السابقتين، 

لمحامييه.
لكن هارفي واينستين لم يقل كلمته األخيرة بعد. 
فقد وعد محاموه الذين اتهموا طوال الوقت التغطية 
اإلعالمية المفرطة لقضيته بإدانته مسبقا، اإلثنين، 

باستئناف الحكم.

أقامت إدارة مهرجان »األقصر للسينما األفريقية« 
فنادق  أحد  داخل  األحد،  مساء  صحفيا  مؤتمرا 
القاهرة، للكشف عن تفاصيل الدورة التاسعة التي 
تقام في الفترة من 6 وحتى 12 مارس المقبل. 
عماد  للمخرج  الدنيا«  »صندوق  فيلم  ويفتتح 
التي تنطلق من داخل  الجديدة،  الدورة  البهات 
معبد األقصر، وهو من بطولة خالد الصاوي ورانيا 
يوسف وباسم سمرة وأحمد كمال وصالح عبداهلل 

وعمرو القاضي وعالء مرسي.
»شباب  مؤسسة  تنظمه  الــذي  المهرجان 
الفنانين« بالتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة 
والخارجية ونقابة المهن السينمائية، يرفع هذا 
الدنيا«،  كل  من  أفريقية  »سينما  شعار  العام 
وتحمل الدورة اسم الممثل الراحل فريد شوقي 

بمناسبة مئوية ميالده.
رئيس  فـــؤاد،  سيد  السيناريست  وأشـــار 
التاسعة  الــدورة  أن  إلى  المهرجان،  ومؤسس 
طويال  وقتا  لها  التحضير  استغرق  للمهرجان 
بالفعل  »نجحنا  مضيفا:  األفالم،  مشاهدة  في 
 15 منها  مهمة،  أنها  أعتقد  أفالم،  اختيار  في 
الستحداث  باإلضافة  أول،  عرضا  تعرض  فيلما 
مسابقة ألفالم الدياسبورا«. وأكد فؤاد أن شعار 
كل  من  أفريقية  »سينما  العام  هذا  المهرجان 
في  المهرجان  فلسفة  يؤكد  شعار  هو  الدنيا« 
االمتداد والتطوير. ومن جانبها، قالت المخرجة 
المؤتمر  خالل  المهرجان،  مدير  الحسيني،  عزة 
الصحفي، إن الدورة الجديدة ستعرض 90 فيلما 
ضمن المسابقات الرسمية واألقسام المختلفة، 
بالدورة  الموازية  البرامج  فعاليات  عن  كاشفة 
التاسعة لمهرجان »األقصر للسينما األفريقية«، 
الفنان  أفــالم  حول  رئيس  معرض  يقام  حيث 
الكبير فريد شوقي وأعماله من أرشيف المصور 
الكبير محمد بكر وبإشراف الدكتور حسين بكر، 
»السقا  الشاشة هما  لوحش  فيلمان  وسيعرض 
»الغول«  وفيلم  أبوسيف،  صالح  إخراج  مات« 

به  يحتفي  الذي  سيف،  سمير  الكبير  للمخرج 
المهرجان أيضا.

خارج  قسما  هناك  أن  الحسيني  وأضافت 
منها  أفالم،  ثمانية  خالله  وتعرض  المسابقة 
يوسف  للمخرج  ليلتي«  »هذه  المصري  الفيلم 
أفالم  ثمانية  عــرض  إلــى  باإلضافة  نعمان، 

القصيرة،  المصرية  ــالم  األف بانوراما  ضمن 
إطار  في  كينية  أفالم  ثالثة  عرض  جانب  إلى 
بالمهرجان،  العام  هذا  الكينية  السينما  تكريم 
يشهد  الذي  الخاصة،  للعروض  قسم  وهناك 
بشير  إخــراج  واألميرة«  »الفارس  فيلم  عرض 
عزت،  تامر  إخراج  بنتولد«  »لما  وفيلم  الديك، 
أمجد  للمخرج  العشرين«  في  »ستموت  وفيلم 
أبوالعالء، كما تعرض خمسة أفالم إنتاجا حديثا 
في قسم بانوراما األفالم المصرية هي »الممر« 
و»والد رزق 2« و»الفيل األزرق 2« و»كازابالنكا« 
»األقصر«  مهرجان  مدير  وأشارت  و»الفلوس«. 
إلى أنه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، 
سنحتفي  المهرجان،  فعاليات  يواكب  الــذي 
بالمرأة من خالل قسم بانوراما المرأة األفريقية 
أفالم، ومن  أربعة  به  الذي يعرض  السينما  في 

بينها فيلم »يوم للستات« من مصر.
الفنانين  من  مجموعة  المهرجان  ويكرم 
وصناع السينما، في مقدمتهم الممثل وعارض 
األزياء جيمي جان- لوي، والممثلة الفرنسية من 
أصول أفريقية ميمونة ندياي، والفنان المصري 
شعبان  مصطفى  والفنان  عبدالجليل  عمرو 

عبير  المخرجة  وأعربت  زينة.  المصرية  والفنانة 
العائلة  وسعادة  سعادتها  عن  شوقي  فريد 
األفريقية«  للسينما  »األقصر  مهرجان  بتكريم 
أن  وتمنت  شوقي،  فريد  بمئوية  واالحتفال 
العام  العام، ألن هذا  يكون االحتفال على مدى 
أسامة  الناقد  واستعرض  شوقي.  فريد  عام  هو 
الروائية  األفالم  مسابقة  تفاصيل  عبدالفتاح، 
تضم  التي  التحكيم،  لجنة  وكذلك  الطويلة، 
والفنانة  كابوريه،  جاستون  البوركيني  المخرج 
والمخرج  نداي،  ميمونة  السنغالية   - النيجيرية 
المغربي سعد الشرايبي، والناقد النيجيري ستيف 

أيوريندي، والفنان المصري مصطفى شعبان.
أحمد  السيناريست  استعرض  حين  فــي 
األفالم  مسابقة  المهرجان،  عام  منسق  حلبة، 
أفالم،  ثمانية  تضم  التي  الطويلة،  التسجيلية 
كال  الطويل«  »التسجيلي  تحكيم  لجنة  وتضم 
والناقد  أبوالعالء،  أمجد  السوداني  المخرج  من 
المصري عصام زكريا، والمخرج التونسي مختار 
العجيمي، والمخرج الكيني بيتر وانجوجي جيتاو، 

والناقد السنغالي تيرنو إبراهيما ديا.
القصيرة«  »األفــالم  تحكيم  لجنة  تضم  كما 

والمخرجة  صالح،  فوزي  أحمد  المصري  المخرج 
والمخرج  والمنتج  المدير،  أسماء  المغربية 
المصري مارك لطفي، والمخرج الكيني جيتونجا 
سالم  الموريتاني  والممثل  ديفيد،  ــوش«  »ت
دندو. وتضم لجنة تحكيم مسابقة »الديسابورا« 
الكاتبة الهندية أنجالي برابهو، والناقد الجنوب 
أفريقي بيتر رورفيك، والمخرجة األردنية سوسن 
والمخرج  القرش،  سعد  المصري  والناقد  دروزه، 
مويزيه نجانجورا من الكونغو، وأخيرا لجنة تحكيم 
»الفبريسي« تضم كال من الناقد التونسي لطفي 
بن خليفة، والناقدة السويدية إيفا إف جاييرستام، 

والناقد المصري محمد طارق.
الفعاليات  مدير  الــمــاوي،  هالة  وتحدثت 
السينمائية بالمهرجان، عن مسابقة الدياسبورا 
الكاتب  استعرض  كما  أفالم،  التي تضم سبعة 
المركز  رئيس  عبدالناصر  جمال  الصحفي 
التي  الــورش  تفاصيل  بالمهرجان،  اإلعالمي 

يصل عددها إلى ثماني ورش.
اإلعالمية  قدمته  ــذي  ال المؤتمر  وحضر 
فريد  الراحل  الفنان  أسرة  الهواري،  ياسمين 

شوقي، وعدد من صناع األفالم والنقاد.

الــعــروشــي،  علي  الــمــخــرج،  انتهى 
الثاني  الــجــزء  حلقات  تصوير  مــن 
فتحي  تأليف  الحرية«  لمسلسل»شط 
القابسي، الذي عرض الجزء األول منه 

في شهر رمضان الماضي.
القابسي  فتحي  الــكــاتــب  ــال  وقـ
للنجاح  »نــظــرا  األحــد  لـــ»الــوســط« 
العام  المسلسل  حققه  الــذي  الكبير 
الماضي فسيشاهد المتلقي هذا العام 

شط حرية آخر«.
يختلف  ال  الثاني  »الجزء  ــاف:  وأض
بنفس  ــدور  ي فهو  األول  عــن  كثيرا 
تمس  التي  تقريبا  واألفــكــار  الفلك 
المواطن مع المحافظة على الممثلين 
المتلقي  به من حب  لما شعرنا  وذلك 

لهم جميعا«.
استطعنا  »إننا  قائال:  القابسي  وأكد 
األعمال  صناع  من  الكثير  نقنع  أن 
الرجوع  إلى  الرمضانية  التلفزيونية 
بذلوا  بعد  الشعبية  البيئة  جادة  إلى 
التجار  نــقــل  ــي  ف طــويــلــة  ــوات  ــن س

بالجاهزة ومن ثقافات ليست ليبية«.
إلى  القابسي  فتحي  الكاتب  وأشار 
أكبر  »حقق  ــذي  ال الحرية  شــط  أن 
ليبيا  وخارج  ليبيا  في  مشاهدة  نسبة 
تكن  ولــم  لــه،  منتج  هناك  يكن  لم 
صرفناه  ما  وكل  راعية،  جهة  هناك 
على العمل كان عبارة عن تبرعات من 

بعض األصدقاء، وبشكل شخصي«.

»بعلم  فيلم  عــرض  ــت  رأي كيف 
»تورنتو«  مهرجان  في  الــوصــول« 
مصر  في  عرضه  بدأ  الذي  وهو  بكندا 

منذ أيام؟
وذلك  المشاركة،  بهذه  وسعيدة  فخورة 
عددا  ضمت  مسابقة  في  ــارك  ش لكونه 
دليل  وهــو  العربية  األفـــالم  مــن  آخــر 
شيء  وهــو  العربية  سينمانا  تطور  على 
أجواء  جربت  وأنا شخصيا  للغاية،  يسعدني 
الكبرى من قبل عندما شاركت  المسابقات 
بفيلم »المسافر« في المسابقة الرسمية لـ 
للغاية  مفيدة  المشاركات  وهذه  »فينسيا«، 

للفنان ولصناعة السينما في الوقت نفسه.
»بعلم  على  موافقتك  أسباب  من  وهل 

الوصول« هو مناقشته قضايا المرأة؟
المرأة  حالة  مع  فيه  نعيش  الوصول«  »بعلم 
وعلى  لها  يحدث  ــذي  ال والتطور  النفسية 
بفكرة  وسعيدة  الفيلم،  مدار  على  شخصيتها 
طرحه لمعاناة وقضايا المرأة، كما أنني سعيدة 
والتي  الموضوعات  هذه  تناقش  التي  باألفالم 
هناك  أصبحت  حيث  قبل،  عن  زيادة  في  أجدها 
ألن  السيدات،  نظر  وجهة  تطرح  عديدة  أعمال 
المرأة في الدنيا ليست مجرد زوجة وأم وحبيبة 
في  ومختلفة  كثيرة  أدوارا  لهن  ولكن  فقط، 

المجتمع.
ليكون  السنة«  اخترت االشتراك في »راس  لماذا 
أحد األفالم التي تعودين من خاللها للعمل في 

السينما؟
الفيلم من األفالم التي تدور أحداثها في يوم 
ألي  مشوقة  تحديدا  الفكرة  وهذه  واحــد، 
بطريقة  كتابته  هو  ذلك  معنى  ألن  فنان، 

يشعر  أن  دون  اليوم  هذا  تكفي  أحداث  فيه  معينة 
شبكة  خالله  من  ونستعرض  ملل،  بأي  المتفرج 
على  فالفيلم  المختلفة،  الشخصيات  بين  عالقات 
للمشاركة  فنان  محفز ألي  واإلخراج  الكتابة  مستوى 

فيه.
دفعتك  التي  هي  فقط  فكرته  كانت  وهــل 

إليه؟ لالنضمام 
حفظي  محمد  عودة  وكذلك  أخبرتك،  كما  الفكرة 
ككل  العمل  بفريق  مــرورا  جديد،  من  للكتابة 
ممثلون  فكلهم  معهم،  الشغل  أتمنى  كنت  والذين 
أحبهم وأقدرهم، وكذلك فكرة االشتراك في العمل 
كان  التي  والحماسة  صقر  محمد  للمخرج  األول 
في  االشتراك  على  مشجعة  أمور  كلها  بها،  يعمل 
كانت  جسدته  الذي  الدور  إلى  إضافة  الفيلم،  هذ 
من  قدمتها  التي  األدوار  كل  عن  مختلفة  تركيبته 

قبل.
الفيلم  في  قدمتها  التي  الشخصية  »رانيا« 
أم  سيئ  هو  هل  سلوكها  حول  اختلف  البعض 

أنها بريئة مما نسب إليها؟
يتم حسمها  ال  والتي  الجزئية  كثيرا في هذه  فكرت 
وتحدثنا  ال؟!  أم  بريئة  فعال  األحداث، هل هي  خالل 

ما  أخبرك  لن  ولكن  األمــر  هذا  في  عمل  كفريق 
مشاهد  كل  يصل  أن  هو  المهم  ألن  إليه،  توصلنا 

التي تخصه فقط. للنتيجة 
توصيلها  إلى  تسعون  التي  الرسالة  هي  ما 

من خالل »راس السنة«؟
المواضيع  أهــم  من  واحــد  نظري  وجهة  من 
فكرة  هي  السنة«  »راس  فيلم  يتناولها  التي 
األمور،  على  الحكم  في  البعض  عند  االزدواجية 
الفعل،  بنفس  وأنت  أنا  نقوم  أن  الممكن  فمن 
رسالة  فأهم  مختلف،  بشكل  لبعض  ننظر  ولكننا 
من  اآلخرين  على  نحكم  أال  هو  شخصيتي  تقدمها 
الحكم  يكون  إنما  نسمعها،  التي  اإلشاعات  خالل 

وفي حضورنا. واضحة وصريحة  مواقف  من خالل 
عند  وصلتكم  التي  الفعل  ردود  كانت  كيف 
السينمائي«  »مراكش  مهرجان  في  عرضه 

بالمغرب؟
»مراكش  مهرجان  ختام  في  عرضه  أحضر  لم 
أن  زمالئي  من  وصلني  ما  ولكن  السينمائي« 
إيجابية  كانت  الحاضر  الجمهور  من  الفعل  ردود 

جدا.
بداية  مع  واحدة  دفعة  أعمال   3 في  تظهرين 

ذلك؟ تصفين  كيف  الجديد..  العام 
لعملي  الطبيعية  النتيجة  بمثابة  هــذا  أعتبر 
تصبح  أن  وأتمنى  األخيرتين،  السنتين  خالل 
وأال  تقديمي  إلعادة  طفرة  بمثابة  السنة  هذه 
مرحلة  في  نفسي  أعتبر  فأنا  موهومة،  أكــون 
المستوى  وعلى  الفنية،  حياتي  مــن  جــديــدة 
مستويات  على  والتفكير  والنضج  أيضا  اإلنساني 
ــالم  األف هــذه  كــل  عــرض  أن  وأعتقد  عــديــدة، 
و»ماكو«  الــوصــول«،  »بعلم  السنة«،  »راس 
الصناعة  على  والقائمين  للمشاهدين  سيتيح 
مختلفة،  بطريقة  مشاهدتي  ــادة  إلع الفرصة 
عليها  ينطبق  بتاعتنا«  »الشغالنة  أحيانا  ألن 
القلب«  عن  بعيد  العين  عن  »البعيد  المثل 
ذلك  لتأثير  ومدركة  طويلة  فترة  ابتعدت  وأنا 
شكلها  يكون  أفالم  خالل  من  الرجوع  وأهمية 

مختلفة. أيضا  األدوار  ونوعية  مختلف 
وهل  الماضية  الفترة  في  ابتعادك  أسباب  وما 

هناك أشياء تغيرت عن قبل؟
بالفعل  وهناك  شخصية،  كانت  االبتعاد  أسباب 
أشياء  وهناك  الشغل،  في  تغيرت  عديدة  أشياء 
ال  األمــر  ولكن  نسيتها،  قد  كنت  غيابي  بحكم 

يتطلب الكثير من الوقت للعودة إليها من جديد.
في  »ماكو«  الجديد  فيلمك  مشاهد  معظم 

الماء.. كيف استعددت لها؟
يأخذ  ما  دائما  جديدا  شيئا  أجرب  عندما 
فوبيا،  بحالة  وأصاب  كبيرا  مجهودا  األمر  هذا  مني 
الفيلم استطعت  ولكن بمساندة زمالئي جميعا في 
الغطس  من  وتمكنت  مخاوفي  كل  على  التغلب 

والنزول تحت الماء.

فن 13

في الفترة من 6 إلى 12 مارس المقبل..

عبرت عن فخرها بعرض »بعلم الوصول« في تورنتو

بسمة: ابتعدت عن التمثيل ألسباب شخصية

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

السنة اخلامسة
العدد 223

27 فبراير 2020 م اخلميس
3 رجب 1441 هــ

»سونيك ذي هيدجهوغ« 
يحافظ على صدارة شباك التذاكر

Top
ten

ذي  »سونيك  فيلم  حفاظ  ريليشنز«  »أكزبيتر  أعلنت شركة 
هيدجهوغ« من إنتاج »باراماونت« وبطولة جيم كاري على 
عطلة  خالل  الشمالية،  أميركا  في  التذاكر  شباك  صــدارة 

نهاية األسبوع حاصدا 26.3 مليون دوالر.
أوف  كول  »ذي  الجديد  الفيلم  الثاني  المركز  في  وجاء 
ذي وايلد« من بطولة هاريسون فورد وجمع إيرادات بلغت 
إلى  الجمعة  من  الممتدة  الفترة  في  دوالر  مليون   24.8

األحد، حسب »فرانس برس«.
وتراجع فيلم »بيردز أوف براي« من إنتاج »وورنز براذرز« 
بلغ  بعائدات  الثالث  المركز  إلــى  روبــي  مارغو  وبطولة 

مجموعها 7 ماليين دوالر.
وذهب المركز الرابع إلى الفيلم الجديد »برامز: ذي بوي 
كايتي  وبطولة  إنترتينمنت«  إكس  تي  »إي  إنتاج  من   »2
وأنتج  دوالر.  مليون   5.9 مجموعها  إيرادات  حاصدا  هولمز 

جزء أول في العام 2016 لهذا الفيلم بعنوان »ذي بوي«.
اليف«  فور  بويز  »باد  فيلم  حل  الخامس،  المركز  وفي 
إيــرادات  جمع  وقد  لورانس،  ومارتن  سميث  ويل  بطولة 

بلغت 5.8 مليون دوالر.
وفي ما يأتي بقية األعمال في ترتيب أفضل عشرة أفالم:

6 - »1917« مع 4.4 مليون دوالر
7 - »فانتسي آيالند« مع 4.2 مليون دوالر

8 - »باراسايت« مع 3.1 مليون دوالر
9 - »جومانجي: نكست ليفل« مع 3 ماليين دوالر

10 - »ذي فوتوغراف« مع 2.8 مليون دوالر.

حوار: محمد علوش
بنغازي ـ مريم العجيلي

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

االزدواجية في الحكم أهم القضايا 
التي يطرحها »راس السنة«

 90 فيلما في دورة »فريد شوقي« بمهرجان »األقصر للسينما األفريقية«

هارفي واينستني من قمة هوليوود إلى الهاوية

يعرض في رمضان.. تصوير 
الجزء الثاني من »شط الحرية«

< هارفي واينستين

< بسمة

لقب بـ »ملك األوسكار«..

< ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، المخرجة عبير فريد شوقي < مديرة المهرجان، عزة الحسيني

< من كواليس »شط الحرية«

< فتحي القابسي

< رئيس المهرجان، السيناريست سيد فؤاد

أن  المصرية بسمة  الفنانة  اعتبرت 
3 أفالم دفعة واحدة  ظهورها في 
النتيجة  الجديد هو  العام  مطلع 
السنتين  خالل  لعملها  الطبيعية 
للفن من  األخيرتين منذ عودتها 
أرجعته  الذي  ابتعادها  جديد بعد 
ألسباب شخصية، وأضافت في 
حوارها مع »الوسط« أن تقديمها 
ثالثة أدوار مختلفة في أفالمها 
للصناع  الفرصة  بمثابة  الجديدة هو 
جديد  بشكل  لمشاهدتها  والجمهور 
ومختلف.
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الليبي عبيرد يتأهل 
لدورة األلعاب الباراملبية 

»طوكيو 2020«
محمد  الليبي،  التايكوندو  بطل  تأهل 
األلعاب  دورة  إلى  عبيرد،  السنوسي 
هي  سابقة  في   ،2020 طوكيو  البارالمبية 
في  مشاركته  بعد  ليبيا،  تاريخ  في  األولى 
استضافتها  التي  األفريقية،  التصفيات 
من  الفترة  خالل  المغربية  الرباط  مدينة 
22 إلى 24 من الشهر الجاري، والمؤهلة 
)طوكيو  البارالمبية  األلعاب  لدورة 

.)2020
الليبي  العام  االتحاد  وكان 
معسكرا  أقام  قد  للتايكوندو، 
محمد  لالعب  داخليا  تدريبيا 
مصراتة،  بمدينة  أيام  عشرة  لمدة  عبيرد، 
مدينة  في  مفتوحا  تدريبيا  ومعسكرا 
للتايكوندو  الليبي  المنتخب  مع  طرابلس 
معسكره  إلى  التحول  قبل  الكبار،  بفئة 
صحبة  تدرب  حيث  بتونس،  الخارجي 
برياضة  والتونسي  الليبي  المنتخبين 
حين  إلى  أسبوعين،  لمدة  التايكوندو، 
موعد إقامة المشاركة األفريقية، التي تأهل 
من خاللها إلى المشاركة في دورة األلعاب 

البارالمبية )طوكيو 2020(.
يحقق  أن  المتوقع  ومن 
الليبي،  الرياضي  البطل 
وجد  متى  أولمبية  قالدة 
واالهتمام  الكافي  الدعم 
المثلى،  والرعاية  المطلوب 
وقيمة  يليق  واستعداد 
فيه، من معسكرات  الذي سيشارك  الحدث 
في  ومشاركات  متقدمة  خارجية  تدريبية 
المستوى  رفع  مع  مفتوحة،  دولية  بطوالت 
أعلى  إلى  للرياضي  والمهاري  البدني 

الدرجات.

الليبي  الدولي  لتجهيز العبه  الزمن  التونسي،  الترجي  نادي  يسابق 
الزمالك  مباراة  في  للمشاركة  استعداًدا  وذلك  الهوني؛  حمدو 

المصري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
الفترة  خالل  فريقه  تدريبات  عن  غاب  قد  الهوني،  وكان 
بقيادة  سويقة«  »باب  لفريق  الفني  الجهاز  قرر  حيث  الماضية، 
عليه من  الراحة خوفا  الالعب قسطا من  منح  الشعباني،  معين 
مباراة  في  مشاركته  عقب  خفيفة  بآالم  شعر  بعدما  اإلرهاق، 
يعود  حتى  فني  لتأهيل  ويخضع  األفريقي،  بالسوبر  الزمالك، 

بقوة للمشاركة مع الفريق.
من  الهوني  استبعاد  »الشعباني«  قرر  كما 

مباراتي الفريق بالدوري التونسي للمحترفين 
بفوز  انتهت  والتي  البنزرتي،  أمام  األولى 
منافسات  ضمن  رد،  دون  بهدفين  الترجي 
كما  التونسي،  الدوري  بطولة  من   15 الجولة 

نظيره  أمام  سويقة«  »باب  مباراة  من  الليبي  النجم  استبعاد  تم 
حمام األنف والتي انتهت بهدف للترجي دون رد.

االيام  خالل  للترجي  الجماعية  التدريبات  في  الهوني  ودخل 
المقبلة  الزمالك  لمباراة  وفنًيا  بدنًيا  تجهيزه  ليبدأ مرحلة  الماضية، 
في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر 
أن يخوض فريق »باب سويقة« مباراة الذهاب يوم الجمعة المقبل 

بالقاهرة، وبعدها بأسبوع مباراة اإلياب بتونس.
ويسعى فريق الترجي لتعويض خسارته بطولة السوبر األفريقي 
ثالثة  بنتيجة  الفوز  حقق  الذي  المصري  الفريق  لصالح  فقدها  التي 
أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما بالدوحة يوم 

14 فبراير الجاري.
مع  األفريقي  السوبر  لقب  الليبي،  األيسر  الجناح  خسارة  ورغم 
المباراة،  وبعد  قبل  مزعجا،  دورا  لعب  أنه  إال  التونسي،  فريقه 
المصرية،  القدم  كرة  خبراء  اهتمامات  من  كبيرا  جزءا  احتل  حيث 
نال نفس  المهمة، كما  المباراة  الترجي قبل  في تحليلهم لالعبي 
قناة  تحليل  استوديو  ففي  المباراة،  عقب  الليبي  الجناح  االهتمام 
يحيى  وطارق  جعفر  فاروق  الثالثة  الخبراء  أجمع  الزمالك،  نادي 
وأحمد عبدالحليم نجوم الزمالك الدوليون السابقون، في حضور 
الغندور، على  أيضا خالد  السابق  الزمالك  البرنامج والعب  مقدم 
الزمالك.  فريق  على  تشكيل هجمات خطرة  في  الهوني  أهمية 

كارتيرون،  باتريس  الفرنسي  بتشكيل  يحيى  طارق  وأشاد 
الجناح  بجانب  زيزو  سيد  بأحمد  الدفع  في  خصوصا 
دفاعية  جبهة  تكوين  بهدف  إمام،  حازم  األيمن 

قوية أمام انطالقات الهوني الخطير.

»النصر« من املشاركة 
إلى املنافسة

الحدث

يعود فريق »النصر« إلى واجهة المالعب 
رحلة  ليستأنف  جديد  من  األفريقية 
الذهاب  مباراة  يخوض  حين  المتاعب 
أغادير«  »حسنية  فريق  أمام  األولى 
من  النهائي  ربع  الدور  ضمن  المغربي، 
مطلع  األفريقية  »الكونفدرالية«  بطولة 

شهر مارس المقبل.
الكروي  الموعد  لهذا  التحضيرات 
من  ألكثر  توقفت  والمهم  المرتقب 
ثقيلة  مرت  صعبة،  ظروف  بعد  أسبوع 
تعرض  الذي  الليبية  الكرة  ممثل  على 
لهذا  تأهله  منذ  سلبية  فراغ  لفترة 
دور  في  مبارياته  آخر  وخوضه  الدور، 
كوناكري«  »حوريا  أمام  المجموعات 
الغيني في الثاني من شهر فبراير الجاري 
الكروي  مستقبله  تهدد  كادت  بالقاهرة، 
تفاقمت  التي  المالية  األزمة  بسبب 
الفريق  أبناء  بجهود  تعصف  وكادت 
العريق لوال تدخل الخيرين الذين أعادوا 
التحضيرات  لتنطلق  الواجهة  إلى  الفريق 
الفريق  أوراق  كل  لملمة  بعد  الجديدة 
جديد  من  الصفوف  وحشد  المبعثرة 

لتعود األوضاع إلى طبيعتها.
حضور  الفريق  تدريبات  وشهدت 
جماهيرهم،  صالحوا  الذين  العبيه  كل 
بالروح  وتحليهم  التحدي  قبول  وأعلنوا 
إلى  للذهاب  وجاهزيتهم  االنتصارية، 
»الكونفدرالية«  بطولة  من  مرحلة  أبعد 
األفريقية وطي صفحة األمس، بعد الثقة 
الكبيرة التي اكتسبوها والخبرة والتجربة 
الدولية التي تزودوا بها، وهم يخوضون 
الرقم  رصيدهم  في  تحمل  التي  المباراة 
13 في مغامرتهم األفريقية هذا الموسم 
ثم  األبطال«  »دوري  واجهتي  على 

»الكونفدرالية«.
الذي  الفني،  وجهازه  الفريق  ويراود 
وأمل  طموح  الواعد،  شبابه  على  راهن 
كبيران في عبور هذه المحطة، والتواجد 
القارة األفريقية ليكون  ضمن مربع كبار 
الموسم  هذا  االستثنائي  الفريق  ظهور 
والتمثيل  المشاركة  أجل  من  ليس 
وتأكيد  المنافسة  أجل  من  بل  فقط، 
جدارة وأحقية وقدرة الالعب الليبي على 
كل  رغم  القارة  أقوياء  ومنافسة  مقارعة 

التحديات.
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◆ تقدم رئيس لجنة مدربي المالكمة الليبية، شكري بن زبلح، باستقالته من 
أقدم  الليبي،  االتحاد  في  مدربين  لجنة  رئيس  »أنا  وقال:  اللجنة،  رئاسة 
على  أشكركم  فيها..  رجعة  ال  الليبي،  االتحاد  لجنة  رئيس  من  استقالتي 
العام  في  قمت  المدربين..  لجنة  لتسيير  الفرصة  هذه  وإعطائي  ثقتكم 
االجتماعية  لظروفي  نظًرا  جدد  مدربين  لتأهيل  دورات  بعدة  الماضي 

أستطيع  ال  فإنني  النجمة،  نادي  في  كمدرب  وتواجدي  والرياضية 
المشوار«. مواصلة 

أكد المدرب طاهر عثمان، أن المنتخب الوطني لكرة اليد، الذي شارك ◆
مراكز،  عدة  في  كثيرة  نواقص  من  يعاني  األخيرة  أفريقيا  بطولة  في 
وقال في تصريح لـ»الوسط«، أن المنتخب مع ذلك أضاع فرصة ذهبية 
للترشح لكأس العالم، داعًيا اتحاد اللعبة إلنشاء مدارس تتبعه مباشرة. 
المدارس«.  هذه  في  المواهب  بكشافي  االستعانة  من  »البد  وقال 
األندية  في  التدخالت  من  فوضى  حالة  تعيش  اليد  »كرة  واختتم: 

الفرعية«. واالتحادات 

زين العابدين بركان

الطبال،  افتتح العبنا محمد 
صفوف  ضمن  المحترف 
القدم  لكرة  األول  الفريق 
أول  القبائل،  شبيبة  بنادي 
وذلك  الفريق،  مع  أهدافه 
في  الشلف  أولمبي  أمام 
المباراة التي جمعت الفريقين 
بالجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري 
»الطبال«  وتمكن  القدم.  لكرة  الجزائري 
من إحراز الهدف الرابع لفريقه واألول في 
المباراة  في  الجزائري،  بالدوري  مسيرته 
التي انتهت لصالح شبيبة القبائل بأربعة 

أهداف مقابل هدف واحد.
وشارك الطبال بشكل أساسي مع فريقه، 
حيث افتتح شبيبة القبائل أهداف المباراة في 
الدقيقة 13 من زمن الشوط األول عن طريق 
بنساية  رضا  الالعب  وعزز  بلغربي،  عبدالواحد 
بالهدف الثاني في الدقيقة 24 من نفس الشوط، 

وفًقا لموقع »ريميسا«.
المباراة  نتيجة  بولعويدات  محمد  الالعب  وقلص 
 ،43 الدقيقة  في  األول  الهدف  بإحراز  الشلف  لصالح 
الثالث  الهدف  إحراز  من  سعيود  الدين  بدر  وتمكن 
من  الطبال،  الليبي  وتمكن   ،55 الدقيقة  في  للشبيبة 
 .74 الدقيقة  في  القبائل  لشبيبة  الرابع  الهدف  تسجيل 
ونال الالعب الليبي إشادة كبيرة من الجهاز الفني للفريق، 
أمام  مباراته  خالل  به  الذي ظهر  المميز  المستوى  بعد 
أولمبي، والتي كان لالعب دور كبير في خروج الفريق 

بالثالث نقاط.

األندية  عديد  من  مكثًفا  حضوًرا  شهدت  احتفالية  في 
بطرابلس،  الظهرة  نادي  استضاف  القدامى  والرياضيين 
حفل تكريم لرئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور 
بشير القنطري بعد أن تم اختياره كأفضل شخصية رياضية 
للعام 2019 نظير ما قدمه من إنجازات في البنية التحتية 
للرياضة الليبية. كما قامت عدة أندية ومؤسسات رياضية 
بتقديم الدروع والهدايا وشهادات التقدير لرئيس الهيئة 
واإلعالميين  القدامى  الرياضيين  من  كبير  حضور  وسط 
المهتمين بالوسط الرياضي وُاخُتتم البرنامج العام بمباراة 

ودية بين قدامى الالعبين المنتسبين للرابطة.
وأعضاء  رؤساء  من  عديدة  مداخالت  االحتفال  تخلل 

األندية وجمعية قدامى الرياضيين، التي ركزت على الدور 
الفاعل الذي يقوم به رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة 

في دعم وتنشيط الحركة الرياضية في ليبيا.
مت دروٌع وهدايا تذكارية  وعلى هامش االحتفالية قدِّ
وشهادات تقدير للقنطري على مجهوداته المبذولة خالل 
توليه حقيبة الشباب والرياضة، وما قدمه من إضافة لقطاع 
الشباب والرياضة، وساهم في تقديم هذه الدروع رابطة 
قدامى كرة القدم بطرابلس والفعاليات الرياضية بمدينة 
والجمعية  دمشق  حي  ونادي  اليرموك  ونادي  غريان، 
الوطنية للمتفوقين والمواهب ونادي المدينة والمنظمة 
الليبية للرياضة ورابطة طرابلس واتحاد الشرطة الرياضي 
واتحاد الجمارك ونادي األهلي طرابلس ونادي المستقبل 
الجميل ونادي الشباب العربي واالتحاد الليبي لبناء األجسام 

ونادي الظهرة مستضيف حفل التكريم. 

بشير القنطري أفضل شخصية رياضية للعام 2019

● القنطري أثناء التكريم

ممثل الكرة الليبية يعلن جاهزيته لمواجهة »حسنية أغادير« المغربي في »الكونفدرالية«

»النصر« يضع ملساته األخيرة استعدادًا ملغامراته األفريقية

إلى ملعب  المقبل،  األحد  األنظار، مساء  تتجه 
»بتروسبورت« بالقاهرة، الذي يحتضن مباراة 
النهائي  ربع  الدور  ضمن  األولى  الذهاب 
التي  األفريقية،  »الكونفدرالية«  لبطولة 
الليبية  الكرة  ممثل  »النصر«  فريق  ستجمع 
مع فريق »حسنية أغادير« المغربي، واستأنف 
القمة  لهذه  تحضيراته  »النصر«  فريق 
تدريباته  من  كثف  حيث  المرتقبة،  المغاربية 
دام  التدريبات  خوض  عن  موقت  توقف  بعد 
التي  المالية  األزمة  بسبب  أسبوع  من  أكثر 
مر بها الفريق، غير أن األزمة سرعان ما مرت 
الفريق تدريباته على  عابرة بسالم، واستأنف 
جهازه  بقيادة  ومسائية،  صباحية  فترتين، 
محمد  الشاب  المدرب  يقوده  الذي  الفني 
العبيه  جميع  ومشاركة  وبحضور  الككلي، 
المحليين الشبان الذين اعتمد عليهم في هذه 
يتطلع  التي  االستثنائية  األفريقية  المغامرة 
والذهاب  حظوظه  عن  للدفاع  الفريق  خاللها 

بعيدًا في منافساتها.

مسيرة »النصر« قبل ربع النهائي
ليواصل  القاهرة  إلى  الفريق  وتحول 
بداية  مغلق  معسكر  في  األخيرة  تحضيراته 

حتى  وسيتواصل  الماضي،  اإلثنين  يوم  من 
فريق  واستهل  المقبل،  األحد  المباراة  موعد 
بالظهور  الموسم  هذا  مشاركته  »النصر« 
لخوض  تحول  ثم  أفريقيا،  أبطال  دوري  في 
عبر  ثم  »الكونفدرالية«،  ملحق  مباراتي 
الترتيب  كثاني  فتأهل  المجموعات  لدور 
في  مرة  ألول  »الكونفدرالية«  نهائي  لربع 
»حوريا  المجموعة  متصدر  برفقة  تاريخه 
»دجوليبا«  حساب  وعلى  الغيني،  كوناكري« 
أفريقي،  الجنوب  و»بيدفيست«  المالي 
الموسم  هذا  األفريقىة  مشاركته  وخالل 
دوري  مسابقتي  في  »النصر«  فريق  لعب 
اثنتي  و»الكونفدرالية«  أفريقيا«،  »أبطال 
عشرة مباراة، منها أربع مباريات في »دوري 
األبطال« ومباراتان في ملحق »الكونفدرالية« 
مباريات  وست  األوغندى،  »برولين«  أمام 
المجموعات،  بدور  الثانية  مجموعته  ضمن 
نقاط  ثماني  برصيد  الترتيب  ثاني  حل  حيث 
المالي  »دجوليبا«  أمام  تعادلين  من  جمعها 
وفوزين  أفريقيا،  جنوب  بطل  و»بيدفيست« 
الئحة  ويتصدر  إيابًا،  الفريقين  نفس  على 
هدافي الفريق األفريقية هدافه معتز المهدي 
خالد  الفريق  قائد  يليه  أهداف  أربعة  برصيد 

مجدي برصيد ثالثة أهداف.
المواجهة الرابعة مع ممثل للكرة المغربية

الثانية  الكروية  المواجهة  هي  هذه  وتعد 

رسميًا التي تجمع فريق »النصر« بممثل للكرة 
المغربية، والرابعة في تاريخه، حيث تعود أول 
مواجهة جمعت فريق »النصر« بفريق مغربي 
»النصر«  فريق  أقصى  2010، حين  العام  إلى 
كأس  بطولة  من  المغربي  »الجيش«  فريق 
ذهابًا  خسارته  عقب  لألندية  أفريقيا  شمال 
إيابًا  ببنغازي  وفوزه  لهدف  بهدفين  بالرباط 
بهدفين لصفر، ثم جدد لقاءه بنفس الفريق 
في العام 2013، ضمن بطولة »الكونفدرالية«، 

لصفر  بهدف  ملعبه  خارج  ذهابًا  خسر  حيث 
والتقى  لهدف،  بهدف  ببنغازي  إيابًا  وتعادل 
أبطال  لدوري  الثاني  الدور  في  الموسم  هذا 
أسفر  حيث  البيضاوي«،  »الرجاء  فريق  أفريقيا 
لقاء الذهاب األول بالقاهرة عن فوز »الرجاء« 
بالرباط  إيابًا  وتعادل  لهدف  أهداف  بثالثة 

بهدف لهدف.

»حسنية« تعثر محلياً.. وانتعاشة أفريقيًا
المغربي  أغادير«  »حسنية  منافسه  أما 
البطولة  بفترة جيدة على صعيد  يمر  فهو ال 
الفريق  يحتل  حيث  للمحترفين،  المغربية 
عشر  ستة  بين  من  عشرة  الثالثة  المرتبة 
المغربية،  المحلية  البطولة  في  تشارك  فريقًا 
نقطة   16 النقاط  من  الفريق  يملك  حيث 
خاللها  مباراة، سجل   16 خوضه  بعد  جمعها 
مثلها،  في  وتعادل  مباريات  أربع  في  الفوز 
وخسر نتائج ثماني مباريات وأحرز العبوه من 
 22 شباكه  في  واستقبل  هدفًا،   17 األهداف 
السابق مصطفى  الفريق نجمه  هدفًا، ويقود 
للمدرب  خلفًا  المهمة  تسلم  الذي  أوشريف 
مساعدًا  كان  الذي  فاخر،  محمد  المخضرم 
أول  كمدرب  مهامه  أوشريف  باشر  حيث  له، 
منذ  واألفريقية  المحلية  الواجهتين  على 
أواخر شهر يناير الماضي، ويعد نجم الفريق 
الفريق األول  األغاديري كريم بركاوي هداف 

الهدافين  ثالث  يعد  حيث  وأفريقيًا،  محليًا 
أهداف  سبعة  برصيد  المغربية  البطولة  في 
وثاني هدافي »الكونفدرالية« برصيد خمسة 

أهداف.

مسيرة ناجحة لـ»حسنية«
في »الكونفدرالية«

نهائي  لربع  أغادير«  »حسنية  وتأهل 
مجموعته  تصدر  أن  بعد  القارية  البطولة 
الرابعة، وخاض الفريق، قبل لقاء األحد المقبل 
مشاركته  ضمن  مباريات  عشر  النصر،  أمام 
»الكونفدرالية«  ببطولة  الموسم  هذا 
فريق  الليبية  الكرة  لممثل  بإقصائه  استهلها 
سوى  يفقد  ولم  األول،  الدور  في  »االتحاد« 
الجزائري  »بارادو«  فريق  أمام  واحدة  مباراة 
ضمن  الفريق  مباريات  آخر  وهي  بثالثية، 
الفريق  وخاض  الرابعة،  المجموعة  منافسات 
مساء األحد الماضي آخر مبارياته في الدوري 
المغربي قبل مواجهته األفريقية مع »النصر« 
أمام فريق »أولمبيك خريبكة«، صاحب المركز 
الرابع عشر، وأسفرت نتيجة المباراة عن تلقيه 
بهدفين  محليًا  الثامنة  هي  جديدة  خسارة 
الفريق  ومباريات  تدريبات  وشهدت  لهدف، 
األخيرة التحاق عدد من العبيه البارزين الذين 
الخبرة  ثنائي  أبرزهم  اإلصابة  من  تعافوا 

ياسين الرامي وعبد الحفيظ ليركي.

● جانب من تدريبات فريق النصر● بعثة فريق النصر

الوسط – زين العابدين بركان

»الفحامة« كثف من تدريباته 
بعد توقف دام أكثر من أسبوع 

بسبب األزمة المالية

معتز المهدي يتصدر الئحة 
هدافي الفريق في البطولة 

القارية برباعية

الوسط – الصديق القواس

● الحكم الليبي عبد السالم الرفاعي يدير مباراة الزمالك المصري والسالم العماني

● فريق طائرة الهالل

● الهوني

الترجي يسابق الزمن لتجهيز 
»الهوني« ملواجهات دوري األبطال

تألق التحكيم الليبي وإخفاق ممثلي 
»الفرسان« في البطولة العربية للطائرة

حظي الحكم الدولي الليبي عبد السالم الرفاعي، 
فريق  لمباراة  المتميزة  إلدارته  واسعة،  بإشادة 
الزمالك المصري والسالم العماني، التي أقيمت 
 .38 رقم  للطائرة  العربية  بالبطولة  األحد، 
وتغلب فريق رجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك 
بنتيجة  العماني  السالم  نظيره  على  المصري، 
األول  الدور  ختام  في  رد،  دون  أهداف  ثالثة 
بالبطولة العربية لألندية، التي تستضيفها مصر 

باستاد القاهرة وصالة المقاولون العرب.
الليبية المشاركة  في المقابل قدمت األندية 
نتائج  الطائرة،  للكرة  العربية  البطولة  في 
الليبي  الهالل  فريق  ودع  حيث  متواضعة، 
المصرية  بالعاصمة  حالًيا  المقامة  البطولة 
مباراته  الفريق  خسر  بعدما  وذلك  القاهرة، 
 3 بنتيجة  القطري  العربي  أمام  وذلك  الثالثة، 
الذي يلعب  الفريق  أشواط دون رد، حيث كان 
في المجموعة األولي للبطولة قد خسر مباراته 
األولى، بنتيجة 3 مقابل صفر أمام فريق شباب 

األهلي اإلماراتي.
نظيره  أمام  الهالل،  طائرة  فريق  خسر  كما 
أشواط دون   3 بنتيجة  البحريني،  األهلي  فريق 
التي  بالبطولة،  له  الثانية  المباراة  في  مقابل، 
ُأقيمت بينهما بصالة المقاولون العرب، قبل أن 
العربي  أمام  وذلك  الثالثة  مباراته  نتيجة  يفقد 
ليودع  رد،  دون  أشواط  ثالث  بنتيجة  القطري 

المنافسات من الباب الضيق.
وفي المباراة الرابعة للفريق الليبي خسر ايًضا 
الطائرة،  للكرة  الفلسطيني  جباليا  فريق  أمام 
العرب، في إطار  المقاولون  بنتيجة 3-2، بصالة 
الثانية  المجموعة  من  األخيرة  الجولة  مباريات 
للبطولة العربية لألندية األبطال للكرة الطائرة، 
في  إثارة  المباراة  وشهدت  بالقاهرة.  المقامة 
معظم فتراتها، وغلب عليها الندية بين الفريقين، 
األمور  مجريات  على  السيطرة  تبادال  اللذين 
الشوط  األربعة، حتى حسم  على مدار األشواط 

الخامس األمور لصالح الفريق الفلسطيني.
التأهل  منافسات  أساريا،  فريق  غادر  كما 

حالًيا  المقامة  البطولة  من  الثاني  للدور 
أمام  خسر  بعدما  القاهرة،  المصرية  بالعاصمة 
أشواط دون   3 بنتيجة  العماني،  السيب  نظيره 

رد، في المباراة التي جاءت نتائج أشواطها )25-
أساريا  فريق  وكان   .)-15  25(  ،)19-25(  ،)11
خسر مباراتين وفاز في مباراة واحدة على فريق 
خيبيل اليمني بنتيجة )3-1(، ولكن بعد خسارته 
أمام السيب العماني، ودع المجموعة األولى من 

البطولة، التي يتصدرها فريق األهلي المصري.
السعوديان،  والهالل  األهلي  أندية  وكانت 
من  انسحابهم  أعلنوا  قد  اليمني،  والشعلة 
البطولة، وبالتالي تقلص عدد األندية المشاركة 
 4 على  موزعة  فريقا   18 إلى  البطولة  في 
األهلي  األولى:  المجموعة  كالتالي:  مجموعات 
العماني–خيبل  الليبي–السيب  المصري–أساريا 
الليبي– الهالل  الثانية:  والمجموعة  اليمني. 

البحريني–العربي  الفلسطيني–األهلي  جباليا 
المجموعة  اإلماراتي.  األهلي  القطري–شباب 
الثالثة: الزمالك المصري- بني ياس اإلماراتي–

العماني–غاز  األردني–السالم  موسة  وادي 
نادي  الرابعة:  والمجموعة  العراقي.  الجنوب 
الكويتي–نادي  العراقي–كاظمة  البيشمركة 

سنجل الفلسطيني.
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أسدل الستار اليوم، بقاعة 17 فبراير بطرابلس 
على مسابقة المرحوم محمد باني لناشئي كرة 
جمعية  ونظمتها  عليها  أشرفت  التي  القدم، 
الوفاء الخيرية، بتتويج مدرسة المدى الرياضي 
بكأس وذهبية البطولة بعد فوزه على مدرسة 

الشط بنتيجة أربعة أهداف لهدفين.
الرياضي  المدى  بادر  األول  المباراة  شوط 
الالعبين  بإمضاء  سريعين  هدفين  بتسجيل 
رائف الشبلي وأنس أنوير، وقلل بعدها الشط 
لينهي  شعيب،  معاد  العبه  بهدف  الفارق 
الرياضي بهدفين  المدى  بتقدم  األول  الشوط 

لهدف واحد.
من  الشط  كثف  الثاني  المباراة  شوط  وفي 
للتعديل،  فرصة  من  أكثر  له  والحت  هجماته 
للمدى  هجمة  ومن  تباًعا  ضاعت  ولكنها 
الثاني  الهدف  إضافة  من  النوير،  أنس  يتمكن 
بأربع  المباراة  نهاية  وقبل  لفريقه،  والثالث  له 
دقائق تمكن العب الشط من الوصول لشباك 
المدى وتسجيل الهدف الثاني، ورد على الهجمة 
أنس النوير بالهدف الرابع، لتنتهي المباراة بفوز 

المدى بأربعة أهداف لهدفين.
حسن  المباراة  في  العب  بأفضل  وتوج 
المدني  وأفضل حارس نضال  )الشط(  الشكري 

)المدى الرياضي(.
هيئة  رئيس  وبحضور  المباراة  نهاية  وعقب 
القنطري،  بشير  الدكتور  والرياضة،  الشباب 
العربي،  صالح  الرياضية  الوفاء  جمعية  ورئيس 
والقنوات  القدامى  الرياضيين  من  كبير  وعدد 
أسهموا  الذين  الحكام  بداية  كرم  اإلعالمية 
في إنجاح البطولة، وهم رمزي القاضي ومحمد 
القبضي  ومحمد  ميلود  وعبدالصمد  أنبيص، 
وعبدالقدوس المغربي ومحمد التير، توج بعدها 
البطولة  بكأس  الرياضي  المدى  مدرسة  فريق 

ومدرسة الشط بكأس الترتيب الثاني.
شكري  عادل  حسن  العب  بأفضل  وتوج 
المدني  نضال  حارس  وأفضل  الشط(  )مدرسة 
الرياضي(، وجائزة أفضل فريق مدرسة  )المدى 

ناشئي  المميز  الفريق  وجائزة  األندلس،  نجوم 
وهداف  الفنطازي،  زياد  إداري  وأفضل  زوارة، 
االندماج،  مدرسة  من  المنّير  فجر  المسابقه 

وعبدالعليم هيبة )مدرسة طرابلس(.
الوفاء  جمعية  البطولة  تنظيم  على  وأشرفت 
بين  فعالياتها  جرت  والتي  الخيرية،  الرياضية 

كرة  تعليم  وأكاديميات  مدارس  فرق  ناشئي 
القدم مواليد )2009/ 2010(، حيث يشرف على 
تسيير جمعية الوفاء عدد من قدامى العبي كرة 
القدم مع بعض اإلداريين المخضرمين، وسبق 
للجمعية تنظيم مسابقة مماثلة ما بين ناشئي 

الفرق والمدارس.

أبطال ليبيا يقتنصون ذهبية شطرنجية »قو مكة«املدى الرياضي يتوج بكأس وذهبية مسابقة الفقيد محمد باني

أسدل الستار األحد، بمدينة جربة التونسية على 
الناشئ  وتمكن  للشطرنج،  مكة«  »قو  بطولة 
الليبي طه رجب بالتتويج ببطولة تصنيف »تحت 
»تحت  لتصنيف  بطاًل  الشعافي  وعلي   ،»1500
للبطولتين  النهائية  النتائج  وجاءت   .»2000
كالتالي: في بطولة تصنيف »تحت 1500«، توج 
الليبي طه  بكأس وذهبية تصنيف تحت 1500، 
عامر  البشير  زميله  ونال  نقاط،   8 برصيد  رجب 
)ليبيا( الميدالية الفضية وبرصيد 8 نقاط، وتوج 
نقاط،   7 برصيد  عبدالعزيز  الجزائري  بالبرونزية 
نقاط،  بـ6  عزوز  مكرم  التونسي  رابًعا  وجاء 
ترتيب العبي  وببقية  عال،  آسيم  الليبي  وخامًسا 
ليبيا أمحمد كشالف 12 عمر أفطيس 18 خيري 
عزو 24 ومحمد عبد الرزاق 26 إبراهيم الشيخ 27.
علي  توج   ،2000 تصنيف  بطولة  وفي 
الشعافي )ليبيا( بكأس وذهبية البطولة برصيد 
7.5 نقطة، ونال الفرنسي هوقو الفضية برصيد 
شوشان  أمين  للتونسي  والبرونزية  نقاط،   7
الليبيين،  الالعبين  ترتيب  بقية  وجاء  نقاط،   7
صالح أفطيس 14 ومحمد الكرناف 19، ويوسف 
 29 فرنكة  وخالد   25 والقيادي   24 الزنتوتي 
وحسام أيوب 32 وحمدي العقوري 34، وفيصل 

 ،41 قشوط  ومسعود   40 وعريبي   39 زقطة 
وإبراهيم الرتيمي 45 ووائل العزابي 48 وخالد 

جعفر 51 وعادل هنكة 55.
 30 من  بأكثر  البطولة  في  ليبيا  وشاركت 
العب شطرنج، تنافسوا مع مشاركين من كافة 
الروسي  العالم  أسطورة  بينهم  العالم،  دول 
المجرية  الشطرنج  وملكة  كاربوف،  أناطولي 

جوديت بولجار. وكانت اللجنة المنظمة لبطولة 
لليبي  الدعوة  وجهت  قد  للشطرنج،  مكة«  »قو 
هاشم النعمي للمشاركة في البطولة، علًما بأن 
في  الماضي  سبتمبر  في  شارك  قد  »النعمي«، 
 »GO-MAKKAH« لمهرجان  المنظمة  اللجنة 
سوسة  مدينة  استضافته  التي  للشطرنج، 

التونسية.

الوسط - محمد ترفاس

● الليبيان طه رجب والشعافي بطلين لشطرنجية »قو مكة«

ألول مرة في تاريخه.. منتخب الشباب يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب
عاًما(   20( للشباب تحت  الوطني  المنتخب  تأهل 
لكرة القدم، إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس 
العرب لمنتخبات الشباب )تحت 20 عاما(، بالرغم 
من خسارته أمام نظيره السنغالي، بثالثة أهداف 
على  بينهما  جمعت  التي  المباراة  في  رد،  دون 
ختام دور  السعودي، ضمن  الهالل  نادي  استاد 
المجموعات ببطولة كأس العرب للشباب المقامة 

حالًيا بالمملكة العربية السعودية.
عياد  الوطني،  للمنتخب  الفني  المدير  وبدأ 
من:  كل  ضمت  بتشكيلة  المباراة  القاضي، 
»أيمن التيهار، مؤيد جدور، علي ميمون، أسامة 
الصريط، فرج الشلماني، محمود الشلوي، أحمد 
التايب، نور الدين القليب، فرج غيضان، حسين 
دكة  على  المصراتي«، وجلس  إبراهيم  طقطق، 
نصر،  ناصر  الزوي،  »الزبير  الالعبين:  البدالء 
التليسي،  سامي  شكري،  ماب  آدم،  المحجوب 
الجحاوي،  محمد  العابد،  أحمد  ميالد،  المعتصم 

محمد شعيب، إسالم الغناي، الطيب العبيدي«.
الشوط األول كانت السيطرة واضحة للمنتخب 
الفرص  من  العديد  له  أتيحت  الذي  السنغالي، 
قدم  الذي  للشباب  الوطني  المنتخب  بعكس 
بالتعادل  لينتهي  الشوط،  هذا  طيلة  سيئا  أداء 
السلبي بدون أهداف. وفي الشوط الثاني استمر 

مجريات  على  االستحواذ  في  السنغالي  المنتخب 
اللعب نتيجة وأداء، والحت له العديد من الفرص 
حتى سجل هدفه األول في الدقيقة 75، وأضاف 
الهدف الثاني في الدقيقة 87، وبعد ثالث دقائق 
90.وبهذه  الدقيقة  في  الثالث  الهدف  أضاف 

النتيجة تصدر منتخب السنغال صدارة المجموعة 
الرابعة بـ7 نقاط، فيما حل المنتخب الوطني في 
ثالًثا  واإلمارات  نقاط،   6 برصيد  الثاني  المركز 
ذيل  في  السودان  تقبع  فيما  نقاط،   4 برصيد 

المجموعة بدون نقاط.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره 
يوم  الثانية،  المجموعة  أول  متصدر  المغربي، 
الجمعة الموافق 28 من الشهر الجاري، في ربع 
نهائي البطولة، على استاد األمير تركي بن عبد 

العزيز بنادي الرياض.

المتوسط«،  »فرسان  منتخب  أن  إلى  يشار 
»الثمانية«  النهائي  ربع  الدور  إلى  التأهل  حسم 
استهل  حيث  اليوم،  مواجهة  قبل  البطولة  من 
للمنتخبات،  العرب  كأس  بطولة  في  مشاركته 
بالفوز على منتخب السودان بنتيجة هدفين دون 
رد، في افتتاح مواجهات المجموعة الرابعة، التي 
جرت بينهما على أرضية ملعب مدينة الرياض، 
وسجل األهداف نور الدين بن أحمد في الدقيقة 
53، قبل أن يضيف الالعب إسالم الغنائي الهدف 
المنتخب  تمكن  كما   .73 الدقيقة  في  الثاني 
في  اإلماراتي  نظيره  على  الفوز  من  الوطني 
الجولة الثانية، بهدفين لهدف، سجل لـ»فرسان 
متقنة  برأسية  المصراتي  إبراهيم  المتوسط« 
المدافع  استطاع  عشرة،  الثالثة  الدقيقة  في 
أسامة الصريط تسجيل الهدف الثاني والفوز في 

الدقيقة 79 من عمر المباراة.
للمنتخب  الفني  المدير  القاضي،  عياد  وعبر 
والغامرة  الكبيرة  سعادته  عن  للشباب،  الوطني 
بالتأهل  الفرسان«  »شباب  حققه  الذي  باإلنجاز 
األولى  العربية  للبطولة  النهائي  ربع  الدور  إلى 
للشباب، والتي تقام حاليا في السعودية، وقال في 
تصريحات صحفية، أنه يهدي هذا اإلنجاز الكبير 
إلى جموع الشعب الليبي العظيم خاصة وأن هذا 

المنتخب الشاب يمثل كل ربوع ليبيا وتم اختياره 
لريميسا.  وفًقا  الكروية،  المناطق  جميع  من 
وأضاف أن منتخب الشباب الذي حقق نتائج جيدة 
في البطولة العربية نجح في رسم البسمة على 
الصعبة  الظروف  ظل  في  الليبيين  جميع  وجوه 
داعيا  الحالي،  الوقت  في  البالد  بها  تمر  التي 
ليبيا أن يهتموا بالرياضة بشكل  القياديين في 
كبير  واهتمام  سعادة  مصدر  وأنها  خاصة  عام 

لجميع طوائف وأطياف الشعب الليبي.
والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  وهنأت 
على  لها  بيان  في  وقالت  الوطني،  المنتخب 
والرياضة  للشباب  العامة  »الهيئة  »فيسبوك«: 
المحقق  بفوزه  للشباب  الوطني  المنتخب  تهنئ 
يصعد  وبهذا  لهدف  بهدفين  اإلمارات  على 
منتخبنا رسمياً للدور الربع نهائي ببطولة كأس 
العرب للشباب ... ألف مبروك«. من جانبه، هنأت 
اللجنة األولمبية الليبية »شباب الفرسان« وذكرت 
رئيس  »يتقدم  »فيسبوك«:  على  لها  بيان  في 
وأعضاء مجلس إدارة اللجنة األولمبية الليبية بأحر 
للشباب  القدم  لكرة  الوطني  لمنتخبنا  التهاني 
لهدف  بهدفين  اإلمارات  على  المستحق  بفوزه 
والتأهل للدور ربع النهائي من البطولة العربية 

للشباب التي تستضيفها السعودية«.

● عياد القاضي● نجم المنتخب الوطني للشباب إسالم الغنائي لحظة تسجيله الهدف الثاني في شباك السودان

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

الشلماني يرفض تحديد موعد جديد لإلنطالق.. ويؤكد: الكرة في يد األندية

املصير املجهول ما زال يطارد الدوري الليبي املمتاز

القدم،  لكرة  الليبي  الدوري  انطالق  منذ 
الكروية  ونسخته  طبعته  انطلقت  الذي 
األولى قبل أكثر من نصف قرن وتحديًدا في 
يعرف  لم   ،)1964-1963( الرياضي  الموسم 
طوال  حال  وال  بال  له  يهدأ  ولم  االستقرار 
أنه  كما  الشاقة،  الطويلة  ورحلته  تاريخه 
الطريق  منتصف  في  واإللغاء  للتوقف  تعرض 
من  إبريل  في  الماضي  الموسم  آخرها  كان 
العام 2019، الذي توقف على مشارف واعتاب 
المرة  ليست  وهي  الذهاب،  مرحلة  انتهاء 
الكروي  الموسم  فيها  يتعرض  التي  األولى 

للتوقف واإللغاء.
وفي تطور جديد في ملف انطالق الدوري 
الليبي  االتحاد  رئيس  خرج  الممتاز،  الليبي 
في  الشلماني،  عبدالحكيم  القدم،  لكرة 
موعد  تحديد  ورفض  تلفزيونية،  تصريحات 
-2019( للموسم  الممتاز  الدوري  انطالق 

من  إنه  وقال  الحالي،  الوقت  في   )2020
الصعب أن ينطلق الدوري ما دامت األوضاع 
مضيًفا  مستقرة،  غيرة  طرابلس  في  األمنية 
الدوري  تبدأ  أن  التريد  أندية  هناك  بأن 

بسبب مصالحها الشخصية.
أنه  »الوسط«  لقناة  »الشلماني«  وأوضح 
بعض  يقوله  لما  صحة  وال  بالقرار  ينفرد  ال 
لقاء  أي  عن  تعذر  إذا  أنه  مؤكًدا  األعضاء، 
مستمر  تشاور  هناك  يكون  اإلدارة،  لمجلس 
معهم، مضيًفا أنه من حق األعضاء الحصول 
حالة  في  اليوميات  في  مالية  مكافآت  على 

السفر في مهام رسمية.
وعن عودة استئناف الدوري الليبي الممتاز، 
ملعب  في  الكرة  أن  إلى  »الشلماني«  أشار 
المقبلة،  االنتخابات  وبخصوص  األندية، 
التقدم  الحاليين  األعضاء  حق  من  أنه  أكد 
لمنصب  سيترشح  أنه  معلنا  لالنتخابات، 

الرئيس في الدورة المقبلة.
الليبي  الدوري  انطالق  موعد  عن  الحدث 
حدد  بل  اللحظة،  وليد  يكن  لم  عدمه،  من 
لالنطالق  موعد  من  أكثر  الليبي  الكرة  اتحاد 
يناير  شهر  في  آخرها  كان  المحلي،  الدوري 
البالد  في  الكرة  جماهير  والزالت  الماضي، 
تنتظر دوران عجلة الكرة في الموسم الكروي 

الجديد.
في  ذكر  الشلماني،  عبدالحكيم  وكان 
تصريحات صحفية سابقة عن أن هناك مساعٍ 

ورفيق  والمحلة  والشط  واألولمبي 
المصراتي،  واالتحاد  والخمس  والسويحلي 
اجتماعا فيما سبق وقررت  وكانت قد عقدت 
من  الذي  السبب  يزول  حتى  اللعب  عدم 
الماضي  الموسم  دوري  إيقاف  تم  أجله 
تشهدها  التي  السياسية  األحداث  بسبب 
العاصمة  وتحديدا  الغربية  المنطقة  حاليا 

طرابلس.
أندية  واتهم  قبل  من  خرج  »الشلماني« 
هي  أنها  مؤكدا  باالسم  يذكرها  لم  معينة 
عودة  على  الموافقة  عدم  وراء  تقف  التي 
وهي  األندية،  بهذه  خاصة  ألسباب  الدوري 
أسباب شخصية وهذه األندية معروفة للشارع 
على  النقاب  عنها  يكشف  لن  لكنه  الرياضي 
المكتب  داخل  األخير  اجتماعه  في  قوله  حد 
أيضا  سابقة  تصريحات  كانت  حيث  التنفيذي 
رفضت  قد  مصراتة  أندية  من  لمسؤولين 
إقامة الدوري في ظل هذه الظروف، ورفضت 
السنية  الفئات  دوري  حتى  إقامة  أيضا 

للموسم الرياضي 2019 2020-.
أواخر  الليبي  الدوري  توقف  أن  وسبق 
السبعينات ألول مرة ألكثر من ثالث سنوات، 
ولم  الليبية،  القدم  كرة  على  عجافا  مرت 
مالعبها  عن  وينفض  التوقف  من  ينقذها 
بطولة  بالدنا  استضافة  سوى  الزمن  غبار 
بعدها عجلة  عادت  1982، حيث  أفريقيا  أمم 

الموسم الكروي للدوران.
أبريل  شهر  منذ  توقف  المنقضي  الموسم 
األفق  في  تلوح  أمل  بارقة  وال  الماضي، 
الطويل  االنتظار  هذا  اآلن..  حتى  لعودته 
الالعبين  من  كثير  يتحمله  لم  والممل 
حقائبهم  حزموا  حيث  طويال،  المحليين 
خارج  احترافية  تجارب  لخوض  وتوجهوا 
الديار بدول الجوار إلنقاذ مستقبلهم الكروي 
في  المحلية  بالمالعب  المجهول  ومصيرهم 
موسم الهجرة الجماعية خارج المالعب، حتى 
أن العدد فاق الخمسين العبا، وهو رقم قابل 

للزيادة في حال استمرار فترة التوقف.
الدوري  من  األولى  النسخة  انطالق  ومنذ 
كروية  نسخة   45 في  أقيم   )64  –  63(
مرات،   6 والتوقف  لإللغاء  وتعرض  مكتملة، 
وتعاقب على إحراز ألقابه 9 فرق محلية، وهي 
طرابلس  واألهلي  لقبا   16 برصيد  االتحاد 
برصيد 12 لقبا، واألهلي ببنغازي برصيد أربع 
ألقاب،  بثالثة  والمدينة  والتحدي  بطوالت، 
الظهرة  من  وكل  بلقبين،  والنصر  والمحلة 

والشط واألولمبي بلقب واحد.

القاهرة- أحمد سيد

●  فريق مدرسة المدى يتوج بكأس الفقيد باني

●  جانب من مباراة فريق المدى والشط في نهائي البطولة )موقع ريميسا(

األثقال  رفع  بطوالت  على  هيمنتهم  الشرطة  نادي  رباعو  واصل 
وتوجوا السبت، ببطولتي األثقال بطرابلس براعم وشبابا، التي أقيمت 
بصالة مدرسة عمر المختار بمنطقة أبوسليم بطرابلس، وجاءت النتائج 
على النحو اآلتي.. بطولة البراعم: توج براعم الشرطة بكأس وذهبية 
البطولة برصيد 206 نقاط، وكأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية 
لبراعم نادي الظهرة برصيد 144 نقطة، وثالث الترتيب لنادي زناتة 
102 نقطة، ورابعا نجوم قرقارش 75 نقطة، وخامسا وسعاية ابديري 
الشرطة بكأس وذهبية  الشباب: توج شباب  28 نقطة. وفي بطولة 

البطولة برصيد 250 نقطة، وكأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية 
لنادي الظهرة برصيد 175 نقطة، وثالثا نادي وسعاية ابديري 103 
نقاط، ورابعا نجوم قرقارش 98 نقطة، وخامسا نادي زناتة 72 نقطة، 
ببطوالت  الشرطة  رباعي  تتويج  وجاء  نقطة.   25 أبوسليم  وسادسا 
اتحاد الشرطة  أيام قليلة، من تتويج فريق قدامى  رفع األثقال، بعد 
نظمتها  التي  الخماسية،  القدم  لكرة  التوأمة  لبطولة  بطاًل  الرياضي 
مديرية أمن طرابلس برعاية اتحاد الشرطة الرياضي، وبمشاركة 12 

فريًقا يمثلون إدارات وأقساما بالمديرية.

رباعو الشرطة يواصلون هيمنتهم على بطوالت رفع األثقال

● من مباراة االتحاد طرابلس وفريق رفيق بالدوري الممتاز الموسم الذي لم يكتمل 2018-2019

جادة إلقامة الدوري في شهر يناير الماضي، 
ومن يريد أن يشارك أهاًل به، وَمن ال يريد 
المنطقة  في  لجنة  فهناك  ظروفه،  سنقدر 
بهذا  الشرقية  المنطقة  في  ولجنة  الغربية 
أن  ويجب  علينا  التزامات  وهناك  الخصوص 
الحظر،  لرفع  نسعى  لذا  دوٍر  هناك  يكون 
أفريقيا  دول شمال  بداية من  هذا  وسيكون 

التي ستقف معنا في هذا األمر«.
قبوال  وجدت  حينها  الشلماني  تصريحات 
اجتماعا  عقدت  التي  الشرقية  المنطقة  في 
بحضور عضو المكتب التنفيذي لالتحاد الليبي 
لكرة القدم يونس الكزة بحضور أندية خليج 
سرت وشباب الجبل واألخضر واألهلي بنغازي 
والتحدي والهالل والنصر والصداقة والتعاون 
واشترط  ودارنس  أجدابيا  ونجوم  واألنوار 
المالي  الدعم  الليبي  المجتمعين على االتحاد 
والتكفل باإلقامة والتنقل من أجل اللعب في 
يناير   20 يوم  حددوا  كما  الممتاز،  الدوري 
مسابقة  النطالق  أقصى  كموعد  الماضي، 

-2019( الرياضي  للموسم  الممتاز  الدوري 
2020( بعد الحصول على الدعم المالي الذي 
خالل  الشرقية  المنطقة  أندية  به  طالبت 

اجتماعها السبت الماضي.

أندية  تجتمع  ولم  تقرر  لم  المقابل  في 
تصريح  بعد  عشر  االثني  الغربية  المنطقة 
طرابلس  األهلي  وهي  األخيرة  الشلماني 
سليم  وأبي  والوحدة  والمدينة  واالتحاد 

● الشلماني

منتخبات املناسبات
لكرة  الليبي  المنتخب  ظهور  بعد 
من  عاًما(   18( تحت  للشباب  القدم 
للشباب،  العربية  البطولة  في  جديد 
العربية  المملكة  تحتضنها  التي 
على  والثاني  األول  وفوزه  السعودية، 
للدور  وتأهله  واإلمارات،  السودان 
حالة  سادت  البطولة،  من  الثاني 
الليبي  الرياضي  بالوسط  الفرح  من 
أن  خصوصا  المنتخب،  هذا  بمستوى 
كانت  السنية  للفئات  الليبية  المنتخبات 
منتخبات  الماضية  السنوات  طوال 
على  دائما  التركيز  يتم  حيث  مناسبات، 
وتهمل  القدم،  لكرة  األول  المنتخب 
عادت  التي  السنية  الفئات  منتخبات 
وبمجرد  موسمية،  بطوالت  في  تشارك 
أو  أفريقية  أو  عربية  بطولة  أي  انتهاء 
النسيان،  المنتخبات  هذه  يطوي  دولية 
ألنها  عليها  التركيز  يتم  أن  والصحيح 

رافد أساسي للمنتخب األول.
شارك  مثال   1998 العام  وفي 
تصفيات  في  للشباب  الليبي  المنتخب 
وكان  األفريقية،  األمم  كأس  بطولة 
وقدم  الشباب،  بالنجوم  حينها  يعج 
النسيان.  طواه  ثم  مميزا  مستوى 
المنتخب  حقق   2005 العام  وفي 
القالدة   23 سن  تحت  األولمبي  الليبي 
البحر  ألعاب  دورة  في  النحاسية 
بإسبانيا،  حينها  ُأقيمت  التي  المتوسط 
شاهدا  وكنت  مميزا،  منتخبا  وكان 
مرافقا  كنت  عندما  المنتخب  ذلك  على 
الفرح  من  حالة  وسادت  له،  إعالميا 
المنتخب،  بهذا  الليبي  السوط  في 
بهذا  االهتمام  يتم  لم  لألسف  لكن 
األول  المنتخب  يأخذ  ودائما  المنتخب 

والتركيز. االهتمام  كل 
بعد  كروية  صحوة  تحصل  فهل 
حاليا  الشباب  لمنتخب  األولية  النتائج 
خاصة  بالسعودية  العربية  بالبطولة 
واحتالله  الثاني  الدور  إلى  تأهله  بعد 
الرابعة  المجموعة  في  الثاني  المركز 
السنغال صاحب  لمنتخب  نقاط خلًفا  بـ6 
النتائج  بقية  كانت  ومهما  الصدارة، 
التفريط  يتم  ال  أن  يجب  المنتخب  فهذا 
المنتخب  تطور  أسباب  من  ألن  فيه، 
تحت  الفئات  بقية  منتخبات  وجود  األول 

17 سنة. 23 ومنتخب الشباب ومنتخب 

الوسط- محمد ترفاس
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ماذا فعلت بليبيا، والليبيين؟

متى سيكتب لها أن تنتهي؟

من الذي يتسبب في عرقلة حلها وإطالة مداها؟

أين وصلت جهود حلها؟

لماذا لم يظهر توجه دولي حاسم لحلها؟

كيف يمكن الوصول إلى حل ليبي - ليبي ينهيها؟

 كل شيء 

األزمة الليبية

عامر الدغيس 
في مثل هذا اليوم منذ أربعين عاما رحل عنا من سجن اعتقاله عامر الطاهر 
الدغيس، أحد المعارضين الشرفاء للحكم الشمولي، ولد في طرابلس في 
مطلع ثالثينات القرن الماضي، ودرس بحقوق القاهرة، وتخرج فيها سنة 
وأحد  مؤسسيه،  من  كان  الذي  الثقافي،  ليبيا  نادى  في  ونشط   1959

مؤسسي حزب البعث العربي االشتراكي في ليبيا خالل.
من  استدعي  أيام  بثالثة  الملكية  سقوط  بعد  سبتمبر1969   4 يوم 
رجال العهد الجديد، ليتعاون معهم ولكنه رفض. اعتقل في 1973م لمدة 
أربعة أشهر، عقب إعالن الثورة الثقافية. ثم استدعاه النظام مرة أخرى في 
ديسمبر 1979م واستجوبوه حول عالقته بإحدى الدول العربية التي قيل 
إنها تخطط لقلب نظام الحكم في ليبيا. ثم قبض عليه مرة أخرى في 24 
فبراير1980. بعد ثالثة أيام؛ يوم األربعاء 27 فبراير 1980 سلم جثمانه 
منتحرًا.  مات  أنه  النظام  وادعى  اإلغالق  محكم  صندوق  في  ذويه  إلى 

وأشرف النظام على دفنه دون فتح الصندوق.

+H5

عرض أزياء »إسالمي« 
في باريس

شهدت باريس عرض أزياء مجموعة من 
المالبس اإلسالمية لماركة »فردوس«، 

التي تملكها عائشة قديروفا ابنة الرئيس 
الشيشاني، رمضان قديروف، الثالثاء.

وشاركت نحو 80 عارضة بفساتين طويلة 
سوداء وخمرية وبألوان أخرى، فضال عن 

فساتين أعراس بيضاء في دار »لو ماروا« 
الخاصة الفخمة في وسط العاصمة 

الفرنسية، على أنغام موسيقى شيشانية 
تقليدية.

وحضر أكثر من 100 شخص عرض 
األزياء وصفقوا بحرارة في ختامه. 

وأسست مدني قديروفا زوجة الزعيم 
الشيشاني دار »فردوس« لألزياء في 

2009. وتولت ابنته عائشة إدارتها العام 
.2016

وأتت »أمسية الموضة الشيشانية« 
هذه في إطار مبادرة »مواسم روسية«، 

التي تهدف إلى تعريف الجمهور األوروبي 
بالثقافة الروسية مع نحو 400 فعالية 
مقررة طوال السنة في فرنسا وبلجيكا 

ولوكسمبورغ.

احجز تذكرة
سفر للفضاء

غاالكتيك«  »فيرجن  شركة  تخطط 
الفضاء،  إلى  زبائنها  أول  إلرسال 
فيما   ،2020 العام  بحلول صيف 

للسياحة  حجوزاتها  تضاعفت 
سبتمبر. نهاية  منذ  الفضائية 

هذه  لدى  االنتظار  قائمة  وباتت 
7957 شخصا،  راهنا  تضم  الشركة 

كشفت. ما  حسب 
بيع  عن  توقفت  الشركة  وكانت 

تجربة  أول  بعد  رسميا،  التذاكر 
.2018 ديسمبر  في  لها  فضائية 

»فيرجن  تسجيل  بعد  لكن 
 60 603 حجوزات من  غاالكتيك« 

ألف   250 إلى  دولة بسعر يصل 
الشركة  استمرت  للتذكرة،  دوالر 

الشركة  وتستعد  الطلبات.  تلقي  في 
برانسون  ريتشارد  يملكها  التي 

التذاكر  من  جديدة  سلسلة  لعرض 
شخص  كل  وعلى  األربعاء،  للبيع 

ألف  يدفع  أن  الفضاء  لزيارة  يطمح 
كشفت  كذلك  مسبقا.  دوالر 

أنها  الثالثاء،  المجموعة، 
 529 بلغت  إيرادات  حققت 

الربع األخير من  ألف دوالر في 
خسارة  مسجلة   2019 العام 

72.7 مليون دوالر.  قدرها 

ليبيا األمس

ليبي مقيم   - أميركي  بزيك، وهو مواطن  سخر محمد 
الذين  األطفال  لرعاية  حياته  أنجليس،  لــوس  في 
نادرة  بأمراض  إصابتهم  بسبب  ذووهم  عنهم  يتخلى 
إنسانيته  أثارت  إذ  مصابين،  والدتهم  أو  مميتة،  أو 
األرض ومالك  بـ»مالك  يلقب  وبات  الكثيرين،  تعاطف 

بال أجنحة«.
وأثار بزيك تعاطف الكثيرين ممن ألهمهم وفاجأهم 
تُركوا  أطفال  خدمة  في  تفانيه  بل  تـــردده،  عــدم 

لمواجهة مصيرهم ومعاناتهم لوحدهم.
)التربية  تشاينج  إنسباير  إيديكايت  وأوردت منظمة 
إلهام للتغيير(، في حوار نشرته أخيرا، أن محمد بزيك 
تم  أو  عنهم  التخلي  تم  أطفال  الحتضان  ذراعيه  فتح 
وضعهم للتبني، وتُركوا لمواجهة معاناتهم لوحدهم.

ونقلت عنه قوله: »أتحدث دائما مع أطفالي، ال يهم 
دائما  معهم  أتحدث  فأنا  يسمعوني،  أو  يروني  لم  إذا 

ألنني أعتقد أنهم بشر، لديهم روح، ومشاعر«.

محمد بزيك.. 
»مالك األرض«

تسُع سنوات، 
بحلوها ومّرها، 

مّرت على انبثاق 
الثورة، والتخلص 

من أدران 
استبداد بغيض.

أقوالهم

أكثر من 200 ألف نازح في ليبيا 
بسبب الحرب، لذلك قد يكون 

الليبيون أنفسهم هم الذين يغادرون 
على متن قوارب الهجرة

وزير الداخلية اإليطالي األسبق
ماركو مينّيتي

أرحب بموافقة لجنة )5+5( على 
مفهوم وقف إطالق النار، وهي 

خطوة مهمة، واألمر متروك لألطراف 
المتصارعة الغتنام هذه الفرصة

وزير الخارجية األلماني
هايكو ماس

الميليشيات موجودة في كل مكان 
بليبيا، من الشرق والغرب إلى 

الجنوب

وزير داخلية حكومة الوفاق
فتحي باشاغا

اتفاق حكومة الوفاق مع تركيا حول 
ترسيم الحدود البحرية يعرِّض 

المصالح واألمن في المنطقة للخطر

وزيرة الدفاع الفرنسية
فلورنس بارلي

األمن  مرافئ  إلى   2011 فبراير   17 ثورتهم  سفينة  وصول  في  الليبيين  أمُل 
والسالم واالستقرار يزداد، يومًا تلو آخر، تعقيدًا، ويزدادون هم توترًا وقلقًا وخوفًا 
وغادرت  مرساتها،  رفعت  التي  فالسفينة  بالدهم.  مستقبل  وعلى  أنفسهم  على 
إلى  طريقها  في  وبأمانيهم،  بهم  محمّلة  سنوات،  تسع  منذ  مرفأها،  مبحرة 
لم  مبهجة،  وحلموا،  يتمنون  كما  وبشواطئ،  مختلف،  على ساحل  أفضل،  مستقبل 
تواتها، لألسف، ما اشتهته وأملته من رياح مواتية. لذلك، تورطت، طوال السنين 
معاكسة،  رياح  وهمجية  عدوانية  تواجه  حمولتها،  بكامل  البحر،  في عرض  التسع، 
ما  إلى  العودة  عليها  فتعّذرت  صعبة.  أمواج  وتقّلبات  ومكائد  دسائس  وتصارع 
ومرفأ  إلى شاطئ  الوصول  عليها  واستحال  قديم،  ومرفأ  وراءها من شاطئ  تركت 

آخر، جديد وآمن.
وشدة  ومشاقها  الرحلة،  طول  رغم  اختالفهم،  على  السفينة،  ركاب  أن  الغريب 
بأمواج  بحر  عرض  في  سنويًا،  االحتفال  على  حريصين  زالوا  ما  والتعب،  المعاناة 
متنها،  على  وهم  بوصولها،  يؤملون،  زالوا  وما  سفينتهم،  انطالق  بذكرى  هادرة، 

حتمًا، ذات يوم، إلى برّ أمان!
لديهم  تبقى  ما  آخــر  هو  ــراوغ،  م بأمل  تمسّكهم 
معادية،  ريــاح  من  يعترضهم  ما  وجــه  في  ســالح  من 
معاكسة  وحظوظ  أمواج  من  ويصارعون  يواجهون  وما 
ألماني قلوبهم، ولمستقبل بالدهم. وهم بما أكسبتهم 
صاروا  وتجارب،  خبرات  من  الطويل،  اإلبحار  تجربة 
خطير.  شيء  به،  يتمسكون  الذي  األمــل،  أن  يعرفون 
أن  ــوأ  واألس األخطر  أن  الوقت،  نفس  في  ويــدركــون، 
من  ويفتقدونه  أياديهم،  بين  من  ويضيع  يفلت  يتركوه 
من  متقدًا  بقي  ما  منطفئًا  يهمد  وبذلك  قلوبهم،  حنايا 

إرادتهم. جمر 
الليبية  السفينة  تواجهه  ما  أن  هو  الحيرة،  يثير  ما 
ليس خافيًا ال على  أخطار محدقة، وعواصف كاسرة،  من 

من  وبداًل  والبعيدة.  منها  المجاورة  الدول  حكومات  من  غيرهم  على  وال  ركابها، 
واألغراب،  واألشقاء  الجيران  كلهم،  ظلوا  والمساعدة،  العون  يد  بمدّ  اإلسراع 
قد  بما  مكترثين  غير  األمواج،  تتقاذفها  بعيد،  من  المكابدة،  السفينة  يراقبون 
وما  لركابها،  معاناة  من  سطحها  فوق  يحدث  وبما  خطرة،  احتماالت  من  تواجهه 
على  يتقاتلون  عدة،  ربابنة  بين  وتناحر  وتنافس  انقسام  من  أروقتها،  في  يجري، 
بينهم،  من  واحد،  ربان  وجود  بعدم  وعلمهم  علمنا  رغم  بدّفتها،  اإلمساك  أحقية 

مؤهل لقيادتها، وقادر على الخروج بها من دوامات الخطر.
للثورة  التاسع  بالعيد  الماضي،  األسبوع  في  الليبيين،  احتفاالت  شاهدوا  الذين 
ميدان  شهده  ما  تجاهل  تعقدت،  مهما  ظروف  أي  وتحت  حال،  بأي  يمكنهم،  ال 
الشهداء، في العاصمة طرابلس، من إصرار وحماس على احتفال الناس، رغم شدة 
المعاناة والعذاب، بثورة خّلصتهم من قيود نظام مستبد أذاقهم األمرّين، طيلة 

ومعتمة. مؤلمة  عقود  أربعة 
ساحات  من  وغيرها  طرابلس،  في  الشهداء،  ميدان  ساحة  مألت  التي  الحشود 
فقط  ليس  واالنحاء،  والمناطق  األرجاء  كل  من  جاءوا  ليبيا،  مدن  في  الميادين 
يدركون  عالم  إلى  عديدة  برسائل  ليرسلوا  أيضًا  بل  األفراح،  وإقامة  لالحتفال 
ليؤكدوا  وثانيها  فبراير،   17 بثورة  تمسكهم  ليعلنوا  أولها  لهم.  ظهره  أدار  أنه 
واحدة،  مرة  أثقالهم، في  بكامل  ليلقوا  وثالثها  أفضل،  بحياة  األمل  إلى  انحيازهم 
وعلنًا، على كفة حركة تاريخ يدركون تمام اإلدراك أنه ال يعرف سوى السير لألمام، 

وإن كان، أحيانًا، بخط ملتويا، صعودًا وهبوطًا.
أدران  من  والتخلص  الثورة،  انبثاق  على  مرّت  ومرّها،  بحلوها  سنوات،  تسعُ 
حصار  من  حولنا  من  يضرب  ما  رغم  مضيئٌة،  شمعات  تسعُ  بغيض.  استبداد 
أننا  يعرفوا  لكي  اآلخرون،  وليرانا  الدروب،  لنا  لتنير  قلوبنا،  في  حملناها  وتجاهل، 
قدمًا  المسير  نواصل  زلنا  وما  حلمنا،  تحقيق  على  مُصرّين  زلنا  وما  أحياء،  زلنا  ما 

نحو نهار أجمل، وغد أكثر إشراقًا ودفئًا.
تسعُ أمنيات، علقناها كورود، بفخر وفرح، كابتهاالت، على صدر وطن كان، على 
الوقت،  وبنا  به  وتالعب  الدوائر،  وبنا  به  دارت  ثم  التحقق،  حلم  مرمى حصاة من 
بين  فضاء  في  ومعلقًا كسؤال  محتارًا، مشردًا،  فانتهى  ماكرة،  رياح  معًا  وحاصرتنا 
أرض ترعبه نيرانها وأحقادها، وسماء بعيدة، ال قدرة له على لمس حتى ما تدّلى 

أغصانها. مقتربًا من ظالل 

جمعة بوكليب

ماريا شارابوفا..
 وداعا كرة املضرب

ماريا  الروسية  )التنس(  المضرب  كرة  لنجمة  مقااًل   »Vanity Fair« مجلة  نشرت 
معلنة  األربعاء،  الكبرى،  األربع  البطوالت  في  ألقاب  خمسة  على  الحاصلة  شارابوفا، 
اعتزالها. وكتبت شارابوفا المصنفة األولى على العالم سابًقا: »كيف تتركين خلفك 
مذ  عليها  تدربتِ  التي  المالعب  عن  تبتعدين  كيف  غيرها؟  تعرفي  لم  التي  الحياة 
كنتِ طفلة، اللعبة التي تحبينها، التي تسببت لكِ بدموع وأفراح ال توصف، رياضة 
جديد  هذا  عامًا؟   28 من  ألكثر  خلفكِ  وقفوا  ومشجعين  عائلة  على  فيها  عثرتِ 

بالنسبة إلي، لذا اعذروني. يا كرة المضرب، وداعًا«.
عامًا   32 البالغة  الروسية  الحسناء  نشرت  كما 
صورة  »إنستغرام«  في  الرسمي  حسابها  عبر 
بداياتها  في  طفلة،  كانت  عندما  لها 
وأرفقتها  المضرب،  كرة  عالم  مع 
ــا أقــول  بــالــقــول: »الــتــنــس. أن

وداعًا«.
أكدت  ديسمبر،  وفــي 
تزال  ال  أنها  شارابوفا 
والشغف  الدافع  تملك 
على  ــســة  ــاف ــن ــم ــل ل
رغم  محترف،  مستوى 
إصابات  معاناتها من 
الكتف  فــي  متكررة 
أبعدتها عن المالعب 
طويلة  لفترات 
ــام  ــع خـــالل ال
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