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درجات الحرارة

سياسة 

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

رمضان 
في ضيافة الطوارق

ص16

قياس الماء جوا

فضاء

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط شحن 
أول كمية من غاز البروبان إلى إيطاليا.
وقالت مؤسسة النفط ، في بيان صادر 

عنها أمس األربعاء، إنه تم يوم األحد 
الماضي، شحن كمية من غاز البروبان 
تقدر بـ61.761 برميل إلى إيطاليا من 

ميناء الزويتينة النفطي على متن الناقلة 
)غاز كونكورد (.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن 
هذه الشحنة تعد األولى من نوعها إلى 

إيطاليا منذ توقف معمل الغاز بميناء 
الزويتينة قبل أربع سنوات.

من المعروف، في علوم الفيزياء، أن أي 
تغير في الكتلة على األرض يغير الجاذبية 
التي تتأثر بها األقمار الصناعية، وهذا ما 

يعول عليه العلماء تحديدًا في قياسهم 
مياه المحيطات والبحار في األرض.

ولذلك يعود الفضل في التحديد الدقيق 
لكمية الجليد الذي يذوب في قطبي 

األرض إلى قمرين صناعيين أطلقتهما 
وكالة الفضاء األميركية والمركز األلماني 

لألبحاث في العام 2002، وسيبدالن 
بقمرين جديدين، أقلعا من قاعدة 

»فاندنبرغ« في كاليفورنيا أول من أمس.

مليار 278
دينار

 »السائر«

إنفاق حكومتي طرابلس والبيضاء في 
الفترة من 2012 إلى 2017.

)ديوان المحاسبة(

من السالح إلى اإلصالح، ومن »جيش 
المهدي« إلى »سائرون«، يواصل الزعيم 

العراقي مقتدى الصدر عزفه على نغمة 
التحوالت السياسية الكبرى، في لحظة 

تاريخية وضعته على أعتاب تشكيل 
حكومة ائتالفية عقب اكتساح قائمته 
االنتخابات التشريعية العراقية 

األخيرة.
يقولون إنه سريع الغضب 

وقليل االبتسام، لكنه يبدو أنه 
أيضًا الرجل »السائر« بسرعة 

البرق على درب التناقضات، 
فهو عالمة استفهام لدى 

إيران التي ال تنسى 
زيارته السعودية، 

وسؤال دموي لدى 
الواليات المتحدة التي 

لن تغفر لـ»جيش 
المهدي« قتاله 
الشرس ضدها.

وفي لعبة التحالفات، 
تغلبت براعته السياسية 

ليس فقط التقسيمة 
الطائفية، وإنما، أيضًا، 

التقسيمة السياسية 
بتحالف فريد بين 

الشيعة والشيوعيين.
فماذا يحمل مسيره 

لمستقبل العراق؟

ريال مدريد 
وليفربول يلتقيان 

في نهائي دوري 
األبطال

راديو الوسط

العملية السياسية تخرج مجد د ا من »الثالجة«

بتسريع تنفيذ خطة العمل األممية«، ودعا وزراء 
خارجية الجزائر ومصر وتونس »األطراف الليبية 
انخراطها  ومواصلة  مسؤولياتها  تحمل  إلى 
إرساء  عبر  المسار  هذا  تحقيق  في  نية  بحسن 
وطنية  المصالحة  تمهد  موسعة  توافقات 

شاملة«.
ووسط هذا التحرّك الدولي واإلقليمي، فاجأ 
عقيلة صالح،  المستشار  النواب،  مجلس  رئيس 
المجلس ستنتهي  والية  أّن مدة  بإقرار  الجميع 
أغسطس المقبل، بعد أن يكون قد أكمل مدة 
أعماله  انطالق  منذ  سنوات  أربع  وهي  واليته 
2014، إذ كثيرا ما كان عقيلة  4 أغسطس  في 
القانونية  المدّة  انتهاء  عن  الحديث  يتحاشى 
عنه مستشاره  نقلها  تصريحات  وفي  للبرلمان، 
مقتضبة  كلمة  خالل  رأى  االعالمية،  للشؤون 
في  النواب  مجلس  عقدها  جلسة  بها  افتتح 
مجلس  »انتخاب  أن  الثالثاء،  طبرق،  مدينة 
المؤسساتي  االنقسام  ينهي  قد  جديد  نواب 
المجلس  أعضاء  داعيًا  الليبية،  الدولة  في 
البرلمانية  االنتخابات  قانوني  إقرار  على  للعمل 

والرئاسية بشكل عاجل«.

بعد أشهر من الركود السياسي الذي بلغ مرحلة 
التجمد، ظهرت هذا األسبوع مؤشرات، قد تكسر 
وتخرجها  ليبيا،  في  السياسية  العملية  جمود 
من الثالجة، إذ عاد الحديث عن تحرّكات دولية 
والدولية،  اإلقليمية  المساعي  ضمن  واقليمية 
الجزائر  إلى  نيويورك  من  الليبية،  األزمة  لحل 
العسكري  التصعيد  زاد  فيما  بالقاهرة،  مرورا 
شرق البالد وتراجع في جنوبه، وكان المشترك 

في كّل ذلك هو »االنتخابات«.
وسط تصاعد العمليات العسكرية في درنة، 
أعتاب  على  إنه  الوطني  الجيش  يقول  والتي 
االقتراع  صندوق  عن  الحديث  عاد  حسمها، 
ليزاحم المشهد العسكري، عبر مواقف سياسية 
نحو  تدفع  وداخلية  وإقليمية  دولية  وتحركات 
فرصة،  أقرب  في  العامة  االنتخابات  عقد  تأييد 
فيما يلقى هذا الطرح تحفظات بعض األطراف 
في  واقعي  غير  خيارا  فيه  ترى  التي  السياسية 

غياب ضمانات تحقيقه.
مبعوث  إحاطة  كانت  الماضي،  اإلثنين  يوم 
األمم المتحدة لليبيا غسان سالمة أمام مجلس 
عن  تخليه  إعالن  هو  فيها  جاء  ما  وأبرز  األمن، 
عام  المبرم  الصخيرات  اتفاق  تعديل  محاولة 
إجــراء  على  ذلــك  من  بــداًل  يركز  وأنــه   2015
لطي  األوان  »آن  وقــال  العام،  هذا  انتخابات 
إذ تتراجع بسرعة أهمية تعديل  الصفحة،  هذه 
االتفاق السياسي الليبي من خالل التركيز على 
لم  سالمة  لكن  العام«،  هذا  االنتخابات  إجراء 
أكد  إذ  مفتوحة،  االنتخابات  إلى  دعوته  يترك 
المواتية  الظروف  »تهيئة  ضرورة  المقابل  في 
لتسجيل  جــديــدة  جولة  وتنفيذ  لتنفيذها، 
النتائج  بقبول  المسبق  وااللــتــزام  الناخبين 
استعدادات  ووجــود  الالزمة  ــوال  األم وتوفير 
أمنية قوية«، مضيفا »ليس أقل أهمية من ذلك 
أن يفي مجلس النواب بوعده من خالل إصدار 
االنتخابية  االستحقاقات  ينظم  انتخابي  قانون 
األعلى  المجلس  مع  بالتشاور  أشكالها  بجميع 

للدولة«.
ولم يكن بعيدا عن هذا الموقف دعوة دول 
اجتماع  خالل  وتونس(،  )مصر،الجزائر،  الجوار 
الجزائر،  في  الماضي  الثالثاء  خارجيتها  وزراء 
الكفيلة  المالئمة  الظروف  توفير  »ضرورة  إلى 

مع  النواب  مجلس  رئيس  موقف  وتالقى 
السياسي،  الــحــوار  بشأن  األممي  المبعوث 
جوالت  في  والنقاشات  »الحوارات  إن  قال  إذ 
عن  تسفر  لم  اآلن  حتى  بدايتها  من  الحوار 
معتبرًا  الليبي«،  المواطن  يأملها  التي  النتائج 
التشريعية  األجسام  كل  في  »االنقسامات  أن 
انتخابات  التي تتطلب  والمالية هي  والتنفيذية 
الجهات  وكــل  الليبي  الشعب  وعلى  عاجلة، 
انتخابات  إلجراء  مسؤولياتها  تحمل  المسؤولة 
إلنقاذ الوطن والمواطن«، وأتى بالتفصيل على 
المجلس  يتخذها  أن  ينبغي  إجرائية  خطوات 
دعا  إذ  ورئاسية،  برلمانية  انتخابات  إلجــراء 
قانوني  ــرار  إق على  للعمل  المجلس  أعضاء 

االنتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل عاجل.
رئيس  مــن  كــل  تهاتف  األثــنــاء  ــذه  ه فــي 
في  الموجود  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس 
الفرنسي  والرئيس  خاصة،  زيارة  في  القاهرة 
في  الوضع  تطورات  حول  ماكرون،  إيمانويل 
ليبيا، على خلفيّة مبادرة فرنسية لجمع أطراف 
باريس،  في  الجاري  مايو   29 الرئيسيين  األزمة 
في  وحفتر  السراج  بين  لقاء  في  شهدت  التي 

الرئيس  العام الماضي، بمبادرة من  يوليو من 
ماكرون.

عن  الحديث  أن  سياسية  أطـــراف  وتــرى 
نتيجة  ألوانه،  سابقا  أمرا  يكون  قد  االنتخابات 
البالد،  تشهدها  التي  االستثنائية  الظروف 
الذي  الوطنية  القوى  تحالف  أولئك  بين  ومن 
باتت  ليبيا  »إن  جبريل  محمود  رئيسه  قــال 
انتخابات  بإجراء  تسمح  ال  لدرجة  منقسمة 
وتواجه خطر التقسيم إذا مضت قدمًا في إجراء 
وطني  وتوافق  أمنية  ضمانات  دون  انتخابات 
الذي  أن»الهدف  معتبرا  الدولة«،  بناء  على 
عامة  انتخابات  إلجراء  المتحدة  األمم  تنشده 
بحلول نهاية العام غير واقعي«، واقترح جبريل 
ضمانات لهذه االنتخابات بينها »الحصول على 
وأن  االنتخابات،  نتائج  بقبول  مكتوبة  تعهدات 
أن  تظهر  أن  والدولية  الليبية  السلطات  على 
نتائج االنتخابات وهو  احترام  بمقدورها ضمان 
عدم  بسبب  الراهن  الوقت  في  مستحيل  أمر 
قضائية  هيئة  أو  الوطني  لألمن  قوات  وجود 
الشروط فال  تُلب هذه  لم  »إذا  فعالة«، وحّذر: 
يعني  ذلك  ألن  المشاركة  بوسعنا  أن  أعتقد 
أننا نعرض أنفسنا لجولة ثالثة من خيبة األمل 

وجولة ثالثة من األحالم الزائفة«.
بعض  نتائج  تعبر  الــســيــاق،  هــذا  وفــي 
إفاد  إذ  المخاوف،  هذه  عن  الرأي  استطالعات 
أن  الليبية  المرأة  منبر  أجراه  حديث  استطالع 
على  يوافقون  ال  آراؤهم  المستطلعة  من   70%
المرحلة  في  واالستمرار  أخرى  انتخابات  إجراء 
االنتقالية، فيما أكد %68.7 منهم أنهم ينوون 
رأي  بينما  القادمة،  االنتخابات  في  المشاركة 
%64 يرون أن االنتخابات لن تؤدي إال إلى مزيد 

من االنقسام والتفكك والتشرذم.
الصندوق  وحديث  السياسة  صوت  ويتقاطع 
في  للجيش  الموسعة  العسكرية  العملية  مع 
الليبي،  للجيش  العام  القائد  قال  والتي  درنة، 
المشير خليفة حفتر إن قواته على أعتاب حسمها، 
تسمى  مسلحة  مجموعات  مواجهة  في  وذلك 
ال  وضواحيها«،  درنة  مجاهدي  شورى  »مجلس 
تعترف بأي من الكيانات السياسية القائمة في 
الجنوب،  في  المسّلح  العنف  تراجع  فيما  ليبيا، 
سبها  شهدتها  االشتباكات  من  أسبوع  عقب 
كبرى مدنه، واستخدمت فيها األسلحة الخفيفة 

والمتوسطة والثقيلة.

تحركات إقليمية ودولّية وتصريحات محلّية عنوانها »االنتخابات«

مبادرة فرنسية قريبة لجمع 
أطراف األزمة الرئيسيين

في باريس

أطراف سياسية ترى أن الحديث 
عن االنتخابات قد يكون أمرا 
سابقا ألوانه، نتيجة الظروف 

االستثنائية التي تشهدها البالد

غاز

نيويورك، بنغازي ، طرابلس- الوسط

محمد الصادق: 
الفنان الليبي 

يواجه العديد من 
الصعوبات

كل شيء

فاتورة  الوطني  الوفاق  حكومة  قــدرت 
مليون   130 بنحو  األضــاحــي  استيراد 
االحتياجات  إجمالي  أن  إلى  مشيرة  يورو، 
من األضاحي هذا العام بنحو 1.4 مليون 
وضوابط  شــروطا  مــحــددة  أضحية، 

للشركات الراغبة في توريد األضاحي.
االقتصاد  وزارة  عن  صادر  بيان  وحدد 
محمد  برئاسة  اجتماع  عقب  والصناعة، 
التجارة  إدارة  مدير  ــدي  ــزائ ال خليفة 
الداخلية الخميس الماضي، إلى أن اإلنتاج 
المحلي المتوقع نحو 700 ألف رأس، فيما 
يبلغ العجز المتوقع 700 ألف رأس، إضافة 
لتغطية  الكمية  من   15% هامش  إلــى 

الفاقد والنافق.
وضوابط  شــروطا  االجتماع  ــر  وأق
األضاحي  توريد  في  الراغبة  للشركات 
الــمــوازنــة  منظومة  ــي  ف والتسجيل 
أن  بينها  مــن  ــوزارة  ــل ل االسـتيرادية 
مجال  فــي  متخصصة  الشركة  تكون 
تكون  وأن  فقط،  الحية  المواشي  توريد 
مؤسسة تأسيسا قانونيا صحيحا، ولديها 
األعلى  الحد  الستيعاب  الالزمة  الحظائر 

لألعداد الراغبة في توريدها.
كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن 
إطالقها  المقرر  من  إلكترونية  منظومة 
األضاحي  حجز  من  األسر  أرباب  لتمكين 

تكون  أن  الــمــقــرر  ــن  وم ــام.  ــع ال ــذا  ه
المنظومة اإللكترونية الجديدة جزًءا من 
حسب  االستهالكية،  الجمعيات  منظومة 
والتوثيق  المعلومات  مركز  عام  مدير 
أسرة  رب  كل  سيتمكن  إذ  االقتصادي، 
أضحيته  ستورد  التي  الشركة  اختيار  من 
والحظيرة أو الموزع الذي يريد استالمها 

منه.
ونوه مدير المركز، إلى تسجيل أرباب 
لكل  القيد  ورقم  الوطني  بالرقم  األسر 
واحدة  أضحية  حجز  يمكن  بحيث  أسرة، 
تكرار،  أو  ــة  ــي ازدواج دون  ــرة  أس لكل 
بالعملة  مبلغ  تخصيص  إلــى  مشيرًا 

الصعبة لكل شركة بعد انتهاء التسجيل، 
الذين  أرباب األسر  يساوي قيمة أضاحي 
اختاروا أن يسجلوا عندها في المنظومة.

للبلديات  نوافد  ــود  وج إلــى  ــار  وأش
ومــراقــبــات  المحلي،  الحكم  ووزارة 
وتــوزيــع  ــد  ــوري ت لمتابعة  االقــتــصــاد 
تطبيق  ــالق  »إط إلــى  الفتًا  األضــاحــي، 
متاح  الــجــوال  على  شريتها(  )بــقــداش 
أنظمة  على  تنصيبه  يمكن  متجر  من 
األندرويد، وسيمكن ألرباب األسر التبليغ 
أو  الــوزن  في  مخالفات  أي  عن  الفوري 
ومراقبات  البلدي  للحرس  األضحية  سعر 

االقتصاد.

< سالمة يقدم إحاطته< ماكرون خالل استقباله بباريس  فائز السراج وخليفة حفتر                   »أرشيفية«

ماذا تطلب النخب الليبية من املؤتمر الوطني الجامع؟

١٣0 مليون يورو فاتورة استيراد
أضاحي العيد هذا العام

استعادة التصدير
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مجلس النواب والبرملان 
األوروبي يبحثان تفعيل 
اتفاقات الحد من الهجرة

ناقش أعضاء من مجلس النواب مع 
وفد رفيع المستوى من البرلمان 

األوروبي، في العاصمة التونسية، 
تعزيز التعاون وتفعيل االتفاقيات 

السابقة بشأن الحد من الهجرة غير 
القانونية والجريمة المنظمة وجرائم 
التهريب كافة وحماية األمن القومي 

والدولي.
وقال عضو لجنة الدفاع واألمن 

القومي بمجلس النواب طارق 
الجروشي األربعاء، إن اللقاء يأتي 

في إطار تعزيز التعاون مع االتحاد 
األوروبي والعمل على تنسيق 

المواقف المشتركة لحل األزمة في 
ليبيا.

ونظم على هامش اللقاء اجتماع 
مع سفراء دول االتحاد األوروبي 

لدى ليبيا، تطرق إلى األزمة الراهنة 
في ليبيا والمشاكل التي تعترض 

سفر المواطنين الليبيين إلى دول 
االتحاد األوروبي، والوضع األمني في 
الجنوب ومعاناة أهل تاورغاء، وكيفية 

مساعدة الجيش الليبي بنزع مئات 
األلغام التي زرعها اإلرهابيين في 

بنغازي وكيفية مساعدة بنغازي على 
إعادة اإلعمار.

تقريـر ديــوان املحاســـبة يفتــح ملـــف الفســاد

اتهامات لحكومات طرابلس والبيضاء،  المحاسبة  وجه ديوان 
مشيرًا إلى أن هذه الحكومات »االنقاذ والموقتة والوفاق« أنفقت 
278 مليار دينار خالل 5 سنوات. وتحدث التقرير السنوي، الصادر 
2017، عن أن إنفاق الحكومة الموقتة وصل  عن الديوان للعام 
إلى 21 مليار دينار خالل الفترة نفسها، غير أنه عاد ليشير إلى أن 
»الضبابية تكتنف مصادر التمويل التي ُأتيحت للحكومة الموقتة 
بالبيضاء، التي يمكن بها تحديد قيمة الدين العام الناتج عن هذا 

اإلنفاق، الذي يتوقع أن يتجاوز 15 مليار دينار«.
الحكومة  التقرير عن أن  الوفاق، تحدث  إنفاق حكومة  وبشأن 
الثاني في  الدولة مع مرور عامها  إدارة شؤون  تعاني تخبطًا في 
الحكم، مشيرًا إلى أنها »لم تحقق العام الماضي أي تقدم يذكر 
مباشرة  من  تتمكن  لم  »الحكومة  أن  إلى  الفتًا  سابقه«،  عن 

اإلصالحات الحكومية األساسية أو النظر إلى احتياجات المواطنين 
»االنقسام  إن  شكشك،  خالد  الديوان،  رئيس  وقال  العاجلة«. 
المؤسسي رمى بظالله وأوجد صراعًا كبيرًا بين المسؤولين إلدارة 
والوساطة  العشوائية  »التعيينات  أن  مؤكدًا  الدولة«،  مؤسسات 
دينار  مليون  مليار و200  إلى صرف  الدولة«، الفتًا  أرهقتا خزينة 

لصندوق موازنة األسعار، إال أن الصندوق لم يقم بعمله.
ونوه إلى أن ديوان المحاسبة أرجع أموااًل كبيرة بعد اكتشاف 
جرائم اختالس في عمليات التوريد وأوقف تعاقدات بقيمة مليار 
ديوان  وأزاح  أجنبية.  لشركات  ستدفع  كانت  دينار  مليون  و600 
»وزيرًا  أن  بينها  ومن  فساد،  وقائع  بعض  عن  الستار  المحاسبة 
في الحكومة الموقتة ألزم الدولة بدفع 450 مليون يورو لصالح 
شريك أجنبي ثبت تورطه في قضايا فساد«، كاشفًا النقاب عن أن 

»ليبيا تواجه 142 دعوى قضائية بقيمة 9 مليارات يورو«.
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فازت المخرجة اللبنانية نادين لبكي، بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان »كان« السينمائي الدولي، 
عن فيلمها »كفر ناحوم«، الذي عرض بالمسابقة الرسمية للمهرجان، وهو الفيلم الذي حاز على 
إعجاب الكثيرين، بعد عرضه الخميس، حيث وقف الحضور للتصفيق لمدة 15 دقيقة، وهنأ رئيس 
الوزراء اللبناني طاقم الفيلم عبر تغريدة له على »تويتر«، قال فيها: »مبروك للمخرجة نادين لبكي 
وكل طاقم فيلم كفرناحوم الفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي.. كل لبنان يفتخر 

بنجاحك يا نادين«.
الفيلم في إحدى مناطق  وتدور أحداث 
أزمات  بها  تعصف  التي  العربي  العالم 
طاحنة،  واجتماعية  سياسية  ومشاكل 
ويسلط الضوء على حياة طفل يعيش 
بإحدى قرى المنطقة، ويعاني المشاكل 
ذاتها التي يعانيها الجميع في المنطقة 
ومن نمط الحياة الذي فرضته هذه 
يرفض  الطفل  هذا  لكن  الظروف، 
ويقرر  الــواقــع،  لهذا  االستسالم 
التمرد على نمط الحياة في قريته.

في  بمشهد  وينتهي  الفيلم  ويبدأ 
قاعة محكمة، إذ يقاضي زين والديه اللذين أنجبا عددا كبيرا من األطفال ألنهما جاءا 
به إلى الحياة، وذلك في حبكة وحيدة ابتكرها صناع الفيلم الذين التزموا بنقل حقائق 

شهدتها مخرجته وعاشها الكثيرون من أفراد طاقم التمثيل.
ووصف روبين كولين، الناقد في جريدة »ديلي تلغراف« البريطانية، الفيلم بأنه »فيلم 
اجتماعي واقعي ناجح يمتلئ بالحنان الغاضب ويعج بالحزن، لكنه مرصع ببلورات من 

الجمال وخفة الدم واألمل«.

»فيسبوك« يعتذر ألوروبا.. فما السر؟

خدمة  فــي  توظف  اإللكترونية  التقنيات  باتت 
المشردين في فرنسا، بفضل جمعية تسعى لتزويد 
محطات القطارات بأجهزة تساعد هؤالء المهمشين 

وترشدهم إلى بلوغ وجهتهم.
فيكتوريا  »سولينيوم«  جمعية  مؤسسة  وتقول 
األشخاص  هؤالء  وصول  إتاحة  »كانت  ماندنفيلد 
إلى المعلومات الرقمية أمرا مهما لي«، وفقا لوكالة 

»فرانس برس«.
موصولة  أماكن  قرب  المشردين  رؤية  وكانت 
باإلنترنت في محطات باريس تلفت انتباهها وتجعلها 
تشعر بـ»المفارقة الكبيرة«، لذا فكرت بأن تجعلهم 
أجهزة  بواسطة  باإلنترنت  االتصال  على  قادرين 
خاصة، وتقول هذه الشابة البالغة من العمر 23 عاما 

جهاز  وضع  فكرة  راودتني  المشروع  بدايات  »منذ 
تفاعلي مخصص للمشردين، لكنه يكلف كثيرا، لذا 

بدأنا عبر موقع إلكتروني«.
ويتضمن هذا الموقع أقساما عدة، مثل النظافة، 
األشخاص  يفيد  مما  وغيرها  والنصح،  والصحة، 
أحصى  الجمعية،  وبحسب  العون،  ليد  المحتاجين 
عنوان  آالف  ثالثة  من  أكثر  اإللكتروني  الموقع 
معظمهما في باريس وبوردو ونانت وستراسبورغ، 
ويتوقع أن يتسع األمر ليشمل مدنا أخرى بمساعدة 
خطوة  المشروع  هذا  وحقق  المحلية،  الجمعيات 
جديدة تمثلت بإنشاء أول جهاز إنترنت للمشردين 
في أبريل الماضي، وسيؤدي إنشاء محطات مماثلة 
تابعة للجمعية إلى جعلها تقترب أكثر من المشردين، 

بشكل مباشر، علما بأن وجودهم يتركز في محطات 
القطارات وما حولها.

لشركة  اإلقليمي  المدير  المبير  ستيفان  ويقول 
منطقة  في  الحديد  لسكك  كونكسيون«  إيه  »غار 
نوفال أكويتان في جنوب غرب فرنسا »لدينا خمسة 
مشاريع في مجاالت مختلفة، وهذا المشروع يندرج 
األشخاص  لمساعدة  االجتماعية  سياستنا  ضمن 
الواقعين في مصاعب، بهدف جعلهم على اتصال مع 

أشخاص أو جهات قادرة على مساعدتهم«.
وضع  ــورو  ي آالف  عشرة  بقيمة  هبة  وأتــاحــت 
محطة  في  العاملة  الفرق  مع  بالتعاون  الجهاز  هذا 
في  التجربة  هذه  تنتشر  أن  أمل  على  القطارات، 

محطات أخرى وأماكن عامة.

تواصـل www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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بمتابعة  حواء«  حصة  »وين  الليبي  المسلسل  حظي 
كبيرة على موقع الفيديو األشهر »يوتيوب«، وهو من 
إخراج  ومن  حقيق،  الرحمن  عبد  الليبي  الكاتب  تأليف 
شهر  خالل  يعرض  الذي  المسلسل  الشريف،  سامي 
لطفية  الشهيرة  الليبية  الفنانة  عودة  يشهد  رمضان 
يشارك  كما  20 سنة،  من  ألكثر  انقطاع  بعد  إبراهيم 

والفنان  كحلول  فتحي  الفنان  المسلسل  بطولة  في 
سعد الجازوي والفنان لطفي بن موسى والفنان عياد 
الزليطني والفنانة لبنى عبد الحميد، والفنانة ثريا محمد، 
والفنان أيوب القيب، والفنان مصطفى الشيخ، والفنان 
االجتماعي  المسلسل  يناقش  حيث  الزنتاني،  عصام 

عديد القضايا التي تهم المواطن واألسرة الليبية.

املسلسل الليبي »وين حصة حواء« 
يحظى بمتابعة على »يوتيوب« 

جي رمضان قريب يطل *** انقولو وصل انشاهلل بخير علينا يهل.

ويطفي نار الفتنه فينا***رمضان االول قديش اشقيناالشعب 
الليبي كله مل.

انشا اهلل ربي يحن علينا **** ويلملم شمل اهالينا وكل 
مشاكلنا تنحل.

الذوقة عادة حلوة في المجتمع الليبي وخصوصا في شهر رمضان وفي العيد 
يقولو اللي ما يضوق ما يدير صحاب، الذوقة تدير الود و األلفة بين الناس 

وتخلي الجيران عيلة.
ومع ارتفاع األسعار ونقص السيولة في المصارف هل ما زالت عادة 

الضوقة منتشرة في مجتمعنا أوقلت واختفت ..؟

#الذوقة_ عادة _حلوة 
_في _املجتمع_ الليبي

التقنيات اإللكترونية لخدمة املشردين في فرنسا

تترك وسائل اإلعالم االجتماعية جميعها أثرا كبيرا للغاية 
على األطفال، ومن المعروف أن التلفزيونات تؤثر على 

األطفال بالطريقة نفسها.
يوضح موقع »studyvillage« أن دراسة استقصائية قد 
أجريت مؤخرا على األطفال األميركيين بين الفئة العمرية 
من 4 إلى 15 سنة، لوحظ خاللها أن هناك تأثيرا كاسحا 

لهذه الوسائط، ال سيما األفالم عن التطور الكلي للطفل، 
فكان لها تأثير على صحة الطفل ورفاهيته وعقله. 

ويختلف تأثير األفالم على كل طفل، حيث يعتمد هذا على 
نوع األفالم التي شاهدها الطفل وعدد الساعات التي 

قضاها في المشاهدة.
ويجب أال يكون لألفالم الكوميدية أي تأثير سيئ على 

األطفال وهي مثل توم وجيري تالز، والسيد بين، لكن 
الكوميديا أيضا لها مستوياتها، فإذا كانت الكوميديا على 

مستوى معين من الهجاء أوالسخرية، وتتضمن كلمات 
غير الئقة أو نكات لفظية غير مناسبة؛ فال ينبغي على 

اآلباء السماح لألطفال بمشاهدتها.
بينما أفالم الرعب لها تأثيرعميق على األطفال، 

ويصاحبها كوابيس واضطرابات في النوم والقلق، 
فاألطفال يتضايقون فعال بعد مشاهدة فيلم رعب، وفي 

معظم الحاالت يبدأون في اإليمان بالقصص، فهم 
يتأثرون نفسيا ويبدو أنهم يؤمنون بالشخصيات المخيفة 

للفيلم.
وتأتي أفالم الحركة هي المفضلة بين األشخاص من 

جميع الفئات العمرية. ولكن بصرف النظر عن العمل، 
تظهر هذه األفالم أيضا سلوكا سيئا، وعادات غير 

صحية، وقسوة، وعنفا، وكلمات غير الئقة قد ال تكون 
مفيدة لصغيرك. وكثيرا ما يظهر أبطال العمل واألشرار 
يمارسون الشرب والتدخين والمخدرات. ومن المعروف 

أن األطفال يقلدون نمط وسلوك بطلهم المفضل.

تأثير وسائل التواصل 
االجتماعي على طفلك

الروسي،  المركزي  البنك  لرئيس  األول  النائب  عرض 
أولغا سكوروبوجاتوفا، ورقة نقدية بالستيكية من قيمة 
كأس  لمونديال  روسيا  استضافة  ذكرى  في  روبل  مائة 

العالم لكرة القدم للمرة األولى في تاريخها.
طبعت  روبــل  المائة  فئة  من  وهي  النقدية  الورقة 
روسيا  تستضيفه  الذي  الهام  الرياضي  للحدث  خصيصا 

صيف العام الحالي.
أساس  على  حديثة  بطريقة  الورقية  العملة  وطبعت 
الطباعة،  في  حديثة  تكنلوجيا  وهي  »بوليمير«،  نظام 
الخاصية  بهذه  النقدية  الورقة  عمر  فإن  للخبراء  ووفقا 

أكثر بمرتين ونصف من عمر األوراق النقدية العادية.
هذه  شراء  يمكن  أنه  على  سكوروبوجاتوفا  وأضافت 
القادمين،  ويونيو  مايو  شهري  في  البنوك  من  العملة 

ووصل عدد القطع المطبوعة لعشرين مليون ورقة.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

● طفل يساهم في حملة بنغازي األمل الفطار الصائمين . 22 مايو 2018

كلمة1000

حتى في األيام العادية قاعدة موجودة 
خاصة جيران الساس وفي رمضان هادي 
الزم منها أصال الحاجة تنزل فيها البركة 

سبحان اهلل.

Noor Mohamed

قبل عالفطرة الناس محبتها لبعض 
بدون سابق مصلحة تلقاهم ما شاء 
اهلل في لمتهم وقعدتهم وهدرزتهم 
حلوة ولها طعم جميل رغم محدودية 
سبل العيش لكن تجد الود والمحبة 

عامرة بيوتهم.

 Nooree Mg 

مخرجة لبنانية تفوز بجائزة لجنة 
تحكيم مهرجان »كان« 

ربي يحفضلي جاراتي 
كل يوم الزم يبعتو 

ذواقه سوا حلو وال حار 
وربي يحفظلكم جيرانكم 

وحبابكم.

 Joosa Abdo 

حتى أني هذا السؤال اللي 
ديمة في بالي؛ يا زعما 

الناس قعدين يذوقوا في 
بعضهم؟ واهلل هي عادة 
قنينة وياريت ما تختفيش 
من عاداتنا ويشتاق لها 

الواحد فالغربة وكل رمضان 
وعيد وأنت صحيح ومتهني.

 
 Rabia Madi 

حتى لو مفيش سيولة 
ضروري منها العادة 

فى رمضان منحسوش 
بصيامنا إال بيها العادة 
هادي وال حتى برمضان 

Rodina Ben Romdan

ال شيء يخلو من المشاكل، حتى موقع التواصل 
االجتماعي األشهر حول العالم »فيسبوك«، وفي 
قصتنا يواجه مارك زاكربرغ مساءلة برلمانية في 

أوروبا.
المدير  ــدم  ق الــعــبــارة  بــهــذه  ــف«.  »أنـــا آسـ
الثالثاء، اعتذاره أمام  التنفيذي لشركة فيسبوك 
البرلمان األوروبي، على غرار ما فعل أمام النواب 
األميركيين قبل شهر، بسبب الثغرات التي ظهرت 
في موقعه للتواصل االجتماعي في مجال حماية 
المعطيات الشخصية لمستخدمي الموقع، حسب 

»فرانس برس«.
إال أن جلسة االستماع هذه أثارت غضب البعض، 
ألن الوقت الذي خصص لألسئلة كان أطول بكثير 

من األجوبة التي قدمها الشاب األميركي.
وارتدى زاكربرغ بزة داكنة مع ربطة عنق نبيذية 
اللون، وبدا عليه بعض التوتر وجلس إلى جانب 

رئيس البرلمان أنطونيو تاجاني.
وجرت جلسة االستماع في بروكسل أمام زعماء 
إلحاح  على  وبناء  البرلمان،  في  السياسية  الكتل 

بعض هؤالء بثت الجلسة مباشرة عبر اإلنترنت.
وقال زاكربرغ إن فيسبوك لم يتحمل مسؤولياته 

قوى  وتدخلت  خاطئة  معلومات  بثت  فقد  كاملة 
من  البعض  تمكن  كما  باالنتخابات،  خارجية 
لمستخدمي  الشخصية  المعلومات  استخدام 
لغايات مغرضة، وقال في مقدمة كالمه  الموقع 
»كان هناك خطأ وأنا آسف«، وهو ما كان فعله 

في واشنطن الشهر الماضي.
ورد عليه زعيم كتلة النواب الليبراليين 

غاي فيرهوفشتاد: »هذا ما 
سبق أن فعلته ثالث مرات 

منذ مطلع السنة«.
أن  تريد  »كيف  وأضــاف 
يتذكرك الجمهور ..؟ كواحد 
اإلنترنت  عمالقة  كبار  من 
وستيف  غيتس  بيل  مثل 
فاشل  كنابغة  أو  جوبس؟ 
يدمر  رقميا  وحشا  اخــتــرع 

ديموقراطياتنا«.
زاكربرغ  إلى  االستماع  جلسة  وجرت 

في  الجمعة،  العمل  بدء  من  أيام  ثالثة  قبل 
المعطيات  حماية  إلــى  يهدف  ــي  أوروب قانون 

الشخصية لألوروبيين بشكل أفضل.

االجتماعي  للتواصل  شبكته  أن  زاكربرغ  وأكد 
ــواردة  ال الثالثة  المبادىء  على  تماما  توافق 
شفافية  »مراقبة  الجديد  األوروبــي  القانون  في 

ومسؤولية«.
الرقابة  ووعد في كلمته بأنه سيقدم مستوى 
خصوصا  العالم،  في  زبائنه«  »كل  إلى  نفسه 
إمكانية تمكن الزبون من محو كل ما كتبه 
لمحو  نفسها  بالسهولة 

»الكوكيز« على اإلنترنت.
تاجاني  أنطونيو  وشكر 
حضوره  على  زاكــربــرغ 
االنتخابات  من  عام  قبل 
عام  المقررة  ــة  ــي األوروب
2019. وقال بهذا الصدد: 
»علينا أن نحمي المعطيات 
للمواطنين  الشخصية 
ال  بقيمة  مــوردا  باتوا  الذين 

تقدر بثمن«.
بطيئا  »كــان  فيسبوك  بــأن  زاكــربــرغ  وأقــر 
االنتخابات  في  الروسي«  التدخل  كشف  في  جدا 
أوضح  أنه  إال   ،2016 عام  األميركية  الرئاسية 

األوروبية بشأن  الحكومات  تعمل مع  أن شركته 
االنتخابات المقبلة.

فيرا جوروفا  للعدل  األوروبية  المفوضة  وردت 
قائلة: »هذا اليوم كان الخطوة األولى لفيسبوك 

الستعادة الثقة وال بد من خطوات أخرى«.
وبحسب األرقام التي قدمها موقع فيسبوك إلى 
الشخصية  المعطيات  فإن  األوروبية،  المفوضية 
»لنحو 2،7 مليوني« أوروبي قد نقلت بشكل »غير 
مناسب« إلى شركة كامبريدج أناليتيكا، التي كانت 

تعمل في حملة دونالد ترامب االنتخابية.
الكثير  »أعلن  زاكربرغ  أن  جوروفا  وأضافت 
من التغيير خصوصا في مجال شفافية الدعايات 
إشــارات«  هذه  بأن  أصدق  أن  أريد  السياسية. 
تؤكد أن فيسبوك »سيكون على مقدار أكبر من 

المسؤولية«.
البرلمان،  في  الخضر  مجموعات  زعيما  واعتبر 
فيليب المبرتس وسكا كيلر، أن كالم زاكربرغ كان 

عبارة عن »وعود غامضة«.
الشعب  حزب  زعيم  فيبر  مانفريد  وصف  كما 
»قليل  بأنه  فيسبوك  صاحب  كــالم  األوروبـــي 

اإلقناع«، وفق »فرانس برس«.

عملة نقدية روسية 
خصيصا لكأس العالم
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»الوفاق« تتخبط.. وضبابية تكتنف مصادر متويل »املوقتة«

ديوان املحاسبة »تقرير الفساد« يطال الجميع
عن  صـــادرة  رسمية  بيانات  أظــهــرت 
ديوان المحاسبة حجم إنفاق كبير من قبل 
إلى  وصل  والبيضاء«،  طرابلس  »حكومتي 
278 مليار دينار خالل 5 سنوات في الفترة 
قائمة  تزال  ال  معاناة  ظل  في   ،2017 إلى   2012 من 
السلع  وقلة  السيولة  نقص  بسبب  المناطق  أغلب  في 

الرواتب. الغذائية وتأخر في 
للعام  الديوان  عن  الصادر  السنوي  التقرير  وتحدث 
 21 إلى  وصل  الموقتة  الحكومة  إنفاق  أن  عن   2017
ليشير  عاد  أنه  غير  نفسها،  الفترة  خالل  دينار  مليار 
ُأتيحت  التي  التمويل  تكتنف مصادر  »الضبابية  أن  إلى 
تحديد  بها  يمكن  التي  بالبيضاء،  الموقتة  للحكومة 
يتوقع  الذي  اإلنفاق،  الناتج عن هذا  العام  الدين  قيمة 

15 مليار دينار«. أن يتجاوز 
أن  عن  التقرير  تحدث  الوفاق  حكومة  إنفاق  وبشأن 
مع  الدولة  شؤون  إدارة  في  تخبًطا  تعاني  الحكومة 
»لم  أنها  إلى  مشيرًا  الحكم،  في  الثاني  عامها  مرور 
تحقق العام الماضي أي تقدم يذكر عن سابقه«، الفتًا 
اإلصالحات  مباشرة  من  تتمكن  لم  »الحكومة  أن  إلى 
الحكومية األساسية أو النظر إلى احتياجات المواطنين 

العاجلة«.

278 مليار دينار انفاق الحكومات الليبية خالل 5 سنوات.. وإرهاق خزينة الدولة بالتعيينات العشوائية

ديوان  أوضح  األربعاء،  أمس  الصادر  تقريره  في 
المحاسبة أن »الحكومة تأخرت كثيرًا في مباشرة 
أولوياتها االقتصادية والخدمية وفًقا للملحق رقم 
2 من االتفاق السياسي في الصخيرات«، منبهًا إلى 
أن »أداء الحكومة المتدني انعكس على تصرفات 
أعماله  جل  في  تفرغ  الــذي  المركزي،  المصرف 
نحو ممارسة مهام الحكومة وإهماله اختصاصاته 
األصيلة بقانون تنظيمه«.وذكر التقرير أن »الوضع 
االقتصادي السيئ الذي عاشته الدولة خالل العام 
المركزي  المصرف  متهمًا  حقيقي«،  غير   2017
األجنبي  النقد  إنفاق  في  توسعية  بانتهاج سياسة 
في  دينارات   9.5 إلى  الــدوالر  سعر  الرتفاع  أدت 

السوق الموازية نهاية العام 2017.
المحاسبة  ديــوان  رئيس  قال  اإلطــار  هذا  في 
رمى  المؤسسي  »االنقسام  إن  شكشك،  خالد 
المسؤولين  بين  كبيرًا  صراعًا  وأوجــد  بظالله 
»التعيينات  أن  مؤكدًا  الدولة«،  مؤسسات  إلدارة 
العشوائية والوساطة أرهقتا خزينة الدولة«، الفتًا 
إلى صرف مليار و200 مليون دينار لصندوق موازنة 
األسعار، إال أن الصندوق لم يقم بعمله. وبحسب 
استعرض  األربعاء،  صحفي  مؤتمر  خالل  شكشك 
ديوان  فإن   ،2017 للعام  السنوي  التقرير  خالله 
جرائم  اكتشاف  بعد  كبيرة  أموااًل  أرجع  المحاسبة 
ديوان  أن  مؤكدًا  التوريد،  عمليات  في  اختالس 
المحاسبة أوقف تعاقدات بقيمة مليار و600 مليون 
إلى  داعيًا  أجنبية،  لشركات  ستدفع  كانت  دينار 
ضرورة تحقيق الشفافية في المساءلة بعد إصدار 
تقرير ديوان المحاسبة، بالنظر إلى أن »السلطات 
مسألة  في  الالزمة  اإلجــراءات  تتخذ  ال  ليبيا  في 

المتهمين بالفساد«.
رغم  إنــه  قــال  خالد شكشك  فــإن  ذلــك  ورغــم 
تحسن الوضع االقتصادي، لكن األوضاع المعيشية 
معتبرًا  المطلوب،  التحسن  تجد  لم  للمواطنين 
أن »المشكلة الكبرى والجذرية في ذلك هي عدم 
معالجة سعر الصرف، محذرًا من أنه »إذا لم تتخذ 

قرارات خالل هذه الفترة سيكون الوضع أسوأ في 
العام 2018«.

وإيجابية  األكثر ظهورًا  النقطة  أن  إلى  وانتقل 
الدولة  اقتصاد  تحسن  وهي   ،2017 العام  خالل 
اإلنفاق  حجم  وترشيد  اإليــرادات  تحسن  نتيجة 
الذي بلغ أكثر من 32 مليار دوالر، رغم المالحظات 
المحسابة  ديوان  أن  معلنًا  اإلنفاق،  طريقة  على 
الخارج بسبب  إلى  10 آالف طالب  إيفاد  قرار  ألغى 
عشوائيته، الذي كان سيكلف الخزينة العامة مليار 

دوالر سنويًا.
قوية  قرائن  المحاسبة  ديوان  أعلن  ذلك  إلى 
عاشته  الذي  السيئ  االقتصادي  الوضع  أن  على 
لكنه  حقيقي«،  »غير   2017 العام  خالل  الدولة 
توسعية  بانتهاج سياسة  المركزي  المصرف  اتهم 
الدوالر  أدت الرتفاع سعر  األجنبي  النقد  إنفاق  في 
إلى 9.5 دينارات في السوق الموازية نهاية العـام 
»اإلحباط«  سماه  ما  مسؤولية  حمله  كما   ،2017
و»الجمود« الذي طال برنامج اإلصالح االقتصادي 

المقترح.
أن  إمكانية  عن  ليتحدث  عاد  التقرير  أن  غير 
تكون األوضاع أفضل بانتعاش االقتصاد؛ كنتيجة 
التي  وارتفاع موارده  النفط  إنتاج  لتحسن  طبيعية 
كانت أفضل من األعوام السابقة، إال أن هذا األمر 
االقتصادية  األوضاع  »كانت  متابعًا:  يحدث،  لم 
التضييق  نتيجة سياسة  أسوأ  المعيشية  والظروف 
 2017 العام  في  المركزي  المصرف  انتهجها  التي 
لوزارة  االستيرادية  الموازنة  إدارة  آلت  أن  بعد 
متبعة في  كانت  التي  السياسة  االقتصاد، بعكس 
إنفاق النقد األجنبي تحت إدارة المصرف المركزي 

في األعوام القريبة السابقة«.
وحقق  تحسن  النفط  إنتاج  إن  التقرير  وقــال 
مليار   13.7 من  بأكثر  األجنبي  بالنقد  ــرادات  إي
 ،2016 العام  دوالر، مقابل 4.7 مليارات دوالر في 
لكنه أشار إلى أن »المصرف المركزي لم ينفق إال 
8.9 مليارات دوالر فقط على احتياجات الدولة بعد 
االستيرادية،  الموازنة  إدارة  االقتصاد  وزارة  تولي 
رغم تخصيص موازنة بالنقد األجنبي بقيمة 19.7 

مليار دوالر«.

أن  إلى  المحاسبة  ديــوان  لفت  المقابل،  في 
المصرف المركزي انتهج سياسة توسعية في إنفاق 
النقد األجنبي بين العامين 2013 و2016، بشكل 
يتجاوز موارد الدولة بنسب تجاوزت 3 أضعاف في 
المصرف  محافظ  أن  إلى  الفتًا  السنوات،  بعض 
المركزي رفض المباشرة في تنفيذ اإلصالحات إلى 
أن تعتمد من مجلس النواب، حيث صرح في تلك 
رئيس  على  البرنامج  بأنه سيتولى عرض  الجلسة 

مجلس النواب.
وفجر خالد شكشك مفاجأة حين قال: »إن وزيرًا 
في الحكومة الموقتة ألزم الدولة بدفع 450 مليون 
قضايا  في  تورطه  ثبت  أجنبي  لصالح شريك  يورو 
فساد«، لكنه لم يوضح اسم الوزير، وال طبيعة هذه 
األموال ولمن سددت، مكتفيًا بالقول إن الديوان 
»ال يملك سلطة تنفيذية توقف القرارات لكن نبه 
ووجه المالحظات«، مضيًفا أن »االنقسام السياسي 
لم يؤثر على تكاتف أعضاء ديوان المحاسبة، وأي 
أي منطقة هناك جهة  قرارات في  مؤسسة تصدر 

تراقبها«، الفتًا إلى أن هناك مجموعة من الدعاوى 
القضائية حمت الدولة من دفع مبالغ ضخمة، وأن 
ليبيا تواجه 142 دعوى قضائية بقيمة 9 مليارات 
الشركات  أسماء  نشر  سيتم  أنه  إلى  الفتًا  يورو، 

المتورطة في إفساد العملية االقتصادية بليبيا.
وانتقل التقرير للحديث عن محاوالت استهالك 
الوقت عندما قال إن محافظ المصرف »بالغ فيما 
على  عرضه  خالل  من  للبرنامج  بالترويج  سُمي 
الدولة  بشؤون  المعنية  غير  الجهات  من  العديد 
والسفراء  )الجامعات  مثل  أواالقتصاد  أوالمال 
ساهم  بدوره  وهو  المدني(،  المجتمع  ومؤسسات 

في ضياع الجهد وخلق حالة إحباط وجمود.
إن  التقرير  قــال  النفطية،  الموانئ  وبشأن 
الحكومة الليبية لم تدرك تبعات إقفال الموانئ منذ 
منتصف العام 2013، واستمرت في إقرار موازنات 
عنه  نتج  الذي  األمر  توسعية،  على سياسة  تعتمد 
عجز يتطلب إيجاد مصادر لتمويله، كما حدد الدين 
وحتى   2013 العام  منتصف  منذ  التراكمي  العام 
نهاية العام 2017، بنحو 58 مليار دينار، دون أن 

يشمل ديون الحكومة الموقتة.
عجز  لتغطية  الحكومة  لجوء  إلى  التقرير  وأشار 
طريق  عن   2013 العام  منذ  العامة  إيراداتها 
العام  االحتياطي  المركزي وحساب  المصرف  سلف 
الحسابات  أرصــدة  وبواقي  المجنب  واحتياطي 
النفطية  الموانئ  إغالق  أن  إلى  الفتًا  المصرفية، 
مليار   88.8 المالي  العجز  إجمالي  بلوغ  عن  أسفر 
العام  العجز في  إذ وصل  أربع سنوات،  دينار خالل 
العام  في  ارتفع  دينار،  مليارات  إلى 10.16   2013
2014 إلى 22.27 مليار دينار، ثم إلى 24.7 مليار 
دينار في العام 2015، لينخفض قلياًل إلى 20.97 
مليار دينار في العام 2016، ثم هبوط بنسبة 50% 

إلى 10.7 مليار دينار في العام الماضي.
إطار  دون  تمت  السلف  أن  التقرير  والحــظ 
رقم  القانون  متطلبات  وفق  ينظمها  تشريعي 
1986 بشأن الدين العام على الخزانة  15 لسنة 
االقتراض  المالية  لوزارة  تجيز  ال  التي  العامة، 
التي  الضمانات  إصدار  أو  الخارج  أو  الداخل  من 
الحظ  كما  بقانون،  إال  مالية  التزامات  ترتب 

من   11 المادة  أحكام  مخالفة  جرت  أنه  أيضًا 
بالقانون  والمعدل   2005 لسنة   1 رقم  القانون 
منح  للمركزي  أجازت  التي   ،2012 لسنة   46 رقم 
سلف موقتة لوزارة المالية لتغطية أي عجز وقتي 
في اإليرادات العامة بشرط أال تزيد هذه السلف 
في  المقدرة  ــرادات  اإلي مجموع  من   20% على 

الميزانية العامة وأن تسدد في نهاية السنة.
المصرف  مــرارًا  نبه  أنه  إلى  الديوان  وأشار 
على  العمل  بضرورة  المالية  ووزارة  المركزي 
قيمة  على  للمصادقة  الالزمة  المطابقات  إجراء 
يعرض  قانون  مشروع  لتقديم  والتنسيق  الدين 
العام  الدين  يعالج  التشريعية  السلطة  على 
قادرة  غير  الحكومة  أن  إلى  أشار  لكنه  المحلي، 
النفطية  اإليرادات  على تحقيق مستهدفاتها من 
على  اعتمادها  بسبب  ــوام،  أع عدة  مــدار  على 
مشاكل  معالجة  عن  وعجزها  تفاؤلية،  توقعات 

النفطي. القطاع 
بين  فجوة  وجــود  المحاسبة  ديــوان  والحــظ 
المالية  بالترتيبات  المقدرة  النفطية  اإليرادات 
قيمتها  إن  وقال  فعاًل،  والمحققة   ،2017 للعام 
تحصيل  بنسبة  دينار  مليار   2.5 إلــى  وصلت 
خالل  الخام  أسعار  ارتفاع  رغم   ،89% تتجاوز  لم 
النصف األول من العام، عندما بلغ متوسط سعر 
البرميل 67.5 دوالرًا، بعد أن كان سعر البرميل 

يتراوح بين 47 دوالرًا و55 دوالرًا.
العام  خــالل  السيادية  لــإيــرادات  وبالنسبة 
سالب  »انحراف  وجــود  التقرير  الحظ  الماضي، 
بنسبة %15«، إذ قدرت بقيمة 3.3 مليارات دينار، 
في حين ما تم تحقيقه لم يزد على 2.8 مليار دينار، 
لإيرادات  بالنسبة  تقريبًا  نفسه  األمر  أن  كما 
تدني  المحاسبة  ــوان  دي الحظ  فقد  الجمركية، 
 66% نسبة  تتجاوز  لم  التي  الجمركية  اإليــرادات 
عن المتوقع تحصيله، فقد وصلت إلى 164 مليون 
دينار، بينما كان المستهدف 250 مليون دينار، في 
المقابل حققت مصلحة الضرائب مستهدفاتها من 
فقد   ،106% التحصيل  نسبة  بلغت  إذ  التحصيل، 
تحصيل  وتم  دينار،  مليون   800 المستهدف  كان 

845 مليون دينار، أي بزيادة 45 مليون دينار.

< خالد شكشك

المصرف المركزي انتهج سياسة 
توسعية في إنفاق النقد األجنبي 

أدت الرتفاع سعر الدوالر إلى 9.5 
دينارات في السوق السوداء

اكتشفنا جرائم اختالس في 
عمليات التوريد وأوقفنا تعاقدات  

بقيمة مليار و600 مليون دينار 
كانت ستدفع لشركات أجنبية

13.7 مليار دوالر ايرادات النفط 
في العام 2017 مقابل 4.7 

مليارات دوالر في 2016

سباق »مرير« بني روما وباريس حول ليبياجبهة »تمسكت« تشعل معركة درنة
  

قالت نشرة »مغرب كونفيدونسيال« الفرنسية الخاصة، إن الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون يسعى من خالل زياته إلى روسيا، إلى التحرك بشكل عاجل 
اإلشراف  الجديدة من  اإليطالية  السلطات  تتمكن  أن  قبل  الليبي  الملف  في 

على الملف الليبي.
الفرنسي بتكليف  الرئيس  واتهمت وسائل اإلعالم اإليطالية من جهتها، 
للتأثير على  الخارجية لودريون،  الفرنسية ووزيره للشؤون  أجهزة المخابرات 
األطراف الليبية وجرها إلى اللقاء في باريس، بغرض رسم وهندسة العملية 
السياسية في البالد. وقالت صحيفة »ال ريبوبيلكا«، إن خطة ماكرون بتوسيع 
صالح  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  لتشمل  الليبيين  الفرقاء  بين  االتصاالت 
ورئيس مجلس الدولة خالد المشري إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي فائز 
السراج والقائد األعلى للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، القت معارضة من 
أطراف عربية تناهض أي مشاركة لإخوان المسلمين في المداوالت المزمع 
إجراؤها في فرنسا. وأكدت الصحيفة أن باريس تفكر في دعوة نائب للمشري، 
أن  إلى  مشيرة  المرة،  هذه  نفسها  طرابلس  في  تحفظات  يثير  األمر  لكن 
الفرنسية  المبادرة  تابعوا  روما  اإليطاليين في طرابلس وفي  الدبلوماسيين 
عن كثب. ونقلت الصحيفة عن مصدر في الخارجية اإليطالية في روما قوله، 
إن مثل هذه المبادرات االستعراضية -في إشارة لمبادرة ماكرون- ال تقدم أي 

شيء ملموس وال تحفز الحوار السياسي وبسط االستقرار.
على  اللعب  حاولت  فرنسا  إن  قوله  المصدر  الصحيفة عن نفس  وكشفت 
الفرقاء  بين  لقاء  تنظيم  خطة  في  المتحدة  والواليات  وبريطانيا  إيطاليا 
الليبيين وأبلغت كل دولة من الثالث بمعلومات غير دقيقة، مؤكدة ان الدول 

الثالث تشاورت حول المبادرة الفرنسية واعتبرتها مجرد »لعبة بائسة«.
وهو  الفرنسية  المبادرة  يعيق  آخر  »عنصرًا  هناك  أن  الصحيفة  وأضافت 
تهميشها لمصراتة وعدم دعوة نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق 
إلى باريس إلى جانب أن فائز السراج نفسه غير متحمس للفكرة، ألنه يعني 

أنها ستفضي إلى تمكين المشير حفتر من السلطة في آخر المطاف«.
بقيادة  جديدة  حكومة  تشكل  مناورات  في  الغارقون  اإليطاليون  ويعول 

البروفيسور جوزبي كونتي على روسيا لدعم موقعهم في ليبيا.
الجديد  لالئتالف  المكونين  نجوم  خمسة  وحزب  الشمال  رابطة  وتدعو 
إلى رفع العقوبات األوروبية على موسكو وزيادة حجم العالقات معها مقابل 

تمكين روما من هامش تحرك أفضل في ليبيا.
التي يخطط  القمة  إن  البريطانية  من جانبها قالت جريدة »ذا غارديان« 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقدها حول ليبيا األسبوع المقبل، تهدف 
الالعبين  تعهد  وضمان  الجاري،  العام  رئاسية  انتخابات  بإجراء  الدفع  إلى 
السياسيين الرئيسيين في ليبيا بأنهم لن يسعوا لعرقلة العملية االنتخابية، 

فضاًل عن االتفاق على توحيد المصرف المركزي.
وأضافت الجريدة، في تقرير نشرته أمس األربعاء، أن وسائل إعالم ليبية 
قائد  إلى  القمة  لحضور  دعوات  أرسل  لماكرون  مبعوًثا  أن  ذكرت  حكومية 
الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 

المشري  وخالد  صالح  عقيلة  النواب  مجلس  ورئيس  السراج،  فائز  الوطني 
رئيس المجلس األعلى للدولة.

وتابعت الجريدة أن وثائق مسربة أظهرت أن الهدف من القمة هو جمع 
األطراف الليبية سويًا للموافقة على إعادة فتح التسجيل في االنتخابات لمدة 
بعد  أو  قبل  الدستور  مشروع  على  استفتاء  إجراء  ودعم  إضافية،  يومًا   30
االنتخابات الرئاسية، وتوحيد البنك المركزي الليبي، وضمان أن كل األطراف 
عملية  عرقلة  إلى  حال سعت  في  دولية  لعقوبات  أنها ستكون عرضة  تدرك 

انتخابية صدقت على صحتها األمم المتحدة.
وطني  مؤتمر  تنظيم  على  الموافقة  أيضًا  المجتمعين  من  وسيُطلَّب 
بعد  مصالجة  لتبني  مسعى  في  ليبيا  خارج  أو  داخل  سواء  شامل  سياسي 

الفوضى المستمرة منذ أن ُأطيح معمر القذافي في ثورة فبراير 2011.
وأضافت أن الدعوة إلجراء انتخابات في ليبيا العام الجاري ال تحظ بدعم 
إجراء  أن  من  جبريل  محمود  الوطنية  القوى  تحالف  رئيس  حذر  إذ  دولي، 

انتخابات سابقة ألوانها من شأنه أن يؤدي إلى انقسام البلد.
الحذر، قائلة  المتحدة على توخي  الجاري في األمم  وحثت روسيا األسبوع 
إن انتخابات دون دستور قد تعني أنه لن يكون هناك أساس قانوني لعمل 
األطراف  تتفق  لم  إذا  أنه  مضيفة  االنتخابات،  إجراء  بعد  المحلية  السلطات 
قد  بأكلمه  النظام  فإن  ليبيا،  في  الحكومية  اإلدارة  عمل  طرق  على  مسبًقا 

يكون فاقد لألهلية.
وليست هذه المرة األولى التي يحاول فيها الرئيس الفرنسي الوساطة في 
األزمة الليبية، إذ أنه عقد قمة في يوليو بين حفتر والسراج في باريس اتفقا 
خاللها على وقف إطالق النار والسعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية، والحفاظ 
على سيادة القانون لضمان الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة 
واحترام حقوق اإلنسان. وذكرت »ذا غارديان« أن التحرك الفرنسي يأتي في 
ما تواجه إيطاليا وهي عادة العب مهمين في المشهد الليبي، إلهاًء يتمثل في 

تشكيل حكومة ائتالفية جديدة.

مع دخولها 
أسبوعها الثالث:

درنة–الوسط
العسكرية في مدينة درنة مرحلة  العمليات  دخلت 
أكثر من أسبوعين على إطالقها، مع  متقدمة بعد 
وعناصر  الجيش  قوات  بين  االشتباكات  اشتعال 
منطقة  فــي  درنـــة«  مجاهدي  ــورى  ش »مجلس 

تمسكت )جنوب غرب درنة(.
السيطرة  المجاهدين«  »شورى  مسلحو  وحاول 
االستراتيجية،  ألهميتها  نظرًا  »تمسكت«  على 
استهدف  مساندًا  هجومًا  الجو  سالح  نفذ  فيما 
درنــة  ــورى  ش مجاهدي  لمجلس  تابعة  مــواقــع 

بالمنطقة. وضواحيها 
تحت  كانت  »تمسكت«  منطقة  أن  إلى  يشار 
قوات  لكن  الشريعة«،  »أنصار  تنظيم  سيطرة 
الجيش تقول إنها سيطرت على نصفها، ومشطت 

األودية التي تقع جنوب غرب المدينة.
جديدة  مواقع  على  سيطرته  الجيش  وأعلن 
يعرف  ما  درنــة  شــرق  الفتائح،  مرتوبة  بمحور 
وقال  الفتائح«،  مقبرة  ومحيط  بـ»الشيشمات 
درنة سوى  عن  يفصلنا  »ال  الرفادي:  العقيد سالم 
من  األلغام  من  المنطقة  تمشيط  وجاٍر  كلم،   3

العسكرية«. الهندسة  قبل صنف 
عمليتها  الخاصة  ــقــوات  ال إطــالق  وتــزامــن 
آمر  إعالن  مع  الدرناوي«،  علي  البطل  »الشهيد 
الليبى  بالجيش  المختار«  »عمر  عمليات  غرفة 
تنظيم  قيادات  أهم  أحد  أن  الرفادي،  سالم  اللواء 
القاعدة في مدينة درنة، عمر رفاعي سرور )مصري 
القصف  خالل  بالغة،  بإصابات  ُأصيب  الجنسية(، 

المدينة. التنظيم في  أحد تمركزات  الجوي على 
ويشغل عمر رفاعى سرور المكنى بـ»أبوعبداهلل 
وهو  للتنظيم،  الشرعى  القاضي  منصب  المصري« 
االبن األكبر للشيخ رفاعي سرور أهم رموز منظري 

اإلخوان. بتنظيم  القطبي  التيار 
أحمد  العميد  الجيش،  باسم  الناطق  ووفــق 
غرفة  دمــرت  الجوية  الــقــوات  فــإن  المسماري، 
بعد  درنة  بمدينة  اإلرهابية«  »العصابات  عمليات 

السبت،. استهدافها في غارات جوية 
درنة«  مجاهدي  شورى  »مجلس  مقاتلو  وأغلق 
انقطاع  وسط  درنة،  مدينة  ومخارج  مداخل  جميع 
وانقطاع  المحروقات  في  كبير  ونقص  للمياه  كلي 
تام  شبه  ونقص  المدينة  بأحياء  للكهرباء  جزئى 

لمنع  لتدميرالجسور  تكتيًكا  وبدؤوا  للخضراوات، 
الجيش. تقدم 

شورى  مجلس  عناصر  إن  محلي  مصدر  وقال 
مجاهدي درنة فجروا جسر شالل درنة، أحد مداخل 
المدينة الجنوبية لـ»منع قوات الجيش من التقدم 

تجاه درنة« وفًقا للمصدر.
المرحلة  هذه  العسكرية  العمليات  دخول  ومع 
الليبي،  للجيش  العام  القائد  أكــد  المتقدمة، 
على  أصبحوا  الليبيين  »أن  حفتر،  خليفة  المشير 
مقربة من يوم إعالن تطهير البالد من آخر معاقل 
متلفزة  كلمة  في  مؤكدًا  البالد،  في  اإلرهــاب« 
الظالم  جماعات  مع  العسكرية  المواجهات  أن 
والتكفير تأتي بعد رفضهم الحلول السلمية كافة.

عملية  في  البدء  ــارة  إش أعطى  حفتر  ــان  وك
لـ»تحرير  الجاري  الشهر  مطلع  موسعة  عسكرية 
مسلحة  مجموعات  سيطرة  تحت  تقع  التي  درنة«، 
تسمى »مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها«، 
في  القائمة  السياسية  الكيانات  بأي من  تعترف  ال 

. ليبيا
الرئاسي  المجلس  عضو  وجــه  المقابل،  في 
األممي  المبعوث  إلى  رسمية  رسالة  عماري  محمد 

عن  فيها  عبر  التي  سالمة،  غسان  ليبيا  لــدى 
الدولي  المجتمع  بـ»صمت  وصفه  مما  استغرابه 
درنة  حول  العسكري  والتصعيد  الحصار  حيال 
مشيدًا  أهلها«،  يعيشها  التي  اإلنسانية  والكارثة 
بعض  تقدمها  التي  اإلنسانية  بالمساعدات 

المدينة. لسكان  قلتها،  على  الدولية  المنظمات 
موقف  حساسية  نــدرك  »نحن  عماري:  وقــال 
البعثة السياسي، إال أن األمر عندما يتعلق بحماية 
السكوت  فإن  الموت  خطر  من  اإلنسانية  النفس 

عندها لن يكون مقبواًل وال مبررًا«.
إزاء  واضح  بـ»موقف  الدولي  المجتمع  وطالب 
بالطيران  واستهدافها  عليها  المفروض  الحصار 
عن  النظر  بغض  ساكنيها،  وتجويع  الحربي، 

طبيعة األطراف التي تدور بينها رحى الحرب«.
متطرفة  مجموعات  المدينة  في  وتتمترس 
درنة  مجاهدي  شــورى  »مجلس  تسمى  مسلحة 
وضواحيها«، ال تعترف بأيٍّ من األجسام السياسية 
»المجلس«  في  مسؤوال  لكن  ليبيا،  في  القائمة 
»مجلس  اسم  تغيير  الحالي  مايو   11 في  أعلن 
مسمى  إلى  وضواحيها«  درنــة  مجاهدي  شــورى 

جديد هو»قوة حماية درنة«.

بروكسل - علي أوحيدة:

< خليفة حفتر< فائز السراج

طرابلس، بنغازي، القاهرة - الوسط



قدم تقرير أممي أرقامًا ومؤشرات بشأن االنتهاكات 
الطبية  والمرافق  المستشفيات  لها  تتعرض  التي 
والنهب،  والقصف  للتفجير  تتعرض  حيث  ليبيا،  في 
أو  الطبي  المجال  في  العاملين  استهداف  عن  فضاًل 
احتجازهم  أو  أو حتى أخذهم رهائن  االعتداء عليهم 
الرعاية  مــن  المرضى  حــرمــان  يتم  كما  تعسفًا؛ 
أثناء  عليهم  االعتداء  أو  حياتهم  إلنقاذ  العاجلة 

العالج. تلقيهم 
مايو   1 بين  الفترة  في  المتحدة  األمم  وسجلت 
المرافق  على  اعتداء   36  ،2018 مايو  و1   2017
المرضى،  أو  الطبي  المجال  في  العاملين  أو  الطبية 
أعلى  الفعلي  العدد  يكون  أن  المرجح  من  أنه  رغم 
تعرض  الحوادث  بين  من  أن  كما  بكثير،  ذلك  من 
أو  للقصف  ليبيا  جنوب  فــي  الطبي  سبها  مركز 
شهري  بين  مرة   15 الطائش  بالرصاص  اإلصابة 

ومايو. فبراير 
وفي نوفمبر 2017، شهد مستشفى 
يطلقون  أشخاصاً  بنغازي  في  الجالء 
حاملين  المستشفى  ــة  أروق في  النار 
نفسه  الشهر  وفي   ،»AK-47« أسلحة 
طفلها  مع  المخاض  في  امرأة  توفيت 
قام  عندما  بعد  الــنــور  ــَر  ي لــم  الــذي 
إحدى  عند  مرورهم  بتأخير  مسلحون 
يحاولون  كانوا  بينما  التفتيش،  نقاط 

الدخول إلى درنة.
بعثة  أعدته  الــذي  التقرير  وأكــد 
ليبيا  فــي  للدعم  المتحدة  األمـــم 
لحقوق  ــة  ــســامــي ال ــة  ــمــفــوضــي وال
المسلحة،  »المجموعات  أن  اإلنسان، 
رسميًا  اندمجت  التي  تلك  فيها  بما 
ــوزارات، قــامــت بــاالعــتــداء  ــ ــ ــي ال ف
الصحية  الرعاية  في  العاملين  على 
من  حرمانهم  وحتى  وتهديدهم 

األطباء  يواجه  حيث  قانونية،  غير  بصورة  حريتهم 
إهانات  المستشفيات  في  العاملين  من  وغيرهم 
الذين  المقاتلين  قبل  مــن  وضــربــًا  وتــهــديــدات 
ألفراد  تفضيلية  معاملة  على  الحصول  إلى  يسعون 
وأقــاربــهــم«،  المصابين  المسلحة  مجموعاتهم 
المقاتلين كان يصوب مسدسًا  »أحد  أن  إلى  مشيرة 
والدته  إنعاش  على  إلجــبــاره  الطبيب  رأس  إلــى 

الحياة«. إلى  وإعادتها 
ينطبق  الذي  الدولي،  اإلنساني  القانون  وينص 
احترام  وجــوب  على  المسلح،  الــنــزاع  حــاالت  على 
األخــرى  الطبية  والمرافق  المستشفيات  وحماية 

الطبي  المجال  في  العاملين  الموظفين  وجميع 
يحظر  حين  في  األوقــات،  جميع  في  الطبي  والنقل 

اعتداء. بأي  استهدافهم 
مكتب  المتحدة،  األمم  عن  الصادر  التقرير  طالب 
ومحايدة  مستقلة  »تحقيقات  بإجراء  العام  النائب 
الطبية  الــمــرافــق  على  االعـــتـــداءات  فــي  ــة  ــي وواف
»تقديم  إلى  الدولي  المجتمع  داعيًا  والموظفين«، 
لحكومة  الدعم  أشكال  من  وغيره  الفني  الدعم 
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الوطني  الوفاق 
المسؤولين  تقديم  إلى  داعيًا  العنف«،  أعمال  منع 
إجـــراءات  فــي  العدالة  إلــى  ــداءات  ــت االع هــذه  عــن 

العادلة. للمحاكمة  الدولية  المعايير  تستوفي 
الحقوقية،  والمفوضية  األممية  البعثة  وقالت 
حثت  الطبية  »األطقم  إن  التقرير،  توصيات  في 
العام  النائب  ومكتب  الصحة  ــوزارة  ب المسؤولين 
البلدية  والمجالس  والعسكرية  األمنية  والهيئات 
حمايتهم  لضمان  تدابير  وضع  على 
الكثير  يتحقق  لم  لكن  العنف،  من 

التحقيق في االعتداءات«. بشأن 
حكومة  المتحدة،  ــم  األم ــت  ودع
تدابير  »وضــع  إلــى  الوطني  الوفاق 
العنف  أعمال  ومعالجة  لمنع  فعالة 
ــدات ضد  ــدي ــه ــت وال ــداءات  ــ ــت ــ واالع
واحترام  الصحية،  الرعاية  مقدمي 
الصحة  في  الحق  وإعــمــال  وحماية 
الخاضعة  المنطقة  في  األفراد  لجميع 

تمييز«. لواليتها دون 
النزاع  أطــراف  التوصيات  وحضت 
الالزمة  االحتياطات  جميع  اتخاذ  على 
العمليات  وتــنــفــيــذ  تخطيط  ــي  ف
األعــمــال  ــر،  أثـ لتقليل  العسكرية 
الطبية  الرعاية  مرافق  ضد  العدائية 
المتحدة  األمم  وطالبت  والعاملين. 
مرؤوسيهم  توجيه  المسلحة  المجموعات  قيادة 
الرعاية  مقدمي  عمل  تهديد  أو  االعتداء  عن  بالكف 

التدخل فيها. أو  الصحية 
ودون  اآلمــن  المرور  بتسهيل  التقرير  وطالب 
وغيرهم  والجرحى  والمرضى  الطبية  لألطقم  عوائق 
الطبية،  الرعاية  على  للحصول  حاجة  في  هم  ممن 
والمجموعات  الــوطــنــي  ــاق  ــوف ال حكومة  داعــيــة 
بوظائف  شبيهة  وظائف  تمارس  التي  المسلحة 
الصحة  في  الحق  وحماية  »احترام  إلى  الحكومة 
الخاضعة  المناطق  في  يعيشون  الــذي  لألشخاص 

لسيطرتها«.

تكرر الحديث عن ضرورة توسيع والية العملية 
تهريب  مكافحة  لتشمل  »صوفيا«  البحرية 
الوقود الليبي، نظرا لما تمثله هذه التجارة مع 
على  خطر  من  اإلجرامية  األنشطة  من  غيرها 
ليبيا وأوروبا معا، وفق تقرير لمعهد الدراسات 
األمنية األفريقي الذي قدم عدة مقدمات تشجع 
في  المساعدة  ضــرورة  على  األوروبــي  االتحاد 

وقف عمليات تهريب الوقود الليبي.
الصحفي  أعده  تقرير  في  المعهد،  وتحدث 
مــارك  التهريب،  فــي  المتخصص  والباحث 
على  ظهرت  تهريب  عمليات  عن  ميكاليف، 
وتركيا  ــا  أوروبـ إلــى  البحر  عبر  ــع  واس نطاق 
أمــام  ــص  األخ على  نفط،  نــاقــالت  بواسطة 
السبع  السنوات  أن  مضيفا  ليبيا،  ســواحــل 
قادة  يتزعمها  الماضية شهدت ظهور شبكات 
»ميليشيات« لديهم مصالح متعددة في السوق 
واألسلحة  الوقود  تهريب  من  بداية  السوداء، 

والمواد المخدرة وصوال إلى تهريب البشر.
وأطلق مصطفى صنع اهلل في أبريل الماضي 
تتضمن  الــوقــود،  تهريب  لمكافحة  مــبــادرة 
سلسلة من اإلجراءات إلنقاذ القطاع من األضرار 
يتسبب  التي  الكبيرة  والمجتمعية  االقتصادية 
حيث  ليبيا،  في  المنتشر  الوقود  تهريب  فيها 
تعقب  عالمات  لوضع  أنظمة  استخدام  تشمل 
على  المسؤولة  الجهات  لمساعدة  الوقود  في 

األدلة  لجمع  والدولي  الليبي  القانون  تطبيق 
سرقته،  أو  الوقود  تهريب  جرائم  تثبت  التي 
وحجز  عقوبات  فرض  على  المجتمع  وتشجيع 
أصول المجرمين لتعود المكاسب غير الشرعية 

إلى الشعب الليبي.
عملية  والية  توسيع  المبادرة  تتضمن  كما 
إلى  باإلضافة  المكرر،  الوقود  لتشمل  صوفيا 
العام  النائب  مكتب  مع  والعمل  الخام،  النفط 
وتشجيع  المسؤولين،  أولئك  مقاضاة  لضمان 
في  النظر  على  ليبيا  في  المختصة  السلطات 
يحقق  ال  الذي  المحروقات  دعم  نظام  إصالح 
هائلة  أرباحا  يخلف  العكس  على  بل  أهدافه، 

للمجرمين.
للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  ــان  وك
إن  سابق  وقت  في  قال  اهلل،  صنع  مصطفى، 
التهريب المنظم للوقود يكلف االقتصاد الليبي 
باإلضافة  سنويا،  دوالر  مليون   750 من  أكثر 
على  يقتصر  لم  الــذي  المجتمعي،  الضرر  إلى 
الخسائر على المستوى المادي فقط، بل تسبب 
ما  وهــو  القانون  سيادة  احــتــرام  فقدان  في 

يشكل خطورة كبيرة.
الوقود  تهريب  أن  إلى  أشــار  التقرير  لكن 
ليس بظاهرة جديدة في ليبيا، إذ كان الوقود 
مع  البلد  حــدود  عبر  عقود  مــدار  على  يهرب 
ومصر،  ــســودان  وال وتــشــاد  والنيجر  تونس 
وانتشار  والنظام  القانون  سلطة  انهيار  لكن 
مكن   2011 فبراير  ثورة  بعد  »الميليشيات« 
المجرمين  جانب  إلى  الحرب  قــادة  من  كثيرا 

التجارة  تلك  تطوير  من  والدوليين  المحليين 
وتوسيع األعمال بشكل كبير.

المستمرة  المشاكل  رغم  أنه  التقرير  وذكر 
اهلل  صنع  مطلب  فإن  البلد  منها  تعاني  التي 
ليبيا لمجابهة  للتحرك ليس بمعزل عن جهود 
هذا التهديد، إذ كانت لجنة أزمة الوقود والغاز 
تعمل لما يقرب العامين لتنسيق عمليات إنفاذ 
وتنشئ  التهريب،  أشكال  مختلف  ضد  القانون 
راغبة  ومحلية  وطنية  كيانات  مع  شــراكــات 
وقادرة على مكافحة ذلك النشاط غير القانوني.

وقال إن إصدار النائب العام الصديق الصور 
 200 أسماء  تضم  الماضي  مارس  في  قائمة 
الموجودة  الفوضى  يثبت  قد  ووسطاء  مهرب 
في  الصراع  انــدالع  إلى  يؤدي  أن  شأنه  ومن 
فقد  ذلــك،  ومع  طرابلس.  من  مختلفة  أنحاء 
المهربين  أولئك  أسماء  عن  ــالن  اإلع أرســل 
المضي  المرجح  أنه من غير  رسالة قوية، رغم 
قدما في تنفيذ أوامر الضبط بسبب كثرة عدد 
المدرجين على القائمة وطبيعة شخصية بعض 

تلك األسماء.
بهذه  التسليم  يجب  ال  أنــه  ــاف  أض لكنه 
النتائج، إذ ال تزال الجهود المجابهة له تتطلب 
الكثير من الوقت والجهد، فضال عن أن الوضع 
في  كان  كما  متقلبا  يــزال  ال  السياسي  العام 

السابق.
ــي  األوروب االتحاد  أن  التقرير  كاتب  ورأى 
شركائه  مــع  بجدية  اآلن  حتى  يتعاون  لــم 
وبدال  القضية،  تلك  حول  ليبيا  في  المرحبين 

تركز  ليبيا  إلى  االتحاد  نظرة  كانت  ذلك  عن 
على األولويات األكثر إلحاحا المتعلقة بمواجهة 
اإلرهاب والهجرة غير الشرعية، رغم قرب مالطا 
المستفيدة من نشاط التهريب ذاك من أوروبا 

والمصلحة التي ستعود عليها من القضاء على 
تلك التهديدات.

سبب  إلــى  يتوصل  لم  اهلل  صنع  إن  وقــال 
في  خطابه  في  حث  عندما  ــي  األوروب التخاذل 
تفويض  توسيع  على  األوروبــي  االتحاد  جنيف 
تهريب  ليشمل  »صوفيا«  البحرية  عمليته 

الوقود.
على  »صــوفــيــا«  العملية  مهمة  وتنصب 
البحرية  وأفــراد  الليبي  السواحل  خفر  تدريب 
زوارق  اعتراض  على  قدراتهم  لتعزيز  الليبية 
المهاجرين، ومكافحة تهريب البشر والمساعدة 
في الحفاظ على االلتزام بتطبيق حظر األسلحة 

الذي تفرضه األمم المتحدة.
ونقل التقرير عن مصادر مقربة من العملية 
قولها  »صوفيا«  األوروبـــي  لالتحاد  البحرية 
تمرر  كانت  المهمة  في  المشاركة  القوات  إن 
بشأن  استخباراتية  معلومات  الليبية  للسلطات 
تهريب البشر، إال أن هذا األمر يجري على نطاق 

ضيق وبشكل سري.
وذكر التقرير أن »االتحاد األوروبي لم يتخذ 
أي خطوات لتخفيف غضب الليبيين إزاء توقعات 
غير  الهجرة  مراقبة  من  ليبيا  تزيد  بأن  أوروبا 
االتحاد  فيه  رفض  الذي  الوقت  في  الشرعية، 
البحرية(  صوفيا  )عملية  أسطوله  استخدام 
السفن  عن  والبحث  الوقود  تهريب  وقف  في 

المتورطة في ذلك النشاط واحتجازها«.
وأضاف أن إيطاليا كان أول الدول األوروبي 
أوروبــا،  نهج  إزاء  ليبيا  بإحباط  اعترفت  التي 

تعاون  يقوض  أن  أن هذا من شأنه  وأدركــت 
وافقت  لذلك  البشر،  تهريب  مكافحة  في  ليبيا 
مذكرة  إلى  الوقود  تهريب  إضافة  على  روما 
في  الوطني  الوفاق  حكومة  مع  وقعتها  تفاهم 

فبراير من العام 2017.
ولفت إلى أنه في أكتوبر من العام نفسه بدأ 
االدعاء اإليطالي في توجيه اتهامات إلى شبكة 
تهريب نفط رئيسة أدارت عملياتها من صقلية 
إنه  قال  التقرير  لكن  زوارة،  وساحل  ومالطا 
الصادمة لالنتخابات اإليطالية في  النتيجة  بعد 
مارس الماضي يبقى تشكيل الحكومة اإليطالية 

الجديد غامضا فضال عن موقفها إزاء ليبيا.
وتابع: »ليس من الواضح أيضا ما إذا كانت 
مكان  أخذ  على  تتنافس  كانت  التي  باريس، 
إيطاليا في ليبيا لبعض الوقت، ستضع تهريب 
إن  قــال  لكنه  أعمالها«،  جــدول  على  الوقود 
األوروبــي  االتحاد  كتلة  أن  هو  الواضح  األمــر 
ومتماسكة  شاملة  بسياسة  بعد  تستجب  لم 
الجريمة  عن  الناجمة  للتهديدات  وموحدة 

المنظمة في ليبيا.
وجهة  إن  قائال:  تقريره  ميكاليف  واختتم 
يمكن  الوقود  تهريب  بشأن  اهلل  صنع  نظر 
ليبيا،  في  التهريب  أســواق  كل  على  تعميمها 
تقويض  على  تعمل  النشاطات  تلك  مثل  ألن 
التهديد  في  تساهم  وبالتالي  الليبية  الدولة 
االستراتيجي األكبر الذي قد يمثله انقسام ليبيا 
على  سيطرتها  بسط  في  السلطات  وإخفاق 

البحر المتوسط وأوروبا.

تعيش مدينة سبها أجواء مستقرة خالل شهر رمضان، 
أسواق  السابق  في  ضرب  األسعار  في  غالء  موجة  بعد 
الشرائية،  العملية  على  متوسط  إقبال  وسط  المدينة، 
جميع  وتوافر  األسعار  في  النسبي  االنخفاض  نتيجة 
الغذائية،  والمواد  واللحوم  والفواكه  الخضار  أنــواع 
بحسب  متواصلة،  تزال  ال  السيولة  نقص  مشكلة  لكّن 

أحاديث متفرقة لمواطنين وتجار.
ورصدت عدسة »الوسط« خالل جولة ميدانية إقباالً 
مواطنون  تحدث  فيما  الشرائية،  العملية  على  متوسًطا 
النقدية  السيولة  قلة  رغم  الغذائية،  السلع  توافر  عن 
صالح  المواطن  أشار  حيث  الكريم،  الشهر  حلول  منذ 
خليفة )بائع خضروات( إلى انخفاض األسعار على خالف 
األيام األولى من الشهر، السّيما أسعار الخيار والبطاطا 
والبصل التي تبلغ ديناًرا واحًدا والفلفل بثالثة دينارات 
األمر  المستوردة،  والفواكه  الخضراوات  على  وإقبال 
إلى  لفت  الــذي  جبريل،  فتحي  المواطن  أكــده  نفسه 
انخفاض األسعار، لكّن المعاناة ال تزال مستمرة إثر قلة 

السيولة.
بائع الخضروات )جمعة( قال إن كافة السلع الغذائية 
متوافرة وبأسعار منخفضة، لكّن المعاناة ال تزال قائمة 
بسبب قلة السيولة، مع ضعف اإلقبال على الشراء، لكّن 
المعندوس  مثل  الورقية  الخضروات  على  األكبر  التركيز 

والسلك والكصبره.
كافة  أّن  أيًضا  أكد  المشكاة،  محمد  صالح  المواطن 
قلة  ولكن  مخفضة،  وبأسعار  متوافرة  الغذائية  السلع 
الشرائية  القدرة  أمــام  الحائل  دائًما  تظل  السيولة 

وبالتالي انخفاض نسبة العملية الشرائية لدى التجار.
الرئيسي  السبب  إن  قــال  فواكه  بائع  سعيد  على 
أسعارها  ارتفاع  إلى  يرجع  الفواكه  أسعار  غالء  وراء 
الفواكه  جميع  أن  إلى  الفًتا  بطرابلس،  المصدر  من 
والمشمس  والــخــوخ  والتفاح  الموز  مثل  مستوردة 
واألنجاص ويتم استيراده من الدول المجاورة بالعملة 
األمريكية، حيث وصل كيلو التفاح إلى 15 ديناًرا والموز 

متذبذب من 7 دينار إلى 12 ديناًرا.

قال  غدائية،  ــواد  م محل  صاحب  خليفة  عــبــداهلل 
الدجاج  وكذلك  متوفرة،  الغدائية  المواد  جميع  إن 
يشترون  ال  المواطنين  لكّن  واألســمــاك،  المستورد 
والزيتون  والتن  والعصير  الحليب  مثل  الضروريات  إال 

والدجاج المستورد.
لكّن خليفة خالف سابقيه بالقول إن األسعار ال تزال 
بسعر  الجملة  محال  من  نشتري  »نحن  قائاًل:  مرتفعة، 
الزيادة  سبب  إن  يقولون  الجملة  تجار  أّن  كما  مرتفع، 
توجد  وال  بــالــدوالر  يكون  االستيراد  أن  إلــى  يرجع 

اعتمادات للشركات الغدائية فى سبها«.
بالقول  الحديث  خيط  يلتقط  على،  طارق  المواطن 
من  أرخص  لكونه  المستورد  الدجاج  شراء  يفضل  إنه 
وسبعمائة  كيلو  إلى  يصل  وزنه  إن  إذ  المحلي،  نظيره 

تصل  ال  المحلية  الدجاجة  لكّن  ديناًرا،   21 بثمن  جرام 
إلى كيلو جرام ويبلغ سعرها 19 ديناًرا.

سيف عبداهلل )بائع توابل ومكسرات( يقول إن أسعار 
العملية  لكّن  للغاية،  منخفضة  والبقوليات  التوابل 
أبيع  اليوم  فى  »ربما  متابًعا:  للغاية،  ضعيفة  الشرائية 
الزبائن تشتكي من  لوز فقط وكل  كيلو   5 إلى   4 من 

قلة السيولة«.
أسعار  في  موسمًيا  ارتفاًعا  الليبية  األسواق  وتشهد 
عام،  كل  في  رمضان  شهر  حلول  مع  الغذائية  المواد 
في  السلع  ارتفاع  مع  العام  هذا  األزمــة  تتفاقم  فيما 
في  المالية  السيولة  تراجع  ظل  فى  المحلية  األســواق 
السلع  بعض  أسعار  في  االرتفاع  تجاوز  إذ  المصارف، 

أكثر من 100%.

نقص السيولة يمنع االستفادة املؤسسات الصحية في ليبيا تحت فوهة الحرب
من تراجع األسعار بأسواق سبها

هل تقبل أوروبا بضم مكافحة تهريب الوقود للعملية »صوفيا«؟
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تعاون استخباراتي سري وعلى نطاق ضيق

األمم المتحدة تصدر توصيات لمنع االعتداءات المتكررة
توافر المواد الغذائية مع قلة القوة الشرائية

القاهرة -  ترجمة: مريم عبد الغني

سبها – رمضان كرنفودة

إصدار النائب العام قائمة في 
مارس الماضي تضم أسماء 

200 مهرب ووسطاء قد يثبت 
الفوضى الموجودة

وجهة نظر صنع الله بشأن 
تهريب الوقود يمكن تعميمها 

على كل أسواق التهريب في 
ليبيا ألن مثل تلك النشاطات 

تعمل على تقويض الدولة

»صوفيا«: القوات المشاركة في المهمة كانت تمرر للسلطات الليبية معلومات استخباراتية بشأن تهريب البشر بشكل سري

رصد 36 اعتداء 
على المرافق 

الطبية أو العاملين 
في المجال الطبي 
أو المرضى خالل 

<  إحدى األسواق في سبهاعام واحد

<  إحدى السفن التابعة للعملية صوفيا <  ضبط إحدى سفن تهريب الوقود



المرأة  »منبر  ــراه  أج للرأي  استطالع  أظهر 
بنسبة  أكثرية  أن  السالم«  أجل  من  الليبية 
الوطني  المؤتمر  انعقاد  استبعدت   %  51.2
د.  األممي  المبعوث  إليه  دعــا  الــذي  الجامع 
غسان سالمة، في حين رأت نسبة 48.8 % من 
انعقاد  إمكانية  آراؤها  ُاسُتطلعت  التي  العينة 

المؤتمر .
مطلع  ُأجــري  الــذي  االستطالع،  في  شــارك 
من  بعدد  الفاعلين  الليبيين  من  نخبة  العام، 
البالد،  وجنوب  وغرب  في شرق  الليبية  المدن 
في   )82.5%( المشاركين  أغلبية  شككت  حيث 
أنه  ورأت  األطــراف،  جميع  المؤتمر  يحضر  أن 

سيقتصر على بعض األطراف.
المؤتمر  أن   )%  17.5  ( أقلية  رأت  بينما 
الوطني الجامع سيكون جامعًا فعاًل، وستحضره 

جميع األطراف.
إجــراء  إمكانية  عن  اإلجابة  معرض  وفــي 
فإن  السالح،  فوضى  إنهاء  قبل  المصالحة 
العينة  نصف  إلــى  تصل  تكاد  كبيرة  نسبة 
إجراء  يمكن  ال  أنه  يرون   ،%  48.2 وتحديدًا 
مصالحة قبل إنهاء فوضى السالح. بينما قالت 
نسبة تصل إلى 27.7 % إنه من الممكن إجراء 
تلك المصالحة، ولكن ضمن شروط وضوابط 
 )%  24.1( أقل  نسبة  رأت  ذلك  ومع  معينة. 
إمكانية إجراء تلك المصالحة قبل إنهاء فوضى 

السالح.
الوطني  المؤتمر  يشمل  أن  إمكانية  وعن 
توقعت  المسلحة.  الكتائب  أعضاء  الجامع 
 70.4  ( آراؤهــم  المستطلع  من  غالبة  نسبة 
هذه  الجامع  الوطني  المؤتمر  يشمل  بأن   )  %
استبعدت  حين  في  المسلحة،  المجموعات 
هذه  المؤتمر  يشمل  أن   %  29.6 نسبة 

المجموعات المسلحة.
الجامع  الوطني  المؤتمر  كان  إذا  ما  وحول 
فقط  واحــدًا  حدثًا  أم  جديدًا  جسمًا  سيكون 
 67.7 تكافئ  نسبة  قالت  بتوصيات.  سيخرج 
الوطني  المؤتمر  إن  آراؤهم  المستطلع  من   %
وسيخرج  فقط  ــدًا  واح حدثًا  سيكون  الجامع 
أن   %  32.3 نسبة  رأت  حين  في  بتوصيات، 
آخر  جسمًا  سيكون  الجامع  الوطني  المؤتمر 

جديدًا.
المؤتمر  عقد  إلــى  الــدعــوة  أن  إلــى  يشار 
الوطني الجامع هي »الخطة ب« ضمن خارطة 
يونيو  في  األممي  المبعوث  أطلقها  طريق 

2017، كمحاولة إلبرام تسوية لألزمة الليبية.
أوالً:  عــلــى..  الطريق  خــارطــة  واشتملت 
تشكيل  ــادة  وإعـ السياسي  االتــفــاق  تعديل 
المؤتمر  عقد  ثانيًا  يليها  الرئاسي،  المجلس 
ثالثًا  ثم  الوطنية،  للمصالحة  الجامع  الوطني 
االستفتاء  قانوني  إلصدار  النواب  مجلس  حث 
على  استفتاء  إجـــراء  فــرابــعــاً:  واالنــتــخــابــات، 
على  ونيابية  رئاسية  وانتخابات  الدستور، 

أساس هذا الدستور.
وجاء في التقرير، الذي أصدره »منبر المرأة 
الخاصة  األسئلة  أن  السالم«  أجل  من  الليبية 
المؤتمر  تجاه  الليبية  النخبة  ممثلي  بمواقف 
تعزيز  بغرض  بعناية،  صياغتها  جرت  الوطني 
مصالحة  ينجز  ألن  الوطني  المؤتمر  فــرص 
للعالقات  ملتقى  مجرد  يكون  أن  ال  حقيقية، 
حالة  يزيد  أن  أو  المواقف،  لتسجيل  أو  العامة 

التقرير  أشار  ولذلك  تعقيدًا،  القائمة  التعقيد 
االستطالع  في  المطروحة  األسئلة  أن  إلــى 
التي  والملفات  الخصومات  أبرز  تعريف  توخت 
مدى  وبيان  المؤتمر،  لها  يتصدى  أن  يجب 
منها  معايير،  حسب  ترتيبها  ثم  تشابكها، 

معيار األولوية.
ممثلي  أغلب  أن  عن  اإلجــابــات  وأفصحت 
من  حزمة  هناك  أن  ــرون  ي الليبية  النخبة 
التصدي  من  البد  التي  والنزاعات  الخصومات 

لها بالتزامن.
الصدارة  مرتبة  يحتل  اإلقليمي«  »الخالف 
في وعي ممثلي النخبة الليبية باعتباره الخالف 
البعض  عنه  عبر  ما  به  والمقصود  األكــبــر. 
وطرابلس،  برقة  بين  التاريخي  بـ»الخالف 
بشكل  الطبيعية  الموارد  إدارة  طريقة  وملف 

يضمن العدالة«.
على  يأتي  مما  أن  اآلخر  البعض  رأى  فيما 
وقال  المدن«،  بين  »النزاعات  األولويات  رأس 
السلطات،  بين  للخالف  األولوية  إن  آخــرون 
إلى  ــارة  ــاإلش ب البعض  عنه  عبر  مــا  وهـــذا 
النواب  »النزاعات بين حكومة الوفاق ومجلس 
والمؤسسة العسكرية شرق البالد«، بينما أشار 
المؤسسات  بين  »الخالفات  إلى  اآلخر  البعض 

بغية توحيد مؤسسات الدولة«.
جمعت  اإلجــابــات  إحــدى  إن  التقرير  وقــال 
أن  ضـــرورة  ــى  إل دعــت  ــأن  ب الخالفات  هــذه 
»إلى  للوصول  الجامع  الوطني  المؤتمر  يجتهد 
للدستور، ودعاة  المقاطعين  مع  توافقية  صيغ 
وتنمويًا،  اقتصاديًا  والمتظلمين  الالمركزية، 
الوطني،  الرقم  إشكال  إداريــًا  والمتظلمين 
السياسية  )المحاصصة  سياسيًا  والمتظلمين 

والمشاركة في السلطة(«.
من  البد  أنه  رأى  من  »هناك  أن  وأضــاف 

تمر  التي  المدن  وضع  على  المؤتمر  يركز  أن 
عاجاًل  جراحيًا  تدخاًل  تستدعي  قاهرة  بظروف 
مثل »وضع درنة«، ووضع تاورغاء وبني وليد 

كحاالت خاصة«،
فيما برز ملف »نزع السالح من الميليشيات 
وتــوحــيــد الــمــؤســســة الــعــســكــريــة وأمـــراء 
كبيٌر  عدٌد  أجمع  كملف  المسلحة«  التشكيالت 
ملفًا  اعتباره  على  الليبية  النخبة  ممثلي  من 

خطيرًا.
الذي  ــرز  األب الملف  حــول  اآلراء  وتــعــددت 
»من  فهناك  المؤتمر  عليه خالل  التركيز  يجب 
األبرز،  الملف  باعتباره  المهجرين  عودة  ذكر 
كفاءة  ذات  حكومة  اختيار  وجوب  ذكر  ومن 
المصالحة  أن  رأى  األبرز، ومن  الملف  باعتباره 
آخرون  ألح  بينما  األهم،  الشاملة هي  الوطنية 
على وجوب أن تكون هذه المصالحة الوطنية 
»نهائية، وعلى وجوب أن تتحقق »عبر مرحلة 

العدالة االنتقالية وجبر الضرر«.

النخبة  ممثلو  يرى  التي  الخطوات  وحــول 
الوطني  المؤتمر  دور  ستعزز  أنها  الليبية 
نفس  في  لكنها  للمصالحة،  كإطار  الجامع 
في  اإلجابات  تعدد  بينها،  فيما  تتكامل  الوقت 
ممن  به  يستهان  ال  عدٌد  ألح  إذ  االستطالع، 
التضمينية  على  المقابالت  معهم  أجريت 
ونبذ  المكونات  جميع  وتمثيل  والجامعية 
اإلقصاء، وقد تنوعت أساليب التعبير عن ذلك، 
االطــراف  جميع  بـ»دعوة  البعض  طالب  فقد 
آخرون  شدد  فيما  طــرف«،  أي  إقصاء  وعــدم 
على »مشاركة جميع البلديات وتمثيل الشباب 
والمرأة«، وعبر البعض داعيًا إلى »مشاركة كل 

األطراف الفاعلة على األرض في ليبيا«.
أن  يكفي  ال  أنــه  ــرون  آخ أوضــح  حين  في 
لقوى  ممثلة  المدعوة  الشخصيات  تكون 
بالكفاءة  تتسم  أن  يجب  بل  ليبية،  وشرائح 
عكسته  ما  هذا  المؤتمر.  إنجاح  على  والحرص 

اإلجابة اآلتية:
للحضور  للمدعوين  الدقيق  االخــتــيــار  ـ 
األطـــراف  ــل  ك ــرون  ــاض ــح ال يشكل  بحيث 
إقصاء  دون  والثقافية  واالجتماعية  السياسية 
تكون  أن  ويراعى  اإلرهابية،  للتنظيمات  إال 

األسماء من أفضل المتاح بليبيا.
السابقة  اإلجابات  مع  تكاملت  أخرى  إجابة  ـ 
المشاركين: »ما طرحه  اختيار  آلية  ركزت على 
المهم  لكن  عام،  كإطار  مقبول  غسان  السيد 
حــاضــرًا«.  سيكون  ومــن  االختيار  آليات  هو 
بعض اإلجابات ذكر أن من أهم ما يعزز فرص 
وإبــداء  السليم  المناخ  توفير  المؤتمر  نجاح 

حسن النوايا وترك التعنت المسبق:
ـ عدم اشتراط أي شروط مسبقة للمشاركة 
حسن  كبادرة  الجميع  قبل  من  المؤتمر  في 
تفرق،  وال  توحد  شعارات  على  واالتفاق  نوايا، 

من  ممكن  ــدر  ق أكبر  عــن  الجميع  وتــنــازل 
المصالح الفئوية.

أن  المقابالت ذكر  ُأجريت معهم  أحد من  ـ 
الليبية  النخبة  ممثلو  يرى  التي  الخطوات  من 
أنها ستعزز دور المؤتمر الوطني الجامع كإطار 
الواقع  في  معينة  ــراءات  إج اتخاذ  للمصالحة 

الليبي الحالي:
يمكن  وال  فضفاضة  »المصالحة«  كلمة  ـ 
قبل  تتخذ  أن  يجب  التي  الخطوات  قياسها. 
التنظير لمصالحة أو غيرها هو الشروع الفوري 
أجهزتها  وتفعيل  الــدولــة  هيبة  فــرض  في 
المؤسسات  وتفعيل  األمــن  وبسط  األمنية 
وكل  وعقابهم  المجرمين  ومحاسبة  القضائية 
من تعدى على الحريات العامة والخاصة بقوة 
عن  الحديث  يمكن  ومنها  القانون.  وحجة 

مصالحة أو غيره.
يجب  أخــرى  ــراءات  إجـ اإلجــابــات  واقترحت 

تتمثل  الجامع  الوطني  المؤتمر  قبل  اتخاذها 
في:

للقضاء  األعلى  للمجلس  السلطة  »تسليم  ـ 
عقد  ــل  األق على  أو  دســتــور  على  والــتــوافــق 

اجتماعي وطني وإجراء انتخابات«.
 59 للقانون  لتطبيق  الفعلي  »الــبــدء  ــــ 
ما في  نوعًا  ربما يساهم  الذي  المحلي  للحكم 
التقليل من المركزية اإلدارية والمحافظة على 
بناء  على  العمل  القضاء،  ونزاهة  استقاللية 
أو  أجندات  أي  مؤسسة عسكرية موحدة دون 
دعم  إلى  باإلضافة  أشكالها،  بكافة  توجهات 
يكفيها  بما  وتطويرها  األمنية  المؤسسات 
عن  بعيدًا  عليها  والعمل  مهامها  الستالم 

الميليشيات المسلحة«.
العدالة  الــدســتــور،  على  »االســتــفــتــاء  ـــ  ـ
توحيد  السالح،  نزع  المصالحة،  االنتقالية، 

المؤسسات الحكومية«.

كشف استطالع أجراه منبر المرأة الليبية من أجل السالم 
المتحدة  األمم  بعثة  أداء  العام حول  االنطباع  تباين  عن 
األكثرية  أن  عن  االستبيان  كشف  إذ  ليبيا،  في  للدعم 
نسبة  قالت  فقد  وضعيف،  سيئ  بين  البعثة  أداء  وصفت 
دور  أن  رأيهم  المنبر  استطلع  التي  النخبة  من   %  39.7
إن دورها ضعيف، في حين  قالوا  البعثة سيئ، و37.6 % 
وقالت  جيد،  األممية  البعثة  أداء  أن   %  14.8 نسبة  رأى 
نسبة 6.9 % إنه ليس لديها رأي تجاه المسألة، و 1.1 % 

قالوا إنهم غير مهتمين.
وفي معرض اإلجابة عن السؤال عما إذا كانت مقاربة 
األمميين  المبعوثين  مقاربة  عن  تختلف  سالمة  غسان 
تقريبا،  النصف  نسبته  ما  أن  االستبيان  السابقين، كشف 
وتحديدا نسبة 49.7 % انطباعه جيد عن أداء البعثة خالل 

رئاسة غسان سالمة.
خالل  البعثة  أداء  عن   %  23 نسبة  انطباع  كان  بينما 
من   %  14.4 نسبة  انطباع  كان  و  رئاسة سالمة ضعيفا، 
انطباع  لديهم  ليس  إنهم  قالوا   % و10.7  سيئا،  العينة 
و10.7 % قالوا إنهم ال يعرفونه )أغلب هذه النسبة التي 

قالت إنها ال تعرفه من سبها تحديدا(.
وحول ما إذا كان غسان سالمة يطرح معالجة جديدة 
جذرية لألزمة أم أنه يكرر معالجات سابقة، جاءت نتيجة 
غسان  أن   %  57.9 نسبة  رأت  إذ  متقاربة،  االستطالع 
نسبة  قالت  فيما  لألزمة،  جذرية  معالجة  يطرح  سالمة 

42.1 % إن غسان سالمة يكرر معالجات سابقيه.
المتحدة  األمم  بعثة  كانت  إذا  عما  التصورات  وبشأن 
االنتقالية،  المرحلة  تجاوز  على  بناء  إيجابيا  دورا  تلعب 
كشف االستبيان أن نصف المستطلعة آراؤهم، ) 49.2 %( 
كان تقييمهم لدور بعثـة األمم المتحـدة للدعم في ليبيا 
»إيجابيا نوعا ما« فيما ترى نسبة 28.2 % أن دور البعثة 

سلبي و 22.7 % قالت إن دورها إيجابي.
وفيما يتعلق بتقييم مدى موازنة بعثة األمم المتحدة 
القوى  ومواقف  المجتمع  قواعد  بمواقف  االعتناء  بين 
آراؤهم  المستطلعة  من   %  50.6 نسبة  فإن  السياسية، 
البعثة ال توازن بينهما، في المقابل ترى نسبة  يرون أن 
14.9 % أن البعثة تحقق هذا التوازن، وكانت نسبة 34.5 
بين  تــوازن  البعثة  أن  يرون  آراؤهــم  المستطلعة  من   %

المقاربتين نوعا ما.
األسئلة  أن  إلــى  الليبية  الــمــرأة  منبر  تقرير  وأشــار 
األمم  بعثة  نهج  تعتري  التي  الخلل  أوجه  أبرز  استطلعت 
المتحدة عموما. كما استطلعت أهم العوائق التي يمكن 
أن تعوق تنفيذ خريطة الطريق. كما استطلعت اقتراحات 

من أجريت معهم المقابالت لتحسين خارطة الطريق؟
وقال التقرير إنه »من الواضح أن تقييم ممثلي النخبة 
الليبية ألداء بعثة األمم المتحدة العام تقييم سلبي على 
وجه العموم، وأن هناك مآخذ لديهم على هذا األداء على 

مستويات مختلفة.
على مستوى أول، أجمع عدد ال بأس به من المجيبين 

أن البعثة لم تقف على مسافة واحدة من القوى الليبية، 
فقد رأى أحد ممن أجريت معهم المقابالت أن أبرز أوجه 

الخلل التي اعترت أداء البعثة هو »عدم الحيادية والمحاباة 
والكيل بمكيالين في التعامل مع القوى المتناحرة«.

فيما قال شخص آخر ممن أجريت معهم المقابالت إن 
وجه الخلل األساسي في أداء البعثة هو عدم إشراك جميع 
ثان،  مستوى  على  الحوار،  دائرة  في  والتكتالت  األطراف 
البعثة  إحاطة  المقابالت  معهم  أجريت  من  بعض  انتقد 

بطبيعة الشأن الليبي الفريدة.
قد  األساسي  البعثة  قصور  أن  البعض  رأى  ذلك  وفي 
إحاطتها  وضآلة  الكاملة  البعثة  درايــة  »عدم  في  تمثل 

بمكونات الشعب الليبي ومدى حساسية كل منهم«.
كما رأى البعض اآلخر أن القصور قد تمثل في »عدم 

المتراكم  والسياسي  الدستوري  للموروث  البعثة  مراعاة 
دولة  بناء  مرحلة  خــالل  الدستوري  الــمــوروث  السيما 

االستقالل.
معهم  أجريت  من  بعض  انتقد  ثالث،  مستوى  وعلى 
المقابالت خطط البعثة السابقة وما تضمنته من أولويات، 
وضع  على  »القدرة  إلى  تفتقر  البعثة  أن  البعض  رأى  إذ 
قرار حاسم دوليا لنزع السالح«، بينما رأى البعض اآلخر أن 
وحل  السالح  لجمع  أولوية  تعط  لم  عندما  أخطأت  البعثة 
المليشيات على قائمة خطتها. كما انتقد بعض من أجريت 
التدخالت  منع  على  البعثة  قدرة  عدم  المقابالت  معهم 

الدولية واالقليمية في دعم الصراع بين األطراف.

كيف يرى الليبيون أداء البعثة األممية وخطط غسان سالمة؟
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أكثرية انتقدت أداء بعثة األمم المتحدة 
وأخرون يرون أنها لم تعط أولوية لجمع 

السالح وحل المليشيات

الغالبية تطالب بالتصدي 
لحزمة من الخالفات كالخالف 

اإلقليمي والتاريخي بين 
برقة وطرابلس وطريقة إدارة 

الموارد الطبيعية

القاهرة ـ الوسط

سؤال طرحه وأجاب عنه استطالع أجراه منبر المرأة الليبية من أجل السالم:

اجابات متباينة علي السؤال:

ماذا تطلب النخب الليبية من املؤتمر الوطني الجامع؟
المؤتمر مطالب بوضع صيغ توافقية مع المقاطعين للدستور ودعاة الالمركزية والمتظلمين اقتصادياً سياسياً

<   إحدى الجلسات التحضيرية لـ الملتقى الوطني الليبي
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ترشيح رئيس وزراء غير معروف

مصاعب تواجه املهاجرين إلى إيطاليا مع وصول اليمني الشعبوي للحكم

المعارضة تطلب اإلعادة وأوروبا تهدد

مادورو يطرد دبلوماسيني أميركيني ردًا على عقوبات واشنطن 

السماح بحضور صحفيين من كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية تفكك موقع تجارب نووية وشكوك تحوم حول عقد قمة ترامب-كيم
التجارب  موقع  إلى  األجانب  الصحفيون  توجه 
لتغطية  األربعاء  صباح  الشمالي  الكوري  النووية 
تاريخية  قمة  قبل  نية  حسن  مبادرة  في  تفكيكه 
مساء  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  شكك 
مع  جمعه  لقاء  بعد  عقدها  احتمال  في  الثالثاء 
البيت  في  جاي-ان  مون  الجنوبية  كوريا  رئيس 

األبيض.
أنها  الماضي  الشهر  إعلنت  يانغ  بيونغ  وكانت 
البالد  شرق  شمال  في  بونغي-ري  موقع  ستدمر 
سول  ورحبت  إليه.  المؤدية  األنفاق  تفجير  عبر 

وواشنطن بهذا اإلعالن.
ست  بونغي-ري  موقع  في  يانغ  بيونغ  وأجرت 
في  اآلن  حتى  وأقواها  آخرها  كان  نووية،  تجارب 

لقنبلة هيدروجينية على ما يبدو. سبتمبر 
بين  الموقع  تدمير  عملية  تتم  أن  ويفترض 

أمس األربعاء والجمعة حسب األحوال الجوية.
وقالت بيونغ يانغ إن هذه الخطوة هي مبادرة 
ترامب  بين  التاريخية  القمة  قبل  نية  حسن 
التي  أون  جونغ  كيم  الشمالي  الكوري  والزعيم 

يفترض أن تعقد في 12 يونيو في سنغافورة.
ساد  الذي  االرتياح  مكان  الشكوك  حلت  لكن 
على  االتفاق  عن  اإلعالن  تلت  التي  األسابيع  في 
كوريا  هددت  الماضي،  فاألسبوع  اللقاء.  هذا 
وألغت  القمة  في  المشاركة  بعدم  الشمالية 
بأنها  واشنطن  متهمة  الجنوب،  مع  محادثات 
ترسانتها  التخلي عن  على  وإجبارها  تريد حشرها 

العسكرية من جانب واحد.
وتحدث ترامب الثالثاء عن إمكانية إلغاء القمة. 
البيت  في  مكتبه  في  األميركي  الرئيس  وقال 
األبيض إلى جانب الرئيس الكوري الجنوبي مون 
جاي- ان، إنه »من الممكن أال ينجح األمر لعقدها 
اللقاء،  يعقد  لم  »إذا  وأضاف  يونيو«.   12 في 

»بعض  إلى  مشيرًا  الحق«،  وقت  في  يجري  فقد 
الشروط« دون أن يضيف أي إيضاحات.

الجنوبي  الكوري  الرئيس  أبدى  جانبه  من 
المقبلة  القمة  بأن  مقتنع  إنه  وقال  تفاؤله، 
الالعب  سيكون  ترامب  وإن  بالنجاح«  »ستتكلل 
شبه  حول  تاريخي«  »منعطف  ضمن  المركزي 

الجزيرة.
كوريا  لهجة  أن  الحظ  األميركي  الرئيس  لكن 
زعيمها  عقدها  ثانية  قمة  بعد  تغيرت  الشمالية 
عن  متسائاًل  جينبينغ،  شي  الصيني  الرئيس  مع 

الدور الذي اضطلع به األخير.
وقال »كان ثمة فرق حين غادر كيم جونغ اون 
مختلف  موقف  هناك  كان  الثانية.  للمرة  الصين 
الشيء«.  بعض  فوجئت  وقد  االجتماع  هذا  بعد 
وأضاف »األمور تغيرت بعد هذا اللقاء وال يمكنني 

أن أقول إن هذا األمر جعلني سعيدًا«.
ال  قد  قمة جديدة  أن  إلى  ترامب  ألمح  كذلك، 
البلدين  التقى زعيما  الكوريتين بعدما  تعقد بين 

على الحدود الشهر الفائت.
األسلحة  تجارب  حيال  القلقة  الجنوبية،  وكوريا 
ترامب من حرب  الشمال وتحذيرات  يجريها  التي 
الجانبين  إقناع  في  محوريًا  دورًا  لعبت  وشيكة، 

بالجلوس إلى طاولة المحادثات.
القومي  لألمن  الخاص  مستشاره  مون  وأوفد 
إلى البيت األبيض في مارس، حاماًل عرضًا بإجراء 
محادثات، وأنباء عن أن كوريا الشمالية قد تكون 
يعد  مما  النووية،  أسلحتها  عن  للتخلي  مستعدة 

تطورًا غير مسبوق.
االجتماعات  من  سلسلة  حصلت  ومذاك، 
لمايك  وزيارتان  الكوريتين،  بين  التاريخية 
مدير  بصفته  األولى  يانغ،  بيونغ  إلى  بومبيو 
والثانية  ايه(  آي  )سي  المركزية  االستخبارات 
ثالثة  إطالق  تم  كما  للخارجية،  وزيرًا  بصفته 
كوريا  في  محتجزين  كانوا  أميركيين  مواطنين 

الشمالية.

»مغامرة«
الكوري  نظيره  مع  ترامب  تصريحات  وبعد 
األميركي  الخارجية  وزير  قال  الثالثاء،  الجنوبي 
أننا على  نتأكد من  أن  بومبيو للصحفيين: »نريد 
الموجة نفسها بشأن مضمون ما ستتم مناقشته«. 
لكنه أضاف »ما زلنا نعمل لموعد 12 يونيو«. وأكد 
هذا  ليحقق  بوسعنا  ما  »سنبذل  األميركي:  الوزير 

اللقاء نجاحًا«، مشددًا على أنه »متفائل«.
النووية  لألسلحة  بنزع  واشنطن  وتطالب 
من  فيه«  رجعة  وال  منه  التحقق  ويمكن  »كامل 
أكدت  يانغ  بيونغ  لكن  الشمالية.  كوريا  قبل 
الذرية  أسلحتها  عن  تتخلى  لن  أنها  باستمرار 
تهديدات  تعتبره  ما  بشأن  فقط  تأكيدات  مقابل 

أميركية بغزوها.

تدمير  مراسم  تشكل  قد  اإلطار،  هذا  وفي 
القادة  نوايا  لمعرفة  فرصة  النووي  الموقع 

الشماليين. الكوريين 
كان  إذا  ما  بشأن  منقسمين  الخبراء  ويبدو 
الموقع سيصبح غير قابل لالستعمال فعال. ويقول 
قبل،  من  الوضع  هذا  في  كان  ربما  إنه  بعضهم 
إعادة  يمكن  كهذا  موقعًا  أن  آخرون  يرى  بينما 

تشغيله بسرعة. وفي الماضي تمكنت بيونغ يانغ 
من التراجع للتكيف مع األوضاع.

بيونغ يانغ تسجل نقاطًا
لكن بعض الخبراء يشيرون إلى أن إعالن بيونغ 
الفت.  أمر  مقابل  دون  الموقع  تفكيك  عن  يانغ 
اسان  معهد  في  الخبير  هيون  ميونغ  غو  ويرى 
يسعى  الطرفين  من  كاًل  أن  السياسية  للدراسات 

إلى الوصول إلى القمة بأقوى موقع ممكن.
وسائل  عدسات  أمام  الموقع  تفكيك  وسيسمح 
على  نقاط  بكسب  يانغ  لبيونغ  األجنبية  اإلعالم 
إن  وقال  القمة.  فشلت  إذا  حتى  الدولي  الصعيد 
لألسرة  تقول  أن  من  ستتمكن  الشمالية  »كوريا 
نزع  إلى  للتوصل  بوسعها  ما  فعلت  إنها  الدولية 
إلى ذلك  النووي عبر مفاوضات لكنها لم تتوصل 

بسبب الضغوط األميركية«.
وروسيا  الصين  من  صحفيون  واستقل 
والواليات المتحدة في بكين طائرة متوجهة إلى 
أن  يفترض  التي  الشمالية،  كوريا  في  يونسان 
ساعة  لعشرين  والحافالت  بالقطار  منها  يسافروا 
التجارب  موقع  حتى  الشرقي،  الساحل  طول  على 

النووية.
لم  الجنوبيين  الكوريين  الصحفيين  لكن 
أكدت  بينما  الطائرة،  زمالءهم على متن  يرافقوا 
بشأن  الشمال  من  تأكيد  أي  تتلق  لم  أنها  سول 

بالحضور. لهم  السماح 
الجنوبية  الكورية  التوحيد  وزارة  وأعلنت 
لكنها  يانغ،  بيونغ  موافقة  تلقت  أنها  األربعاء 
إلى  الصحفيون  هؤالء  سينضم  كيف  توضح  لم 

زمالئهم.
أن  الثالثاء  أعلن  الوزارة  باسم  ناطق  وكان 
وهو  مباشرة  رحلة  لهم  تستأجر  أن  يمكن  سول 
اتفاق سالم منذ  غياب  البلدين في  بين  نادر  أمر 
ما  اللذين  البلدين  بين   )1953-1950( النزاع 

زاال نظريًا في حالة حرب.

سول، واشنطن – وكاالت

باريس–وكاالت

روما–وكاالت

كراكاس – وكاالت

<    الرئيس األميركي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي في البيت األبيض 
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لحكومة  إيطاليا  في  للحكم  المرتقب  الوصول  ينذر 
شعبوية مناهضة للمؤسسات األوروبية وتنتمي ألقصى 
اليمين بمزيد من التشدد في طريقة التعامل مع تدفق 
باحتمال  الفائزة  األحزاب  لوحت  بعدما  المهاجرين 

القيام بعمليات طرد جماعية.
نجوم«  »خمس  حركة  يضم  ائتالف  استعداد  ومع 
المناهضة للمؤسسات وحزب »الرابطة«، لتولي الحكم 
رحلة  بعد  إيطاليا  إلى  المهاجرين  وصول  فرص  فإن 
تبدو  ليبيا،  من  انطالقًا  البحر  في  بالمخاطر  محفوفة 

ضئيلة أكثر.
وبهدف التصدي لتدفق المهاجرين من ليبيا، وقعت 
مثيرة  اتفاقات  واليتها  المنتهية  الوسط  يسار  حكومة 
منها  محلية،  وسلطات  الليبية  الحكومة  مع  للجدل 
مجموعات مسلحة. وقد وصل نحو 700 ألف شخص إلى 

السواحل اإليطالية منذ 2013.
ولوقف هذه المأساة اإلنسانية، قامت إيطاليا وبدعم 
السواحل  خفر  عناصر  بتدريب  األوروبي،  االتحاد  من 
اعتراض  أجل  من  بالمعدات  وتزويدهم  الليبيين 

المراكب قبل وصولها إلى المياه الدولية.
وصول  الداخلية  وزارة  سجلت  العام،  مطلع  ومنذ 
من  آخرين  و3500  ليبيا  من  انطلقوا  شخص   7100

تونس أو الجزائر أو اليونان.
الليبيون  اعترض  الدولية،  الهجرة  وكالة  وبحسب 
إلى  للوصول  يسعون  كانوا  شخص   6500 بدورهم 

الطرف الجنوبي األقصى ألوروبا.
ستدفع  إنها  قالت  الجديدة  الشعبوية  والحكومة 
الخارجية  الحدود  لتعزيز  األوروبي  االتحاد  في  الشركاء 
المهاجرين  من  إنصافًا  أكثر  حصة  وقبول  لالتحاد 
أيضًا  وتريد  تلقائي.  وبشكل  القارة  في  المنتشرين 
ومواطني  المرفوضين  وترحيل  اللجوء  إجراءات  تسريع 

دول تعتبر »آمنة«.

تراجع األعداد وليس المعاناة
الحكومة  ستعيد  العملية  تمويل  في  وللمساعدة 
4.2 مليارات يورو   ،2017 تخصيص قسم من ميزانية 
)4,8 مليار دوالر( التي رصدت لعمليات اإلنقاذ، لتقديم 

المساعدة الصحية وإدارة مراكز االستقبال.
إيطاليا  إلى  الواصلين  المهاجرين  أرقام  وتراجعت 
يوليو  إلى   2016 يوليو  من  الفترة  في   80% بنحو 
2017 بعد أن توصل ماركو مينيتي، المنسق المخضرم 

للداخلية  وزيرًا  أصبح  والذي  االستخبارات  أجهزة  في 
لوضع  طرابلس  مع  اتفاق  إلى   ،2016 ديسمبر  في 

المهاجرين في مراكز اعتقال على األراضي الليبية.
وتراجعت أعداد الواصلين أيضًا بسبب تغيير رئيس 
في تلك اإلجراءات. ففيما كان خفر السواحل اإليطالي 
روما،  من  اإلنقاذ  عمليات  بتنسيق  يقوم  السابق  في 

أصبحت تلك السلطة اآلن بشكل كبير مع طرابلس.
مهم.  الفارق  ذلك  فإن  للمهاجرين،  وبالنسبة 
فالتنسيق من جانب روما يعني نقلهم إلى إيطاليا، فيما 
في  حلمهم  انتهاء  يعني  المهمة  تلك  طرابلس  تولي 

الهجرة واالحتجاز في مراكز ظروفها صعبة.

كونتي رئيسا للوزراء
مشاورات  اإليطالي  الرئيس  أجرى  أخرى،  ناحية  من 

الثالثاء غداة اقتراح زعيمي »خمس نجوم« و»الرابطة« 
لمنصب  كونتي  جوزيبي  المعروف  غير  المحامي  اسم 

رئيس الوزراء في حكومة ائتالف شعبوية جديدة.
مجلس  رئيس  ماتاريال  سيرجو  الرئيس  واستقبل 
اليزابيتا  الشيوخ  مجلس  ورئيسة  فيكو  روبرتو  النواب 
البرتي كاسيالتي بعد طرح اسم كونتي )54 عامًا( عليه 
خالل محادثات في مكتب الرئاسة مع زعيم حركة خمس 
القومي  الرابطة  حزب  وزعيم  مايو،  دي  لويجي  نجوم 

ماتيو سالفيني.
الرسمية  المدونة  على  مايو  دي  لويجي  وكتب 
كونتي  جوزيبي  اسم  »اقترحنا  نجوم:  خمس  لحركة 
وأضاف:  اإلثنين.  مساء  الجمهورية«  رئيس  على 

»أعتز به ألنه يمثل باختصار حركة خمس نجوم«.
حزب  خيار  هو  كونتي  أن  الحقًا  سالفيني  وأكد 

فيديو  بث  في  وذلك  الحكومة،  لرئاسة  الرابطة 
مباشر على »فيسبوك« ألكثر من مليوني متابع.

وقال سالفيني: »كونتي خبير في تبسيط وتقليص 
اإلدارة، وهو  البيروقراطية وتنظيم ماكينة  اإلجراءات 

الشراكات«. الكثير من  ما يطلبه منا 
وتعرف اإليطاليون على كونتي، الخبير في القانون 
في  العامة  االنتخابات  قبيل  األولى  للمرة  اإلداري، 
تعني  وزارية  لحقيبة  مايو  دي  واقترحه  مارس، 
تحتها  ترزح  التي  البيروقراطية  اإلجراءات  بتنظيم 

إيطاليا.
وكان كل من دي مايو وسالفيني استبعدا في البدء 
شكوك  إثارة  بعد  التكنوقراط  من  حكومة  تشكيل 
حول إمكانية عقد ائتالف. لكن زعيمي الحزبين رفضا 
شخص  اختيار  أسباب  حول  صحفيون  وجهها  أسئلة 

الحكومة. رئيس  لمنصب  نسبيًا كمرشح  غير معروف 
كويرينالي  قصر  مغادرة  لدى  مايو  دي  وقال 
مليون   11 فريقي.  في  »كان  اإلثنين:  الرئاسي 
»جميع  سالفيني:  قال  فيما  له«،  صوتوا  إيطالي 

الوزراء سياسيون«. رؤساء 

قلق في أسواق المال
له  توصل  الذي  التغيير«  حكومة  »عقد  يتطرق  وال 
الحزبان الرئيسيان الفائزان في االنتخابات، والمؤلف 
منطقة  من  المنفرد  الخروج  إلى  صفحة،   58 من 
اليورو، بعكس مسودات سابقة تم تسريبها لوسائل 
فرضت  التي  التقشف  سياسات  يرفض  لكنه  اإلعالم. 
بتدابير  مقترحات  ويتضمن  المالية  األزمة  بعد 

مشددة إزاء الهجرة واألمن.
العقد  في  المكلفة  المالية  اإلجراءات  وأقلقت 
أقلقها  كما  المال  أسواق  باليورو،  المشككة  ونبرته 

طرح اسم كونتي لرئاسة الوزراء.
صحيفة  في  األحد  نشر  استطالع  بحسب  لكن 
إنهم  قالوا  اإليطاليين  من   60% فإن  الريبوبليكا، 
وحزب  نجوم  خمس  حركة  تضم  حكومة  يؤيدون 

الرابطة.
خبرته  باستثناء  كونتي  عن  الكثير  يعرف  وال 
وبعده  األكاديمي  المجال  وفي  القانون  في  الكبيرة 
عن عالم السياسية. كما أنه المحامي الشخصي لدي 

مايو.
وسيضم كونتي على األرجح دي مايو وسالفيني في 
نجوم  خمس  حركة  زعيم  ويطمح  الحكومي.  فريقه 
فيما  االقتصادية  التنمية  حقيبة  لتولي  تقارير  بحسب 

الداخلية. الرابطة لمنصب وزير  يسعى زعيم حزب 

انتقامية  تدابير  تتخذ  قد  أنها  واشنطن  أعلنت 
نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  قرار  بعد  جديدة 
األحد  جديدة  لوالية  انتخابه  أعيد  الذي  مادورو، 
طرد  بحدة،  الدولية  األسرة  انتقدته  اقتراع  في 
العقوبات  على  ردًا  كراكاس،  في  لها  ممثلين  أرفع 

األميركية األخيرة.
في  ألقاه  خطاب  في  االشتراكي  الرئيس  وقال 
بأعمال  القائم  »أعلنت  االنتخابي  الوطني  المجلس 
غير  شخصًا  روبنسون(  )تود  المتحدة  الواليات 

مرغوب فيه وأعلن أنه سيغادر خالل 48 ساعة«.
المسؤول  طرد  أيضًا  مادورو  نيكوالس  وأعلن 
براين  األميركية،  الدبلوماسية  البعثة  في  الثاني 
نارانجو، الذي اتهمه بأنه يمثل وكالة االستخبارات 
كراكاس.  في  ايه(  آي  )سي  األميركية  المركزية 
وليس هناك تمثيل دبلوماسي على مستوى السفراء 

بين البلدين منذ 2010.
ردًا على مرسوم  الطرد جاء  قرار  إن  وقال مادورو 
وقعه نظيره األميركي دونالد ترامب اإلثنين، للحد 

من قدرة كراكاس على بيع أصولها.
إال أن واشنطن يمكن أال تكتفي بذلك. فقد قال 
إن  الثالثاء  األميركية  الخارجية  وزارة  في  مسؤول 
مماثلة  »تدابير  تتخذ  أن  يمكن  المتحدة  الواليات 
الحكومة  من  التبيلغ  »نتسلم  عندما  مالئمة« 

الفنزويلية عبر القنوات الدبلوماسية«.
في  الجديدة  األميركية  العقوبات  هذه  وتندرج 

سياق االنتقادات الدولية بعد فوز مادورو )55 عامًا( 
لمنافسه   21،2% مقابل  في  األصوات  من   68% بـ 
االنتخابات  في  عامًا(   56( فالكون،  هنري  الرئيس، 
 54% بلغت  قياسية  امتناع  نسبة  فيها  سجلت  التي 
بـ  نددت  التي  المعارضة  أحزاب  غالبية  ومقاطعة 

»التحايل«.

 االتحاد األوروبي ينتقد »مخالفات«
المعلنة  النتائج  األمــيــركــيــون  وصــف  وبينما 
ليما«  »مجموعة  أيضًا  رفضتها  بـ»المهزلة«، 
ومن  الالتينية  أميركا  من  بلدًا   14 من  المؤلفة 
وكندا  والــبــرازيــل  األرجنتين  وتضم  الكاريبي، 
منذ  الدول  هذه  واستدعت  والمكسيك.  وكولومبيا 

اإلثنين سفراءها في فنزويال.
وقالت  الثالثاء.  نبرتها  أيضًا  بروكسل  ورفعت 
وزيرة خارجية االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني 
)فرض(  في  ينظر  األوروبي  »االتحاد  إن  بيان  في 
يوم  تخللت  عديدة  بـ»تجاوزات  منددة  عقوبات«، 

االنتخابات بما فيها شراء أصوات«.
وحيال هذه االنتقادات، حافظت كراكاس على ثبات 
اإلعالن  ولدى  عليها.  مؤامرة  عن  وتحدثت  موقفها 
المجلس  رئيسة  قالت  مادورو،  انتخاب  الرسمي عن 
الوطني االنتخابي التشافية تيبيساي لوسينا »لم نر 
من قبل أبدًا هجومًا دوليًا قاسيًا إلى هذا الحد شبيهًا 

بالهجوم الذي يستهدف هذه العملية« االنتخابية.
أما وزارة الخارجية فانتقدت »اإلعدام بال محاكمة 
من  لفنزويال  والمالي«  السياسي  الصعيدين  على 
قبل الواليات المتحدة حيث يحكم »نظام استعالئي، 

المسلمات  من  مستوحى   )...( وتدخلي  عنصري 
الضارة لكو كلوكس كالن« في إشارة إلى عصابات 
البيض العنصرية في أميركا في الستينات من القرن 

الماضي.

توقيف عسكريين
أحد  الثالثاء  الفنزويلي  العسكري  القضاء  وسجن 
الفنزويلية،  المسلحة  القوات  من  ضابطًا  عشر 
استقرار  إلى  تسيء  بتحركات  للقيام  التآمر  بتهمة 

منظمة  محامية  وقالت  ــادورو.  م الرئيس  عهد 
حقوق  عن  للدفاع  الحكومية  غير  بينال«  »فورو 
واجهوا  الضباط  إن  تــوريــس،  ماريا  اإلنــســان، 
التمرد  على  والتحريض  »بالتمرد  اتهامات 
العسكري وخيانة األمة«. وبجرائم ضد االنضباط 

غير  فينيزوالنا«  »جوستيسيا  منظمة  وأعلنت 
 2003 منذ  أوقفوا  عسكريًا   92 أن  الحكومية 

.2018 34 في  بتهمة التآمر، منهم 
إداري«  عقابي  »تدبير  اتخذ  أخرى،  جهة  من 
»الناسيونال«  صحيفة  موقع  حق  في  الثالثاء 
تحدث  مديرها  ألن  المرموقة،  اليومية  الفنزويلية 
الوطنية  اللجنة  وكانت  سياسي«.  »انتقام  عن 
عن  »باالمتناع  الصحيفة  موقع  أمرت  لالتصاالت 
المواطنين  طمأنينة  تهدد  أن  يمكن  أخبار  نشر 

واستقرارهم«.
في  للعاملين  الوطنية  النقابة  وانتقدت 
الحكومة ضد وسائل  الصحافة تصعيد »هجمات« 
فضاءات  لخنق  منهجية  »بسياسة  منددة  اإلعالم، 

ومصادرتها«. والمعارضة  والنقد  التعبير  حرية 
غير  بوبليكو«  »اسباسيو  منظمة  وذكرت 
عن  توقفت  قد  إعالمية  وسيلة   51 أن  الحكومية 
محطة   -46 الماضي  العام  فنزويال  في  العمل 
وصحيفتان-  تلفزيون  محطات  وثالث  إذاعية 
ونقص  االقتصادية  والمشاكل  العقوبات  بسبب 

الدولة. واحتكار  الورق 

اقتصادية كارثة 
كارثة.  فنزويال  تواجه  االقتصادي،  الصعيد  وعلى 

الالتينية  أميركا  في  بلد  أغنى  كانت  فبينما 
باتت  الهائلة،  النفطية  احتياطاتها  بفضل 
للمواد  الحاد  والنقص  الكبير  التضخم  تكافح 
وقد  األخيرة.  السنوات  في  واألدويــة  الغذائية 
الفنزويليين  آالف  مئات  اآلن  حتى  األزمة  دفعت 
مــادورو  لكن  الخارج،  إلى  البالد  مغادرة  إلى 
االقتصادية  ــحــرب  »ال هــو  السبب  أن  يــؤكــد 
»ثورة  بـ  ووعد  واشنطن.  من  المدعوم  لليمين« 
واليته  خالل  ــار  االزده إلى  تــؤدي  اقتصادية« 

نية. لثا ا
مويا-اوكامبوس  دييغو  المحلل  واعتبر 
البريطاني  ماركيت«  اس  اتش  »أي  مركز  من 
العزلة  من  مزيد  هو  األفق  في  يلوح  »ما  أن 
الصعوبات  من  ومزيد  والتجارية  الدبلوماسية 

والتمويل«. االعتمادات  إلى  للوصول 
نفطي  حظر  بفرض  المتحدة  الواليات  وتلوح 
فنزويال  على  مدمرة  عواقبه  تكون  أن  يمكن 
وكاالت  وأدرجتها  الخام  نفطها  ثلث  تبيعها  التي 
السداد  عن  العجز  خانة  في  االئتماني  التصنيف 
كارلوس  الدولية،  العالقات  خبير  وقال  الجزئي. 
لمقاطعة  تتعرض  بدأت  »فنزويال  إن  روميرو، 
وحلفائها،  المتحدة  الواليات  من  اقتصادية 

النظام«. لبقاء  مؤلمًا  سيكون  وهذا 
أبرز  إحدى  »أسيركا«  أعلنت  الثالثاء،  ومساء 
نشاطاتها  وقف  عن  البالد،  في  الجوية  الشركات 
بربارا،  سانتا  شركة  وقف  على  أسابيع  ثالثة  بعد 
التي  الدولية  الشركات  من  طويلة  قائمة  إثر 

فنزويال. في  العمل  عن  توقفت 

تضامنًا مع عمال السكك الحديد

انضم موظفو القطاع العام في فرنسا إلى إضراب عمال سكك الحديد، الثالثاء، لالحتجاج 
على إصالحات مقترحة للرئيس إيمانويل ماكرون الذين اعتبروا أنه يشن »هجومًا« على 

الخدمات المدنية وأمنهم االقتصادي.
وكان الثالثاء هو اليوم الثالث من االضطرابات الواسعة في حركة النقل والتظاهرات 
التي نفذها موظفو القطاع العام منذ انتخاب ماكرون العام الماضي الذي تعهد خفض 

اإلنفاق الحكومي وتقليص الوظائف وإجراء إصالحات في قطاعات واسعة.
وأيدت جميع نقابات الموظفين الحكوميين إضراب الثالثاء، في مشهد تكاتف نادر من 

نوعه لم يحصل منذ نحو 10 سنوات.
الحضانة  ودور  المدارس  على  اإلضراب  وأثر 
فيما  الكهرباء،  مرافق  وبعض  الطيران  ورحالت 
شارك  حيث  النقل،  حركة  في  اضطرابات  وقعت 
من  المقبلة  الجولة  قبل  الموظفين  بعض 
الثالثاء  متأخر  وقت  في  تبدأ  التي  اإلضرابات 
للسكك  الوطنية  الشركة  في  ليومين  وتستمر 

الحديدية الفرنسية.
وقالت برنانديت غروازون من »االتحاد النقابي 
جميع  العام،  القطاع  »بفضل  إنه  الوحدوي« 
النقابات ستكون متحدة« وأضافت: »هذا يظهر 

أهمية التحرك«.
إصالحات  تطبيق  الوسطية  الحكومة  وتعتزم 
في القطاع العام اعتبارًا من السنة المقبلة يمكن 
أن تؤدي إلى استخدام أكبر للعمال المتعاقدين 
في بعض الخدمات الحكومية واقتطاع 120 ألف 

وظيفة من 5.6 ماليين بحلول 2022.
يستعد  وقت  في  الرواتب  الحكومة  وجمدت 

وزير الدولة للخدمة العامة أوليفييه دوسوب إلجراءات لخفض النفقات.
وضعهم  إلغاء  تعتزم  الحكومة  تكون  أن  الحكوميين  الموظفين  من  العديد  ويخشى 
الخاص ومزايا ضمان توظيفهم مدى الحياة، وهي تدابير تم إبالغ الموظفين الجدد في 

الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية بها.
وتسبب إضراب نفذه عناصر في الشرطة من أجل مزايا تقاعدهم باضطراب حركة السير 

في الطريق الدائري المحيط بباريس.
%49 بأنهم  لكن االحصاءات تشير إلى أن الحراك يحاول حشد دعم واسع، حيث أفاد 
ال يدعمون الموظفين المضربين وذلك في استطالع أجراه معهد »فيافويس« ونشرته 

جريدة »لو فيغارو« الفرنسية فيما أعرب %40 عن دعمهم للتحرك.
وتتزامن نتائج االستطالع مع تلك المرتبطة باإلصالح في قطاع سكك الحديد الذي أثار 
أطول سلسلة إضرابات على اإلطالق في الشبكة. وفي استطالع أجرته شركة »آي فوب« 
إضراب  أن  المستطلعين  من   42% اعتبر  األحد،  ديمانش«  دو  »جورنال  جريدة  ونشرته 

الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية مبرر، مقابل %58 رأوا عكس ذلك.

إضراب القطاع العام في فرنسا 
رفضًا إلصالحات ماكرون

< زعيم حركة خمس نجوم لويغي دي مايو )يسار( والمحامي اإليطالي جوزيبي كونتي 

<  الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو يحيي أنصاره في كراكاس بعد إعالن  فوزه بوالية ثانية 

< إيمانويل ماكرون
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إيران  ضد  تصعيدها  المتحدة  الواليات  واصلت 
أعقاب  في  اللبناني،  اهلل  حزب  وتحديدًا  وحلفائها، 
من  األحادي  االنسحاب  األميركي  الرئيس  قرار 
االتفاقية الدولية بشأن برنامج طهران النووي، على 
وتحذيرهم  األوربيين  حلفاءها  تحفظات  من  الرغم 
الشرق  منطقة  في  الوضع  تصعيد  عواقب  من 

األوسط الملتهبة.
بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية  وزير  وأكد 
الثالثاء أنه »يجب أن يختار اإليرانيون بأنفسهم نوع 
جديد  من  بذلك  مطلقًا  يريدونهم«،  الذين  القادة 
تغيير  في  المتحدة  الواليات  رغبة  حول  التكهنات 

للنظام في طهران.
خطاب  أول  في  اإلثنين  صرح  بومبيو  وكان 
مطول يلقيه بعد توليه منصب وزير الخارجية خلفًا 
لريكس تيلرسون، »في نهاية المطاف، على الشعب 
اإليراني اختيار قادته«، وذلك خالل عرضه الشروط 
مع  العالقات  واشنطن إلعادة  التي تضعها  القاسية 
إيران، مرفقة بتهديد بفرض العقوبات »األقوى في 
النظام  على  مسبوق  غير  مالي  و»ضغط  التاريخ« 

اإليراني«.
صحفيين  أمام  التصريحات  هذه  بومبيو  وكرر 
الثالثاء. وقال »على اإليرانيين أن يختاروا بأنفسهم 

نوع القيادة التي يريدونها«.
اعترافًا  التصريحات  هذه  في  عدة  خبراء  ورأى 
النظام  إسقاط  هو  النهائي  هدفها  باستراتيجية 
الذي انبثق عن الثورة اإلسالمية في 1979، والذي 
وتدافع  األميركية–اإليرانية.  العالقات  قطع  تاله 
دوائر المحافظين الجدد في أميركا عن هذه الفكرة 
على الرغم من التساؤالت التي تثيرها بعد التدخل 
نظام   2033 في  أطاح  الذي  العراق  في  األميركي 
بمن  خطأ،  كثير  ويعتبره  حسين  صدام  الرئيس 

فيهم الرئيس دونالد ترامب.
باسم  الناطقة  نفت  الثالثاء،  سؤال  على  وردًا 
وزارة الخارجية األميركية هيذر نويرت أواًل أن يكون 

لكنها  للنظام.  تغيير  علنًا على  يعملون  األميركيون 
لم تخف أن الواليات المتحدة لن تنظر باستياء إلى 

تغيير كهذا.
المتحدة  الواليات  سياسة  إن  نويرت  وقالت 
اإليرانيون  قرر  إذا  لكن  النظام،  تغيير  »ليست 
سيكون  ذلك  فإن  آرائهم،  عن  التعبير  ما  وقت  في 
بالتأكيد أمرًا مرحبًا به«. وتحدثت نويرت عن شعور 
اإليرانيين »المتزايد باإلحباط«. وقالت إن »الشعب 
اإليراني يعيش منذ زمن طويل في ظل نظام يسيء 
معاملته«. وأكدت الناطقة باسم الخارجية األميركية 
في  جديدة  بحقبة  »ترحب«  المتحدة  الواليات  أن 

طهران.
أثار  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وكان 
عند  مايو  من  الثامن  في  صرح  عندما  تساؤالت 
اإليرانيين  بأن  النووي،  االتفاق  انسحابه من  إعالن 

»يستحقون أمة تحقق العدالة ألحالمهم«.
لترامب،  الخاص  المحامي  جولياني  رودي  وأشاد 
أمام  وقال  »الصارم«.  األميركي  الرئيس  بموقف 
معارضين إيرانيين في المنفى »لدينا رئيس التزامه 

بتغيير النظام ال يقل عن التزامنا«.
من جهة ثانية، يشير محللون للسياسة الخارجية 
إلى تعيين اثنين من »الصقور« في مناصب رئيسية 
القومي جون  األمن  بما في ذلك بومبيو ومستشار 
إلى  الماضي  في  دعيا  وبولتون  وبومبيو  بولتون. 

تغيير في النظام في إيران.
إيران  في  الشعب  أن  مقتنع  »أنا  بومبيو  وقال 
عن  الكف  إلى  بالده  يقود  آخر  مسارًا  يرى  عندما 

التصرف بهذه الطريقة، فإنه سيختار هذا المسار«.
وبعد أيام من قرار ترامب باالنسحاب من االتفاق 
استهدفت  عقوبات  فرض  واشنطن  أعلنت  النووي، 
العام  أمينه  ذلك  في  بمن  اللبناني،  اهلل  قادة حزب 
حسن نصر اهلل ونائبه. وأيد عدد محدود من حلفاء 
والمملكة  إسرائيل  وتحديدًا  المتحدة،  الواليات 
والبحرين، قرار ترامب  السعودية واإلمارات  العربية 
االنسحاب من االتفاق، وأعلنوا بدورهم عن عقوبات 
السعودية  وتتهم  اللبناني.  اهلل  حزب  بحق  مماثلة 
الحوثيين  لجماعة  الدعم  بتقديم  اهلل  حزب 

المتمردين باليمن، بأوامر من طهران.
وكان بومبيو كان أعلن أن بالده مستعدة لتوقيع 
اتفاق جديد مع طهران أكثر شمواًل واتساعًا مقابل 
الكامل  بالتخلي  بدءًا  قاسيًا  شرطًا  لـ12  االستجابة 
اليورانيوم، ونهاية  النووي وتخصيب  عن برنامجها 
تقديم  عن  والتوقف  اإلقليمية  سياستها  بتغيير 
الدعم العسكري لنظام الرئيس السوري بشار األسد، 
في  اهلل  وحزب  العراق،  في  الشيعية  األحزاب  ودعم 

لبنان.
فرنسا: العقوبات تدعم المتشددين في طهران

جان  الفرنسي  الخارجية  وزير  صرح  ناحيته،  من 
السياسة األميركية  االربعاء بأن  ايف لودريان أمس 

حساب  على  المحافظين  ستشجع  إيران  بشأن 
المعتدلين في طهران وتزيد من عدم االستقرار في 
الشرق األوسط. وقال لودريان إلذاعة »فرانس انتر« 
التي تنظم ضد  العقوبات  المجموعة من  إن »هذه 
في  بالعكس، ستشجع  بل  الحوار،  لن تسهل  إيران 
إيران قوة المحافظين، وهذا يضعف الرئيس )حسن( 
نهاية  »في  وأضاف  التفاوض«.  يريد  الذي  روحاني 
المنطقة  يعرض  أن  يمكن  التموضع  هذا  المطاف 

لخطر أكبر مما تواجهه اليوم«.
وسيؤدي انسحاب واشنطن هذا إلى إعادة فرض 
سلسلة من العقوبات األميركية على الشركات التي 
تتعامل مع طهران بينما يعول الرئيس روحاني على 

اتفاق إلخراج بلده من العزلة وإنعاش اقتصاده.
»انفجار  من  مخاوفه  الفرنسي  الوزير  وكرر 
إقليمي« بسبب ترابط األزمتين السورية واإليرانية. 
إذا كان هناك »خطر  ورد بـ»نعم«، على سؤال عما 
إطالق  إلى  الصدد  هذا  في  وأشار  حرب«.  اندالع 
صواريخ عبر »اسلحة إيرانية متمركزة في سورية«، 
العاشر من مايو على منطقة في الجوالن الذي  في 
هذا  في  واسع  إسرائيلي  رد  تاله  إسرائيل،  تحتله 
الحتمال  اجتمعت  الشروط  »كل  أن  وأضاف  البلد. 
ربما عن  ربما عمدًا  ما  وقع حدث  إذا  انفجار  حدوث 

غير عمد«.

روحاني لبومبيو: من انتم؟
التهديدات  روحاني  اإليراني حسن  الرئيس  ورفض 
دول  باقي  أن  معتبرًا  لبالده،  بومبيو  وجهها  التي 
المتحدة  الواليات  تقرر  بأن  ترضى  تعد  لم  العالم 

عنها.
األنباء  وكاالت  نقلته  بيان  في  روحاني  وقال 
اإليرانية إن »العالم اليوم ال يرضى بأن تقرر الواليات 
إيران وعن  لتقرروا عن  أنتم  )...( من  عنه  المتحدة 
ولى«.واضاف  قد  التصريحات  هذه  زمن  إن  العالم؟ 
روحاني أن »الشعب اإليراني سمع تصريحات كهذه 

مئات المرات وهو ال يعيرها اهتمامًا«.

المقداد: ال حديث عن انسحاب إيران
من ناحية أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية السوري 
بقاء  أو  انسحاب  أن  األربعاء  أمس  المقداد  فيصل 
القوات المتواجدة على األراضي السورية بدعوة من 
الحكومة، وبينها إيران وحزب اهلل اللبناني، هو شأن 

يخص دمشق و»غير مطروح للنقاش«.
الروسي  الرئيس  تحدث  بعدما  ذلك  ويأتي 
انسحاب  عن  الماضي  األسبوع  بوتين  فالديمير 
قريب »للقوات االجنبية« من سورية، وتكرار مبعوثة 

الخاص لدمشق لنفس المطلب.
وقال المقداد في مقابلة مع وكالة األنباء الروسية 
إيرانية  قوات  انسحاب  بشأن  نوفوستي«  »ريا 
مطروح  غير  الموضوع  »هذا  اهلل،  حزب  ومقاتلي 

الجمهورية  سيادة  سياق  في  يأتي  ألنه  للنقاش 
ومن  أرضها  على  يكون  من  على  السورية  العربية 

ال يكون«.
لقاء  خالل  الخميس  أعلن  بوتين  الرئيس  وكان 
مع الرئيس السوري بشار االسد في منتجع سوتشي 
أن بداية العملية السياسية في سورية ستساهم في 

انسحاب »القوات المسلحة األجنبية« من البالد.
التصريحات  هذه  الروسية  السلطات  وفسرت 
إلى  الكرملين  موفد  اعتبر  فقد  متناقضة.  بطريقة 
التصريحات  هذه  أن  الفريتييف  الكسندر  سورية 
بالتأكيد  اهلل  وحزب  األتراك  »األميركيين،  تعني 

واإليرانيين«.
لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
األجنبية  بالقوات  يتعلق  بوتين  إعالن  أن  اوضح 
بطريقة  الواقع  األمر  »بحكم  سورية  في  الموجودة 
غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي«، وهذا 

يستبعد على ما يبدو إيران حليفة دمشق.
حليفة  قوات  »دعت  سورية  أن  المقداد  وأكد 
اإلرهاب،  على  الحرب  في  لمساعدتها  وصديقة 
ومن بين هذه القوات قوات روسية وإيرانية وخبراء 
إيرانيون وأخوة في حزب اهلل وكل هذه األطراف هي 
معنية بالحرب على اإلرهاب وال تنتهك سيادة وحرمة 
أراضي الجمهورية العربية السورية وتعمل بتنسيق 

تام مع الدولة السورية في الحرب على اإلرهاب«.
ال  »أنا  الروسية  الوكالة  مع  المقابلة  في  وأضاف 
القوى  يقصدون  إطالقًا  الروس  األصدقاء  أن  أعتقد 
مشروع  بشكل  سورية  دخلت  التي  الجيوش  أو 
السورية«.  العربية  الجمهورية  حكومة  وبموافقة 
دخلت  التي  القوات  انسحاب  طلبت  روسيا  إن  وقال 
مثل  السورية  الحكومة  وموافقة  علم  دون  البالد 
القوات األميركية والفرنسية والتركية وقوات أخرى 
متواجدة على األراضي السورية بشكل غير مشروع.

سبتمبر  من  اعتبارًا  الروسي  الجيش  وتدخل 
السوري،  الجيش  جانب  إلى  سورية  في   ،2015
وساعده في استعادة القسم األكبر من األراضي التي 
كانت خاضعة لتنظيم الدولة اإلسالمية وفي إضعاف 

فصائل المعارضة إلى حد كبير.

بعد هزيمة «داعش» جنوب العاصمة

سكان دمشق ينعمون باألمان ومخيم اليرموك «غارق في الدمار»

داعيًا إياهم إلى شرب »نخب النصر«.   
يوم  حلول  قبل  الترتيبات  ننهي كل  أن  »علينا  نوّار  ويقول 
للغاية  مميزًا  األسبوع  هذا  االحتفال  سيكون  الخميس، 
لطالما  التي  القذائف  حرمته  بعدما  حاشدًا«،  والحضور 
الشرقية من  الغوطة  القديمة ومصدرها  استهدفت دمشق 

زبائنه المعتادين.
القوات الحكومية في 14 أبريل، وبعد شهرين  وتمكنت 
من العمليات العسكرية، من السيطرة على الغوطة الشرقية 
التي كانت تعد أبرز معقل للفصائل المعارضة في دمشق منذ 

العام 2012.
عامًا(   23( خليل  عمّار  يعاين  المحمول،  هاتفه  وعلى 
خارطة لسورية، مشيرًا إلى المناطق التي تمكن الجيش من 

السيطرة عليها في األشهر األخيرة.
ويوضح الشاب الجامعي بفخر »بات بإمكانك اآلن التوجّه 
من دمشق إلى ريفها، ومنه إلى حمص )وسط(، مرورًا بحماه 
غربًا،  الالذقية  إلى  إلى طرطوس وصواًل  والعودة  أردت،  إذا 

دون أن تكون هناك أي خشية أو خوف من اإلرهابيين«.

»بحكم المنتهية«
وبعدما كان دوي المعارك وتحليق الطائرات قد تراجع نسبيًا 
وموافقة  الشرقية  الغوطة  معارك  انتهاء  منذ  دمشق  في 
شمال  إلى  دفعات  على  مقاتليها  إجالء  على  فيها  الفصائل 
بدء  مع  العاصمة  على  مجددًا  الحرب  أجواء  خيمت  البالد، 
أكثر من شهر،  قبل  جنوب دمشق  في  العسكرية  العمليات 

والتي ترافقت مع قصف مدفعي وجوي كثيف.
وفي أحد المقاهي القريبة من الجامع األموي، يجلس فرج 
أصحابه،  برفقة  خشبي  كرسي  على  عامًا(   48( سفرجالني 
يتبادلون األحاديث والنقاشات السياسية وهم يلعبون النرد. 
ويقول »انتهت مرحلة من مراحل الحرب، لكن واقع الحال أن 
هناك مراحل أهم من هذه الحرب تتعلق بالوضع االقتصادي 

واالجتماعي«.

األمم المتحدة: »اليرموك غارق في الدمار«
أن حجم  الثالثاء  المتحدة  األمم  أعلنت  أخرى،  ناحية  من 
في  الفلسطينيين  لالجئين  اليرموك«  »مخيم  في  الدمار 

مع  صورة  محرز  إبراهيم  يلتقط  األموي،  الجامع  محيط  في 
بتعليق  مرفقة  انستغرام  تطبيق  على  وينشرها  أصدقائه 
»دمشق آمنة.. سورية بخير«، وذلك بعد ساعات من إعالن 
الجيش طرد تنظيم »داعش« من آخر معاقله جنوب العاصمة.

متأخر  وقت  حتى  أصدقائه  مع  تنزه  الذي  الشاب  ويقول 
ليل اإلثنين في دمشق القديمة »عمري 21 عامًا، عشت ثلثه 
الصعبة،  األوضاع  مع  شبابي  فترة  بدء  وتزامن  الحرب،  في 
لكن اآلن بعدما انتهى القصف والعمليات العسكرية، تشعر 
وكأن عمرًا جديدًا كتب لك«. ويضيف أنه بعد انتهاء الحرب 
جنوب  في  المطار  دوار  ساحة  وفي  جديدة«.  حياة  »إنها 
األسد  بشار  السوري  للرئيس  كبيرة  صورة  رفعت  دمشق، 
مرفقة بتعليق »وانتصر األسد«. وتتكرر الصورة ذاتها على 
باتجاه وسط  باب مصّلى  إلى ساحة  المؤدي  الطريق  طول 

العاصمة. كما تتصدر واجهات عدد من المحال التجارية.
دوريًا  القذائف  سقوط  من  تخل  لم  سنوات،  ست  وبعد 
ودوي المعارك وتحليق الطيران العسكري في األجواء، تنفس 
سكان دمشق الصعداء الثالثاء غداة إعالن الجيش سيطرته 
»مخيم  من  »داعش«  تنظيم  إثر طرد  العاصمة  كامل  على 
اليرموك« لالجئين الفلسطينيين وأحياء أخرى جنوب العاصمة 

تواجد فيها منذ العام 2015.
وجاء هذا التقدم الميداني بعد أسابيع من سيطرة القوات 
الحكومية على معاقل الفصائل المعارضة كافة في الغوطة 
الشرقية والقلمون الشرقي قرب دمشق، لتصبح دمشق مع 

ريفها »آمنة بالكامل« للمرة األولى منذ العام 2012.
في  الحرب  انتهاء  أن  دمشق  سكان  من  كثير  ويعتبر 
مدينتهم يشكل مقدمة النتهاء الحرب التي تعصف بالبالد 

منذ العام 2011.
وبعدما كانت الحواجز والنقاط األمنية في دمشق خصوصًا 
الهويات  في  التدقيق  تتولى  االشتباك  مناطق  من  القريبة 
وتجري عمليات تفتيش دقيقة، بات عناصرها يكتفون برفع 
شارات النصر والتلويح للمارة بعدما أمست المدينة »خالية 

من اإلرهابيين«، وفق السلطات السورية.

»نخب النصر«
ديّوب  نوّار  بدأ  القديمة،  دمشق  في  يملكه  مطعم  وفي 
ينظمها  غنائية  ألمسية  »استثنائية«  تحضيرات  عامًا(   41(
في  العسكرية  العمليات  »بنهاية  احتفااًل  المقبل  الخميس 
زبائنه عبر تطبيق واتساب  المدينة«. وينهمك في مراسلة 

دمشق يجعل عودة سكانه أمرًا صعبًا للغاية. ويُعد اليرموك 
أكبر المخيمات الفلسطينية في سورية، وكان يعيش فيه قبل 
اندالع النزاع 160 ألف شخص بينهم سوريون. لكن الحرب، 
للحصار  وعرضته   2012 العام  في  المخيم  إلى  التي وصلت 

والدمار، أجبرت سكانه على الفرار.
وقال المتحدث باسم وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
»اليرموك  غانيس،  كريس  )أونروا(  الفلسطينيين  الالجئين 
اليوم غارق في الدمار، ويكاد لم يسلم أي منزل من الدمار«، 
مضيفًا »منظومة الصحة العامة، المياه، الكهرباء والخدمات 

األساسية كلها تضررت بشكل كبير«.
كل  في  منتشر  الرحمة  العديم  النزاع  هذا  »ركام  وتابع 
يمكن  كيف  تخيل  الصعب  من  مماثلة،  أجواء  وفي  مكان. 

للناس العودة«.
وشاهد صحفيون في اليرموك اإلثنين خالل جولة نظمتها 
وزارة اإلعالم السورية للصحفيين أبنية ومنازل مدمرة شاهدة 
الشوارع  وسط  الركام  أكوام  وحالت  المعارك.  ضراوة  على 

دون دخول السيارات أو حتى عبور المشاة.
وقال مدير المكتب السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
المخيم هي  تحرير  تلي  التي  »الخطوة  إن  عبدالهادي،  أنور 
التمشيط األمني وإزالة الركام وإحصاء األضرار من أجل إعادة 

اإلعمار وإعادة البنية التحتية تمهيدًا لعودة السكان«.
يلزمه مياه وكهرباء  أال  )اليوم(  المدني  عاد  »إذا  وأوضح 
أنه  إلى  الفتًا  السكن؟«  ليتمكن من  وأمان  وخدمات  وطرق 
السورية  والدولة  أونروا  مع  اإلعمار  إعادة  مناقشة  »ستتم 

وبعض الدول المانحة«.
بين  مواجهات  ساحة  المخيم  تحول  النزاع،  اندالع  ومنذ 
أطراف عدة. في العام 2012، دارت معارك ضارية بين فصائل 
معارضة وقوات النظام، تسببت بموجة نزوح ضخمة، قبل أن 

تحاصره األخيرة، ما أدى إلى أزمة إنسانية حادة.
في بداية العام 2014، تداولت وسائل اإلعالم حول العالم 
تخرج  كبيرة  حشودًا  تظهر  المتحدة  األمم  نشرتها  صورة 
سيرًا على األقدام بين األبنية المدمرة بانتظار الحصول على 
المساعدات. وال تزال تعتبر من أكثر الصور تعبيرًا عن مآسي 

المدنيين في النزاع السوري.
ولم تدخل منظمة أونروا وفق غانيس، إلى المخيم منذ 
الجزء  على  »داعش«  تنظيم  سيطرة  منذ  أي   ،2015 العام 
األكبر منه. وقدر غانيس أن بين مئة إلى مئتين مدني فقط 
ال يزالون داخل اليرموك، بينهم كبار في السن أو مرضى لم 
يتمكنوا من الفرار. وقال »الوضع الذي يواجهونه في اليرموك 
إيصال  إلى  بحاجة  نحن  المعايير،  كافة  وفق  إنساني  غير 

مساعدة إنسانية عاجلة«.

نائبة اختارت مخرجة سينما فازت في «كان»

إعادة انتخاب بري رئيسًا ملجلس 
النواب اللبناني للمرة السادسة

عامًا(   80( بري  نبيه  األربعاء  أمس  اللبناني  النواب  انتخب مجلس 
يعقدها  جلسة  أول  في  التوالي،  على  السادسة  للمرة  له  رئيسًا 
بأكثرية  حلفائه  مع  اهلل  حزب  فيه  يحظى  الذي  الجديد  المجلس 

المقاعد.
ويأتي انتخاب بري، صاحب أطول والية في رئاسة مجلس النواب 
في العالم العربي، بعد إجراء لبنان في السادس من الشهر الجاري 
انتخابات تشريعية هي األولى منذ العام 2009، بعد انقطاع طويل 
مختلف  بين  حاد  وانقسام  متالحقة  وأمنية  أزمات سياسية  بسبب 

القوى.
لرئاسة  الوحيد  المرشح  اهلل،  لحزب  األبرز  الحليف  بري  وكان 
األربعاء  الشيعية. وفاز  الطائفة  إلى  لبنان  التي تعود في  البرلمان 
بأصوات 98 نائبًا من إجمالي 128 يشكلون أعضاء البرلمان مقابل 

29 ورقة بيضاء وورقة ملغاة.
قد  سيكون  مقبلة،  سنوات  ألربع  بري  انتخاب  أعيد  وبذلك، 
أمضى في نهايتها ثالثة عقود على رأس البرلمان اللبناني، علمًا 

بأنه عميد رؤساء البرلمانات العرب.
ويشغل بري الذي يتمتع بشعبية كبيرة في المناطق الشيعية، 
منصب رئيس مجلس النواب منذ العام 1992. ومنذ ذاك الحين، 

فاز المرشحين كافة على لوائحه بمقاعد في البرلمان.
في  اهلل  حزب  مع  بري  يرأسها  التي  أمل  حركة  تحالف  وفاز 
االنتخابات األخيرة بـ26 مقعدًا من أصل 27 مقعدًا تعود للطائفة 

الشيعية في البرلمان اللبناني.
-1975( األهلية  الحرب  خالل  يصنف  كان  الذي  بري  ووصل 
الثانية خالل فترة  الرئاسة  إلى سدة  الحرب«،  1990( بين »أمراء 

النفوذ السوري.
ونجح خالل المراحل السياسية كافة من فرض نفسه كوسيط 
األول  الحليف  الواقع  في  لكنه  المختلفة،  السياسية  القوى  بين 
والثابت لحزب اهلل، صاحب الزعامة األولى بين الشيعة في لبنان، 

والالعب النافذ في المشهد السياسي ككل.
بانتظار  أنه  على  بري  شدد  انتخابه،  بعد  ألقاها  كلمة  وفي 
البرلمان مشاريع تشريعية كبرى، من أهمها »إنجاز كل ما يتصل 
الصندوق  بإنشاء  متعلق  قانون  اقتراح  هذا  وفي  النفط،  بقطاع 

السيادي واقتراح قانون إنشاء شركة البترول الوطنية اللبنانية«.
ووّقع لبنان في التاسع من فبراير عقدًا مع ائتالف شركات دولية 
الروسية  و»نوفاتيك«  اإليطالية  و»إيني«  الفرنسية  »توتال«  هي 
للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 في مياهه اإلقليمية. 
وسيجري التنقيب في الرقعة 9 بمحاذاة جزء صغير متنازع عليه بين 
الجزء  هذا  ويُشكل  التنقيب.  أعمال  تشمله  ولن  وإسرائيل،  لبنان 

%8 من الرقعة 9، وفق شركة »توتال«.
حدودنا  على  حصنًا  سيشكل  النواب  »مجلس  أن  بري  وأكد 
الوطني  والرد  الدفاع  الجوية في  وأيضًا  والبحرية  البرية  السيادية 

دولة وجيشًا وشعبًا ومقاومة على عدوانية إسرائيل وانتهاكاتها«.
النواب،  مجلس  رئاسة  لمنصب  األصوات  احتساب  وخالل 
اعترضت النائبة بوال يعقوبيان، الفائزة الوحيدة من لوائح المجتمع 
اسم  عليها  كتبت  التي  ورقتها  قراءة مضمون  على عدم  المدني، 
المخرجة اللبنانية نادين لبكي، واحتسابها كورقة بيضاء. وبعد أخذ 

ورد، تم اعتبارها ورقة ملغاة.
لرئيس  نائبًا  الفرزلي  إيلي  النائب  كذلك  البرلمان  وانتخب 
بعد  األرثوذكسية،  للطائفة  يعود  الذي  المنصب  النواب،  مجلس 

فوزه على منافسه النائب أنيس نصار.
وسبق للفرزلي )68 عامًا( الذي يعرف عنه قربه من دمشق، أن 
شغل المنصب ذاته منذ انتخابه نائبًا في العام 1992 حتى العام 
2004. وخاض االنتخابات النيابية في دورتي 2005 و2009 بعد 

انسحاب الجيش السوري من لبنان ولم يحالفه الحظ.

بيروت–وكاالت

غزة، الهاي – وكاالت

دمشق–وكاالت

تاريخ  في  مهم  يوم  »هذا  المالكي  وقال 
في  وخصوصًا  برمتها  الدولية  المنظومة 
منظومة العدالة التي شكلتها األسرة الدولية 
ضد  رادع  وتشكيل  المجرمين  لمحاسبة 
ارتكاب جرائم تنضوي تحت والية المحكمة«.

التوتر  تفاقم  وسط  المالكي  اجتماع  وجاء 

في النزاع اإلسرائيلي–الفلسطيني واستشهاد 
في  يشاركون  كانوا  فلسطينيًا   60 من  أكثر 
تظاهرات احتجاج على قرار الواليات المتحدة 
القدس  إلى  أبيب  تل  من  سفارتها  نقل 

المحتلة، بنيران جنود االحتالل اإلسرائيلي.
تأتي  الخطوة  هذه  إن  المالكي  وقال 

فيها  بما  الناس«  ضد  الجرائم  حدة  »بسبب 
استهداف »المحتجين العزل في قطاع غزة«.

قضية  إلى  الفلسطينية  اإلحالة  وتشير 
االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة، 
قال  إذ  الشريف،  القدس  ذلك  في  بما 
المالكي إن »منظومة االستعمار االستيطاني 

رياض  الفلسطيني  الخارجية  وزير  طلب 
الجنائية  المحكمة  من  الثالثاء  المالكي 
جرائم  في  فوري«  »تحقيق  فتح  الدولية 
الشعب  ضد  عنصري  فصل  وجرائم  حرب 

الفلسطيني.
التقى  إسرائيل،  مع  متزايد  توتر  ووسط 
المالكي المدعية العامة في المحكمة الجنائية 
الدولية فاتو بنسودا واستمر االجتماع ساعة 
في مقر المحكمة في الهاي »إلحالة الحالة في 

فلسطين« إلى مكتبها.
االجتماع:  عقب  للصحفيين  المالكي  وقال 
مهمة  خطوة  فلسطين  دولة  اتخذت  »اليوم 
ألبناء  العدالة  تحقيق  طريق  على  وتاريخية 
الظلم  يعانون  زالوا  وما  عانوا  الذين  شعبها 

والجرائم المستمرة منذ عقود«.
إحالة  بنسودا  سلمت  قليل  »قبل  وأضاف: 
تحقيق  بفتح  تطالبها  فلسطين  دولة  من 
في  وتحديدًا  فلسطين  في  الحالة  في  فوري 
جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية السابقة 
بمنظومة  والمتصلة  والالحقة  والمستمرة 
االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي في أراضي 

دولة فلسطين المحتلة«.
وكانت المحكمة فتحت تحقيقًا مبدئيًا في 
اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 
العام  الفلسطينية  واألراضي  إسرائيل  في 
المنطقة،  إلى  زيارة  ورغم  أنها  إال   .2015
فتح  وهو  التالية  الخطوة  إلى  بعد  تنتقل  لم 
تحقيق شامل ربما يقود إلى توجيه اتهامات.

من  وتتعاظم  وتستمر  أقيمت  اإلسرائيلي... 
جريمة  ومنها  عديدة...  جرائم  ارتكاب  خالل 
طرد  إلى  يهدف  والذي  المحتل  استيطان 
بالمستوطنين،  واستبدالهم  الفلسطينيين 
جريمة هدم المنازل والقتل العمد للمدنيين 
وجميعها  الطبيعية  والموارد  األرض  وسرقة 

جرائم من اختصاص المحكمة«.
إلى  الفلسطينية  السلطة  وانضمت 
 2015 يناير  في  الدولية  الجنائية  المحكمة 
تأسست  الذي  روما  ميثاق  وقعت  أن  بعد 

المحكمة. بموجبه 
في  عضوًا  ليست  االحتالل  ودولة 
الرئيسة،  حليفتها  وكذلك  المحكمة، 
الخارجية  وزارة  وزعمت  المتحدة.  الواليات 
الثالثاء أن اإلحالة »خطوة ليس  اإلسرائيلية 

لها أي سند قانوني«.
الدولية  الجنائية  »المحكمة  أن  وأضافت 
القضية  على  قضائية  سلطة  لها  ليس 
اإلسرائيلية–الفلسطينية ألن إسرائيل ليست 
الفلسطينية  والسلطة  المحكمة  في  عضوًا 
»عدم  إلى  بنسودا  ودعت  دولة«.  ليست 
ورفض  الفلسطينية  للضغوط  الخضوع 

المحكمة«. الفلسطينية لتسييس  الجهود 
إال أن جماعات حقوقية دولية دعت بنسودا 
الكامل.  التحقيق  فتح  في  قدمًا  المضي  إلى 
العدالة  برنامج  مدير  ديكر  ريتشارد  وقال 
الدولي في منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
األميركية إن »عمليات القتل األخيرة في غزة 
تؤكد أهمية تحرك مدعية المحكمة الجنائية 
من  الحصانة  جو  انتشار  لمعالجة  الدولية 

العقاب في فلسطين«.

فلسطني تطالب «الجنائية الدولية» بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبها االحتالل

<   حسن روحاني<   مايك بومبيو 

<    جنود سوريون يرفعون شارة النصر في مخيم اليرموك المدمر في جنوب دمشق بعد طرد »داعش« 

<    نبيه بري

<  متظاهر فلسطيني بين إطارات مشتعلة خالل مواجهات على حدود قطاع غزة مع دولة  االحتالل 
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3613دوالر أميركي
1.6003يورو

1.8238الجنية االسترليني
0.363الريال السعودي
0.3706درهم إماراتي

0.2134االيوان الصيني

2018 23 مايو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

خبير اقتصادي مصري ــ أميركي**
نقاًل عن موقع »بروجيكت سينديكيت«*

)السبيل الوحيد لتخفيف 
الضغوط التي تدفع 

قيمة الدوالر إلى االرتفاع،  
هو االستعانة باستجابات 

سياسية فعالة(

الوقود  أزمة  لجنة  أن  النفط،  لتسويق  البريقة  شركة  أعلنت 
ضعاف  ــردع  ل الغاز  موزعي  على  الرقابة  وتيرة  شــددت  والــغــاز 
له  أنه »ال رحمة وال شفقه مع كل من تسول  النفوس، محذرة من 

المواطن«. زيادة معاناة  نفسه 
توزيع  متابعة  مكتب  رئيس  »مشاركة  إلى  الشركة،  وأشــارت 
على  والتأكيد  معنوياتهم،  لرفع  التفتيش  فرق  مع  والغاز  الوقود 

ضرورة إنهاء األزمة خالل هذا األسبوع«.
وتوقف  المستودعات،  بفتح  الموزعين  أغلب  التزام  إلى  ونوهت 
إطالق  بعد  السوداء  للسوق  بالجملة  األسطوانات  لبيع  تام  شبه 
من  األكبر  العدد  تكليف  إلى  الفتة  الغاز،  موزعي  ضد  الحمله 
الموزع  اقفال  من  محذرة  الجمعة،  سوق  منطقة  في  المفتشين 

العام. النائب  إلى مكتب  وإحالته  نهائيآ  المخالف 
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450 ألف برميل خسائر قطاع 
النفط الليبي يوميا نتيجة توقف 
بعض الحقول وعدم صيانة 
بعض األنابيب المتهالكة.

خالد بن عثمان
رئيس المجلس الليبي 
للنفط والغاز

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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من  ماكري  ماوريسيو  األرجنتيني  الرئيس  حكومة  طلبت 
إيقاف  إلى  يؤدي  أن  تأمل  قرضًا  الدولي  النقد  صندوق 
ومن  الفائدة،  أسعار  رفع  في  تسبب  الذي  البيزو  انهيار 
المنتظر أن يفضي إلى تباطؤ االقتصاد، كما يهدد برنامج 
اإلصالح. والواقع أن انقالب مصير االقتصاد جزئيًا، وليس 
ناجمة عن  نطاقًا  أوسع  يعكس ضغوطًا  تأكيد،  بكل  كليًا 
ارتفاع قيمة الدوالر األميركي مؤخرًا ــ وهي العملية التي 
النقدية  السياسة  من  كاًل  ألن  تتسارع،  أن  المنتظر  من 

والفوارق في النمو تحابي الواليات المتحدة اآلن.
من  لفترة  األميركي،  الفيدرالي  االحتياطي  بنك  كان 
الوقت اآلن، متقدمًا بمسافة كبيرة على البنوك المركزية 

األخرى المهمة جهازيًا في تطبيع السياسة النقدية.
األسواق  2017، كانت  العام  األعظم من  القسم  خالل 
الواليات  خارج  النمو  بمؤشرات  للحاق  محاولة  في  تتدافع 
أكثر مالءمة مما كان متوقعًا بشكل  التي كانت  المتحدة 
انتشارًا  األكثر  المقياس  انخفض  لهذا،  ونتيجة  ملحوظ. 
العام  في   10% بنسبة  تجاريًا  المرجح  ــدوالر  ال لمؤشر 

الماضي.
مقاييس  تحولت  األخيرة،  األشهر  في  ولكن 
السلبية،  المنطقة  إلــى  االقتصادية  المفاجآت 
على  وخارجها.  ــا  أوروب في  النمو  زخم  ضعف  مع 
المؤشرات  تراجع  تسبب  الحصر،  ال  المثال  سبيل 
الضمني  السوق  تسعير  هبوط  في  االقتصادية 
في  السياسات  اجتماع  قبيل  الفائدة  سعر  لرفع 
أو   ،90% من  أكثر  من  الشهر،  هذا  إنجلترا  بنك 
غضون  في   20% إلى  اليقين،  شبه  من  يقرب  ما 
مطاردة  عائدات  أصبحت  واآلن،  أسابيع.  بضعة 
واالقتصادات  أوروبا  الخارج في  األموال في  رؤوس 
الناشئة أقل، وبعضها الذي كان هناك بالفعل عاد 
أن  المتوقع  فمن  هذا  وعلى  الديار.  إلى  بالفعل 
تغذية  في  والمالية  االقتصادية  العوامل  تستمر 
الوحيد  والسبيل  األميركي.  الــدوالر  قيمة  ارتفاع 
لتخفيف هذه الضغوط التي تدفع قيمة الدوالر إلى 
الجانبية،  التأثيرات  انتشار  حدة  وتخفيف  االرتفاع، 

هو االستعانة باستجابات سياسية فعّالة.
الخبر السار هنا هو أن األدوات الالزمة للحد من مخاطر 
متوافرة  االضطرابات 
ولكن  الكافي.  بالقدر 
ــاج إلــى  ــي ــت ــاك اح ــن ه
تنفيذ أوسع نطاقًا داخل 
الفردية،  االقتصادات 
عبر  أفــضــل  وتنسيق 

الحدود.
أن  الــمــؤكــد  ــن  مـ
قد  المراقبين  بعض 
قيمة  ارتفاع  أن  يــرون 
يتسق  األميركي  الدوالر 
مع عملية إعادة التوازن 
الوضع  العالمي. ولكن كما يوضح  أمدًا لالقتصاد  األطول 
هذه  لمثل  والمفاجئ  الحاد  االرتفاع  فإن  األرجنتين  في 
التوازن  اختالل  مخاطر  من  يزيد  جهازيًا  المهمة  العملة 

في أماكن أخرى.
لهذه  خاص  بشكل  عُرضة  الناشئة  األســواق  كانت 
األزمة  سبقت  التي  الفترة  ففي  طويلة.  لفترة  الظاهرة 
أبقت  العشرين،  القرن  تسعينات  في  اآلسيوية  المالية 
العديد من االقتصادات على ربط عمالتها بقوة بالدوالر، 
بالدوالر،  بكثافة  االقتراض  إلى  أميل  الحكومات  وكانت 
بالعملة  أغلب عائداتها  في حين كانت تعمل على توليد 

المحلية )ما سماه أهل االقتصاد »الخطيئة األصلية«(.
أصبحت  الدولية،  األسواق  في  الدوالر  قيمة  ارتفاع  مع 
وشهدت  المنافسة  على  قــدرة  أقــل  االقتصادات  هــذه 
وأجبرت  الجارية.  حساباتها  أوضــاع  في  حــادًا  تدهورًا 
تدفقات رأس المال الفعلية والمحتملة إلى الخارج البنوك 
المركزية على رفع أسعار الفائدة المحلية، األمر الذي أدى 
وتقويض  االنكماشية  االقتصادية  الضغوط  تكثيف  إلى 
يكن  ولم  المحلية.  الشركات  لقطاع  االئتمانية  الجدارة 
يعزز  قد  ألنه  أيضًا،  سهاًل  خيارًا  العملة  قيمة  خفض 
إلى عنان  الخارجية  الديون  تكاليف خدمة  ويرفع  التضخم 

السماء فيجعل سدادها في حكم المستحيل.
اآلن، تدير أغلب الدول النامية أسعار صرف مرنة، ومن 
في  نجحت  المحلية،  االقتراض  مصادر  إلى  التحول  خالل 
بخصومها.  المرتبطة  العملة  تطابق  عدم  حاالت  خفض 

ومع ذلك، يظل هناك اثنتان من نقاط الضعف.
التقلبات  من  األخيرة  العادية  غير  الفترة  تسببت  فأواًل، 
الشديدة  الفائدة  وأسعار  المالية،  األســواق  في  المكبوتة 
الندفاع  العنان  إطــالق  في  الـــدوالر،  وضعف  االنخفاض، 
ذلك  في  بما  الناشئة،  الدول  إلى  المال  رأس  لتدفقات  آخر 
فور  عائدة  التدفق  إلى  تميل  والتي  السياحة«،  »دوالرات 
ظهور أول بادرة تشير إلى متاعب. وثانيًا، لجأ عدد متزايد 
من شركات األسواق الناشئة، بتمكين من ظروف التمويل 
العالمية السخية إلى حد غير عادي، إلى اقتراض الدوالرات 
من الخارج، مما أدى إلى زيادة ضعفها المالي في مواجهة 

أسعار الفائدة األعلى وتحركات العملة المعاكسة.
يهدد  الناشئة،  ــواق  األس استقرار  ضرب  جانب  إلى 
االرتفاع المفاجئ في قيمة الدوالر ــوعلى وجه التحديد ما 
يحدثه من خسائر في القدرة التنافسية التجاريةــ بتعقيد 
ربما  خاص،  وبشكل  بالفعل.  المعقدة  التجارة  مفاوضات 
اتفاقية  تحديث  إلى  الرامية  الجهود  للخطر  تتعرض 
تجارية  عالقات  وإقامة  الشمالية  ألميركا  الحرة  التجارة 

أكثر إنصافًا بين الواليات المتحدة والصين.
على هذه الخلفية، ينبغي لصناع السياسات أن يعكفوا 
المفروضة  الضغوط  بإزالة  الكفيلة  التدابير  تنفيذ  على 
وقبل  أواًل  هذا،  ويتضمن  األجنبي.  الصرف  أسواق  على 
أوروبا،  في  وخاصة  النمو،  الداعمة  السياسات  شيء،  كل 
االقتصادية  المكاسب  من  الرغم  على  تواجه  التي 
أخرى،  ناحية  من  عاتية.  بنيوية  عكسية  رياحًا  األخيرة 
على  الحفاظ  على  تركز  أن  الناشئة  لالقتصادات  ينبغي 
لديناميكيات  فهمها  وتحسين  متينة،  عمومية  ميزانيات 
ويستطيع صندوق  السياسات.  وحماية مصداقية  السوق، 
طلبات  من  المزيد  قريبًا  يواجه  ربما  الذي  الدولي،  النقد 

التمويل، أن يلعب دورًا مهمًا في هذا الصدد.

الذي  بنغازي،  إعمار  إلعادة  الدولي  والمعرض  المؤتمر  خرج 
تمثل خالصة  توصية مهمة   40 بنحو  الشهر  هذا  عقد مطلع 
هي  التوصيات  تلك  أن  محللون  ورأى  المشاركين،  مناقشات 
تحويل  بل  فحسب،  اإلعمار  إلعادة  ليس  مهمة  طريق  خارطة 
بنغازي إلى مركز استثماري مهم، إال أن تساؤالت تطرح حول 

فرص تفعيل هذه االقتراحات وتحويلها إلى واقع ملموس.
تطوير  إلى  المؤتمر  دعا  اإلعمار،  إعادة  ملف  في 
عليا  هيئة  وإنشاء  بنغازي،  مدينة  إعمار  رؤية  مشروع 
تُشرف  وأهــداف،  واستراتيجية  رؤية  ذات  مستقلة 
وأنشطتها،  جوانبها  بجميع  بنغازي  إعمار  عملية  على 
إعداد  مراحل  كل  في  للجميع  التصميم  بمبدأ  واألخذ 
إعــادة  لمشاريع  والتنفيذ  والتصاميم  الــدراســات 
إلعادة  وطني  برنامج  واعتماد  بالمدينة،  اإلعمار 
بشأن  الوطني  التخطيط  مجلس  ودعــم  اإلعــمــار، 

لإلعمار. االستراتيجية  والبرامج  الخطط 
بنشر  أيضًا  التوصية  كانت  نفسه،  الملف  وفي 
المجتمع،  مؤسسات  خالل  من  اإلعمار  إعادة  ثقافة 
ــدورات  وال عمل  ولقاءات  الندوات  إقامة  فيها  بما 
اإلعمار،  الداعمة  كافة  األطراف  بمساهمة  التدريبية 
من  للرفع  ودعمها  الــتــدريــب  ببرامج  االهــتــمــام 
الجهود  في  خاصة  الوطني،  البشري  العنصر  كفاءة 
واالستعجال  اإلعمار،  وإعــادة  باالستثمار  المرتبطة 
والتخطيط  للسقوط،  اآليــلــة  المباني  إزالـــة  فــي 
العمل،  عن  العاطلين  الشباب  تشغيل  لمنظومة 
اإلعمار  بشأن  معها  المتعاقد  الشركات  وإلـــزام 
وعلى  الليبي.  القانون  ألحكام  وفقًا  تشغيلهم  على 
سياسات  تتبنى  التوصية  كانت  النفسي،  الصعيد 
على  الحرب  آثار  لمعالجة  متخصصة  مراكز  وإنشاء 
برامج  وتبني  المدينة،  سكان  على  والنزوح  اإلرهاب، 
دمجهم  وإعادة  للمحاربين،  واجتماعي  نفسي  تأهيل 

المدنية. الحياة  في 
طرحتها  التي  األربعين  الــمــســارات  بين  ومــن 
الدولي  المجتمع  مطالبة  جاءت  المؤتمر،  توصيات 
إعــادة  في  والمساهمة  بمسؤولياته  باالضطالع 
صندوق  بإنشاء  المؤتمر  توصية  كانت  بنغازي،  إعمار 
يختص  بنغازي،  ومقره  بقانون،  اإلعــمــار،  ــادة  إلع
المستشفيات  وإنــشــاء  التحتية،  البنية  بمشاريع 
وتنفذ  األولــويــة،  حسب  التعليمية،  والمؤسسات 

الحكومة. بإشراف  مشاريعه 
وطني  صــنــدوق  إنــشــاء  إلــى  الــدعــوة  كانت  كما 
بالمشاركة  بنغازي،  ومقره  بقانون،  لالستثمار، 
الليبية  والمؤسسة  المركزي  ليبيا  مصرف  بين 
ربحية،  استثمارية  مشاريع  بإقامة  يختص  لالستثمار، 
فرص  وتوفير  وتنويعه  االقتصاد  إنعاش  شأنها  من 
وثائق  إصدار  التوصية  كانت  كذلك  للشباب.  عمل 
مماثلة  بقيمة  المدمرة  العقارات  ألصحاب  استثمارية 
استثمار  صندوق  في  ملكية  كحصة  لعقاراتهم، 

التشريعية. السلطة  عن  يصدر  بقانون  ينشأ  عقاري 
عن  عبرت  كبرى  عالمية  شركات  أن  إلــى  يشار 
بنغازي،  مدينة  إعمار  إعادة  في  المشاركة  في  رغبتها 
الطريق  تفتح  واعــدة  استثمارية  فرصة  باعتبارها 
المؤتمر  إن  مراقبون  ويقول  ليبيا،  إعمار  إعادة  نحو 
إعمار  إلعــادة  رؤيــة  تقديم  نحو  مهمة  خطوة  كان 
في  والمختصين  الخبراء  تالقي  خالل  من  المدينة 
المؤسسات  مع  المستدامة  والتنمية  اإلعمار  مجاالت 

<  إحدى جلسات مؤتمر »إعادة إعمار مدينة بنغازي«

وتفعيل  الموانئ،  وتشغيل  إدارة  مجال  في  الحديثة 
كالرياح  المتجددة،  الطاقات  مجال  في  المشاريع 
المتوقفة  استكمال  على  والعمل  الشمسية،  والطاقة 

. منها
قدراته  وتطوير  باإلنسان  االهتمام  يكن  ولــم 
حلول  بوضع  االقتراح  جاء  إذ  التوصيات،  عن  بعيدًا 
الحرب  جــراء  من  المتضررين  للنازحين  مستعجلة 
األولوية  ومنحهم  بنغازي،  مدينة  في  اإلرهاب  على 
تنمية  مراكز  إنشاء  كذلك  اإلعمار،  إعادة  برامج  في 
الدعم  في  كوادر  وتأهيل  القدرات،  بناء  في  تسهم 
اهتمام  وإيالء  المجتمعي،  والتأهيل  النفسي،  والعالج 
باستثمار  والموهوبين  المتفوقين  لرعاية  أكبر 
لخدمة  وحشدها  الوطنية،  والعقول  األدمغة  أفضل 
من  الشابة  الكفاءات  وتمكين  ليبيا،  في  التنمية 
في  بإشراكها  المجتمع  تنمية  في  الفعلي  اإلسهام 
اإلنسان  حقوق  مبادئ  وترسيخ  التنفيذية،  المواقع 
المتعلقة  وخاصة  احترامها،  على  المجتمع  وتشجيع 
حقوقهم. على  الحفاظ  الناس،  وحماية  السالح،  بنزع 

جوانبها  ــي  ف الــتــوصــيــات  هــذه  تــكــامــل  ومــع 
وتخطيها  والتشريعية،  والهيكلية  التخطيطية 
من  يجعل  ــع  أوس أفــق  نحو  اإلعــمــار  إعـــادة  ملف 
كبرى،  استثمارية  لحركة  انطالق  نقطة  بنغازي 
باإلجابة  مرهونة  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  تبقى 
المعركة  هذه  لبدء  اإلرادة  وتوفر  األمن  سؤال  عن 

. ية لتنمو ا

األعمال  ورجـــال  بــالــدولــة  والقطاعات  والهيئات 
المدني  المجتمع  ومؤسسات  والمحليين  الدوليين 

واألكاديميين. والخبراء 
التشريعي  الجانب  المؤتمر  توصيات  تغفل  ولم 
التشريعات  سن  على  حثت  إذ  اإلعــمــار،  ــادة  إع في 
الشفافية،  وتعز  العقارية،  الملكية  تحترم  التي 
التشريعات  ربط  إلى  دعت  كما  الفساد،  من  والحد 
المتعارف  والتنظيمي  التشريعي  اإلصالح  معايير  مع 
الحكم  مؤشرات  وتخطيط  وإقليميًا،  دوليًا  عليها 
دعت  كما  العالمية،  المؤشرات  وفق  الرشيد  الحضري 
القطاع  تشجع  التي  التشريعات  وسن  مراجعة  إلى 
في  الفاعلة  للمشاركة  األجنبي  واالستثمار  الخاص 
وتعديل  ومراجعة  االقتصاد،  وإنعاش  اإلعمار  إعادة 
بالتخطيط  العالقة  ذات  والتشريعات  القوانين 
بالملكية  يتعلق  فيما  وخاصة  العمراني،  والتطوير 
التشريعات  ــدار  وإص األراضـــي.  وتقسيم  العقارية 
تطوير  يضمن  بما  السياحي،  للنشاط  المناسبة 

به. والعاملين  القطاع 
المؤتمر  دعوة  جاءت  االستثماري،  الصعيد  على 
العام  القطاعين  بين  للشراكة  استراتيجية  وضع  إلى 
لتحفيز  ومشجعة  مناسبة  بيئة  وتوفر  والــخــاص، 
إعادة  بمشاريع  الفاعلة  للمساهـمة  الخاص  القطاع 
االستثمارية  المشاريع  توضح  خارطة  ورسم  اإلعمار، 
لتشجيع  العامة  الهيئة  بها  تقوم  التي  المقترحة 
مشاريع  وإقــامــة  الخصخصة،  وشــؤون  االستثمار 

إنشاء صندوقني إلعادة اإلعمار 
واالستثمار  وسن التشريعات التي حتترم 

امللكية العقارية وتطوير شبكة الطرق

المدمرة،  المباني  مخلفات  من  االستفادة  تستهدف 
الشراكة  نظام  واستخدام  المخلفات،  تدوير  وإعادة 
مشاريع  على  البداية  في  والتركيز  تدريجي،  بشكل 
الحرة  المنطقة  الميناء،  بنينا،  مطار   : مثل  نموذجية 
الصرف  محطات  المياه،  تحلية  محطات  المريسة، 

المتجددة. للطاقات  مشروع  الصحي، 
االستثمارية  األساسية  البنية  صعيد  على  أمــا 
والمحافظة  الطرق  شبكة  بتطوير  التوصيات  فجاءت 
من  والرفع  لها  الــدوريــة  الصيانة  ــراء  وإج عليها، 
إلى  وتحويله  القديم؛  الميناء  وتطوير  كفاءتها، 
من  الثانية  المرحلة  واستكمال  خدمي  سياحي  ميناء 
اإللكترونية  األنظمة  وإدخال  جليانة،  ميناء  تطوير 

إعمار بنغازي: خارطة طريق بـ40 مسارًا تنتظر التنفيذ
توصيات المؤتمر تنوعت بين التشريعي والتنفيذي

بنغازي - الوسط

<   خالد شكشك<   الصديق الكبير 

طرابلس - الوسط

المحلية  الشركات  من  عدد  بأسماء  قائمة  نشر  أدى 
إلى تصعيد  الصعبة  العملة  بتهريب  المتهمة  واألجنبية 
قرر  إذ  المحاسبة،  المركزي وديوان  المصرف  بين  جديد 
تحقيق  فتح  الكبير  الصديق  المركزي  المصرف  محافظ 
المحاسبة   ديــوان  نشر  التى  القائمة  تلك  في  عاجل، 
منح  على  الديوان  »موافقة  من  استغرابه  عن  عبر  لكنه 
الوقت  ذات  في  واتهامها  الشركات  لتلك  اعتمادات 

بتهريب العملة«.
أن  المركزي  المصرف  عن  صادر  منشور  وقال 
لمكافحة  الوطنية  اللجنة  رئيس  الكبير  »الصديق 
المعلومات  لوحدة  تعليماته  أصدر  األموال  غسيل 
األمــوال  غسيل  بمكافحة  المعنية  الرئيسية 
ديوان  كتاب  في  الــواردة  االدعــاءات  تحقيق  بفتح 

المحاسبة في أسرع وقت«.
ديوان  المحافظ  السيد  »يطالب  البيان  وأضاف 
بحوزته  ما  بإحالة   - وقت  إسرع  في   - المحاسبة 
لوحدة  الشركات  تلك  ضد  وإثباتات  ــة  أدل من 
المعلومات المالية لتتخذ الوحدة إجراءاتها في حال 

ثبوت تلك اإلدعاءات«.
الماضي  السبت  أعلن  المحاسبة  ديوان  وكان 
أجنبية  شركة  و24  محلية،  شركة   44 أسماء  عن 
تلك  متهمًا  الصعبة،  العملة  تهريب  في  متورطة 
الدولة  اقتصاد  في  كبير  ضرر  بإحداث  الشركات 

واستقرارها.
ــوان، فــي خــطــاب رســمــي إلى  ــدي وطــالــب ال
اإلشراف  لجنة  ورئيس  المركزي  المصرف  محافظ 
المركزية  االستيرادية  الموازنة  تنفيذ  على 
في  التصرف  بوقف  التجارية،  المصارف  ومديري 

للمتورطين. التابعة  المصرفية  الحسابات 
المركزي  المصرف  بيان  عبر  المقابل،  في 
أسماء  المحاسبة  ديوان  نشر  على  »التحفظ  عن 
معها،  التحقيقات  ــراء  إج قبل  الشركات  تلك 
التحقيقات  مسار  في  سلبا  على  يؤثر  قد  مما 
مسار  ــي  ف سلبا  ــر  ــؤث ي ــد  ق ــمــا  وب وســريــتــهــا 
األدلة  إخفاء  إلى  يؤدي  وقد  وسريتها،  التحقيقات 

المنشور. حسب  واإلثباتات«، 
فتح  عــلــى  ــة  ــق ــمــواف »ال أن  ــان  ــي ــب ال وأكـــد 
تنفيذ  لجنة  من  تصدر  المستندية  االعتمادات 
االقتصاد  لــوزارة  التابعة  االستيرادية  الموازنة 
من  السابقة  للرقابة  أعمالها  في  الخاضعة 
استغرابه  عن  معبرا  المحاسبة«،  ديــوان  لجنة 
لتلك  اعتمادات  منح  على  الديوان  »موافقة  من 

بتهريب  الوقت  ذات  في  واتهامها  الشركات 
العملة«.

تجاوزات  عن  تحدث  قد  المحاسبة  ديوان  كان 
الشركات  من  مجموعة  تورط  تثبت  ومخالفات 
شركاتهم،  عبر  العملة  تهريب  في  واألشخاص 
المستندية،  باالعتمادات  التالعب  طريق  عن 
األمر الذي أدى إلى إحداث ضرر كبير في اقتصاد 
بـ»الجريمة  ذلك  واصًفا  واستقرارها،  الدولة 

الخطاب. الحدود«، وفق  المنظمة عبر 
على  »الوسط«  اطلعت  الذي  الخطاب،  وحث 
اعتمادات  أي  تنفيذ  عــدم  على  منه،  نسخة 
برسم  مــســتــنــدات  أو  مــفــتــوحــة  مستندية 
جرى  التي  األمــوال  حصر  حين  إلى  التحصيل 

المختصة الجهات  إلى  وإحالتها  تهريبها، 

»تهريب العملة« يفتح باب الجدل بني »املركزي« واملحاسبة
بعد نشر قائمة بـ44 شركة محلية و24 شركة أجنبية

المصرف  وزع  النقدية،  السيولة  نقص  مشكلة  لحل  دوري  إجراء  في 
بمنطقة  التجارية  المصارف  فروع  على  دينار  مليون   116 المركزي 

طرابلس في شهري أبريل ومايو.
الوسط«،   « عليها  اطلعت  رسمية  كشوف  وفق  »المركزي«،  وأفاد 
هذين  خالل  دينار  مليون   47 تلقت  الجمهورية  مصرف  فــروع  بأن 
المصرف  فروع  في  دينار  مليون   23 ضح  جرى  حين  في  الشهرين، 

التجاري الوطني.
في  دينار  مليون   17 »المركزي«  فقد ضخ  المنشورة،  األرقام  ووفق 
فروع مصرف شمال أفريقيا، و15 مليون دينار في الوحدة، و14 مليون 

دينار بمصرف الصحاري.
العملة  بتوزيع  كشفًا  المركزي  المصرف  أصدر  الماضي  مارس  وفي 

على فروع المصارف بمنطقـة طرابلس.
المركزي  المصرف  محافظ  أن  سرت  البلدى  المجلس  أعلن  بدوره، 
السيولة  من  مالية  شحنة  تخصيص  على  ــق  واف الكبير  الصديق 
هذه  أن  إلى  مشيرًا  سرت،  بمنطقة  العاملة  كافة  التجارية  للمصارف 
إصدار  مكتب  مع  بالتعاون  للمصارف  الجاري  األسبوع  ستصل  الشحنة 

مصراتة التابع لمصرف ليبيا المركزي.
المالية ستُخصص للمصارف  وأوضح المجلس في بيان أن الشحنة 
من أبوقرين غربًا وحتى مصرف الوحدة هراوة شرق سرت، والمصارف 
والتجارة  سرت،  فرع  الوطني  التجاري  وهي  بسرت  العاملة  التجارية 
والتنمية والوحدة الرئيس، والوحدة وكالة جامعة سرت وشمال أفريقيا 

والجمهورية سرت، والجمهورية فرع أبوهادي، والصحاري سرت.
إن  »الوسط«  إلى  تصريح  في  سرت  ببلدي  اإلعالمي  الناطق  وقال 
وضواحيها  سرت  مصارف  إلى  النقدية  المالية  اإلرساليات  وصول  تأخر 
بمطار  الصيانة  استمرارية  منها  اإلرادة،  عن  خارجة  لظروف  جاء 
عملية  وازدحام  بالمطار،  يهبط  الجوي  الشحن  طيران  ألن  مصراتة، 
تتعلق  التي  اللوجستية  األمور  إلى  إضافة  الجوي،  الشحن  على  النقل 

بالشحن الجوي.
قوله  فرع سرت  المركزي  ليبيا  فرع مصرف  مدير  عن  الناطق  ونقل 
إن السيولة تصل إلى المصارف التجارية بسرت خالل األسبوع الجاري، 
رمضان،  شهر  لمناسبة  مصرف  كل  مخصصات  ارتفاع  أن  إلى  مشيرًا 

ونظرًا لعدم وصول السيولة منذ أكثر من شهرين.
يشار إلى أن عميد المجلس البلدي سرت وعددًا من أعضاء المجلس 
عقدوا اجتماعًا اليومين الماضيين مع عدد من مديري المصارف بسرت 

لبحث آلية تأخر وصول السيولة النقدية للمصارف.

116 مليون دينار سيولة نقدية 
ملصارف بطرابلس

محمد العريان*

إدارة مخاطر ارتفاع الدوالر
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط شحن أول كمية من غاز البروبان إلى إيطاليا.
وقالت »الوطنية للنفط«، في بيان إنه جرى شحن كمية من غاز البروبان تقدر 
)غاز  الناقلة  متن  على  النفطي  الزويتينة  ميناء  من  إيطاليا  إلى  برميل  بـ61.761 

كونكورد( يوم األحد.
إلى  نوعها  من  األولى  تعد  الشحنة  هذه  أن  إلى  بيانها  في  المؤسسة  وأشارت 

إيطاليا منذ توقف معمل الغاز بالميناء.
من جهة أخرى، اجتمع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع اهلل مع رئيس وأعضاء 
بجهودهم  أشاد  حيث  النفط،  وإنتاج  لالستكشاف  الزالف  شركة  في  اإلدارة  لجنة 
بحثوا  كما  تأسيسها.  تاريخ  من  قياسي  زمن  في  اليوم  إليه  وصلت  ما  تحقيق  في 
المسؤولية االجتماعية لمناطق الجنوب وحوض سرت وبرامج التنمية المستدامة في 

األماكن المحيطة بمواقع عملياتها في أحواض غدامس، ومرزق، وسرت.

 كالكيت ثالث مرة... «الرئاسي» يعدل املوازنة االستيرادية شحن أول كمية من غاز البروبان إلى إيطاليا
ل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قراره السابق بشأن اإلذن  عدَّ
بتوريد بعض السلع األساسية، لتصبح الموازنة االستيرادية بقيمة 
استيرادية  موازنة  أعلن  المجلس  كان  أميركي.  دوالر  مليون   950

بقيمة 1.5 مليار دوالر، ثم عاد وعدلها إلى 450 مليون دينار.
وجاء في قرار المجلس الذي حمل رقم )617 لسنة 2018( بهذا 
الخصوص أن هذا المبلغ الجديد )950 مليون دوالر( يوزع على سلع 
أساسية منها: لحوم مجمدة )أبقار( 126 مليون دوالر، و120 مليون 
دوالر للحليب معقم، و 90 مليون دوالر لكل من حليب مكثف، وأبقار 
من  لكل  دوالر  مليون  و72  )دجاج(،  مجمدة  ولحوم  حية،  وأغنام 

الزيوت النباتية، وأرز عبوات استعمال منزلي.
السلع  توريد  طلبات  على  »الموافقة  القرار  تعديل  وتضمن 
إلى  وإحالتها  التحصيل  برسم  المستندات  طريق  عن  األساسية 
مصرف ليبيا المركزي بعد اعتمادها من رئيس المجلس الرئاسي«.

كما اشترط التعديل »أال تزيد أسعارالتوريد على األسعار النمطية 
حدود  في  إال  االقتصاد  بوزارة  المختصة  اللجنة  من  المعتمدة 

مانسبته %15 كحد أقصى على السعر المحدد مسبًقا«.
وأشار التعديل إلى أنه »ال يجوز للشركة التقدم لتوريد أكثر من 

سلعة واحدة من السلع المبينة بهذا القرار«.

صندوق النقد يحث السعودية
على عدم زيادة اإلنفاق

إيرادات مصر من السياحة تقفز ٨٣٪
إلى   83.3% نحو  قفزت  السياحة  قطاع  من  مصر  إيرادات  إن  رفيع  حكومي  مسؤول  قال 
حوالي 2.2 مليار دوالر في الربع األول من العام مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البالد 

نحو %37.1 إلى 2.383 مليون سائح.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن عدد الليالي السياحية بلغ 23.8 مليون 

ليلة في الربع األول.
المواطنين  لماليين  رزق  ومصدر  مصر  القتصاد  أساسية  ركيزة  السياحة  قطاع  ويعد 
وموردًا رئيسًا للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة جراء سنوات االضطراب السياسي عقب 
2011 وبعض أعمال العنف المسلح، وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرًا  انتفاضة 
الجوية  الرحالت  وعادت  سيناء.  إلى  السفر  بريطانيا  حظرت  بينما  مصر  إلى  السفر  على 

الروسية إلى القاهرة في أبريل.
وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه 
في نوفمبر 2016، حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة 

التنافسية للقطاع.

قال صندوق النقد الدولي عقب مشاورات سنوية مع السلطات السعودية إن اإلصالحات 
اإلنفاق  تعزيز  عدم  على  الحكومة  وحث  جيد  نحو  على  تمضي  بالمملكة  االقتصادية 

بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط.
مع  يومًا  عشر  الثني  محادثات  أجرى  الذي  الصندوق  فريق  رئيس  كالين  تيم  وأوضح 
المسؤولين السعوديين في بيان صدر في ساعة متأخرة يوم الثالثاء: »تواصل المملكة 
العربية السعودية تحقيق تقدم جيد في تنفيذ برنامجها اإلصالحي الطموح في ظل رؤية 

.»2030
وقال: »ال تزال الحكومة ملتزمة بإجراء إصالحات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق 
أكثر  خاص  قطاع  وإيجاد  النفط  على  التقليدي  اعتماده  عن  بعيدًا  االقتصاد  لتحويل 

ديناميكية يوفر فرص العمل لألعداد المتزايدة من السكان في سن العمل«.
الحكومي  اإلنفاق  في  التوسع  معاودة  عن  بـ»اإلحجام  السلطات  طالب  كالين  لكن 
تماشيًا مع ارتفاع أسعار النفط«، وأوضح: »يعتبر هدف تحقيق ميزانية متوازنة في 2023 
هدفًا مالئمًا. وينبغي أن تركز الحكومة في الوقت الحاضر على تحقيق هذا الهدف. ومن 

الضروري وضع حد لنمو اإلنفاق الحكومي من أجل إحراز أهداف المالية العامة«.
الحكومة الستخدام  تخطط  الخاص،  القطاع  استثمار  انخفاض  لتعويض  مسعى  وفي 
السفن  بناء  مثل  االستراتيجية  النفطية  غير  القطاعات  تحفيز  في  الحكومية  األمــوال 

والسياحة، عبر أدوات من بينها صندوق االستثمارات العامة.
القطاعات  بعض  لتنمية  محفز  بدور  يقوم  أن  العام  القطاع  يستطيع  »بينما  وقال: 
في  فاعاًل  طرفًا  يظل  وأال  الخاص،  القطاع  مشاركة  يزاحم  أال  الضروري  فمن  الجديدة، 
تلقاء  من  تزدهر  أن  الخاصة  المؤسسات  تستطيع  حيث  الطويل  المدى  على  األسواق 

نفسها«.

أوبك قد تقرر تخفيف القيود
على اإلمدادات في يونيو

توقعت مصادر مطلعة في منظمة أوبك وصناعة النفط أن تقرر أوبك زيادة إنتاج النفط 
بحلول يونيو، بسبب القلق بشأن اإلمدادات من إيران وفنزويال، وبعدما أثارت واشنطن 

مخاوف من أن صعود أسعار الخام يذهب إلى مدى بعيد.
وأضافت المصادر أن دواًل خليجية أعضاء في أوبك تقود محادثات مبدئية بشأن الموعد 
الذي يمكن للمنظمة أن تزيد اإلنتاج النفطي لتهدئة السوق، بعدما صعدت أسعار الخام 
عضو  كل  يستطيع  التي  الكميات  وحجم  الماضي،  األسبوع  للبرميل  دوالرًا   80 لتتجاوز 

إضافتها.
قرارًا  أن  الطاولة«، مضيفًا  الخيارات على  لـ»رويترز«: »كل  وقال مصدر نفطي خليجي 
بزيادة اإلنتاج ربما يُتخذ في يونيو في اجتماع أوبك القادم لتحديد سياسة اإلنتاج، لكن ال 

يوجد حتى اآلن رقم محدد للزيادة المحتملة.
القياسي  االلتزام  مستوى  تخفيف  يقررون  ربما  وحلفاءها  أوبك  إن  آخر  مصدر  وقال 
أوبك  قررت  إذا  »حتى  الثاني  المصدر  قال  حين  في  اإلمــدادات،  خفض  باتفاق  المرتفع 

تخفيف القيود على اإلنتاج في يونيو، فقد يستغرق تنفيذ ذلك ثالثة إلى أربعة أشهر«.

اليورو ينخفض ألدنى مستوى 
في ستة أشهر

انخفض اليورو ألدنى مستوى في ستة أشهر بعد أن أظهر مسح تباطؤ نمو القطاع الخاص 
المخاوف من  يثير  العام، مما  أكثر من عام ونصف  األلماني في مايو ألدنى مستوى في 
أن تباطؤ أكبر اقتصاد أوروبي في األشهر األخيرة كان أوسع نطاقًا مما كان يُعتقد في 

السابق.
وحسب وكالة »رويترز«، انخفضت العملة الموحدة أكثر من %0.5 إلى 1.1701 دوالر 
بعد انخفاض القراءة األولية لمؤشر »آي إتش إس ماركت« المجمع لمديري المشتريات، 
الشهر  في   54.6 من   53.1 إلى  والخدمات،  التحويلية  الصناعات  قطاعي  يرصد  الذي 

السابق.
وهبط عائد سندات الخزانة الحكومية األلمانية ألجل عشر سنوات ألدنى مستوى في 
تعامالت  أحدث  تداولها في  %0.516. وجرى  إلى  لينخفض  البيانات،  بعد  أسابيع  خمسة 

منخفضة بواقع أربع نقاط أساس خالل الجلسة.
آلراء  »رويترز«  أجرته  استطالع  في  التوقعات  متوسط  دون  المؤشر  قراءة  وجاءت 
هي  مايو  في  المسجلة  والقراءة   .54.7 إلى  محدودة  زيادة  توقعوا  حيث  االقتصاديين، 

األضعف منذ سبتمبر 2016.

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

السنة الثالثة
العدد 131

اخلميس
8 رمضان 1439 هــ

24 مايو 2018 م

خبير نفطي : املخصص للتنمية 
يقل عن «التسييرية» والرواتب 

تزيد 3 مليارات

«الرقابة اإلدارية»: شبهة فساد في 
بند العمل السياسي.. وبند المتفرقات 

يخالف كافة المعايير الفنية

الترتيبات املالية بني آمال «الرئاسي» وانتقادات «الرقابة» و«املحاسبة»
أصدرها  التي   2018 للعام  المالية  الترتيبات  لقيت 
انتقادات  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
واسعة من هيئات رقابية ومحللين ، وصفوا هذه الترتيبات 
بالسياسة غير المسؤولة، منبهين إلى خطورتها في ظل 
عدم وجود برنامج عمل للحكومة، بل وأشار أحد التقارير 
إلى أن وجود بند عمل سياسي بقيمة 30 مليون دينار أمر 

يكتنفه الغموض ويغلب شبهة الفساد.
ديوان المحاسبة رصد »مبالغة في تقديرات مصادر 
العام 2017 والربع  التمويل بمقارنتها بالمحقق خالل 
األول من العام 2018 وكذلك ما قدمته الجهات المعنية 
بجباية اإليرادات بالتقديرات المعدة بمعرفتها«، وتعجب 
من استمرار اتباع نفس األسلوب والطريقة في تمويل 
عجز الميزانية العامة عن طريق االقتراض من مصرف 
اللجوء  المركزي وطباعة وضخ عملة جديدة دون  ليبيا 
للطرق العلمية الصحيحة والسليمة المتعلقة بالتمويل 
المؤسسات  خبراء  من  السابقة  التنبيهات  من  بالرغم 

المالية.
في  المبالغة  إلى  رسمي،  تقرير  في  الديوان،  ونوه 
وللمجلس  الــنــواب  لمجلس  المرصودة  التقديرات 
فصل  من  وتعجب  للدولة  األعلى  والمجلس  الرئاسي 
مخصصات المجلس الرئاسي عن ديوان مجلس الوزراء 
الهيكلية  أن  مع  للمجلس  مستقلة  مخصصات  وإفــراد 
اإلدارية للديوان تعبر عن االختصاصات التي يمارسها 
مليون   450 مبلغ  تخصيص  عن  وتساءل  المجلس. 
دينار لصندوق جبر الضرر مع عدم وجود برنامج واضح 
إنفاقها  والغرض من  األموال  أين ستصرف هذه  يبين 

واألعمال المزمع تنفيذها.
إنشاء  في  الرئاسي  المجلس  توسع  أن  رأى  كما 
المالية  والذمة  االعتبارية  الشخصية  ومنحها  الجهات 
المستقلة بما يتنافى مع توجهات الدولة في الحد من 
وزارة  مرتبات  في  الزيادة  من  الديوان  وحذر  اإلنفاق. 
الدفاع وما تعانيه من بطالة مقنعة ستؤدي إلى تفاقم 
المحاسبة  ديوان  يكن  لم  حلها..  إلى  وليس  المشكلة 
الرقابة  هيئة  اعتبرت  إذ  فقط،  االنتقادات  صاحب  هو 
 30 بقيمة  السياسي  للعمل  بند  أن تخصيص  اإلدارية 
صرفه  أوجــه  في  الغموض  يكتنفه  دينار»أمر  مليون 
ويغلب شبهة الفساد«، مشيرة إلى »وقوع العديد من 
المخالفات في تنفيذه مع عدم وجود أي مبررات قانونية 
إلقراره«. معتبرة أنها تمثل »سياسة غير رشيدة ابتعد 
التي  الضرورة  أولويات  سلم  وفق  اإلنفاق  عن  فيها 
يتطلبها تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على المال 
الرقابة  هيئة  كشفت  مؤخرا  صدر  تقرير  وفي  العام«. 
اإلدارية أن الباب الثاني شهد زيادة بـ»قيمة 4 مليارات 
دينار عن سنة 2017 منها مقابل العمل اإلضافي وإيجار 
المكالمات  وقيمة  السفر  وتذاكر  للمسؤولين  السكن 
التي  األخرى  االمتيازات  من  وغيرها  والوقود  الهاتفية 
»إدراج  إلى  باإلضافة  العام«،  القطاع  لموظفي  تمنح 
ممارسة  عن  معطلة  لجهات  الثاني  للباب  مخصصات 
ليبيا  وصندوق  الزواج  دعم  مثل صندوق  اختصاصاتها 

للمساعدات والتنمية ومركز البحوث األفريقية«.
بند  تخصيص  أن  مــن  الهيئة  تحذير  جــاء  كما 
مليون   750 بـ  قدرت  جدا  عالية  بـ»قيمة  للمتفرقات 
دينار أمر يخالف كافة المعايير الفنية والقانونية إلعداد 
»سجلت  أنها  إلى  مشيرة  للدولة«،  العامة  الميزانية 
الرئاسي  المجلس  أداء  على  المالحظات  من  العديد 
الهيئة  ورصدت   .»2017 سنة  البند  لهذا  تنفيذه  في 
في  العاملين  لمرتبات  دينار  مليون   400« تخصيص 
الوضع  تفاقم  »استمرار  اعتبرته  ما  الليبية«  السفارات 
عدد  تضخم  حيث  من  وخاصة  الملف  لهذا  السيء 
العاملين بهذه السفارات ووقوع العديد من المخالفات 
هذا  يشكله  وما  تعيينهم  شأن  في  والمالية  ــة  اإلداري
الملف من إرهاق للميزانية العامة واحتياطات الدولة من 

النقد األجنبي«.
في الوقت نفسه، لفتت الهيئة إلى تخصيص مبلغ 
الخارجية  ــوزارة  ب الدولية  والمساهمات  لالشتراكات 
بـ»قيمة 80 مليون دينار« بينما بوازارة المالية بـ»قيمة 
50 مليون دينار« موضحة أن قيمة هذه »المساهمات 
المعنية بها وزارة الخارجية فقط عن سنة 2017 بلغت 
بقيمة  سابقة  سنوات  عن  قائم  وبالتزام  مليون   78,7

387,5 مليون دينار«.
المجلس  أن  إلى  اإلداريـــة  الرقابة  هيئة  ــارت  وأش
ومنح  كمساعدات  دينار  مليون   12 »خصص  الرئاسي 
عادل  توزيع  ضمان  دون  االجتماعية  الشؤون  بــوزارة 
وفق مبدأ العدالة االجتماعية«. ونبهت إلى أن استمرار 
للمال  استنزافا  يمثل  المحروقات  األخص  وعلى  الدعم 
العام وتنامي الجريمة المنظمة التي يغذيها هذا الدعم 
بالرغم من أن قوانين الميزانية العامة منذ سنة 2013 
مشيرة  نقدا  الدعم  استبدال  الحكومة  بالتزام  تقضي 
إلى أن مناطق عدة من البالد يحرم فيها المواطن من 
بأنها  ترتبط  ألسباب  المحروقات  هذه  على  الحصول 
الرئاسي  المجلس  تخصيص  رصــدت  كما  مدعومة. 
دعما لمؤسسات المجمتع المدني بقيمة 5 مليون دينار 
»وهو أمر يخرج عن مسؤولية الحكومة ويفقد مؤسسات 

المجتمع المدني استقالليتها«.
الخبير  قال  واالتهامات،  االنتقادات  هذه  ووســط 
أعلنها  التي  لألرقام  وفقا  أحمد:  محمد  الدكتور  الليبي 
 4.7 البالغة  التنمية  موازنة  فإن  المجبري،  د.فتحي 
قدر  التي  التسييرية  الموازنة  عن  تقل  دينار  مليار 
على  نشرها  مقالة  في  وأوضــح  دينار.  مليار   6.7 لها 
أن  نظريا  »يفترض  أنه  »فيسبوك«  بموقع  صفحته 
تكون المخصصات لبند التنمية أكبر من المخصصات 
الترتيبات  في  نرى  أننا  إال  والتشغيل،  التسيير  لبند 
ذلك  عن  بكثير  يقل  للتنمية  المخصص  أن  المالية 
بين  بالمقارنة  مثال  وضــرب  للتسيير«.  المخصص 
بقوله:   ،2018 للعام  المالية  والترتيبات   2013 موازنة 
 2013 ميزانية  في  تقريبا  دينار  مليارات   9 الفرق  كان 
لصالح المخصص التنموي، بينما في العام 2018 فإن 
المخصص  عن  بمليارين  يقل  التنموي  المخصص 
الكبير  التخفيض  من  »بالرغم  قائال:  وتابع  التشغيلي. 
على هذين البندين إال أن بند النفقات التشغيلية اليزال 
هناك  تكون  أن  يمكن  األخــرى،  بالبنود  مقارنة  كبيرا 

منها  المجتمع،  في  الطارئة  باألزمات  تتعلق  أسباب 
المواجهة مع اإلرهاب وزيادة اإلنفاق العسكري، ولكن أال 
يجدر أن يكون هذا بندا منفصال حتى يتم التمييز بين 

الهدر والواجب إنفاقه«.
بسرية  اليوم  نتحجج  أن  يمكن  أننا  أظن  »ال  وقال: 
الحكومة  إنفاق  أن  مثال  أتذكر  مثال،  العسكري  الصرف 
 35 حدود  في  كان   2009 سنة  الوقود  من  )المدني( 
مليون دينار مع كل االنحرافات والتسربات في المنظومة 
غير أنني فوجئت في سنة 2014 بأن هذا الرقم قفز فوق 

150 مليون دينار«.
د.  قال  السابقة،  بالميزانيات  المقارنة  وعلى صعيد 
محمد أحمد أنه »ال توجد لدي أي مرجعية موثقة سوى 
الميزانية )سيئة الصيت( لسنة 2013 للمقارنة بها، مع 
الترتيبات المالية للعام 2018. والحظ د. محمد أحمد 
بما  5 سنوات  للمرتبات خالل  المخصص  قيمة  ارتفاع 
)أي 20.79 مليار دينار في  يقارب من 3.7 مليار دينار، 
العام 2013 مقابل 24.5 مليار دينار في العام 2018(، 
ناحية  فمن  الدولة،  اقتصاد  على  سلبي  توجه  وهو 
اإلنتاجية ال يوجد من مبرر الرتفاع المرتبات بهذا القدر، 
الفاصلة  السنوات  خالل  تم  االرتفاع  هذا  أن  صحيح 

موثقة..  غير  األرقــام  هذه  أن  إال  و2017   2013 بين 
على  يعود  أن  يمكن  ال  االتجاه  هذا  في  االستمرار  و 

االقتصاد بأي نتائج إيجابية«.
هذا  تخفيض  في  الحل  هل  الليبي:  الخبير  وتساءل 
البند؟ وأجاب قائال: بالرغم من أن توقعات البنك الدولي 
حول ليبيا التي تعتبر نوعا من النصائح المقدمة للدولة 
للقيام بعملية إصالح هيكلي تشير إلى ضرورة خفض 
هذا البند، إال أن التجارب في دول أخرى أثبتت صعوبة 
الحاد  السياسي  فالتقلب  الخصوص،  هذا  في  كبيرة 
الذي قد يرافق حال كهذا يمكن أن يسبب خسائر أكبر 
من إبقاء األجور على حالها، واللجوء إلى طباعة النقود 
لإليفاء بااللتزامات التعاقدية مع موظفي الدولة. ولكن 
فإن التجميد عند هذا المستوى أظنه ال مفر منه، وذلك 
بتحديد التعيينات الجديدة في جهاز الدولة لحين إعادة 

هيكلة الجهاز مع رفع إنتاجيته.
وحول سعر برميل الخام الليبي، الذي احتسبت على 
توجد  ال  أنه  تبين  النفطية،  العوائد  تقديرات  أساسه 
إشارة إلى قيمة سعر النفط الذي تعتمد عليه الترتيبات 
بـ60  أحمد،  محمد  د.  قدره  ذلك  ومع  اإليــرادات،  في 
المتوقع  اإلنتاج  متوسط  أن  بافتراض  للبرميل،  دوالرا 
يوميا.  برميل  ألف   900 سيكون  الجاري  العام  خالل 
في  المعتمد  بالسعر  السعر  هذا  قارنا  ما  وإذا  وأضاف: 
أن  نجد  العام  هذا  أخرى  نفطية  دول  من   2018 سنة 
السعودية قدرت سعر برميل النفط في ميزانيتها بـ 53 
دوالرا ، وروسيا 40 دوالرا ، والجزائر 50 دوالرا ، والكويت 

50 دوالرا، وقطر 40 دوالرا، ونيجيريا 47 دوالرا.
لسعر  المالية  الترتيبات  تقدير  إن  قائال:  علق  ثم 
وهذا  االرتــفــاع،  إلــى  يجنح  المتوقع  النفط  برميل 
يعطي تبريرا للصرف الزائد، صحيح أن السعر الحالي 
مرتفع ولكن ال يوجد تأكيدات أنه سيظل مرتفعا إلى 
نهاية العام، وقد جرت العادة في الدول النفطية على 
تحديد سعر متحفظ إلى حد كبير، لتجنب الوقوع في 

شرك العجز المالي نتيجة رفع توقعات الصرف.
يبقى  واالتهامات  االنتقادات  هذه  ووسط  أخيرا 
سيعيد  الرئاسي  المجلس  كان  إذا  ما  حول  التساؤل 
النظر في هذه الترتيبات المالية، في ضوء مالحظات 
أنه  أم  اإلداريـــة،  الرقابة  وهيئة  المحاسبة  ــوان  دي

سيجري تمريرها دون النظر لهذه اإلجراءات.

سياسة غير رشيدة وبنود تخال, المعايير الفنية

السعر بالدوالرنوع الخام

78.81برنت

71.42غرب تكساس

74.91دبي

77.19سلة أوبك

77.19أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

23 مايو، وباقي الخامات ليوم 22 مايو 2018 أسبوعيا * أسعار  برنت وتكساس  التغير 

طرابلس - الوسط

< كريستين الغارد

< عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري مع رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك

إجمالي  الوطني  الوفاق  بحكومة  والصناعة  االقتصاد  وزارة  تقدر 
أضحية،  مليون   1.4 بنحو  العام  هذا  األضاحي  من  ليبيا  احتياجات 
للعام  كأضاٍح  توريدها  المستهدف  المواشي  كمية  أن  إلى  مشيرة 
لوزن  األدنى  الحد  يكون  بحيث  رأس،  ألف   800 حدود  في  الجاري 

األضحية ال يقل عن 45 كيلو غرام.
محمد  برئاسة  اجتماع  عقب  ــوزارة،  ال عن  صادر  بيان  وحسب 
الماضي،  الخميس  الداخلية  التجارة  إدارة  مدير  الزائدي  خليفة 
العجز  يبلغ  فيما  رأس،  ألف   700 نحو  المتوقع  المحلي  اإلنتاج  فإن 
الكمية  من   15% هامش  إلى  إضافة  رأس،  ألف   700 المتوقع 

لتغطية الفاقد والنافق.
في  الراغبة  للشركات  شروطا  والصناعة«  »االقتصاد  وأقــرت 
االسـتيرادية  الموازنة  منظومة  في  والتسجيل  األضاحي  توريد 
توريد  مجال  في  متخصصة  الشركة  تكون  أن  بينها  من  للوزارة 
المواشي الحية فقط، وأن تكون مؤسسة تأسيسا قانونيا صحيحا، 
ولديها الحظائر الالزمة الستيعاب الحد األعلى لألعداد الراغبة في 

توريدها.
ومراكز  الحظائر  مواقع  بتحديد  الشركة  قيام  الوزارة  وتشترط 
ضرورة  مع  والمحالت  البلديات  مستوى  على  لها  التابعة  التوزيع 
نقدي  وإيداع ضمان  الجوجل،  خريطة  على  الحظائر  مواقع  تحديد 
أو إلكتروني بقيمة %50 من قيمة األعداد التي يتقرر على الشركة 

توريدها في المصارف التي يحددها مصرف ليبيا المركزي.
األضاحي  بوصول  تعهد  تقديم  الشركة  على  الوزارة  وفرضت 
عيد  قبل  أسبوعين  فترة  خالل  التوزيع  عملية  في  والمباشرة 
األضحى، والتوريد من الدول التي يحددها المركز الوطني للصحة 
التي  باألسعار  األضاحي  بيع  الموردة  الشركة  وتعهد  الحيوانية، 
تحدد من قبل مراقبة االقتصاد الواقع في نطاقها الشركة، والتزام 
توفرها  الواجب  الشرعية  للشروط  وفقا  األضاحي  بتوريد  الشركة 

في األضحية.
الحيوانية  للصحة  الوطني  المركز  إن  بيانها  في  الوزارة  وقالت 
توريد  في  الراغبة  الشركات  لحظائر  الميدانية  بالزيارات  يقوم 
األضاحي، للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط المعمول بها 

ومنح إفادة بالخصوص.

الشركات  تسجيل  إجــراءات  من  سينتهي  المركز  أن  وأضافت 
بها  يزود  و  مواقعها  عن  الكشف  و  األضاحي  توريد  في  الراغبة 
يـوم  اقصاه  أجل  في  االقتصادي  التوثيق  و  المعلومات  مركز 
الشركات  مع  التواصل  من  تتمكن  حتى  وذلك  الجاري،  مايو   30

المصدرة وتأمين البواخر في متسـع من الوقت.
البيع  عمليات  لضبط  وسيلة  اإللكتروني  الدفع  أن  إلى  وأشارت 
تكليف  تم  لذا  السيولة،  أزمة  يخفف من  و  التسعيرة  التأكد من  و 
مقترحاتها  بإعداد  االجتماع  حضرت  التي  المتخصصة  الشركات 
هذه  بالكامل  إلكترونية  األضاحي  بيع  عملية  لجعل  التنفيذية 
في  االقتصادي  التوثيق  و  المعلومات  مركز  مع  التنسيق  و  السنة، 

آليات التنفيذ.
وحدها  اإللكترونية  التغطية  تكون  بــأن  االجتماع  ــى  وأوص
للتوريدات برسم التحصيل و اعتمادات األضاحي شرطا في تغطية 

توريدات االضاحي.
منظومة  عن  والصناعة  التجارة  وزارة  أعلنت  األثناء  هذه  في 
حجز  من  األســر  أربــاب  لتمكين  إطالقها  المقرر  من  إلكترونية 

األضاحي هذا العام.
ومن المقرر أن تكون المنظومة اإللكترونية الجديدة جزًءا من 
منظومة الجمعيات االستهالكية، حسب مدير عام مركز المعلومات 
والتوثيق االقتصادي، إذ سيتمكن كل رب أسرة من اختيار الشركة 
التي ستورد أضحيته والحظيرة أو الموزع الذي يريد استالمها منه.

الوطني  بالرقم  األسر  أرباب  تسجيل  إلى  المركز،  مدير  ونوه 
لكل  واحــدة  أضحية  حجز  يمكن  بحيث  أســرة،  لكل  القيد  ورقــم 
بالعملة  إلى تخصيص مبلغ  أو تكرار، مشيرًا  ازدواجية  أسرة دون 
أضاحي  قيمة  يساوي  التسجيل،  انتهاء  بعد  شركة  لكل  الصعبة 

أرباب األسر الذين اختاروا أن يسجلوا عندها في المنظومة.
المحلي،  الحكم  ووزارة  للبلديات  نوافد  وجــود  إلــى  ــار  وأش
إلى  الفتًا  األضاحي،  وتوزيع  توريد  لمتابعة  االقتصاد  ومراقبات 
متجر  من  متاح  الجوال  على  شريتها(  )بقداش  تطبيق  »إطــالق 
األسر  ألربــاب  وسيمكن  األندرويد،  أنظمة  على  تنصيبه  يمكن 
التبليغ الفوري عن أي مخالفات في الوزن أو سعر األضحية للحرس 

البلدي ومراقبات االقتصاد.

٨٠٠ ألف رأس أضحية على قائمة االستيراد
1.4 مليون رأس إجمالي االحتياجات وإعالن تفاصيل الحجز بالمنظومة اإللكترونية

المصدر: موقع »أويل برايس«
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املساواة في الفقر

هبطت األديان جميعها على الوعي اإلنساني 
لتعزز ُمُثل املساواة وتؤسس مجتمًعا 

اشتراكيًا مؤقتا

عبد الكافي المغربي

كان اإلنسان األول الذي ال نكاد نستخرجه من بطن التاريخ راضيًا محبورًا بالشيوعية األولى التي شملت 
كافة شؤوِنه، وتقدمت النظم البدائية التي تالحقت في غمار طموح اإلنسان لالستقرار وما يطلب من 
الملكية وتطور  المرير مع قيام  الكفاح  البشر استهلوا دهرًا ممتدًا من  عيش هنئ مستطاب. بَيد أن 
المجتمع الزراعي، وأيقظ انتخاب الموهوبين والماكرين للوسائل التي ترفعهم فوق السذج والكسالى 
المشاعر العدوانية التي ظلت تقود عجلة التاريخ الساحقة، وكان تخلي الرجل البدائي عن الحياة الهمجية 
وتوقفه عن التجوال، بحسب صاحب كتاب تطور المتع البشرية، شرًا ال بد منه. ومنذ العصور الغائرة في 
ذاكرة الزمان، كان التاريخ يتقدم يدفعه أولئك المنهكون من البذل في سبيل الحفاظ على مكاسبهم، 
يناصر  داعية  بكل  ويحفون  أعدائهم،  على  للوثوب  فيتوسلون  الحرمان،  استضافهم  الذين  وأولئك 
يدها هممًا  ما كان تحت  تبذل الستعادة  زالت  وما  البشرية،  بذلت  لقد  المساواة.  المقدس:  مطلبهم 
عظيمة وموارد عريضة، كأن إحراز تقدم أو تحقيق تغيير ال يقاس إلى هدم بنيان قائم فيما يستغرقه هذا 

وذاك من وقت وما يتطلبه من سعي.
وهبطت األديان جميعها على الوعي اإلنساني لتعزز مُُثل المساواة وتؤسس مجتمعًا اشتراكيًا مؤقتا. 
إن  ما  لكن  تهديدًا لسطوتهم،  في دعوته  استشفوا  الذين  قومه  كبراء  على  نبي  مثالية كل  وظهرت 
يتوفى النبيَ ربُّه لما أن نجح نجاحًا كاماًل، حتى تجتمع أرستقراطية تالية تعلو على المطحونين أصحاب 

الحق، ويمسي احتجاج الفقراء هرطقة ومروقا من الدين الذي أصبح يحمل لواءه السادة المُحْدَثون.
وتوالت مدارس األخالق تهدي المساواة تقريضها، وتملي التشريعات التي تحد من سلطان األقوياء. 
وكانت فكرة المساواة تتقدم ببطء واثق يتكاد ال تُسمع لها خطى، وكان المثاليون يتألمون من الواقع 
المخيب ويرثون للمحرومين، في عصور لم يتح للفقراء واألرقاء فيها أن يطلعوا على ما يملك السادة أو 

كيف يحيا المُتْرفون.
وفي أوروبا المستنيرة خير معلم لنا كانت المذاهب الدينية والفلسفات األخالقية ومدارس الشكاكين 
بل والفلسفة التجريبية والعلم تخدم المساواة في نضالها العنيف إزاء طغيان وكبرياء الطبقة الحاكمة، 

وكانت تؤدي لألخيرة هذا المعروف بغير علم منها في أكثر األحيان.
بدأ التآكل يفت في هيكل الكنيسة الغربية القديمة لما غلبت المسيحية الحديثة وأزاحت الكهنوت 
الفلسفة  وأتمت  تالية.  لجوالت  البروتستانتي  للتعصب  دانت  التي  األقطار  في  الميدان  وخال  جانبًا، 
للفكاهة، وطلَّقت  والقديسين موضوعًا  األنبياء  الدين وقصص  فاتخذت  أكبر،  بنشاط  الجديدة عملها 
اإلرث الكالسيكي طالًقا بائنًا. وبينما كانت فلسفة التنوير تذيع مبادئ المساواة والعدل والحرية والخير 
والجمال، وتتلقف آذان العامة هذه الدعوة الفاقعة فتودعها صميم القلب ولباب العقل، كانت مدارس 
ومن  القدم.  منذ  البديهيات  من  ه  وعدَّ باإلنسان  أحاط  ما  كل  على  المعدنية  بقبضتها  تهوي  الشك 
ادعته  ما  جميع  أن  حداثتها  طور  في  الغربية  الحضارة  يخنق  كاد  الذي  العنيف  األوروبي  الشك  عواقب 
الطبقة الحاكمة من حقوق طبيعية تستأهل بموجبها االمتياز والحظوة سقطت مع أول زفرة عصفت بها 

ريح الشك.
االقتصادية  والتنمية  عقود،  منذ  الغربية  أوروبا  في  مدحورًا  مهزومًا  أذياله  جر  قد  الفقر  أن  ورغم 
الكثير،  بالخير  يعد  جديد  عالم  عن  يتمخض  والعلم  وشرًقا،  جنوبًا  تليها  التي  األمم  في  أكلها  تؤتي 
فلم تتحقق المساواة االقتصادية بوصفها مثااًل يوتوبيًا، ال نتيجة حتمية للتطور االجتماعي. لقد خابت 
الماركسية في إثبات نظريتها عندما تواضع لها الواقع وانبسطت األرض لفرض إرادتها، لكن الرأسمالية 
كذلك لم تصلح من نفسها ولو زعم الزاعمون. ولم تحقق حكومات الواليات المتحدة الحلم األمريكي 
الغربي يكدس  الرأسمالي  الشيوعي، وال يزال  العمالق  التي أخذت تمني به شعبها في محنتها تجاهد 
جل االستياء في كل  الربح وينعم بمتع الحياة العصرية بفضل من كسب موظفيه الضئيل بالقياس. ويسِّ
سحنة تطالعك في األمم الوسنانة، وتطفح األنفس بالقرف بعد خيبات الربيع العربي. وال يعرف الرجل 
العربي أيقدم شكواه من فساد سادته ويلعن الطغيان الشرقي، أو حقده على الغرب الذي استقر عاليا 
الشرير  اإلنسان  أن  البعيد. وال عجب  المستقبل  بالمساواة معه في  النفس  ويمني  عالمية  أرستقراطيًة 
بالسليقة يُضن عليه بالبحبوحة واليسار أن يرضى بالفقر إذا التقمَ الكل في جوفه، باالنتكاس بعيدًا إلى 
الشيوعية البدائية، ليس هو في فردوس الشيوعية المتقدمة، ال وليس في عالم يشح بالفرص ويؤرجح 

طالب المنزلة العالية الذي انقطعت منه األسباب، بل في أرض يتساوى فيها الجميع ِبخصاصتهم!

استنساخ !

إذا كان أهل الفرنجة يتباهون بأن علماءهم 
يستنسخون فنحن أيضا لنا القدرة على االستنساخ 

ولكن بمظهر آخر وطريقة مختلفة

صالح الحاراتي

االستنساخ هو الحصول على مخلوقات كاملة وتكون متطابقة جينيًا مع المخلوق األصلي الذي أخذت منه 
الخاليا ويقال إن المشكلة تبقى في أن االستنساخ قد يسبب والدة )أجنة مشوهة ( )أو قصيرة العمر(.

واالستنساخ كان حدثا علميا باهرا عندما نجح علماء في اسكوتلندا استنساخ النعجة دوللى سنة1996م 
…ثم توالت البحوث العلمية حتى نجح باحثون صينيون مؤخرا في يناير 2018 من استنساخ اثنين من 

قردة المكاك بنفس الطريقة التي استُنسخت بها النعجة دوللي .
ذلك ما يخص استنساخ الخاليا والحيوان ولكن استنساخ البشر بيولوجيا لم يتأتَ بعد نظرا لمعوقات 

علمية و لمعايير أخالقية أيضا .
ولكن إذا كان أهل الفرنجة يتباهون بأن علماءهم يستنسخون فنحن أيضا لنا القدرة على االستنساخ 
ولكن بمظهر آخر وطريقة مختلفة حيث تقوم بعض مجتمعاتنا باستنساخ نماذج بشرية متطابقة في 

السلوك واألفعال دونما حاجة ألبحاث بيولوجية معملية .
وتكرار  تدوير  إعادة  يستسيغ  زال  ال  الجمعي  عقلها  ألن  مجتمعاتنا  في  االستنساخ  ذلك  يحدث  نعم 
مسألة »حكم الفرد«و«الزعيم البطل« لتستمر حياتنا كمن يدور في حلقة مفرغة ، حيث يتم التسويق 
بحماس لما يقولون بأنه استبداد صالح حتى يخيل للمرء أن مايسوقون له يمكنني وبحكم المواصفات 
التي يقدمونها يمكن لنا أن نسمي العملية ب استنساخ »دكتاتور مستأنس«!! وتلك ورب الكعبة هي 

المؤامرة الحقيقية .
وهنا ال يغيب علينا أن لالستئناس معان كثيرة ولكن لنتناول بعضها المناسب لهذا المقام …. يستأنس 
، استئناسًا   ، فهو مُستأِنس ، والمفعول مُستأنَس إليه ، استأنس الحيواُن أي صار  « أليًفا وذهبت عنه 
وحشيَّته« . واستأنس إلى   فالن أِنس به ؛ سكن إليه وذهبت به وحشتُه ، ألِفه   واطمأّن إليه ...استأنس 
ع . واكتفي هنا ألن  برأيه : أخذ رأيَه ،   استأنس لفالن : وجد إيناسًا فأطال الجلوسَ معه ليصغي ويتسمَّ

سؤاال ملحا على عقلي يقول  ..كيف يترافق األنس واأللفة مع الدكتاتورية؟
ال أعرف ..!! ولكن يبدو أنه كلما زادت معاناة الناس برز من يبرر للدكتاتورية ويذكر الناس باألمن 
اليوم–تحت  ويتناسون   .. القاهرة  القوة  تحت سلطة  فيه  الناس  كان  زمن  ساد  الذي  الوهمي  واألمان 

ضغط واقع الفوضى–مآسي وكوارث الدكتاتورية التي ال زالت تفعل فعلها السلبي حتى اليوم .
)دكتاتور  و  عاقل(  )دكتاتور  و  مؤقت(  )دكتاتور  مثل  آخر  لفظا  ويرفق  مخفف  تعبير  يقول  من  هناك 

حكيم (
و )عادل مستبد(وما إلى ذلك من مسميات متناقضة ووهمية ..فقلت تهكما وسخرية لمحدثي ال زلت 

على مقترحي ؛ استنسخوا لنا ..دكتاتورا مستأنسا!!
العجيب والمضحك أن األمر لم يقف عند هذا الحد إذ اعتقد البعض أني جاد فيما أقول و طلب مني 
موافاته بخصائصه وما هي مواصفات الجودة حتى يستطيع تسويق ودعم فكرة أن دكتاتورنا مستأنس 

فعال .!!
لألسف كل يوم يمضي يؤكد لنا أن كثيرا من العقول ال زالت أسيرة نهج االستبداد ، بل هو مضمون 
وحيد للثقافة السائدة ، وال زال التفريق وإزالة الحدود بين »الضجيج والكالم أمر في غاية الصعوبة »، 
العقلي  الخواء  ثقافة  أي   ، بكل تمظهراتها  »الجماهيرية«  االستبداد  ثقافة  نعيش  زلنا  ال  أننا  ونكتشف 
والتكرار الببغاوي لشعارات زائفة ، مع اختفاء المعنى، ثقافة تستلهم عصا الراعي وروح القطيع، ... بالرغم 
من كارثية حصادنا من المستبدين التى تمثل فى دماء تنزف منذ قرون على خالفات سياسية متلبسة 

بالدين وملتبسة بالقبلية وأوطاننا تتالشي أمام أعيننا .
نعم في مرحلة فوضى ما بعد الثورات تحتاج إلى شيء من الحزم ولكنها عصا القانون الذي يطبق على 
الجميع ؛عصا القرار السياسي في الوقت المناسب ، عصا مؤسسات الدولة من جيش وشرطة وأمن إضافة 
السلطة  السلمي على  بالتداول  القبول  بأهمية  قناعة مجتمعية  تبذل ألجل ترسيخ  أن  إلى جهود يجب 
النموذج  زالت تستحضر  العقول ال  إذ   ...« الغلبة  تفكير مشوه تمثل في عقلية  والتخلص من »طريقة 
الدكتاتوري المطبوع في الذاكرة والذي لم نعرف نموذجا غيره، وال زلنا نؤمن بأنه ال مكان لآلخر عندنا، 
وال مكان للقبول بآخر مختلف عنا دينيا وفكريا، ال زلنا لم نتيقن بعد من جوهرية مبدأ تداول السلطة 
سلميا .. وفي داخلنا تنمو وتتضخم األنا، ويتعمق شعور الفرد المسؤول ويتحول إلى دكتاتور يؤمن بأنه 

جاء ملهما وبعناية إلهية لنشر ما يراه صوابا حتى وإن كان ذلك على حساب أرواح ودماء اآلخرين !
السؤال : ما الذي جلبه لنا ذلك النموذج عبر تاريخنا غير الدمار والفساد والجهل وكراهية العالم لنا.

* بعد هذه السطور عقلي يحدثني
قائال..عندما يشح رغيف الخبز وتعم الفوضى والفساد ربما هناك ضرورة

ل »دكتاتور مستأنس« فأنا أحد مواطني هذه البالد . !!!

1968 وطليعياته الثالث!
بيير  جان  ابتكرها  التي  الثالثية  األبعاد  بتقنية  نفتح 
هودين المُطبّقة على هرم خوفو بهدف كشف إبهامات 
سنة 1968 عام الطالئع الثالث، وكأنها األوهام: الطليعية 
من  بفجئيته  عمّق  ُطالبيًا  تظاهرًا  برزت  التي  الليبية 
التباسات المصير لليبيا الملكية 1951 ـ 1969 .فقد فتّح 
ـ بما تلّقفته عن ألسنة الكبار ـ يوم 15 ينايرعام 1968 
حركة  محاكمة  بحدث  واألشياء  الكلمات  بوعي  رأسي 
القوميين العرب الليبين بمحكمة استئناف طرابلس، وكان 
من ضمن المُقبوض علىهم زوج أختي غير الشقيقة الذي 
بالشر كما عبر  بدأ شعوري  به منذ عام، ومنها  ارتبطت 
الذي يقترب  عنه تودوروف، في كتابه »نحن واألخرون« 
حثيثا مني وإن كان شخصيًا لصغر سني وقتها، وإن استفزّ 
مشاعري فبضرره لم يمسني. وبالتوازي مع ذات الغور في 
التاريخ الملتبس للحرب الباردة بين القطبين العالميين، 
دولة  دوبتشيك  الكسندر  الماركسي  الطليعي  يتزعم 
الشيوعي،  للحزب  عاما  أمينا  بتعيينه  تشيكوسلوفاكيا، 
التشيكوسلوفاكيين  للكتاب  مؤتمر  في  أطلق  قد  وكان 
عام 1967 شعاره »االشتراكية بوجه إنساني« فيما عرف 

الحقا بـ »ربيع براغ«.
وكما يحدث في كوابيسنا العربية بأحالم الصيف حيث 
غزت  ليبيا  طرابلس  متظاهري  المتحركة  القوة  قمعت 
القبضة  الستعادة  تشيكوسلوفاكيا  وارسو  حلف  دبابات 
القادة  التشيكي وإرغام  المروق  الصارمة على  الشيوعية 
إحساسي  يفارقني  لم  اليوم  إلى  التراجع.  على  الجدد 
صور  في  أحــدّق  وأنــا  بالثقافة  الحرية  بعالقة  المبكر 
تشيك  وشُبان  المجالت،  ورق  عبر  يبتسم  دوبتشيك 
وجه  في  وزهــور  الفتات  وبأيديهم  يتظاهرون  وبنات 

العساكر والدّبابات.
الذي حدث في تشيكوسلوفيا عام 1968 والذي لحداثة 
وهمًا  المتأخر  حصاده  وعيت  كاملة،  أبعاده  أٍع  لم  سني 
ـ   97 عامي  في  ومرتين  لشهرين  لبراغ  زيارتين  في 
يحل دون  لم  عائلي مبهظ  بانشغال  التباسهما   ،1998
أن يفعماني حتى اللحظة بأفكار ومشاعر المجتمعات التي 
تتحوّل سياسيا ومجتمعيا وإن بشكل مختلف كمجتمعاتنا 
العربية اليوم. محاٍم التقيته على طاولة طويلة في حانة 
من  التحول  إشكال  لي  لخص  للنقاش  التغيير  افتعلها 
في  يسير  قطار  باستعارة  تعنيه  التي  القانونية  الزاوية 
مختلفين  بخطين  سكة  على  متواٍز  وبشكل  واحد  وقت 
ومّثل ذلك بفعالية القوانين ونفاذها التي تخص المِْلكية 
الذي  القديم  القانون األشتراكي  واألنشطة األقتصادية: 
بالتوازي مازال وقتها يسير بجانب الرأسمالي المستحدث 

مُربكين معًا حياة المجتمع.
الطالئع  »صوت  اسم  الحاملة  الليبية  البالغ  جريدة 
العربية الوحدوية« هي التي تبنت صعود حركة القوميين 
العرب الليبيين الذين برزوا ألول مرة في مظاهرات يناير 
افتعلته  ما  مآل  إلى  ينظر  الليبية  الطليعية   1964 عام 
اليوم  الليبي  السياسي  النقد  أدبيات  في  الماضي  في 

أفكارًا  تلقوا  شبّان  لسياسيين  الموهوم،  الفعل  بأنه 
أنضجتها  الليبي  بالواقع  لها  العالقة  هالمية  قومجية 
عام  العربية  الجيوش  هزيمة  من  بصدمتهم  الصدفة 
فكانت  مراهقين،  بطالب  الخلف  من  وتالعبوا   ،1967
ونظامه   1969 عام  المشؤوم  العسكر  انقالب  نتيجتها 
ودشّــن  الطليعية  رحيق  امتص  الــذي  األوتوقراطي 
للفوضى بكل أبعادها تلك التي نعيشها في واقعنا الليبي 
اليوم. وأبرزها الثورة التي قامت عليه في فبراير 2011 
وارتفاقها بالعنف والسالح وبدون طليعة ثورية بل حتى 

بدون ثوار.
أما حصاد الحدث التغييري البراغي فيما سمّي بالثورة 
الشعبوية  التسيّسات  بسياق  التبس  ألنه  المخملية، 
الراهنة التي توسّلت باالنكفائية المجدّدة التي تتأسس 
على ديمقراطية شكلية بدون روح الليبرالية فالنستطيع 
أن نحكم عليه أكان منتصرًا، أم مهزومًا؟. المثير لالنتباه 
أن الحدثين البراغيين العالقة لهما بمخمل الربيع فاسم 
واألمريكية،  الغربية،  اإلعالم  أجهزة  ألصقته  براغ  ربيع 
لمغاٍز ندركها. فالحدث وقع فعليًا في أغسطس من ذلك 
على  الربيع  إسم  إلصاق  فهو  لاللتباس  المثير  أما  العام 
النظم  تشبه  ال  نظم  ضد  ثورات  وهي  العربية  الثورات 
إقطاعية،  شبه  عائلية،  ديكتاتورية،  كونها  شيء،  في 
وُأتوقراطية فاسدة حتى نخاعها، مما أخرجها عن طبيعة 
نظم الدولة حتى المدارة من حزب حديدي باالشتراكية 

في شرق أوربا الستينيات والسبعينيات.
ميالن  البراغي  كتبه  الذي   1968 ربيع  من  اإلحباط 
والغراميات  خفته،  التُحتمل  كائن   : كـ  روايات  كونديرا 
مكان  في  هي  والحياة  والنسيان،  والضحك  المضحكة، 
آخر، رأيت معالمه شبه واضحة في براغ عامي 97 ـ1998 
السنة التي سيبتديء الكاتب الذي ألهم حراك عام 1968 
فيها  هافل  فاتسالف   1989 المخملي  التغيير  ورئيس 
كتابة مسرحيته »الرحيل«وهو يرى أوهامه تتالشى كما 
تالشت معالم »مقهى سالفيا« التي كان يتردد عليها مع 
ارتدتها بشكل  المعارضة السابقين، وقد  كتّاب وفناني 
أكالت  مقصف  إلى  تحولت  وقد  زيارتيَّ  في  يومي  شبه 
و  ميونخ  مقاصف  يشابه  استهالكي  وحلويات  خفيفة 

برلين.
بواكير  بدأت  الذين  الليبي،  السبعيني  جيلي  ُكتاب 
 1976 عامي  تطلعاتهم  ووؤدت   1972 عام  كتابتهم 
الذي  الطليعية  بوصف  ما  حــدٍّ  إلى  1978التصقوا  و 
الدكتاتورية  سجن  في  أعمارهم  من  عقدًا  سيكلفهم 
1976 ـ 1988. ربما اطلع بعضهم على حدث الطليعية 
الخمسينية  ذكراه  تتواقت  الذي   1968 مايو   14 الثالث 
وبرلين  باريس  في  الطالب  ثــورة  وأعني  األيــام  هذه 
ودوبريه  سارتر  كتابات  في  الثقافة،  بهاجس  المرفوقة 
مؤلفه  يمينية  برؤية  كتب  الــذي  آرون  ريمون  وحتى 
ألخصّ  أن  يمكنني  كيف  المثقفين«.  »أفيون  الشهير 
ولألجيال  بهم،  عصفت  التي  المحن  أنستهم  وقد  لهم 

بتطلعاتنا  عشناه  الذي  الطليعي  الحدث  أعقبتهم  التي 
الثقافية المؤودة إلى اليوم.

أربع  تكلفت  بانتينيي«  »لوديفين  الفرنسية  الباحثة 
 1968 سنوات من اإلعداد للبحث الذي خصصتّه لربيع 
الباريسي بأن قرأت 25 مجموعة من محفوظات األرشيف 
مثل  والنقابيون،  المحازبون  فيها  نشط  محافظات  في 
في  أو  األطلسي،  والــلــوار-  كاليه  دي-  با-  الشمال- 
محافظات اشتهرت باالعتداد اإلقليمي مثل الميز والكريز 
والبيرينيه الشرقية. كما اطلعت على المحفوظات النقابية 
بين  الحاد  للنزاع  أرّخت  التي  المحافظ  بإدارة  واإلدارية 
بعد  يومًا  وإدارته  أصحابه  وبين  ميشالن  مصنع  عمال 
الرئاسي،  اإلليزيه  قصر  محفوظات  في  ودققت  يوم. 
وتقارير قيادة قوة األمن بباريس، وفي محفوظات شعبة 
المعلومات العامة لـ »98 محافظة«. وقرأت 10 آالف بيان 
ونص ُطبعت على آلة نسخ أودعت في المكتبة الوطنية، 
ونانت،  روبيكس  مدينتي  في  العمل  عالم  أرشيف  وإلى 
وفي مكتبة التوثيق الدولي المعاصر بنانتير حيث حفظت 

وثائق صدرت عن لجان األحياء.
من هذه المنظومة الحولية والوثائقية نخرج بخالصة 
بلورها  األولــى:  فكريتين  رؤيتين  على  تستند  مقيّمة 
الثقافي  الالجئ  ــودوروف  ت البلغاري  والكاتب  المفكر 
بباريس في كتابه »العيش المشترك« من قولة الفيلسوف 
فينا  تقوم  التي  بالحياة  نكتفي  ال  »نحن  باسكال:  بليز 
وفي كائننا: نحن نريد أن نحيا في فكرة اآلخرين« وهنا 
المجتمع،  في  اإلنسان  مكانة  على  ال  تقوم  المعالجة 
التوجه  وهو  اإلنسان،  في  المجتمع  مكانة  على  وإنما 
الذي يشقّ طريقًا جديدًا في حقل المعرفة، التي تزيدنا 
إيمانًا بإنسانية اإلنسان. مقابل هذه الرؤية تنهض رؤية 
المؤرخ فرانسوا هيرتزوغ فيما سمّاه في كتابه »تدابير 
التاريخية: الحاضرية وتجارب الزمان »بالنزعة الحاضرية 
أي ترجيح المجتمعات المعاصرة كفة العيش في الحاضر 
وصرف انتباهها عن الماضي والمستقبل. وهو يجيّر هذا 
التطوير في الرؤية إلى أحداث مايو 1968، مؤرخًا بدايات 
هذه النزعة بحركته. متذرعًا بأحد شعاراتها: »كل شيء، 

في الحال«.
حسب  نقرّر  أن  نستطيع  لتودوروف  بالعودة  لكن 
باريس  من   1968 مايو  حراكات  أن  بانتينيي  لوديفين 
فتخيلت  المستقبل،  سؤال  تطرح  تنفك  لم  برلين  حتى 
هجست  ــه،  ذات الوقت  وفــي  بديلة،  طوباوية  ــورًا  ص
 1871 باريس«  )كومونة(  »عامية  فأولت  بالماضي 
العالمية  والحرب   ،1936 الفرنسية  الشعبية  والجبهة 
»شارون«  األنفاق  مترو  محطة  تظاهرة  وقمع  الثانية، 
أما شخصنة  بالغًا.  اهتمامًا  1962، وأولت هذه األحداث 
التحرّر فبقيت مسألة سلوكات ثانوية. فالتحرر مفهومه 

ليس فرديًا، على خالف زعم شائع، بل إن شرطه جمعي.

كما يحدث في كوابيسنا العربية بأحالم الصيف حيث قمعت القوة املتحركة متظاهري طرابلس ليبيا غزت 
دبابات حلف وارسو تشيكوسلوفاكيا الستعادة القبضة الشيوعية

جريدة البالغ الليبية الحاملة اسم »صوت الطالئع العربية الوحدوية« 
هي التي تبنت صعود حركة القوميني العرب الليبيني

نورالدين خليفة النمر

أحمد معيوف

الرئيس االمريكي دونالد ترامب، والنائب الليبي زياد دغيم
الروسي  التدخل  فــي  التحقيق  إطــار  فــي 
وزارة  األمريكية، كلفت  الرئاسية  باالنتخابات 
العدل األمريكية المحقق الخاص روبرت مولر 
التحقيقات  مكتب  مدير  منصب  شغل  الذي 
الفيدرالي خالل فترة حكم بوش اإلبن وأوباما 
الذي ثبته في منصبه حتى نهاية واليته، وقد 
يكون  أن  إمكانية  في  تحقيق  بفتح  فعال  قام 
ترامب قد عرقل سير العدالة بمحاولته التأثير 
المقال  المدير  الذي قاده  التحقيق األول  على 
كومي،  جيمس  الفيدرالي  التحقيقات  لمكتب 
عرقلة  حاول  ترامب  أن  مزاعم  ظهرت  حيث 
طريق  عن  القضية  هذه  في  التحقيقات  سير 
محاوالته الضغط على جيمس كومي وإجباره 
يقوم  كان  الــذي  التحقيق  عن  التخلي  على 
األمن  مستشار  عالقة  بخصوص  المكتب  به 

القومي السابق مايكل فلين بروسيا.
إلى  مولر  أشار  مطلع،  صحفي  تقرير  وفي 
إمكانية إصدار مذكرة استدعاء للرئيس خالل 
مارس  في شهر  ترامب  محامي  مع  محادثاته 
الماضي، وهي أمر قضائي يجبر الشاهد على 
بشهادته.  ــإدالء  ل المحكمة  أمــام  المثول 
خالل  ترامب  محاميّ  إصرار  بعد  ذلك  وجاء 
أن  يمكن  ال  الرئيس  أن  على  معهم  اللقاء 
يخضع تحت أي ظرف كان إلى استجواب من 
التحقيق في  فيدراليين في موضوع  محققين 
النظر  التقرير  ولفت  الروسي،  التواطؤ  مزاعم 
إلى  باإلشارة  رد  مولر  المحقق  فريق  أن  إلى 
رفض  إذا  استدعاء  مذكرة  سيصدرون  أنهم 
على  وافقوا  لكنهم  إليهم،  التحدث  ترامب 
تزويد محامي الرئيس بمزيد من المعلومات 
المحددة بشأن األسئلة التي يرغبون توجيهها 
ترامب  محامي  اعتراض  وكان  الرئيس  إلى 
إفساد  هو  للمساءلة  الرئيس  امتثال  على 
مقابلة  وفي  المتحدة،  الواليات  رئيس  لعمل 
بلدية  عميد  مع  سي  بي  البي  أخبار  ضمن 
الذي يشغل  السابق رودي جولياني  نيويورك 
صرح  ترامب،  الرئيس  محامي  منصب  اآلن 
جولياني بأنه من الممكن منع حضور الرئيس 
للمساءلة إذا أصر مولر على استدعائه استنادا 
األمريكي.  للدستور  الخامس  التعديل  إلى 
استعداده  أبدى  ترامب  الرئيس  أن  المفارقة 
التي  التحقيقات  بخصوص  مولر  لمقابلة 

يجريها، رغم حقه الدستوري في االمتناع.
التي  القضايا  أهم  كانت  األسبوع،  هذا 
تصريحات  هي  الليبي  العام  ــرأي  ال شغلت 
 ،218 ليبيا  قناة  على  الحاسي  عادل  السيد 
يمارس  الذي  الفساد  يتناول  تصريحه  ومفاد 
في السفارات والقنصليات الليبية في الخارج. 
قضايا  من  قضايا  ثالث  الحاسي  تناول  وقد 
في  ليبين  مسؤولين  تــورط  تمس  الفساد 
أعلى سلم القيادة، بدرجة وزراء ونواب. هذه 
القضايا الثالث التي أثارها شملت بيع عقارات 
الدولة الليبية بالخارج لصالح أفراد متنفدين، 
مرتبات  ومنح  لألجانب،  ليبية  جنسيات  ومنح 

بالمخالفة.
جدل  محور  كانت  األخيرة  القضية  ولعل 
كبير الشتراك مجموعة من المسؤولين فيها 
ووزير  سيالة،  محمد  الخارجية  وزير  شملت 
ووزير  الجليل،  عبد  عثمان  دكتور  التعليم 
المجلس  رئيس  ونائب  حماد،  أسامة  المالية 
الرئاسي الدكتور فتحي المجبري، والنائب زياد 

دغيم والد المنتفع من اإلجراء.
وزير  عن  تصريح  أي  يصدر  لم  حين  وفي 
الخارجية أو وزير المالية حول هذا الموضوع، 
المجبري  ــن  ع ردود  أي  تــرد  ــم  ل كــذلــك 
قضايا  في  أيضا  يتهم  والــذي  بالخصوص، 
الشركة  شــؤون  في  تدخالته  أهمها  أخــرى 
وزير  صرح  الخارجية.  لالستثمارات  الليبية 
التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل بأنه فعال 
صالح  أ.د.  بمرتبات  الخاص  المستند  وقع 
سالم محمد المتراكمة وكل مزاياه في رسالته 
الموجهة إلى وزير المالية، واعتبر أن اتهامات 
الحاسي ال صلة لها بالواقع، مشيرا بأن إحالة 
والد  مرتب  لصرف  المالية  وزارة  إلى  رسالة 
التعليم  وزارة  يتبع  باعتباره موظفا  دغيم جاء 
يومي.  بشكل  إجراؤه  يتم  روتيني  إجراء  وهو 
كما دعا عبد الجليل، الحاسي إلى التقدم إلى 
النائب العام لرفع قضية ضد من هم متهمون 
بأنه  ومؤكدا  نفسه،  شامال  فساد  بملفات 

متحمل مسؤولية أية إجراءات إدارية مخالفة.
أقل  على  لي  بالنسبة  الشبهات،  يثير  ما 

تقدير، أمران هما:
لقبه،  المنتفع  اسم  يحمل  ال  لماذا  أوال- 
فقد ورد في الرسالة أ.د. صالح سالم محمد، 

بد  ال  اإلداريــة  المعامالت  كل  أن  والمعروف 
وأن تشتمل على لقب المعني، فما هو تفسير 

سقوط لقب المعني من الرسالة.
أن  عليه  المتعارف  من  هل   - الثاني  األمر 
تتم تصفيات مستحقات موظف عادي ال يحمل 
صفة مسؤول كبير عن طريق مراسالت بين 

الوزراء؟
بما أن موضوع األستاذ صالح سالم محمد 
األولى  بالدرجة  فالمتهم  دغيم،  والــد  هو 
خالل  من  دغيم  تدخل  إمكانيات  سيكون 
ليبيا  في  القرارت  بدوائر  المتينة  عالقاته 
وربما  ورئاسي،  دولة  ومجلس  برلمان  من 
كشف  فقد  المؤقته،  والحكومة  الجيش  حتى 
عالقاته  مقدار  عن  وحواراته  الكثيف  ظهوره 

المتشابكة، والتي يمكن استثمارها جيدا.
الحاسي،  رده ودحضه التهامات  مجال  في 
أو ممارسة أي ضغوط  زياد دغيم وجود  نفى 
والــده  مرتبات  بخصوص  شخص  أي  على 
مدينة  فــي  الليبية  بالقنصلية  الموظف 
اإلسكندرية بمصر. وقال في إحدى تصريحاته 
هذا  في  المتهمين  باألشخاص  عالقاته  إن 
ليست  ربما،  الوفاق  وزراء  ويقصد  الموضوع، 
جانبهم،  من  بالنفور  تتسم  ربما  بل  جيدة، 
بسبب موقفه السياسي، لينفي بذلك إمكانية 
أن يكونوا قد مارسوا ضغوطا لصالح مرتبات 
والده. كما أشار إلى قرار اللجنة الشعبية العامة 

بخصوص تقاعد أعضاء هيئة التدريس.
ومن  وجاهته،  له  شك  ال  النفي  هذا  طبعا 
الطبيعي أن يدافع عن األمر إن كان لالتهام 
الذي ال  اتهاما كيديا، لكن  أو كان  مصداقية 
يقبل دحضا اعتبار أن السيد الحاسي مفصوال 
غضبه،  بسبب  كانت  اتهاماته  وأن  فعاًل، 
شخصيات  اتهامه  في  استهدف  وبالتالي 
األمر  هذا  يفهم  وقد  إقالته.  وراء  أنها  يعتقد 
على أنه بالفعل توجد شخصيات تسعى إلقالة 

الحاسي.
التي  القناة  أن  دغيم  السيد  اتهام  أيضا 
هي  الحاسي  واستقبلت  الموضوع  ــارت  أث
ممولة من دولة خليجية تريد السيطرة على 
وانتقاده  الفيدرالي  توجهه  ان  واعتبر  برقة. 
للمركزية وعسكرة الدولة والميليشيات سبب 
وهذا  به،  والمتربصين  خصومه  زيــادة  في 

الدفاع ال يتجاوز أن يكون تبريرا ال أكثر.
عن  يدافع  أن  دغيم  حق  من  أن  شك  ال 
موقفه، لكن الالفت في السيد دغيم استهانته 
بالموضوع جملة وتفصيال، واستهانته كذلك 
من  سخر  فقد  االتهام.  هذا  عليه  يترتب  بما 
عنه  الحصانة  برفع  النواب  من  عدد  مطالبة 
كذلك  االتهامات،  هذه  حول  معه  والتحقيق 
استهانته بالنائب العام حيث ورد على لسانه 
بمناطق  عام  نائب  لدينا  يوجد  »هل  القول 
المهدد  العام  النائب  يقصدون  أم  الشرعية 
النواب  أيضا  ويتهم  المليشيات«،  بمدينة 
برفع  يطالب  الــذي  البيان  على  الموقعين 
أيضا  بأنهم مدانين  والتحقيق معه  الحصانة 
والسفارات  باالستثمارات  أقاربهم  تعيين  في 
والوزارات وجهاز اإلمداد ومفوضية االنتخابات 

وبأنهم سماسرة االعتمادات.
في  ورد  ما  أســوأ  أن  تقديري،  في  ولعل، 
بعض  مطالبة  اعتبر  أنه  دغيم  تصريحات 
النواب تصب في ما يراه »صراع جهوي« على 
اعتبار أن النواب المطالبين بإسقاط الحصانة 
الغربية،  المنطقة  إلــى  جلهم  ينتمي  عنه 
األعمال  الذي فضح تلك  الحاسي  أن  وتناسى 

هو من الشرق.
المتهم بريء حتي تتبث إدانته، هذه قاعدة 
قانونية وأخالقية أيضا، وال تسمح لنا بإدانته. 
فهي  ودفاعه،  تصريحاته  إلى  بالنظر  لكن، 
جميعا تجعل من إمكانية تورطه واردة، ويدعم 
هذا االعتقاد إخفاء لقب العائلة عن اسم أبيه. 
المسؤولين  تعامل  هو  القلق  يثير  ما  لكن، 
مع القضاء. ففي حالة الرئيس األمريكي بين 
القضية  في  الخاص  المحقق  للقاء  استعداده 
التي اتهم فيه رغم الحصانة التي يوفرها له 
كما  الخامس  تعديله  في  األمريكي  الدستور 
فهو  دغيم  السيد  حالة  في  بينما  أعاله،  ورد 
يستهين بكل صراحة بالقضاء الليبي ويعتبره 
غير أهل لمقاضاته، ويتهم زمالءه وهو ال شك 
محق إال أنه ليس في صالحه، إذ يعزز تورطه 
النواب بالصراع  أسوة بهم، ويلجأ إلى اتهام 
الفيدراليين  تعاطف  بذلك  لينال  الجهوي 
الذي  الوطن  رابطة  حساب  على  والجهويين 

انتخب للدفاع عنه وليس لهدمه.
واهلل من وراء القصد

تناول الحاسي ثالث قضايا من قضايا الفساد تمس تورط مسؤولني ليبني في أعلى سلم 
القيادة، بدرجة وزراء ونواب

ففي حالة الرئيس األمريكي بني استعداده للقاء املحقق الخاص رغم الحصانة التي يوفرها له 
الدستور، بينما في حالة السيد دغيم فهو يستهني بكل صراحة بالقضاء الليبي
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سالم العوكلي

الصومال وليبيا توأمان في التاريخ املعاصر

التطبيخ بطريقة القذافي! »ألم يبثوه حتى اآلن؟«
أوكد أنني لست من أتباع نظرية المؤامرة، وال أرى 
البتة أن ثمة مكانا للمؤامرة في الحياة، بل أطالب 
والقواميس  المعاجم  من  مفردة  هكذا  بحذف 
لها،  معنى  ال  وأن  عقالنية  ال  مفردة  باعتبارها 
لو شاهد هذه  باالرتكاريا  البشر يصاب  وكثير من 
المفردة. وحتى أن البشر في تاريخهم الطويل لم 
يعرفوا هكذا طريقة، فقابيل لم يقتل هابيل كما أن 
الذئب -كما إخوته- بريء من دم يوسف! لكن ثمة 
وعليه  نظرية،  كذلك  اختلق  من  همَ  مهووسون 
اتهمت أمريكا اإلمبريالية بما حدث لمصدق رئيس 
الوزراء اإليراني في الخمسينات، وسلفادور الليندي 
فيتنام،  أمــا:  السبعينات  في  التشيلي  الرئيس 

أفغانستان، العراق فما لها عالقة بها، وهلم جرا.
الكبرى  فالدول  التخرصات  هذه  من  دعوكم 
ولكن  أحد،  شئون  في  تتدخل  ال  إسرائيل  وحتى 
بالعالم  األمريكية  األدبيات  في  سمي  ما  لألسف 
على  وأمراضها  جثته  يرمي  أن  استمرأ  الثالث 
اآلخرين، وعلى الغرب خاصة اإلمبرياليات القديمة 

بريطانيا وفرنسا، والجديدة أمريكا وبناتها.
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ليبيا  في  1969م  سبتمبر  انقالب  قام  حين 
كنت تلميذا في المدرسة اإلعدادية مبهورا بناصر 
كنت  المراهق  وشغف  هذا  ومن  العربي،  الزعيم 
الذين أطاحوا  الفرحين بالعسكر  المتظاهرين  من 

بالحدث  وكمنبهر  الرجعية،  ومملكته  بالملك 
مصاب  الرئيس  بوند:  جيمس  قال  لما  صعقت 

بمرض يدعى كونونيل شمال أفريقيا.
بوند جديد عرض  لجيمس  فيلم  كان ذلك في 
أسكن  الــذي  بالحي  الشرق  سينما  في   70 عام 
الصابري، خرجتُ ال أصدق ما رأيت من ترجمة وما 
سمعت وكانت آخر عبارة في الفيلم، حيث استدعي 
الذي  الرئيس  أطباء  من  عجل  على  بوند  جيمس 
خرج  انفراد،  على  التقاه  ولما  إحضاره  عليهم  ألح 
في اللقطة األخيرة ليقول: الرئيس مصاب بمرض 
لم  اآلن  وحتى  أفريقيا،  شمال  كونونيل  يدعى 

أصدق نفسي أني شاهدت ذلكم.
األمريكي  الرئيس  ريجان  سيطلق  سنوات  بعد 
طرابلس  يقنبل  جوي  بأسطول  غارة  1986م  عام 
القذافي كنية:  الكونونيل  وبنغازي، وسيطلق على 

أخطر رجل في العالم.
به  المصاب  المرض  هذا  القذافي  الكونونيل 
86م  العالم عام  70 وأخطر رجل في  الرئيس عام 
يسلم  2003م  عام  ذاته  القذافي  الكونونيل  هذا 
في  جاء  مما  هذا  وحول  النووي،  للتسلح  مشروعه 
تايمز)ظل  أنجليس  لوس  لجريدة  مطول  تقرير 
ذهابا  حجرته  يذرع  الرفيع  البريطاني  المسئول 
وإيابا حتى تحول المساء إلى ليل كامل. وظل كل 
بضع دقائق يرفع الهاتف ليتصل بالعاصمة الليبية 

طرابلس. ويسأل هذا المسئول السفير البريطاني 
اآلن؟«.  حتى  يبثوه  »ألم  اليدن  أنتوني  ليبيا  في 
مباراة كرة قدم على شاشة  فأجابه اليدن »هناك 

التلفزيون«.
قد  ليبيا  أيام، كانت  بثالثة  المكالمة  قبل هذه 
النووية  أسلحتها  برامج  عن  التخلي  على  وافقت 
االقتصادية  العقوبات  إنهاء  مقابل  والكيماوية 
سرية  مفاوضات  بذلك  منهية  ضدها،  المفروضة 
استمرت عدة أشهر مع البريطانيين واألمريكيين.

المسئولين  أن  الصحيفة:  ذكرت  أخرى  جهة  ومن 
ما زالوا غير متفقين على السبب الذي دفع القذافي 
الشامل.  الدمار  أسلحة  تطوير  برامج  عن  للتخلي 
الرئيس  نظر  وجهة  تساند  المعلومات  فبعض 
بوش الذي يرى أن السببين وراء ذلك كانا اإلطاحة 
الخاصة  المتحدة  الواليات  بصدام حسين ونظرية 
الليبي  الزعيم  ذلك  دفع  إذ  االستباقية.  بالهجمات 

ليغير من موقفه.
لكن عددا من مسئولين بريطانيين وأميركيين 
يسلم  أن  لسنين  يحاول  ظل  القذافي  إن  قالوا 
األسلحة التي بحوزته كي ينهي العقوبات الدولية 
الليبي  باالقتصاد  كبيرة  أضـــرارا  ألحقت  التي 
الحكم في آخر  إلى  ابنه  وتسهيل الطريق لوصول 
بوش  إدارة  فيه  كانت  الذي  الوقت  ففي  المطاف. 
ساعد  النووي،  إيران  برنامج  حول  بحزم  تتحدث 

المزيج من المفاوضات والمعلومات االستخباراتية 
الجيدة والضغط الذي فرض على ليبيا على تشكيل 
ذكر  حسبما  طهران،  مع  للتعامل  أخــرى  خطة 

دبلوماسيون على اطالع بمجرى األحداث(.
هذه  المهمة  أن  لإليضاح  بحاجة  لسنا  إننا 
عملية  أن  األهم  لكن  تسلم.  سلم  بند  تحت  تقع 
على  النسج  يمكن  سابقة  عدت  هذه  االستسالم 
منوالها، ومن خاللها دخل القذافي التاريخ الدولي.
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كيم  نووي  مسألة  الفترة  هذه  األخبار  تتداول 
لحله  المتحدة  الواليات  تطرح  الــذي  أون  جونغ 
بعد  ذلك  جاء  وقد  القذافي،  طبخة  بنموذج  األخذ 
وقف  معلنا  الجميع،  جونغ  الشاب  الزعيم  فاجأ  أن 
نشاط بالده فى التجارب النووية، مؤكدًا أن الهدف 
الرئيسي للحزب الحاكم الذي يتزعمه هو بناء عالم 

خاٍل من السالح النووي.
التذكير  يعيدون  المحللون  أخذ  ذلك  أثر  وعلى 
بالدوافع التي جعلت القذافي يسلم ثم يتحول إلى 
نموذج لالستسالم، ورغم ذلك فإن جونغ وجماعته 
ولبالدهم،  لهم  إهانة  كنموذج  القذافي  اعتبروا 
لكن مطبخ السياسة في حال كحال القذافي يوصل 
لنفس النتائج وإن تغيرت المعطيات والشخصيات، 
فالدوافع المشتركة تنتج نفس الطبخة وإن بتوابل 

آسيوية.

كل حكم دكتاتوري ظالم البد أن يعتمد في بقائه على التفرقة بني مواطنيه لكي تتحكم 
فئة قليلة في حياة الناس بشتى أساليب البطش والتخويف

هذه الثروة النفطية هي الفارق الوحيد في البحث عن الفروق القليلة بني صورتي ليبيا 
والصومال

دعوكم من هذه التخرصات فالدول الكبرى وحتى إسرائيل ال تتدخل في شئون أحد، ولكن لألسف ما سمي في 
األدبيات األمريكية بالعالم الثالث استمرأ أن يرمي جثته وأمراضها على اآلخرين.

القذافي ظل يحاول لسنني أن يسلم األسلحة التي بحوزته كي ينهي العقوبات الدولية التي ألحقت أضرارا كبيرة 
باالقتصاد الليبي وتسهيل الطريق لوصول ابنه إلى الحكم

املنتصرون املهزومون

 الدولة القوية املتطورة اقتصاديا وصناعيا 
وعسكريا، أصبحت قادرة على إعاقة شعوب 

ودول أخرى من أن تتخذ نفس مسارها

 إنهم فقط نهبونا، فهم مجرد عاهات لن تهنأ مهما 
ادعوا ألنهم انتصروا على العزل، والكهول، والثكالى 

فقط، ولكنهم انهزموا أمام ضمائرهم

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

قرأت، منذ ما يزيد عن ثالثة عقود، كتابا مترجما مخصصا لموضوع أصل الحياة على 
أن  الكتاب  مؤلف  ويقول  الماء،  في  تخلقت  الحياة  أن  به، طبعا،  المسلم  األرض. من 
التربة التي تناثرت وطفت على سطح المياه شكلت ما يسميه »الغرويات« فانتقلت من 

الالعضوي إلى العضوي وتولدت عنها »الخلية األولى«.
في أثناء شرحه لتطور الحياة على سطح األرض يطرح المؤلف سؤاال مهما جدا، وهو: 

لماذا لم نعد نشاهد تخلق مواد الحياة األولية تلك يحدث أمامنا اآلن؟.
البدايات األولى لم  الحياة في  أعتبرها، مقنعة جدا، وهي أن عناصر  ويجيب إجابة، 
أتيحت لها فرصة  وبالتالي  أرقى منها بحيث تتغذى عليها،  أمامها كائنات حية  تكن 
النمو وفق الظروف والعوامل البيئية الحاضنة. أما بعد ذلك فلقد انعدمت الفرصة أمام 
واألقوى  األرقى  المكتملة  الحية  الكائنات  والتطور، ألن  للنمو  األولية  المكونات  هذه 
منها سرعان ما تلتهمها وتقضي عليها. رسخت هذه المعلومة، ورسخ هذا التحليل، 
التاريخي  التطور  إنساني مهم هو  إلى مجال  نقله  أنه يمكن  رأيت  في ذهني، ألنني 

للشعوب والدول وتطبيقه عليه.
األولى  لتكوين خالياها  أمامها  المجال مفتوحا  التي وجدت »غروياتها«  فالشعوب 
وعسكريا،  وصناعيا  اقتصاديا  المتطورة  القوية  الدولة  هو  متكامل،  جسد  وبناء 
ذلك  تتخذ نفس مسارها، ألن  أن  أخرى من  ودول  إعاقة شعوب  على  قادرة  أصبحت 
مناف لمصلحتها. لقد فاتت الفرصة هذه الشعوب والت ساعة تطور. فأصبحت دول 
الطائفة األولى »تتغذى« بالمعنى الحرفي، على موارد وأسواق دول الطائفة الثانية، 
وتتحكم في مصيرها وال تتيح لها من إمكانيات النمو والتطور سوى ما يحسن غذاء 
تلك الدول. لقد تمكنت دول الطائفة األولى من أن تصبح سيدة نفسها ومصيرها. 
أما دول الطائفة الثانية فال تمتلك، تقريبا، أية سيادة وأعنة مصيرها ليست في يدها، 

وإنما في يد غيرها.
على هذا األساس نشأ االستعمار الحديث وتمكنت دول محدودة العدد من تكييف 
ولقد  طرفها.  من  المرغوب  المسار  في  وتوجيهه  ودوله  العالم  شعوب  باقي  مصير 
استدامت هذه المقدرة واستدام هذا التمكن حتى بعد تصفية االستعمار في وجوده 
من  متنوعة،  وأساليب  وسائل  وعبر  المتطورة،  الدول  هذه  تمكنت  فقد  المباشر. 
إجهاض محاوالت بعض األنظمة السياسية في بعض الدول المستقلة النتهاج سبيل 
التنمية المستقلة التي تقود إلى بناء دولة مستقلة قادرة على حماية مصالحها كافة 

وباستطاعتها المنافسة والمزاحمة في المجال االقتصادي.

»االنسان يُدمر ولكنه ال يهزم » هذا ما أراد الروائي )إرنست هيمنجواي( قوله في 
تمكن  قد  الصياد،  العجوز  كان  نوبل.  جائزة  عنها  نال  التي  والبحر(  )العجوز  رائعته 
من صيد سمكة )مرلين( ضخمة من بعد صراع مرير. كانت بطول قاربه من بعد أن 
أوثقها به وعاد مجهدا منتصرا؛ غير أن رائحة الدم جذبت األقراش، فانقضت عليها 
وتركتها هيكال عظميا مشدودا بالقارب. ولكن العجوز عاد والزهو يغمره فلقد انتصر 
على سوء الحظ الذي الزمه أياما لم يصطد خاللها سمكة واحدة، أحس أنه لم يهزم؛ 
اللعينة  »األقراش«  أن  صحيح  العمالقة،  سمكته  دمر  العاثر  حظه  أن  حدث  ما  كل 
التهمت جهده وكفاحه، ودمرت حلمه بما يعود عليه منها، ولكن إحساسه باالنتصار 

غمره بالتوافق مع نفسه بل وأنساه تعبه ومعاناته.
ليس هناك من إحساس مدمر يضاهي إحساس المرء بالهزيمة، إنها العدو المرعب 
له، فالخيبة التي تصيبه من الهزيمة تخلق في أعماقه نزعة عدوانية ال يمكن التكهن 
بحجم العنف الذي يتوالد منها. والعمل العدائي التي ينتج من اإلحساس بالخيبة جراء 
الهزيمة يأخذ صورا وحاالت متعددة قد تصل حد االنتحار، ناهيك عن سلوك عدائي 
يتمكن منه وينفذه المهزوم تجاه أسرته وزمالئه... ووطنه. إن فقدان المرء لتناغم 
روحه بسبب سوء سلوكه يعد من أخطر أنواع الهزيمة وال يمكن أبدا التكهن بردود 

األفعال جراء فقدانها.
%75 من  أبحاث أن  السيطرة عليها، ولقد أكدت  انفعاالت يصعب  الهزيمة تخلق 
عرف  جيمس(  )وليم  الفيلسوف  العالم  االنفعاالت.  سببها  واألمعاء  المعدة  أمراض 
االنفعال بأنه: »حالة عقلية تظهر عن طريق تغيرات حساسة في الجسم، فكل انفعال 
تصحبه تغيرات في العضالت، واألوعية الدموية، واألحشاء، والغدد الصماء... وتنتمي 
أغلب االنفعاالت إلى إحدى المجموعتين: انفعاالت سيئة، وانفعاالت سارة وفي الوقت 
والمحبة  والفرح  األمل  مثل  الجسم،  في  طيبا  أثرا  االنفعاالت  هذه  فيه  تخلق  الذي 
والرضا والشجاعة، تخلق االنفعاالت السيئة، كالهزيمة التي تتضمن الغضب، والجزع 
ارتفاع  حالة  هو  دليل  أوضح  ولعل  ومتعددة..«.  سيئة  أمراضا  واإلحباط  والخوف 

معدالت ضربات القلب. والتقلصات التي نحس بها في أمعائنا عندما ننفعل.
بمغص  بيته  من  »يخرج  مزعجة:  شخصية  عن  الفاخري  خليفة  مرة  ذات  لي  قال 
معوي في الصباح ويعود بمثله في المساء.. يا أخي أنه يحسد الناس على أنفاسهم 
الحمراء  الدم  يزيد من كريات  والغل  الدم،  يزيد من ضغط  انفعال سيء  الحسد   .«
وفي  العضلي(  )التليف  في  تتسبب  االنفعاالت  القلب.  نبضات  وترتفع  الدم  ويتخثر 
سرعة التنفس والقوة الشافية هي في االنفعاالت المبهجة، كالتجاوب مع االنفعاالت 

البسيطة، كحب الناس، والتعود على البهجة، واالبتعاد عن المكدرات.
الذين  نهزم هم  لم  ولكننا  دمارنا،  نسير في طريق  قد  أننا  أقوله هو  أن  أريد  ما 
أنفسهم  يخدعون  الناس،  بعقول  واالستهتار  المال،  وحب  الطمع  هزمهم  انهزموا 
معتقدين أنهم ليسوا مكشوفين. هم من يعيشون بانفعاالت ستعود عليهم وأسرهم 

بالخزي والعار.. واألمراض.
زمان في نواكشوط تعرفت عبر رفيق رحلتي، على شخصية دمثة غاية في الكرم 
والصمت المطبق.. والهدوء العجيب. كان قد دعانا إلى بيته، وتأخر الليل فأصر أن 
نبيت عنده. وعند الفجر صحونا على صراخ مرعب، واكتشفنا أنه صادر من مضيفنا 
وعندما هممنا بالدخول عليه لمعرفة السبب كان خادمه، الذي يبدو أنه يتوقع ذلك، 

أمام غرفته، فهدأنا وأخبرنا أنها حالة تالزمه أغلب الليالي.
وفي اليوم التالي كان الرجل مثلما عرفناه هاديئا وكأن شيئا لم يحدث. لم يطل 
قتلوا  أنهم  حتى  فيه  بالغوا  ومن  الناس،  آذوا  ممن  كان  أنه  اكتشفنا  حتى  الوقت 
وشردوا األبرياء من أهاليهم، وما كان فيه في نواكشوط من ترف هو مكافأة عما 
قدمه لمرؤوسيه . لقد نال المال والجاه ولكنه فقد راحة البال ولم يتمكن مطلقا من 

التعايش مع ضمير لم يرحمه. علمت بعد سنوات أنه انتحر.
ال ينبغي أن يتمكن منا اإلحساس بالهزيمة. األفضل أن نأسى عمن اعتقدوا أنهم 
هزمونا. إنهم فقط نهبونا، فهم مجرد عاهات لن تهنأ مهما ادعوا ألنهم انتصروا 
قلق  وأي   .. أمام ضمائرهم  انهزموا  ولكنهم  والثكالى فقط،  والكهول،  العزل،  على 

أبشع من ذلك، وأي نهاية تنتظرهم.
»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

استحقاقات السبق

في كتاب مذكراته »بين اإلرادة واألمل : ذكريات 
عتيقة.  أحمد  علي  للدكتور  حياتي«  وتــجــارب 
المساعد  العام  األمين  منصب:  في  كان  وعندما 
برنامج  في  العربي  للمكتب  اإلقليمي  والمدير 
األمم المتحدة اإلنمائي، وضمن الوفد الذي شكله 
األمين العام لمنظمة األمم المتحدة إلى الصومال 
حلت  التي  الكارثة  أبعاد  حجم  لمعرفة   ،  1992
بالصومال وتقديم االقتراحات والتوصيات الالزمة، 
يوميا  تواجهني  قضية  أصعب  كانت  »ربما  يرد: 
في عملي الجديد ولم أستطع المساهمة في حلها 
الصومال...  في  الكارثية  المأساوية  األوضاع  تلك 
بنيته  في  كامل  انهيار  من  يعاني  الصومال  كان 
السياسية، وتفكك في وحدته الوطنية، وانفالتات 
كان  الذي  الحكم  نظام  انهار  األمنية.  ظروفه  في 
أن  منذ  حديدية  بقبضة  بري  زياد  رئيسه  يقوده 
عسكري  انقالب  طريق  عن  السلطة  على  استولى 
أطاح بحكومة شرعية مدنية في سبتمبر 1969م.

لحكم  يخضع  االستقالل  قبل  الصومال  كان 
أن  بعد  إيطاليا  هزيمة  إثر  )البريطاني(  االنتداب 
نصف  من  ألكثر  بريطانيا  مع  استعماره  تقاسمت 
البد  ظالم  دكتاتوري  حكم  كل  أن  يبدو  قرن...... 
مواطنيه  بين  التفرقة  على  بقائه  في  يعتمد  أن 
بشتى  الناس  حياة  في  قليلة  فئة  تتحكم  لكي 
على  السيطرة  مع  والتخويف  البطش  أساليب 
جميع سبل المعيشة وكل مصادر المعرفة. يمكن 
إذا توفرت له  الحكم أن يستمر فترة طويلة  لهذا 
األحيان  غالب  في  ولكنه  الخارجي  والدعم  األموال 
ينتهي بكارثة تؤدي إلى اندالع العنف بين الناس، 
مما  الحسابات  وتصفية  االنتقام،  روح  وانتشار 
عرضة  وجعله  الواحد  الوطن  تجزئة  على  يساعد 

للتدخل األجنبي.«.
هذا التشابه حد التطابق تقريبا بين ما مرت به 
ممن  يجعل  الحديث،  التاريخ  في  وليبيا  الصومال 
ليبيا  الذي حدث في  التغيير  انحرف  منذ  ــ  صرحوا 
ــ  الصومال  ليست  ليبيا  بأن  النظام،  سقوط  بعد 
التاريخ  لعبة  متناسين  متفائلين ألسباب جغرافية، 
الذي يجيد استنساخ التجارب وكأنه يذاكر دروسه. 
ولكن ما الذي يجعل ليبيا توأما تاريخيا للصومال؟. 
بريطاني  انتداب  ــ  اإلنجليز  طرده  إيطالي  احتالل 
 1969 سبتمبر  في  عسكري  انقالب  ــ  استقالل  ـــ 
ــ  ــ عقود من االستبداد  أطاح بالحكومة الشرعية 
ـــ انقسامات  انهيار ونهاية نظام عسكري مستبد 
ونزاعات أهلية وانفالت أمني وكارثة اقتصادية، ثم 

دولة فاشلة.
التشابه حدث وال يمكننا تغييره، لكن  كل هذا 
وإمكانية  المستقبل  على  إال  سلطة  اآلن  نملك  ال 
أن  الممكن  من  فقط  وبأيدينا  المصير،  تعديل 
أن  لنا  أتيح  الذي  التاريخي  القدر  هذا  ليبيا  نجنب 

نعرف مآالته الوخيمة في تجربة ليست بعيدة.
يذكر عتيقة أن بعثة األمم المتحدة كانت تسعى 
هذه  بطء  ورغم  بطريقتها،  الصومال  أزمة  لحل 
في  كانت  أنها  إال  األطراف،  تعنت  نتيجة  الجهود 
الطريق الصحيح، لكن التدخل األمريكي العسكري 
الذي طالب به زعيم الشمال، عيديد، أجهض هذه 
الجهود، وهو ما جعل الحل في الصومال صعبا حتى 

اآلن.
هذا  عن  تاريخيا  نفترق  أن  أردنا  إذا  وبالتالي 
التي  األخطاء  تلك  من  نستفيد  أن  علينا  التشابه 
جعلت الصومال دولة فاشلة وعلى مدى عقود بعد 
زرع  الذي  االستبدادي  العسكري  نظامها  سقوط 

المصير  من  نخرج  أن  أردنا  إذا  الخراب.  هذا  بذور 
البعثة  جهود  حــول  نلتف  أن  علينا  الصومالي 
واردا،  سيكون  العسكري  فالتدخل  وإال  األممية، 
طويلة.  لسنوات  المرجح  هو  الصومالي  والمصير 
األجندات  من  والكثير  الداخل  في  فالكثيرون 
الخارجية تسعى لعرقلة جهود بعثة األمم المتحدة 
لمثل  وآمنا  فسيحا  ملعبا  ليبيا  تكون  أن  أجل  من 
الداخل.  في  منها  وللمستفيدين  التدخالت  هذه 
التدخالت  هذه  لمثل  ضحية  الصومال  تكن  وألم 
التي كانت تمد الطغيان بالقوة والمال فترة الحكم 

االستبدادي وما بعد انهياره؟.
أعلن  الذي  الشمال  إلى  وقتها  البالد  »ُقسمت 
تحت  كانت  التي  الصومال  أرض  باسم  استقالله 
االحتالل البريطاني قبل االستقالل، والجنوب الذي 
كانت حالته أشد سوءا ألنه انقسم إلى عدة مناطق 
كان يسيطر على كل واحدة منها أحد أمراء الحرب 
المعروفين. لم تسلم حتى العاصمة من ذلك فقد 
كانت مقسمة بين الجنرال محمد عيديد المسيطر 
المتمسك  مهدي  وعلي  البالد،  وجل  الميناء  على 
هذا  المالحظ من  المدينة.«  من  الشمالي  بالجزء 
الممكن  من  األسماء  تبديل  بمجرد  أنه  الوصف 
أن يتحول هذا المقطع إلى تقرير يخص ليبيا اآلن 

وعاصمتها حرفيا.
حين باشر د. عتيقة مهمته ضمن البعثة األممية 
الناس  من  مجموعة  حوله  احتشد  الصومال  في 
باعتبار مظهره العربي، وسألوه إذا ما كان مصريا 
الحشد  هاج  ليبي،  أنه  أجاب  وحين  فلسطينيا؟  أم 
جنسيته،  من  استيائهم  عن  معبرين  حوله  من 
قال بعضهم: »إن هذا أسوأ من الجنسيات العربية 
األخرى ألن قائدكم القذافي كان يزود الرئيس بري 

بالمال والسالح الذي كان يدمرنا به«.
كان  الــذي  السابق  الليبي  النظام  أن  الفارق 
يسبح فوق بحر من النفط والغاز لم يكن في حاجة 
تخريب  قادرا على  ما جعله  والمال،  بالسالح  لمده 
ألن  الحدود،  خارج  إلى  الخراب  هذا  وتصدير  بلده 
للفاشيات عقدا تاريخيا تدعم وفقه بعضها البعض. 
هذه الثروة النفطية هي الفارق الوحيد في البحث 
والصومال،  ليبيا  صورتي  بين  القليلة  الفروق  عن 
ليبيا  في  حــدوده  أدنى  إلى  النفط  تراجع  وحين 
أصبحت الفوارق تقل، والتشابه على أشده، لتتفشى 
ظواهر مثل انتشار الميليشيات، أو العصابات التي 
والخطف  البشر  في  والمتاجرة  القرصنة  تمارس 

مقابل فدية كمصادر لتمويلها.
عيديد،  الجنرال،  ترحيب  عن  عتيقة  يتحدث 
لدعمه،  األمريكيين  المارينز  جنود  باستقبال 
األمــم  دور  إضــعــاف  منه  الــهــدف  كــان  والـــذي 
إحداث  محاولة  في  شوطا  قطع  الذي  المتحدة 
)يقصد  هذا  موقفه  »إن  ــراف  األط بين  توافق 
دور  إضعاف  في  عجل  قد  عيديد(  الجنرال  موقف 
السفير  ممثلها  كان  وقت  في  المتحدة  األمــم 
توافقي  حل  إيجاد  إلى  يسعى  سحنون  محمد 
في  المتنافسة  والفصائل  القبائل  زعماء  بين 
بأنه  مقتنعا  زلت  ال  ودينيا.  عرقيا  متجانس  بلد 
الصوماليين  بين  المصالحة  شؤون  تركت  لو 
إلى جهود مبعوث األمين العام لما تطورت أزمة 
البالد من السيء إلى األسوأ حتى بقيت دون حل 

إلى يومنا هذا.«.
هذا«  يومنا  إلــى  حل  ــدون  »ب يقول  وحين 
أفضى  الــذي  الصراع  من  عاما   26 يعني  فإنه 
يئس  بامتياز  فاشلة  دولة  تصبح  ألن  بالصومال 
النفق. الداخل والخارج من إمكانية إخراجها من 

هذا  ليبيا  صوملة  إلى  يسعون  من  قرأ  لقدر 
السيناريو جيدا ووفقه تحركوا، ونحن لم نقرأ جيدا 
سيناريو آخر ضمن تاريخ تأسيس دولة ليبيا من ال 
شيء، حين تعاونت كل األطراف الليبية مع البعثة 
األممية بعد االستقالل لتصل بالبلد إلى بر األمان 

في زمن قياسي.
التشكيك في دور األمم المتحدة الذي يمارسه 
سواء  ليبيا  صوملة  سيناريو  من  جزء  الكثيرون 
فعلوه بسوء نية أو حسنها، ألن الخيارات المتاحة 
الحلول  فيها  تصل  التي  األزمــات  هذه  مثل  في 
مع  التعاون  إما  مسدود،  طريق  إلى  الداخلية 
التنازالت  لتقديم  االستعداد  مع  األممية  البعثة 
الذي  التدخل األجنبي  أو  من قبل جميع األطراف، 
الحتمية تمديد الصراع وتغذيته إلى أجل  نتيجته 

غير معلوم.
فيها  حدث  ما  ومواكبة  للصومال  زيارته  بعد 
أنها  الزيارة  هذه  عن  عتيقة،  د.  يقول  قرب  عن 
يسود  عندما  األوطان  تُخرب  »كيف  يفهم  جعلته 
يحكمونها  أركان من  في  والظلم  والفساد  العبث 

بالقوة والقهر والتجويع والجهل.«.
والنظام  القديم،  النظام  أسلوب  هذا  وكان 
من  المستفيدين  ألن  اآلن،  حتى  له  الــوريــث 
الواسع  القطاع  وألن  يوميا،  يتكاثرون  األزمــة 
له  دور  ال  االستقرار  يريد  الــذي  المجتمع  من 
األقلية  قبضة  في  والمال  السالح  يصبح  حين 
تشويه  على  بمثابرة  تعمل  التي  المسيطرة، 
وعرقلة أية بادرة للحل، والتي ال تنفك تشيع في 
المتحدة  األمم  بعثة  تدخل  أن  إعالمها  وسائل 
من  فقط  األجنبي،  والتدخل  الوصاية  من  نوع 
يستمر  وأن  عروشهم،  فوق  الطغاة  يظل  أن  أجل 
والمتاجرون  الحرب  وأمراء  والمهربون  القراصنة 
قيام  إال  يهدده  ال  أمان  في  والمختلسون  بالبشر 

القانون والمؤسسات. دولة 
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املوت الكريه عند النيهوم والفاخري
يقول خليفة الفاخري في هذه الرسالة التي بعثها من القاهرة إلى 

شقيقه مصطفى يوم 1999/10/5:
»أخي الحبيب مصطفى

موحشة هي الكتابة!!
فأنت ما أن تفرغ ما في صدرك لآلخرين عن طريق الكلمات حتى 
تشعر بالخواء، ولم يعد في جوف قلبك سوى الريح، التي تذرع أبعاد 

الصحراء.. إنها الكتابة!
إنها بقدر ما تربطك باآلخرين، بقدر ما تشعرك بوحدتك! أنت 
تنظر إلى األمام لكي تعرف الماضي، وأنت تتطلع إلى الخلف حتى 
تستشرف المستقبل! لكنك تقف في نقطة - عبر الحدث- ال عالقة 

لها بالزمان والمكان.
إنها نقطة تنبثق منك، لكنها ال تعود إليك.. لذا تشعر أن جزءًا 
من قلبك قد مات، أو ضاع على أقل تقدير!... «، ثم تتواصل الرسالة 
لتخبرنا أنه يعرف أن الموت زائر مباغت، ولكنه ال يخشاه ألنه ».. غير 
قابل للموت«؛ وإنما يخشى ما قد يحدث ألطفاله الصغار من بعده، 
التوحد(،  بمرض  )المصاب  الصغير  طفله  وجود  حقيقة  مستعيرًا 
وأنهما وحيدان في عالم كبير وظف للتعبير عنه كبر مدينة القاهرة، 
الرسالة. ويستمر قائاًل: »حين أخرج يوميًا مع  من حيث كتب تلك 
والطبيب  البيت،  وهاتف  عنوان  تحمل  ورقة  جيبه  في  أضع  )ميدو( 
أنا  البيانات.  نفس  معي  أحمل  كذلك  السفارة..  وكذلك  المعالج، 
أحمله معي ليمشي في الطرقات من أجل أن يرى الشمس والناس، 
الورقة في جيبه وكذلك في  للبيت. أضع  ما نحتاجه  ولكي نشتري 
أي  إليه  يتعرف  أن  دون  وحيدًا  واتركه  فجأة  أموت  ال  لكي  جيبي 
الشعور  ذلك  بالتأكيد  إنه  فجأة؟  سأموت  أنني  أشعر  لماذا  أحد! 
كل  في  والسير  بالوحشة،  الحاد 

الدروب.. بال دروب..«.
سبعة  نحو  النيهوم  كتب 
قضية  فيها  تناول  نصوص، 
يكتب،  فلم  الفاخري  أما  الموت، 
على الرغم من مأساوية كتاباته، 
أكثر من خمسة نصوص، سوف 
من  واحد  نصين؛  منها  نتناول 
من  والثاني  الفاخري  نصوص 
من  لعلنا  النيهوم،  نصوص 
وجهة  على  نتعرف  خاللهما 
الحقيقة  هذه  في  نظرهما 

المفجعة المطلقة.
كان  »حيث  النيهوم:  نص 
عناية  بذل  منا  يطلب  قابيل« 
الموتى،  جثث  بدفن  واهتمامًًا 
فيحدثنا عن إكرام الميت بمدفن الئق، ولعل ذلك بسبب وقوفه على 
الطرق الالئقة، التي يدفن بها الموتى في الغرب. ولعل النيهوم على 
حق، فنحن نفسر القول الذي يقرر أن »إكرام الميت دفنه« تفسيرًا 
خاطئًا، إذ نعتبر إكرام الميت دفنه سريعًا، في حين أن المقصود هو 
الكريم- صلى  الرسول  أن  والدليل على ذلك  دفنه بطريقة الئقة. 
اهلل عليه وسلم- توفي يوم االثنين ودفن يوم األربعاء بعد إعداده 
إعدادًا الئقًا، وعلى الرغم من وضوح فكرة النيهوم في هذا المقال 
إاّل أن رعبه مما يحدث بعد الموت هو ما يسيطر عليه كلما تناول 
هذا الموضوع، تمامًا مثلما تسيطر عليه فكرة »الغولة« أو العفاريت، 
تصويره  من  الرغم  وعلى  الساخرة.  صوره  من  الكثير  تشغل  التي 
المادي لما يحدث في القبر بعد الدفن، إال أن بشاعة الصورة تحوي 
بطريقة ما موعظة تدعو- على نحو ما- إلى التواضع والزهد والتدبر 
في تفاهة هذا الجسد الفاني الذي هو مجرد غذاء للدود واألبراص. 
ولكن هذه الموعظة ال تنفي رعب النيهوم من هاجس الموت، وال 

خوفه مما يتوقع حدوثه بعد الموت مباشرة، يقول النيهوم:
».. ثم يتضاعف عدد الدود بعد اإلفطار.. وتزحف ماليين األفواه 
الضئيلة الخالية من األسنان لكي تلعق نصيبها في صبر ال نهاية 
له، فهي ال تملك شيئًا تقطع به اللحم سوى ألسنتها اللزجة التي 
تسلطها في أي مكان وتظل فوقه حتى تذيبه إلى سائل أخضر اللون 
تمتصه على الفور لشهور طويلة من دون ملل.. ويفتح الميت عينيه 
الباقية، ويرى الدود يأكل لسانه، ويحس بلمساته اللزجة في حلقه 
مباشرة، ويتمنى لو يستطيع أن يقئ.. ولكن الموتى ال يستطيعون 

شيئًا.. «.
أحد  عاد  »فلو  مرعبة:  أهوااًل  شك،  دون  من  يتصور،  والنيهوم 
جوار  في  رأى  عما  وحدثك  بنغازي،  أمنا  يا  فقط،  واحد  الموتى.. 
اهلل لسقطت أحجارك من الرعب واحترق قلبك العجوز. لو عاد أحد 
كل  جمجمته  في  ينام  الذي  األخضر  الوحش  عن  وحدثك  الموتى 
ليلة، وعن األبراص المتضورة فوق رئتيه ولمسات الدود المنتظمة 
والنمل، وعن ليالي المطر الطويلة التي قضاها طافيًا تحت سطح 
القبر متهرئًا في قبضة الوحل.. لو عاد أحد الموتى، يا أمنا بنغازي، 
االطالق..  على  األمهات  أسوأ  فأنتِ  حجرًا،  حجرًا  بأظفاره  لهدمك 
«. وسنعرف في العدد المقبل كيف صور الفاخري لنا الحالة نفسها 

ولكن بأسلوب مختلف.

كتب النيهوم نحو سبعة 
نصوص، تناول فيها 

قضية املوت، أما الفاخري 
فلم يكتب أكثر من 

خمسة نصوص

بعد رحلة عطاء عامرة..

أسبوع رحيل املؤرخني في ليبيا.. الصادق وحالق في ذمة التاريخ

يظل المؤرخ يجمع شتات األحداث من هنا وهناك إلى أن 
واحد فقدت  أسبوع  التاريخ، وخالل  يصبح هو جزءا من 
الصادق  علي  وهما  المؤرخين،  أبرز  من  اثنين  ليبيا 

حسنين وداوود حالق، اللذين توفيا األحد واإلثنين.
ورغم رحيلهما، إال أن كال منهما ترك وراءه إرثا ثقافيا 
ستظل  وأعمال  وترجمات  مؤلفات  في  متمثال  مهما 

شاهدا على ما قدماه طوال سنوات عمريهما.
الصادق  علي  والدبلوماسي،  والمترجم  الباحث  وولد 
الفرنسيَة  اللغَة  وتعّلم   ،1925 طرابلس  في  حسنين، 
اإلنجليزية  اللغة  تعّلم  كما  االبتدائية،  المرحلة  بعد 
أمير  مدرسة  وفي  ليتشيو،  اإليطالية  بالمدرسة 

بيامونتي تعّلم اإليطالية والعربيَة.
ضًا  وزيرًا مفوَّ إذ عُين   ، الخارجية  وزارة  إلى  وانضمَّ 
على رأس إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وبعد ترقيته 
إلى  ثم  بنيجيريا،  الغوس،  إلى  ُأوفد  سفير  درجة  إلى 
موسكو، وكذلك عُيّن سفيرًا غيرَ مقيم في فنلندا، إلى 

أن تولى منصبَ وزيِر الخارجية في يونيو 1969.
وكان  الترجمة،  لمعهد  عامًا  مديرًا  عين   1979 في 
إلى  الكريم  القرآن  معاني  ترجمة  لجنة  في  عضوًا 
اللغة  مجمع  رئيس  نائِب  منصبَ  وتولى  اإليطالية، 

العربية أثناء رئاسة الدكتور علي فهمي خشيم.
من   1972 عام  في  ترجمته  أعماله،  أبرز  ومن 
اإليطالية كتاب »المعمار اإلسالمى في ليبيا«، لغاسبري 
ميسانا، وترجم في 1984 »حرب اإلبادة في ليبيا« وهو 

من تأليف إيريك ساليرنو .
في عام 2000 حرّر الفصل الثاني من كتاب »مدرسة 
مائة  في  بمدينة طرابلس  اإلسالمية  والصنائع  الفنون 

عام 1898 – 1998«.
وكذا ترجم كتاب »أيام شارع الشط« للمؤلف باولو 
واختفاؤها  القديمة  الفاشستية  »العقلية  ثم  فاليرا، 
اإلسالمية«  و»الفنون  ماركيتي،  أوغو  تأليف  تمامًا« 

لألمريكي موريوس ديماند، سنسوني 1972م.
الجديد«،  »النظام  كتاب  اإلنجليزية  من  ترجم 
ماثيو  الجنسية  األمريكي  األصل  الـمجرى  للكاتب 
جامعة  في  االيطالية  اللغة  بتدريس  قام  كما  زوفاني. 

ناصر بطرابلس.
الليبيين  المؤرخين  أبرز  من  حالق،  داوود  يعد  فيما 

أوقات حياته في دراسة اآلثار  والعرب، إذ كرس معظم 
شحات  آثار  خاصة  ليبيا،  من  الشرقية  المنطقة  وتاريخ 
مجال  في  ونجاحه  أهتمامه  على  عالوة  حولها،  وما 

اإلبداعية. الكتابة 
بعدد  العربية  المكتبة  وتحتفظ 
بينها:  من  والتي  مؤلفاته  من 
)قصص  مُمطرة«  ليلة  »ذات 
قصيرة( / 1973، و»أوشاز األسالف« 
المعلقة  الكهوف  عن  )دراسة 
و»مرقص   ،1989 األخضر(  بالجبل 
سيرته  عن  دراسة   ( األنجيلي« 
اكتشاف   / الرومان  ضد  كفاحه   /
 ،1993 األخضر(  بالجبل  مقراته 

أدوات  في  التقني  للجانب  )دراسة  الحرفي«  و»الفكر 
سكان الكهوف بالجبل األخضر تقع في جزأين( 1995، 

قدماء  تاريخ  بنود  بعض  )تحليل  السماء«  و»عمود 
)عمود  اآلخر«  الوجه  و»قوريني   ،1999 الليبيين( 
قصيرة(  )قصص  هرم«  و»قناص   2002  )2 السماء 
الخالدة«  ليبيا  و»بذور   ،2007
 ،2008  )3 السماء  )عمود 
)مسيرة  كتاب«  على  و»اإلشراف 
شحات  الصداقة  نادي  مؤسسة 

.2005 )2005 - 1955
الحائطية  الصحيفة  أعد  كما 
الخاصة بنادي الصداقة )قوريني( 
عشر  سبعة  زُهاء  استمرت  والتي 

عاما.
الكتب  من  مجموعة  ولحالق 
التي التزال تحت الطبع منها: »القالع« )دراسة وصفية 
أمساعد  حتى  غربًا  العقيلة  من  والممتدة  ببرقة  للقالع 

شرقًا، ومن الكفرة جنوبًا إلى ساحل المتوسط شمااًل(، 
و»صمت األجراف« )رواية(.

إنه  الفقيه  إبراهيم  أحمد  األديب  قال  له،  نعيه  وفي 
كرس  الذي  الناسك،  الزاهد  الباحث  الكبير  »المبدع 
في  المشاق  متحماًل  األجداد  تراث  عن  للبحث  حياته 
سبيل استكشاف كهوف الجبل األخضر وكنوزها األثرية، 
والتاريخ  للفن  عاشق  ولكنه  آثار  عالم  ليس  أنه  مع 

والحضارة«.
وتابع على صفحته في »فيسبوك«: »سألت مرة زميله 
عن  القوريني،  فاضل  الكبير،  الراحل  شحات  وأيقونة 
الفرق بين ما يقوم به من حفريات أثرية وبين ما يقوم 
به صديقه وزميله داوود الحالق، فقال إنه باحث وكاتب 
الحضارة  كنوز  عن  والتنقيب  البحث  هم  يحمل  ومثقف 
القديمة في ليبيا، بينما هو متخصص في اآلثار، وأضاف 

بأن كال منهما يكمل رسالة اآلخر«. 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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رغم رحيلهما، إال أن كال 
منهما ترك وراءه إرثا

ثقافيا مهما

سنوية موجهة للكتّاب واألدباء والمبدعين..

إطالق »جائزة القارئ« الكتشاف مواهب ليبية في القصة والرسالة واملقال
سنوية  جــائــزة  ــقــارئ  ال مؤسسة  أطلقت 
في  والمبدعين  ــاء  واألدب للكتّاب  موجهة 
لنشر  تهدف  التي  األدبية  المجاالت  مختلف 
اإليجابية،  القيم  وتعزيز  هادفة  أدبية  أعمال 
فكري  كوعاء  العربية  اللغة  والتركيزعلى 

أصيل.
المشاركة  األعمال  تلقي  المؤسسة  وتبدأ 
في 16 يونيو 2018، مشيرة إلى أن أي أعمال 

سترد قبل هذا الموعد لن يلتفت لها.
الشباب  على  الضوء  الجائزة  وتسلط 
هذه  خالل  من  توجه  إذ  التحديد،  وجه  على 
والمبدعين  واألدباء  الكتّاب  اهتمام  الجائزة 
حاجة  إلشباع  الموجه  واإلبداع  التأليف  نحو 
األدبية  الساحة  وإثراء  والمعرفة،  االطالع 

بإبداعات موجهة إلعالء القيم في المجتمع.
تسعى  الجائزة  لهذه  األولى  دورتها  وفي 
مؤسسة القارئ الكتشاف المواهب الشبابية 
في المجال الثقافي ضمن ثالثة إطارات أدبية 
 - الرسائل  أدب   - القصيرة  القصة  متنوعة: 
التراتيب  أصحاب  وسيكرم  األدبي،  المقال 

الثالثة األولى بجوائز قيمة.
نحو  العناية  توجيه  الجائزة،  أهداف  ومن 
الليبية  األدبية  الساحة  وإثراء  الشباب  أدب 
به. ونشر القيم اإليجابية بين أفراد المجتمع 
والكتابة  القراءة  على  وحثهم  والشباب 
اللغة  أهمية  على  الضوء  وتسليط  واإلبداع. 
وتشجيع  وثقافي.  فكري  كوعاء  العربية 
الكتابة  مجاالت  في  الموهوبين  إبداعات 
الثقافية  اإلبداعات  واستثمار  اإلبداعية. 

وتوجيهها نحو التنمية المعرفية.
مجاالت الجائزة

عدد  القصيرة،  القصة  األولى:  الفئة 
800 كلمة، والمواضيع  الكلمات ال تقل عن 

مفتوحة.
تقل  ال  الرسائل،  أدب  الثانية:  الفئة 
المشاركة عن صفحتين وال تزيد عن خمس 

الفصحى،  العربية  باللغة  المشاركات  جميع 
ويجب  اللغوي.  والتدقيق  للمراجعة  ونخضع 
أال تكون المشاركات منسوخة أو منقولة من 
المقدمة  األعمال  تكون  وأال  آخر.  مصدر  أي 

على  ويجب  مفتوحة  والمواضيع  صفحات، 
أدب  لمحتوى  الكافي  االطالع  المشاركين 

الرسائل.
عن  يقل  ال  األدبي،  المقال  الثالثة:  الفئة 
شروط  بمعايير  االلتزام  مع  كلمة،   850

المسابقة.
واألدباء  الُكتَاب  الجائزة  وتستهدف 
الشباب والمبدعين في مختلف ألوان الكتابة 

األدبية و اإلبداعية.
وتتمثل شروط المشاركة في اختيار إطار 
اليقل  القصيرة  القصة  وفي  واحد،  أدبي 
يشترط  ال  كما  كلمة.   800 عن  النص 
تكون  أن  على  للمشاركة.  محدد  موضوع 

ورقيًا  نشرها  سبق  أو  أخرى  جوائز  في  فازت 
أو إلكترونيا.

العامة  بالخصائص  االلتزام  يجب  كما 
الموضوع.  في  كالوحدة  األدبي  للمقال 
لألفكار  والمنطقيّ  التسلسلي  والترتيب 
المقال.  عناصر  بعرض  االلتزام  المطروحة، 
عن  واالبتعاد  الفكرة،  بوضوح  التقيّد 
على  االعتماد  الغريبة.  األلفاظ  استخدام 
أسلوب الخيال األدبيّ، والتصوير، والتشبيه، 
النص  يكون  أن  بمعنى  واالستعارات.، 
األدبي غير معقدٍ. التركيز على عمق األفكار، 

ووضوحها.
ويجب صياغة المشاركات بأسلوب إبداعي 

شائق يبرز القيم بصورة تلقائية غير مباشرة 
المحتوى  يكون  أن  إرشاد.و  أو  وعظ  دون 
استعمال  عدم  مراعاة  مع  تعبيريا,  أو  هادفا 

األلفاظ القبيحة إذا أمكن.
من  للتحكيم  المقدمة  القصص  -تخضع 
الغرض،  لهذا  تشكل  مختصة  لجنة  قبل 

ويعتبر قرارها نهائيًا، غير قابل للطعن.
إلى  الفائزة  المشاركات  ملكية  وتؤول 
التي  الوحيدة  الجهة  وهي  القارئ  مؤسسة 
الحقوق  حفظ  مع  بنشرها  التصرف  حق  لها 
ينشر  أن  الفائز  للكاتب  يجوز  وال  ألصحابها. 
أعماله الفائزة بالجائزة أو المشاركة بها في 

جوائز أخرى بأي شكل من األشكال.

معايير التحكيم وشروط التقديم
القيم  وإبراز  فيها  واإلبداع  الفكرة  أصالة 

المستهدفة.
صدق العاطفة.

سالمة اللغة والتراكيب.
قوة األسلوب ومتانته.

حدى  على  الفئات  من  كل  عناصر  تكامل 
وتسلسل أحداث القصة - المقال - الرسالة.

جمال الصور البيانية والبالغية.
صفحة  على  الجائزة  منشور  وأوضح 
على  أنه  »فيسبوك«  بموقع  المؤسسة 
في  إلكترونيا  أعماله  يقدم  أن  المشترك 
الخط  حجم  يكون  أن  على   ،»word« ملف 
أي  بدون   ،times new roman نوع   16
على  النصوص  وترسل  صور.  أو  رسوم 
Alqaree. للمؤسسة  اإللكتروني  البريد 
النصوص  تلقي  ويبدأ   ،ly@gmail.com
من 16\6\2018، وأي نصوص ترد قبل هذا 
لتلقي  موعد  وآخر  إليها،  يلتفت  لن  الموعد 
ترد  نصوص  وأي   ،2018\6\21 النصوص 
بعد هذا الموعد لن يلتفت إليها، كما يرفق 

صورة شخصية والسيرة الذاتية للمشارك.

تسلط الجائزة الضوء على 
الشباب على وجه التحديد

بدأت جائزة الشيخ زايد للكتاب في تلقي األعمال المرشحة 
الثالثة  نسختها  في  للمشاركة  النشر  ودور  المؤلفين  من 

عشر، حتى األول من أكتوبر.
األربعاء،  بدأت  التي  الترشيحات،  الجائزة  وتستقبل 
موقع  على  أخيرًا  استحداثه  تم  إلكتروني  نظام  عبر 
الجائزة الرسمي حيث تتوفر للمرشحين تسهيالت عدة؛ 
منها إمكانية حفظ بياناتهم واستكمالها في وقت آخر، 
كل  على  االطالع  من  تمكنهم  كما  عليها،  والتعديل 
ترشيحاتهم السابقة وإعادة الترشح في الدورات بشرط 

استيفاء شروط الجائزة.
ويحق للمرشح التقدم بعمل واحد ألحد فروع الجائزة 
المؤلفات  تكون  أن  على  نفسها،  الدورة  في  فقط 
جائزة  فرع  باستثناء  العربية،  باللغة  مكتوبة  المرشحة 
الترجمة، وفرع جائزة الثقافة العربية في اللغات األخرى.

وتضم الجائزة تسعة فروع: جائزة الشيخ زايد للتنمية 
مجاالت  في  العلمية  المؤلفات  وتشمل  الدولة؛  وبناء 
والقانون،  واإلدارة،  والسياسة،  واالجتماع،  االقتصاد، 
أو  النظري  اإلطار  في  ذلك  كان  سواء  الدولة،  وبناء 
التطبيقي، وجائزة الشيخ زايد لآلداب؛ وتشمل المؤلفات 
والرواية،  والمسرح،  الشعر،  مجاالت  في  اإلبداعية 
الرحالت،  وأدب  الذاتية،  والسيرة  القصيرة،  والقصة 

وغيرها من الفنون.

أما جائزة الشيخ زايد ألدب األطفال والناشئة فتضم 
المخصصة  والثقافية،  والعلمية،  األدبية،  المؤلفات 
المختلفة،  العمرية  مراحلهم  في  والناشئة  لألطفال 
سواء كانت إبداعًا تخييليًّا أو تبسيطًا للحقائق التاريخية 
والحس  المعرفة  حس  يُنمي  جذاب  إطار  في  والعلمية 

الجمالي معًا. وتشمل جائزة الشيخ زايد للمؤلف الشاب 
اإلنسانية،  العلوم  فروع  مختلف  في  المؤلفات  فتشمل 
العلمية  األطروحات  إلى  إضافة  واآلداب،  والفنون، 
المنشورة في كتب، على أال يتجاوز عمر كاتبها األربعين 
المؤلفات  للترجمة  زايد  الشيخ  جائزة  وتشمل  عامًا. 

المترجمة مباشرة عن لغاتها األصلية إلى اللغة العربية 
ومنها، شرط التزامها بأمانة النقل، ودقة اللغة، والجودة 
معلية  اإلنسانية،  المعرفة  إلى  الجديد  وإضافة  الفنية، 

من قيمة التواصل الثقافى.
وجائزة الشيخ زايد للفنون والدراسات النقدية تشمل 
والنقد  السينمائي،  والنقد  التشكيلي،  النقد  دراسات 
الصورة،  المسرحي، ودراسات فنون  والنقد  الموسيقي، 
التاريخية،  واآلثار  والنحت،  العربي،  والخط  والعمارة، 
والفنون الشعبية أو الفلكلورية، ودراسات النقد السردي، 
والنقد الشعري، وتاريخ األدب ونظرياته. فى حين تشمل 
األخرى  اللغات  في  العربية  للثقافة  زايد  الشيخ  جائزة 
واأللمانية  اإلنجليزية  باللغات  الصادرة  المؤلفات  جميع 
العربية  الحضارة  واإلسبانية عن  واإليطالية  والفرنسية 
وثقافتها، بما فيها العلوم اإلنسانية، والفنون، واآلداب، 

عبر حقولها المختلفة ومراحل تطورها عبر التاريخ.
كما تمنح جائزة الشيخ زايد للنشر والتقنيات الثقافية 
الثقافي  واإلنتاج  والتوزيع  النشر  ولمشاريع  النشر،  لدور 
ملكيتها  كانت  سواء  والسمعية،  والبصرية،  الرقمية، 

الفكرية تابعة ألفراد أو مؤسسات.
الثقافية؛  العام  لشخصية  زايد  الشيخ  جائزة  وأخيرًا 
وتمنح لشخصية اعتبارية أو طبيعية بارزة على المستوى 
إسهام واضح في  به من  تتميز  لما  الدولي،  أو  العربي 
إثراء الثقافة العربية إبداعًا أو فكرًا، على أن تتجسد في 
أعمالها أو أنشطتها قيم األصالة، والتسامح، والتعايش 

السلمي.

ـ»ثقافى مصراتة«  مائدة رمضانية عامرة ل
يضم جدول فعاليات مكتب الهيئة العامة للثقافة بمدينة مصراتة، حلقات 
نقاش ثقافية تطرح العديد من القضايا التى تهتم بالفنون و المواهب و 

الموسيقى، خالل شهر رمضان.
ليبيا  »راديــو  مع  بالتعاون  رمضان   9 في  النقاش  حلقات  أولى  وتنظم 

الثقافي«، حول الفنون التشكيلية.
األطفال  مواهب  حول  رمضان،   16 في  الثانية  الحلقة  وستكون 

واالهتمام بها، وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
أما الحلقة الثالثة في 23 رمضان، فستكون حول الموسيقى والفنون 
الشعبي  التراث  حول  رمضان،   30 في  الرابعة  والحلقة  والمألوف، 

والموروث الفني الشعبي.
ليبيا  »راديو  أثير  عبر  الهواء  على  مباشرة  النقاش  حلقات  وتبث 

الثقافي«، على الموجة »أف أم 95.9«.

 البيضاء تسضيف املؤتمر 
التاريخي األول »فزان عبر العصور«

من المؤلفين ودور النشر..

النسخة الثالثة عشر من »زايد للكتاب« تبدأ تلقي الترشيحات
علي  بن  محمد  السيد  جامعة  في  والحضارة  التاريخ  كلية  تنظم 
التاريخي األول »فزان عبر العصور«،  السنوسي في البيضاء، المؤتمر 
 31-10 بين  ما  الفترة  في 

أكتوبر المقبل.
العلمية  اللجنة  رئيس  وقال 
للمؤتمر الصديق بودوارة »عقد 
المؤتمر يأتي كمبادرة أكاديمية 
على  الضوء  لتسليط  تسعى 
لوكالة  وفًقا  الليبي«،  الجنوب 

األنباء الليبية.
المؤتمر  بأن  بودوارة  وأكد 
األساتذة  أبرز  من  نخبة  سيضم 
اللجنة  أن  إلى  مشيرًا  بالجامعة، 
الدكتور  يترأسها  للمؤتمر  العليا 

سعيد غريدة.
األبحاث  أن  بودوارة  وأوضح 
بدأت تتوالى على اللجنة العلمية 
ليبيا،  جامعات  مختلف  من 
عربية،  جامعات  إلى  باإلضافة 
ملخصات  استقبال  وسيستمر 
منتصف  حتى  البحثية  األوراق 

الشهر المقبل.
تاريخ  جوانب  كل  تغطي  المؤتمر  محاور  أن  بودوارة  وأشار 
والوسيط  القديم  بالعصر  مرورًا  الحديث،  العصر  حتى  فزان،  منطقة 

واإلسالمي.

طرابلس - الوسط

<   داوود حالق  <   على الصادق حسنين في أمسية أدبية سابقة 

<   من افتتاح إحدي النسخ السابقة من جائزة الشيخ زايد 

القاهرة - الوسط
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حوار: عبدالرحمن سالمة

أشارك في رمضان بـ»شيللو« 
و»أنت موش عادي«

● في البداية.. كيف حالك اآلن؟
وتماثلت  بخير  أنني  العزيز  جمهوري  أطمئن 
هذا  في  أيضًا  أصافحهم  أنني  وكما  للشفاء، 
أفضل  أصبحت  فالحمدهلل  جديد،  بعمل  الشهر 

. كثيرًا
ما هو جديدك؟  ●

إلى  باإلضافة  »شيللو«،  عنوان  تحمل  منوعة 
برنامج بعنوان »أنت موش عادي«.

في  تواجهكم  التي  الصعوبات  ترى  كيف   ●
الفنية؟ أعمالكم  تنفيذ 

عديدة،  الليبي  الفنان  تواجه  التي  الصعوبات 
وأنتم  ثقافية،  حقيقية  مؤسسة  وجود  عدم  أوال 
والثقافية  الفنية  المؤسسة  قوة  أن  تعلمون 
الكبير  الدور  لها  الفنان  تدعم  التي  واإلعالمية 
مشروع  أي  هناك  ليس  ثانيا  الفن،  انتعاش  في 
أن يكون  ونأمل  الراهن  الوقت  للدولة في  ثقافي 
بالفن  النهوض  أجل  من  استراتيجي  تفكير  هناك 
خالل  من  للثقافة  تحتية  بنية  لدينا  يكون  وأن 
المخصصة  والصاالت  السينما  ودور  المسارح 
إنتاج  مدينة  ببناء  جديا  نفكر  وأن  للمعارض 

إعالمي.
ورأب  الشمل  لم  في  الفنان  دور  هو  ما   ●

ليبيا؟ في  الصدع 
الفنان  دور  هو  الشمل  للم  الحقيقي  الدور 
نسعى  ونحن  الناس  بين  محبوب  فالفنان  الليبي، 
أجل  من  جهدنا  كل  لتكريس  ليبيين  كفنانين 
عودة  في  وأيضًا  الصدع  رأب  في  المساهمة 
أعمالنا  خالل  من  حتى  والمهجرين،  النازحين 
تتاح  عندما  االتجاه.  هذا  في  تدفع  التي  الفنية 
لتصدر  حقيقي  إعالمي  أو  مثقف  أو  لفنان  الفرصة 

إرهاب. لن يكون هناك  المشهد 

أزمة نص؟ هل بالفعل لدينا   ●
ممثل  أزمة  لدينا  بل  نص  أزمة  لدينا  ليس 

أزمة مسؤول. واألهم 
ليبيا؟ الفني في  النقد  كيف ترى   ●

النقد الفني هو سبب نجاح أي مشروع فني 
يقبلون  ال  الطيوب«  »بلد  بلدي  في  ولكن 

النقد.
المسرح لك؟ ماذا يعني   ●

لحياتي. األكسجين  هو  المسرح 
ما هي نقطة ضعفك؟  ●

وقوتي  ضعفي  نقطة  هي  الطيبة  الكلمة 
الوقت. في نفس 

لليبيين؟ تقول  ماذا    ●
ودين  واحد  وطن  يجمعنا  نحن  لهم  أقول 
وال  واحدة  يدًا  كونوا  يفرقنا،  شيء  وال  واحد 
حبوا  تشتتكم،  في  سببا  خالفاتكم  تجعلوا 
بعضكم وتسامحوا وال تدعوا فرصة لإلرهاب 
مسلمة  دولة  ليبيا  بيننا،  بيئة  يجد  أن 
السالم  ونجعل  واإلرهاب  التطرف  وسنحارب 

بيننا. يسود 

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

الفنان الليبي يواجه العديد من الصعوبات
الفنان محمد الصادق هو أحد أبرز نجوم 

الكوميديا الليبية، حيث قدم العديد من 
األعمال المسرحية في مسارح مدينة بنغازي، 
ومن أبرزها مسرحية »أبلة تعويضة« والتي 

الزالت في ذاكرة الجمهور إلى يومنا هذا، 
ولحضوره وذكائه الشديدين استطاع أن يدخل 

قلوب مخرجي الدراما الليبية وقدم العديد 
من األعمال الفنية. ونجا الصادق وعبدالباسط 

الجارد من الموت بعد تعرضهما لحادث سير، 
لذا التقيناه في »الوسط« لطمأنة جمهوره.

في دورة اتسمت بتكريم النساء.. 

»مسألة عائلية« يحصد جائزة 
السعفة الذهبية بمهرجان »كان«

توج مهرجان »كان« في دورته الحادية والسبعين مساء 
السبت أحد رواده الكبار الياباني هيروكازو كوره-أيدا، الذي 
فاز فيلمه »مسألة عائلية« بجائزة السعفة الذهبية في دورة 

اتسمت بتكريم النساء.
األسترالية  الممثلة  ترأستها  التي  التحكيم  لجنة  وكافأت 
كايت بالنشيت، اثنين من المخرجات الثالث المشاركات في 
المسابقة الرسمية، فضال عن األميركي سبايك لي وفيلمه 
»بالكالنسمان« المناهض للعنصرية وجان لوك غودار الذي 

نال جائزة سعفة ذهبية خاصة.
ونال كوره-إيدا الذي كان من األوفر حظا للفوز السعفة 

الذهبية. وقالت كايت بالنشيت »كان القرار صعبًا. لقد 
بهرنا بالتمثيل واإلخراج. نحن لسنا هنا لنحكم 

دماء«.  إراقة  تحصل  لم  لكن  لنختار.  بل 
لجنة  فيلنوف عضو  دوني  المخرج  وقال 

فيلم  »إنه  الفائز  الفيلم  عن  التحكيم 
أنيق بإخراجه«.

وسبق للمخرج الياباني أن شارك 
الرسمية  بالمسابقة  مرات  خمس 
وفاز بجوائز عدة. ونال فيلمه »الولد 
سر أبيه« جائزة لجنة التحكيم العام 

2013. ويروي »مسألة عائلية« قصة 
المتاجر  في  السرقة  من  تعيش  عائلة 

وتستقبل طفلة تتعرض لسوء المعاملة. 
للمرة  الذهبية  بالسعفة  اليابان  وفازت 

األخيرة العام 1997 عن فيلم »االنقليس«.
جائزته  يتشارك  أن  يريد  أنه  الياباني  المخرج  وأكد 

كيريل  والروسي  بناهي  جعفر  اإليراني  المخرجين  مع 
واختير  الخارج.  إلى  السفر  عن  الممنوعين  سريبرينيكوف 
المخرجان للمشاركة في المسابقة الرسمية التي ضمت 21 

فيلما لكنهما لم يتمكنا من المجيء إلى »كان«.

واينستين اغتصبني
لي  سبايك  األميركي  الملتزمة،  التحكيم  لجنة  وكافأت 
العائد إلى المسابقة الرسمية بعد غياب دام 27 عاما مع فيلم 
المتحدة.  الواليات  في  والعنصرية  ترامب  إدارة  على  يحمل 
التحكيم من مسألة  لجنة  يترقب موقف  الجميع كان  أن  إال 
النساء. ومنحت لجنة التحكيم جائزتها إلى فيلم »كفرناحوم« 
يتوقع  البعض  كان  الذي  لبكي  نادين  اللبنانية  للمخرجة 
فوزه بالسعفة الذهبية، فيما فازت اإليطالية أليس رورواكر 
بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم »التسارو فيليتشه« مناصفة 
مع اإليراني جعفر بناهي عن »ثالثة وجوه«. وبعد تسلمها 
إدارة  عن  »للتوقف  نداء  اللبنانية  المخرجة  وجهت  جائزتها 
الذين  األطفال  هؤالء  معاناة  عن  الطرف  وغض  ظهورنا 
العالم«.  عمت  التي  الفوضى  هذه  في  توفر  بما  يكافحون 

وأضافت »أريد أن أدعوكم إلى التفكير ألن الطفولة المعذبة 
هي أساس الشر في العالم«.

وأسرت المخرجة اللبنانية مهرجان »كان« مع بطل فيلمها 
الطفل المشرد الذي يقاضي والديه ألنهما جلباه إلى الحياة. 

ويؤدي الدور الجئ سوري إلى لبنان يبلغ الثالثة عشرة.
وبرزت النساء في الدورة الحالية أكثر من أي وقت مضى 
وال سيما خالل صعود 82 من العامالت في الفن السابع درج 
المهرجان للمطالبة بـ»المساواة في األجور«. ومساء السبت 
إلى  المسرح  إلى  أرجنتو  الممثلة اإليطالية آسيا  أشر صعود 

حلول حقبة جديدة في أكبر مهرجان سينمائي بالعالم.
وقالت الممثلة اإليطالية التي أصبحت أحد أبرز وجوه 
حركة »#مي تو« المنددة بالتحرش واالعتداءات 
الجنسية »في العام 1997 اغتصبني هارفي 
لن  أتوقع شيئا:  أن  أود  هنا..  واينستين 

يكون مرحبا به هنا بعد اآلن«.
وعلى صعيد التمثيل فاز اإليطالي 
مارتشيلو فونته بجائزة أفضل ممثل 
لمواطنه  »دوغمان«  في  دوره  عن 
ماتيو غارونه الذي يجسد فيه شخصا 
يعتني بتنظيف الكالب لم يعد يحتمل 

اإلهانة التي يتعرض لها.
الكازخستانية  الممثلة  واختيرت 
سمال أسلياموفا المغمورة أفضل ممثلة 
عن دورها كالجئة قرغيزية تجاهد للبقاء في 

فيلم »أيكا« لسيرغي دفورتسيفوي.

غودار
ومنحت لجنة التحكيم كذلك جائزة اإلخراج إلى البولندي 
»بافيل ببليكوفسكي« عن فيلم »الحرب الباردة« الذي يتناول 

قصة حب معذب في خضم الحرب الباردة.
أما جان لوك غودار المخرج البارز في »الموجة الجديدة« 
وعميد سن المسابقة إذ يبلغ 87 عاما، فحصل على سعفة 
بفيلم  الرسمية  المسابقة  في  يشارك  وكان  خاصة.  ذهبية 
عقد  لكنه  المهرجان  إلى  غودار  يأت  ولم  الصور«.  »كتاب 
مؤتمرا صحفيا عبر هاتف ذكي. وانتقد البعض الدورة الحادية 
والسبعين للمهرجان لغياب نجوم هوليوود باستثناء عرض 
مجلة  واعتبرت  وورز«.  »ستار  سلسلة  ضمن  »سولو«  فيلم 
مجلة  أن  إال  »يتراجع«.  المهرجان  أن  ريبورتر«  »هوليوود 
»كان«،  مهرجان  أن  العكس  على  اعتبرت  فير«  »فانيتي 
الجريئة  العالمية  للسينما  األولى  الوجهة  أنه  مجددًا  »أكد 
والمستفزة«. وفي ختام المهرجان عرض فيلم »الرجل الذي 
قتل دون كيشوت« للمخرج تيري غيليام الذي استغرق إنجازه 

سنوات طويلة بسبب مواجهته صعوبات جمة.

هاني سالمة: استعنت بـ »دوبلير«
في مشاهد أكشن »فوق السحاب«

كشف النجم المصري هاني سالمة 
أسباب موافقته على تقديم مسلسل 
»فوق السحاب« خالل موسم رمضان 

الجاري، كما علق على اتهام البعض لصناع 

العمل بالمبالغة في تنفيذ بعض مشاهد 
األكشن.. هاني في حواره مع »الوسط« 
أعرب عن سعادته بالتعاون مع المخرج 
رؤوف عبدالعزيز والمنتج تامر مرسي.

حوار: محمد علوش

استخدام صوت الطبالوي
في »التريلر« له سبب درامي

عبدالناصر
حبيب العرب في كل مكان

حيث إنها ليست نجمة أولى في لبنان؟
رؤوف  المخرج  اختارها  وعندما  تحفظ،  أي  لدي  يكن  لم 
لفتاة  مالئم  وشكلها  للدور  مناسبة  وجدناها  عبدالعزيز 
شامية تعيش في روسيا، وبالنسبة للتمثيل اطلعنا على عدد 
من مشاهدها في أعمالها هناك، ووجدنا أن موهبتها كبيرة، 
كما أن روح المغامرة يجب أن يتسم بها القائمون على أي 
عمل، ألنه ليس من الطبيعي أن نظل في منطقة اللعب في 
مختلفة  ووجوه  جديدة  أفكار  طرح  علينا  ولكن  المضمون، 

للمتفرج.
● هل استعنت بدوبلير في مشاهد األكشن بالمسلسل؟

جزءا  تحمل  التي  المشاهد  في  بدوبلير  استعنت  بالطبع، 
كبيرا من المخاطرة، ألن في النهاية يجب الحفاظ على بطل 
والدوبلير »شغالنة«  العمل ويكتمل،  المسلسل كي يستمر 
الخارج،  أو  مصر  في  سواء  الفنية  األعمال  كل  في  موجودة 
فهذه مهنته التي يتحصل منها على رزقه، وال يعيب أن فنانا 
ذلك  غير  لك  يقول  ممثل  وأي  بدوبلير،  االستعانة  فنانة  أو 

يكون كالمه لالستهالك التجاري فقط.
● هل شعرت بقلق من عدم وضع مسلسلك على خريطة 

العرض في رمضان؟

»فوق  مسلسل  في  جذبك  الذي  ما  البداية..  في   ●
السحاب«؟

شاب  فهو  قبل،  من  أقدمها  ولم  علي  جديدة  الشخصية 
ينتمي إلى نزلة السمان، خفيف الظل ويتسم بمواصفات أبناء 
هذه المنطقة الشعبية، سافر إلى روسيا وتورط في العمل مع 
القضايا  العمل  إلى  شدني  وكذلك  ما،  بشكل  هناك  المافيا 
في  المسلمون  يواجهها  التي  العنصرية  مثل  نطرحها  التي 
المقيمين  للعرب  والثالث  الثاني  الجيل  ومشكالت  أوروبا، 

هناك وفقدانهم للهوية، وكواليس تجارة األطفال.
»األكشن«  لمشاهد  البعض  انتقاد  على  تعليقك  ما   ●

في المسلسل وأن فيها مبالغة؟
من يتحدث عن هذه المشاهد هو المخرج رؤوف عبدالعزيز، 
ولكن البعض يرى أن بها مبالغة وآخرون يرون أنها مشاهد 
إطار من »الشو«  الشكل في  تنفيذها بهذا  أكشن وطبيعي 
من  المشاهد  هذه  مثل  نتقبل  لماذا  ولكن  الفني،  للعمل 
األعمال األجنبية؟! ونجد من يصفق لمشاهد تفجير الكرملين 

وغيرها من مشاهد أكشن نراها مبهرة.
في  الطبالوي  الشيخ  صوت  اختيار  صاحب  من    ●

»التريلر« وما المغزى من استخدامه؟
صاحب الفكرة هو المخرج رؤوف عبدالعزيز، وأعجبت بها 
وتالوته  عظيم  الطبالوي  صوت  ألن  عليها،  وأثنيت  كثيرًا 
الحلقات  خالل  سيظهر  استخدامها  من  والمغزى  رائعة، 
المقبلة، كما أن الموضوع يتماس مع أجواء عمل سيقدم في 

رمضان.
● من اختار ظهور صورة الزعيم جمال عبدالناصر وهل 
لمست هذا الحب بالفعل من العرب المقيمين في الخارج؟
أفكار  معظم  صاحب  وهو  المخرج  هو  عبدالعزيز  رؤوف 
دائما  ورأيي  الخاصة،  رؤيته  النهاية  في  فهي  المسلسل 
حقيقة  عبدالناصر  الزعيم  وحب  فقط،  استشاريا  يكون  ما 
ألن  الغربية،  الدول  في  العربية  التجمعات  بين  موجودة 
بآخر،  أو  الغربة يظل مرتبطا بوطنه بشكل  يعيش في  من 
زعيما  كان  ولكن  فقط،  مصريا  زعيما  يكن  لم  وعبدالناصر 

عربيا.
● هل كان لديك أي تحفظ على اختيار ستيفاني صليبا 

تتم  جيد  عمل  تقديم  هو  كممثل،  حقا  بالي  يشغل  ما 
أما  الناس،  لكل  متاحا  يكون  وأن  مناسب  بشكل  متابعته 
وعدم  بحتة،  إنتاجية  مسألة  فهي  وعرضه  توزيعه  مسألة 
لعملي مع شركة  جاء  المسلسل  على مصير  قلقي  أو  خوفي 
للمنتج  »سينرجي«  شركة  وهي  مصر  في  األكبر  هي  إنتاج 
التوتر من  إني شعرت ببعض  القول  تامر مرسي، وأصدقك 
قرب شهر رمضان، ولكن كان لدي إيمان باهلل وأن ما يريده 
الذي  وهو  مني،  مطلوب  هو  فيما  اجتهدت  ألني  سيكون، 

سيختار التوقيت المناسب.
● وهل تفضل دوما عرض أعمالك في رمضان؟

رمضان،  خارج موسم  أعمالي  مانع من عرض  لدي  ليس 
ولكن يكون لدي علم بأن العمل يتم تنفيذه للعرض بعيدا 
اللحظات  في  بخروجه  أفاجئ  وال  الرمضاني،  الموسم  عن 

األخيرة.
السياسية  المواضيع  بعض  تناول  من  تخش  ألم   ●

الحساسة والجدل الممكن أن يصاحبها؟
ال، لم نخش من شيء، كما أن هذه قناعتنا ونرى أن كل 
ما يحدث في المنطقة هو أمر مدبر ومنظم، وفكرة تمويل 
العنصرية  أن  كما  قناعتنا،  ضمن  من  لـ»داعش«،  إسرائيل 
ضد اإلسالم في أوروبا هو أمر موجود بالفعل، ويجب علينا أال 
نضع رؤوسنا في الرمال، وإنما علينا التحلي بالشجاعة الكافية 

لطرح مثل هذه القضايا والمشكالت.
التصنيف  في  رأيك  وما  حمراء  خطوط  أي  لديك  هل   ●

العمري لألعمال؟
ليس لدي أي خطوط حمراء في تناول القضايا والمشكالت، 
ولكن مع مراعاة المعايير األخالقية فيما نقدم، ومراعاة أن ما 
نقدمه يصل إلى جميع شرائح المجتمع سواء في الصعيد أو 
غيره من المناطق والتي تحمل الكثير من العادات والتقاليد 
من  إال  لها  يذهب  ال  والتي  السينما  عكس  على  المختلفة، 

يريد ويسعى لها.
●  هل الرقابة اعترضت على أي مشاهد في العمل مثل 

مشهد السكير الذي يدخل المسجد؟
العمل،  في  مشهد  أي  يحذف  ولم  تعترض  لم  الرقابة 
من  على  يجب  المسجد  ودخوله  السكير  المسلم  ونموذج 
أبعاده وأسبابه، وكل ما  النهاية لمعرفة  رؤيته حتى  يتابعه 

يقدم كان في إطار الدراما.

برنامج  مع  بالتعاون  صبري  هند  التونسية  الفنانة  دشنت 
األغذية العالمي حملة رقمية مبتكرة لجمع التبرعات خالل شهر 
رمضان الجاري، تشجع مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم 
على التبرع، من خالل نقرة زر، لدعم الفئات المحتاجة من ضحايا 

النزاعات في منطقة الشرق الوسط أثناء الشهر الفضيل.

ومن خالل تطبيق »ShareTheMeal« )شارك بوجبة( الذي 
الهواتف  مستخدمو  يستطيع  التبرعات،  لجمع  البرنامج  طوره 
في  المحتاجة  األسر  مساعدة  العالم  أنحاء  جميع  في  الذكية 
إفطارهم في شهر رمضان  واليمن عن طريق مشاركة  سوريا 

والتبرع لمساعدة المحتاجين.
وقالت هند، سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج األغذية العالمي: 
»لحظة اإلفطار من أجمل اللحظات التي تتكرر كل يوم طوال 
شهر رمضان عندما تجتمع األسر واألصدقاء يتشاركون الطعام«.

الطعام  تناول  بميزة  الجميع  يتمتع  ال  »ولألسف،  وأضافت: 
وقت المغرب؛ فكثير من األطفال يعانون من الجوع لياًل ونهارًا 
الحملة  هذه  أطلق  أن  ويشرفني  العالم.  أنحاء  مختلف  في 
بأن  أؤمن  حقًا  ألنني  العالمي  األغذية  برنامج  مع  بالتعاون 
تطبيق ShareTheMeal يوفر للجميع فرصة لمساعدة هؤالء 

الناس«.
أثناء شهر رمضان، ال تعلم ماليين األسر في اليمن وسوريا 
الصراع  أجبر  فقد  التالية؛  وجبتهم  على  سيحصلون  أين  من 

من  النزوح  على  الماليين  األوسط  الشرق  منطقة  في  الدائر 
بالدهم، وهجر منازلهم وأعمالهم – مما يعرضهم لخطر الجوع 

أو يدفع بهم إلى هاوية المجاعة.
تطبيق  باستخدام  »سألتزم  التونسية:  النجمة  وأكدت 
SharetheMeal ألشارك إفطاري كل يوم خالل شهر رمضان 
أن  العام وسأطلب من أصدقائي وأسرتي وجمهوري  من هذا 
يحذوا حذوي طوال الشهر الفضيل وحتى بعد انتهاء رمضان، 

فاألمر في غاية السهولة وال يتعدى نقرة على زر«.

»السفرة«، وهي  إلى  واالنضمام  التطبيق  تنزيل  من خالل 
تتيح  التي   »ShareTheMeal« تطبيق  في  الجديدة  الميزة 
تقديم  مواصلة  المتبرعون  يستطيع  الشهري،  العطاء  فرصة 
األسر  يدعمون  وبذلك  رمضان،  شهر  انقضاء  بعد  تبرعاتهم 
كفيل  دوالرًا   15 مثل  ضئيل  فمبلغ  العام.  طوال  المحتاجة 
شهر  لمدة  جائع  لطفل  األساسية  االحتياجات  يغطي  بأن 
في  احتياجًا  األسر  أشد  من  لعدد  العاجل  الدعم  ويقدم  كامل 

العالم. 

هند صبري تدشن حملة »شارك إفطارك« ملحاربة الجوع في رمضان
القاهرة ــ الوسط

<  هند صبري سفير النوايا الحسنة لبرنامج األغذية العالمية في فعاليات مختلفة ضمن الحملة



في
املرمى

عمروش 
ينعش أحقية 
املدرب الليبي

لجنة المسابقات باتحاد الكرة تحدد موعد الحادية عشرة والنصق مسًاء، 
موعًدا لمباراتي الجولة الرابعة من دور الرباعي المتوج ببطولة الدوري 

الممتاز، والتي ستنطلق األحد المقبل بمصراتة وبنينا.
تنطلق األحد مباريات الجولة الرابعة من مرحلة اإلياب للدوري الرباعي 
المتوج لبطل المسابقة الليبية الممتازة الكبرى في كرة القدم للنسخة 

)45( لموسم 2017/2018 بعد نهاية مرحلة الذهاب.

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز ◆
السراج، يتسلم رسالة من رئيس االتحاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا«، جياني إنفانتينو، تتعلق بالمطلب الليبي 

برفع الحظر عن استضافة ليبيا المباريات الدولية.

◆

الجزائري، عادل  المدرب  القدم، مع  الليبي لكرة  االتحاد  خلف تعاقد 
الفعل  ردات  من  كثيرا  األول،  المنتخب  قيادة  لتولي  عمروش، 

المهاجمة للقرار.
قاد  ــذي  ال المريمي،  عمر  الوطني،  الــمــدرب  عــمــروش،  وخلف 
المركز  معه  بالمغرب، وحقق  للمحليين  أفريقيا  بطولة  المنتخب في 

الرابع.
تدريب  قبل  من  تولى  قد  عاما،  الـــ50  صاحب  عمروش،  وكان 
وشبيبة  بلوزداد،  شباب  أبرزها  الجزائري،  الدوري  في  الفرق،  بعض 

القبائل، واتحاد العاصمة.
وبوروندي،  االستوائية،  غينيا  منتخبات،  تدريب  على  أشرف  كما 

وكينيا، إلى جانب عدة أندية في بلجيكا والكونغو الديمقراطية.
الفرصة  منح  كفة  ترجح  عمروش،  نتائج  قائمة  أن  البعض  ويرى 
في  المسؤولية  لتولي  الوطنيين،  المدربين  من  أي  على  واالعتماد 

هذه الفترة االنتقالية للكرة الليبية.
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كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي 
يوفنتوس، من التعاقد مع حارس مرمى 
فريق جنوى، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
المقبلة، وذكرت صحيفة »توتوسبورت«، 
أن المفاوضات مازالت مستمرة بين 
»السيدة العجوز«، والحارس ماتيا 
بيرين، وأشارت الصحيفة، إلى أن 
8 ماليين يورو، هي التي تفصل 
بيرين عن االنتقال إلى صفوف 
بطل الدوري اإليطالي.

وأوضحت أن إنريكو 
بريزيوسي، رئيس نادي جنوى، 
متسمك بالحصول على 20 
مليون يورو، من أجل 
التخلي عن الحارس، في 
حين أن يوفنتوس يرغب 
في دفع 12 مليون يورو 
فقط.

ونوهت الصحيفة 
بأن الفريقين، سيتوصالن 
إلى اتفاق قريبا، موضحة في الوقت 
ذاته أن ستيفانو ستورارو، العب 
يوفنتوس، قد يكون 
المفتاح في ضم 
بيرين.
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● من احدى تدريبات المنتخب الليبي لكرة القدم

● السراج

● جانب من مباراة االتحاد واألهلي طرابلس

● ماتيا 
بيرين

● جانب من مباراة النصر واألهلي بنغازي

● من مباراة سابقة للنجمة ورفيق

واصل االتحاد، صدارته للدورة الرباعية المؤهلة 
للتتويج بالدوري الليبي لكرة القدم في نسخته 
مع  تعادله  رغم  نقاط،  خمس  برصيد   ،45 الـ 
ملعب  على  الثالثة  الجولة  في   ،2-2 النصر 

طرابلس الدولي مساء اإلثنين الماضي.
وفي الوقت الذي نجحت في إرادة فريق االتحاد 
من إدراك التعادل بعد أن كان متأخرا بهدفين 
الثاني  الشوط  في  الفارق  وقلص  النصر،  أمام 
المدافع  يخطف  أن  قبل  الــزوي،  أحمد  برأسية 
األخيرة،  الدقائق  في  التعادل  التربي  أحمد 
ويرفع   ،2-2 اإليجابي  بالتعادل  اللقاء  لينتهي 
»العميد« رصيده إلى 5 نقاط، إال أن مالحقيه 
»أهلي طرابلس - أهلي بنغازي« لم يستفدا من 
واكتفيا  الصدارة،  على  أحدهما  لينقض  تعادله 
األهلي  فبقي  لهدف،  اإليجابى بهدف  بالتعادل 

بنغازي في المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما 
أصبح األهلي طرابلس ثالثا برصيد 3 نقاط فيما 
تراجع النصر إلى المرتبة الرابعة برصيد نقطتين.

لقاء السحاب في بنينا
الواجهة  إلى  التتويج  مربع  منافسات  وستعود 
الذي  المقبل  األحد  يوم  من  بداية  جديد  من 
سيشهد انطالق أولى جوالت مرحلة اإلياب حين 
يستقبل فريق األهلي بنغازي، نظيره االتحاد في 
مباراة يتطلع خاللها فريق االتحاد للحفاظ على 
صدارة الترتيب وتأكيد أحقيته في نقاط مباراة 
الذهاب التي فاز بها 2 - 1 والزال الجدل حولها 
جزاء  ركلة  بمنحه  الحكم  اعتراف  خلفية  على 

لـ»العميد« غير صحيحة.
كما يسعى االتحاد للفوز في بنغازي لتوسيع 
الفارق وتعويض تعادله اآلخير على ملعبه أمام 

النصر.
فريق  يخوض  أن  يتوقع  اآلخر،  الجانب  على 
أهلي بنغازي المباراة بحساسية كبيرة، بداية من 

تسجيل أحقيته وقدرته على الفوز باعتباره »لم 
يعترف بعد بخسارته في مباراة الذهاب«، ومن 
خالل الفوز سينقض حتما على الصدارة منفردا 
تمكن  أنه  أهلي طرابلس، خاصة  بمشاركة  أو 
نظيره  على  ومستحق  مهم  فوز  تحقيق  من 
في  الثالثاء،  أمس  أول  نظيفة،  بثنائية  النصر 
ديربي مدينة بنغازي الذي أقيم بملعب شهداء 
التتويج  دورة  من  الثانية  الجولة  لحساب  بنينا 

بلقب الدوري الليبي الممتاز.

مناورة مدرب
المدربين،  بين  التكتيكية  المراوغات  وضمن 
الفني  المدير  جارازيتو  دييجو  الفرنسي  خرج 
من  يعاني  فريقه  إن  ليقول  الليبي،  لالتحاد 
مشاكل على مستوى خط الهجوم بعد أن افتقد 
في  قازيتو  كوامي  الغاني  المهاجم  جهود  إلى 
طرابلس  األهلي  أمام  اآلخيرة  الديربي  مباراة 

بسبب اإلصابة.

واعترف جازيتو بأن االتحاد لم يقدم مستوى 
بالتعادل  انتهت  التي  المباراة  تلك  خالل  جيدا 
اإليجابي 1-1، إال أنه عاد ليقول »االتحاد قادر 

على تحقيق لقب البطولة«.

لقاء الفرص اآلخيرة
وعلى ملعب مصراتة سيستقبل أهلي طرابلس 
فريق النصر في مباراة يبحث خاللها »الزعيم« 
عن انتصاره األول بعد ثالثة تعادالت متتالية مع 
أهلي بنغازي والنصر واالتحاد، من أجل اللحاق 

ليصالح  الــدوري  بطولة  على  المنافسة  بركب 
بها جماهيره البعيدة عن منصات التتويج منذ 
الفريق  فيه  حقق  الذي  الماضي  قبل  الموسم 
التعادل  ولعل  ليبيا«،  وكأس  »الدوري  الثنائية 
اإليجابي 1-1 في الكالسيكو مع األهلي بنغازي، 
عن  تقدمه  على  الحفاظ  في  الفريق  ينجح  لم 
 ،13 الدقيقة  في  سالتو  أنيس  هدافه  طريق 
وعدل أصحاب األرض عن طريق رأسية المدافع 

جبريل البقرماوي في الدقيقة 40.
النصر لقاءه  الجانب اآلخر، يدخل فريق  على 
عن  الدفاع  في  اآلمــال  بآخر  طرابلس  بأهلي 
حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري للمرة 
الثانية في تاريخه، بعد أن كان حققها في موسم 
طرابلس  أهلي  مع  الذهاب  لقاء  وكان   ،1987

انتهى بالتعادل اإليجابى بهدف لهدف.
توابع التراجع

األهلي  أمام  النصر  فريق  خسارة  خلفية  على 
إدارة  كلفت  الرباعية،  الدورة  في   0-2 بنغازي 

مهام  لتولي  العيساوي  فوزي  المدرب  النصر 
المدرب بدال من عبد الحفيظ اربيش الذي فسخ 
اإلدارة  قررت  االتحاد،  مع  التعادل  وبعد  عقده، 
العودة  وعــدم  فنيا،  مديرا  العيساوي  اعتماد 
بهدف  بنغازي  مدينة  إلى  الراهن  الوقت  في 
طرابلس  مدينة  داخل  معسكر  في  االستمرار 
الجولة  في  طرابلس  األهلي  لمباراة  استعدادا 
مصراتة  مدينة  إلى  االنتقال  تقرر  كما  الرابعة، 
قبل المباراة بـ48 ساعة إلجراء التدريبات األخيرة 
على ملعب المباراة، كما ذكرت صفحة الدوري 

الليبي عبر »فيسبوك«.
وتنطلق االحد المقبل مباريات الجولة الرابعة من 
مرحلة اإلياب لدور التتويج، حيث تقام مباريات 
لقاء  بنينا، حيث  اياًبا من ملعب  األول  األسبوع 
فريق أهلي بنغازي لمنافسه أهلي طرابلس على 

ملعب بنينا. 
طرابلس  أهلي  سيلتقي  مصراتة  ملعب  وفي 

وضيفه النصر الساعة.

جولة »تكسير العظام« في بنينا ومصراتة
أهلي بنغازي يسعى لرد الدين واالتحاد عينه على الصدارة في افتتاح إياب الدور الرباعي المتوج بالدوري

لقاء »الوقت الضائع« يجمع 
أهلي طرابلس والنصر

بين  شراسة  أكثر  صراع  فهناك  القمة،  صراع  عن  بعيدا 
لكرة  الليبي  الممتاز  الــدوري  جدول  بترتيب  القاع  فرق 
لتفادي  الرباعي  ــدور  ال منافسات  تقام  حيث  الــقــدم، 
»النجمة– فرق  أربعة  بين  األضواء،  دوري  من  الهبوط 
في  فريقان  يبقى  حيث  الترسانة«،  إجدابيا  رفيق–نجوم 

الممتاز ويهبط مثلهما لدوري الدرجة األولى.
ترتيب  الئحة  تصدر  في  رفيق  فريق  اآلن  حتى  ونجح 
الدوري  من  الهبوط  تفادي  مجموعة  لفرق  الرباعي  الدور 
القدم،  لكرة  »المظاليم«  ــى  األول الدرجة  إلــى  الممتاز 
ذهاب  منافسات  ختام  فى  وذلك   ،2018–2017 للموسم 
هاما  فوزا  حقق  أن  بعد  األخيرة«،  »ماقبل  الثانية  الجولة 
على حساب الترسانة بثالثية منحته صدارة الئحة الترتيب 
برصيد 4 نقاط، فيما بقي الترسانة الذي بدأ مشواره بقوة، 
بفوزه على النجمة في لقاء االفتتاح فجمع أول ثالث نقاط.

في  تعثره  بعد  سريعا  توازنه  النجمة  فريق  واستعاد 
نجوم  على  النجمة  فوز  عقب  ذلك  وجاء  األولى،  الجولة 
النجمة  فريق  لينعش  بنينا،  شهداء  بملعب   ،2-4 أجدابيا 
في  أجدابيا  نجوم  بقي  بينما  نقاط،  ثالث  بأول  رصيده 
األولى  الجولة  في  تعادله  بعد  واألخيرة  الرابعة  المرتبة 

أمام رفيق المتصدر.
هوية  تحديد  في  مفصليا  الخميس،  اليوم  وسيكون 
الختامية  الجولة  إقامة  سيشهد  حيث  والقاع،  القمة 
الترتيب  الئحة  متذيل  يستقبل  حين  الذهاب  لمرحلة 
المتصدر  بينما سيستضيف  الترسانة  فريق  أجدابيا  نجوم 
ألجواء  والعائد  المنتعش  النجمة  المباشر  مالحقه  رفيق 

المنافسة.
يذكر أن منافسات مربع تفادي الهبوط لهذا الموسم 
تشهد تواجد أربعة فرق سيبقى منها فريقان فى مالعب 
المقبل ومغادرة فريقين لدوري  الممتاز للموسم  الدوري 

الدرجة األدنى.
رؤى وتحد

من جانبه، أكد صانع ألعاب فريق النجمة يوسف ساطي، 
الهبوط  تفادي  أجدابيا في مسابقة  نجوم  على  الفوز  أن 
الممتاز،  الليبي  الدوري  في  بالبقاء  لفريقه  األمل  أعطى 
الفريقين  من  رائعة  كانت  »المباراة  ساطي:  وأضــاف 
في  النجوم  وعدل  األول،  الشوط  في  بهدفين  تقدمنا 
وحققنا  األخيرة  الدقائق  في  عدنا  لكننا  الثاني  الشوط 

الفوز.
رفيق،  أمام  القادمة  المباراة  أن  إلى  ساطي  وأشــار 

وسنبدأ االستعداد لها لمواصلة االنتصارات.
في  للبقاء  النجمة  فريق  لدى  األمل  روح  عكس  وعلى 
أجعوده،  عمر  الوطني  المدرب  قرار  جاء  الممتاز،  الدوري 
بعدم استمراره في تدريب نادي النجمة الليبي، رغم أنه 
الدوري  في  اإلياب  مرحلة  خالل  الفريق  تدريب  استلم 

لفيصل بوشعالة. الممتاز خلفا 

تحكيم أطقم 
حكام  تكلفيات  الكرة،  باتحاد  المسابقات  لجنة  وأصدرت 

األسبوع الثالث ذهابا للدور الرباعي لتفادي الهبوط.
حيث  الخميس،  اليوم  الثالثة  الجولة  مباريات  وستقام 
سيقود حكم الوسط عبدالباسط شهوب بمساعدة فوزي 
محمد  الرابع  والحكم  العوامي  السالم  وعبد  الصافي 
ستقام  التي  والترسانة،  اجدابيا  نجوم  مباراة  يونس، 
ملعب  وسيشهد  مساء،   11:30 الساعة  عند  بنينا  بملعب 
 11:30 الساعة  النجمة  مع  رفيق  لقاء  الدولي  طرابلس 
وبمساعدة،  امبيص،  محمد  الوسط  حكم  بقيادة  مساء، 
بن  محمد  الرابع  والحكم  العزابي،  ورياض  الغة  داوود 

رشدا.

إقامة  طبرق،  لمدينة  البلدي  المجلس  قرر 
الصقور،  بنادي  األول  الكرة  لفريق  احتفالية 
الثانية  الدرجة  دوري  بكأس  تتويجه  بعد 

وتأهله لدوري األولى.
فريق  على  الفوز  من  الصقور  فريق  تمكن 
أول أمس بهدف دون مقابل  األمل ترهونة، 
في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على 

أرضية ملعب شهداء بنينا.
ــالعــب يونس  ال الــصــقــور أحـــرزه  هــدف 
الصاوي في الدقيقة 83 من كرة ركنية نفذها 
الذي  الصاوي  رأسية  لتجد  عياد  الالعب جعفر 

أودعها شباك مرمى األمل ترهونة 
من  تكون  تحكيم  طاقم  المباراة  أدار 
إبراهيم  وعاونه  وسط  حكم  إقرين  زيــدان 

بوكوز وحسن التوني وفيصل بادي مراقبا.
قرين  زيــــدان  الــحــكــم  ــارة  ــب ــم ال أدار 

والمساعدان إبراهيم أبوكوز وحسن التومي.
لمسابقة  صعدت  فــرق  أربعة  أن  يذكر 
المقبل  للموسم  القدم  لكرة  األولى  الدرجة 
واألمل  طبرق  الصقور  وهي:   2019  /2018
الليبي  والملعب  بنغازي  والطيران  ترهونة 

بطرابلس.

توج بكأس الدرجة الثانية على حساب ترهونة

طبرق تحتفي بتأهل الصقور لـ »األولى«

في الصراع من أجل البقاء في دوري األضواء

رفيق »يطفو« والنجوم »يغرق« والترسانة »يقاوم األمواج«

بنغازي ـ زين العابدين بركان

ماليين تعترضه 
عن »اليوفي«



مستقبل  منتخب  فقل  أردت،  وإن  الشباب..  منتخب 
األسبوع  مطلع  ودع  القريب،  المنظور  على  الليبية  الكرة 
إقامته  المقرر  أفريقيا  أمم  كأس  إلى  المؤهلة  التصفيات 
في النيجر 2019، عقب تعادله مع بوركينا فاسو، 3-3 في 
في  بتونس،  سوسة  بملعب  المنتخبين  جمع  الذي  اللقاء 

إياب الدور الثاني.
الخروج من التصفيات ليس باألمر األهم، لكن مستقبل 
وركيزة المنتخب األول لكرة القدم الليبية، يبقى هو الشغل 

الشاغل لكل منسوبي »الساحرة المستديرة« الليبية.
وبالنظر إلى المباريات الثالث األخيرة للمنتخب الشاب، 
الضوء  تسليط  يجب  خطيرة  ظاهرة  السطح  إلى  تطفو 
 9 تلقت  المنتخب  فشباك  إنقاذه،  يمكن  ما  إلنقاذ  عليها 
أهداف في أخر 3 مباريات بواقع 3 أهداف في كل مباراة، 

وفي المقابل أحرز هجومه 4 أهداف.
المعسكر  ففي  الشديد،  القلق  إلى  تدعو  األرقام  لغة 
بورسعيد  بمدينة  المنتخب  أقامه  ــذي  ال التحضيري 
المرحلة  لخوض  القاضي،  عياد  مدربه  بقيادة  المصرية، 
ذهابا  فاسو،  بوركينا  بمواجهتي  التصفيات  من  الثانية 

وإيابا، خسر من نظيره المصري 3–صفر.
خسر  فاسو  بوركينا  إلى  المنتخب  الرحال  شد  وعندما 
األولمبي  سوسة  ملعب  على  اإليــاب  لقاء  وفــي   ،3–1
بتونس، تعادل في الوقت بدل الضائع 3–3، رغم تقدمه 
ولكن  خليفة  جهاد  طريق  عن   17 الدقيقة  في  بهدف 
منتخب بوركينا نجح في تسجل هدفين في الدقيقتين 30 
الشوط  وفي   ،1-2 للضيوف  األول  الشوط  لينتهي   42 و 
الثاني عدل المنتخب الليبي الكفة بهدف من عالمة الجزاء 
في الدقيقة 63 عن طريق المهدي الكوت وعادت بوركينا 
للتقدم في الدقيقة 66، وأدرك المنتخب الليبي التعادل في 

الدقائق األخيرة عن طريق المهاجم جهاد خليفة.

المعطيات والنتائج
مشاركنه  منذ  الشباب  لمنتخب  السلبية  المعطيات  بدأت 
ببطولة شمال أفريقيا التي استضافتها تونس قبل شهر 
واألخير،  الرابع  المركز  في  المنتخب  واختتمها  تقريبا، 

خالل  من  بقائها  عن  المنتخب  إدارة  دافعت  وبعدها 
الذي  الكوت،  السالم  عبد  اإلداري  المدير  تصريحات 
أعرب عن رضاه بما قدمه المنتخب في مشاركته ببطولة 
باإليجابية، مستندا على  المشاركة  أفريقيا، واصفا  شمال 

االستعداد المتأخر لليبيا قبل المشاركة.
المنتخب  قدمها  التي  الرقمية  المعطيات  جانب  وعلى 

في أخر ثالث مباريات، تؤكد على:
الطريق  تنير  لعب  الستراتيجية  المنتخب  يملك  ال   1-
من  به  يدور  وما  للملعب  شاملة  رؤية  لتحقيق  لالعبيه 

متغيرات تخضع ألهداف المنافس.

والحركية  التنظيمية  القدرات  يملك  ال  المنتخب   2-
متغيرات  مع  التعاطي  على  القدرة  تمنحه  التي  السليمة 

المباراة وكيفية الحفاظ على تقدمه ثم تعزيز هذا التقدم.
3–ال يملك المنتخب اسلوبا دفاعيا منظما يكون قادرا 
على حماية هدف التقدم الذي يسجله أفراد خط الهجوم.

ويبقى األمل
نجاح المنتخب الوطني للناشئين في تحقيق بطولة شمال 
على  فوزه  بعد  الجزائر  في  مؤخرا  أقيمت  التي  أفريقيا 
الجزائر،  المستضيف،  البلد  منتخب  مع  وتعادله  تونس 
القادم أفضل، وأن هناك جيال قادما من بعيد  أن  يؤكد 

يملك الموهبة وسمات التحدي والمنافسة والبطولة.
عملية االحالل والتبديل التي تنتظر المنتخب األول، لن 
إذا ما كان هذا هو مستوى  التطلعات  تكن عند مستوى 
إلى  تصعيدها  يتم  أت  المفترض  من  التي  العناصر 
المنتخب األول، من أجل االرتقاء بترتيب المنتخب الوطني 
عالميا   100 الترتيب  على  حافظ  حيث  تصنيف»فيفا«  في 
خالل التصنيف الجديد الذي أصدره اإلتحاد الدولي لكرة 

القدم لشهر مايو الجاري.
هذا الترتيب الذي يتأرجح قبل أن يتسلم جيل منتخب 
الشباب الراية، مكن منتخبنا من إحتالل المرتبة 19 على 

المستوى األفريقي و المرتبة 12 على المستوى العربي.

قائمة الالعبين
الهرام  »إسالم  من  كل  الشباب،  منتخب  قائمة  وضمت 
الدين عبد اهلل  عز  بلقاسم،  الدين فكرون، علي  ، صالح 
الشكري،  محمد  مصطفى،  فــاروق  الغرياني،  سهيل   ،
محمود،  المالك  عبد  الحبيشي،  محمد  رجب،  القاسم  أبو 
طارق الصيد، المهدي عبد السالم الكوت، محمد الهادي، 
أيوب مصطفى، محمد عياد القاضي، الطاهر عبد السالم 
عبد  ــزوي،  ال عــادل  األشهب،  سالم  مصطفى  عامر،  بن 
السالم الكرغلي، يوسف كاره، يوسف فائق، محمدحسين 
باهلل  المعتز  المغيربي،  رجب  الهمالي،  أحمد  الجورني، 
بوشينه، عبد اهلل عبد الرحمن داقو،عادل طبيقة، عبد اهلل 
عبد الباسط ، فراس اللموشي، معاذ يوسف الالفي، مهند 

سالم مختار، المنتصر محمد.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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● من مباراة منتخب الشباب الليبي والسنغال

الحدث
زين العابدين

بركان

موسم الديربيات ولقاءات الجوار
الليبى  الدورى  منافسات  أن شهدت  يسبق  لم 
لكرة القدم عبر تاريخه الطويل، وخاصة النسخ 
مربع  عبر  وحسمت  بطلها  هوية  حددت  التي 
مباريات  شهد  أن  الحاسم،  الذهبي  التتويج 
هذا  شهده  الــذي  الزخم،  بهذا  جــوار  ديربي 
ديربيات  ــع  أرب إقامة  يشهد  ــذي  ال الموسم 
التتويج،  مربع  مستوى  على  جــوار  ومباريات 
نصف  ضمن  سيقام  مرتقب  خامس  وديربي 
نهائى بطولة الكأس سيجمع األهلي ط وجاره 
االتحاد - فخالل الرباعيات السبع الماضية التي 
يقام  كان  خاللها  من  الــدوري  بطولة  حسمت 
تتويج  مربع  بعكس  اختصارية  بطريقة  المربع 
وبنظام  بطريقة  يقام  الــذى  الحالي  الموسم 
المنافسات  فيه  تــزداد  التي  ــاب  واآلي الذهاب 
القوية، وتتوفر فيه فرص التعويض والمساواة 
مباريات  وتعدد  كثرة  أن  كما  التنافس  فى 
الديربي والجوار من شأنها أن تقرب المسافات 
الوقت  ــرور  م مــع  وتجعل  الخالفات  وتــذيــب 
طبيعيا  أمرا  منافساتها  وتواصل  استمرار  من 

واعتياديا، ليس بتلك الحدة والتوتر. 
واآلن بعد نجاح مباريات مرحلة ذهاب مربع 
التتويج الذي شهد مباراتي جوار واحدة ببنغازى 
وديربي  النصر  حساب  على  ب  األهلي  حسمها 
العاصمة الذي انتهى بالتعادل اإليجابي باق من 
االياب  وجولة  رحلة  خالل  مباراتان  الديربيات 
الحاسمة التى ستبدأ فيها الحسابات وكل فريق 
طريق  على   - ودقيقة  خطوة  لكل  سيحسب 

التتويج بلقب الموسم الذى سيزداد إثارة. 
التتويج  مربع  مباريات  نجاح  سيستمر  فهل 
الذي يقام ألول مرة خالل ليالي الشهر الكريم، 
تنافسية  ظروف  فى  الديربيات  باقي  وتكتمل 
رائعة؟ فالطريق إلحراز اللقب ستتسارع وتيرته، 
اإلياب  مرحلة  بداية  مع  جديد  من  وستنطلق 
التي يطمح خالله كل فريق  المثيرة والحاسمة 
تتويج  خير  لتكون  سعيدة  نهايته  تكون  أن 

لموسم الحصاد

ريال مدريد وليفربول يلتقيان في نهائي دوري األبطال

منتخب الشباب يرفع »البطاقة الصفراء« في وجه الكرة الليبية
تذيل بطولة الشمال واستقبل 9 أهداف في 3 مباريات وخرج من تصفيات أفريقيا

نجاح المنتخب الوطني للناشئين 
في تحقيق بطولة شمال أفريقيا 

التي أقيمت مؤخرا في الجزائر

أن  زيــدان،  الدين  زين  الفرنسي  المدرب  أكد 
وقت  أي  من  أكثر  متعطش  مدريد  ريال  فريقه 
كرة  في  أوروبــا  أبطال  دوري  لقب  إلحراز  مضى 
مرات  ثالث  بالبطولة  تتويجه  من  بالرغم  القدم، 

في األعوام األربعة الماضية.
اللقب  بإحراز  إنجاز  تحقيق  إلى  ريال  ويسعى 
يالقي  عندما  وذلك  التوالي،  على  الثالثة  للمرة 
في  السبت  النهائي  فــي  اإلنجليزي  ليفربول 

العاصمة األوكرانية كييف.
المسابقة  لقب  أحرز  أن  فريق  ألي  يسبق  ولم 
 3  )1993-1992 من  ــدءا  )ب الحالية  بصيغتها 
ريال  حققه  االنجاز  هذا  أن  علما  متتالية،  مرات 
بين  ــرات  م  5( السابقة  الصيغة  فــي  نفسه 
الهولندي  أمستردام  وأياكس  و1960(،   1956
بايرن  ومثله  و1973(،   1971 بين  مرات   3(

ميونيخ األلماني )بين 1974 و1976(.
الرقم  اإلسباني  الملكي  النادي  ويحمل 
وتوج  لقبا،   12 برصيد  األلقاب  لعدد  القياسي 
أتلتيكو  جاره  حساب  على  و2016   2014 في 
يوفنتوس  على  بتغلبه   2017 وفــي  مــدريــد، 
المتوج بخمسة  ليفربول  بينما يخوض  اإليطالي، 

ألقاب، النهائي األول له منذ عام 2007.
في  الثالثاء،  صحافي  مؤتمر  في  زيدان  وقال 
لنا  يقول  أن  ألحد  يمكن  "ال  اإلسبانية  العاصمة 
أننا أقل حماسا. ال يمكنني الحديث عن منافسينا، 
ذاته،  الحافز  دائما  لدينا  أن  نؤكد  أن  نريد  لكننا 
كما هو الحال دائما، وال يمكن ألحد أن يقول لنا 

أننا أقل تعطشا من اآلخرين".
لدينا  ما  رغم  وعلى  مدريد،  ريال  "نحن  وتابع 
وسنقدم  المزيد،  نريد  دائما  فنحن  ألقاب(،  )من 

كل شيء لنكون أفضل".
وأضاف "لست أفضل مدرب تكتيكي، لكن لدي 
أمور أخرى–شغف ودافع–وهي أمور أكثر أهمية ".

األوكرانية  العاصمة  في  المباراة  ريال  ويدخل 
ــي  األوروب الصعيد  على  العبيه  بخبرة  متسلحا 
السيما في المراحل الحاسمة، بينما لم يسبق ألي 
المدرب  عليهم  يشرف  الذين  ليفربول  العبي  من 
كما  المرحلة.  هذه  بلغ  أن  كلوب،  يورغن  األلماني 
الشخصية،  االنجازات  صعيد  على  أيضا  زيدان  يبرز 
مرات  ثالث  العالم  في  األفضل  جائزة  نال  بعدما 

كالعب ومدرب.
أن  فــرصــة  أمـــام  ــدان  زيـ وسيكون 
المسابقة  تاريخ  في  مدرب  أول  يصبح 

وتوج  تواليا.  ــرات  م ثــالث  اللقب  يحرز  ــة  ــي األوروب
 2003( مرات  ثالث  باللقب  أنشيلوتي  كارلو  اإليطالي 
ــال(،  ري مع  و2014  اإليطالي،  ميالن  مع  و2007 
مع  و1981  و1978   1977( بايسلي  بوب  واالنجليزي 

ليفربول(.
ويترقب المتابعون المواجهة في المباراة بين نجم 
البرتغالي  العالم خمس مرات  ريال وأفضل العب في 
محمد  المصري  ليفربول  ونجم  رونالدو،  كريستيانو 
هذا  اإلنجليزي  ــدوري  ال وهــداف  العب  أفضل  صالح 

الموسم.
رونالدو  يبادل  كــان  إذا  عما  ــؤال  س على  وردا 
تأثير  أن  معتبرا  ال،  بالقول  زيــدان  اكتفى  بصالح، 
أقصى  »على  سيكون  السبت  مباراة  في  البرتغالي 
تأثيره  سيكون  ولذلك  األفضل  هو  ممكنة.  درجــة 

بحده األقصى«.
التشكيلة  عــن  تفاصيل  أي  ــدان  زيـ يــقــدم  لــم 
بأداء  نوه  لكنه  كييف،  في  التي سيعتمدها  االساسية 
جناحه الويلزي غاريث بايل الذي سجل خمسة أهداف 

في آخر أربع مباريات شارك فيها كأساسي.

جدا،  جيد  بشكل  »يلعب  بايل  إن  زيدان  وقال 
لقد سجل العديد من األهداف مؤخرا. وليس هذا 
يلعب  لم  ثابتا جدا.  كان  إن مستواه  بل  فقط، 
الثالث  المباريات  في  جيدا  كان  لكنه  كثيرا، 

األخيرة التي شارك فيها«.
تعهدات كلوب

يورغن  ليفربول  مدرب  تجنب  جانبه،  من 
كلوب اإلجابة عن سؤال يتعلق بنجم الفريق 
ذاته  الوقت  في  أكــد  لكنه  ــالح،  ص محمد 
مع  للتعامل  الكافية  الخبرة  فريقه  امتالك 
في  كبيرة  بخبرة  يتمتع  الــذي  مدريد  ريــال 
النهائيات، متعهدا بفعل »المستحيل« إلنهاء 

أفضلية النادي اإلسباني الملكي.
وفي مؤتمر صحفي عقد بملعب آنفيلد يوم 
األوروبية  المواجهة  من  أيام   5 قبل  االثنين، 
سأل  المقبل،  السبت  يوم  كييف،  في  الكبرى 
مع  تأثيرا  أكثر  أيهما  كلوب:"  الصحفيين  أحد 

رونالدو"،  كريستيانو  أم  صالح  محمد  فريقه.. 
فضحك كلوب قائال:" أستطيع تخيل العنوان الذي 

تريد أن تكتبه.. ال لن أقول لك!".
حصد  الذي  صالح  على  ليفربول  جماهير  وتعول 

العديد من الجوائز في الدوري اإلنجليزي، ورفاقه في 
أوروبيا  األهم  اللقب  على  بالحصول  حلمها  تحقيق 

واقتناصه من النادي اإلسباني.
يكون  أن  البطولة  في  مدريد  ريال  سجل  ويكاد 
من  سنوات  خمس  خالل  الفريق  تمكن  فقد  مثاليا، 
و2016   2014 أعــوام  في  مــرات  ثالث  الكأس  رفع 

و2017.
قدرة  في  ثقته  عن  لليفربول  الفني  المدير  وعبر 
الخبرة  صاحب  مدريد  ــال  ري مواجهة  على  فريقه 

الكبيرة في النهائيات.
خبرة،  أكثر  مدريد  ريــال  "بالتأكيد  كلوب:  وقــال 
هذه حقيقة"، لكنه استدرك قائال:" الخبرة شيء مهم 
هذه  في  المهم  الوحيد  الشيء  ليست  ولكنها  للغاية 
الحياة. هناك بعض األشياء األخرى، وخاصة في كرة 

القدم".
وأردف قائال: "نحن كذلك لدينا خبرتنا الخاصة.. 

فرصة..  لدينا  بالطبع  ذلك  كل  من  الرغم  وعلى 
ونحاول  النهائي  إلى  نذهب  سوف 
يدفع  ممكن  أداء  بأفضل  نلعب  أن 
أن  الممكن  من  إنه  للقول  الجميع 

بالضبط  هو  هذا  المستحيل.  نحقق 
ما يجب علينا القيام به".

في كييف: زيدان يعلن »العطش« وكلوب يتعهد بـ  »املستحيل«

نشرت صحيفة »ماركا« اإلسبانية، مجموعة من اللوحات 
لنجوم ريال مدريد وليفربول، قبل أيام من اللقاء الذي 

سيجمعهما في نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف.
واللوحات كانت رسومات للنجوم بأقالمهم، حيث 
طلب من كل منهم أن يرسم نفسه، وهو ما كشف 

مهارات متباينة لهم في الرسم وفي التعبير عن 
أنفسهم، وربما أبدى معظهم مهارة أكبر في اللعب 

عنها في الرسم.
ويستعد فريق ريال مدريد اإلسباني لمالقاة نظيره 
اإلنجليزي ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في 

العاصمة األوكرانية كييف يوم السادس والعشرين من 
شهر مايو الجاري.

ويأمل فريق ريال مدريد في استمرار تفوقه األوروبي 
والتتويج باللقب الثالث له على التوالي، والثالث عشر في 
تاريخه، بينما يرغب ليفربول في استعادة مكانته بالقارة 

العجوز وحصد اللقب الذي غاب منذ عام 2005.
ويستهدف الريال إحراز لقب دوري األبطال للموسم 

الثالث على التوالي تحت قيادة زيدان العب منتخب 
فرنسا السابق، بينما سيحاول كلوب أن يقود ليفربول 

للتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه، 
األولى منذ 2005 عندما يلتقي العمالقان 

في كييف.
وتوج الريال باللقب األوروبي للمرة 12 

الموسم الماضي، وهو رقم قياسي، وسيطر 
على البطولة القارية منذ تولى العبه السابق 

زيدان المسؤولية في 2016.
وسيحاول الريال أن يصبح أول فريق منذ 

بايرن ميونيخ في 1976 يتوج باللقب 3 مرات 
متتالية.

قبل نهائي األبطال.. كل نجم 
في الريال والريدز يرسم نفسه

القادسية  لبطولة  األولـــى  الجولة  تنطلق 
الخميس  الــيــوم  الــحــواجــز،  لقفز  المفتوحة 
الزراعي  بالمشروع  القادسية  مدرسة  بميدان 
تجميع  بنظام  أسبوعيا  وتتواصل  طرابلس  في 

النقاط.
فروسية  على  المشرفة  اللجنة  لعضو  ووفقا 
جولة  ستشهد  السنوسي،  نبيل  الحواجز  قفز 
األولى ثالثة سباقات بارتفاع حواجز من 75/ 85 
105سم   /95 من  وحواجز  الناشئين،  لفئة  سم 
لفئة الكبار، وحواجز من 115/ 125سم للشباب، 
بعد  الخميس  يوم  الثانية  الجولة  ستقام  فيما 

المقبل بنظام خروج المهزوم.
التزام  المشاركين،  على  البطولة  وتشترط 
الفارس بالزي الرسمي، والسماح له بالمشاركة 
يحق  وال  الواحدة،  المباراة  في  واحد  بجواد 
للخيول المشاركة في فئتي المفتوحة والكبيرة، 
التراتيب  ألصحاب  جولة  كل  في  النقاط  منح 
سيحصل  األول  الفائز  أن  كما  األولى،  العشرة 
على 20 نقطة، والثاني 18 والثالث 16 وهكذا 

حتى يحصل العاشر على نقطتين«.

فرسان ليبيا يقفزون الحواجز بشروط جديدة
المشاركة  للمبارزة،  الليبي  باالتحاد  الفنية  اللجنة  قررت 
في بطولة أفريقيا لفئة الكبار بأربعة مبارزين، هم »خالد 
السحيري  وأحمد  أبوجطيلة  السالم  وعبد  أبوهديمة 

ومحمد فيصل«.
في  تونس  التي ستستضيفها  أفريقيا  بطولة  وتنطلق 
فاعلياتها  وتتواصل  المقبل،  يونيو  شهر  من  الخامس 
حصد  تكرار  إلى  الليبي  المنتخب  ويتطلع  أيام،  ألربعة 
الذهب األفريقي، حيث سبق للمبارز، خالد أبوهديمة، أن 
بمالعب  أقيمت  التي  البطولة  في  أفريقيا  بذهبية  تويج 

جنوب أفريقيا.

التريكي،  نورالدين  للدراجات،  الليبي  االتحاد  رئيس  قرر 
استمرار المعسكر المفتوح للمنتخب تحت إشراف المدرب 

محمد التومي ومساعده فتحي الطيب.
في  المشاركة  على  مقبل  »المنتخب  التريكي:  وقال 
مايو  شهر  نهاية  خالل  بالجزائر  الدولي  عنابة  طواف 

الجاري، ثم المشاركة بعده مباشرة في طواف قسطنطينة 
بالجزائر أيًضا.

يتم  أنه  التريكي  أكد  المحلي  النشاط  سياق  وفي 
التنسيق حاليًّا مع االتحاد الفرعي للمنطقة الشرقية إلقامة 

بطولة ليبيا للدراجات خالل شهر أغسطس المقبل.

المبارزة الليبية تخطط للذهب األفريقي بتونس

قرار بتمديد معسكر الدراجات لفعاليات الجزائر

● زيدان

● كلوب

القاهرة ـ الوسط
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مـاذا لو لم يتم االستفتاء على مسودته الحالية؟

مــن يرفض المسودة ومن يؤيّدها؟

متـى يبت في مصيرها القابع في مجلس النوّاب؟

أيــن ستؤول إذا لم يصدر بشأنها البرلمان قانون االستفتاء؟

لماذا ال يؤجّل، ويكتفي بتعديل اإلعالن الدستوري؟

كيـف ستجرى االنتخابات دونه؟

ولنفترض أننا بالفعل شعب "وسطي" أعني أننا بعيدون عن الغلو والشطط في كل 
شيء. ولنفترض أننا شعب "محافظ" على كل القيم الدينية العليا واإلنسانية الخالدة 
ولنلِق نظرة متأنية على مواضيع األسئلة التي تقدم بها 2930 إنسان من الشعب 
وحتى  2011م  عام  تأسيسها  منذ  وذلك  اإلفتاء  دار  موقع  عبر  للفتوى  طلبًا  الليبي 
صيف 2017م والتي تمت من خالله زيارة الفتاوى الصادرة أكثر من 1.3 مليون مرة.
على  العام  الوعي  تسيّر  فهي  تجاهله  اليمكن  الواقع  في  تأثيرا  للفتوى  وألن 
المستوى الجمعي والفردي على السواء ويزداد تأثيرها لسهولة الحصول عليها عبر 
شبكات التواصل االجتماعي المتنوعة. ولذا فربما كنا بحاجة لفتاوى تسهم في عقلنة 
تشهدها  التي  السياسية  التغيرات  ظل  في  السيما  أفراده  حياة  وتسهّل  المجتمع 

الساحة الليبية.
في المقابل وكما أشار ابن خلدون فإن "الفتوى مثل غيرها من العلوم واألشكال 
الذي  الحضاري  والمستوى  المجتمع  بحركية  ترتبط  الثقافية  واألنساق  التعبيرية 
للمجتمع.  والحضاري  الثقافي  بالمستوى  الرتباطها  تتغير  الفتاوى  أن  أي  سلفه". 
البنية  وأظن أنه اليمكن النظر في طبيعة الفتاوى الصادرة في بالد ما بمعزل عن 
االجتماعية والثقافية القائمة في المجتمع. فكأننا هنا نجري داخل دائرة، فكما للفتوى 
سطوة قوية على اإلدراك الذهني بصورة فردية وجمعية فإن لحركة المجتمع تطورًا 

أو انحدارًا أكبر األثرعلى طبيعة الفتوى الصادرة.
زيارات  وعدد  وعددها  الفتاوى  أنواع  في  ناظرة  اإلفتاء  دار  موقع  في  بحثتُ  وقد 
القرّاء لها كذلك عقدت مقارنة إحصائية بين عدد الفتاوى الصادرة عن دار اإلفتاء 

وعدد زيارات القرّاء.
عنها  تفرعت  رئيسيًّا  صنًفا  عشر  سبعة  إلى  الفتاوى  صُنفت  فقد  الموقع  بحسب 
خمسة أصناف أخرى فكان المجموع اثنين وعشرين صنًفا من بينها العقيدة، علوم 
اإليمان  والزكاة،  الطهارة  األضحية،  الصيام،  كالصالة،  بفروعها  العبادات  القرآن، 

والنذور، اللباس والزينة، اآلداب واألخالق، األسرة، المعامالت، المواريث وغيرها.
وألننا شعب "وسطي محافظ" ال أخفيكم أنني في بداية البحث انتابني ما يشبه 
زيارة  ومرات  الفتاوى  عدد  الناس من حيث  بين  المواضيع شعبية  أكثر  بأن  اليقين 
كلباسها  المرأة  ما يخص  أن كل  بحكم  والزينة  اللباس  القرّاء ستكون من نصيب 
وزينتها وصبغتها وطالء أظافرها دائمًا من المواضيع المقلقة التي تشغل الرأي العام 
العامة.  في بالدنا حد أنه قد يُتخذ اإلخالل بأي منها ذريعة إلنزالها من المنصات 
وكذلك خمنّتُ أن موضوع الطهارة وأحكام الصالة والصيام ستكون من المواضيع 
الرائجة جدًا. ولكن ما تم رصده أثبت لي بلغة األرقام أن كل تكهناتي تقريبًا قد 

جانبت الصواب.
من  األسد  بحصة  لها  القرّاء  وأعداد  بالمال  المتعلقة  الفتاوى  عدد  حظيت  فقد 
على  فكانت  الثلثين  من  يقرب  بما  وذلك   ،)2939( للفتاوى  الكلي  العدد  إجمالي 
ثم 9.6 %   )% 18.5( المواريث  تتبعها  األعلى 21.7 %  بالنسبة  المعامالت  الترتيب، 

للوقف و%8.1 للطالق وقضايا معاصرة خاصة باألموال بنسبة 6.6%
واحتلت النذور المرتبة األخيرة بنسبة %0.1 وفِي المرتبة التي تسبقها مباشرة أي 
المرتبة قبل األخيرة كانت األسئلة المتعلقة بفهم القرآن الكريم وعلومه بنسبة 0.2 
% وكأن ال اهتماما جديا لنا بتدبّر آيات القرآن العظيم. أما فتاوى اآلداب واألخالق فقد 
حازت على المرتبة الثانية عشرة من حيث عدد األسئلة والحادية عشرة من حيث عدد 

القرّاء بنسبة 1.2 % و2 % على التوالي.
الجوهري  التدين  بمسائل  االهتمام  أن  القول  نستطيع  قد  الدراسة  وبحسب 
الليبيين  اهتمام  سبب  كان  وربما  الليبيين.  أوليات  من  ليست  األخالق  كمسائل 
الفساد تؤكد  بالحرام ولكن معدالت  أكله  المال لخوفهم من  التي تخص  باألسئلة 
العكس. وال أخالني بحاجة للبحث عن إحصائيات ألقول جازمة باستشراء الفساد في 
عن  الليبيون  يبحث  لم  إجابة..  بانتظار  السؤال  ويبقى  مسبوق.  غير  بشكل  بالدنا 
التي  المزدوجة  الشخصية  اإلجابة ستدعم خصائص  أن  أظن  بالذات؟  المال  فتاوى 

نعاني منها بشكل مترف!.
يمكن  وال  قباًل  خطه  على  قلمي  يجرؤ  لم  ما  كشفت  قد  األرقام  أن  نرى  وهكذا 
النسيان بأن موضوع هذا البحث ربما كان األول من نوعه، لذا فال يخلو من قصور 

ومن هنا فنحن بحاجة إلى المزيد من الدراسات.
وأخيرًا فإن أسباب بحث الليبيين عن فتاوى المال على وجه الخصوص وعزوفهم 
واإلنصاف،  والمساواة  بالعدالة  تختص  التي  األساسية  الجوهرية  األسئلة  طرح  عن 
واضحة  إلجابات  بحاجة  تساؤالت  كلها  واآلداب  األخالق  مسائل  تجاهلهم  كذلك 

وصريحة وجرئية.

 كل شيء

 الوضع الديني في ليبيا: الفتاوى أنموذجًا )2(

أظن أنه اليمكن النظر في طبيعة الفتاوى 
الصادرة في بالد ما بمعزل عن البنية 
االجتماعية والثقافية القائمة في املجتمع

فدوى بن عامر

الدستور

أوقفنا تعاقدات بقيمة 
مليار و600 مليون دينار كانت 

ستدفع لشركات أجنبية

رئيس ديوان المحاسبة
خالد شكشك

غير  عام،  بشكل  الليبيين  لدى  خصوصية  رمضان  لشهر 
فزان،  ألهل  بالنسبة  خصوصية  أكثر  طابع  له  األمر  أن 
الشهر  قــدوم  قبل  األطعمة  بعض  يجهزون  والذين 

كامل. بشهر  الفضيل 
عبدالكريم الحداد من منطقة غات يقول إن »الطوارق 
يجلبون  إذ  بشهر،  حلوله  قبل  رمضان  لشهر  يستعدون 
وبعد  دقها،  النساء  بعض  يتولى  ثم  الجافة،  التمور 
مثل  لتصبح  التمور  تطحن  الصلبة  النواة  استخراج 
والجبن  القصب  يجهز  »كما  وتابع:  الكسكسي«.  حبات 
الطوارق  يسميها  البيوت،  في  المصنوع  الصحراوي، 
التمر  خلط  ويتم  الكشك،  يسمونها  والعرب  ــوز(  )أول
قطع  شكل  على  والجبن  القصب  دقيق  مع  المدقوق 

عليها«.  الجميع  ويفطر  التكرة،  العرب  عند  وتسمى 
حساء  دور  يأتي  التكرة،  تناول  بعد  أنه  الحداد  ويوضح 
القصب الساخن مع لحم قديد الودان، الذي يصطاد من 
صالة  وبعد  اليواء.  يسمى  الذي  الحساء  وهذا  الصحراء، 
التراويح يجتمع أفراد العائالت في بيت األكبر سنًا، ويأتي 
ذلك  وبعد  مجموعات،  في  ليتناولوه  بعشائه  منهم  كل 
السحور،  وفي  ويتسامرون.  األخضر  الشاي  جلسات  تعد 
صلصة  مع  العصيدة  وتعني  أبرجان،  الطوارق  يتناول 
وبعد  العسل،  أو  الرب  يتناولونها مع  القمح، وحاليًا  حبات 
بعد  التكرة  من  كوبًا  الشخص  يشرب  الوجبة  هذه  تناول 

العصير. مثل  لتصبح  بالماء  خلطها 
رمضان كرنفوده  <

ربع سكان العالم 
مهدد بالبدانة

حذر باحثون في خالصات قدموها األربعاء 
للمنتدى األوروبي بشأن البدانة في فيينا من 
أن ما يقرب من ربع سكان العالم سيكونون 
من البدناء في 2045 إذا ما تواصل المسار 

الحالي. وبحسب التقديرات التي قدمها 
باحثون دنماركيون وبريطانيون، من شأن 
هذه النسبة أن ترتفع إلى 22 % في 2045 
في حال بقيت األمور على حالها حتى ذلك 

التاريخ.
وأشار الطبيب االن موزس وهو أحد معدي 

الدراسة ويعمل مع شركة "نوفو نورديسك" 
الدنماركية الرائدة عالميا في انتاج 

االنسولين إلى أن "مسار األمور يمكن عكسه 
لكن ينبغي لهذه الغاية اعتماد سياسات 

إرادية ومنسقة".
وتمثل البدانة تحديا عالميا كبيرا في 

مجال الصحة العامة. فبحسب دراسة أميركية 
نشرت نتائجها في حزيران/يونيو 2017، 

يسجل عدد السكان ازديادا مطردا في العالم 
منذ 1980 مع ارتفاع بواقع الضعف في 73 

بلدا في العالم منذ 1980.

الخفافيش القاتلة
أظهرت حصيلة صدرت الثالثاء عن السلطات 

الهندية، وفاة 10 أشخاص في األسبوعين 
األخيرين، جنوب البالد، جراء فيروس 

»نيباه«، فيما وُضع نحو 100 في الحجر 
الصحي.

وقال مسؤول في إقليم كوزيكوده في 
أقصى جنوب الهند: »أرسلنا 18 عينة 

مأخوذة من مرضى إلجراء تجارب«،.
وأتت هذه الوفيات خالل مايو، من دون 
أن تسجل أي وفاة في األيام األخيرة، بينما 

وُضعت السلطات الصحية المحلية في حالة 
تأهب. وفيروس »نيباه« معروف في جنوب 

آسيا وجنوب شرقها، وتنقل عدواه خفافيش 
الثمار، وهو قاتل بنسبة 70 %. ويصاب 

الشخص بالعدوى باستهالكه أطعمة 
أصابتها الخفافيش الحاملة للفيروس، وال 
سيما الفاكهة أو من خالل حيوانات أخرى 
انتقلت العدوى إليها من هذه الوطاويط.

 رمضان..
 في ضيافة الطوارق

الهدف الذي تنشده األمم 
المتحدة من إجراء انتخابات عامة 

بحلول نهاية العام غير واقعي

رئيس تحالف القوى الوطنية
محمود جبريل

رزان مغربي.. 
وإشاعات 
»رسايل«

أقوالهم

رزان  اللبنانية  واإلعالمية  الفنانة  نفت 
من  غاضبها  بشأن  ــردد  ت ما  مغربي 
مسلسل  تتر  على  اسمها  ترتيب 

عز  مي  المصرية  بطولة  »رسايل« 
الدين.

وأوضحت أن كل ما نُشر مجرد 
إشاعات ال أساس لها من الصحة، 
مع  بالعمل  سعادتها  عن  معبرة 
النجمة  وأكدت  قولها.  حسب  مي، 
أنها لم تتحدث عن وضع  اللبنانية 

المسلسل،  تتر  على  وترتيبه  اسمها 
ــراج،  اإلخ أو  اإلنتاج  جهة  مع  ســواء 
تشغلها،  ال  األمــور  هذه  أن  موضحة 
دور  تقديم  هو  فقط  عليه  تركز  وما 

مؤثر في األحداث.
خالد  المسلسل  ببطولة  ويقوم 

ومها  أمير  ورامــز  حاتم  وأحمد  سليم 
تأليف محمد  البحيري، من  أحمد وراندا 

عبدالمالك،  سليمان 
إبراهيم  ــراج  وإخـ

فخر.

إن انتخاب مجلس نواب 
جديد قد ينهي االنقسام 

المؤسساتي في الدولة الليبية

رئيس مجلس النواب
عقيلة صالح
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