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درجات الحرارة

سياسة 

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

رمضان في رحاب التبو..
 الحنظل الطيب

ص16

.. »بين«
ًً
وداعا

فضاء

قفزة جديدة سجلتها أسعار النفط بنسبة 
أكثر من 2 %، متعافية من هبوط استمر 

أربع جلسات مع تعبير البنك المركزي 
الروسي عن الحذر بشأن خطط لزيادة 

المعروض من الخام وتوقعات لمحللين 
بانخفاض في مخزونات النفط األميركية. 

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج 
برنت جلسة التداول مرتفعة 2.11 دوالر، 

أو 2.8 % ، لتبلغ عند التسوية 77.50 
دوالرًا للبرميل. وصعدت عقود الخام 
األميركي 1.48 دوالر، أو 2.2 %، إلى 

68.21 دوالرًا للبرميل.

ودعت وكالة »ناسا«، األحد الماضي، 
آالن بين، رابع رائد فضاء يسير على 

سطح القمر عن عمر يناهز 86 عامًا، حيث 
قاد »بين« أول رحلة طيران في نوفمبر 
1969، وتمكن خالل هذه الرحلة، التي 

عرفت بـ»أبولو 12«، من تثبيت أول 
مولد يعمل بالطاقة النووية على القمر، 

وأجرى عدة تجارب وجمع عينات من 
الصخور والتربة لدراستها مرة أخرى على 
األرض. في 26 فبراير 1981 غادر »بين« 

»ناسا« للتفرغ للرسم.

مليار 58
دينار

 رمانة الميزان

الدين العام التراكمي منذ منتصف العام 
2013 وحتى نهاية العام 2017.

»ديوان المحاسبة«

معلوم أن اسم رئيس الدولة »الشرفي« 
يتوارى مقابل رئيس الحكومة 
»صاحب القرار« في أنظمة 
الحكم البرلمانية، لكن في 

إيطاليا »البرلمانية« تنكسر 
القاعدة وقت األزمات، 
ليتحول الرئيس من 

منصب شرفي إلى رمانة 
ميزان. الرئيس اإليطالي 

سيرجيو ماتاريال، الذي 
يتمتع بصالحيات 

محدودة، رفض تعيين 
وزير لالقتصاد مشكك 
باالتحاد األوروبي رغم 

أن رئيس الحكومة 
المكلف طرح اسمه، 

ويحظى بدعم من 
األكثرية البرلمانية.

ويقف ماتاريال اليوم في 
قلب أزمة سياسية 

طاحنة طاله بعض 
سهامها، لكنه ال يزال 

يقدم نفسه حكمًا 
بين السلطات في 

أزمة تشكيل حكومي ربما 
يطول أمدها، حتى تجرى 
االنتخابات في الخريف أو 

مطلع العام المقبل.

»فيفا« يقدم خطاب 
النوايا الحسنة 

للكرة الليبية

راديو الوسط

عقدة اإلطار الدستوري تهدد انتخابات 10 ديسمبر

اإلطار  ما  بالجواب عن سؤال مهم:  مطالبة 
هذه  بموجبه  ستجرى  ــذي  ال الــدســتــوري 

ويشرعنها؟ االنتخابات 
أروقة  هذا السؤال كان يفرض نفسه في 
الرئاسي  المجلس  رئيس  ورأى  االجتماع، 
أن  السراج،  فائز  الوطني،  الوفاق  لحكومة 
أعلنوا  باريس  لقاء  في  الحاضرين  جميع 
بصيغ مختلفة الموافقة على إجراء انتخابات 
المقبل،  ديسمبر   10 في  ورئاسية  برلمانية 
ــار  ــذا اإلط ــارات أمـــام ه ــدة خــي وعـــرض ع
إلى  نذهب  »هــل  بينها  من  الــدســتــوري، 
تم  الذي  الدستور  مشروع  على  االستفتاء 
اإلعالن  تعديل  أو  النواب،  لمجلس  تقديمه 
الخاصة  الفقرات  استخراج  أو  الدستوري، 
معبرًا  القائم«،  الدستور  من  باالنتخابات 
»تــدارس  عزمه  عن  صحفي  مؤتمر  خالل 
يوم  قبل  تستكمل  أن  على  الخيارات  هذه 
في  قدمًا  المضي  نستطيع  حتى  16 سبتمبر 

10 ديسمبر«. يوم  االنتخابي  االستحقاق 
لسان  وعلى  للدولة،  األعلى  المجلس 

الدبلوماسية  أحــرزتــه  ــذي  ال النجاح  رغــم 
الفاعلة  الليبية  األطــراف  بجمع  الفرنسية 
ممثلي  بحضور  باريس،  عاصمتها  في  كافة 
د.  األممي  المبعوث  جانب  إلى  دولــة   20
قوبل  باريس«  »إعالن  فإن  سالمة،  غسان 
البعض »خطوة  رآه  إذ  متباينة،  فعل  بردود 
إلى اإلمام« أو »لحظة تاريخية« للخروج من 
ديسمبر   10 بتحديد  السياسي  االنسداد 
رئاسية  انتخابات  ــراء  إلج موعدًا  المقبل 
وبرلمانية، يسبقها وضع األسس الدستورية 
االنتخابية  القوانين  واعتماد  لالنتخابات 
المقبل،  سبتمبر  منتصف  بحلول  الضرورية 
خطوة  بأنه  باريس«  »إعالن  آخرون  ويصف 
مصير  عن  مصيرها  يختلف  ولن  واقعية  غير 
وفي  عام  قبل  سبقه  الذي  الثنائي  االجتماع 
الرئاسي  المجلس  رئيس  بين  أيضًا  باريس 
المشير  للجيش  العام  والقائد  السراج،  فائز 
على  يذكر  شيئًا  يحقق  ولم  حفتر،  خليفة 

األرض.
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
رأى  الليبيين،  الفرقاء  جمع  استطاع  الذي 
لليبيين«،  تاريخية  »لحظة  االجتماع  أن 
إلى  االتفاق  على  التوقيع  عدم  أرجع  لكنه 
المشاركة  األطــراف  من  أي  اعتراف  »عدم 
من  ــان  »كـ وقـــال:  ــر«.  ــ اآلخ بمشروعية 
بمثابة  اليوم  اتفاق  يكون  أن  المنطقي 
إعالن يؤدي مستقباًل إلى اتفاق«، وأشار إلى 
النتائج«،  على  موافقون  األطراف  »كل  أن 
كان  وما  اليوم،  بعد  ألحد  حجة  »ال  مضيفًا: 
يحدث في الماضي من خلط واحتجاج بعض 
ألن  اليوم  انتهى  حضورها  لعدم  األطراف 

الجميع كان حاضرًا«
الزمني  اإلطار  هذا  أن  آخرون  رأى  فيما 
و»غير  للغاية«،  »متفائل  لالنتخابات 
فرصة  فيه  رأى  من  وهناك  وحالم«،  واقعي 
آخرون  فيه  يجد  لم  بينما  الحل،  لـ»تطوير« 
أي جديد سوى »تأكيد المؤكد«، بل وحذروا 

من »جر البالد إلى منزلق خطير«.
نفسها  المشاركة  األطـــراف  ــدت  ووجـ

رئيسه خالد المشري، أكد ضرورة االستفتاء 
مجلس  لدى  المودع  الدستور  مشروع  على 
وإفساح  االنتخابات،  ــراء  إج قبل  الــنــواب 
بكل  كلمته  ليقول  الليبي  للشعب  المجال 

حرية في قبول أو رفض هذا المشروع.
ليبيا غسان  المبعوث األممي لدى  وحاول 
عن  اإلجابة  الصحفي  المؤتمر  خالل  سالمة 
»نحن  قائاًل:  الدستورية  المرجعية  سؤال 
لالنتخابات  الدستورية  القاعدة  على  نبني 
سبتمبر،   16 أقصاه  تاريخ  في  ستعد  التي 
النص  أو  استفتاء،  تكون  أن  إمــا  وهــي 
اإلعــالن  مراجعة  أو  الكامل،  الدستوري 
النصوص  بعض  أخذ  أو   ،2011 الدستوري 
الموجودة في القانون الدستوري، وال سيما 

الرئيس«. بانتخاب  الخاصة  البنود 
العليا  ــة  ــي ــوطــن ال الــمــفــوضــيــة  أمـــا 
إلجــراء  االســتــعــداد  فــأكــدت  لالنتخابات، 
أجل  من  المقبل  ديسمبر  في  انتخابات 
كل  رغم  الحالية  األزمة  من  بالبالد  الخروج 
المدير  وقــال  بها.  تمر  التي  الضغوطات 

اجتماع  هناك  »سيكون  للمفوضية:  العام 
اتخاذ  أجل  من  المفوضية  لمجلس  قريب 
ديسمبر  في  انتخابات  إجراء  بخصوص  قرار 

اليوم«. باريس  اتفاق  المقبل، حسب 
قريبة  باريس  اجتماع  مخرجات  وتبدو 
إلى  بالنظر  الــواقــع،  من  أكثر  األمــل  من 
إذ  انتظارها،  في  تكون  قد  التي  المعوقات 
المهتمة  الدولية  األزمات  مجموعة  اعتبرت 
بالشأن الليبي، أن إعالن باريس كان »أكثر 
حدد  لكنه  السابقة«  المسودات  من  دقة 
لالنتخابات،  للغاية«  »متفائاًل  زمنيًا  إطارًا 
العام  هذا  انتخابات  »إجــراء  أن  إلى  الفتة 
نظر  وجهة  من  واقعي  غير  أمر  أيضًا  هو 
القانوني  »اإلطار  أن  بحتة«، موضحة  تقنية 
عوائق  وهي  متوافرين،  غير  والدستوري 
فترة  خــالل  في  مستحياًل  تجاوزها  يبدو 

قصيرة«.
التأسيسية  الهيئة  تمسكت  المقابل،  في 
لها  بيان  في  الدستور  مشروع  لصياغة 
من  الليبي  الشعب  تمكين  ــوب  »وج بـ 
مصيره  وتقرير  الدستوري  حقه  ممارسة 
على  )ال(  أو  بـ)نعم(  االستفتاء  خالل  من 
األجسام  بـ»كل  مهيبة  الدستور«،  مشروع 
على  للعمل  ليبيا  في  العامة  والمؤسسات 
ودعت  االستفتاء،  قانون  ــدار  إص سرعة 
غسان  األممي  المبعوث  التأسيسية  الهيئة 
االستفتاء  عملية  ملف  »منح  إلى  سالمة 
الذي  الدعم  في  األولوية  الدستور  على 

ليبيا«. إلى  المتحدة  األمم  تقدمه 
الستثمار  سعت  فقد  المتحدة  األمم  أما 
الرامية  خطتها  لتأييد  فرنسا  اجتماع 
وفي  العام،  هــذا  االنتخابات  ــراء  إج إلــى 
لألمم  العام  األمين  وصــف  السياق  هــذا 
إعــالن  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة، 
األمام في  إلى  المهمة  بـ»الخطوة  باريس، 
وأكد  ليبيا«،  في  السياسي  االنتقال  عملية 
»ستواصل،  المتحدة  األمم  أن  بيان  في 
سالمة،  غسان  الخاص  الممثل  بقيادة 
يدعمه  الذي  النحو  على  عملها  خطة  تنفيذ 

اليوم«. المعتمد  اإلعالن 
3 تفاصيل ص 

إعالن باريس.. البحث عن همزة الوصل بين الواقع واألمل

مخرجات اجتماع باريس 
قريبة من األمل أكثر من 

الواقع، بالنظر إلى المعوقات 
التي قد تكون في انتظارها

المفوضية العليا لالنتخابات 
مستعدة إلجراء انتخابات

في ديسمبر للخروج بالبالد 
من األزمة الحالية

نفط

باريس، القاهرة–الوسط

محمد الهيشري:
سعيد بردود فعل 

الجمهور على »خود 
وال خلي« في رمضان

كل شيء

اعتمد البرلمان األوروبي في ختام جلسته 
خاصة  توصية  ستراسبورغ،  في  الشهرية 
ضمن  المجمدة  الليبية  باألموال  تتعلق 
بانزيري  بير  النائب  صاغه  الذي  التقرير 

حول ليبيا.
وقالت التوصية األوروبية التي حصلت 
»يجب  إنه  النواب،  أغلب  تصويت  على 
بأرباح  يتعلق  فيما  الموقف  توضيح 
األسهم وإيرادات السندات وفوائد األصول 
المجمدة للهيئة العامة لالستثمار الليبية، 
وتقديم تقرير مفصل عن المبلغ اإلجمالي 

منذ  الليبية  األصول  عن  الناتجة  للفوائد 
طالبت  كما   ..»2011 العام  في  تجميدها 
التي  والكيانات  باألفراد  قائمة  »بتقديم 
استفادت من دفعات هذه الفوائد وكذلك 
الصدد  هذا  في  عاجل  بشكل  االستجابة 
في  محتملة  قانونية  ثغرة  وجود  لمسألة 

نظام عقوبات االتحاد على ليبيا«.
األوروبـــي  البرلمان  اعتماد  ويعتبر 
فعليا  تطورا  الليبية  باألموال  خاص  لبند 
لهذه  األوروبية  المؤسسات  معاينة  في 
كبيرة  انتقادات  ظهرت  فيما  المسألة، 
الخارجي  العمل  خدمة  تغافل  بشأن 
األوروبي التي تدير الملف الليبي وتشرف 

عليه فدريكا موغيريني عن هذه المسألة 
المجلس  قــرارات  تأويل  ضبابية  وكذلك 
األوروبي، ما انعكس في الحالة البلجيكية 

تحديدا.
في  الليبية  ــوال  األم قضية  وتفاعلت 
مجلس  من  بقرارات  والمجمدة  الخارج 
في  الناتو  عمليات  عقب  الدولي  األمــن 
أن كشفت وسائل  2011 بعد  العام  ليبيا 
بشان  جدية  تساؤالت  البلجيكية  اإلعالم 
مصير مليارات اليوروهات الليبية المجمدة 
في بلجيكا، كما أن دوال أخرى أعضاء في 
مالية  بمبالغ  تحتفظ  ــي  األوروب االتحاد 

ليبية هائلة وتلتزم صمتًا مطبقا بشأنها.

< ماكرون يتوسط عقيلة والسراج وحفتر  والمشري في اجتماع باريس 29 مايو 2018
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بروكسل: علي أوحيدة

»ترتيبات اجتماعية« 
ترجئ ميثاق مصراتة 

وتاورغاء
تأجل موعد توقيع ميثاق االتفاق 
بين مصراتة وتاورغاء بطلب من 

المجلس المحلي تاورغاء ألجل غير 
مسمى، حسب تصريحات رئيس لجنة 

المصالحة مصراتة–تاورغاء، يوسف 
الزرزاح.

وال تزال عشرات العائالت من 
نازحي بلدة تاورغاء عالقين في 

العراء بين المناطق التي عادوا منها 
وبلدتهم، بعد أن سدت أمامهم 
منافذ العبور إلى البلدة؛ بسبب 

مطالبة جهات من مصراتة بتأجيل 
عودة األهالي حتى الوصول »إلى 
معالجة موضوعية واقعية عادلة 

لهذا الملف البالغ الحساسية« 
وفق بيان أصدره كل من المجلس 

العسكري ومجلس أعيان وحكماء 
مصراتة.

وقال رئيس المجلس المحلي 
تاورغاء، عبدالرحمن الشكشاك، 
في تصريحات إلى »الوسط« إن 

المجلس طلب تأجيل موعد توقيع 
ميثاق االتفاق بين المدينتين، 

بسبب بعض الترتيبات االجتماعية 
والتواصل مع باقي عشائر تاورغاء 

بالخصوص.

طرابلس - الوسط

خطاب الفتنة يتسلل إلى دوري الكرة
كرة  بوابة  من  مجددًا  والكراهية  الفتنة  خطاب  تسلل 
القدم، بعد مباراة اإلياب في الجولة الرابعة للدوري العام 
بين االتحاد واألهلي بنغازي، على خلفية اعتداء عدد من 
وهم  بالضرب  االتحاد  فريق  بعثة  على  األهلي  مشجعي 

في طريقهم إلى ملعب بنينا.
للشباب  العامة  الهيئة  ــة  إدان لقي  الــذي  الحادث 
والرياضة بالحكومة الموقتة واالتحاد الليبي العام، بدأت 
تقل  التي  الحافلة  إلى  األهلي  جماهير  بصعود  أحداثه 
العبي فريق االتحاد من مقر إقامتهم إلى ملعب المباراة 
االتحاد  ، مما اضطر فريق  الفريق  واالعتداء على العبي 
إلى االنسحاب مِن المباراة. اتحاد الكرة قال إن »األحداث 
التي قام بها بعض المتهورين ال تمت للرياضة بصلة«، 

وطالب في بيان »الجهات الحكومية ذات العالقة بإيقاف 
يمثل  ال  والذي  األخالقي  غير  العمل  بهذا  قام  من  كل 

الشرفاء في كافة األجهزة األمنية«.
جذوة  في  النفخ  حاولت  وصفحات  إلكترونية  مواقع 
األزمة، عبر كتابات بأسماء مستعارة، تتشفى في ضحايا 
األحــداث  تلك  بعد  ــر،  اآلخ الطرف  الستفزاز  االعــتــداء 
عبد  المباراة،  حكم  أثرها  على  اضطر  التي  المؤسفة 
فريق  النهاية وسط غياب  الفضيل، إلطالق صافرة  اهلل 
االتحاد الذي لم يحضر إلى ملعب المباراة في بنينا في 
بنغازي. يأتي ذلك في الوقت الذي تحلم فيه كرة القدم 
الليبية بفك الحظر عن مالعبها، وهو ما الحت مؤشراته 

في األفق مؤخرًا.
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تصدر فيلم الحركة الجديد »ديدبول2« صدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية خالل 
رينولدز  ريان  بطولة  والفيلم  دوالر،  مليون   125 بلغت  إيرادات  محققا  الجاري،  األسبوع 
وجوش برولين ومورينا باكارين وتيري كروز، ومن إخراج ديفيد ليتش. وتراجع فيلم الحركة 

المركز  إنفينيتي وور« من  والمغامرات »أفينغرز: 
األول إلى المركز الثاني هذا األسبوع بإيرادات 

بلغت 28.7 مليون دوالر.
جونيور  داونــي  روبــرت  بطولة  والفيلم 
ومن  رافالو،  ومــارك  هيمسوورث  وكريس 
وجاء  ــو.  روس وأنطوني  روســو  جو  ــراج  إخ
الفيلم الكوميدي الجديد »بروك كلوب« في 
بلغت 12.5 مليون  بإيرادات  الثالث  المركز 
دوالر، والفيلم بطولة جين فوندا وإليسيا 
ومن  ستينرجين،  ــاري  وم سيلفرستون 

إخراج بيل هولدمان.
أوف  »اليف  الكوميدي  الفيلم  وتراجع 
ذا بارتي« من المركز الثاني إلى المركز 
الرابع هذا األسبوع بإيرادات بلغت 7.7 
ميليسا  بطولة  والفيلم  دوالر.  ماليين 
مكارثي وجيليان جاكوبس ومن إخراج 

بن فالكون.
وتراجع فيلم اإلثارة »بريكنغ إن« من المركز الثالث إلى 

المركز الخامس هذا األسبوع بإيرادات بلغت 6.5 ماليين دوالر. والفيلم بطولة 
غابرييلي يونيون وبيلي بيركي، ومن إخراج جيمس ماكتيغو.

»فيسبوك« يحارب التضليل اإلعالمي

ال  بإنه  نيويورك  في  أميركية  محكمة  وجهت 
يحق للرئيس دونالد ترامب حجب مستخدمين 
آرائهم  بسبب  »تويتر«  على  حسابه  عبر 

السياسية.
وجعل ترامب من حسابه على »تويتر« جزءا ال 
يتجزأ من رئاسته إذ يستخدمه للترويج ألجندته 
واإلعالن عن سياسات والهجوم على منتقدين. 
وحجب ترامب الكثير من المنتقدين مما يعني 

منعهم من الرد مباشرة على تغريداته.
إن  باكوالد  ريس  ناعومي  القاضية  وقالت 
التعليقات على حساب الرئيس وحسابات غيره 
من مسؤولي الحكومة تعد منتديات عامة وإن 
حجب مستخدمي »تويتر« بسبب آرائهم ينتهك 

حقهم في حرية التعبير بموجب التعديل األول 
للدستور األميركي.

تنوب  التي  األمريكية  العدل  وزارة  وقالت 
عن ترامب في القضية »نختلف بكل احترام مع 
قرار المحكمة وندرس خطوتنا المقبلة« ، فيما 
أحجم موقع تويترعن التعليق على الحكم ألنه 
ليس طرفا في القضية،ومن بين من قالوا على 
الروائي  حساباتهم  حجب  ترامب  إن  »تويتر« 
والممثلة  رايس  آن  والروائية  كينج  ستيفن 
األزيــاء  وعارضة  أودونيل  روزي  الكوميدية 

كريسي تيجن والممثلة مارينا سيرتيس.
ورفضت باكوالد رد محامي وزارة العدل بأن 
حق ترامب في التعبير يسمح له بحجب من ال 

يود التواصل معهم.
يتعين  الــذي  الوقت  »في  القاضية  وقالت 
علينا فيه أن نقر ونحرص على حقوق الرئيس 
للدستور  األول  التعديل  بموجب  الشخصية 
األمريكي فإنه ال يحق له ممارسة هذه الحقوق 
بموجب  المماثلة  الحقوق  تنتهك  بطريقة 

التعديل األول لهؤالء الذين ينتقدوه«.
استخدام  ترامب  بوسع  أن  إلــى  ــارت  وأش
خاصية »الكتم« على تويتر التي تعني أنه لن 
يرى تغريدات من يريد مع إتاحة لهم الفرصة 
للرد على تغريداته مما يحفظ حقهم في حرية 
بإزالة  ترامب  تأمر  لم  باكوالد  أن  إال  التعبير 

الحجب.

تواصـل www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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السودة«  وأفكارها  »مسعودة  الليبي  المسلسل  حظي 
»يوتيوب«،  األشهر  الفيديو  موقع  على  كبيرة  بمتابعة 
تجسد  حيث  الــســوداء،  الكوميديا  نــوع  من  المسلسل 
مخرج  كتبه  الذي  والحوار  السيناريو  ليبيات  ممثالت  سبع 

المسلسل عادل الحاسي.
السودة«  وأفكارها  الليبي »مسعودة  المسلسل  يتناول 
وشقيقتيها  مسعودة  اسمها  الكبرى  أخــوات،  ثالث  قصة 

سارة وسرور يعيشن ضائقة مادية بعد وفاة األب واألم، 
فتحاول األخت الكبرى بكل الطرق تحسين الوضع المعيشي 
لها وألخواتها، مسلسل »مسعودة وأفكارها السودة« من 
جميلة  والممثالت  قاسم  زبيدة  القديرة  الممثلة  بطولة 
الخويلدي وخولة سليمان ورندة عبد اللطيف وليلى ناصر 
الموسيقى  قدم  بينما  الباهي،  وفــدوى  يوسف  وسلمى 

والمؤثرات الصوتية الفنان حامد عريبي.

»مسعودة وأفكارها السودة« 
يجذب انتباه الليبيني على يوتيوب

صادق اللي قال الحياة تجارب... والحي نسيان الهموم ارحمله
حالة اللي شاقي وحال الطارب... وجهين يختلفن بنفس العمله

انتشرت خالل العشر سنوات األخيرة ظاهرة جديدة في المجتمع الليبي، حيث 
يتم شراء أطباق وأواني طهي جديدة استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك، 

وأثارت هذه الظاهرة الجدل على »فيسبوك«. 
وتشهد المحالت واألسواق ازدحاما شديدا قبل أسبوع من حلول الشهر 

الكريم من قبل السيدات لشراء أطقم جديدة لكل ما يستخدم في الطبخ 
وتقديم األكل.

يذكر أن أواني الطبخ في السابق كان أغلبها من النحاس، وكان الناس 
يذهبون قبيل حلول شهر رمضان لمحالت صنايعية النحاس المعروفين 

بـ»القزدارة« من أجل صيانة هذه األواني. 

#شراء_أطباق_جديدة_
في_رمضان

كيف عاقب  »تويتر« ترامب؟

إذا أردت مشاهدة مقاطع الفيديو على منصة 
»يوتيوب« بترتيب زمني، بدءا من األقدم إلى 

األحدث، فإن ذلك بات يسيرا.
في الماضي، كان عليك فتح أول مقطع فيديو تم 

 »URL« نشره على القناة وإضافة القناة أو عنوان
لقائمة التشغيل، واآلن يمكنك النقر فوق عالمة 

تبويب قائمة التشغيل إلظهار كل قوائم التشغيل 
التي تقدمها القناة.

ثم قم باختيار قائمة التشــغيل التي تريد لعرضها 
من األقدم إلى األحدث، ثم انقر بزر الماوس األيمن 

على اسم قائمة التشغيل لنسخ الرابط واتجه إلى 
»www.playbackloop.com« وقم بلصق عنوان 

»URL« في شريط البحث وانقر فوق زر البحث.
وبشكل افتراضي سيعمل »PlaybackLoop« على 
فرز جميع مقاطع الفيديو في قائمة التشــغيل بترتيب 

زمني بدءا من األقدم، وهناك قائمة منسدلة حيث 
يمكنك تغيير تفضيالتك إلى األحدث ثم األقدم 

أيضا.
ومثل معظم عمالقــة التكنولوجيا يخفي »يوتيوب« 

عددا من الحيل داخله، كل ما عليك القيام به هو 
الذهاب للبحث عن هذه الحيل في بعض األحيان.
فعندما تفتح عالمة تبويب الفيديو في أي قناة، 
كان هناك خيار لعرض مقاطع الفيديو في أي من 

القائمة أو الشبكة

طريقة مشاهدة »يوتيوب« 
من األقدم لألحدث

من  الماليين  على  حظر  لفرض  آب«  »واتس  تطبيق  يخطط 
المستخدمين في المملكة المتحدة والدول األوروبية األخرى، 
الدردشة  تطبيق  استخدام  من  يمنعهم  أن  شأنه  من  وهذا 
الفوري  التراسل  خدمة  ستقوم  إذ  العالم،  في  شعبية  األكثر 
المملوكة لفيس بوك اآلن بمنع أي شخص يقل عمره عن 16 
العامة  لالئحة  االمتثال  أجل  من  التطبيق  استخدام  من  عاما 

.»GDPR« لحماية البيانات
ووفقا لموقع »ميرور« البريطاني فبدأ العمل بالفعل بقانون 
الماضي،  الجمعة  يــوم  الجديد  األوروبـــي  البيانات  حماية 
الشخصية  البيانات  لحماية  خاصة  تدابير  اتخاذ  ويتطلب 
آب« شرط  »واتس  أدخل  النحو،  هذا  وعلى  بالطفل،  الخاصة 
الحد األدنى للسن، أي أن أى شخص يقل عمره عن 16 عاما 

سيحتاج إلى موافقة الوالدين أو األوصياء من أجل استخدامه.
معايير  لتلبية  يأتي  الجديد  التحديث  إن  الشركة  وقالت 
الشفافية العالية الجديدة لكيفية حماية خصوصية، وسيتعين 
على أي مستخدم من مستخدمي »واتس آب« إثبات عمره من 

أجل االستمرار في استخدام تطبيق الدردشة الشهير.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

● دوري رمضان ألطفال بنغازي.

كلمة1000

نشروا الناقص لكن مش كل شيء وكأنه 
المطبخ فاضي. العرسان الجداد معليش 
أكيد عندهم هلبة حجات ناقصات لكن 
البيوت المفتوحة من مدة هذا اسمه 

تبذير وحرام.

Monira Jagana

بالنسبة لشراء أطباق وأواني جديدة 
أنا ضد هذه الفكرة أصال الطقوس ال 
تختلف كثيرا سواء كان في رمضان 

أو غيره معظم األحيان لما ناكلوا مع 
بعض كل شيء كامل لستة أشخاص 
وال أرضى أن آكل أو أشرب في صحن 

مشلوم وإال مكسر هذا طبعي.

Abobaker Benmolahom

 »ديدبول2« يتصدر إيرادات 
السينما األميركية

هادي عادة عند اغلب 
المدن الليبيه يديرو 

فيها قبل رمضان مش 
مقتصره ع مدينه معينه.

Sarah Dabashi

أهم حاجة عند بابا اهلل 
يرحمه فناجين الشربة 

وكاشيك الوح من طقوس 
رمضان ومشت عليها باقي 

العيلة وكل سنة وأنتم 
طيبين.

 
 Maha Ahmed

Ghounem

عادة عربية، مش غير 
ليبية بس وال طرابلسية.. 
العرب كلنا نحبوا نشروا 
أواني وأطباق لرمضان.. 
غير توة الحكاية مكحتة 

وربي يفرجها ع الليبيين.. 
وكل العام وأنتم بخير.

Rafraf Maramy

تتابع منصة التواصل االجتماعي »فيسبوك« عن 
كثب المعلومات المضللة في الفترة التي تسبق 
العامل  للفريق  ووفقا   ،2018 عام  انتخابات 
األخبار  مكافحة  في  المتخصص  الشركة  داخل 
المزورة، فإن تلك االنتخابات تشمل على سبيل 
المثال ال الحصر انتخابات تركيا في شهر يونيو، 
وانتخابات المكسيك في شهر يوليو، وانتخابات 
رواندا في شهر سبتمبر، وانتخابات البرازيل في 
في  المتحدة  الواليات  وانتخابات  أكتوبر،  شهر 

شهر نوفمبر.
وكانت المنصة قد أعلنت في الشهر الماضي، 
االجتماعية  العلوم  أبحاث  مجلس  مع  بالتعاون 
تربط  SSRC، عن مبادرة جديدة  الربحي  غير 
البيانات  وبين  المستقلين  الباحثين  بين 
الموجودة  البشري  بالسلوك  المتعلقة  الهائلة 
لدى »فيسبوك«، والهدف من ذلك يكمن في 
االجتماعي  التواصل  وسائل  تأثير  من  التحقق 

على االنتخابات والديمقراطية.
عديدة،  ألسباب  مهمة  المبادرة  هذه  وتعد 
السماح  فــي  تكمن  الكبرى  األهمية  ولكن 
بيانات  إلى  بالوصول  مرة،  وألول  للباحثين، 
»فيسبوك« ونشر نتائج من تلك البيانات دون 
أنه  يعني  وهذا  الشركة،  من  مسبقة  موافقة 

الشبكة  بيانات  في  شيئا  العلماء  اكتشف  إذا 
االجتماعية يجعل األمر يبدو سيئا، فلن يتمكن 
فيسبوك من منعهم من جعل هذه المعلومات 

عامة.
أبحاث  ومجلس  »فيسبوك«  منصة  وامتنعت 
االجتماعية عن توفير معلومات إضافية  العلوم 
حول المبادرة، التي لم يتم تسميتها بعد، وبعد 
المبادرة ال تحمل  تزال  قرابة شهرين، ال  مرور 
بدأت  التفاصيل  بعض  لكن  رسمي،  اسم  أي 
المبادرة  ستحمي  كيف  ذلك  في  بما  تظهر، 
إساءة  نوع  من  »فيسبوك«  مستخدمي  بيانات 
االستخدام التي أدت إلى خضوع مارك زوكربيرج 
لجلسات استماع في الكونغرس األمريكي خالل 

الشهر الماضي.
السياسية  العلوم  أستاذ  كنغ،  غاري  ويقول 
في  الكمية  االجتماعية  العلوم  معهد  ومدير 
جامعه هارفارد: سوف تساعد منصة »فيسبوك« 
على توفير أجهزة حاسب محمولة مشفرة، بحيث 
يشير إلى هذه الحواسيب على أنها بمثابة غرف 
للباحثين  فيسبوك  توفير  مع  نظيفة،  افتراضية 
التحتية  البنية  إلى  بعد  عن  الوصول  إمكانية 

للمنصة.
وأضاف: هذه الحواسيب المحمولة ليست مثل 

الحواسيب المستخدمة إلرسال رسائل شخصية، 
وليس هذا الغرض منها، بل الغرض يكمن في 
تجده في  لما  األمن مماثل  توفير مستوى من 
مينلو  في  الشركة  مقر  ضمن  المغلقة  الغرف 
بارك، وذلك لتجنب حدوث فضيحة أخرى مماثلة 

لما حصل مع شركة كامبريدج أناليتيكا.
الباحث  مع  جنب  إلى  جنبا  كينغ  غاري  وعمل 

ناثانيل  ستانفورد  جامعة  فــي  القانوني 
الصناعية  الشراكة  نموذج  تطوير  على  برسلي 
منصة  تستخدمه  ســوف  ــذي  ال واألكاديمية 
بعض  أن  بحيث  بياناتها،  لتبادل  »فيسبوك« 
خالل  من  الفعلي  الوقت  في  تحدث  التحليالت 
البرامج النصية المؤتمتة، كما سوف يتم إجراء 
اختبارات أخرى من قبل خبراء مدربين على فك 
رموز ملفات السجالت، سجل النشاط، على كل 
المعلومات  بما في ذلك  جهاز حاسب محمول، 

المطلوبة ومن طلبها وماذا فعلوا بها.
البيانات  إلى  بالوصول  للباحثين  ويسمح 
يتم  أن  على  المقترحة،  بأبحاثهم  المتعلقة 
التي  الفرضيات  على  مبكر  وقت  في  االتفاق 
إليها  يحتاجون  التي  والبيانات  يختبرونها 
المستخدمة  البيانات  عكس  وعلى  الختبارها، 
من قبل شركة كامبريدج أناليتيكا، فإن البيانات 
خصوصية  تحمي  المبادرة  خالل  من  المتاحة 
على  بيانات  أي  تخزين  يتم  لن  بحيث  األفراد، 
إلى  الباحثون  ويحتاج  المحمولة،  الحواسيب 
وفي  الجهاز،  من  بيانات  أي  إزالــة  قبل  اإلذن 
التحقيق من سؤال  العلماء  أراد فريق من  حال 
فسوف  أخرى،  بيانات  إلى  الوصول  أو  مختلف 

يلزمه تقديم اقتراح منفصل للنظر فيه.

»واتس آب« يبدأ فى منع 
األطفال من استخدام التطبيق

من خالل توفير بياناته للعلماء
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إعالن باريس: جدل اإلطار 
الدستوري يالحق

انتخابات 10 ديسمبر

الفرنسية  الدبلوماسية  أحرزته  الذي  النجاح  رغم 
األطراف  بحضور  ليبيا،  بشأن  باريس  اجتماع  في 
إلى جانب  20 دولة  الفاعلة كافة، وممثلي  الليبية 
»إعالن  قوبل  سالمة،  غسان  د.  األممي  المبعوث 
البعض  فيها  وجد  متباينة،  فعل  بردود  باريس« 
للخروج  تاريخية«  »لحظة  أو  اإلمام«  إلى  »خطوة 
من االنسداد السياسي بتحديد 10 ديسمبر موعدا 
وضع  يسبقها  وبرلمانية،  رئاسية  انتخابات  إلجراء 
القوانين  واعتماد  لالنتخابات  الدستورية  األسس 

المقبل. 16 سبتمبر  الضرورية بحلول  االنتخابية 
الذي  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
االجتماع  أن  رأى  الليبيين،  الفرقاء  جمع  استطاع 
التوقيع  »لحظة تاريخية لليبيين«، لكنه أرجع عدم 
األطراف  من  أي  اعتراف  »عدم  إلى  االتفاق  على 
من  »كان  وقــال:  اآلخــر«.  بمشروعية  المشاركة 
إعالن  بمثابة  اليوم  اتفاق  يكون  أن  المنطقي 
كل  »أن  إلى  وأشار  اتفاق«،  إلى  مستقباًل  يؤدي 
النتائج«، مضيفًا: »ال حجة  األطراف موافقون على 
من  الماضي  في  يحدث  كان  وما  اليوم  بعد  ألحد 
حضورها  لعدم  ــراف  األط بعض  واحتجاج  خلط 

انتهى اليوم ألن الجميع كان حاضرًا«
الزمني  ــار  اإلطـ ــذا  ه أن  ــرون  آخـ رأى  فيما 
واقعي  و»غير  للغاية«،  »متفائل  لالنتخابات 
ل»تطوير«  فرصة  فيه  رأى  من  وهناك  وحالم«، 
سوى  جديد  أي  آخرون  فيه  يجد  لم  بينما  الحل، 
»تأكيد المؤكد« بل وحذر آخر من »جر البالد إلى 

خطير« منزلق 
نفسها  المشاركة  األطــراف  وجــدت  ذلك  ومع 
اإلطار  ماهو  مهم،  سؤال  عن  بالجواب  مطالبة 
الدستوري الذي ستجري بموجبه هذه االنتخابات؟.

القاعدة  حول  الجدل  كان  االجتماع  أروقة  وفي 
الموعد،  هذا  في  االنتخابات  إلجــراء  الدستورية 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  تأكيد  جاء  إذ 
الحاضرين  جميع  أن  السراج  فائز  الوطني  الوفاق 
الموافقة  مختلفة  بصيغ  أعلنوا  باريس  لقاء  في 
 10 في  ورئاسية  برلمانية  انتخابات  إجــراء  على 

المقبل. ديسمبر 
اإلطار  هذا  أمام  خيارات  عدة  السراج  وعرض 
االستفتاء  إلى  نذهب  »هل  بينها  من  الدستوري، 
لمجلس  تقديمه  تم  الذي  الدستور  مشروع  على 
استخراج  أو  الدستوري،  اإلعالن  تعديل  أو  النواب، 
الدستور  مــن  باالنتخابات  الخاصة  الــفــقــرات 
عزمه  عن  صحفي  مؤتمر  خالل  معبرًا  القائم«، 
»تدارس هذه الخيارات على أن تستكمل قبل يوم 
االستحقاق  في  قدمًا  المضي  نستطيع  حتى   16

10 ديسمبر«. االنتخابي يوم 
رئيسه  لسان  وعلى  للدولة،  األعلى  المجلس 
على مشروع  االستفتاء  أكد ضرورة  المشري،  خالد 
إجراء  قبل  النواب  مجلس  لدى  المودع  الدستور 
ليقول  الليبي  للشعب  المجال  وإفساح  االنتخابات، 
كلمته بكل حرية في قبول أو رفض هذا المشروع.

غسان  ليبيا  لــدى  األممي  المبعوث  وحــرص 
سالمة خالل المؤتمر الصحفي على توضيح جزئية 
على  نبني  نحن  قائاًل:  االنتخابي  القانون  غموض 
في  ستعد  التي  لالنتخابات  الدستورية  القاعدة 
هي  »القاعدة  أن  وذكر  سبتمبر.   16 أقصاه  تاريخ 
إما أن تكون استفتاء، أو النص الدستوري الكامل، 
أو مراجعة اإلعالن الدستوري 2011، أو أخذ بعض 
وال  الدستوري،  القانون  في  الموجودة  النصوص 

الرئيس«. بانتخاب  الخاصة  البنود  سيما 
لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  أمــا 
ديسمبر  في  انتخابات  إلجراء  االستعداد  فأكدت 
المقبل من أجل الخروج بالبالد من األزمة الحالية 
المدير  وقال  بها.  تمر  التي  الضغوطات  كل  رغم 
قريب  اجتماع  هناك  »سيكون  للمفوضية:  العام 
بخصوص  قرار  اتخاذ  أجل  من  المفوضية  لمجلس 
اتفاق  حسب  المقبل  ديسمبر  في  انتخابات  إجراء 

اليوم«. باريس 
باريس  اجتماع  مخرجات  أن  محللون  ويــرى 
يواجهها  ما  إلى  بالنظر  التفاؤل  في  مغرقة  تبدو 
في  المحللين  كبيرة  اعتبرت  إذ  معوقات،  من 
الدولية،  األزمــات  مجموعة  في  الليبي  الشأن 
دقة  »أكثر  كان  باريس  إعالن  أن  غازيني،  كلوديا 
زمنيًا  إطارًا  حدد  لكنه  السابقة«  المسودات  من 

لالنتخابات. للغاية«  »متفائاًل 
وقالت غازيني إن إعالن باريس »لم يوضح كيف 
أن  إلى  الفتة  المستقبل«،  رئيس  سلطات  ستحدد 
»إجراء انتخابات هذا العام هو أيضًا أمر غير واقعي 
»اإلطار  أن  بحتة«، موضحة  تقنية  نظر  من وجهة 
عوائق  وهي  متوافرين،  غير  والدستوري  القانوني 

يبدو تجاوزها مستحياًل في خالل فترة قصيرة«.
تضارب  عن  تلغراف«  »ذا  جريدة  وتحدثت 
إلى  مشيرة  ليبيا،  في  الخارجية  الــدول  مصالح 
الوضع  ظل  في  االنتخابات  إجــراء  حيال  مخاوف 
واألعداد  المتاحة  األسلحة  لكمية  نظرًا   ، األمني 

المؤثرة«. المسلحة  للمجموعات  الكبيرة 
التأسيسية  الهيئة  تمسكت  المقابل،  في 
تمكين  بــوجــوب   « الدستور  مــشــروع  لصياغة 

الدستوري  حقه  ممارسة  مــن  الليبي  الشعب 
أو )ال(  بـ)نعم(  وتقرير مصيره من خالل االستفتاء 
األجسام  بـ»كل  وأهابت  الدستور«.  مشروع  على 
سرعة  على  بالعمل  ليبيا  في  العامة  والمؤسسات 
التأسيسية  الهيئة  ودعت  االستفتاء،  قانون  إصدار 
ملف  »منح  إلى  سالمة  غسان  األممي  المبعوث 
الدعم  األولوية في  الدستور  االستفتاء على  عملية 

الذي تقدمه األمم المتحدة إلى ليبيا«.
االنتخابات  أن  الهيئة،  الصيد، عضو  رانيا  ورأت 
انتقالية  بمرحلة  يقبلون  من  بين  شقاقًا  »ستخلق 
وبين من يرغبون بمرحلة االستقرار وفق ضوابط 
فأكدت  عمران  نادية  الهيئة  أما عضوة  دستورية. 
الليبي  الشعب  من  منتخبة  التأسيسية  »الهيئة  أن 
وأخرجت مشروع دستور على أساس توافق عظيم 
الذي حدث بين أعضاء الهيئة بمختلف انتماءاتهم 

ليبيا«. مناطق  وأيديولوجياتهم ومن جميع 
اجتماع  الستثمار  سعت  فقد  المتحدة  األمم  أما 
االنتخابات  إجراء  إلى  الرامية  لتأييد خطتها  فرنسا 
العام  األمين  وصف  السياق  هذا  وفي  العام،  هذا 
بإعالن  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة،  لألمم 
عملية  في  األمام  إلى  المهمة  بـ»الخطوة  باريس، 
أن  بيان  في  وأكد  ليبيا«،  في  السياسي  االنتقال 
األمم المتحدة »ستواصل، بقيادة الممثل الخاص 
النحو  على  عملها  خطة  تنفيذ  سالمة،  غسان 
أن  ومع  اليوم«.  المعتمد  اإلعــالن  يدعمه  الذي 
حاضرين  كانا  والدولة  النواب  مجلسي  رئيسي 
حتى  متباينة،  جاءت  المجلسين  أعضاء  آراء  أن  إال 
المشترك  القاسم  وكان  الواحد،  المجلس  داخل 
التي  الحاد لمخرجات االجتماع،  بينهم هو االنتقاد 

وربما  تطوير،  إلى  وتحتاج  واقعية  غير  اعتبروها 
تدفع البالد إلى »منزلق خطير«.

قال  للدولة،  األعــلــى  المجلس  صعيد  على 
مؤتمر  إن  الشاطر  الرحمن  عبد  المجلس  عضو 
الصادر  اإلعــالن  معتبرا  بجديد،  يأت  لم  باريس 
حد  على  تــكــراره«  تكرر  لما  تكرار  »مجرد  عنه 
وصفه. وقلل الشاطر من توقعات الحل عبر »بيان 
لهم ضلع  يجمع بعض من  الذي  الخاطف،  باريس 
الحل  بأنهم  لهم  والتسويق  األمــور،  تأزيم  في 
يعاني   « بأنه  بذلك  يقوم  من  واصفا  والربط«، 

سياسية«. مراهقة 
مــصــراتــة،  ــن  ع ــة  ــدول ال مجلس  عــضــو  أمـــا 
»خطوة  باريس  لقاء  في  رأى  قزيط،  أبوالقاسم 
أن  إلى  نبه  أنه  إال  الصحيح«،  االتجاه  في  جيدة 

واقعية«. الزمنية حالمة وليست  »جداولها 
دومة،  مصباح  سبها،  مدينة  عن  النائب  لكن 
»في  البالد  يضع  الــذي  باريس  إعــالن  من  حذر 
منزلق خطير«، مفضال » تفعيل االتفاق السياسي« 
الموقَّع في الصخيرات، في المقابل قال فرج عضو 
لقاء  نتائج  إن  عبدالملك،  فرج  النواب  مجلس 
ألزمة  حل  إلى  الوصول  أراد  لمَن  مقبولة  باريس 
الشخصية  المصالح  تجاوز  جميعًا  وعلينا  البالد، 

باريس«. اتفاق  لتنفيذ  والجهوية 
المركز حمودة سيالة  النائب عن طرابلس  ورأى 
ستجرى  الذي  األساس  على  االتفاق  هو  »األهم  أن 
وفي  الدستوري  األساس  هو  هل  االنتخابات،  عليه 
هذه الحالة يجب طرح الدستور لالستفتاء، أم تعديل 
»في  مضيفا  جديدة«،  انتقالية  لمرحلة  دستوري 
الحالتين األمر ليس سهاًل، ويظل انتشار السالح هو 

جوهر األزمة الليبية والعقبة أمام كل حل«.
المبروك  صبراتة  مدينة  عن  النائب  وشــدد 
السياسية  األجسام  »إخراج  ضرورة  على  الخطابي، 
صاحب  إلــى  والــعــودة  السياسي  المشهد  مــن 
في  جديد«،  جسم  بانتخاب  الشعب  وهو  السيادة 
عن  أغا  باشا  فتحي  النواب  عبر عضو مجلس  حين 
الصراع  لعوامل  االتفاق  هذا  »ترك  من  خشيته 
تمترس  ظــل  فــي  اإلقليمي  واإلفــســاد  والــزمــن 

الوطن«. المستفيدين علي حساب  وتخندق 
بالكور،  عبدالمنعم  العجيالت،  عن  النائب  أما 
أثناء  المبادرة  هذه  ستواجه  المعوقات  رصد 
بعض  رفض  مقدمتها  في  يأتي  عمليًا،  تطبيقها 
الشرقية  المنطقة  من  النواب  مجلس  أعضاء 
العسكرية  المؤسسة  وتوحيد  الدستور،  مسودة 
بين  حقيقي  ــالف  خ مــثــار  تــكــون  ــوف  س الــتــي 
مجلس  عضو  قال  حين  في  المعنية«،  األطراف 
»إعالن  أن  القباصي،  فتحي  أوجلة،  عن  النواب 
االجتماع  عُـقد  أن  بعد  لتطوير  يحتاج  باريس 

عجل«. على 
في حين رحب نواب عن إقليم برقة، بتوصيات 
عامة  انتخابات  إجراء  إلى  داعين  باريس  إعالن 
دستور  أو   ،1951 لعام  االستقالل  دستور  وفق 
الدستوري،  اإلعالن  وفق  أو  دولية  بمعايير  جديد 
سلبيات  لمعالجة  عليه  واسعة  تعديالت  إجراء  مع 

االنتقالية. المرحلة 
الدستوري  »المسار  أن  الـ44  النواب  وأضاف 
التاريخية  ليبيا  أقاليم  بين  التوافق  على  يرتكز 
أو  مرحلة  كل  في  التوافق  تمثل  موصوفة  بأغلبية 
قانون  بإصدار  ينتهي  الذي  المسار  من  استحقاق 
إقليم  ثلثي كل  يرتكز على موافقة  استفتاء شعبي 
عند  وطرابلس  وفزان  برقة  الثالثة  األقاليم  من 

إقراره«.

ـ»نعم« أو»ال« السراج عرض عدة خيارات إلشكالية اإلطار الدستوري و»التأسيسية« تمسكت باالستفتاء ب

 < املشري والسراج وعقيلة وحفتر خالل اجتماع باريس

باريس - الوسط

< غازيني < عبد املنعم بالكور < ابو القاسم قزيط

 < حمودة سيالة

 < حمودة سيالة

تحفظات أوروبية في اجتماع باريس:

مخاوف من فراغ قانوني خطير.. أو طعن على االنتخابات
القاهرة–بوابة الوسط

رغم لغة الترحيب الدبلوماسي بنتائج اجتماع باريس، إال 
حول  وشروط  تحفظات  عن  عبّـــر  األوروبي  االتحاد  أن 
من  العاشر  في  وتشريعية  رئاسية  النتخابات  الدعوة 

ديسمبر المقبل.
االتحاد  في  الخارجية  للشؤون  العليا  الممثلة  وقالت 
جرى  نقطتان  »هناك  موغيريني  فيديريكا  ــي  األوروب
محاورينا  جميع  مع  باريس  في  شديد  بوضوح  إثارتهما 
الذي  ما  الليبيون  يعرف  أن  يجب  موضحة»  الليبيين«، 
يصوتون له، يجب توضيح صالحيات جميع المؤسسات 

في الوقت المناسب«.
الفراغ  الرئيس في وقت  انتخاب  وأضافت »قد يكون 
األولى  المرة  هي  هذه  ألن  أيضًا  خطيرًا،  القانوني 
تحديد  يجب  لذلك  رئيسًا،  الليبيون  فيها  ينتخب  التي 
الصالحيات والعالقة مع فروع السلطة األخرى ، بما في 
ذلك السلطة التنفيذية. وهذا هو السبب في أن اعتماد 
الدستور قبل االنتخابات ضروري وذلك إلضفاء الوضوح 

على العملية االنتخابية«.
اعتراف  بيئة تضمن  في  االنتخابات  عقد  على  وحثت 
لالنتخابات،  التالي  اليوم  في  بنتائجها  المعنيين  جميع 
فيها  الطعن  يمكن  التي  االنتخابات  أن  موضحة 
بنتائج  تأتي  قد  التالي  اليوم  في  عليها  أواالعــتــراض 

عكسية ، أوأنها لن تقود البالد للمُضي قدمًا«.
وأردفت »لهذا السبب طلبت من جميع القادة الليبيين 
والمشاركة في  االلتزام   ، باريس  الحاضرين في  األربعة 
نتائج  قبول  مسؤولية  تحمّل  وكذلك   ، انتخابية  عملية 

االنتخابات في اليوم التالي. وأعتقد أن هذا هو األساس 
لعملية انتخابية شفافة ومفتوحة وذات مصداقية«.

الشرق  لشؤون  البريطاني  الوزير  رحب  ــدوره،  ب
الليبية  القيادات  »باجتماع  بيرت،  أليستر  األوســط، 
الذي عُقد أمس في باريس مع غسان سالمة، الممثل 
أن  مؤكدًا  المتحدة«،  لألمم  العام  لألمين  الخاص 
تجاه  مهمة  خطوة  ربما  يمثل  أبدوه  الذي  »االلتزام 
تهيئة  ذلــك  في  بما  ليبيا،  في  السياسي  االنتقال 

الظروف المناسبة إلجراء انتخابات ناجحة«.

وأكد الوزير البريطاني أن األولوية اآلن »تطبيق هذه 
االلتزامات، فهناك نافذة لفرصة إحراز تقدم في ليبيا«، 
موضحة: »نحث جميع قياداتها على انتهازها باالنخراط 
المتحدة  األمــم  بقيادة  المبذولة  الجهود  في  تمامًا 
لتسهيل الوصول إلى تسوية سياسية أكثر شمولية في 

ليبيا«.
وتابع بيرت، أن »المملكة المتحدة ستواصل التعاون 
الممثل  لجهود  دعمًا  الدوليين  شركائها  مع  كثب  عن 
الخاص غسان سالمة، ولهدفنا المشترك بأن تصبح ليبيا 

مستقرة وقادرة على مواجهة تحديات الهجرة واإلرهاب 
وغيرها من التحديات«.

من جانبها، قالت جريدة »وول ستريت جورنال«، في 
تقرير الثالثاء، إن األطراف الليبية المشاركة في اجتماع 
دوائرها  موافقة  على  الحصول  عليها  سيتحتم  باريس 
»الميليشيات«  لمعارضة  والتصدي  ليبيا  في  االنتخابية 

التي لم تُمثَّل في اللقاء.
سؤااًل  الفرنسية  »الكــروا«  جريدة  طرحت  حين  في 
حول »إمكانية فهم الموقف التطوعى لفرنسا فى القضية 
الليبية؟«، وأجاب بليغ نابلى مدير مركز أبحاث »آيريس« 
 ، االستراتيجى  المستوى  فعلى  أسباب،  عدة  هناك  أن 
ترغب فرنسا فى تصعيد القتال ضد تهريب األسلحة فى 
منطقة الساحل ، وهى المنطقة التى ينتشر فيها الجيش 
وكان   .)2014 أغسطس  منذ  بركان  )عملية  الفرنسى 
اجتماع باريس أقر ثمانية مبادئ لكسر جمود األزمة، من 
يسبقها  المقبل،  ديسمبر   10 في  انتخابات  إجراء  بينها 
القوانين  واعتماد  لالنتخابات  الدستورية  األسس  وضع 
المقبل.كما  سبتمبر   16 بحلول  الضرورية  االنتخابية 
اشتمل اإلعالن التزام األطراف المشاركة بقبول متطلبات 
مايو   21 في  األممي  المبعوث  عرضها  التي  االنتخابات 

أمام مجلس األمن.
واكتسب االجتماع أهميته مع مشاركة رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس األعلى للدولة خالد 
المشري والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر 
ورئيس الجلس الرئاسي فائز السراج، بحضور ممثلي 20 

دولة، إلى جانب المبعوث األممي غسان سالمة.

املغرب: إعالن باريس 
ال يلغي اتفاق الصخيرات

تونس: الوسط
قال وزير الشؤون الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة، إن »إعالن باريس« 
حول ليبيا ال يلغي اتفاق الصخيرات 
لكنّه يضيف إليه، قائاًل: »ال يهمنا 
إال أن نساند الليبيين للخروج من 

هذه المحنة«.
مؤتمر  فــي  بوريطة  ــدى  وأبـ
صحفي مشترك مع نظيره التونسي 
خميس الجهيناوي بتونس، الثالثاء، 
أمله في التزام األطراف الليبية قائاًل 
بعد  اليوم  األســاســي  »األمــر  إن 
باريس  وإعالن  الفرنسية  المبادرة 
أن يتم تطبيقه، ألن الليبيين يجب 
أن يروا اليوم مخرجًا للمحنة التي 
األخيرة«.  السنوات  في  بها  مروا 
ووفق وكالة األنباء المغربية، أشار 
عمل  بزيارة  يقوم  الــذي  بوريطة 
باريس  اجتماع  أن  إلــى  لتونس 
مسؤولياته  أمــام  طرف  كل  يضع 
بدل تعدد المبادرات وتناقضها في 

بعض األحيان.
الدبلوماسية  ممثل  واستطرد 
المغربية: »إذا وافق الليبيون على 
المضي نحو انتخابات فال يمكننا إال 

أن نساندهم ونؤيدهم«.
الشؤون  وزيــر  قــال  جانبه  من 

خميس  الــتــونــســي  ــخــارجــيــة  ال
في  الجديد  الشيء  إن  الجهيناوي 
كونه  في  يتمثل  باريس  اجتماع 
الليبيين  الفرقاء  مــرة  ألول  ضم 
واالتحاد  الجوار  دول  ممثلي  وكذا 
مواصلة  ــى  إل الفــتًــا  األوروبــــي، 
مبعوث  لمساعدة  عملها  تونس 
األمين العام لتنفيذ ما تم االتفاق 
األطراف  وكانت  باريس.  في  عليه 
في  المشاركة  على  اتفقت  الليبية 
لمتابعة  شامل  سياسي  مؤتمر 
تنفيذ إعالن باريس برعاية أممية 
بالجدول  التقيد  على  الحرص  مع 
يحددها  التي  والشروط  الزمني 
غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث 
بتنفيذ  الموقعون  وتعهد  سالمة، 

هذه االلتزامات.

< ناصر بوريطة



في  تنتشر  التي  القمامة  غزو  تواجه  مدينة شحات  تزال  ال 
تلك  اندثار مالمح  إلى  بدوره  أدى  ما  أنحائها، وهو  جميع 
المواطنين  وعي  غياب  نتيجة  »قورينا«؛  التاريخية  المدينة 
طبيعتها  وحماية  نظافتها  في  المختصة  الجهات  وإهمال 
العام  منذ  تصارع،  المحلية  المؤسسات  وظلت  الجميلة، 
2014، الواقع المعقد لحلحلة الكثير من المشاكل الخدمية 
في البلدة، دون الوصول إلى حل ينهي تلك المشاكل، رغم 
الوعود المتكرر من قبل المسؤولين، لكنها لم تر النور عبر 

الواقع حتى اآلن.
شوارع  في  للقمامة  كثيفا  انتشارا  رصدت  »الوسط« 
الجبل  في  البلدات  معظم  تعانيها  مشكلة  وهي  المدينة، 
األخضر، لكن طبيعة »قورينا« التاريخية جعلتها أكثر المدن 
بمدى  المعروفة  وهي  الئق،  غير  مظهر  خالل  من  تضررا، 

جمالها ورونقها التاريخي.

حمالت فاشلة
أمام مشكلة  عاجزة  البلدة  في  المختصة  الجهات  تقف  لم 
تطلق  حيث  األبقار،  تجول  ظاهرة  األمر  طال  بل  القمامة، 
الحمالت  تلك  األربعة، لكن  الفصول  حمالت سنوية طوال 
تنتهي بالفشل لسبب أو آلخر، ومن ثم تلقي تلك الجهات 
أية  دون  أخرى  جهات  على  المسؤولية  للحمالت  الراعية 

إجراءات جدية متخذة إلنهاء األزمة.
ويرى كثير من المواطنين، في أحاديث لـ»الوسط«، أن 
البلدي  الحرس  أو  البلدي  المجلس  بها  قام  التي  الحمالت 
أو مديرية أمن شحات ما هي إال »دعاية«، ومحاولة لتبرير 

تقاعس تلك الجهات في مواجهة المشكلة.
يقول المواطن علي إدريس: »إن حمالت مصادرة األبقار، 
إعالمية  دعايات  غيرها  أو  القمامة  مشكلة  حل  محاولة  أو 
فقط«، مشيرا إلى أن الجهات الرسمية »ال يمكن أن تضع 
أن  دون  مستمرة«،  القبلية  دامت  ما  المشاكل  لهذه  حدا 

يوضح مزيدا من التفاصيل حول ذلك.
وأشار مواطن آخر، يدعى عبد الحفيظ عبد العالي، إلى 
أن  جميعا  »نعلم  بقوله:  األزمــة  في  المواطنين  مشاركة 
فمثال ظاهرة  متقاعسة،  الرسمية  والجهات  منهارة  الدولة 
الجهات  عند  يقبع  وحلها  أخالقية  مشكلة  هي  األبقار 
المختصة، لكن مشكلة القمامة مشكلة نابعة من المواطن 

بدرجة أولى ومن ثم الجهات الرسمية«.
وأضاف: »الجهات الرسمية تخصصها العمل على حل تلك 
المشاكل، لكن على المواطنين أيضا السعي إلى عدم تفاقم 
وعدم  المخصصة  األماكن  في  القمامة  برميهم  المشكلة 
بيئتنا  البيئة  هذه  ألن  العامة؛  واألماكن  بالشوارع  إلقائها 

ولن يتضرر من هذه السموم إال نحن«.
توعوية  حمالت  ــالق  إط ضـــرورة  العالي  عبد  ــرى  وي
على  و»الضغط  المختلقة،  اإلعالم  وسائل  عبر  للمواطنين 
أو  وجه  أكمل  على  بدورها  للقيام  العامة  الخدمات  شركة 
صرف ميزانية المجالس البلدية لكي تقوم بدورها دون أية 
السالم  عبد  ويشير  قوله،  بحسب  وهناك«،  هنا  أعذار من 
صالح إلى أن الشارع أصبح مستاء من الوضع الراهن، مؤكدا 
أن الحل يكمن في مساعدة المواطنين بأنفسهم في حل 
المشكلة و»الضغط على الجهات الرسمية بالقوة للعمل، أو 

ترك أماكنهم ألناس آخرين أكفأ منهم«.

كارثة صحية
العامة  بالهيئة  الطبيعة  على  المحافظة  إدارة  مدير  يقول 
للبيئة، حسين عبدالجليل، لـ»الوسط«، إن مشكلة القمامة 
غياب  إلى  باإلضافة  العامة،  الخدمات  إلهمال شركة  ترجع 

وعي المواطن الذي وضع مكبات ثانوية في المدينة.
وأرجع عبدالجليل جزءا من األزمة إلى أن شركة الخدمات 
فيها  العاملون  يتقاض  لم  مركزية،  شركة  وهي  العامة، 
عميد  لكن  العمل،  عن  تقاعسهم  إلى  أدى  مما  رواتبهم، 
البلدية أشار في عدة لقاءات إعالمية إلى أن المجلس تكفل 
بدفع رواتب العمالة األجنبية في الشركة من إيرادات سوق 
تتقاضى  الشركة  الوطنية في  العاملة  القوى  الجمعة، لكن 

األموال وال تعمل نهائيا.
وذكر عبدالجليل أن مشكلة القمامة مستمرة على مستوى 
البالد، ويتوقع استمرارها وتفاقهما بسبب احتكار العمل من 
مع  للتعاقد  مجال  فتح  وعدم  العامة،  الخدمات  قبل شركة 

الشركات الخاصة الذي تتطلب موافقات أمنية.
ويتابع أن بلدية شحات يتواجد بها حاليا 7 مكبات ثانوية 
للقمامة، وشركة الخدمات العامة لم تخصص أماكن لوضع 
القمامة، مما أدى إلى انتشار األكياس في األزقة والشوارع 

والمكبات والساحات، وغيرها.
وسط  مؤخرا  استحدث  الجمعة  سوق  مكب  أن  ويؤكد 
تقاعس الجهات المعنية في اتخاذ إجراءات عاجلة، فهو مكان 
لبيع الخضراوات والفواكه والمالبس والحيوانات وغيرها، إال 
األمر  كون  عن  تحدثت  البلدي  بالمجلس  مصادر  عدة  أن 
متعمدا من قبل مالكي األرض الستعادة الملكية وحل سوق 

الجمعة نهائيا.
وعاد مدير إدارة المحافظة على الطبيعة ليشير إلى أن 
السكنية  باألحياء  كريهة  روائح  في  تسبب  القمامة  انتشار 
الجهات  غياب  بسبب  السكان؛  على  كارثية  وأضرار صحية 

الرسمية وقلة الوعي لدى المواطنين.

الخروج عن الصمت
صمته  عن  بودرويشة،  حسين  شحات،  بلدية  عميد  خرج 
تجاه األزمة، حيث خاطب مدير عام شركة النظافة في الجبل 
البلدة  تعانيها  التي  القمامة  تراكم  أزمة  بشأن  األخضر، 

وطالب بوضع حلول جذرية للمشكلة.
وقال بودرويشة إن خدمات النظافة تشهد »تدنيا بشكل 
عام رغم دعمنا المستمر لفرع الشركة شحات«، مشيدا في 
الوقت ذاته باستمرار عمل الشركة »بطريقة مرضية نوعا 
ما بالفروع البلدية سوسة وقرنادة والفائدية«، وأوضح أن 
شحات التي تعد محور تركز السكان وحاضنة للسواح والزوار 

من مختلف المناطق، تشهد انتشارا للقمامة وتكدسها في 
شوارع المدينة، التي تعد من ظواهر التخلف، الفتا إلى أن 
»الوازع الوطني والديني واإلنساني يلزم ضرورة وضع حلول 

جذرية لحل المشكلة«.
تأتي مخاطبة بودرويشة، بعد أن أعلن المجلس البلدي 
شحات رسميا عجزه تسديد مستحقات العاملين من شركة 
قبل  ميزانية من  أية  نظافة مساندة، بسبب عدم تسلمه 

إن  المجلس  قال  حيث  اآلن،  حتى  المحلي  الحكم  وزارة 
الشركة المسندة إليها أعمال النظافة، أوقفت عملها نظرا 
مستحقاتها  تسديد  عن  المجلس  وعجز  باألجل  لتعاقدها 
العامة  الخدمات  أن شركة  إلى  الميزانية، الفتا  توفر  لعدم 
ال تؤدي عملها، محمال إياها المسؤولية، خاصة أن »أعمال 
النظافة من صميم عملها وتخصص لها ذمة مالية مستقلة« 
من وزارة الحكم المحلي، وطالب المجلس البلدي شحات، 

بالمكبات  القمامة  أكياس  وضع  في  بالتعاون  المواطنين 
المخصصة لها في أرجاء البلدية، إلظهار المدينة والمناطق 

األخرى بالمظهر الذى يليق بها.

10 دنانير هي الحل
وأيد عديد المواطنين خالل أحاديثهم لـ»الوسط« مقترح 
كل  عن  الجباية  تفعيل  حول  الموقت  شحات  بلدية  عميد 
منزل بمبلغ 10 دنانير، مقابل إنهاء أزمة القمامة إلى حين 
عودة شركة الخدمات العامة إلى العمل أو تلقي المجلس 

مبالغ مالية من وزارة الحكم المحلي إلنهاء المشكلة.
ودعا عميد بلدية شحات، حسين بودرويشة، المواطنين 
إلى المشاركة في دفع مبلغ رمزي 10 دنانير شهريا عن كل 
منزل، مشيرا إلى أن هذا الحل »أصبح ضرورة وحال وحيدا 
في الوقت الحاضر، مقابل تغطية مصاريف واألجور المتعلقة 
بالنظافة«، وقال بودرويشة في خطاب موجه لمكتب األوقاف 
شحات،  فرع  النظافة،  »شركة  بأن  المساجد  خطباء  إليعاز 
عاجزة عن القيام بواجباتها في القضاء على ظاهرة انتشار 
المستطاع  قدر  بمساعدتها  المجلس  قيام  رغم  القمامة، 
في شراء سيارات خاصة بالقمامة، كما قامت بصيانة جميع 
السيارات القديمة وتوفير صناديق قمامة مختلفة األحجام، 
فضال عن دفع أجور عمال النظافة ومع ذلك الشركة عاجزة 

عن تأدية واجبها بالصورة المطلوبة«.
االقتصادية  األنشطة  وكافة  العامة  »المحال  أن  وتابع 
الرسوم  بدفع  التقيد  عليها  بالخدمة،  المشمولة  األخرى 
الشوارع،  في  المخلفات  إلقاء  وعدم  نشاط  لكل  المحددة 
لنعيش جميعا في بيئة نظيفة خالية من األوبئة واألمراض«.

المجلس يعمل حاليا على  وقال عميد بلدية شحات إن 
اتخاذ اإلجراءات التنظيمية لتفعيل جباية 10 دنانير من كل 
سيعلن  الترتيبات  من  االنتهاء  بعد  أنه  إلى  مشيرا  منزل، 
يحين  حين  وإلى  األزمــة،  وحل  الدفع  كيفية  للمواطنين 
موعد إعالن المجلس بدايته في تفعيل الحل الموقت، تبقى 
شوارع وأزقة وساحات مدينة شحات مليئة بسموم القمامة، 

وسماؤها بأدخنة حريق تلك السموم.

في  الطبية  األطقم  عمل  مضى  كيف   ■
مركز سبها الطبي في األزمة األخيرة؟

على  به  والعاملون  الطبي  سبها  مركز  تعود 
بالمدينة،  تحدث  التي  األمنية  المشكالت 
تتبرع  التي  الطبية  العناصر  بعض  وهناك 
أكثر،  أو  ألسبوعين  المركز  في  بالتواجد 
ويعملون رغم عدم توافر السيولة أو الوقود 
األمنية،  الظروف  جانب  إلى  للنقل،  ــالزم  ال
األقدام.  على  المركز  إلى  وصل  من  ومنهم 
ولم يحل سقوط قواذف ورصاص على أقسام 

المركز دون مواصلة األطقم عملها.

■ كيف يقدم مركز سبها الطبي الخدمات لعدد 
هائل من السكان رغم قلة اإلمكانات؟

يعمل بعض المستشفيات في الجنوب، ولكن 
إال  فيها  يتوافر  فال  جدا،  ضعيفة  بإمكانات 
على  يقع  كله  العبء  لكن  اثنان،  أو  طبيب 
من  عدد  لوجود  الطبي،  سبها  مركز  كاهل 
والمركز  اإلمكانات،  توفير  ونحاول  األطباء، 
يستقبل الحاالت ويقدم الخدمة حسب المتاح.
■ ماذا عن أعداد المترددين على المركز؟

ألف   745 الطبي  للفحص  المترددين  عدد 
شخص من مختلف مناطق الجنوب، أما حاالت 

اإليواء الطبي فوصلت إلى 21 ألفا.
الوفاق  حكومتا  معكم  تعاملت  كيف   ■

والموقتة خالل هذه األزمة؟
الموقتة  بالحكومة  الصحة  وزير  مع  تواصلنا 

الوفاق  حكومة  لكن  المساعدة،  حاول  الذي 
كانت أكثر تعاونا، إذ خاطبت بعض المصحات 
الطارئة  الحاالت  الستقبال  والمستشفيات 
خالل االشتباكات، كما خاطبت حكومة الوفاق 

العيادات الخاصة في سبها.
 13 من  تتكون  طبية  قافلة  تسيير  وجرى 
عنصرا من جراحي األعصاب والعظام والجراحة 
على  القافلة  وساعدت هذه  والتخدير،  العامة 
سيارات   3 المركز  تسلم  كما  بالمركز،  العمل 
ومنها  بطرابلس،  اإلسعاف  جهاز  من  إسعاف 
السيارات  تعرض  رغم  فائقة،  عناية  سيارة 

لمحاولة السرقة في الطريق .
المجلس  التي شكلها  األزمة  لجنة  ماذا عن   ■

الرئاسي من مديري المستشفيات بالجنوب؟
الطيبة  الخدمات  تغطية  هي  اللجنة  وظيفة 

المشكالت  وتحديد  لها،  التابعة  للمنطقة 
ذات  الجهات  مع  وحلها  متابعتها  آلية  ووضع 
الصلة، وال عالقة مباشرة للجنة بالجانب المالي 

حيث شراء األدوية، ولم تتسلم أي مبلغ.

■ ما شكل التعاون مع منظمة الصحة العالمية؟
نتعاون مع المنظمة منذ فترة من خالل برامج 
الطبية،  اإلمـــدادات  بعض  وتلقي  التدريب 
و  الجراحة  مثل  الطوارئ  مستلزمات  خصوصا 
غيرها، و كان آخرها عيادة متنقلة تساهم في 
فحص وعالج بعض الجروح في بعض األحياء.

المعيشي  الوضع  تحسين  خطوات  ما   ■
لهذه األطقم؟

مرتبات  رفع  على  عملت  الطبية  األزمة  لجنة 
العناصر الطبية والطبية المساعدة في الجنوب 
جاذبة  منطقة  الجنوبية  المنطقة  تكون  حتى 
الرئاسي  قرار  وصدر  للعمل.  طاردة  وليست 
والطبية  الطبية  للعناصر  مالية  عالوة  بمنح 
175 %، و  الجنوب بنسبة  المساعدة بمنطقة 
المناطق مثل غات والقطرون والكفرة  بعض 

تصل إلى 200 %.
■ هل هناك خطة لالستعانة بأطقم طبية 

من الخارج؟
طبي،  عنصر  بـــ600  لالستعانة  خطة  هناك 
مساعد  و300عنصر  طبي،  عنصر   300 منهم 
من السودان وأوكرانيا وبنغالديش والفليبين، 
من  والموافقة  المراسالت  بعض  واستكملنا 
الرئاسي  المجلس  وخاطبنا  العمل،  وزارة 
إلصدار قرار بتشكيل لجنة من وزارتي الصحة 

والعمل.
■ مادا تقول للحكومات حول مركز سبها 

الطبي؟
تلتفت جيدا  أن  المختصة  الجهات  أتمنى من 
بكل  الصحي  القطاع  وتدعم  الجنوب،  إلى 

اإلمكانات.

04www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

السنة الثالثة
العدد 132

اخلميس
15 رمضان 1439 هــ

محليات31 مايو 2018 م

البيضاء - الوسط: يزيد الحبل

غزو القمامة.. شحات تغرق في مستنقعات اإلهمال

تعودنا على العمل تحت القصف

األزمة تهدد الصحة والبيئة .. وتطمس معالم المدينة التاريخية

عميد البلدية يقترح تحصيل 10 دنانير عن كل منزل مقابل إنهاء األزمة لحين عودة شركة الخدمات العامة

رغم القصف واالشتباكات وقلة اإلمكانات، يحرص 
مركز سبها الطبي على تقديم الخدمات الصحية 

وفق ما هو متوافر من إمكانات.
عبدالرحمن  الدكتور  يؤكد  الحوار،  هذا  وفي 
عريش مدير مركز سبها الطبي أن حكومة »الوفاق« كانت 

أكثر تعاونا من »الموقتة« في الملف الطبي، ويكشف عن 
خطة االستعانة بأطقم طبية من الخارج لخدمة أعداد كبيرة 
من المواطنين في الجنوب، إذ تشير التقديرات إلى أن 745 
ألف شخص ترددوا على المركز العام الماضي. وكان هذا 

نص الحوار.

مدير مركز سبها الطبي:

عدد المترددين للفحص الطبي حوار–رمضان كرنفودة
745 ألف شخص من مختلف 

مناطق الجنوب، أما حاالت اإليواء 
الطبي فوصلت إلى 21 ألفا

مواطنون: الحمالت التي قام بها 
المجلس البلدي أو الحرس البلدي 

أو مديرية أمن شحات مجرد »دعاية«



رمضان  شهر  األخضر  الجبل  منطقة  استقبلت 
األسعار  في  حــادة  ارتفاعات  بموجة  المبارك 
في  العدالة  غياب  مع  السيولة  في  حاد  ونقص 
يرون  المواطنون  وبات  منها،  المتوافر  توزيع 
أصبحت  فيما  »رفاهية«،  األساسية  المتطلبات 
مشكالت  حلول  قائمة  ضمن  الرحمن  موائد 

المواطنين.
التقتهم »الوسط« أن غياب  ورأى مواطنون 
جشع  في  أساسيا  عامال  يعد  المختصة  الجهات 
ارتفاعا  سجلت  التي  اللحوم  خصوصا  التجار 
يتساءل  فيما  أيضا،  القصابين  بين  واختالفا 
آخرون عن صرف بعض البنوك مبالغ متوسطة 
لمواجهة ارتفاع األسعار، بينما منحت المواطنين 

مبالغ ضئيلة جدا.

تصاعد غير مسبوق
المواد  أسعار  إن  المواطنين  من  عدد  يقول 
الغذائية ال تزال مرتفعة، وتضاعفت أسعار بعض 
أصناف الفواكه واالحتياجات الثانوية كالحلويات، 

بينما انخفضت أسعار الخضراوات.
ويرى عيسى عبدالخالق )البيضاء(، أن »أسعار 
اللحوم باهظة جدا وغير واقعية، وهناك اختالف 

بين القصابين تجاوز ثالثة دنانير«.
أن  )شحات(  عطااهلل  أحمد  يوضح  حين  في 
بعد  مسبوقة  غير  قفزة  سجلت  اللحوم  أسعار 
عالوة  متوسطة،  كانت  أن  بعد  رمضان،  حلول 
سعر  وصل  والتي  الفواكه،  أسعار  ارتفاع  على 
دينارا   14 إلى  أصنافها  أحد  في  الواحد  الكيلو 
ليبيا، ورأى عطااهلل أن المواطن بات يرى الكثير 
في  يشتريها  أن  يعتاد  كان  التي  األصناف  من 
رمضان كل عام، متطلبات ثانوية، حيث أصبح 
جدا،  والمحدودة  األساسية  المواد  على  التركز 
بينما هناك أناس يستصعب عليهم حتى شراء 

تلك المواد.
إلى  )شــحــات(  الدين  ــوري  ن سالم  وتطرق 
وجهاز  البلديات  في  االقتصاد  مراقبة  غياب 
إن  يقول  حيث  سواء،  حد  على  البلدي  الحرس 
األسعار التي أعلنتها المراقبة ال تجد أي واقع في 
األسواق حيث غياب عناصر الحرس البلدي، أدى 

إلى تمادي التجار واستغاللهم للمواطنين.
وطالب نوري الدين بتفعيل األجهزة الرقابية، 
واتخاذ إجراءات رادعة حيال المبالغين في ارتفاع 
الدولة واالنقسام  أن غياب  إلى  األسعار، مشيرا 

السياسي أدى إلى ما نحن فيه اآلن.
تشكيل  البلدي  شحات  مجلس  إقــرار  ورغــم 
والمباحث  األمنية  األجهزة  من  مكونة  لجنة 
الشركات  لمتابعة  المركزي؛  والدعم  العامة 
الغذائية  والمواد  التموينية  السلع  الموردة 
في  األسعار  ارتفاع  للحد من مشكلة  المختلفة، 

األسواق خالل شهر رمضان المبارك.
إال أن المواطنين يرون أنها لم تلمس شيئا 
من الواقع، بل ال تزال األسعار المرتفعة وال يزال 

المواطن يعاني.
إلى  القطعاني  الدين  نصر  اإلعالمي  ويشير 
تأثير تأخر الرواتب لمدة طويلة ونقص السيولة 
على استقبال رمضان هذا العام. ويضيف: هناك 
وأخرى  السلع  بعض  أسعار  في  بسيط  اختالف 
شاسعة في البعض اآلخر، وعموما تعودنا على 

هذا األمر.

وال يلقي القطعاني باللوم على جهاز الحرس 
إمكانات«،  بما يمتلك من  الذي »يعمل  البلدي 
مراقبة  وظيفة  هو  األسعار  »ضبط  يقول  لكنه 
االقتصاد وهذه هي التي نضع عليها اللوم في 

انفالت األسعار«.

مائدة الرحمن .. ستبقى الحل
الرحمن  مائدة  أن  المواطنين  من  عدد  ورأى 
إذ استمر  الليبية  الكثير من األسر  ستبقى مالذ 
الوضع كما هو عليه، مشيرا إلى أن العديد من 
التي  الرحمن  مائدة  عبر  غذاءها  تتلقى  األسر 
يتكفل العاملون عليها على إيصالها لمنازل تلك 

األسر، وذلك ألسباب اجتماعية.
المدن  مختلف  في  األحمر  الهالل  وينظم 
الرحمن  مائدة  األخضر،  الجبل  بمنطقة  الواقعة 
العاملة  ــدي  واألي والمغتربين  النازحة  لألسر 
مساعدات  تقديم  جانب  إلى  سنويا،  األجنبية 
وذوي  النازحة  لألسر  أساسية  سلعا  تتضمن 
الدخل المحدود، على سبيل المثال، نظم الهالل 
األحمر في شحات مائدة الرحمن التي تقام بمقر 

الفرع للفقراء والمغتربين والنازحين.
ورغم ما يمر به المواطنون في منطقة الجبل 
األخــرى،  الليبية  المدن  في  كغيرهم  األخضر، 
إال  مأساوي،  وواقع  صعبة  معيشية  أوضاع  من 
أن األنشطة المختلفة السنوية لم تختف نتيجة 

للواقع  وتحد  واضحة  رسالة  في  األوضاع  لتلك 
الرياضي  نشاطه  أطلق  الشرطة  اتحاد  المرير، 
وزارة  منتسبي  تستهدف  وبنغازي   البيضاء  في 
الداخلية في مباريات كرة القدم الخماسية، من 
يقيمها  التي  الرمضانية  األولــى  ــدورة  ال خالل 
بمدينة  ليبيا«  ألجــل  »التسامح  شعار  تحت 

البيضاء.
ويقول عضو اللجنة اإلعالمية للدوري، النقيب 
النشاط  إن  لـ»الوسط«  البرعصي،  هيبه  أحمد 
يتضمن مجموعتين، األولى في البيضاء والثانية 

في بنغازي.
وأضاف البرعصي: »الدورة في أيامها األولى 
األخضر،  الجبل  مديرية  بين  منافسات  شهدت 
والمكافحة  ــوازات،  ــج وال الجنائية  والمباحث 
الساحل  مديرية  إلى  إضافة  المدنية،  واألحوال 

مع فرق الشرطة الكهربائية، والشرطة الزراعية 
مع فريق أمن المنشآت«.

حنانة  بمنطقة  تتواصل  آخــر،  نشاط  وفي 
إحدى ضواحي بلدة شحات شرق البالد، فعاليات 

البطولة الرياضية عمر داوود.
مقسمين  فريقا   16 فعالياتها  في  ويشارك 
الجبل  ــدن  م مختلف  مــن  مجموعات   4 ــى  إل
أندية  من  واسعة  رعاية  شهدت  كما  األخضر، 
الجهات  وبــعــض  الجبل  وشــبــاب  الصداقـة 
على  حرصا  الحنانة،  منطقة  وأهالي  الحكومية 
بالشكل  وإظــهــاره  الرمضاني  الـــدوري  نجاح 
أن  البطولة  المنظمة  اللجنة  وأكدت  المتميـز، 
بجوائز وهدايا  الدوري سيظفرون  الفائزين في 
استعراضية  مباراة  تنظيمها  عن  فضال  قيمة، 
روح  على  ستكون  والتي  التتويج  نهائي  قبل 
فقيد نادي الصداقة الالعب السابق )آدم محمد 

بومرادة(.
السنوسي  علي  بن  محمد  جامعة  ونظمت 
شعرية  أمسية  البيضاء  مدينة  في  اإلسالمية 
للعديد من الشعراء، كما افتتح بمسجد بالل بن 
المحلية  ليبيا  مسابقة  البيضاء  مدينة  في  رباح 
لحفظ وتجويد القرآن الكريم بدورتها السابعة 
األوقــاف  مكاتب  أغلب  بمشاركة  والعشرين، 
اإلسالمية في ربوع البالد، حيث تنقسم جوانب 
والنصف  كامال،  الكريم  القرآن  إلى  المسابقة 
من  األخير  والربع  الكريم،  القرآن  من  األخير 

القرآن الكريم.
ومحاولة  خانقة  معيشية  ظــروف  بين  ومــا 
يجد  ــزان،  األح تالل  وسط  الفرحة  عن  البحث 
المواطن نفسه في منتصف الشهر الكريم أمام 

تساؤل كبير.. متى الحل؟؟

الثانوية  الشهادة  المتحانات  االستعدادات  وتيرة  تتسارع 
العليا  والمعاهد  والكليات  بالجامعات  تنظيمها  المزمع 
للمرة األولى في منتصف يوليو المقبل، فيما يتزايد الجدل 
بشأن هذا القرار الذي رأى فيه البعض تشكيكا في قدرات 

المعلمين.
اتخذ  القرار  هذا  أن  بوسليم  البلدي  المجلس  واعتبر 
التي تضمن  دون إجراءات عملية مدروسة للجوانب كافة 
االمتحان  طريق  عن  التعليمية  العملية  إتمام  سير  نجاح 
مع  تشاور  البلدي  المجلس  أن  البيان  وأوضــح  النهائي. 
التعليم  بمرحلة  الــمــدارس  ومــديــري  التعليم،  مراقبة 
أن  مضيفا  األمــور،  وأولياء  المختصين  وبعض  الثانوي، 
القرار يبعث رسالة للمعلمين بالتشكيك في قدرتهم على 

اإلشراف على سير عملية االمتحانات.
عثمان  الوطني،  الوفاق  بحكومة  التعليم  وزيــر  لكن 
الشهادات  امتحانات  إجراء  من  »غايتنا  قال:  عبدالجليل، 
معرفة  هي  الجامعية  والقاعات  المدرجات  في  الثانوية 
المجتهدين  إلنصاف  الحقيقي  العلمي  التحصيل  مستوى 
كما  منخفضة  نجاح  ونسب  معدالت  تحقيق  وليس  منهم 

يروج له«.
الوفاق،  بحكومة  التعليم  وزارة  وكيل  اعتبر  جهته،  من 
إلجراء  ــوزارة  ال اعتمدتها  التي  الخطة  أن  جمعة،  عــادل 
الحد  بهدف  جاءت  العام،  لهذا  العامة  الشهادة  امتحانات 
من ظاهرة الغش التي تفشت بشكل كبير خالل السنوات 
الثانوية  الشهادة  امتحانات  أن  جمعة  وأضــاف  األخيرة. 
الليبيين،  جميع  من  به  االهتمام  يجب  وطني  مشروع 
مشيرا إلى أن اللجنة العليا لالمتحانات في تواصل مستمر 
سير  إلنجاح  بالبلديات  والخدمية  األمنية  الجهات  مع 
للوزارة،  التابعة  كافة  التعليمية  المناطق  في  االمتحانات 

وفق قوله.
لالمتحانات خالل  العليا  اللجنة  ناقشت  األثناء،  في هذه 
اجتماع اإلثنين الماضي آليات التواصل مع عمداء البلديات 
المقار  المقترحة لكل  ومديري اإلدارات والمكاتب واللجان 
العليا  اللجنة  تشمل  بحيث  مهامها  وتحديد  االمتحانية 
والمراقبة  اإلشراف  ولجنة  المركزية  واللجنة  لالمتحانات 

وكذلك لجنة المتابعة واللجنة األمنية ولجنة الخدمات.
وتأكيدا على المضي في هذا القرار، أعلنت اللجنة العليا 
التي ستشهد إجراء  النهائية للجان  المقار  لالمتحانات عن 
الساحل  بلديات  نطاق  في  الواقعة  بالمدارس  االمتحانات 
والجميل  والعجيالت  وزوارة  وصبراتة  )صرمان  الغربي 
العليا  اللجنة  عضو  وأكــد  والــزاويــة(.  ورقدالين  وزلطن 

لالمتحانات، جمال الفردغ، انتهاء اللجنة من تحديد أماكن 
كافة،  الجامعية  المقار  تفقدها  بعد  االمتحانية  اللجان 
المالئمة  والظروف  الالزمة  اإلمكانات  توافر  من  وتأكدها 

فيها ألداء هذه االمتحانات.
ووفقا  تامة  بعناية  المواقع  اختيار  الـــوزارة  ــدت  وأك
للطلبة  الظروف  أفضل  توفير  تضمن  ومعايير  لشروط 
لألماكن  تفقدية  ــارات  ــ زي بعد  االمــتــحــانــات،  ــراء  إلجـ
العليا،  والمعاهد  والكليات  بالجامعات  كافة  المستهدفة 
لتجهيزات  ارتياحها  لالمتحانات  العليا  اللجنة  أبدت  كما 
العليا  التقنية  معاهد  في  الثانوية  الشهادة  امتحانات 

والكليات التقنية لمنطقتي الجبل الغربي وباطن الجبل.
العليا  التقنية  »المعاهد  إن  اللجنة  أعضاء  أحد  وقال 
الجبل  وباطن  الغربي  الجبل  بمنطقتي  التقنية  والكليات 
كل  »ستكون  مضيفا:  الطالب«،  أبنائنا  استقبال  جاهزة 
الظروف مالئمة إلجراء االمتحانات النهائية لطلبة الشهادة 

الثانوية، وال سيما األمنية والمواصالت«.
في هذه الغضون، تستعد وزارة التعليم إلجراء امتحان 
طرابلس«،  بجامعة  الثانوية  الشهادة  لطلبة  تجريبي 
وكلفت اللجنة العليا »اتحادات الطلبة بالجامعات والكليات 

بالشفرات  التعامل  كيفية  لشرح  آلية  لوضع  والمعاهد« 
الهاتفية المخصصة للطالب.

مايو  من  العشرين  في  عقد  األمــنــي،  الصعيد  على 
الماضي اجتماع موسع بمقر مديرية أمن طرابلس حضره 
رفيعة  أمنية  وقيادات  الكبرى  طرابلس  بلديات  عمداء 
الثانوية  الشهادة  امتحانات  إلجــراء  االستعدادات  لبحث 
جامعة  قاعات  داخل  التجميع«  »نظام  وفق  ستجري  التي 

طرابلس.
العميد  الداخلية  بـــوزارة  المفوض  االجتماع  وضــم 
منطقة  وآمر  االجتماع،  ترأس  الذي  عاشور  عبدالسالم 
ومدير  ــروان،  م عبدالباسط  اللواء  العسكرية  طرابلس 
أمن طرابلس العقيد صالح الدين السموعي، ومدير أمن 
ورؤساء  األمنية،  للشؤون  األمن  مدير  ومساعد  جنزور، 

األجهزة األمنية.
على  لالمتحانات  االســتــعــدادات  انطلقت  ــك،  ذل إلــى 
صعيد الحكومة الموقتة، التي أعلنت أن انطالق امتحانات 
العلمي واألدبي والديني من  بأقسامها  الثانوية  الشهادة 
14 يوليو حتى 26 يوليو المقبل في المدن كافة الخاضعة 

لسيطرة الحكومة.

امتحانات الثانوية العامة في مدرجات الجامعة

تحقيقات05 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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مواطنون: غياب مراقبة 
االقتصاد في البلديات وجهاز 

الحرس البلدي

البيضاء – يزيد الحبل 

رمضان في الجبل األخضر :

تعليم الوفاق اعتبرتها »مشروعا قوميا«

»موائد الرحمن« املالذ األخير من »الغالء«

فعاليات رياضية وثقافية تتحدى األوضاع المعيشية الصعبة

النهر  لــه  يتعرض  يوميا  واقــعــا  السرقات  باتت 
مطالبة  إلى  النهر  جهاز  دعا  الذي  األمر  الصناعي، 
السرقة  عمليات  إليقاف  بالتدخل  األمنية  الجهات 
مياه  نقل  خطوط  على  المتكررة  واالعــتــداءات 

منظومة الحساونة سهل الجفارة.
واكتشفت فرق المراقبة عمليات سرقة ألكثر من 
صمام هوائي في المسار الشرقي للمشروع، حسب 
الهوائي  الصمام  أن  أوضح  الجهاز  عن  صادر  بيان 
كان يستخدم في تفريغ الهواء عند التعبئة والتقليل 
نفذت  السرقة  عملية  أن  إلى  مشيرا  الضغط،  من 
المغذي  الشرقي  المسار  صمام  صيانة  اكتمال  بعد 

للمنطقة الوسطى.
فعلي سبيل المثال، تعاني بلدية سرت من نقص 
من  المتكررة  التعديات  مشاكل  بسبب  المياه  في 
قبل المواطنين الخارجين عن القانون على مسارات 
الشبكة  بانهيار  يهدد  مما  الصناعي،  النهر  مشروع 
والغربيات  جــارف  وادي  بمناطق  المياه  وانقطاع 
بسرت  سكنية  وحــدة   700 وحي  والسد  والظهير 

ومناطق أخرى سكنية وزراعية واقعة شرق سرت.
بلدية  عميد  بين  األسبوع  هذا  اجتماع  وخالل 
سرت مختار المعداني، مع رئيس لجنة إدارة بجهاز 
الوسطى  المنطقة  الصناعي  النهر  مياه  استثمار 
الوصالت  إزالة  أعمال  في  البدء  على  االتفاق  جرى 
غير الشرعية، وكذلك مخاطبة موقع السدادة بجهاز 
سرت  تزويد  بشأن  الصناعي  النهر  مشروع  تنفيذ 
بكمية مياه إضافية من الشبكة الغربية تساهم في 

استقرار اإلمداد المائي.
معيتيق،  أحمد  الرئاسي،  المجلس  عضو  وكان 
مع  الــجــاري،  مايو  أول  عقده  اجتماع  خــالل  بحث 
بجهاز  الجفارة  الحساونة  لمنظومة  العام  المدير 
النهر،  المسؤولين بجهاز  الصناعي وعدد من  النهر 
توقف  إلى  أدت  التي  والسرقات  األمنية  االختراقات 
الذي ترتب عليه  األمر  المياه،  اآلبار عن ضخ  بعض 
بالمنطقة  والمدن  المناطق  بعض  إمداد  في  عجز 

الغربية بالمياه.
ــار  واآلب النهر  منظومة  أهمية  معيتيق  ــد  وأك
للشرب  الصالحة  المياه  توفير  في  بها  الملحقة 
تعريف  على  والعمل  المناطق،  كل  في  للمواطنين 
عليها  المحافظة  ــل  أج مــن  بأهميتها  السكان 
بحكومة  المحلي  الحكم  وزارة  كانت  وحمايتها، 
النهر  مشروع  وإدارة  تنفيذ  وجهاز  الوطني،  الوفاق 
الخروقات  لمناقشة  عمل  ورشــة  نظما  الصناعي 
الصناعي،  النهر  مشروع  المهددة  والــتــجــاوزات 
وتخلل  المعنيين.  المسؤولين  من  عدد  بمشاركة 
االعــتــداءات  حجم  يوضح  ضوئي  عــرض  الــورشــة 
باآلونة  النهر  منظومة  له  تعرضت  الذي  والتخريب 

األخيرة.
الصناعي  النهر  مياه  ضــخ  أنابيب  وتتعرض 
التي  القانونية  غير  التوصيالت  عن  فضال  لسرقات، 
في  كبير  وفقد  الهواء،  إتالف صمامات  في  تسببت 
ضخ المياه، إضافة إلى حاالت التخريب التي تعرضت 
الصناعي  النهر  لجهاز  التابعة  الكهرباء  محطات  لها 
أثر  مما  الجوفية  اآلبار  وتخريب  إتالف  في  وتسببت 
سلبا على القدرة اإلنتاجية لمنظومة النهر الصناعي 

سهل الجفارة.

السرقات املتكررة تستنزف »النهر الصناعي«
سرت–الوسط

طرابلس–الوسط

<   متطوعون من الهالل األحمر في شحات خالل توزيع الوجبات الرمضانية<   الخضروات كانت االستثناء من موجة الغالء

<  مدرجات وقاعات جامعة بني وليد

<   تفاوت في أسعار اللحوم بين قصاب وآخر
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المباحثات تتركز حول مفهوم »نزع األسلحة النووية«

المنفردة«  »الذئاب  بعمليات  يسمى  وما  »داعش«  تنظيم  عاد شبح 
إلى شوراع أوروبا بعد أن وصف القضاء البلجيكي الهجوم الذي أوقع 
ثالثة قتلى الثالثاء في مدينة لييج بشرق البالد، بينهم شرطيتان، بأنه 

»جريمة قتل إرهابية ومحاولة قتل إرهابية«.
أن  روغن  وينكي  الفيدرالية  العامة  النيابة  باسم  متحدثة  وأعلنت 
»عناصر التحقيق األولية تشير إلى أنه قد يكون اعتداء إرهابيا« مشيرة 
إلى أن التحقيق »يتركز حاليا لمعرفة إن كان )المنفذ( تحرك بمفرده«.

ولفتت المتحدثة إلى أنه يشتبه بارتكاب الرجل البالغ من العمر 31 
عاما »جريمة قتل« في الليلة السابقة لهجوم لييج، مضيفة أن »ظروف 
الذي  المهاجم،  ووصفت  منفرد«.  تحقيق  موضع  هي  الوقائع  هذه 
أردته الشرطة قتيال، بأنه »ارهابي« اعتنق الفكر الديني المتطرف أثناء 

وجوده في السجن.
»بنجامين  يدعى  إنه  محلية  إعالم  وسائل  قالت  الذي  والمهاجم 
مرات  السجن  بسببها  أودع  سوابق  صاحب  هو  عاما(   36( هيرمان« 
عدة، وقد تسّلح صباح الثالثاء بسالح أبيض وقصد في الصباح شارعا 
رئيسيا في وسط المدينة وسار خلف شرطيتين قبل أن يباغتهما من 
عليهما  ويجهز  سالحهما  على  يستولي  ثم  عديدة  بطعنات  الخلف 

بواسطته، بحسب المدعي العام في لييج فيليب دوليو.
داخل  كان  شاب  على  النار  وأطلق  سيره  المهاجم  أكمل  وبعدها، 
سيارة متوقفة في المكان فأرداه قتيال. ثم دخل مدرسة ثانوية واحتجز 
التالمذة من الخلف ولم  إحدى موظفاتها رهينة، في حين تم إخراج 
المدرسة خرج  الى  االمن  قوات  ولدى وصول  بأذى.  منهم  أي  يصب 
المسلح وراح يطلق النار تجاههم، فأصاب أربعة شرطيين بجروح قبل 

أن يرديه هؤالء قتيال.
شارل  البلجيكي  الوزراء  رئيس  أدان  »تويتر«،  على  تغريدة  وفي 
إلى  االعتداء  في  بالتحقيق  وعهد  واألعمى«.  الجبان  »العنف  ميشال 

قاضي تحقيق متخصص بقضايا اإلرهاب.

فيديو لحظة الهجوم
وأظهر تسجيل فيديو صوره أحد المارة وبثه التلفزيون الرسمي في 
بلجيكا المسّلح وهو يصرخ »اهلل أكبر« خالل اجتيازه الطرقات وسط 
حالة من الذعر حوله. وفي فيديو آخر يسمع صوت إطالق نار بطريقة 

سريعة وكثيفة، ثم يظهر بعدها الرجل ممددا على األرض.
وبحسب وسائل إعالم فإن هيرمان صاحب سوابق جنائية تشمل 
بسببها  أدخل  وقد  بالمخدرات  واتجار  وإيذاء  وضرب  سرقة  جرائم 
السجن مرات عديدة كانت أوالها في 2003. وأثناء وجوده في سجن 
النفين )شرق( رصدت الشرطة تقرّبه من سجناء إسالميين متشددين 
في  هيرمان  اسم  وأدرجت  المتطرف،  الفكر  أحدهم  يد  على  اعتنق 

وزير  عن  »بلجا«  البلجيكية  األنباء  وكالة  ونقلت  المتطرفين.  قائمة 
إذن  بموجب  السجن  من  خرج  المهاجم  إن  قوله  غينز  كوين  العدل 
خروج لفترة وجيزة وكان يفترض به أن يعود إليه كما سبق وأن فعل 
مرارا. وأوضح الوزير أن هيرمان سبق وأن حصل على 20 إذن خروج 
من السجن وكان في كل مرة يعود بعدها إلى سجنه من دون حدوث 

أي مشاكل.

قتيل رابع
وأوضح مصدر مطلع على التحقيق أن هيرمان كان »في حالة هروب 
في  اإلثنين  أمس«  مساء  قتل  جريمة  »ارتكب  بعدما  األمام«  إلى 
منطقة »أون« الواقعة جنوب البالد. ورجح المصدر أن يكون هيرمان 
واحدا من »الذئاب المنفردة« الذين تأثروا بالفكر المتطرف وقرروا 
القيام منفردين بهجمات إرهابية دون تلقي أوامر من تنظيم مركزي 

ك»داعش«.
منطقة  في  عثرت  السلطات  فإن  محلية  إعالم  وسائل  وبحسب 
»أون« على مدمن مخدرات يبلغ من العمر 30 عاما جثة هامدة في 
النيابة  منزله وهي ترجح أن يكون قد قتل بواسطة مطرقة. ولكن 
منطقة  لها  تتبع  التي  البلجيكية  لوكسمبورغ  مقاطعة  في  العامة 
»أون« رفضت »في الوقت الراهن« الربط بين جريمة القتل في أون 

والهجوم اإلرهابي في لييج.
كريستيان  قال  الثالثاء  ظهر  بعد  عقده  صحافي  مؤتمر  وخالل 
كان  المجرم  هدف  أن  الواضح  »من  إنه  لييج،  شرطة  قائد  بوبير، 
في  أحد  قتل  يكن  لم  هدفه  أن  على  مشددا  الشرطة«،  مهاجمة 
والدولة  والمؤسسات  األمن  بقوات  األذى  »إلحاق  بل  المدرسة 

البلجيكية«.
وأضاف أن الشرطيتين القتيلتين تبلغان من العمر 45 و53 عاما، 
في حين أن معظم إصابات الشرطيين األربعة اآلخرين الذين أصيبوا 
وأحدهم  اليد،  أو  الساق  في  المهاجم  مع  النار  إطالق  تبادل  خالل 
أصيب في الشريان الفخذي وكانت حياته في خطر لكنه خضع لعملية 
جراحية ويبدو أن الخطر قد زال عنه. وتمت معالجة أحد الشرطيين 
األربعة وخرج من المستشفى، في حين أن الثالثة الباقين ال يزالون 

في المستشفى.
أن  قبل  المهاجم  فيها  احتمى  التي  الثانوية  المدرسة  أما تالمذة 
تقتله الشرطة فهم جميعا بخير لكن المدرسة أغلقت أبوابها أمس 
نفسية  رعاية  السلطات  أمنّت  كما  الخميس.  اليوم  كذلك  وستبقى 

للتالمذة.
وتعيش بلجيكا حالة استنفار قصوى منذ تفكيك خلية إرهابية في 
أن كانت تخطط لشن هجوم  2015 بعد  يناير  بلدة »فيرفييه« في 
على قوات الشرطة. وخلية »فيرفييه« مرتبطة ايضا ب»عبد الحميد 
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شخصا في باريس وتبناها تنظيم »داعش«.

المتحدة،  الواليات  إلى  كبير  توجه جنرال كوري شمالي 
المستوى  هذا  على  األولى  هي  بزيارة  للقيام  الثالثاء، 
تقارير  وفق  سنوات،  منذ  شمالية  كورية  لشخصية 
صحفية، فيما تتواصل تحضيرات البلدين لقمة مرتقبة 

وغير مسبوقة بين دونالد ترامب وكيم جونغ أون.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن الجنرال كيم يونغ شول 
وصل إلى مطار بكين الثالثاء، وكان من المقرر أن يغادر 
إلى نيويورك أمس األربعاء بعد محادثات مع المسؤولين 
الجنوبية  الكورية  »يونهاب«  وكالة  بحسب  الصينيين، 

لالنباء نقاًل عن مصادر دبلوماسية.
وتأتي الزيارة في إطار تقارب دبلوماسي، فيما تتسارع 
االستعدادات للقمة التي لم تحسم مسألة انعقادها بعد 
في  الشمالي  الكوري  والزعيم  األميركي  الرئيس  بين 

سنغافورة في 12 يونيو المقبل.
وكان ترامب أعلن إلغاء القمة األسبوع الماضي مشيرًا 
إلى »عداء مفتوح« من جانب الشمال، ولكنه ترك الباب 
قرأه  الذي  الخطاب  في  القمة  عقد  الحتماالت  مواربًا 
بيونغ  زيارة  له  الذي سبق  بومبيو،  مايك  خارجيته  وزير 
لكن  مرتين.  كيم،  الشمالي،  الكوري  الزعيم  ولقاء  يانغ 
الجانبين خففا منذ ذلك الحين خطابهما ويبدو أن مياه 

التحضيرات عادت إلى مجاريها.
سفير  يتقدمهم  أميركيون،  مفاوضون  والتقى 
الكوريين  نظراءهم  كيم،  سونغ  الليبين  لدى  واشنطن 
التي  الهدنة)بانموجوم(،  قرية  في  األحد  الشماليين 
تفصل بين الكوريتين. كما بذل رئيس كوريا الجنوبية 
خالل  من  القمة  إلنقاذ  مضنية  جهودًا  جاي-إن  مون 
اتصاالته مع ترامب. وعقد الرئيس مون لقاء قمة مفاجئًا 
منزوعة  المنطقة  السبت في  الشمالي، كيم،  مع نظيره 
المشاركة  على  لحثه  البلدين  بين  الحدود  على  السالح 

في القمة.
فريقًا  إن  الثالثاء،  األميركية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
آخر يضم مسؤولين من البيت األبيض توجه أيضًا إلى 

سنغافورة لمناقشة المسائل اللوجستية.
وقال شونغ سونغ-يون المحلل لدى المعهد الكوري 
للوحدة الوطنية إن الجنرال كيم يونغ شول سيكون أبرز 
المتحدة  الواليات  أرض  تطأ  شمالية  كورية  شخصية 
منذ لقاء الجنرال جو ميونغ روك بالرئيس األميركي بيل 

كلينتون في 2000.
اليمنى  اليد  شول  يونغ  كيم  الجنرال  كان  وطالما 
في  األهمية  بالغ  دورًا  ولعب  الشمالي،  الكوري  للزعيم 
األزمة  إنهاء  إلى  الهادفة  الدبلوماسية األخيرة  الجوالت 

النووية في شبه الجزيرة الكورية.
وخالل الحفل الختامي لأللعاب األولمبية الشتوية في 
إيفانكا  إلى جانب  الجنوبية، جلس  بيونغ تشانغ بكوريا 

ترامب ابنة الرئيس األميركي.
إلى  األخيرتين  رحلتيه  في  أون  جونغ  كيم  رافق  كما 
مع  محادثات  وأجرى  جينبينغ  الرئيس شي  للقاء  الصين 

وزير الخارجية مايك بومبيو عندما زار بيونغ يانغ.

شخصية مثيرة للجدل
الجنوبية، حيث  الجنرال كيم في كوريا  وُأثير جدٌل حول 
السفينة  غرق  لحادثة  التخطيط  في  بالمسؤولية  يتهم 
الحربية »شيونان« في 2010، التي قتل فيها 46 بحارًا 

في هجوم، تنفي كوريا الشمالية أي ضلوع لها فيه.
وهو تولى من 2009 إلى 2016 إدارة المكتب العام 

لالستطالع الكوري الشمالي، الوحدة المكلفة الهجمات 
اإللكترونية وجمع االستخبارات.

برامجها  الشمالية  كوريا  عززت  الفترة  تلك  وخالل 
باختراق مجموعة »سوني بيكتشرز«  للقرصنة واتهمت 
أميركي  فيلم كوميدي  لوقف إطالق  ُاعتبر محاولة  الذي 

يهزأ من نظام كيم جونغ أون.
المتحدة  الواليات  في  كيم  يشارك  أن  المقرر  ومن 
الشماليين  الكوريين  المسؤولين  بين  مكثفة  لقاءات 

واألميركيين.
من جهة ثانية، ذكرت شبكة »إن إتش كي« اليابانية 
أن كيم شانغ-سون، كبير موظفي كيم جونغ أون، وصل 
في  له  مصورًا  شريطًا  وبثت  االثنين،  سنغافورة  إلى 

المطار بمواكبة ثالثة حراس شخصيين.
على  أميركية،  حكومية  طائرة  غادرت  أيضًا  واالثنين 
متنها وفد يضم جو هيغين، كبير موظفي البيت األبيض 
في  الجوية  يوكوتا  قاعدة  من  العمليات،  عن  المسؤول 
اليابان، متوجهة إلى سنغافورة، بحسب شبكة »إن إتش 
كي«. وذكرت جريدةة »واشنطن بوست« أن المحادثات 
األسبوع  هذا  ستتواصل  السالح  المنزوعة  المنطقة  في 

بين مسؤولين أميركيين وكوريين شماليين.
وبثت وسائل اإلعالم الكورية الجنوبية مشاهد تظهر 
السفير  إحداها  تقل  األميركية،  للسفارة  تابعة  سيارات 
سونغ كيم، وهي تغادر فندقًا في سول الثالثاء، لكن لم 
ترد تفاصيل حول ما إذا كان الموكب عائدًا إلى المنطقة 

المنزوعة السالح.
أسبوعين  من  أكثر  المسؤولين  أمام  يتبق  ولم 
الذي  المكان  الشائكة مثل  اللوجستية  التفاصيل  إلنهاء 
سيتمكن  وكيف  سنغافورة،  في  المحادثات  فيه  ستجرى 
إلى هناك  السفر  الشماليون من  الكوريون  المسؤولون 

في ظل العقوبات الدولية المفروضة.
أجندة  االتفاق على  أخرى في  رئيسية  وتتمثل مهمة 
األرجح  على  ستكون  األساسية  فالعقبة  المحادثات. 
مفهوم »نزع األسلحة النووية«، والجانبان يقوالن إنهما 

يريدان ذلك لكن هناك فجوة كبيرة بين تعريفهما له.
بسرعة  الشمالية  كوريا  تتخلى  أن  واشنطن  وتريد 
عن أسلحتها النووية، بطريقة يمكن التأكد منها مقابل 

تخفيف العقوبات وتقديم مساعدات اقتصادية.
لكن المحللين يعتقدون أن كوريا الشمالية لن تكون 
على استعداد للتخلي عن ردعها النووي ما لم تقدم لها 
إطاحة  المتحدة  الواليات  محاولة  بعدم  أمنية  ضمانات 

نظامها.

قلق ياباني
الياباني  الوزراء  رئيس  أن  الثالثاء،  طوكيو،  أعلنت  كما 
لمناقشة  ترامب  مع  هاتفية  مباحثات  أجرى  آبي  شنزو 
واتفق  الشمالية.  كوريا  رئيس  مع  القمة  من  المتوقع 
آبي مع ترامب على عقد اجتماع ثنائي قبل القمة المقرر 
لها 12 يونيو، وليكون آخر زعيم آسيوي يلتقي بالرئيس 

األميركي قبل توجهه إلى سنغافورة.
وبينما تتركز القمة المتوقعة على قضية نزع السالح 
تريد  طوكيو  فإن  الكورية،  الجزيرة  شبه  في  النووي 
كذلك أن تتضمن المباحثات البرنامج الصاروخي لكوريا 
التي  المدى،  قصيرة  الصواريخ  ذلك  في  بما  الشمالية، 
تمثل تهديدًا مباشرًا لجارتيها، كوريا الجنوبية واليابان.

بشدة  يحتاج  ترامب  أن  أميركيون  مراقبون  ويرى 
لنجاح اجتماعه الصعب مع كيم؛ وذلك لكي يثبت قدرته 
على التوصل التفاقية تتعلق بنزع السالح النووي أفضل 
إيران.  مع  أوباما  باراك  لها سلفه  التي توصل  تلك  من 
الذي  النووي  االتفاق  من  انسحابه  أعلن  ترامب  وكان 
 2015 العام  الكبرى مع طهران في صيف  القوى  وقعته 
إيران  لتخلي  كافية  ضمانات  على  يحتوي  ال  أنه  بزعم 
لطهران  السماح  بجانب  النووي،  برنامجها  عن  الكامل 
بالحصول على مليارات الدوالرات من األموال المجمدة 
في المصارف األميركية، وهو ما سمح لها بتعزيز نفوذها 
اإلقليمي في الشرق األوسط، وتحديدًا في سورية ولبنان 

والعراق واليمن.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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بروكسل–وكاالت

سول–وكاالت

تزايد احتماالت عقد قمة ترامب ـــ كيم 
مع توجه أرفع مسؤول كوري شمالي إلى واشنطن

<   الجنرال الكوري الشمالي كيم يونغ شول  في اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون 

سجل إجرامي للمتهم بارتكاب الحادث

اإلرهاب يعود إلى بلجيكا بهجوم أوقع ثالثة قتلى

املجر تتحدى االتحاد األوروبي وتجرم مساعدة املهاجرين غير الشرعيني
رغبة بودابست–وكاالت يعكس  القانون  أن  مضيفا  أوال«،  تأتي  أن  يجب  للمجر 

 8 في  البرلمانية  االنتخابات  في  عنها  التعبير  تم  التي  الشعب 
ابريل الفائت.

تعهد  الفائت،  الشهر  التشريعية  االنتخابات  اكتساحه  ومنذ 
أنشطة  من  الحد  في  باإلسراع  للهجرة  المعادي  الوزراء  رئيس 

منظمات غير حكومية يمولها الملياردير األميركي، سوروس.
ويتهم رئيس الوزراء المجري الذي أعيد انتخابه لوالية ثالثة 
المجر  إغراق  يريد  بأنه  عاما   87 البالغ  سوروس  التوالي،  على 
في  يمولها  التي  المنظمات  ويستخدم  بالمهاجرين  واوروبا 

العالم أجمع وخصوصا في شرق أوروبا لتحقيق هذا الهدف.
يحظر  قد  فإنه  القانون  المجريون  المواطنون  خالف  ما  وإذا 
قد  فيما  الحدود،  منطقة  من  كلم   8 حتى  االقتراب  عليهم 

يتعرض األجانب المخالفون للطرد من البالد.
ودعت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
المجر الثالثاء لـ»سحب القوانين« التي قالت إنها »ستحد بشكل 
دعم  على  واألفراد  الحكومية  غير  المنظمات  قدرة  من  كبير 

طالبي اللجوء والالجئين«.

تعمل الحكومة المجرية على صياغة تشريعات قانونية لتجريم 
اللجوء.  الشرعيين في سعيهم لطلب  المهاجرين غير  مساعدة 
وإذا أقرت المقترحات بصيغتها الحالية، ستصبح مساعدة طالبي 
المشورة  أو  الطعام  أو تقديم  الطلبات  اللجوء على ملء نماذج 
لهم عمال جنائيا، وذلك في تحد واضح من رئيس الوزراء المجري 

اليميني، فيكتور، أوربان لإلتحاد األوروبي.
وتعارض كل من المجر وسلوفاكيا وبولندا والتشيك برنامجا 
من  الجئ  ألف   160 توزيع  إعادة  إلى  يهدف  األوروبي  لالتحاد 
عن  الضغط  لتخفيف  أخرى  أوروبية  دول  إلى  وأريتريا  سورية 

اليونان وإيطاليا.
التي  المقترحة  التشريعات  الثالثاء  المجري  البرلمان  وناقش 
المهاجرين  من  قليال  عددا  أن  من  بالرغم  أوربان،  بها  تقدم 
على  المحكم  السياج  بسبب  المجرية،  األراضي  دخول  يحاول 

الحدود.

المدني  »التحالف  المحافظ،  القومي  أوربان  حزب  ويحوز 
المجري « )فيديس( على ثلثي مقاعد البرلمان. ويتوقع أن يجري 
التصويت على القانون األسبوع القادم. وكان أوربان قد انتخب 

قبل نحو شهرين ليرأس الحكومة فترة ثالثة.
أصل  من  األمريكي  الملياردير  المجرية  الحكومة  وتتهم 
أوروبا،  إلى  المسلمين  هجرة  بتشجيع  سوروس،  جورج  مجري 
العالقات  مجلس  أمام  ألقاها  كلمة  في  سوروس  نفاه  ما  وهو 
الخارجية األوروبي الثالثاء .قال في كلمته إن أوربان يتحدى قيم 

االتحاد األوروبي.
الجديدة،  التشريعات  المؤيدون ألوربان على  النواب  وأطلق 
»أوقفوا سوروس«، وقال أوربان إنها تستهدف المنظمات التي 

تقدم مساعدات للمهاجرين غير الشرعيين.
وحسب ما جاء في نص القانون، فإن مساعدة طالبي اللجوء 
عقوبة  إنزال  إلى  تؤدي  قد  الجىء  وضعية  على  الحصول  على 
السجن لمدة تصل لعام، إذا لم يكن هؤالء الالجئون في خطر 

داهم أو قد دخلوا المجر بشكل غير قانوني.
األمنية  »المصالح  إن  دوموتور  سسابا  الداخلية  وزير  وقال 

يقودها  التي  المؤسسة  أعلنت  الجديد،  للقانون  واستباقا 
أجواء  مواجهة  »في  أنها  بيان  في  الماضي  األسبوع  سورس 
تنقل  القمع،  من  مزيد  إلى  تنحو  المجر  في  وقانونية  سياسية 
من  وطاقمها  الدولية  عملياتها  سوسايتي"  "اوبن  مؤسسة 

بودابست إلى العاصمة األلمانية.
وفي مارس الفائت، فتحت مفوضية فينيس التابعة لالتحاد 
االتحاد  قيم  مع  القوانين  هذه  توافق  في  تحقيقا  األوروبي 
ولكن  المقبل.  الشهر  برأيها  تدلي  أن  المقرر  ومن  األوروبي، 
وزير الداخلية، دوموتور، صرح الثالثاء أنه »ال أحد يستطيع أن 

يوجه إنذارا إلى المجر«.
بالسجن  أحكاما  إن  الثالثاء  هيرالب«  »مجر  صحيفة  وقالت 
تهريب  على  يساعد  من  تنتظر  وسنة  أيام  بضعة  بين  تتراوح 

طالبي اللجوء أو يقدم مساعدات أخرى لهم.
عام  الجئ  مليون  لحوالي  انتقالية  محطة  المجر  وكانت 
2015، متجهين إلى أوروبا الغربية هربا من النزاعات المسلحة 
في سوريا والعراق وأفغانستان، لكن تشديد اإلجراءات األمنية 

<     رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على الحدود في دول البلقان وضع حدا لموجات اللجوء.

<      عناصر شرطة وعربة إسعاف في مكان إطالق النار في لييج بشرق بلجيكا 

انتخابات مبكرة في 2019

إيطاليا في أزمة مع فشل تشكيل حكومة ومطالب بإقالة الرئيس
تترقب إيطاليا التشكيلة الحكومية التي سيعرضها 
في  التقشف  لسياسة  المؤيد  كوتاريلي،  كارلو 
الموازنة في ظل تضاؤل فرص حصولها على ثقة 
البرلمان الذي يسيطر عليه الشعبويون المشككون 

باالتحاد األوروبي.
كوتاريلي  أن  يبدو  الراهنة،  األوضاع  ظل  وفي 
لن يتمكن من إدارة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة 
إخراج  أن  إعالنه  مع  خاصة  طويلة،  لمدة  اليورو 
يتطلب  مسبوقة  غير  سياسية  أزمة  من  إيطاليا 
التحضير النتخابات جديدة في الخريف أو في بداية 

2019 »على أبعد تقدير«.
لدائرة  مديرًا  عامًا(   64( كوتاريلي  وعمل 
بين  الدولي  النقد  صندوق  في  المالية  الشؤون 
التقشف،  بتأييده  معروف  وهو  و2013   2008
في  إيطاليا  في  العام  اإلنفاق  بخفض  قام  حيث 
اإلثنين  تكليفه  تم  وقد  و2014.   2013 العامين 
استخدمه  الذي  الفيتو  بعد  حكومة،  بتشكيل 
حكومة  ضد  ماتاريال،  سيرجيو  اإليطالي،  الرئيس 
للمؤسسات  المناهضة  نجوم  خمس  حركة  تجمع 
من  متطرف(  )يمين  والرابطة  الحاكمة،  التقليدية 
دون ضمان بقاء إيطاليا في منطقة اليورو. ورفض 
ماتاريال تحديدًا تعيين المعارض لالتحاد األوروبي، 

باولو سافونا، وزيرًا لالقتصاد.
وتخلي  سافونا  تعيين  ماتاريال  رفض  ودفع 
جوزيبي  المتمرس،  غير  والسياسي  المحامي 
حركة  الحكومة،  تشكيل  تكليفه  عن  كونتي، 
عن  التراجع  إلى  الرابطة  وحزب  نجوم«  »خمس 

تشكيل ائتالف حكومي.
الوزراء  كل  على  وافق  أنه  ماتاريال  وأوضح 
بأنه  اليورو  وصف  الذي  سافونا  عدا  المقترحين 

ألماني« وقال إن إيطاليا بحاجة إلى خطة  »قفص 
للخروج من العملة األوروبية الموحدة »إذا اقتضى 

األمر«.
»خمس  وحركة  »الرابطة«  حزب  رئيسا  وندد 
برفض  مايو  دي  ولويغي  سالفيني  ماتيو  نجوم« 
المانيا  تدخل  عن  ناجم  أنه  معتبرين  الرئيس 
الضغط  وجماعات  األئتماني  التصنيف  ووكاالت 

المالي.
جراء  للرئيس  الذعة  انتقادات  الشعبيون  ووجه 

اتخاذه هذا القرار وطالبوا بإقالة ماتاريال.

قمت بكل ما يمكن
المحكمة  في  سابق  قاٍض  وهو  ماتاريال،  وأعلن 
»إمالءات«  اعتبره  لما  الخضوع  رفضه  الدستورية، 

من قبل الحزبين تخالف مصالح البالد.
يمكن«  ما  بـ»كل  قام  أنه  ماتاريال  وقال 
للمساعدة في تشكيل الحكومة لكن تسمية وزير 
يخالف  األوروبي  االتحاد  علنًا في  لالقتصاد يشكك 
من  األفضل  إلى  أوروبا  بـ»تغيير  الحزبين  تعهد 

وجهة نظر إيطالية«.
من  لالقتصاد  بوزير  »طالبت  الرئيس:  وقال 
برنامج  مع  تطلعاته  تتوافق  البرلمانية  األغلبية 
ال  المرجح،  من  لتوجه  مؤيدًا  يعتبر  ال  الحكومة.. 
من  إيطاليا  خروج  إلى  يؤدي  أن  المحتم،  من  بل 

اليورو«.
آخر«  خيار  »أي  رفض  كونتي  إن  ماتاريال  وقال 
سافونا  تسمية  رفض  على  الرئيس  إصرار  وبعد 

تخلى عن تكليفه تشكيل الحكومة.

تراجع أسواق المال
األسواق  اضطراب  إلى  السياسية  األزمة  وأدت 
المالية اإليطالية، فقد سجلت بورصة ميالنو صباح 
أثر على بورصة  %3، ما  الثالثاء مجددًا تراجعًا بلغ 

الفارق  وبلغ   .3% من  أكثر  تراجعت  التي  مدريد 
بين فوائد االقتراض اإليطالية واأللمانية على 10 
300 نقطة، األعلى منذ ديسمبر  الثالثاء،  سنوات، 

.2013
مرصد  حاليًا  يدير  الذي  كوتاريلي  ووعد 
الحكومية  تشكيلته  طرح  العامة،  الحسابات 

»بسرعة« قبل تقديمها أمام البرلمان.
الذي يبدو  األمر  البرلمان،  وإذا حصل على ثقة 

)يسار  الديموقراطي  الحزب  أن  بما  جدًا  مستبعدًا 
وسطي( فقط مستعد لمنحه إياها، يعتزم كوتاريلي 
إقرار موازنة العام 2019 قبل إجراء انتخابات مبكرة 
في بداية العام المقبل. وفي حال رفضها البرلمان، 
سيكتفي بتصريف األعمال إلى حين إجراء انتخابات 

»بعد شهر أغسطس«.
ذلك  »كل  سالفيني،  الرابطة،  رئيس  وقال 
للتصويت  احترامًا  ليس  هذا  الديموقراطية،  ليس 

الشعبي. إنه فقط الصفعة األخيرة من القوى التي 
تريد إيطاليا عبدة، وفقيرة وضعيفة«.

الليلة األكثر ظالمًا
وقال دي مايو أمام تجمع ألنصاره في روما اإلثنين 
لن  بأخرى  باألغلبية  تتمتع  حكومة  »استبدلوا 

تنالها«.
أن  »آمل  تلفزيوني:  برنامج  في  مايو  دي  وقال 
نعطي الكلمة لإليطاليين في أقرب وقت، لكن أواًل 
 )...( أواًل عزل ماتاريال  األمور.  علينا توضيح بعض 

وبعدها االنتخابات«.
أما سالفيني، المشكك باالتحاد األوروبي وأكبر 
ليست  إيطاليا  أن  فأكد  سافونا،  عن  المدافعين 
ما  ألمانيا  لنا  تقول  بأن  »نقبل  ولن  »مستوطنة« 
»االنتخابات  أن  من  سالفيني  وحذر  فعله«.  علينا 
ضد  الحقيقية  والحياة  الشعب  استفتاء،  ستكون 

الطبقات القديمة«.
دي  نجوم،  خمس  حركة  رئيس  كتب  والحقًا، 
مايو، على صفحته على موقع التواصل االجتماعي 
بالنسبة  ظالمًا  األكثر  »الليلة  إنها  »فيسبوك« 
إلى رفع  للديموقراطية اإليطالية«، ودعا مناصريه 
والتجمع  نوافذهم  على  الثالثة  األلوان  ذات  العلم 
العيد  يوم  يونيو،  من  الثاني  السبت،  روما  في 
في  العسكري  العرض  سيجري  عندما  الوطني 

العاصمة.
وكرر دي مايو قوله إنه يعتمد على دعم الرابطة 
إجراء  عبر  تحصل  التي  ماتاريال،  إقالة  أجل  من 
أو  العظمى«  إال في حال »الخيانة  برلماني ال يبدأ 

مخالفة الدستور من جهة رئيس الدولة.
شجاعة أو انقالب

اإليطاليين  الدستوريين  رابطة  رئيس  وأكد 
ماسيمو لوتشياني أن »الرئيس ماتاريال لم يقم إال 

بتطبيق سلطاته الدستورية«.

إيمانويل ماكرون من  الفرنسي  الرئيس  وأشاد 
جهته بـ»شجاعة« الرئيس ماتاريال و»حسه الكبير 
أنغيال  األلمانية  المستشارة  وقالت  بالمسؤولية«. 
ميركل: »نريد العمل مع كل حكومة لكن بالتأكيد 

لدينا مبادئ في منطقة اليورو«.
حلفاء  غضب  إيطاليا  في  حصل  ما  أثار  وقد 
سالفيني ودي مايو المشككين باالتحاد األوروبي. 
فقد نددت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين 
لوبن بما قالت إنه »انقالب« لالتحاد األوروبي في 
االستقالل  لحزب  السابق  الزعيم  وحذر  إيطاليا. 
»غضب«  من  تويتر  على  )يوكيب(  البريطاني 
من  بـ»مزيد  سيُترجم  الذي  اإليطاليين  الناخبين 

األصوات« للمشككين باالتحاد األوروبي.
الرأي  استطالعات  تظهر  اللحظة،  هذه  وحتى 
نجوم  خمس  لحركة  التصويت  نوايا  في  استقرارًا 
مارس.  في  األصوات  من   32% على  حصلت  التي 
نوايا  في  واضح  ارتفاع  إلى  االستطالعات  وتشير 
أن  بعد   22% نحو  بلغت  التي  للرابطة  التصويت 
مارس  انتخابات  في  األصوات  من   17% حصدت 

ضمن تحالف اليمين.
حزب  زعيم  سالفيني،  حليف  عبر  أن  وبعد 
»فورتسا إيطاليا« اليميني سيلفيو برلوسكوني عن 
المدخرين  عن  »الدفاع  تحت شعار  ماتاريال  دعمه 
اإليطاليين«، أكد مساء اإلثنين أنه يؤيد االستمرار 
إلى  للعودة  في تحالفه مع سالفيني، طارحًا نفسه 

السلطة بعد أن بات القضاء يسمح له بذلك.
عن  إعالم  وسائل  تحدثت  المقابل،  في 
وحركة  الرابطة  بين  انتخابي  اتفاق  عقد  احتمال 
كبيرة  أكثرية  يؤمن  أن  المرجح  من  نجوم  خمس 
للشعوبيين، األمر الذي لم يرفضه سالفيني بشكل 
يتيح  انتخابي  إصالح  إدخال  حال  في  إال  كامل، 
يتمكن  لكي  األصوات  غالبية  يكفي من  ما  تأمين 

أحد المعسكرين من الحكم بمفرده.

روما - وكاالت

<   الرئيس اإليطالي سيرجيو ماتاريال وكارلو كوتاريلي في القصر الرئاسي في روما
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تظاهرة بحرية في غزة وأخرى باألحذية في بروكسل

االحتالل يشن الهجوم األوسع على غزة منذ 2014 ردا على صواريخ حماس والجهاد
غزة، نيويورك، بروكسل - وكاالت

أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أنها ضربت 
25 »هدًفا عسكريًا« لحماس  الثالثاء–األربعاء  ليل 
في قطاع غزة ردًا على إطالق صواريخ وقذائف من 
بإعالن  االلتزام  الوقت  نفس  في  ونفت  القطاع، 
الفلسطينية  الفصائل  أعلنته  النار  إطالق  لوقف 
لوضع حدٍ ألسوأ مواجهة بين الطرفين منذ عدوان 

.2014
أخرى  حرب  اندالع  باحتمال  المواجهات  وتنذر 
في القطاع المحاصر الذي تديره حركة حماس، بعد 
ثالثة حروب منذ 2008. وضرب الجيش اإلسرائيلي 
أكثر من 60 »هدًفـا عسكريًا« في قطاع غزة بدًءا 
صاروخًا   70 حوالى  إن  وقال  الثالثاء،  مساء  من 
وقذيفة هاون ُأطلقت على إسرائيل خالل يوم الثالثاء 

وإن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت قسمًا منها.
وأصيب ثالثة جنود إسرائيليين بجروح، أحدهم 
جروحه متوسطة واالثنان اآلخران جروحهما طفيفة. 
تقارير فورية عن إصابات في قطاع غزة.  ترد  ولم 
صفارات  وانطالق  الثالثاء  التصعيد  وبعد  لكن، 
اإلنذار وسماع دوي االنفجارات لياًل، أعلنت الفصائل 
بوساطة  النار  إلطالق  لوقف  التوصل  الفلسطينية 

مصرية، وفًقا لتقارير صحفية فلسطينية.
اإلسالمي  الجهاد  حركة  باسم  المتحدث  وأعلن 
مساء الثالثاء التوصل التفاق برعاية مصرية. وأمس 
األربعاء اعلن المسؤول البارز في حماس خليل الحية 
أن »وساطات تدخلت خالل الساعات الماضية وتم 
وقف  تفاهمات  إلى  بالعودة  توافق  إلى  التوصل 
نسبيًا  هدوًءا  وسجل  غزة«.  قطاع  في  النار  إطالق 

في قطاع غزة صباح األربعاء.
التصريحات  على  اإلسرائيلي  الجيش  يعلق  ولم 
وزير  لكن  وحماس،  الجهاد  حركتي  من  الصادرة 
اتفاًقا  نفى  كاتز  يسرائيل  اإلسرائيلي  االستخبارات 
في  كاتز  وصرح  غزة.  قطاع  في  النار  إطالق  لوقف 
مقابلة مع اإلذاعة العامة »إسرائيل ال تريد تدهور 
الوضع لكن الجانب الذي بدأ بالعنف يجب أن يتوقف 
نيرانها  كل  ثمن  )حماس(  إسرائيل  وستدّفع  عنه. 

عليها«.
أعلنتا  اإلسالمي  والجهاد  حماس  حركتا  وكانت 
إلطالق  تبنيهما  الثالثاء  مساء  مشترك  بيان  في 
عشرات الصواريخ على إسرائيل ردًا على »العدوان 
فيها  تتبنى  التي  األولى  المرة  «.وهي  اإلسرائيلي 
 2014 حرب  منذ  مشتركة  هجمات  علنًا  الحركتان 

في قطاع غزة.
الجو اإلسرائيلي بشن سلسلة غارات  ورد سالح 
والجهاد  لحماس  لحركتي  خصوصًا  مواقع  على 
للتوتر  في قطاع غزة. ويشهد قطاع غزة تصاعدًا 

العودة  »مسيرات  بدء  مع  مارس   30 منذ  مجددًا 
الكبرى« التي أدت إلى مواجهات دامية على طول 
 121 وقتل  وإسرائيل.  غزة  قطاع  بين  الحدود 
اإلسرائيلي  الجيش  بنيران  األقل  على  فلسطينيًا 

منذ ذلك التاريخ.
لمقتل  أدت  قد  إسرائيلية  جوية  ضربة  وكانت 
ثالثة من أعضاء الجهاد اإلسالمي األحد، وتوعدت 
الحركة بالثأر لمقتلهم. وبررت الحركتان الصواريخ 
لحدود  المتاخمة  المستوطنات  على  ُأطلقت  التي 
الذين  والعشرات  األحد  لشهداء  باالنتقام  غزة 
قتلتهم قوات االحتالل بالرصاص الحي في 14 مايو 
عندما تجمع مئات اآلالف من الفلسطينيين إلحياء 
ذكرى النكبة ولالحتجاج على قرار الرئيس األميركي 
دونالد ترامب بنقل سفارة بالده من تل أبيب إلى 

القدس المحتلة.
الثالثاء  صباح  أعلنت  قد  االحتالل  إذاعة  وكان 
قطاع  من  هاون  قذيفة   28 حوالى  إطالق  تم  أنه 
غزة باتجاه المستوطنات. وقالت اإلذاعة إن أنظمة 
القذائف،  تلك  من  عددًا  اعترضت  الجوي  الدفاع 
من  وطلبت  المنطقة  في  اإلنذار  أعلنت  لكنها 

األهالي البقاء على مسافة 15 ثانية من المالجئ.

مساجالت في مجلس األمن
في  األعضاء  للدول  المتعددة  المحاوالت  ومقابل 
الوحيد،  العربي  العضو  وخاصة  األمن،  مجلس 
الكويت، دفع المجلس لمناقشة قتل جيش االحتالل 
الدولية  الحماية  بتوفير  والمطالبة  للفلسطينيين 
المتحدة،  الواليات  مندوبة  سارعت  حيث  لهم، 
أمس  لالنعقاد  األمن  لدعوة مجلس  هايلي،  نيكي 
الصواريخ  بإطالق  والجهاد  حماس  قيام  لمناقشة 

انطالًقا من غزة.
وقالت هايلي إنه »على مجلس األمن أن يغضب 
التي  العنف  من  األخيرة  الجولة  هذه  على  ويرد 
أن  ويجب  أبرياء،  إسرائيليين  مدنيين  تستهدف 
تسمح  لما  للمحاسبة  الفلسطينية  القيادة  تخضع 

بحدوثه في غزة«.
الدائم في مجلس  غير  العضو  الكويت،  ووزعت 
العربية، مسوّدة مشروع  الدول  الذي يمثل  األمن 
قرار مخفف يدعو »للنظر في اتخاذ إجراءات لضمان 
الفلسطينيين«  المدنيين  السكان  وحماية  سالمة 
في المناطق الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، من 
دولي  بتحقيق  المطالبة  إلى  صراحة  اإلشارة  دون 
مستقل أو قوة حماية دولية. وبداًل من ذلك، يطلب 

مشروع القرار أن يتقدم األمين العام لألمم المتحدة 
60 يومًا، بما  أنطونيو غوتيريش بتوصيات خالل 

في ذلك احتمال تشكيل بعثة دولية.
ومن المرجّح أن يجري المجلس تصويتًا اليوم 
الخميس على مشروع القرار الذي يتوقع أن تمارس 

الواليات المتحدة ضده حق النقض، الفيتو.
حق  تملكان  اللتان  وبريطانيا  فرنسا  واشتكت 
تنقصها  القرار  مشروع  مسوّدة  أن  من  النقض 
الحماية، بحسب  بعثة  نطاق وهدف  تفاصيل حول 
خالل  المتحدة  الواليات  وقالت  دبلوماسيين. 
الماضي  األسبوع  الخبراء  مستوى  على  اجتماعين 
مصادر  وفق  إسرائيل،  ضد  متحيز  اإلجراء  أن 

دبلوماسية.
وقال دبلوماسيون إن النقاشات تجري بصعوبة 
مع األوروبيين واألفريقيين الذين كانوا يضغطون 
الحماية  بعثة  حول  أكثر  معلومات  على  للحصول 
المقترحة. وأضافوا أن الفلسطينيين قد يتوجهون 
القرار  مشروع  فشل  حال  في  العامة  الجمعية  إلى 

حول بعثة الحماية في مجلس األمن.
اشتعال جبهة غزة

نتانياهو  بنيامين  االحتالل  الوزراء  رئيس  وأعلن 

الثالثاء أن قواته »سترد بقوة كبيرة« على القذائف 
التي تطلق من قطاع غزة على المستوطنات. وبعد 
الجيش اإلسرائيلي  وقت قصيرعلى تصريحاته بدأ 
القطاع  االنفجارات  غزة. وهزت  على  ضربات جوية 

وتصاعد الدخان من األماكن المستهدفة.
قذائف  »اعترض  أنه  بيان  في  الجيش  وأعلن 
من  ساعات  بعد  غزة  قطاع  من  ُأطلقت  جديدة 
إطالق 28 قذيفة من القطاع على جنوب إسرائيل«. 
المضاد  الحديدية«  »القبة  نظام  أن  وأوضح 
أن  وزعم  القذائف.  هذه  لغالبية  تصدى  للصواريخ 

بعض القذائف التي أطلقت مصدرها إيران.
وقال الجيش اإلسرائيلي إنه ردَّ بضرب »أهداف 
عسكرية« ومن ضمنها نفًقا ومخازن أسلحة وقواعد 
للتصعيد  يسعى  ال  إنه  الجيش  وقال  للمسلحين. 

لكنه حذر حماس.
وقال الناطق باسم الجيش جوناثان كونريكوس 
»لديهم القدرة والسيطرة والقوة لتصعيد الوضع أو 
تهدئته للجم حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية 
حركة  وتعد  حماس«.  في  المتطرفة  وفصائلها 
في  مسلحة  مجموعة  أكبر  ثاني  اإلسالمي  الجهاد 

غزة بعد حماس.

وقالت حماس في بيان الثالثاء إن »ما قامت به 
المقاومة صباح اليوم يأتي في إطار الحق الطبيعي 
القتل  جرائم  على  والرد  شعبنا  عن  الدفاع  في 
اإلسرائيلية وعمليات استهداف واغتيال المقاومين 
أن  وأضاف  القطاع«.  وشمال  رفح  في  المقصودة 
الكاملة  المسؤولية  يتحمل  اإلسرائيلي  »االحتالل 

عن أي تصعيد قادم«.

4500 حذاء، 4500 شهيد
الثالثاء  الفلسطينيون  قام  آخر،  صعيد  وعلى 
اإلسرائيلي  الحصار  لكسر  غزة  من  قوارب  بتسيير 
القوات  واعترضت  تظاهرة سلمية.  إنه  قالوا  فيما 
لدى  الرئيسي  القارب  الحق  وقت  في  اإلسرائيلية 
أميال  تسعة  بعد  على  البحري  الطوق  من  اقترابه 
األخرى  القوارب  أن  تقارير  ذكرت  فيما  بحرية، 
من  عددًا  يضم  القارب  وكان  أدراجها.  عادت 
األخيرة  المواجهات  السالم ومصابين من  نشطاء 

في القطاع.
االثنين  لفلسطين  مؤيدون  نشطاء  قام  كما 
بصف آالف أزواج األحذية أمام مقر مجلس االتحاد 
األوروبي ببروكسل، للفت أنظار العالم إلى معاناة 

الفلسطينيين في ظل االحتالل اإلسرائيلي.
انعقاد  أثناء  الالفتة  االحتجاجية  الحركة  وجاءت 
النشطاء  اجتماع وزراء خارجية االتحاد، حيث صفّ 
متبرعون  أرسلها  األحذية  من  زوج  و500  آالف   4
المجلس،  مبنى  أمام  أوروبا،  أنحاء  مختلف  من 
البلجيكية،  بالعاصمة  راي«،  »جان  ميدان  في 
قتلتهم  الذين  الفلسطينيين  بعدد  للتذكير  وذلك 

إسرائيل على مدى السنوات الثمانية األخيرة.
حملت  التي  الوقفة  في  المشاركون  ودعا 
االتحاد  قادة  مهمة«،  الفلسطينيين  »حياة  عنوان 
األوروبي، إلى »وضع حد لظلم الدولة اإلسرائيلية، 

وحماية حق الحياة للفلسطينيين«.
إسرائيل  لمقاطعة  دعوة  الناشطون  وجه  كما 
بحق  والتعسفية  القمعية  ممارساتها  خلفية  على 

الشعب الفلسطيني.
وفي تصريحات إعالمية، قال الناشط كريستوف 
صاحبة  المدنية،  »أفاز«  منظمة  من  سكوت، 
المواطنين  من  واضحة  رسالة  »هناك  المبادرة: 
حياة  أن  وهي  أال  لحكوماتنا،  أوروبا  عموم  في 
كذلك  تكون  أن  وينبغي  لنا،  مهمة  الفلسطينيين 
بالنسبة لكم أيضًا«. ووصف سكوت ما يحدث في 
إلى  إشارة  في  الحديث«  بـ»األبارتهايد  فلسطين 
نظام الفصل العنصري الذي كان سائدًا في جنوب 

إفريقيا.
 4500 قتل  المتحدة،  األمم  معطيات  ووفق 
فلسطيني في ظل االحتالل اإلسرائيلي، منذ حرب 

غزة عام 2008.

السعودية تنفي وتهاجم إيران وحزب الله

سعد الحريري في الرياض بعد تصريحات ماكرون عن احتجازه
بيروت، الرياض - وكاالت

المخا، اليمن–وكاالت تونس – وكاالت

توجه رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الثالثاء إلى 
السعودية للمرة الثانية منذ استقالته المفاجئة التي أعلنها 
تصريحات  أعقاب  في  وذلك  الماضي،  العام  الرياض  من 
مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
والتي أكد فيها للمرة األولى أن الحريري كان محتجزًا في 
باريس  وأن  نوفمبر،  في  استقالته  أعلن  عندما  الرياض 
لعبت الدور الرئيس في إقناع ولي العهد محمد بن سلمان 

بإطالقه للحؤول دون حصول »أزمة خطيرة« في لبنان.
خطاب  في  منصبه  من  استقالته  الحريري  وأعلن 
تلفزيوني من الرياض في 4 نوفمبر، مما أثار تكهنات عن 

احتجازه هناك رغمًا عن إرادته.
وتم  التالي،  الشهر  في  استقالته  عن  الحريري  وعاد 
أول  بعد  الشهر  هذا  ثالثة  لمرة  الحكومة  رئاسة  تكليفه 

انتخابات نيابية في لبنان منذ تسع سنوات. وقال مكتبه 
في بيان الثالثاء إن »الرئيس المكلف سعد الحريري توجه 
بضعة  تستمر  زيارة  في  السعودية  العربية  المملكة  إلى 
منذ  الرياض  إلى  للحريري  الثانية  الزيارة  وهي  أيام«. 
الماضي.  المفاجئة بعد رحلة سابقة في فبراير  استقالته 
وأنهى الحريري قبل سفره استشاراته النيابية غير الملزمة 

لتشكيل حكومة جديدة.
وخسر تيار المستقبل الذي يترأسه الحريري ثلث مقاعده 
النيابية في االنتخابات األخيرة في 6 مايو مقابل مكاسب 

حققها حزب اهلل مع حلفائه.
الرياض تنفي

تصريحات  صحة  الثالثاء  السعودية  المملكة  ونفت 
ماكرون قال فيها إن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري 

كان محتجزًا في الرياض.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية »ما 
ذكره فخامة الرئيس الفرنسي )...( بأن المملكة احتجزت 

غير  الحريري هو كالم  اللبناني سعد  الوزراء  رئيس  دولة 
صحيح«، بحسب بيان نشرته وكالة األنباء الرسمية.

تزال  وال  »كانت  المملكة  أن  على  المصدر  وشدد 
تدعم استقرار وأمن لبنان وتدعم دولة الرئيس الحريري 

بالوسائل كافة«.
وقال ماكرون في مقابلة مع شبكة »بي إف إم تي في« 
بثت مساء الجمعة »لو لم تكن فرنسا هنا.. لربما كانت 
ألهمية  شرح  في  وأضاف  اليوم«.  لبنان  في  حرب  هناك 
»الدبلوماسية الفرنسية«، »أن أتوقف في الرياض إلقناع 
ولي العهد، وأن أدعو بعد ذلك رئيس الوزراء الحريري، أديا 
إلى خروج لبنان من أزمة خطيرة«، مشيرًا إلى أن »رئيس 

حكومة كان محتجزًا في السعودية منذ أسابيع«.
وكان الحريري برر استقالته المفاجئة التي أعلنها في 
على  »السيطرة«  إلى  وإيران  اهلل  حزب  بسعي  الرياض 

لبنان، في خطوة يُعتقد أنها أتت بضغط سعودي.
ظروف  وسط  الرياض  في  ألسبوعين  الحريري  وبقي 

غامضة، ليغادرها إلى باريس ومنها إلى بيروت إثر وساطة 
ماكرون الذي زار الرياض في التاسع من نوفمبر. وقامت 
للمطالبة  حينها  دبلوماسية  بحملة  اللبنانية  السلطات 
بعودة الحريري، بعدما اعتبره الرئيس اللبناني ميشال عون 
لبنان  العالقة بين  لفترة  إرادته. وتوترت  »محتجزًا« رغم 

والسعودية.
وجدّد المصدر المسؤول في وزارة الخارجية السعودية 
»كافة  وقال:  لبنان،  في  إيران  نفوذ  من  بالده  موقف 
عدم  إلى  والمنطقة  لبنان  يجر  من  أن  تؤكد  الشواهد 
اهلل  حزب  ميليشيا  مثل  وأدواتها  إيران  هو  االستقرار 
لبنان  وزراء  رئيس  دولة  اغتيال  في  المتورط  اإلرهابي 
في  فرنسيين  مواطنين  وقتل  الحريري  رفيق  األسبق 

لبنان«.
وختم المصدر المسؤول تصريحه بأن المملكة »تتطلع 
قوى  لمواجهة  ماكرون  الفرنسي  الرئيس  مع  للعمل 
الفوضى والدمار في المنطقة وعلى رأسها إيران وأدواتها«.

الحوثيون يشنون هجمات مضادة

القوات اليمنية تشدد الحصار على »الحديدة« إثر تقدم عسكري مباغت
سجال علني بني الشاهد ونجل السبسي 

بعد املطالبة بإقالة رئيس الوزراء
اتهم رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد الثالثاء نجل 
الحزب  بتدمير  السبسي  قائد  الباجي  الجمهورية  رئيس 
الحاكم، نداء تونس، وتصدير أزمة الحزب إلى مؤسسات 
الدولة. ويأتي هذا االنتقاد بعد أيام من دعوة حافظ قائد 
السبسي المدير التنفيذي لـ»نداء تونس« بإقالة حكومة 

الشاهد بدعوى فشلها في إنعاش االقتصاد المنهك.
راشد  يقوده  الذي  اإلسالمي  النهضة  حزب  ورفض 
تضرب  إقالته  إن  قائاًل  الشاهد  إقالة  مطلب  الغنوشي 
إصالحات  إلى  الدولة  فيه  تحتاج  وقت  في  االستقرار 

اقتصادية.
الشاهد  من  مباشر  انتقاد  أول  وهذا 

قائد  حافظ  إلى  تونس  لنداء  المنتمي 
السبسي الذي يتهمه خصومه بالسعي 

للسيطرة  العائلي  نفوذه  الستغالل 
يرفضه  ما  وهو  الدولة،  أجهزة  على 
إنه  يقول  الذي  االبن  السبسي 

يمارس حقًا سياسيًا متاحًا للجميع.
كأول  مركزه  تونس  نداء  وخسر 

البلدية األخيرة  االنتخابات  حزب في 
التي جرت هذا الشهر وحل ثانيًا وراء 

حزب النهضة. وخسر نداء تونس حوالي 
األخيرة  االنتخابات  في  صوت  ألف   900

مقارنة بانتخابات 2014 البرلمانية.
الرسمي  التلفزيون  بثه  خطاب  في  الشاهد  وقال 

»حافظ قائد السبسي والمحيطين به دمروا نداء تونس.. 
الذي خسر حوالي مليون صوت في االنتخابات األخيرة.. 
مؤسسات  على  أثرت  بل  داخلية  ليست  الحزب  وأزمة 
الدولة« ودعا الشاهد إلى إصالح الحزب دعمًا للتوازن في 

الساحة السياسية في البالد.

الشاهد يدافع عن حكومته
ودافع الشاهد مساء في الخطاب نفسه عن أداء حكومته 
على  مشددًا  أسابيع  منذ  تواجهها  التي  االحتجاجات  إزاء 
العام  من  األول  الربع  في   2,5% نسبة  تجاوز  النمو  أن 
الوقت  من  بالرغم  »الحكومة  الشاهد:  وصرح  الجاري. 
القصير نجحت في تحقيق أهدافها« على صعيد »تحسين 
الحرب ضد  السياحة واالستقرار األمني وكسب  مؤشرات 

اإلرهاب«.
في  محدود  بشكل  استؤنف  الذي  النمو  أن  وأضاف 

السياحة،  تراجع  نتيجة  الجمود  من  سنوات  بعد   2017
ومن   2018 من  األولى  األربعة  األشهر  في   2,5% بلغ 

المفترض أن يتجاوز نسبة %3 في الفصل الثاني.
المجاالت  بعض  في  أخفقت  الحكومة  بأن  أقر  كما 
التزامه  جدد  لكنه  الدينار  صرف  سعر  تراجع  خصوصًا 
التي  العامة  والمؤسسات  االجتماعي  الضمان  إصالح 

تعاني عجزًا كبيرًا.
وقال الشاهد: »التونسيون مّلوا التجاذبات السياسية 
من  أنه  مضيفًا  البالد«،  في  السياسي  الخطاب  وانحدار 
المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في العام 2019. 
داخل  إصالحي  لمسار  حان  »الوقت  أن  إلى  أشار  كما 

الحزب«.
)42 عامًا( من حزب نداء تونس  الشاهد  وكان 
2016 على رأس  الحاكم عين في أغسطس 
بدعم  ويحظى  وطنية  وحدة  حكومة 
في  المشارك  اإلسالمي  النهضة  حزب 

االئتالف الحكومي.
العام  االتحاد  نقابة  وتطالب 
الرئيس،  وابن  للشغل  التونسي 
الصعب  من  الذي  السبسي،  قائد 
جاوز  وقد  نفسه  ترشيح  يعيد  أن 
معللين  الشاهد  برحيل  التسعين، 
التي  االقتصادية  بالصعوبات  ذلك 
معلومات  وتقول  البالد.  منها  تعاني 
صحفية إن السبسي االبن يطمح بالترشح 

في االنتخابات الرئاسية في 2019.

التعذيب في عهد بن علي
من ناحية أخرى، سلط القضاء المتخصص في تونس 
الذي باشر النظر في الجرائم المتعلقة بالعدالة االنتقالية 
الثالثاء، الضوء على عمليات التعذيب التي حصلت خالل 

عهد الدكتاتورية، في خطوة نادرة حتى اآلن.
وعدّد الشهود الذين تكلموا في الجلسة عن تجاوزات 
المتمثلة  علي  بن  العابدين  زين  السابق  الرئيس  نظام 
في تقييد المساجين عراة في وضع »الدجاجة المصلية«، 
والجلوس عاريًا على قارورة، والبقاء مكباًل بالنافذة لمدة 
36 ساعة، وعمليات اغتصاب باستعمال الهراوة، والضرب 

حتى الموت.
العدالة  مسار  في  مختصون  قضاة  خمسة  وأصغى 
االنتقالية لمدة خمس ساعات إلى الشهود وأفراد عائلة 
كمال المطماطي، اإلسالمي الذي عُذب حتى الموت في 

أكتوبر1991.

من  المدعومة  اليمنية  القوات  استقدمت 
السعودية واإلمارات تعزيزات إلى مشارف مدينة 
تمهيدًا  اليمن،  غرب  في  االستراتيجية  الحديدة 
لمحاصرتها ومحاولة إجبار المتمردين الحوثيين 
على تسليمها »حتى دون قتال«، في وقت أدت 
سقوط  إلى  قريبة  مناطق  في  جديدة  معارك 

عشرات القتلى.
بقيادة  اليمن  في  العسكري  التحالف  وأعلن 
الموالية  القوات  وصول  اإلثنين  مساء  المملكة 
عن  كلم   20 تبعد  منطقة  إلى  للحكومة 
مع  خاضتها  ضارية  معارك  إثر  الحديدة  جنوب 

المتمردين على ساحل البحر األحمر.
عسكريًا  رتاًل  المنطقة  في  صحفيون  وشاهد 
كبيرًا يضم آليات ومركبات، يتوجه من المخا على 

بعد 180 كلم جنوبًا إلى الحديدة شمااًل.
للقوات  الخلفية  القاعدة  المخا  وتعتبر 
للقوات  رئيسية  إنها تضم قواعد  إذ  المهاجمة، 
المؤيدة الحكومة واإلمارات، خصوصًا تلك التي 
والقتال  وتوجيهها  القوات  هذه  بتدريب  تقوم 

إلى جانبها.
الثالثاء،  المنطقة  هذه  في  المعارك  وتوقفت 
أمس  قريبة  أخرى  مناطق  في  تندلع  أن  قبل 
األربعاء مترافقة مع غارات مكثفة شنتها طائرات 
التحالف على مواقع للمتمردين في قرى وبلدات 
مصادر  أفادت  حسبما  الحديدة،  مدينة  جنوب 
في  المتمردين  من   53 وقتل  يمنية.  عسكرية 
في  طبية  لمصادر  وفقًا  األربعاء،  وغارات  معارك 
عناصر  من  سبعة  قتل  بينما  الحديدة،  محافظة 
القوات المؤيدة الحكومة وأصيب 14 بجروح في 

المعارك مع الحوثيين.
من  المدعومة  القوات  في  مصادر  وقالت 
التحالف إن هذه القوات تستقدم حاليًا التعزيزات 
مدينة  لدخول  جديدة«  »عملية  لبدء  تمهيدًا 
يعتبر  الذي  مينائها  على  والسيطرة  الحديدة 
تحت  الواقعة  للمناطق  الرئيس  الحياة  شريان 

سيطرة المتمردين.
الرسمي  المتحدث  العقيد صادق دويد،  وقال 
قوى  ثالث  إحدى  الوطنية«،  »المقاومة  لقوات 
القوى  هذه  إن  العملية،  في  مشاركة  رئيسة 

استعادة  في  وستشارك  جديدة،  بقوات  »تتعزز 
سنعمل  البدء  »في  وأضاف  الحديدة«.  مدينة 
على قطع خطوط اإلمداد، خصوصًا بين صنعاء 
والحديدة، ثم محاصرة الحوثيين داخل المدينة 

وإسقاطها حتى دون قتال«.

هجمات مضادة
ويقول سكان في مدينة الحديدة تحدثت إن 
المتمردين الحوثيين استقدموا بدورهم تعزيزات 
في  صواريخ  وقاذفات  دبابات  ونشروا  عسكرية، 
الشوارع، وأقاموا نقاط تفتيش مكّثفة. وذكر أحد 
السكان مفضاًل عدم الكشف عن هويته »نعيش 

في خوف وترقب. الرعب هو سيد الموقف«.
كلم   230 نحو  صنعاء  عن  الحديدة  وتبعد 
عبره  تمر  رئيسيًا  وميناء  مطارًا  وتضم  شرقًا، 

غالبية المساعدات والمواد الغذائية.
لكن التحالف العسكري يقول إن الميناء يشكل 
منطلقًا لعمليات عسكرية يشنّها الحوثيون على 
سفن في البحر األحمر، ومعبرًا لتهريب الصواريخ 
من إيران، والتي تطلق على السعودية المجاورة 

نهاية  منذ  مكّثف  بشكل  اليمنية  األراضي  من 
العام الماضي.

سنوات  منذ  اليمن  في  مسلح  نزاع  ويدور 
بها  المعترف  للحكومة  الموالية  القوات  بين 
دوليًا والمتمردين الذين يسيطرون على صنعاء 
السعودية  وتدخلت  أخرى.  ومناطق  والحديدة 
على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 دعمًا 

للسلطة المعترف بها.
آالف  عشرة  نحو  ُقتل  التدخل،  هذا  ومنذ 
يمني وأصيب أكثر من 50 ألفًا بجروح، في حين 
تقول األمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة 

إنسانية في العالم.
ويحتاج أكثر من 22 مليون شخص في اليمن 
إلى مساعدات بينهم 8,4 ماليين يواجهون خطر 

المجاعة، وفقًا لألمم المتحدة.
قلقها  عن  الثالثاء  المتحدة  األمم  وأعربت 
الحديدة  مدينة  استعادة  عملية  جراء  الشديد 
بوضع  بدأت  فيما  كبير،  نزوح  حدوث  وإمكانية 
في  المحتمل  التصعيد  مع  للتعامل  خطط 
المحليين  السكان  نزوح  ذلك  في  بما  المعارك، 

باسم  المتحدث  أفاد  ما  بحسب  القتال،  خشية 
أن  وسبق  دوجاريك.  ستيفان  المتحدة  األمم 
تهدف  عملية  أي  أن  من  المتحدة  األمم  حذرت 
للسيطرة على الحديدة قد تعّطل دخول شحنات 
المساعدات التي يعبر 70 بالمئة منها من خالل 

هذا المرفأ.

»نصر جديد«
في  الرئيس  الشريك  اإلمارات،  وجمعت 
قوى  ثالث   2018 بداية  في  العسكري،  التحالف 
مسمى  تحت  واحدة  قوة  ضمن  متجانسة  غير 
في  العملية  شن  أجل  من  اليمنية«  »المقاومة 

الساحل الغربي باتجاه مدينة الحديدة.
سكان  المتمردون  يدعو  العملية،  بدء  ومنذ 
لمنع  صفوفهم  إلى  االنضمام  الى  الحديدة 
هذه  تكثفت  وقد  المحافظة،  عاصمة  سقوط 
»التعبئة«  إعالن  األخيرة مع  األيام  الدعوات في 

لمواجهة تقدم القوات الموالية للحكومة.
عبدالملك  المتمردين  زعيم  أكد  ذلك،  ورغم 
على  قادرون  الحوثيين  أن  األحد  مساء  الحوثي 
إفشال أي عملية عسكرية على مدينة الحديدة، 
قائاًل »المعتدي )...( يستطيع أن يفتح له معركة 
أن  عليه  يستحيل  لكن  الحديدة(  )في  هناك 

يتمكن من حسم هذه المعركة«.
وسائل  عبر  األربعاء  أمس  المتمردون  وقال 
استهدفوا  إنهم  باسمهم  المتحدثة  اإلعالم 
الغربي«  الساحل  في  للعدو  الجوية  »الدفاعات 
هجمات  شنوا  وإنهم  طيار،  دون  من  بطائرات 
مدينة  جنوب  مناطق  عدة  في  مضادة  برية 

الحديدة، و»كبدوا العدو خسائر فادحة«.
الحكومة  بدت  السياسي،  الصعيد  وعلى 
ما  لمرحلة  بها وكأنها تستعد  المعترف  اليمنية 
بعد السيطرة على مدينة الحديدة االستراتيجية.
أحمد عبيد بن  اليمني،  الوزراء  رئيس  واعتبر 
الحديدة  محافظ  مع  هاتفي  اتصال  في  دغر، 
الحديدة،  ميناء  »بتحرير«  أنه  طاهر  الحسن 
ستتمكن القوات الحكومية »من تأمين المالحة 

الدولية وحفظ األمن في المياه الدولية«.
األنباء  وكالة  عنه  نقلت  ما  بحسب  وأضاف، 
الرسمية »سبأ«، أن »الحديدة، باتت على موعد 
قريب للعودة إلى حضن الوطن، وحضن الدولة 
والجمهورية، ونحن نقف على أعتاب نصر جديد«.

<  الحريري وماكرون وبن سلمان في الرياض في نوفمبر

<   قوات التحالف السعودي على بعد 20 كيلو متر ا من ميناء الحديدة  اليمني
<  الشاهد

<    مظاهرة باألحذية أمام مقر االتحاد األوروبي للتذكير بشهداء فلسطين منذ 2008  <    صورة التقطت في مدينة غزة الثالثاء بعد غارة إسرائيلية 



اقتصاد

كالم في األرقام

إجمالي النقد األجنبي الذي تحايلت 105 
شركات لتهريبه باستخدام آلية االعتمادات 

المستندية ومستندات برسم التحصيل خالل 
عامي 2016 و2017.

ديوان المحاسبة

قالوا
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3629دوالر أميركي
1.5964يورو

1.8161الجنية االسترليني
0.3634الريال السعودي
0.3711درهم إماراتي

0.2132االيوان الصيني

2018 30 مايو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

باحث ليبي*

أرى التعامل مع الصفقة بموضوعية، 
بعيداً عن منطق التخوين والتفريط 

في الحقوق وأن يترك األمر 
للمؤسسة الوطنية للنفط لمعالجته

أمهل المجلس األعلى للدولة خالل جلسته األحد الماضي محافظ مصرف 
ليبيا المركزي الصديق الكبير مدة أقصاها أسبوعا لتنفيذ اإلصالحات 

اإلقتصادية التي تقدم بها المجلس.
وأوضح المجلس أنه في حال لم تُنفذ اإلصالحات في المدة المُحددة 

سيَعقد المجلس جلسة من أجل النظر في منصب المحافظ وفقًا للمادة 
15 من اإلتفاق السياسي.

يشار إلى أن النائب األول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري كان 
قد ناشد مؤخرًا أعضاء مجلس الدولة بالتعاطي اإليجابي مع قرار مجلس 
النواب بشأن شغل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، لما لذلك من 

أثر على حياة المواطن.

مجلس الدولة يمهل الصديق الكبير أسبوعا

334
مليون دوالر
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بان

»الصين ال تريد حربا 
تجارية لكنها ال تخشى 
تلك الحرب«.

المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية هوا تشون ينغ

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

السنة الثالثة
العدد 132

اخلميس
15 رمضان 1439 هــ

31 مايو 2018 م

تنظم العالقة التعاقدية بين المؤسسة الوطنية للننفط 
استكشاف  اتفاقات  أو  االمتياز  عقود  إما  وشركائها 
للتشريعات  تخضع  العقود  هذه  وكل  اإلنتاج،  ومقاسمة 
 1955 25 لسنة  رقم  الليبي  النفط  قانون  الليبية منها 
-حسب  منها  يبق  فلم  االمتياز  عقود  أما  وتعديالته. 
انتهت  قد  مدته  أن  وأعتقد  واحــدٌ،  عقدٌ  إال  علمي- 
إنتاج  مقاسمة  باتفاقية  الستبداله  مفاوضات  وتجرى 
جديدة.  بترتيبات  أي  الرابع،  الجيل  أو  النمط  حسب 
وقد تضمنت عقود المقاسمة القديمة نصًا يتعلق بحق 
بغيره  أو  بالبيع  حصته  عن  بالتنازل  األجنبي  الشريك 
الوطنية  المؤسسة  وهو  األول  الطرف  موافقة  بشرط 
للمؤسسة  عليه  المتفق  النص  حسب  يجوز  وال  للنفط، 
الطرف  يكون  كأن  معقول،  لسبب  إال  الموافقة  حجب 
المتنازل إليه غير مؤهل للقيام بالعمليات النفطية أو ال 
تتوافر لديه القدرة المالية لإليفاء بالتزاماته أو ألسباب 
الليبية  السلطات  أو  المؤسسة  تراها  معقولة  أخــرى 

المختصة.
وبعد تبني النمط أو الجيل الرابع التفاقات المقاسمة 
pre- الشفعة  بحق  يتعلق  جديد  نص  استحداث  تم 

 firs أو   right of pre-emption أو   emption right
األول  للطرف  يكفل  امتياز  وهــو   right of refusal
)المؤسسة الوطنية للنفط( الحق في شراء حصة الطرف 
أن  على  المقاسمة،  في  حصته  بيع  قرر  حال  في  الثاني 

ال  محددة  مدة  خالل  الشراء  على  االتفاق  يتم 
تتجاوز أربعة أشهر، وفي حالة انقضاء هذه المدة 
دون اتفاق-ما لم تمدد- يكون للشريك األجنبي 
طرف  إلى  بالبيع  حصته  في  التصرف  في  الحق 
أو  بالبيع  الثاني  الطرف  تصرف  حالة  وفي  ثالث، 
التنازل عن حصته دون عرضها على الطرف األول 

من حق األخير االعتراض على صفقة البيع.
إلى  ــون«  ــارث »م حصة  بيع  ــى  إل وبــالــرجــوع 
اتفاقية  هي  التعاقدية  المرجعية  فإن  »توتال«، 
 Exploration and Production المقاسمة 
ال  علمي  وحسب   Shearing Agreement
بين  المبرمة  المقاسمة  اتفاقية  تتضمن 
شركة  مــن  وكــل  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
نصًا  هيس«  و»أميرادا  و»كونوكو«  »مارثون« 
بالتنازل،  يتعلق  نصًا  وإنما  بالشفعة،  يتعلق 
يتنازل  أن  الثاني  للطرف  يجوز  ال  أنه  ومضمونه 

والتزاماته  حقوقه  من  أي  عن  أو  االتفاقية  هذه  عن 
عليها  ــة  ــب ــرت ــت ــم ال
على  الحصول  دون 
الكتابية  الموافقة 
الطرف  من  المسبقة 
ــمــؤســســة  )ال األول 
التي  للنفط(،  الوطنية 
لسبب  تحجب  أال  يجب 
وحيث  مــعــقــول،  غــيــر 
المتنازل  الشركة  إن 
من  هي  بالبيع  إليها 
ــات الـــرائـــدة  ــرك ــش ال
مجال  فــي  والعمالقة 
عدد  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  مع  وطرف  النفط 
على  المؤسسة  موافقة  حجب  فإن  لذلك  االتفاقات  من 
يتماشى  ال  و»توتال«  »مارثون«  بين  المبرمة  الصفقة 
مع هذا النص وقد تترتب عليه إشكاالت قانونية ليست 

في صالح الجانب الليبي.
المؤسسة  صحيح كان يجب على »مارثون« مخاطبة 
كتابيًا بطلب الموافقة على البيع قبل أن يتم، وأن البيع 
ال يكون نافذًا إال بموافقة المؤسسة الكتابية واعتماده 
االتفاقية  على  تعدياًل  يتضمن  باعتباره  الحكومة  من 
األصلية وأي تعديل عليها ينبغي أن يتم وفقًا لإلجراءات 
»مارثون«  لشركتي  يجوز  وال  إبرامها،  عند  تمت  التي 
الصفقة  بهذه  المؤسسة  بعلم  االحتجاج  و»توتال« 
الحصة  بالتنازل عن  المتعلق  النص  اتمامها، حيت  قبل 
وهذا  المسبقة  الكتابية  الموافقة  يستوجب  بالبيع 
الشكلي  اإلجراء  هذا  أن  إال  البيع.  قبل  يتم  لم  اإلجراء 
الموافقة  طلب  بتقديم  وذلك  تفاديه  أخيرًا  تم  المهم 
هذا  تقديم  في  التأخر  فإن  وعليه  البيع  على  الكتابية 
لحجب  معقواًل  سببًا  نظري  وجهة  من  يكون  ال  الطلب 
فقط  مبررًا  يكون  الموافقة  حجب  إن  حيث  الموافقة، 
بيع  أسباب  أن  خاصة  ــاله،  أع عنها  المنوه  لألسباب 
الواحة  حقول  مقاسمة  اتفاقية  في  لحصتها  »مارثون« 
لتحول  وإنما  المأزوم  الليبي  للوضع  باألساس  يرجع  ال 
إستراتيجي في السياسة االستثمارية لهذه الشركة وهو 
إنهاء جميع نشاطاتها خارج الواليات المتحدة األميركية 
االستثمار  على  والتركيز  ليبيا  في  مصالحها  فيها  بما 
الداخلي وهي سياسة ال يستطيع أحد إيقافها. مع العلم 
الواحة  مقاسمة  اتفاقية  في  حصتها  »مارثون«  بيع  أن 
صناعة  في  عليه  متعارف  إجراء  فهذا  األول،  هو  ليس 
صفقات  الليبية  النفط  صناعة  شهدت  وقد  النفط، 
»أكسون  شركة  بيع  المثال  سبيل  على  منها  مماثلة 
مجال  في  األميركية  الشركات  أكبر  من  وهي  موبيل« 

النفط لحصصها في ليبيا لشركة فيبا األلمانية.
ولذلك وتفاديًا ألية إشكاالت قد تكون لها انعكاسات 
مع  التعامل  يتم  أن  أرى  الليبي  الجانب  على  سلبية 
التخوين  منطق  عن  بعيدًا  بموضوعية،  الصفقة  هذه 
يترك  البعض وأن  به  يلوح  الذي  الحقوق  والتفريط في 
يتوافر  بما  لمعالجته  للنفط  الوطنية  للمؤسسة  األمر 

لها من خبرات وبما يخدم الصالح العام.
حالة  فــي  الصفقة  هــذه  اعتماد  إشكالية  تبقى 
الجهة  إن  حيث  قائمة،  المؤسسة  من  عليها  الموافقة 
المنوط بها اعتماد البيع وتعديل االتفاقية توجد عليها 
االتفاق  تضمين  بعد  يتم  لم  حيث  قانونية،  إشكاليات 
من  الحكومة  واعتماد  الدستوري  اإلعالن  في  السياسي 
النواب( وقد صدرت بعض  )مجلس  التشريعية  السلطة 
المجلس  ــرارات  ق بعض  ببطالن  القضائية  األحكام 
حقوق  تعليق  يمكن  ال  أنه  إال  األسباب،  لهذه  الرئاسي 

الغير على شرط حل المشكل السياسي في ليبيا.
واهلل المستعان.

طلب وزير النفط اإليراني بيجن زنغنه من منظمة »أوبك« 
وأحادية  قانونية  غير  »عقوبات  سماه  ما  ضد  بالده  دعم 
العقوبات  إلى  إشارة  في  الدولة«،  حدود  وتتجاوز  الجانب 
األميركية على إيران، العضو في المنظمة، بعدما انسحبت 

الواليات المتحدة من اتفاق نووي مع طهران.
وأعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب، في وقت سابق 
وأمر  اإليراني،  النووي  االتفاق  من  االنسحاب  الشهر،  هذا 
بفرض »أعلى مستوى« من العقوبات على طهران. وإيران 
السعودية  بعد  »أوبــك«  في  للنفط  منتج  أكبر  ثالث  هي 

والعراق.
اإلمــاراتــي  الطاقة  ــر  وزي إلــى  رسالة  في  زنغنه  ــال  وق
نقلتها   ،2018 في  »أوبك«  يرأس  الذي  المزروعي،  سهيل 
»رويترز«: »أود الحصول على مساندة أوبك بموجب المادة 
حماية  تؤكد  التي  للمنظمة،  األساسي  النظام  من  الثانية 

مصالح الدول األعضاء بشكل فردي وجماعي«.
مصدر  عن  »رويترز«  وكالة  نقلت  متصل  سياق  وفي 
المملكة ودوال  التوجهات السعودية أن  خليجي مطلع على 
أخرى حليفة في منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« 
إنتاج  لتقييد  عالمي  باتفاق  االلتزام  إلى  يسعون  وخارجها 
لتعديالت  مستعدون  لكنهم   2018 نهاية  حتى  النفط 

تدريجية للتعويض عن أي نقص في اإلمدادات.
اتفاق  في  المشاركين  النفط  منتجي  أن  الوكالة  وأبلغ 
المقرر  من  الذي  اتفاقهم  نتائج  عن  راضون  اإلنتاج  تقييد 
أّن  إلى  الفتًا  الجاري،  العام  نهاية  في  أجله  ينتهي  أن 
الحفاظ على  االتفاق قد يمدد من أجل تحقيق أهدافه في 
التوازن في سوق النفط. وأشار إلى أن أي زيادة في اإلنتاج 

ستكون »بشكل تدريجي ومدروس«.
النفط  منتجي  من  آخر  وعددٍ  روسيا  مع  أوبك  واتفقت 
على خفض اإلمدادات بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا بداية 
إلى  اإلنتاج  تقليص  وأدى   .2017 الثاني  كانون  يناير  من 

تراجع المخزونات وارتفاع األسعار.
التوازن  صوب  تتحرك  النفط  سوق  إن  المصدر  وقال 
»لكن  الماضي  العام  من  أفضل  األساسية  العوامل  وأن 
بالكامل«،  القيود  لرفع  بعد  مستعدة  ليست  المجموعة 
في  نقص  من  »مخاوف  تقودها  السوق  أن  إلــى  الفتًا 
المعروض«، بسبب التراجع الكبير في إنتاج فنزويال والقلق 
اإليراني،  اإلنتاج  على  األمريكية  العقوبات  تأثير  بشأن 

وليس نقصًا فعليًا في المعروض.
األعضاء  غير  والمنتجون  ــك  وأوب »السعودية  وأردف 
وبعد  العام  هــذا  تعاونهم  في  مستمرون  أوبـــك...  في 

<  جانب من أحد اجتماعات منظمة الدولة المصدرة للبترول »أوبك«

بشأن  بعد  يُتخذ  لم  قرارًا  إن  الخليجي  المصدر  وقال 
السعودية،  وإن  الزيادة  تلك  حجم  أو  زيادة  أي  توقيت 
أكبر منتج في أوبك، تفضل »زيادة تدريجية« في اإلنتاج 
اإلنتاج  بزيادة  قرار  أي  بأن  منوهًا  الحاجة،  اقتضت  إذا 
الطلب  في  متوقع  ارتفاع  مع  سيتزامن  حزيران  يونيو  في 

الثاني من العام. في النصف 
تدريجيًا  نهجًا  تفضل  »السعودية  بأّن  المصدر  وعلق 
غير  نقص  أي  عن  التعويض  أجل  من  اإلنتاج  لزيادة 
الزيادة  وكمية  بتوقيت  الخاص  الــقــرار  لــه.  مخطط 

يونيو«. الوزراء في  يجتمع  النفطية سيتقرر عندما 

األجل  طويل  تعاونًا  وسيكون  مؤقتًا  ليس  هذا  ذلك. 
نقص،  أي  حدث  إذا  لكن  النفط،  سوق  استقرار  لمصلحة 
ويتخذون  كثب  عن  بينهم  فيما  المنتجون  سينسق 
أوبك  بين  االتفاق  وسيظل  الالزمة.  اإلجــراءات  بسرعة 
خفض  مستوى  لكن  قائمًا.  المستقلين  والمنتجين 

اإلنتاج قد يجري تعديله إذا حدث نقص فعلي«.
األسبوع  والــروســي  السعودي  الطاقة  ــرا  وزي ــال  وق
اإلنتاج  قيود  لتخفيف  مستعدان  بلديهما  إن  الماضي 
كفاية  بشأن  المستهلكين  مخاوف  تهدئة  أجــل  من 

اإلمدادات.

قيود  تخفيف  النفط  إنتاج  زيادة  شأن  من  وسيكون 
ظل  في  شهرًا   18 منذ  مستمرة  اإلمدادات  على  صارمة 
المطلوب  تجاوز  األسعار  ارتفاع  يكون  أن  من  مخاوف 
منذ  مستوياتها  أعلى  الخام  أسعار  سجلت  حيث  بكثير، 
الشهر.  هذا  للبرميل  دوالرًا   80.50 فوق   2014 أواخر 

الحين. وتراجعت األسعار منذ ذلك 
السعودية  أن  الماضي  األســبــوع  مــصــادر  وأبلغت 
مليون  بنحو  اإلنتاج  ــادة  زي احتمال  تناقشان  وروسيا 
 22 في  القادم  اجتماعها  أوبك  وتعقد  يوميًا.  برميل 

سياستها. لتقرير  حزيران  يونيو 

إيران تطلب من »أوبك«  مساندتها ضد العقوبات األميركية

حملة مقاطعة للمنتجات تضع املغرب تحت وطأة احتجاجات الغالء

التزام باتفاق النفط رغم الزيادة المتوقعة لإلنتاج

أول احتجاج جماعي من نوعه عبر اإلنترنت في المغرب

مــورديــن  لمقاطعة  شعبية  حملة  دفــعــت 
في  والبنزين  المعبأة  والمياه  للحليب  كبار 
خفض  إلــى  الــدعــوة  إلــى  الحكومة  المغرب 
تقليص  على  الشركات  ِإحدى  وأجبرت  األسعار 

عملياتها.
أول  هي  سرًا  تنظيمها  جرى  التي  الحملة 
في  اإلنترنت  عبر  نوعه  من  جماعي  احتجاج 
»الربيع  انتفاضات  تحاشى  ــذي  ال المغرب 
العربي« التي انطلقت في 2011، وإن كان قد 
شهد مظاهرات في المناطق الفقيرة للمطالبة 

بوظائف والشكوى من اإلقصاء االقتصادي.
بالمغرب  الدولي  النقد  صندوق  ويشيد 
جذب  فــي  ساعد  مما  اقــتــصــاده  لتحريره 
مثل  كبرى  عالمية  شركات  من  استثمارات 
التي  الحملة  لكن  وبومباردييه،  وبوينج  رينو 
منتجات  لمقاطعة  أبريل   20 في  انطلقت 
في  الرئيسية  والبنزين  والمياه  الحليب 
كثيرين  لدى  حساسًا  وتــرًا  مست  المغرب 
طفرة  من  شيئا  يجنوا  لم  أنهم  من  يشكون 

األعمال.
من  ألكــثــر  فيسبوك  صــفــحــات  دعــمــت 
أي  تعلن  لم  التي  الحملة  مستخدم  مليوني 
المدني  المجتمع  من  أو  سياسية  جماعة 
التعبير  تستهدف  لكنها  عنها  المسؤولية 
من  كثيرون  به  يشعر  الــذي  اإلحباط  عن 

أوضاعهم. بسبب  المغاربة 
المقاطعة  حملة  صفحات  إحــدى  وتقول 
الشعب  كلمة  توحيد  هو  منها  الهدف  إن 
والفقر  ــالء  ــغ »ال مــواجــهــة  فــي  المغربي 
واالستبداد«.  والفساد  والظلم  والبطالة 
أفريقيا  ــود  وق محطات  الحملة  تستهدف 
لوزير  التابعة  أكــوا  لمجموعة  المملوكة 
أغنياء  أغنى  أحــد  أخــنــوش،  عزيز  الــزراعــة 
سنطرال  الفرنسية  األلبان  وشركة  المغرب، 

المعبأة. دانون ومياه سيدي علي 
تأثرت  كيف  الثالث  الشركات  تعلن  لم 
في  للبقالة  متاجر  ــدة  ع لكن  أعمالها 
من  مبيعاتها  إن  قالت  الرباط  العاصمة 
قد  المستهدفتين  الشركتين  ومياه  ألبان 
في  بقالة  متجر  صاحب  قال  فيما  انخفضت. 
المقاطعة  بدأت  »منذ  يونس  يدعى  الرباط 

األخرى«. األلبان  منتجات  وزبائني يفضلون 
ليكونوميست  صحيفة  أجرته  مسح  وأظهر 
ومن  المقاطعة.  يدعمون   42% أن  المغربية 
منهم   95% استهدف  الحملة  مؤيدي  بين 
و52%  المعدنية  المياه  و78%  الحليب 

أفريقيا. بنزين  محطات 
الحكومة  إن  رباح  عزيز  الطاقة  وزير  وقال 

بينما  ــوقــود.  ال ألســعــار  سقًفا  تفرض  قــد 
العثماني  الدين  سعد  ــوزراء  ال رئيس  حــثَّ 
الشعبية  السلع  أسعار  خفض  على  الشركات 
آخرين  مسؤولين  عن  بنفسه  نــأى  بينما 

بهم. بالمغرر  المقاطعين  وصفوا 
كان  دانــون،  سنطرال  باسم  ناطق  وأقر 
الرسمي،  التلفزيون  شاشات  على  يتحدث 
تفاصيل.  يذكر  لم  لكنه  المبيعات  بتأثر 
الحليب  للتر  التجزئة  سعر  الشركة  وخفضت 

درهمًا واحدًا لشهر رمضان.
ــة رويـــتـــرز بــالــبــريــد  ــرك ــش ــت ال ــغ ــل وأب
بسبب  األربعاء  يوم  قررت  أنها  اإللكتروني 
المؤقت  خفضها  من  الرغم  وعلى  المقاطعة، 
التي  الحليب  كميات  تقليص  لــألســعــار، 

.30% 120 ألف مزارع بنسبة  تجمعها من 
حيث  عامليها  على  أيضًا  ذلك  وسيؤثر 
القصيرة  العقود  ستنهي  إنها  الشركة  قالت 
تذكر  أن  دون  لكن  المؤقتة  للعمالة  األجل 
للمياه  ــمــاس  أول وتــقــوم  ــددًا.  ــح م رقــمًــا 
سيدي  لمياه  المنتجة  الشركة  المعدنية، 
أسبوعيًا  شخصًا   80 نحو  بنقل  عــلــي، 
جبال  في  مياهها  نبع  لــزيــارة  بالحافالت 

بأن  المستهلكين  إقناع  لمحاولة  أطلس 
إلى  الحكومة  دعت  بينما  عادلة  أسعارها 

الضرائب. خفض 

تنظيمية هيئة  ال 
في  االحتجاجات  بعض  المغرب  شهد 
محمد  الملك  مــوافــقــة  ــى  إل أدت   2011
محدودة  دستورية  إصالحات  على  السادس 
حكومة  إلى  السلطات  بعض  إسناد  شملت 
االنتفاضات  بتجربة  يمر  لم  لكنه  منتخبة 

بالمنطقة. أخرى  التي عرفتها دول  الكبيرة 
كوجهة  للمملكة  المسؤولون  ويــروج 
فيه  تعجز  وقــت  فــي  مستقرة  استثمارية 
بينما  االقتصادية  أزمتها  معالجة  عن  تونس 
الحالة  بشأن  الجزائر  في  الضبابية  تشوب 
الذي  بوتفليقة  العزيز  عبد  للرئيس  الصحية 

.2013 عانى من جلطة في 
فقيرة  تعدينية  بلدة  في  االحتجاجات  لكن 
وفي  العام  مطلع  المغرب  شرق  شمال  في 
بسبب   2016 في  الريف  بمنطقة  الحسيمة 
استياء  مشاعر  إلــى  تشير  والفقر  الفساد 

كامنة.

الشركات  المقاطعة  ــوة  دع استهدفت 
تكتالت  عليه  تهيمن  القتصاد  كرموز  الثالث 
أو  وسياسية  اقتصادية  بنخب  مرتبطة  كبيرة 

أجنبية. بشركات 
المؤيد  الناشط  المومني  عبد  فؤاد  وقال 
األسعار  خفض  تتجاوز  »المقاطعة  للحملة 
الشرائية  القوة  على  احتجاج  صرخة  لتصبح 
السلطة  لــزواج  نتيجة  للمواطنين  الهزيلة 

والمال«.
السوقية  الحصص  إن  محللون  ويقول 
 %  37 تبلغ  المستهدفة  الشركات  لمنتجات 
لسنطرال  و60%  أفريقيا  بنزين  لمحطات 

دانون و%70 ألولماس للمياه.
االقتصادي  الخبير  أوراز  رشيد  ويقول 
السياسات  لتحليل  المغربي  المعهد  في 
ينظر  »ألنها  استُهدفت  الشركات  تلك  إن 
منخرطة  السوق  في  رائــدة  كشركات  إليها 
ويخلق  بالمنافسة  مضر  لألسعار  تثبيت  في 

للسوق«. قلة  احتكار 
في  المعدنية  المياه  زجاجة  سعر  يبلغ 
وهو  أمريكيا(  سنتا   63( دراهم  ستة  المغرب 
رغم  األوروبية  الــدول  بعض  على  يزيد  ما 
بكثير.  أقل  للمغاربة  الشرائية  القدرة  أن 
برلمانيًا  تحقيًقا  المقاطعة  دعوة  وأفــرزت 
إنهاء  منذ  أنه  إلى  خلص  الوقود  أسعار  في 
التي  الخطوة  -وهي   2015 في  الوقود  دعم 
أرباح  زادت  الدولي-  النقد  أشاد بها صندوق 

الموزعين.
موزع  أكبر  ثالث  المغرب،  توتال  وأعلنت 
 879 إلى  األرباح  ارتفاع  البالد،  في  للوقود 
مليون   289 من   2016 في  درهــم  مليون 
إدريــس  يقول  السابقة.  السنة  في  درهــم 
والتنمية  الــعــدالــة  ــزب  ح رئــيــس  ــي  األزمـ
الحكومي  اإلئتالف  في  المشارك  اإلسالمي 
األسعار  بنفس  »يبيعون  الموزعين  جميع  إن 

المغرب«. مناطق  شتى  في  للمستهلكين 
مجلس  رئيس  بنعمور  العالي  عبد  وقال 
السلطات  ألن  معطلة  الهيئة  إن  المنافسة 
انتهاء  بعد  جديدًا  إدارة  مجلس  تعين  لم 
ملقيًا   2015 في  السابق  المجلس  مــدة 
يسمّها،  لم  ضغط  جماعات  على  باللوم 
نشط  مجلس  غياب  »فــي  أنــه  ــى  إل الفــتًــا 
طريق  عن  المواطنون  تحرك  للمنافسة، 

المقاطعة«.
إئتالف  من  معارضون  مشرعون  ويطالب 
ما  بإعادة  الوقود  موزعي  يسارية  أحــزاب 
 17 قيمتها  أخالقية«  »غير  أرباحًا  أسموه 

درهم.  مليار 

القاهرة - الوسط

د.أبوريمة عبداهلل غيث*

قراءة أخرى في بيع حصة 
»مارثون« لشركة توتال

أكثر من مليوني داعم إلكتروني 
للحملة التي لم تتبناها جماعة 

سياسية

صحيفة ليكونوميست المغربية: 
42 % يدعمون المقاطعة
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أعلن االتحاد الدولي للنقل الجوي )إياتا( ارتفاع الطلب على رحالت الطيران في أبريل 
2018 بنسبة 6.2 % مقارنة مع أبريل 2017.

الطاقة  ارتفاع  »رويترز«  وكالة  ونقلتها  االتحاد،  عن  صادرة  بيانات  وأوضحت 
إلى  مئوية  نقطة   0.2 الحمولة  معامل  قفز  بينما   ،%  5.9 أبريل  في  االستيعابية 

. % 82.3
ظل  في   2018 في  التذاكر  أسعار  خفض  طريق  عن  تحفيز  حدوث  واستبعدت 

ارتفاعات األسعار، من أبرزها أسعار الوقود.
يشار إلى أن حركة نقل الركاب بالطائرات زادت 9.5 % في مارس.

أسعار  سيما  ال  المدخالت،  تكلفة  زيادة  إن  قال  لالتحاد  التنفيذي  الرئيس  كان 
في  التذاكر سيقل  أسعار  انخفاض  نتيجة  للطلب  انتعاش  أي  أن  إلى  الوقود، تشير 

صندوق النقد: تونس ملتزمة بـ »اإلصالحات االقتصادية«6.2 % ارتفاع في الطلب العاملي على رحالت الطيران
قوي  التزام  عن  عبًرت  تونس  إن  الدولي  النقد  صندوق  قال 
لشريحة  للتأهل  تحتاجها  عاجلة  اقتصادية  إصالحات  بإجراء 

جديدة من قروض الصندوق.
الحكومة  مع  محادثات  بعد  بيان  في  النقد  صندوق  وقال 
التونسية حول خطة لإلصالح االقتصادي، إن الجانبين »حققا 
تقدما كبيرا في المناقشات حول السياسات الالزمة الستكمال 

الثالثة«. المراجعة 
في  اتفاق  إلى  واشنطن،  ومقره  النقد،  صندوق  وتوصل 
سنوات  أربع  مدته  إقراض  ببرنامج  تونس  لمساعدة   2016

بإصالحات  مرتبط  دوالر،  مليار   2.8 حوالي  قيمته  تبلغ 
تحت  البالد  ميزانية  في  عجز  على  لإلبقاء  تهدف  اقتصادية 

السيطرة.
االقتصادي  االستقرار  على  المخاطر  »أصبحت  قائال  وأضاف 
)على  إبريل  في   7.7% التضخم  وبلغ  وضوحا.  أشد  الكلي 

.»1991 أساس سنوي(، مسجال أعلى مستوياته منذ 
داخل  النقد وسط خالفات  مع صندوق  المحادثات  جاءت  و 
إلصالحات  جديد  برنامج  حول  تونس  في  الحاكم  االئتالف 

وزاري. واحتمال تعديل  اقتصادية 

 البحرين تدرس منح تأشيرة إقامة
10 سنوات للمستثمرين

 82.9 مليار دوالر  الدين الخارجي ملصر
تطوير شبكات الكهرباء بـ 1.4 مليار دوالر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 82.9 مليار 
دوالر بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع نسبته 4.9 % مقارنة مع مستواه قبل ستة أشهر.

وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي %36.1 بنهاية الربع الثاني 
من السنة المالية 2017-2018، وهو ما قال البنك المركزي، األربعاء، إنه يظل في الحدود 

اآلمنة وفًقا للمعايير الدولية.
وفي  التالي،  العام  من  يونيو  في  وتنتهي  يوليو،  في  المصرية  المالية  السنة  وتبدأ 

ديسمبر 2016، كان حجم الدين الخارجي المصري 67.3 مليار دوالر.
وبلغ حجم االحتياطي األجنبي المصري 44.030 مليار دوالر في نهاية أبريل، حيث ظل 
يقفز بشكل مطرد منذ توصلت القاهرة إلى اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دوالر مدته ثالث 
سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 في إطار جهود لجذب المستثمرين األجانب 

وإنعاش االقتصاد.
وفي سياق متصل قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إن بالده خصصت 25 مليار 
جنيه )نحو 1.4 مليار دوالر( لتطوير شبكات توزيع الكهرباء على مدى سنتين، الفتًا إلى 
أن الحكومة وافقت على قرض بقيمة 60 مليون دينار كويتي )حوالي 200 مليون دوالر( 
من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ومقره الكويت إلنشاء ثالث محطات 

محوالت جديدة.

تدرس البحرين منح المستثمرين األجانب تأشيرات إقامة مدتها عشرة أعوام، وذلك في 
أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها قطر واإلمارات.

خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  البحرين  عهد  ولي  إن  البحرين،  أنباء  وكالة  وقالت 
وجه وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد اهلل آل خليفة »إلى 
إعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين 

األجانب بالكفالة الشخصية، تصل إلى عشر سنوات«.
يحصل  الخليجية،  الــدول  من  وغيرها  البحرين  وفي 
المدة  قصيرة  إقامة  تأشيرات  على  األجانب  المواطنون 
حسب  العمل،  أربــاب  طريق  عن  أعــوام  ثالثة  تتجاوز  ال 

»رويترز«.
في  عليه  الموافقة  جرت  قطري  قانون  مشروع  ويهدف 
دائمة،  إقامة  تأشيرات  األجانب  بعض  منح  إلى  أغسطس 
لمنح  نظام  على  الشهر  هذا  اإلمــارات  دولة  وافقت  كما 
تأشيرات إقامة لمدة تصل إلى عشرة أعوام للمستثمرين 

والمتخصصين.
أسواق  في  استثمارات  لجذب  الخليجية  الدول  وتسعى 
انهيار  2014 بعد  تراجعًا منذ عام  التي شهدت  العقارات 

أسعار النفط مما اضطر الحكومات لتطبيق إجراءات تقشفية.
وتنذر خطة إصالح اقتصادي طموح في السعودية أيضًا بنضوب التدفقات االستثمارية 

على بلدان أصغر في المنطقة.

 »مالية املوقتة«: صرف رواتب 
شهري مايو ويونيو

القطاعات  كافة  رواتب  تسليم  الموقتة،  الحكومة  في  والتخطيط  المالية  وزارة  بدأت 
لة من الخزانة العامة للدولة عن شهري مايو الجاري ويونيو المقبل. المموَّ

لة من الخزانة  وسلمت الوزارة صكوك رواتب شهري مايو ويونيو لكل الجهات المموَّ
وزارة  من  المطلوبة  الرسمية  والمستندات  البيانات  كل  استوفت  التي  للدولة،  العامة 

المالية والتخطيط إلتمام عملية الصرف.
رواتب  الحاسي، وعد بصرف  كامل  الموقتة،  بالحكومة  والتخطيط  المالية  وزير  وكان 
أيام، وصرف  المبارك بعشرة  رمضان  قبل شهر  الجاري  العام  األولى من  األربعة  األشهر 

رواتب شهري مايو ويونيو لكافة الجهات قبل 20 رمضان الجاري.
وأعلنت وزارة المالية والتخطيط تسليم نحو 32 جهة في اليوم األول لعملية الشروع 

في صرف مرتبات شهري مايو الجاري، ويونيو مقدمًا تقديرًا لظروف المواطنين.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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30 مليار دوالر دعم املحروقات خالل 5 سنوات
الليبية  الدولة  أن  المحاسبة  ديــوان  تقرير  أظهر 
دعم  ــورة  ص فــي  تقريبًا  دوالر  مليار   30 أنفقت 
 2012 من  الفترة  خــالل  المحروقات  بيع  ألسعار 
دعمًا  دوالر(  مليار   23(  76.6% منها   ،2017 وحتى 
لمحروقات موردة من الخارج، ونحو 7 مليارات دوالر 

لمحروقات منتجة في المصافي المحلية.
الدعم  قيمة  أن  للديوان  السنوي  التقرير  وأضاف 
دينار  مليار   6.7 بمتوسط  دينار  مليار   40 تعادل 
الدولي  للتسويق  العامة  اإلدارة  تولت  سنويًا، 
الكميات  هذه  توريد  للنفط  الوطنية  بالمؤسسة 
النفط  لتسويق  البريقة  شركة  طريق  عن  وتوزيعها 

وشركات التوزيع األخرى.
تجاوز  مبلغ  إنفاق  من  بالرغم  أنه  التقرير  والحظ 
العام  خالل  المحروقات  لتوريد  دينار  مليارات   4
الماضي، إال أن ما تم سداده من قبل شركة البريقة 
مقابل المبيعات في السوق المحلية بلغ 282 مليون 
دينار فقط، علمًا بأن آخر تسوية تمت بين الشركة 

والمؤسسة كانت سنة 2013.
المحروقات  شــراء  عملية  إن  ــوان  ــدي ال وقــال 
من  ــواردة  الـ الدفعات  خــالل  من  تتم  وتوريدها 
الليبي  العامة للحساب الجاري لدى المصرف  الخزانة 
الدولي  للتنسيق  العامة  اإلدارة  وتتولى  الخارجي، 

إدارة هذا الحساب.
الجاري  الحساب  هذا  أن  التقرير  الحظ  ذلك  ومع 
دوالر،  مليون   696.08 بمبلغ  بالمخالفة  مكشوف 
وزارة  مع  بالتنسيق  تغطيته  يستوجب  الذي  األمر 
لحساب  اإلجمالي  المبلغ  أن  إلى  مشيرًا  المالية، 
بيع  ألسعار  الماضي  العام  خــالل  الفعلي  الدعم 

المحروقات بالسوق المحلية على النحو التالي:
المالية،  وزارة  تم تسييلها من  دوالر  مليار   3.01
للكميات  التقديرية  القيمة  دوالر  مليار  و1.06 
دوالر  مليون  و15.02  المحلية،  بالمصافي  المكررة 
فوائد السحب على المكشوف، ليصبح إجمالي تكلفة 

المحروقات المستهلكة 4.13 مليار دوالر.
اآلن  الموضوعة  اآللية  أن  التقرير  الحــظ  كما 
للمؤسسة  تسمح  المحروقات  حساب  مراقبة  بشأن 
الخارج  من  المحروقات  بشراء  للنفط  الوطنية 
وجود  عدم  حالة  في  حتى  المصرف  من  وسدادها 

مخصصات أو رصيد بالحساب.
مراجعة  يجب  أنه  إلى  المحاسبة  ديوان  وخلص 

سياسة دعم المحروقات، مشيرًا إلى ما يلي:
المحروقات  الدولة مازالت مستمرة في دعم  ـ إن 

دون هدف أو رؤية.
ـ إن الشريحة المستهدفة بالدعم ال تستفيد منه.

وصلت  المدعومة  المحروقات  تهريب  عمليات  ـ 
المجتمع  األجنبي وتدخل  اإلعالم  إلى حد عرضه في 

الدولي.
المستمر  واالزدحــام  بالطرق  متكررة  اختناقات  ـ 

على محطات التزود.
دوالر  مليارا  قيمته  خام  بنفط  الدولة  تضحية  ـ 
مليار  العالمية  بالسوق  تكلفتها  محروقات  إلنتاج 
دوالر فقط. وبخصوص النقطة األخيرة بشأن تدني 
علق  محليًا،  إنتاجها  عن  المحروقات  استيراد  تكلفة 

الخبير النفطي د. محمد أحمد قائاًل:
ليبيا  إن  التقرير  يقول  جدًا  مبسطة  بطريقة   «
الخام  تكريرها  نتيجة  دوالر  مليار  تقريبًا  تخسر 
بداًل  محلية  مكررة  منتجات  على  للحصول  محليًا 
على  بصفحته  تعليق  في  وأضاف  استيرادها«.  من 
أتمنى  كنت  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع 

منتهى  في  يكونوا  وأن  التقرير،  واضعو  يتريث  أن 
صناعتنا  تضر  اإلجمالية  الحسابات  هذه  ألن  الحذر 
هناك  أن  نالحظ  أن  ويجب  بالغًا،  ضررًا  التكريرية 
هذه  تستمر  أن  في  الليبي  القومي  لألمن  بعدًا 

الصناعة وهي تجربة مررنا بها و ال ينبغي إغفالها«.
هدرًا  هناك  التقرير»أن  مع  يتفق  قد  أنه  وأكــد 
في  أيضا  بل  فقط،  التكرير  صناعة  في  ليس  كبيرًا 
نحاول  أن  علينا  لكن  مثاًل،  الكهرباء  توليد  صناعات 

تخفيض هذا الهدر وال نقارن هذا بخيار االستيراد«.

ــوان  دي ــاره  أثـ مــا  ــى  إل أحمد  محمد  د.  ــار  وأشـ
قائاًل:  المحصلة،  غير  الفواتير  بخصوص  المحاسبة، 
»يصرح التقرير بأن مجمل المبالغ غير المحصلة في 
دينار،  ماليين   9 تقريبًا  هي   2010-2005 الفترة 
تجاريًا  معقول  مبلغ  وهو  التسعير،  في  فروق  نتيجة 

نسبة إلى حجم التعامل«.
حجم  في  هي  الحقيقية  المفاجأة  اعتبر  أنه  غير 
»الرقم غير المحصل في الفترة 2010-2017 ، الذي 
التحفظات  رقم بكل  مليار دوالر وهو   2.7 إلى  يصل 
جسيم وينبغي أن يتم إيضاح األسباب التي أدت إلى 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  من  سواء  تحصيله،  عدم 

أو من الديوان«.
كانت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس 
إلى  رسمية  رسالة  في  أعلن  اهلل  صنع  مصطفى 
سيتم  أنه  شكشك،  خالد  المحاسبة  ديــوان  رئيس 
بفقرة  فقرة  التقرير  في  ورد  ما  على  المفصل  الرد 
المؤسسة  لحماية  القانوني  والنص  والدليل  بالحجة 
كافة  اتخاذ  إلى  منوها  والمالي،  القانوني  ومركزها 
معالجة  عدم  حال  في  الممكنة  القانونية  الوسائل 

الديوان لهذه االدعاءات المرسلة.
عدة  تضمن  »التقرير  أن  إلى  اهلل  صنع  وأشــار 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  أن  بينها  من  مغالطات 
عدم  إلى  إضافة  االختصاصات  فصل  بمبدأ  أخّلت 
تعمل  المؤسسة  أن  إلى  منوها  بالقطاع«،  الحوكمة 
إدارة،  مجلس  شركة  ولكل  إنشائها  قانون  وفق 

وإدارة تنفيذية وتعمل بما يخوله القانون.
ومنها  الشركات  بعض  أدرج  »التقرير  إن  وقال 
بعيد  أو  قريب  من  ال  عالقة  لها  ليس  التي  الخاصة 
الطرق  وشركة  نفط  ليبيا  شركة  مثل  بالمؤسسة 
لتوزيع  شركتين  »هاتين  أن  موضحا  السريعة«، 

الوقود جرى إنشاؤهما بقرار حكومي«.

السعر بالدوالرنوع الخام

76.03برنت

67.27غرب تكساس

74.45دبي

73.37سلة أوبك

72.05أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 

القاهرة ـ بوابة الوسط

المصدر: موقع »أويل برايس«
 * أسعار األربعاء 30 مايو 2018

الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  بحث 
سفيرة  مع  اهلل،  صنع  مصطفى  المهندس  للنفط 
موشايدت،  بيتينا  ليبيا  لدى  األوروبــي  االتحاد 
إمكانية تمديد وتوسيع »عملية صوفيا«، لمحاربة 
المصاعب  إلى  باإلضافة  الوقود،  تهريب  ظاهرة 
التي تواجه قطاع النفط نتيجة شح الميزانيات في 

السنوات الماضية.
موقها  عبر  بيان  في  الوطنية  المؤسسة  وقالت 
سفيرة  استقبل  اهلل  صنع  إن  األربعاء  اإللكتروني 
مقر  في  لها  المرافق  والوفد  ــي  األوروب االتحاد 
مدير  بحضور  طرابلس،  بالعاصمة  المؤسسة 

أكد  فيما  علي،  بن  صالح  الدولي  التعاون  مكتب 
في  المتورّطة  الجهات  كل  تتبع  »أهمية  الطرفان 

مثل هذه األنشطة غير القانونية«.
الحلول  بين  مــن  فــإن  الــبــيــان،  وبحسب 
إمكانية  الظاهرة،  هذه  من  للحدّ  المقترحة 
التابعة  البحرية  القوات  مهمة  وتوسيع  تمديد 
المتوسّط،  األبيض  البحر  في  األوروبي  لالتحاد 
صوفيا«،  بـ»عملية  ــا  أيــضً يــعــرف  مــا  ــو  وه
التهريب  في  المستخدمة  السفن  منع  لمواصلة 

العبور. من 
الحوار  وتعزيز  باريس  بـ»لقاء  الطرفان  ورحب 

للركود  حل  إليجاد  المصلحة،  أصحاب  بين 
اهلل  صنع  أن  إال  ليبيا«،  في  المستمر  السياسي 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  بقاء  ــرورة  ض أكــد 

السياسة. عن  منفصلة 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  ــدد  وج
في  المؤسسة  استخدام  قاطع  بشكل  رفضه 
أن  إلى  ذلك  مرجعًا  سياسي،  شأن  أي  تسوية 
أهدافها  تحقيق  إلى  باستمرار  تسعى  المؤسسة 
جميع  في  االقتصادي  دورهــا  وتأدية  الوطنية 
بوضوح  والعمل  ــه،  وج أكمل  على  المناطق 
الليبيين. أجل خدمة مصالح جميع  وشفافية من 

 صنع الله يبحث  توسيع عملية »صوفيا« ملحاربة تهريب الوقود

طرابلس ــ الوسط

قضيتي  كسب  في  الجاري  مايو  خالل  الليبية  بالدولة  القضايا  إدارة  نجحت 
ففي  ولبنان،  فرنسا  في  ضدها  مرفوعة  يــورو  مليون   88 بقيمة  تحكيم 
القضية األولى كسبت إدارة القضايا، الخميس الماضي، دعوى تحكيم بقيمة 
التجارة  غرفة  أمام  البرتغالية   »  way 2B« شركة  رفعتها  يورو  مليون   60

الدولية بباريس.
عام  الثورة  أحداث  إبان  تعرضت ألضرار  أنها  الشركة في دعواها  وزعمت 
2011«، عالوة على ماتدعيه من »إخالل الجهة المتعاقدة معها على تنفيذ 
القضايا  إدارة  الخمس وقاريونس«، حسب ماجاء في بيان  الجامعي  المركب 

بالمجلس األعلى للقضاء.
البرتغالية  الشركة  الدولية برفض جميع طلبات  التحكيم  وقضت محكمة 
للدولة  المحاماة  أتعاب  بدفع  وإلزامها  الدعاءاتها  أساس  أي  وجود  لعدم 
ومصاريف  رسوم  إلى  إضافة  إسترليني،  جنيه  ألف   288.84 وقيمتها  الليبية 
الغرفة وقيمتها 15.83 ألف يورو مع فائدة بسيطة نسبتها %5 تستحق بعد 

مضي 21 يومًا من تاريخ صدور الحكم في 24 مايو الجاري.
كما نجحت إدارة القضايا في أن تجنب الدولة الليبية دفع مبلغ 28 مليون 
يورو، عندما كسبت الدعوى التي رفعتها شركة »بي فور ترايدينغ أوف شور« 
أوالقانون  الواقع  من  سند  دون  ـ  فيها  ادعت  التي  اللبناني،  القضاء  أمام 
ميناء  طريق  فبرايرعن   17 ثورة  إبان  ليبيا  إلى  ميداني  مستشفى  توريد  ـ 

الخمس البحري.
وأصدرت محكمة األمور المستعجلة ببيروت حكمها في الدعوى بتاريخ 15 
مايو الجاري، إذ قضى منطوق الحكم بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا بنظر 
الدعوى، كما قضى برد » كل مازاد من طلبات مع تضمين الشركة المدعية 

كافة الرسوم والنفقات قرارًا معجل التنفيذ«

 »قضايا الدولة« تجنب ليبيا دفع
88 مليون يورو في قضيتي تحكيم

واألمن  الخارجية  للسياسة  العليا  الممثلة  قالت 
إن  موغيريني،  فديريكا  ــي  األوروب االتحاد  في 
يلقي  لم  ببطء  بدأ  الذي  الليبي  االقتصاد  تعافي 
ال  التي  لليبيين  المعيشية  الظروف  على  بظالله 
العامة  الخدمات  تضرر  إلى  مشيرة  سيئة،  تزال 

كبير. الصحية بشكل  الرعاية  مثل 
العامة  الجلسة  ــام  أم موغيريني  ــددت  وش

التأكد  ضرورة  على  األوروبــي  للبرلمان 
بدًءا   - االقتصاد  فوائد  وصــول  من 

الشعب  إلــى   - النفط  إنتاج  من 
قائلة:  األرض،  عــلــى  الليبي 
المتعلق  العمل  مع  »بالتوازي 
نشارك  والمصالحة،  بــاألمــن 
إلنــعــاش  األرض  عــلــى  ــا  ــضً أي
وخلق  المحلية  ــصــادات  ــت االق

جيدة«. وظائف 
إن  األوروبية  المسؤولة  وقالت 

البنك  مع  يعمل  األوروبــي  االتحاد 
لتحسين  الخصوص  وجه  على  الدولي 

»إكسبرتيز  ــع  وم ــعــام  ال التمويل  إدارة 
إلى  باإلضافة  جديدة،  عمل  فرص  لخلق  فرانس« 
السيما  البالد،  أنحاء  جميع  في  بلدية   22 دعم 
العملية؛  هــذه  في  المفتاح  هي  البلديات  أن 
التحتية  بنيتها  بناء  إعـــادة  فــي  لمساعدتها 

أفضل. وتقديم خدمات 
إعداد  يجرى  أنه  موغيريني  فديريكا  وكشفت 
يورو  مليون   50 بقيمة  وطموح  جديد  مشروع 
التعاون  مــع  بالتنسيق  للبلديات  مخصص 
إبالغكم  من  أتمكن  أن  »أتوقع  قائلة:  اإليطالي، 

المقبلة«. األسابيع  أخبارًا جيدة في 
يدعم  األوروبي  االتحاد  أن  إلى  وأشارت 
وهي  ماليا،  المتحدة  األمــم  مبادرة 
المنظمات  بعض  تقودها  التي 
أن  إلــى  الفتة  الحكومية،  غير 
»المرة  هو  باريس  اجتماع 
تتاح  ــورة  ــث ال مــنــذ  ــى  ــ األول
الخلفيات  جميع  من  لليبيين 
الفرصة  البالد،  أنحاء  وجميع 
ــة تــطــلــعــاتــهــم  ــش ــاق ــن ــم ل
باإلضافة  البلد،  ومستقبل 

القبائل«. بين  الوساطة  إلى 
العليا  الــمــمــثــلــة  ــت  ــب وطــال
في  ــن  واألمـ الخارجية  للسياسة 
في  بالتحقيق  النواب  طالب  كما  االتحاد 
ناقشت  بعدما  المجمدة  الليبية  األمــوال  إدارة 
وتهريب  المليشيات  ووضعية  االنتخابات  تنظيم 
األوروبي  االتحاد  وسياسة  والهجرة  الليبي  النفط 

البالد.  في 

مباحثات مع البنك الدولي لتحسين إدارة التمويل

مشروع أوروبي جديد لدعم
البلديات بقيمة 50 مليون يورو

 تصدير 9 آالف طن »يوريا«  من 
ميناء البريقة إلى تركيا

وصلت الناقلة »Sigma Monrovia« التي ترفع علم ليبيريا، إلى ميناء البريقة النفطي 
اليوريا لتصديرها  )80 كلم غرب مدينة أجدابيا( لتحميل نحو تسعة آالف طن من مادة 

إلى تركيا.
وقال وكيل شركة »بحار ليبيا« للنقل والتوكيالت المالحية المساهمة، بشير شوايل في 
تصريحات إلى »الوسط« األربعاء، إن الناقلة »Sigma Monrovia« قادمة من العاصمة 
اللبنانية بيروت لتحميل نحو 8.8 آالف طن من مادة اليوريا، مشيرة إلى أن الناقلة تتجه 

إلى تركيا.
وأوضح أحد العاملين بالميناء أن الناقلة سيتم تحميلها »بعد التأكد من نظافة وسالمة 
اليوريا بالميناء خالل  اليوريا قبل نقلها من مصنع  مستودعاتها الداخلية« وفحص مادة 
السير المعلق الرابط بين المصنع وموقع الناقلة، الذي يبعد عن موقع الناقلة كيلو مترًا 
الجوية  الرطوبة  مستوى  قياس  ميزان  خالل  من  الطقس  حالة  من  التأكد  وبعد  واحدًا، 

بالميناء.
التي  السياسية  التعقيدات  آثار  للتعافي من  أنفاسه  التقاط  الليبي  االقتصاد  بدأ  ومنذ 
أثرت بشكل مباشر في اإلنتاج النفطي، المصدر الرئيسي للدخل بالبالد، يحاول المسؤولون 

إعادة قطاعات الدولة إلى سابق عهدها، عن طريق إنهاء العقبات التي قد تواجهها.

<  سلمان بن حمد ولي عهد البحرين 

<  مصطفى صنع اهلل

ديوان المحاسبة: ليبيا تخسر مليار دوالر 
من تكرير الخام محلياً بدالً من استيراده

خبير نفطي يرد: استمرار الصناعة 
أمن قومي ليبي وعلينا خفض الهدر

أنفقنا 4 مليارات دينار لتوريد المحروقات  
والبريقة تسدد 282 مليونا فقط

76.6 % منها دعمًا موجهًا للوقود المستورد من الخارج
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بني الفكر والسياسة

 السياسة في مفهومها التقليدي ميدان 
واسع للشهرة والثروة ما وجد الكاتب قارًئا 

والسياسي مؤيدًا

عبد الكافي المغربي

يتراءى للبعض أن الفكر منفصل عن السياسة انفصاًل مطلًقا، بحكم األلفة التي تجمع 
بين الفكر والحكمة، وما تنتظمه من مثل تسمو على الواقع الخائن، واإليمان اإليجابي 
الذي ل يعدله إيمان. وعلى النقيض تقف السياسة، مقرونة بالواقع، منتبذة عن األخالق، 
مجردة من العاطفة، تجري بدقة الحساب وموضوعية العلم. ونعرض هنا رؤيتنا التي 
ترافق موكب أكثر ما قرأنا عن محاولة التقريب بين السياسة والفكر. ونقصد السياسة 
كعلم، كفلسفة، ل شيئا آخرَ شبيها من حيث التركيب، بعيدا من حيث المدلول، مما 

تلوكه ألسنة محللي اإلذاعات في هذه األيام.
إن اإلمساك بشتات الفكر والسياسة وتقديم مزيجهما إلى القارئ في إبان الجو الكئيب 
الملبد الذي يلم بالمنطقة لمحاولٌة خليقة بأن تستلب من الباحث وقتًا طوياًل وجهدًا 
عريضًا، إلى الضطراب الذي يكتنف هذه المحاولة ويجعلها غير استنتاجية. وليس من 
شك أن تغلب البرجوازية على الفكر كامن وراء الضبابية التي تسود سائر العلوم اإلنسانية.
السياسة في مفهومها التقليدي ميدان واسع للشهرة والثروة ما وجد الكاتب قارًئا 
والسياسي مؤيدًا. لكنها في الوقت ذاته ل أخالقية، وكان أرسطو قد خلع عليها هذه 
الطبيعة السلبية عندما قام بتطليق السياسة من األخالق في إرثه الفلسفي العميق. 
ولربما بتأثير من الفكر الوافد بارك المسيح طالقهما وأشفق أن يصيب رسالته من أوضار 

الحكم دنس.
وتمخض الفكر متأخرًا جدًا عن فلسفة الحكم، التي تعد من أهم إبداعات فلسفة 
التفاؤل والتقدم في عصر التنوير. وقديمًا كان الفكر حكرًا على أهل الختصاص الذين 
قطعوا بينه وبين األرض األسباب. غير أن طالئع النور التي أضاءت باريس لم يتقدمها 
ما  أول  اندفعوا  الذين  األحرار  المفكرين  من  طائفة  بل  كال،  الكاثوليك،  األكاديميون 

اندفعوا إلى ميدان السياسة.
ليست فلسفة الحكم أو ما بات يعرف اليوم بالفلسفة السياسية وليدة عصر التنوير 
الحكومات  ظلت  وإن  الحقيقة.  هذه  على  شاهد  النفعية  مكيافيلي  وفلسفة  بالفعل، 
اإلمبريالية تنطلق من تعميمات مكيافيلي الوصولية فإن مبادئ عصر األنوار التي قربت 

السياسة من األخالق ما بِرحت تلطف الحكم بقيم أنسانية وفلسفة مستقبلية
سلك الفكر طريقه منفردًا والتقى في آخره بالسياسة، ول يزال الثنان في تفاوض 
يهدف إلى التقليل من غلواء العلم في السياسة، وراديكالية المُثل في الفكر. وفي حين 
يتناول األدب الكبير الرجاء بالتغيير السياسَة فيما ينطوي عليه من رسالة باطنية غايتها 
أن تتفادى من تحرش السلطة، ابتلي الفكر، والفكر السياسي بوجه خاص، بتصنيفه 
تعزيز  إذا كتب عن  المفكر  الحكم، وكذلك يستسخف  نظام  نقد  في  الصريح  للمقال 
األخالق. ولعل السياسة في حاجة إلى أخالقية وحكمة الفكر أكثر من حاجة األخير إلى 
واقعيتها. والحق أن معركة الفكر، خاصة بعد أن هُِزم حليفه األدب في منطقتنا، غيرَ 

مضمونة النتائج.

اختفاء وظهور املناضل منصور الكيخيا )2(

- فهو في األساس من بيت أسرة تعج بالوطنيني، 
وتشهد بنغازي كلها على ذلك

محمد المهدي الفرجاني

هابيتوس العودة الفلسطيني
مافكرتُ يوما أن أكتب في السياسة العربية وقضيّتها العودة 
إلى فلسطين، التي ُفعل فيها عربيًا ساسة وقادة، مالم يسرده 
نثرًا  فيها  وُسرد  عوليس،  أفاعيل  من  إلياذته  في  هوميروس 
وماقيل  شهريار،  وليلة  ليلة  ألف  في  شهرزاد  روته  ما  ونظمًا 
فيها خطابة ودُبج من مقالت صحافة ومازال ماقاله وسطرّه 
اإلمام مالك بن أنس في الخمر. ولكننا بما أننا كتبنا األسبوع 
من  صار  الثالث،  وطليعياته   ،1968 مايو  تذكار  في  الماضي 
أن  الثقافة  بأنتربولوجيا  تتعّلق  التي  الكتابة  بكيفية  الالزم 
الربيعيات  عممتها  التي  الفلسطينية،  نكبتنا  طلع  في  نكتب 
الثورية باإلحباطية والليبية بالنقسامية لتصير نكبتنا العربية. 
فيأتى تذكارها هذا العام مرتبطًا لألسف بمذبحة، غير مسببة 
بعّلة من علل الدولة اإلسرائيلية التي ألفناها، وما انفكت منذ 
إنشائها مايو 1948 تلوّح بها في وجه المجتمع الدولي. ففي 
يوم واحد، أو يومين، قتلت القوات اإلسرائيلية المحتشدة على 
العبرية  والدولة  غزة  قطاع  بين  الحدود  على  المشرفة  التالل 
ستين فلسطينيًا وجرحت أكثر من ألفين. كان كل هؤلء ضحايا 
التذكار السبعين للنكبة ضمن عداد عشرات آلف المشاركين 
في مسيرات العودة السلمية. التعبير الفلسطيني عن التشبث 
العودة  مسيرات  وكانت  التاريخية.  ــداد  واألج األبــاء  بأرض 
الكبرى قد بدأت في ذكرى يوم األرض، في 30 مارس الماضي 
بمشاركة قرابة مئتي ألف فلسطيني في خمس مظاهرات كبرى 
الوسطى،  في  والبريج  يونس،  خان  في  وخزاعة  رفح،  )شرق 
والشجاعية بغزة، وجباليا شمال القطاع( تحولت إلى مخيمات 
واعتصامات مفتوحة على مقربة من السياج الحدودي الفاصل 

بين قطاع غزة واألراضي المحتلة منذ عام 1948.
العنيدة  الصهيونية  السردية  في  األساطير  من  واحــدة 
كاستجابة  الفلسطينيين  رحيل  عن  تتحدث  كانت  النكبة  عن 
العرب  والمسؤولين  الحكام  من  إليهم  الموجهة  للدعوات 
السردية  بينما  العربية.  الجيوش  لتدخل  تمهيدًا  يغادروا  كي 
عليهاالمؤرخ  يشدّد  انفك  ما  التي  المضادة  الفلسطينة 
إلى  بالعودة  أنه  تقول:  الخالدي  وليد  الرصين  الفلسطيني 
العربية  الجيوش  دخول  ليس  أنه  نعلم  كحدث  النكبة  تاريخ 
الحرب عام 1948 هو ما سبّب نزوح الفلسطينيين عن أرضهم 
بدأ  الذي  النزوح  أن  أي  الصحيح،  هو  العكس  بل  وبيوتهم، 
قبيل اإلعالن عن نشأة دولة إسرائيل هو الذي استدعى دخول 
لجامعة  العام  األمين  ومذكرة  لها.  وخسارتهم  الحرب  العرب 
الدول العربية التي بعث بها إلى األمين العام لألمم المتحدة 
التي  األسباب  من  سببًا  أن  إلى  فتشير  الخالدي  رؤية  تؤكد 
انتشار  منع  العسكري:  التدخل  على  العربية  الحكومات  حملت 

الضطراب والفوضى في فلسطين إلى البالد العربية المجاورة.
لتأكيد الطرح نقدّم مقتطفا من رسالة أوردها هشام شرابي 
في كتابه »الجمر والرماد«وصلت إليه بعد شهرين من قدومه 
إلى أميركا للدراسة تؤرخ للحدث المستحيل البادي من أبريل 
1948، وحتى مايو بسقوط مدينته عكا، وحملت الرسالة إيحاًء 
المدينة  للدفاع عن  مازالت قوية، فقد قدمت  المعنويات  بأن 
فتحمس  الشيشكلي،  أديب  بقيادة  اإلنقاذ  جيش  من  فرقة 
إلى  العودة  يأملون في  إليها من حيفا  الالجئون  وأخذ  الناس 
بناء  بفرقته،  الشيشكلي  انسحب  ما  سرعان  ولكن  بيوتهم. 
على أوامر القيادة، فعم الناس اليأس والقنوط ثانية. استغاث 
به األهالي ولكن وعود الشيشكلي بإرسال العون واإلمدادات 
لم تتحقق. في هذه األثناء وقعت معركة بين قواته والقوات 
اليهودية بالقرب من صفد، فأرسل الشيشكلي إلى عكا يطلب 
العون، فهرع إلى نجدته مسلحو البلدة في السيارات المتبقيّة. 
تبقى  بما  النسحاب  إلى  الشيشكلي  دفعت  المعركة  خسارة 
بكامله  الغربي  الجليل  تاركًا  اللبنانية  الحدود  عبر  فرقته  من 
تحت رحمة اليهود. بعد هذه الرسالة تابع هشام شرابي من 
شيكاغوا محل دراسته عبر صحيفة النيويورك تايمز من أواخر 
حيفا  عدا  فلسطين  ومدن  بلدات  سقوط  مايو   2 حتى  فبراير 
القدس، ويافا. ومن أبريل كان قد خامره إحساس واضح بأن 
اليهود في وضع هجومي، إزاء التقهقرات العربية التي لم تبدُ 
له مجرد تراجعات تكتيكية. القوات اليهودية تملك مصفحات 
ومدافع ومعركتها تقودها إدارة عسكرية منظمة، في المقابل 
قياداته  صراعات  تشقه  وفوضويا  مفككًا  العربي  الوضع  بدا 
التقليدية، وجيش اإلنقاذ يقاتل عشوائيا، دون تنسيق أو تعاون 
بين قادته ومنهم فوزي القاوقجي الذي كتب في مذكراته أنه 
والذخيرة، ومواصالته في فوضى دائمة،  الرجال  ينقصه  كان 
ومن دمشق مقرّ القيادة لم تكن تأتيه إل الوعود فاضطر إلي 

النسحاب من موقع إلى آخر .
لم ينسَ شرابي وهو يغادر عكا إلى القدس في طريقه إلى 
عندما  أنه  يودعه:  وهو  الرسالة  كاتب  كلمات صديقه  أميركا 
سيرجع بعد عامين كما عقد نيّته تكون فلسطين قد تحرّرت. 
فالدول العربية كلها مع الفلسطينيين وجيش اإلنقاذ قادر على 
هذه  كل  بمفرده!.  فلسطين  ـ  استعادة  يعني  وربما  ـ  احتالل 
األمال تعصف بها في كتاب »الجمر والرماد« الصورة المذكرّة 
بضياع األندلس التي يرسمها شرابي لجدّه غير العائد إلى عكا 
فقد توفي بعد فقدانه لرشده وذاكرته سنة 1950 وكان كما 
أخبروه في الرسائل العائلية أنه حاول حتى يوم وفاته بين حين 
وآخر وفي جيبه مفتاح بيته التسلل من سكن أقربائه الذي لجأ 

إليه في بيروت إلى بلدة عكا في فلسطين.
 habitus  « الــعــودة  ــرار  ق عَـــدُّ  مفهوميًا  يمكننا  هــل 
الهابيتوس« بالمعنى الذي صاغه عالم الجتماع بيير بورديو، 
والعمل،  والتقييم  اإلدراك  في  الستعدادات  من  نظام  أي 
بالمعرفة  بعمليات على صلة  بالقيام  والمجموع  للفرد  يسمح 
على  ومتجددة  مالئمة  استراتيجيات  يوّلد  وبأن  العَمَلية. 
الدوام، بصورة بوصلة خفية في وعينا، نهتدي من خاللها إلى 
األكثر  اإلجابة  واختيار  وتقييمه  بنا  يحيط  الذي  العالم  إدراك 
السياق  في  عمالنية،  مواقف  من  علينا  يطرحه  عمّ  مالءمة 
للهابيتوس  األول  ن  المكوِّ بورديو  مايعتبره  وهو  الجتماعي. 
وبما يماثله في المجتمعيات العربية بما جعلنا نتآلف مع ارتياب 
نعتبره فطريا من الجار، أو تآلف أخوي معه يحّققه المثل القائل 
الجار قبل الدار، أو مع الحذر الفوري من اآلخر الدخيل اآلتي من 
خارج القبيلة أو الجماعة، أنا وابن عمي على الغريب في مقابل 
المجال  في  اآلخر،  هذا  يكن  أيًا  وثقافته،  اآلخر  على  النفتاح 
اجتماعنا  أو في  نادرًا في مجتمعياتنا.  مايتحقق  المديني وهو 
وهو  العدو،  على  بالقضاء  المتبجح  األدعاء  العربي  السياسي 
معه  التطبيع  أو  عقود  لخمسة  الدامي  شوكه  زرع  ماحصدنا 
ارتباكات وانشقاقات  لثالثة عقود،  المُرّة  وهو مانجني ثماره 
الذي  المُدّمى  الفلسطيني  النسيج  العربي بل في  الصف  في 
إلى  غزّة  شريط  من  العودة  مسيرات  ونزفه  جراحه  أسفرت 

صراط جحيم الموت.
العربي  التاريخ  درّسنا  بنغازي،  بآداب  التحقت   1974 عام 
ليبيا  إلى  القادم  نزّال  نافذ  األميركي  ـ  الفلسطيني  الحديث 
العربية  العقول  استعادة  مشروع  في  العام  ذاك  أميركا  من 
المهاجرة. من ضمن الكتب التي قرّرها علينا كان كتاب هشام 
الفكر السياسي بجامعة جورج تاون »المثقفون  شرابي أستاذ 
المحاضرة  في  العام،  ذلك  ترجمته  الصادرة  والغرب«  العرب 
الليبية  العربية  الثقافة  مجلة  من  بعدد  أيضًا  األستاذ  لوّح 
ونشرت  الفقيه  إبراهيم  أحمد  الليبي  الكاتب  ترأسها  التي 
ستكون  التي  البطرياركية  األبوية  البنية  في  شرابي  مقالة 
كان  العودة  هاجس  التالية.  كتبه  عليه  ستدور  الذي  المحور 
والرماد  »الجمر  ذاتيين  ـ  السرد  محورًا فكريًا لفتًا في كتابيه 
1978« و«الرحلة األخيرة 1988« مسيرة العودة التي ستكون 
وبعد  الليبية،  بالدكتاتورية  الشاب لصطدامه  أستاذنا  مصير 
أشهر إلى جامعة بيرزيت الفلسطينية في الضفة الغريبة حيث 
سيختفي أمام ناظريىّ اسم نافذ نزّال من المشهدية الثقافية 
العربية.. هذا المقال في سبعينية النكبة الفلسطينية مُهدى 

لذكراه .

 ففي يوم واحد، قتلت القوات اإلسرائيلية املحتشدة على التالل املشرفة على الحدود بني قطاع غزة والدولة 
العبرية ستني فلسطينيًا وجرحت أكثر من ألفني

هل يمكننا مفهوميًا َعدُّ قرار العودة »الهابيتوس« باملعنى الذي صاغه
 عالم االجتماع بيير بورديو؟

نورالدين خليفة النمر

د. إبراهيم البابا*

عبدالرحمن سالمة

الهيئات الدستورية املستقلة في مشروع الدستور الليبي – ديوان املحاسبة نموذجًا

داوود حالق في السماء

طبيعة  ذات  هيئات  هي  المستقلة  الهيئات 
وتستمد  التنفيذية  للسلطة  تخضع  ل  رقابية 
أول  كان  القانون.  أو  الدستور  من  شرعيتها 
عام  فرنسا  في  المستقلة  للهيئات  ظهور 
القانون  من  شرعيتها  تستمد  والتي   1941
الهيئات  عديد  إنشاء  تم  وبعدها  العادي 
أصبحت  ذلك  بعد   .197 عام  منذ  المستقلة 
النص  تم  حيث  دستورية  المستقلة  الهيئات 
تكوينها  وحتى  واختصاصها  طبيعتها  عليها 
منها  الحديثة  وخاصة  الدساتير  عديد  في 
والجنوب  والمصري  التونسي  كالدستور 

أفريقي.
المستقلة  الهيئات  لقد تمت دسترة عديد 
لذلك  وخصص  الليبي  الدستور  مشروع  في 
العليا  الوطنية  المفوضية  وهي  كامل  باب 

بين  يتنقل  لقورينا،  وعاشقا  محبا  بيننا  عاش  حالق  داوود 
موغال  أيضا  كان  التاريخ  في  موغلة  هى  كانت  كما  آثارها، 

في حبها وعشقها، عرف تفاصيلها وفك شفرتها.
كان كلما زرته يهمس في أذني ويقول: كل العالم يجزم 
أن ثمة أناسا زارونا هنا وتركوا آثارهم باقية ورحلوا وعادوا 
أخرى  أن هناك حقيقة  المتوسط، غير  إلى ما بعد  أدراجهم 
له  أفشت  وربما  وتحاكيه  اآلثار  هذه  يحاكي  كان  نجهلها، 

بكل أسرارها.
السوداء،  الكوميديا  ملك  وداوود،  عبقري،  حالق  داوو 
يجعلك تضحك وتتألم في آن واحد، أتذكر ذاك اللقاء الذي 
اليونان  من  فالسفة  شحات  مدينة  زار  حينما  به  جمعني 
طرابلس،  من  ــار  واآلث التاريخ  في  أكاديميون  يرافقهم 
وقال  مالمحهم  تغيرت  قورينا  عن  يتحدث  بدأ  وعندما 
أحدهم: هل تعرف يا سيد داوود أن ما تقوله لو أثبته علميًا 
خاللها  من  ونلنا  إليها  توصلنا  التي  النتائج  أن  ذلك  معنى 

شهاداتنا العليا ستكون ل معنى لها.
كان  داوود  أرعبهم،  اللقاء  ذلــك  في  داوود  قاله  ما 
بهذه  نفتخر  أن  دائمًا  وعلينا  األصــل،  نحن  يقول  دائما 

والمجلس  المحاسبة  ــوان  ودي لالنتخابات 
الوطني  والمجلس  اإلنسان  لحقوق  الوطني 
ومجلس  واللغوي  الثقافي  الموروث  لحماية 
المستدامة  التنمية  وهيئة  الشرعية  البحوث 
للشفافية  وهيئة  اإلداريـــة  للرقابة  وهيئة 
ومجلس  لإلحصاء  وهيئة  الفساد  ومكافحة 
للعلوم  ومجلس  والصحافة  لإلعالم  أعلى 
الهيئات  هــذه  تتمتع  والبتكار.  والتقنية 
اإلداري  والستقالل  العتبارية  بالشخصية 
والمالي والفني ويراعى توزيعها جغرافيًا على 

مختلف أنحاء البالد كما نصت المادة )154(.
هيئات  دسترة  تمت  ذلك  إلى  باإلضافة 
غير  أخرى  أبواب  في  متفرقة  أخرى  مستقلة 
تبعًا  المستقلة  الدستورية  الهيئات  بــاب 
لختصاصها. فعلى سبيل المثال تمت دسترة 

يطرق  لم  عفيفًا  عاش  ليبيا،  وجنوب  وغرب  شرق  في  اآلثار 
حقائق  من  يملك  كان  الذي  الوقت  في  المسؤولين  باب 
ومعلومات عن دهاليز قورينا ما يجعله يحقق ما يريده، لم 
المحاذير  من  الرغم  على  معلومة  بأي  أحد  على  يوما  يبخل 
آثار  بوجود  تتعلق  والتي   2011 قبل  موجودة  كانت  التي 

مسيحية.
قد  كبير  تحول  بمثابة  كان  مرقص  لكهف  واكتشافه 

يجعل هذه المنطقة محط أنظار الدنيا.
حسين  الكاتب  بمعية  بيته  في  بأيام  وفاته  قبل  زرته 
تودعاننا  عيناه  كانت  القهوة،  واحتسينا  المالكي  نصيب 
تمسك  يومها:  له  قلت  أحوالنا،  وعــن  طبرق  عن  ســأل 
قورينا  عن  أحاديثنا  وسنواصل  اهلل  بإذن  وستتعافى  باهلل 
دومًا  وسنتفخر  األصل،  بأننا  للعالم  وسننشر  تحب،  التي 
آثار  من  لدينا  موجود  هو  ما  فكل  األصيلة،  الليبية  بآثارنا 
معه  نلتقط  أن  نغادره  أن  قبل  منه  طلبت  ليبية،  آثار  هى 
ليست  الزيارة  هذه  أن  يحدثني  قلبي  كان  للذكرى،  صورة 
يودعنا  كان  حالق  داوود  الكبيرة  القامة  وأن  كسابقاتها 
حتى  بيتي  إلى  رجعت  إن  ما  نفسي،  أتمالك  ل  بنظراته. 

مصرف ليبيا المركزي في باب النظام المالي 
الثروات  باب  للمياه في  168( وهيئة  )المادة 
للعدالة  وهيئة   )173 )الــمــادة  الطبيعية 
)المادة  النتقالية  األحكام  باب  النتقالية في 
السلطة  تولي  على  النص  تم  كما   .)181
لبناء  الالزمة  التشريعات  إصدار  التشريعية 
المنصوص عليها في  المستقلة  الهيئات  كل 
دورة  أول  في  مقارها  وتحديد  الدستور  هذا 

برلمانية في المادة )196(.
تعاني  الذي  الكبير  المالي  للفساد  نظرًا 
منه الدولة الليبية وبناء على ما تلقته الهيئة 
من مقترحات من خالل تواصلها مع مكونات 
وزيارته  الليبي  الشعب  مكونات  من  مختلفة 
المقترحات المكتوبة  لمناطق عديدة وكذلك 
التي وصلت الى الهيئة واللقاءات في مقرها، 

على  الشخصي  حسابي  عبر  وقلت  مدوية  صرخة  أطلقت 
الفيس بوك أن حياة األديب والكاتب والباحث داوود حالق 
في خطر ويحتاج إلى وقفة، وخصصت هذا النداء إلى السيد 
المدني  والمجتمع  واإلعالم  للثقافة  العامة  الهيئة  رئيس 
األديب جمعة الفاخري، والذي تقلد مهام الهيئة لتوه فلبى 
إجراءات  تستكمل  أن  وسعى  درعًا  وسلمه  وزاره  فورًا  النداء 
سفره من استخراج جواز إلكتروني وأن يسعى لتولي الدولة 
هناك  إلينا  سبقه  القدر  ولكن  تونس،  في  عالجه  مصاريف 
يحب،  التي  قورينا  مدينته  في  يدفن  بأن  أوصى  أن  بعد 

قورينا التي عاش وهو يؤكد على ليبيتها وأصالتها.
رحل داوود ولكن ما تركه من إرث ثقافي وأدبي سيظل 
وعاشق  التاريخ  في  وباحث  متفرد،  قصة  كاتب  فهو  بيننا، 
لقورينا  المحبة  بمزاميره  يطربنا  عاش  داوود  لقورينا، 
العامة  الهيئة  السيد رئيس  إلى  ثانيا  وللوطن، ونوجه نداًء 
مؤسسة  على  اسمه  يطلق  بأن  المدني  والمجتمع  للثقافة 
من مؤسسات الهيئة وأن يقام مهرجان في قورينا باسمه، 
المحب  حالق،  داوود  تجاه  نفعله  أن  يمكن  ما  أقل  وهذا 

وللوطن. لقورينا  والعاشق 

ديــوان  التأسيسية  الهيئة  اعتمدت  فقد 
حيث  مستقلة  دستورية  كهيئة  المحاسبة 
الدستور  مشروع  من   )158( المادة  نصت 
جهة  أعلى  المحاسبة  ديوان  أن  على  الليبي 
الدولة،  في  والمحاسبة  المالية،  للرقابة 
أموالها، وعلى  الشاملة على  بالرقابة  يختص 
جزئيًا،  أو  كليًا،  الدولة  تمولها  التي  الجهات 
وعلى  المحلي،  الحكم  وحدات  ذلك  في  بما 
له  أن  كما  القانون.  يحددها  أخرى  أي جهات 

سلطة تتبع األموال.

الدائرة  عن  الدستور  صياغة  هيئة  *عضو 
الرئيسية بنغازي، الدائرة الفرعية توكره.

 لقد تمت دسترة عديد الهيئات املستقلة في مشروع الدستور الليبي وخصص لذلك باب كامل 
وهي املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات وديوان املحاسبة

اعتمدت الهيئة التأسيسية ديوان املحاسبة كهيئة دستورية مستقلة حيث نصت املادة 
)158( من مشروع الدستور الليبي على أن يكون أعلى جهة للرقابة املالية

كان دائما يقول نحن األصل، وعلينا دائمًا أن نفتخر بهذه اآلثار في شرق وغرب وجنوب ليبيا

ال أتمالك نفسي، ما إن رجعت إلى بيتي حتى أطلقت صرخة مدوية وقلت عبر حسابي الشخصي 
على الفيس بوك أن حياة األديب والكاتب والباحث داوود حالق في خطر ويحتاج إلى وقفة

لقد كنت دائما منحازا لهذا الرجل، وكنت أعتبره نموذجا ليبيا لرجل الدولة؛ لعلمه وثقافته 
واألهم حسه الوطني؛ فهو في األساس من بيت أسرة تعج بالوطنيين، وتشهد بنغازي كلها 
على ذلك. ورأيت فيه الرجل السياسي، الذي تهمه قضية الوطن، فهو إنسان قومي ينتمي 
عقائديا إلى حزب البعث العربي الشتراكي، وكان من المؤسيسين للحزب في ليبيا، كما كان 
منحازا في الدفاع عن المعارضين لنظام القذافي فقد ترافع عن بعضهم أمام محكمة الشعب 

والمحكمة العسكرية، وكان يحظى باحترام رجال القضاء والقانون.
عينه القذافي وكيال لوزارة الخارجية، ثم وزيرا للخارجية ثم مندوبا دائما لليبيا في األمم 

المتحدة، فكان نموذجا آخر يمثل العالم الثالث لكونه موظقا أمميا.
اختلف مع القذافي ونظامه وأصبح معارضا ليبيا من النوع الهاديء، الذي يعرف ما يريد، 
يلتزم في نهاية  ثقافة حزبية وسياسية، وأي حزبي  يعبر عن نفسه من خالل  أن  ويستطيع 

األمر بخطه الحزبي حتى وإن كان يتعارض مع رؤيته الشخصية.
لقد كنت ومازلت أرى أن من حق أي مواطن أن يعارض نظامه السياسي في وطنه، وأنا 
أختلف مع النظام السياسي القائم. ومن حقي أن أعبر عن معارضتي للنظام بالكيفية التي ل 
تمتد إلى حرية اآلخرين في التعبير عن أنفسهم. أنا أعارض المطروح من النظام السياسي 

وليس المعارضة من أجل المعارضة.
منصور الكيخيا كان يعارض التفرد بالرأي والرؤية واختصار الوطن في شخص واحد دون 
والمشاركة في  التعبير عن نفسه  المواطن وعدم تمكينه من  يعارض تهميش  سواه! كان 
المؤتمر  المعارضة في نطاق  وتقنينها، وجعل حرية  الحريات  يعارض كبت  بناء وطنه. كان 
الشعبي األساسي؛ كان يعارض سلب المواطن حقه الدستوري، الذي يحدد حقوقه وواجباته، 
كان يعارض إلغاء الدستور تحت بند »القرآن شريعة المجتمع« فليبيا كانت بدون دستور منذ 

سنة 1977 أي من يوم إعالن قيام سلطة الشعب.
وسيادة  مؤسسات،  ودولة  دستور،  ظل  في  للسطلة  السلمي  التداول  يريد  كان  منصور 
إلى  والحتكام  غامة،  انتخابات  إلى  والدعوة  ثكناتهم،  إلى  العسكر  عودة  يريد  القانون، 

صندوق النتخابات، باختصار شديد كان يريد دولة مدنية بالمعني الدقيق لهذه الكلمة.
حقيقية!-  معارضة  هناك  أصال  كانت  -إن  المعارضة  التيارات  تعددت  القذافي  زمن  في 
كانت كل مجموعة هاربة من ديون أو من تجنيد إجباري. كانوا من دون رؤية حزبية؛ فليس 

لكلهم رؤية وطنية وسياسية، وهذا ليس مجالنا والحديث عنه.
كل من غادر البالد، أعلن عن فصيل معارض، ثم أخذ يبحث عن دولة تحميه.. وتموله! 
دول  إلى  التجأ  من  ومنهم  أمريكا،  إلى  التجأ  من  ومنهم  أوربية،  دولة  إلى  التجأ  من  منهم 

عربية، وبدأ حماس معارضتهم يخف في ظل بحبوحة معيشته الجديدة.
رجال  مع  بالجلوس  مسارها  ينتهي  أبت،  أم  شاءت  الكيفية،  بهذه  المعارضة  تواجد 
في  تسجل  يجعلها  باختصار  وهذا  والتمويل  الحماية  مقابل  لالتفاق  الدول،  تلك  مخابرات 
خانة العمالة، حتى وإن كان الهدف هو الخروج من أزمة الحكم في الوطن. هنا جاءت خطورة 
ألن  عملية،  وليست  نظرية  الخطورة  كانت  وإن  حتى  القذافي،  نظام  على  الكيخيا  منصور 
إلى  الكيخيا  منصور  دعوة  كانت  هكذا  معارض،  فصيل  ألي  أبدا  يكن  لم  ليبيا  في  الداخل 
توحيد المعارضة في الخارج في فصيل واحد تحت زعامة واحدة، وهذا ما جعل منصور يمثل 
الخطورة على نظام القذافي، الذي توصل إلى شراء الكثير من المعارضين، وأزعم أنني كنت 
السالم  عبد  مكتب  في  اليومية  تقاريرهم  أرى  وكنت  ذلك،  على  شاهدا  األيام  من  يوم  في 

الزادمة.. وهذا موضوع آخر، سنتطرق إليه في حينه.
الكيخيا،  منصور  لنشاط  وجــذري  نهائي  حد  وضع  القذافي  نظام  على  كان  هنا،  من 
القذافي، ويكفيه  ، الذي يؤمن بالحوار المتكامل والمتكافئ بينه وبين  المعارض، الهاديء 
أنه الوحيد من رجال المعارضة الليبية الذي أرسل له القذافي عدة أشخاص إلقناعه بالرجوع 
إلى أرض الوطن، ولكنه رفض ذلك ما لم تتحقق شروط - وهذا موضوع سنتناوله لحقا- .

بعون  يكون،  جناته، وسوف  فسيح  وأدخله  واسعة  رحمة  الكيخيا،  رشيد  منصور  اهلل  رحم 
األمن  جهاز  أو  الليبية،  العامة  المخابرات  بجهاز  سابق  ضابط  قبل  من  معد  لكتاب  اهلل، 

الخارجي.
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»الشخصية الليبية« ودفاعات التكيف ــ 1

ليبيا أوزو إيطالي فرنسي!
- 1

أوزو  وعرف  ليبيا  في  الخمر  منع   69 انقالب  غب 
اليونانية، بعدها  البواخر  كخمر يوناني يهرب عبر 
انتشر الحشيش ألول مرة وعرف أوزو كفندق خمس 
أوزو  عرف  الثمانينيات  في  بنغازي،  بمدينة  نجوم 
الحدود  عند  الصحراء  جنوب  في  ليبية  كمقاطعة 
في  الكبرى  حربه  القذافي  خاض  حيث  التشادية، 
مع  فرنسي  وبتدخل  لسنوات  تشاد  مع  أفريقيا 
هو  من  حينها  التشادي  الرئيس  حبري  حليفها 
حليف سابق للقذافي دعمه للسيطرة على السلطة 
في تشاد، وتدخل حتى األمريكان في هذه الحروب 
ما وقودها شيب وشباب وحتى أطفال ليبيين قتل 
بقبوله  القذافي  مغامرة  وانتهت  الكثير.  منهم 
الهاي  محكمة  حكمت  حيث  الــدولــي  االحتكام 

الدولية بأوزو لتشاد!.
في  الثانية دخلت  الكبرى  الحرب  قبل  أوزو هذا 
اإلمبريالية  مع  موسوليني  إيطاليا  حوله  عــراك 
ما  وعلى  تشاد  على  تسيطر  كانت  ما  الفرنسية، 
أسمته الشمال اإلفريقي الفرنسي )الجزائر وتونس 

والمغرب(.
أوروبا  في  تاريخي  الفرنسي  اإليطالي  الصراع 
للوجود  إيطاليا  تطلع  أن  قبل  حتى  والمتوسط، 
عشر،  التاسع  القرن  نهايات  مع  موحدة  كدولة 
متفرقة  ــات  ــي ودوق ممالك  كــانــت  ــوم  ي وذلـــك 
الفاتيكان  ودويلة  ميدتشي  آل  ودويلة  كالبندقية 

الباقية حتى اآلن.
هكذا بقيت المناوشات بين البلدين الالتينيين 
بالرغم أن اإلمبريالية الفرنسية والبريطانية اتفقتا 
على منح إيطاليا استعمار، ما يقدران أنه الصحراء 
الشمال  في  مستعمراتهما  حدود  بين  تقع  التي 
والية  هي  والتي  وتــونــس،  مصر  أي  األفريقي 

عثمانية عرفت بإيالة طرابلس الغرب.

الفاشية  هزمت  الثانية  الكبرى  الحرب  غب 
الغربي/  الليبي  الجنوب  فرنسا  واحتلت  اإليطالية، 
بعد  1956م  عام  منه  خروجها  حتى  فزان  إقليم 
اتفاق مع الدولة الناشئة: المملكة الليبية المتحدة.

يلزم  ال  ما  لــزوم  من  التاريخية  اللمحة  هذه 
والنفوذ  المصالح  على  الحرة  المصارعة  لخلفية 
لدولتي البحر المتوسط الالتينيتين، في المتوسط 
التاريخية  المستعمرات  المتوسطي  الجوار  ودول 
التي تشكل بعدا جيوسياسيا لهما، يحظى بثروات 
بعصر  نُعت  مستحدثا  مشكال  ويمثل  طبيعية 

الهجرة السوداء بعد انتهاء عصر العبيد!.
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تحظي  الصغرى  الدول  أن  المكشوفة  البديهة 
وأن  االستعمار،  بعد  ما  جمة  داخلية  بمعضالت 
بموازاة  معضالتها  تواجه  أن  مستطاعها  بغير 
على  تعمل  التي  الكبرى  للدول  الخارجي  التدخل 
الدول  هذه  في  ومصالحها  نفوذها  وتوطيد  دعم 
ما  المصالح  تلك  وكبر  النفوذ  هذا  قوة  الصغرى، 
المعلومة  البديهة  وهذه  كبرى.  الــدول  يجعالن 
ما  خاصة  الكوكب  وكل  الحديثة  األزمنة  تخص 
بعد االستعمار، وتأسيسا عليها نهضت حروب من 
جَل  وفي  االستعمار  بعد  ما  أخرى  وأشعلت  رمادها 

الدول الصغرى وتقريبا في كل قارة.
فرنسا في شأن  إيطاليا مع  اختلفت  لهذا  ولعل 
التدخل بالمسألة الليبية أثناء ثورة فبراير 2011م، 
ما بقي تحت الرماد حتى اندلع بشكل فاضح عقب 
الشقاق  ودبَ  الدول  تداعت  أن  بعد  2014م  عام 
فالحرب بين األخوة األعداء الليبيين، وتحت غطاء 
محاربة اإلرهاب والهجرة استعرت نار الخالفات بين 

الدولتين.
الفرنسي  الشاب  الرئيس  الساعة جوالت ماكرو 
ودأبه من أجل لمَ الفرقاء الليبيين عده مسئولون 

الدور اإليطالي  التفافا على  وغير مسئولين طليان 
صحف  ذلك  كشفت  ليبيا،  في  ونفوذه  ومصالحه 
إيطالية التي اعتبرت أن ثمة التفافا فرنسيا وخديعة 
في زيارة ماكرو لروسيا وإيطاليا لم تنجح بعد في 
وحسبها  2018م،  انتخابات  عقب  حكومة  إعالن 
ألجل  أخر  مهام  ضمن  من  تأتي  الزيارة  هذه  أن 
أفريقيا  في  لفرنسا  الروسي  الدعم  على  الحصول 

وعلى رأسها ليبيا التي تعدها إيطاليا شأنا داخليا.
باولو  السابق  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  تمكن  لقد 
مبادرة  دواليب  في  العصي  وضع  من  جينتيلوني 
رئيس  الــســراج  فائز  جمع  حين  األولـــى،  ماكرو 
خليفة  للجيش  العام  والقائد  الرئاسي  المجلس 
حفتر يوليو 2017م، ولم يأُل جينتيلوني جهدا من 
أجل دعم النفوذ اإليطالي في المسألة الليبية حتى 
التي  الجديدة  الطريق  عطل ما أطلق عليه خارطة 

رسمت في لقاء فرنسا بين المسئولين الليبيين.
وكأنما إيطاليا لديها أيضا مهمة تاريخية ألجل 
الرئيس  يحاول  ما  الفرنسية،  اإلمبريالية  عرقلة 
على  الديجولية  روحها  استعادة  ماكرو  الشاب 
األقل بأن تكون فرنسا في المقدمة كقائدة أوربية 
أمريكا  حليفها  مواجهة  في  الطاولة  على  تجلس 

وبجانب روسيا.
الليبية  المسألة  على  ينعكس  مــا  وهـــذا 
يحمل  حيث  حَل،  الال  هو  الحَل  ظرف  في  بالسلب 
المبعوث األممي جزرة االنتخابات بدعم في األمم 
المتحدة ليس له أي مصداقية على األرض، فكرة 
فتُخرجُ  الليبية  األوضــاع  تفجر  التي  االنتخابات 
سالمة،  غسان  الساحر  مزمار  بفضل  السلة  من 
كلها  توضع  فجاءة  المتراكمة  والمشاكل  الفساد 
المسائل  كل  االنتخابات  فكرة  مع  الشاشات،  على 
تطرح فاغرة الفاه مكشرة األنياب تبحث عن حلول 
عاجلة وجمعا وال تصح صالتها مفردة، والمبعوثية 

الفوضى  أيضا  هما  يعمُهما  فاألوربية  الدولية 
في  النهائي  الحل  يُريدان  من  وهما  والفساد، 

اللحظة الراهنة: االنتخابات.
يأتي هذا وفرنسا ال تكل وال تمل من أن تكون 
والرئيس  وحلها،  الليبية  للمسألة  المفرد  القائد 
ديجول  يكون  أن  في  يطمح  النجم  الشاب  ماكرو 
المرحلة لكن إيطاليا كذلك بالمرصاد له متوحدة 
فالدور  فيها  ما  األكمة  في  ثمة  وكأن  هذا،  في 
الغياب  أو متغيب، وقد يعلل هذا  األمريكي مغيب 
الظلمات  بحر  محيط  في  غاطس  أنه  أفريقيا  عن 

األسيوي األعظم.
كما  الساخنة  الليبية  المسألة  له  تظهر  ماكرو 
سيوفر  مما  حال  يوفر  مسرحها  وأن  كريم،  أيس 
بلبوس  الديجولية  فرنسا  استعادة  نحو  محطة  له 
القرن الحادي والعشرين، هذه السيكولوجية التي 
ووقوده  القارات  كل  في  يهدأ  ال  ما  طيرانه  وراء 
الهروب من التظاهرات الداخلية ما يقودها العمال 
االقتصادي  اإلصالحي  مشروعه  لمواجهة  وغيرهم 

ما بشر به ناخبيه.
وسمها  ما  هويتها  مسألة  في  الغارقة  إيطاليا 
تدرك  العالم،  في  لها  مثيل  ال  متعاقبة  حكومات 
فهي  الشاب  زعيمها  وسيكولوجية  جارتها  حال 
ميول  وتدرك  النجومية،  فرنسا  بروح  خبيرة  أيضا 
السراج  وميول  الفرانكفونية،  سالمة  غسان 
التي  الطبخة  تترك  لن  هذا  من  )روما(،  الرومانية 
تراعى  فإنها  سباغيتي  تكون  أن  في  تنجح  لم  إن 
الليبيين  أن تكون مكرونة، وهي من تعرف محبة 

للـ )المبكبكة( ما في األخير مكرونة شعبية ليبية.

 الحديث عن طبائع شخصية مجتمع أو أمة أو شعب مدخال معقدا ومليئا باملحاذير 
املنهجية وااللتباسات املفهومية

 هل كان للطبيعة التي يقطنها هؤالء السكان الليبيون تأثير في طبع الشخصية وفق آليات 
صراعها مع طبيعة املكان؟

انتهت مغامرة القذافي بقبوله االحتكام الدولي حيث حكمت محكمة الهاي الدولية بأوزو لتشاد!

تمكن رئيس الوزراء اإليطالي السابق جينتيلوني من وضع العصي في دواليب مبادرة ماكرو األولى، حني جمع 
السراج وحفتر!

اتفاق باريس وتحديات تنفيذه

 السياسة في مفهومها التقليدي ميدان واسع 
للشهرة والثروة ما وجد الكاتب قارًئا والسياسي 

مؤيًدا

عمر أبو القاسم الككلي

نور الدين السيد الثلثي

ما انفك المفكرون المسلمون واإلسالميون*، في تصديهم للدعوات العلمانية والديموقراطية المنادية، 
الغرب  له ما يسوغه في  األمر كان  بأن هذا  يتحججون  والسياسة،  الدولة  الدين عن  بطبيعتها، بفصل 
بسبب تكون مؤسسة دينية صلبة وسائدة في أوروبا المسيحية، هي الكنيسة. ما استتبع النضال ضدها 
والسعي إلى نبذ هيمنتها والخروج من إسارها وحصر صالحياتها ضمن إطار الشؤون الروحية والدينية 
للمؤمنين. وهذا ينتفي في اإلسالم. فـ »ال رهبانية في اإلسالم وال وجود لرجال دين« وبالتالي ال وجود 
الطرح صحيح شكليا،  منها. هذا  والتحرر  مفاعيلها  إبطال  على  العمل  يتوجب  متحكمة  دينية  لمؤسسة 

ولكنه قاصر موضوعيا وجوهريا.
فبداية، ينطلق هؤالء من وجهة النظر السنية، متناسين الواقع الشيعي الذي تؤطره مؤسسة دينية 
قوية ذات تراتبية صارمة تقترب كثيرا من وضع مؤسسة الكنيسة. وسبب هذا االقتراب، في تقديري، ناتج 
عن أن كليهما اضطر إلى العمل السري فترات طويلة. فالكنيسة لم تتكون في مهد المسيحية في منطقة 
الشام، وإنما في أوروبا حيث اضطرت إلى العمل السري الذي يتطلب تنظيما تراتبيا محكما ذا انضباطية 
التاريخ اإلسالمي األمر الذي أدى إلى نشوء مؤسسة  الحال عانته أيضا الحركة الشيعية في  عالية. هذا 

دينية تمكن مقارنتها، دون خشية من الزلل العلمي، بالكنيسة المسيحية.
يتفق معنا في هذه النتيجة )وليس التحليل( عبد الجواد يس، حيث يرى أن اإلسالم الشيعي اتخذ مسارا 
مختلفا »بسبب العوامل السياسية والكالمية التي وجهت هذا المسار بعيدًا عن مؤسسة الدولة الرسمية، 
وبالتأسيس على فكرة الغيبة والنيابة عن اإلمام طور الفقه الشيعي )االثني عشري واإلسماعيلي( بنيات 
تنظيمية ذات مالمح مؤسسية ال يعرفها النظام السني« )1( فهو هنا يحصر السبب في العوامل السياسية 
التاريخي  بالشرط  المرتبط  األساسي  السبب  مهمال  المجرد،  الفكر  إطار  في  أي  والمعتقدية،  والفكرية 
الواقعي المتمثل في ما تعرض له هذا التيار من اضطهاد ومالحقة من قبل الدولة السنية المتمثلة في 

الدولتين األموية والعباسية. أما بخصوص السنة، فاألمر ملتبس إلى حد كبير.
يثير محمد أركون هذه النقطة )2( عبر سؤال آخر: هل توجد كهنوتية في اإلسالم )ص: 213(. فيقرر أن 
الكهنوتية موجودة »بأشكال ومجريات شتى، في جميع األديان التوحيدية بل والشركية المتعددة اآللهة 
]...[ بمعنى أنه ال يخلو أي مجتمع بشري منها.كل المجتمعات اإلنسانية فيها كهنوت أو طبقة رجال دين 
وإن كانت تجلياتها تختلف من هذا المجتمع إلى ذاك أو من هذا الدين إلى ذاك« )ن. ص(. ألنها »عبارة 

عن وظيفة ذات أبعاد أنتروبولوجية أي إنسانية في العموم المطلق« )ن. ص(.
الدين  رجل  أو  الكاهن  يلعب  حيث  اإلســالم،  في  والكهنوت  المسيحية  في  الكهنوت  بين  ويقارن 
الكاهن  سوى  به  يقوم  ال  المسيحي  فالقداس  واإلله.  المؤمنين  جمهور  بين  الوسيط  دور  المسيحي 
المؤهل دينيا لهذا الغرض. وبهذا المعنى ال يوجد كهنوت في اإلسالم. فمن الناحية المبدئية بإمكان 

أي مسلم الدخول في عالقة مباشرة مع اهلل من خالل تأديته الشعائر الدينية المقررة. )ص 214-213(
لكن هذا، كما يؤكد أركون، ال يعني انعدام وجود الكهنوت أو رجال الدين في اإلسالم. فانتفاء وجود 
في  الدين  لرجال  سلطة  توجد  ال  أنه  يعني  ال  المسيحية،  في  الشأن  هو  مثلما  تراتبي،  هرمي  تنظيم 
اإلسالم. »وينبغي العلم بهذا الصدد أنه في اإلسالم الكالسيكي كما في األنظمة المعاصرة فإن رجال 
الدين المسلمين يلعبون نفس الدور الذي كان يلعبه كهنة الكنيسة المسيحية في فترة ما قبل الفصل 
اإلسالمي وسعيها  العالم  في  الدولة  215( ومن خالل ممارسات  الغرب« )ص:  والدولة في  الدين  بين 
لحيازة مظلة دينية تمنحها المشروعية بهذا االعتبار انقسمت طبقة رجال الدين في كل البلدان العربية 

واإلسالمية »إلى قسمين: قسم مع الدولة، وقسم ضدها« )ص: 216(.
ويستشهد حلمي سالم )3( بحاالت ملموسة من الوضع المصري فيذكر أن »اختصاصات مجمع البحوث 
اإلسالمية )إحدى هيئات األزهر الشريف( قد توسعت في السنوات األخيرة توسعات جائرة، إذ اختص نفسه 
بصالحيات كبيرة لم ينص عليها قانون تنظيم األزهر عام 1961 ]...[ ومنحته الدولة المصرية الحق في 
التدخل في كل شأن« )ص: 46(. ويذكر أن »مجلس الدولة قد أعطى مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر )عام 
1993( ‘‘حق الضبطية القضائية‘‘ على الكتب والمصنفات الثقافية فصار بإمكان رجال المجمع الهبوط 
على أية مكتبة أو ناشر أو معرض لمصادرة ما يشاءون« )ن. ص(. هذا، إضافة إلى قانون »الحسبة« الذي 
ال أصل له في اإلسالم، والذي ابتدع أيم العباسيين هو وحد الردة، مثلما ينقل حلمي سالم عن د. صبحي 

منصور في بحثه »الحسبة بين القرآن والتراث« )ص.: 47(.
من هذا نرى أن القول بعدم وجود رجال دين في اإلسالم وعدم وجود مؤسسة دينية قول ال يدعمه 
الواقع. فمنذ عهد الخليفة العباسي المتوكل ) -206 247 هـ( الذي انقلب على المعتزلة وطاردهم )4( 
»وقع الناس تحت سلطان المحدثين وأمثالهم من الفقهاء وظلوا تحت تحت هذا السلطان ]...[ إلى ما 

قبل اليوم بقليل« )ص: 182(. الواقع أنهم ظلوا كذلك حتى لحظة كتابة هذا المقال!.

* تعني »المسلمون« المسلمين العاديين الذين ينطلقون في تفكيرهم من مباديء اإلسالم ومعاييره. 
وتعني »اإلسالميون« مفكري اإلسالم السياسي.

دار  المعاصر،  اإلسالم  حول  والشوامل:  الهوامل  صالح،  هاشم  وتقديم  ترجمة  أركون.  محمد   )2(
الطليعة، بيروت- لبنان 2010

)3( حلمي سالم، الشعر والتصوف والثورة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2012.
اللبنانية،  المصرية  الدار  مج2،  اإلسالم  ضح  بكر،  أبو  فتحي  محمد  وتعليق  تحقيق  أمين،  أحمد   )4(

القاهرة 2015.

وأهدافٌ  دوافعُ  ولهم  وجمهور؛  عليهم  ل  تعوِّ قاعدٌة  لهم  باريس  اجتماع  في  الليبيون  المشاركون 
أن  لهم  كان  وما  الخاصة.  ومصالحهم  انتماءاتهم  من  نابعٌ  اآلخر  وبعضها  وطنيٌّ  بعضها  وهواجس، 
يلتقوا لوال ضغوط دوٍل كبرى لها مصالحها ومنها المُناصر لهذا الطرف أو ذاك. قد يشّكل اتفاق باريس 
تقدمًا إذا ما تغّلب أطرافه - من ليبيين وقوىً دولية - على ما سيكتنف تنفيذه من عقباتٍ وعراقيل من 
ذات المشاركين الليبيين والجماعات والمصالح التي تقف وراءهم. وتندرج تلك التحديات في جانٍب هامٍّ 

منها تحت عنوانيْ الفساد والتشبّث بالسلطة.
يَ بالربيع  يطغى على مشهد العمل الحكومي والسياسي في ليبيا فسادٌ عظيم، تـميَّز - بعد ما سُمِّ
العربي - بتغلغله كعنصٍر جوهري، وليس كمجرّد ممارساتٍ عارضة، في دائرة صُنع السياسات والقرارات. 
والقانون  الدولة  وإسقاط  النظام  على  االنتصار  بعد  طبيعيًا،  أمرًا   - أصحابه  عند   - كوْنه  هو  والجديد 
واالنحدار إلى حروٍب أهلية مستمرّة إلى اليوم. يمارسون الفساد بمنطق الغنيمة الذي بات مسيطرًا على 
قبيلةٍ  ممتلكاتِ  وثرواتها  وشعِبها  البالد  في  يرون  بهم؛  المرتبطين  واالنتهازيين  المنتصرين  سلوك 
ة للغازي المنتصر. هكذا كانت الحرب منذ الجاهلية؛  هُزمت في غزوة، وكلَّ ما للمهزوم غنيمًة مستحَقَّ

غزواتٍ وصواًل إلى السّبِي والغنيمة.
أيضًا  بينهم  من  وكان  متطرفةٍ؛  لجماعاتٍ  واجهاتٌ  باريس  اجتماع  في  المشاركين  بين  من  كان 
عبر  الغنائم  يراكمون  حرٍب  وبأغنياِء  الدولة،  تموّلها  مسلحة  بجماعاتٍ  مرتبطةٍ  مصالحَ  أصحاب 
اختالساتٍ واعتماداتٍ وتحويالتٍ ومصروفاتٍ وهمية، في انتهاكاتٍ صارخةٍ للقانون وتحّلٍل من واجبات 
المواَطنَة ومسؤوليات الوظيفة. ويأتي اتفاق باريس بخارطةٍ مؤدّاها انتخاباتٌ، قد تعني لِمن مَرَدُوا 
على النهب واطمأنّوا إليه نهايَة عهدهم بالغنيمة وبدايًة للحساب. أولئك لن يسيروا نحو تلك النهاية ما 
استطاعوا، وكيفما سايروا الدعواتِ إلى إعالء مصلحة الوطن ورفع المعاناة عن المحرومين والمقهورين 

والمسحوقين.
يدركون  أحزاٍب وجماعاتٍ مسّلحةٍ ومصالحَ، من  وراءهم من  ومَن  االتفاق  أطراف  بين  ويوجد من 
قرارتها مبدأ  نزيهةٍ ستكون شبه منعدمة، وجماعاتٌ ترفض في  انتخاباتٍ  أي  أن حظوظ فوزهم في 
االنتخاب وتداول السلطة من أساسه. يشير أداء أطراف االتفاق فيما مضى إلى أن الطريق سيكون محفوفًا 
بمخاطر التسويف والتحجّج والمزايدة والمناكفة، ما سيؤدّي إلى إفشال هذا االتفاق مثلما فشل غيره من 
محاوالت الحّل أمام التعنت والتعصب والمغالبة والتشبّث بالسلطة. هؤالء موافقون شكاًل، ومقاومون في 

الحقيقة ألي حلٍّ يؤدّي إلى إزاحتهم عن مواقع السلطة وأدواتها.
طريق ليبيا إلى االستقرار وبناء الدولة ال يزال طوياًل جدًا. وليس في اتفاق باريس غيرُ لملمةِ شتاتٍ 
متنافٍر، ما يفرّقه أكثر بكثيٍر جدًا مما يجمعه. ليس في هذا انتقاصٌ من اإلنجاز الفرنسي الكبير قياسًا 
إلى ما وصلت إليه البالد من تشرذٍم وانقسام، ولكن الخارطة المتَّفـق عليها ليست غيرَ خطواتٍ أولى 
إلى األمام إذا ما ُقدّر لها أن تنجح؛ وهي لن تنجح ما لم يوَلدْ حَراكٌ شعبيٌّ فاعٌل يرافقه توافقٌ دوليٌّ 
على أن خدمة مصالح تلك الدول ستكون في استقرار البالد. ولتحقيق االستقرار واألمن والبناء مقوّماتٌ 

ال تحتمل إغفااًل أو إرجاء.
والمؤسسات  القانون  دولة  وبناء  الوطن  حماية  هي  المحنة،  من  للخروج  جهدٍ  كّل  من  الغاية  إن 
السالح  وجمع  المسلحة  الجماعات  حلِّ  عبر  تمرّ  أن  بدّ  ال  والبداية  اإلنسان؛  وكرامة  العامة  والحريات 
ومضاعفة الجهد لبناء الجيش الوطني الموحد كقوّةٍ حاميةٍ للوطن ورادعةٍ للخارجين عن القانون. وفي 
ـقّ اآلخر من تلك البداية تبرز األهمية الكبرى للمصالحة الوطنية، ومكافحة الفساد، وإفساح المجال  الشِّ

للعمل السياسي في إطار قوانين ناظمة، من غير تمييٍز أو إقصاٍء لتياٍر أو فكٍر أو توجّهٍ مهما كان لونه.
مَن  وحدَهم  هم   - والمتجوّلين  والمتاجرين  المغامرين  عن  بعيدًا   - الوطنية  والُقوى  الوطنيون 
يُضمّد الجراح وينقذ األهل ويبني الوطن. أما القوى األجنبية التي ’تساعدنا‘ اليوم، ومعها عمالء وأغنياء 
قبُل جاءت سافرًة كقوى  المدنيّين‘، ومن  ’لحماية  ربيٍع  ذات  التي هبّت  ذاتها  غيرُ خافين، فهي  حرٍب 

استعماٍر وإبادةٍ وسرقة مقدّرات.
»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

الكهنوت في اإلسالم؟

»ما إن ينخرط الفرد في جمهور محدد حتى يتخذ 
سمات خاصة ما كانت موجودة فيه سابقا«

جوستاف لوبون
جمهور  ــام  أم الموافقة  على  أحصل  »لكي 
ما  أسفل  وإلــى  أغباهم  إلى  أتوجه  المستمعين 
فيه، الغدد؛ الدمعية أو الجنسية، وأربح دائمًا ، أما 

األقلية الناقدة فأنا أتعهد بهم بطريقة أخرى«
أدولف هتلر

يبدو الحديث عن طبائع شخصية مجتمع أو أمة 
أو شعب مدخال معقدا ومليئا بالمحاذير المنهجية 
وااللتباسات المفهومية، وحتى اللغوية، لكن بعض 
التعميمات الدارجة عادة ما تختزل شعبا في سمة 
أو كاركتر محدد مرتبط بطبع شائع، ويحدث هذا 
الشعوب  تندر  باب  من  وأحيانا  القارات،  جميع  في 
إسباغ  عبر  نفسه  الشعب  أقاليم  أو  بعضها  على 
صفات مثل البخل أو التجهم أو الغباء أو العناد أو 
غيرها من الطبائع التي تبدو في مثل هذه الحالة 
القطر  بين سكان  العدوى  مثل  تنتقل  غالبة  سمة 
نفسه أو الجهة أو اإلقليم. تقريبا ال تخلو أمة من 
النكتة  لتوليد  أداة  بكونه  يشتهر  إقليم  أو  مدينة 

يقف وراءها طبع يبدو أنه شائع ويشكل ظاهرة.
دواخل  يحلل  تجريبي  كمبحث  النفس  علم  بدأ 
يتعرض  مستقل  ككيان  الفردية  البشرية  النفس 

الختالالت مختلفة نتيجة ظروف محددة أو ضغوط 
بعد  فيما  انتقل  الفردي  العلم  هذا  أن  غير  قاهرة، 
إلى ما يسمى سيكولوجيا الجماعة، أو سيكولوجيا 
أكثر  قبل  لوبون  جوستاف  حولها  التي  الجماهير، 
من قرن إلى وصفة سياسية لسبل تعامل السلطات 
الشمولية مع الكتل الجماهيرية التي تصاب بعدوى 
قلب  في  الفرد  فيهتف  تجتمع  حين  موحد  سلوك 

الحشد ضد قناعاته الشخصية حين يكون مفردا.
الفرد  خصائص  من  التحول  هذا  ينطبق  هل 
سلوك  على  الجماعة  عــدوى  إلى  السيكولوجية 
الجماعة؟ هل  تنخرط في  الفردية حين  الشخصية 
المجموع  في  االندماج  يستلزمها  شخصية  ثمة 
تعمل بعكس السمات األصلية للشخصية المفردة؟ 
أو  الباس«  الناس  »كيف  مثل  مأثورات  باب  من 

»حط راسك بين الروس وقول يا قطاع الروس«.
أسئلة ال أستطيع اإلجابة عنها سوى بمزيد من 
األسئلة التي تدور حولها، وأنا أفكر اآلن بشخصية 
التي  الذاتية  الميول  تتنازعها  أن  المفترض  من 
تصارع في قلب نزوع اجتماعي مفارق، ال يمكنه إال 
أن ينتج نوعا من الفصام )ليس بالمعنى المرضي( 
لكن من الممكن اعتباره نوعا من الفصام التكيفي 
حين  خصوصا  المغلقة،  المجتمعات  تفرضه  الذي 
مع  الشخصية  وميوله  الفرد  رغبات  فيها  تتضارب 

كأفراد  عليها  نحتج  التي  السائدة  القيم  منظومة 
ونمارسها كمجموعات.

الشخصية الليبية. بمجرد أن يطرح هذا العنوان 
سيتلفت أحدنا في كل اتجاه وكأنه يبحث عن شيء 
فيراجع  ومالمحه،  شكله  تذكر  يستطيع  ال  مألوف 
حياته الشخصية وسيرته في المكان وينتبه لشيء 
لم يخطر بباله طرح األسئلة بشأنه، بل إن االندماج 
يميز  ما  أو  لخصائصها  ننتبه  ال  يجعلنا  بيئتنا  في 
يتكيف  مثلما  منه،  جزء  ألننا  اإلنساني  محتواها 
اإلنسان مع رائحة المكان الذي يطيل فيه المكوث 
في  يحدث  كما  محببة  غير  رائحة  كانت  وإن  حتى 

السجون وال ينتبه لها إال قادم من خارج المكان.
المؤرخين،  مــن  الكثير  جعل  مــا  هــذا  ربما 
وثقوا  الذين  والسواح،  والرحالة،  والمستكشفين، 
لخصائص  ينتبهون  الليبيين،  عن  انطباعاتهم 
من  جزءا  باعتبارها  مرئية  غير  لنا  بالنسبة  كانت 
أو  التجهم  مثل  خصائص  الطبيعي.  تكويننا 
أو  العناد  أو  التحديق في األغراب والتوجس منهم 
أو االعتداد بالذات  أو االستعجال  العنف  إلى  الميل 
الكالم  كثرة  أو  غيابه،  في  وجلدها  الغريب  أمام 
عنها  عبر  التي  األعمال  إنجاز  تأجيل  إلى  والميل 
جاءوا  الذين  األجانب  والنشطاء  اإلعالميين  بعض 

إلى ليبيا أول مرة بعد انتفاضة فبراير.

لكن هل حقا نستطيع أن نتحدث عن شخصية 
تفصل  كانت  ــراف  األط مترامية  أرض  في  ليبية 
تجمعاتها البشرية لقرون طويلة مسافات شاسعة 

من الرمال القاحلة؟
حط  جغرافيا  معبرا  التاريخ  عبر  اعتُِبرت  أرض 
أجناس  مــن  األرض  هــذه  إلــى  جـــاءوا  بشر  فيه 
وأصواب وأحداب مختلفة، متمايزة الطباع واأللوان 

والجينات؟
السياسية  الحدود  تبلور  أن  الممكن  من  هل 
ربما  وقــعــوا  لمن  مــوحــدة  شخصية  مــا  لكيان 

بالصدفة في نطاق هذه الحدود؟
وهل كان للطبيعة التي يقطنها هؤالء السكان 
آليات  وفق  الشخصية  طبع  في  تأثير  الليبيون 
صراعها مع طبيعة المكان ووسائل حصولها على 
رزقها؟ الطبيعة التي تنقسم في ليبيا بين الصحراء 
مختلفة  مميزات  ثمة  هل  والساحل.  والجبال 
للشخصية التي تعيش في الصحراء أو في الساحل 
بين  المدينية؟  الحواضر  في  أو  ــاف  األري في  أو 

االجتماع المترحل واالجتماع المستقر ؟
الجبل  جنوب  الممتدة  الصحراء  سكان  يردد 
الجبل  هــذا  طبيعة  عن  الهاللي  البت  األخضر 
وقاطنيه )ما كيف الجبل كيف لوال اخباث السهاري( 
وكأنهم يحددون سمة خاصة بسكان الجبل، وفي 
أقترح  كنت  التوصيف،  هذا  على  التفكه  جلسات 
الخصيصة  لهذه  وجاهة،  من  يخلو  ال  قد  تفسيرا، 
الجبل  في  الطرق  أن  مفاده  نقيصة،  تعتبر  التي 
تشكل  يجعلها  ما  مرئية،  وغير  ومتعرجة  ملتفة 
المعارج،  هذه  في  السير  لطريقة  مشابها  سلوكا 
طول  على  طريقه  يــرى  الــذي  الصحراوي  بينما 
هذه  تنعكس  مستقيم،  درب  في  ويسير  المدى، 
عند  السهاري  لخبث  فينتبه  على سلوكه،  الطبيعة 

سكان الجبل.
أحكام  تطبيق  ويمكن  فقط،  للمثال  هــذا 
مشابهة على سكان الساحل، أو سكان األرياف، أو 
تندر  مواجهات  بينهم  تحدث  ما  وكثيرا  الحواضر، 
تذهب إلى تضخيم تلك الطباع الناتجة عن طبيعة 

المكان وطبيعة الحياة.
الصحراوي يسخر من الفالح المستقر بل يعتبر 
عدم  من  يسخر  والفالح  أنثويا،  عمال  الفالحة 
ومن  له،  متاع  ال  الــذي  الجوال  البدوي  استقرار 
وقتهم  من  الكثير  يقضون  الذين  المدينة  سكان 
في المقاهي، والذين ال يجلبون الضيوف عنوة إلى 
بيوتهم، إلى غير ذلك ، وثمة سخرية أو تندر مضاد 

يسير في اتجاه معاكس بدءا من ساكن المدينة.
كما أسلفت كانت الطبيعة، وطرق كسب الرزق، 
أخرى،  مجتمعات  من  األقاليم  جيران  واختالف 
تشكل خصائص مختلفة في بعض التفاصيل وإن 

كان بينها مشترك قد يتجاوز حتى حدود القطر.
غير أن ثمة منعطفات حادة تمر بها األمم تترك 
والجمعية  الفردية  الشخصية  على  الواضحة  أثارها 
وتحدث انقالبا واضحا في منظومة القيم المتعارف 
قوانين  مع  يتكيف  أن  يحاول  جيل  مع  تبدأ  عليها، 
بجيل  وتنتهي  الفرص  وطبيعة  الجديدة  العيش 
وكأنها  التكيف  دفاعات  فرضتها  التي  القيم  يرث 
الحاد  المنعطف  ولعل  الطبيعي،  للعيش  طريقة 
الهائلة  النفطية  الثروة  اكتشاف  عبر  بنا  مر  الذي 
بكل  بالقوة  مفروضة  أيديولوجيا  من  تبعه  وما 
قوتها التعبوية كان له تأثر كبير، ما سنتناوله في 

مقالتنا التالية.
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أحمد الفيتوري

الواقع الشيعي الذي تؤطره مؤسسة دينية 
قوية ذات تراتبية صارمة تقترب كثيرا من وضع 

مؤسسة الكنيسة



ثقافة

حق األربعاء 
محمد الُدقاق

12

العفاريت واألشباح
في نص الفاخري ) الموت الكريه( ينقل صورة مرعبة ، مطابقة 
تمامًا للصورة البشعة التي صورها النيهوم في المقال الذي الذي 
سبقت اإلشارة إليه، غير أنه أضاف إليها حركة تمثلت في قذف ذلك 
السكير بزجاجته الفارغة وسط المقبرة ولعن الموتى الذين يرسلون 
األشباح . والتعليق الذي قاله النيهوم بعد أن قرأ الفقرة التي ذكرها 
الفاخري في نصه )عناء الكلمات( تشير بوضوح إلى مقبرة )سيدي 

حسين( حيث كان يسكن الفاخري.
إلضفاء  الفاخري  استخدمها  التي  الشخصية  إن  أقول  وعندما 
الحركة على نصّ الموت الكريه، هي شخصية النيهوم ذاته، ألنني 

متأكد من ذلك ألن الفاخري هو الذي أخبرني عن هذه الحقيقة.
وهكذا نستطيع القول إن هاجس الموت عند الفاخري، لم يكن 
إاّل عابرًا، في حين نجد تنوعًا ملحوًظا للنصوص العديدة التي كتب 
بها النيهوم سطوة هذا الهاجس، وليس بمقدورنا تفسير ذلك إاّل 
حرمانه  مباشرة،وبالتالي  مولده  عقب  والدته  من  حرمانه  بسبب 
قد  المبكر  وتيتمه  النيهوم،  لطفولة  بمعرفتنا  وإننا  حنانها.  من 
نجد أيضًا تفسيرًا منطقيًا لهواجس )الغولة( واألشباح والعفاريت 
التي يكثر من الحديث عنها في كتاباته أكثر مما نجده في كتابات 

النيهوم.
وحتى  األربعينات،  جيل  طفولة  وشقاء  بؤس  بمعرفة  لعلنا   ...
بل  وحده،  الفقر  بسبب  يكن  لم  الرعب  يصل  الذي  الخمسينات 
يسود  فيه  الملعون  الجوع  كان  وقت  في  والتخلف،  الجهل  بسبب 
منقوع  أسمر  خبز  أرغفة  الميت  صدقة  كانت  بنغازي.  وأزقة  أحياء 
بالزيت، وهي توزع عند إخراج الميت من منزله على األطفال كافة، 
الذين يتجمعون من الشوارع واألزقة المجاورة باكرًا أمام المأتم، 
قبل خروج الجنازة، انتظارًا لهذه 
للكثير  تتوفر  ال  قد  التي  الوجبة 
منهم. لقد كان العشاء ترًفا عند 
إاّل  يتوفر  ال  إذ  كثيرة،  عائالت 
الجنائز  خروج  كان  ولما   .. لقلة 
الظهر  صالة  بعد  إما  يكون 
فيحتفظ  العصر،  صالة  وقبيل 
عائلة  به  تتصدق  بما  األطفال 
من  للكثير  عشاء  كوجبة  الميت 

المحتاجين.
إاّل  األطفال  أمام  يكن  لم 
يقدر  فمن  مبكرين،  النوم 
طوال  يضيء  قنديل  زيت  على 
 ، وسائلة  ثمة  تكن  لم  الليل؟ 
فكيف  سواه.  لإلضاءة  آنذاك، 
دامس،  ظالم  في  األطفال  ينام 

أنصاف جياع ...؟
كان حنان األم هو الوسادة التي ينام عليها األطفال، أما إن تعذر 
ذلك ، فليس من بديل إاّل حكايات الجدة الخرافية الخيالية. كانت 
الخرافات هي الوسيلة الوحيدة لتسلية األطفال وإلهائهم عن قعقعة 
العجائز  تعرف  كانت  وماذا  عميق..  وإرسالهم إلي سبات  بطونهم 
غير خرافات الجن والعفاريت وطموحات الجياع في الزواج من ابنة 

السلطان؟ .
إشارة النيهوم إلى أبي العالء المعري، التي اختتم بها مقالته التي 
التي   ،1966/3/5 يوم  الحقيقة  من صحيفة   )152( بالعدد  نشرت 

تقول :
" إن أباك يحمل العالم فوق أكتافه، وسوف يضعه فوق أكتافك 
أدواته  بكل  أيضًا  أكتافك  فوق  للراحة  هو  ويخلد  تكبر،  عندما 
وضحاياه وذنوبه.. أليس هذا ظلمًا .. ؟ هل فهمت ما كان يعنيه أبو 
العالء .. ؟ وهل الموت إاّل خالص ؟ يا صديقي الذي يلعب بالعالم؟ ".

النيهوم يقصد بها قول المعري: " هذا جناه أبي علىّ وما جنيت 
.. ". قد يرمي إلى لوم والده على وفاة والدته المبكرة.  على أحد 
تيتمه  من  معاناته  على  يلومه  ربما   . فيها  لوالده  ذنب  ال  ولكن 
مبكرًا، وحرمانه من عاطفة األمومة، إذ عاش طفولته المبكرة مع 
أخواله في منطقة سيدي حسين، ثم نقل بعدها ليعيش مع عمه 
في زقاق دربي، قريبًا من شاطئ بحر الشابي شمال شرق مدينة 
بنغازي ولم يستقر ببيت والده في سوق الحشيش إاّل عندما باشر 
هم  النيهوم  طفولة  أصدقاء  األمير.  بمدرسة  االبتدائية  دراسته 
الذين أكدوا أنه لم يستقر بمنزل والده إاّل بعد أن تجاوز العاشرة 
من عمره. ولم تكن زوجة والده، لحسن حظه، قاسية ولكن والده 
كان شديد المراس. صحيح أن النيهوم لم يعش طفولته مع غرباء 
الذي فقده قبل أن يذوقه. ولعل  إاّل أن ذلك ال يعوضه حنان األم 
له  كانت  فلقد  بهم.  الشديد  وتعلقه  لألطفال  حبه  يفسر  ما  ذلك 
قدرة خارقة على تكوين الصداقات معهم. صديقه سالم الترهوني 
- أو سالم القط - الذي كان أيضًا صديقًا للفاخري، أكد أن النيهوم 
لم يكن اجتماعيًا متواصاًل مع اآلخرين مثلما كان الفاخري. وبقدر 
ما كان النيهوم اجتماعيًا ودودًا مع أبناء حيه بقدر ما كان يميل 
له  كانت  الفاخري  أن  حين  في  معارفهن  عن  يبتعد  عندما  للعزلة 
مقدرة واضحة في االندماج وكسب ود اآلخرين بسهولة. في الحلقة 
صديقين  وصارا  والفاخري  النيهوم  أقترب  متى  سنعرف  القادمة 

حميمين.

هاجس الموت عند الفاخري، 
لم يكن إالّ عابًرا، في حين 

نجد تنوًعا ملحوظًا للنصوص 
العديدة التي كتب بها النيهوم 

سطوة هذا الهاجس
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أدمنت القراءة قبل الكتابة..

حوار : عبدالرحمن سالمة

الوسط : نهلة العربي

حسني نصيب املالكي: يجب أن تكون هناك وزارة 
واحدة للثقافة حتى ال تتشتت جهودنا

الكاتب الصحفي والقاص حسين نصيب المالكي 
صاحب مسيرة حافلة بالعطاء واإلبداع، وتجمعه 

عالقة حميمة مع الحرف والكلمة الصادقة. صدرت له 
مجموعة من الكتب منها »مقبولة« و»شاعر معتقل 

العقيلة« و»تجسد الحلم« و»صور من الجهاد الليبي 
في طبرق« و»قراءات في القصة القصيرة«.كما ترأس 

تحرير صحيفة »البطنان« ألكثر من واحد وعشرين 
سنة، ونشر نتاجه في العديد من الصحف والمجالت 

الليبية والعربية، وهو عضو النقابة العامة للصحفيين 
الليبيين، وعضو الرابطة العامة لألدباء والكتاب 

الليبيين، وعضو رابطة الصحفيين العرب، وحاليًا 
يترأس تحرير صحيفة »صدى البرلمان« الصادرة 

عن مجلس النواب الليبي. وفي هذا الحوار يتحدث 
حسين نصيب المالكي عن مسيرته وعدد من القضايا 

الثقافية واالجتماعية.

● لماذا يكتب الكاتب حسين نصيب؟
- إن هذا السؤال دائما أتفاجأ به من حين آلخر، وإن 
كنت لم أجد له إجابة شافية غير أنني أدمنت القراءة قبل 
تعلقت  بل  الرسم  أو  الغناء  إلى  أميل  أكن  ولم  الكتابة، 
بالكلمة وعشقت الكتابة منذ الصغر، وذلك ألنني درست 
وحفظت  سنوات  ست  لمدة  القرآنية  طبرق  مدرسة  في 
فيها القرآن الكريم وقتها عن طريق الكتابة على اللوح، 
أكتب  أن  أستطيع  االبتدائي  الثالث  الصف  في  فكنت 
ارتباطي  ولد  ذلك  فكل  إمالئية  أخطاء  وبدون  الرسالة 
كنت  اإلعدادية  الضاحية  مدرسة  وفي  والكتابة  بالكلمة 
أتحصل على درجة نهائية في موضوع اإلنشاء، فأصبحت 
الكتابة هي متنفسي وهي مثل الغذاء والهواء بالنسبة إلي 

بالرغم من أنني كنت اقرأ واستمع أكثر مما أكتب.
● لمن كنت تقرأ من كتاب القصة؟

 قرأت لكثير من كتاب القصة في الوطن العربي قرأت 
القويري  عبداهلل  قصص  وقرأت  تيمور  محمود  قصص 
عبد  ومحمد  محفوظ  ونجيب  المصراتي  مصطفى  وعلي 
الفقيه  إبراهيم  وأحمد  الشريف  ويوسف  عبداهلل  الحليم 
المخزنجي  ومحمد  الهاشمي  وبشير  التكبالي  وخليفة 
وللقاص اليمني زيد مطيع الدماج والقاص السوري جميل 
أبوشاور  ورشاد  كنفاني  وغسان  صالح  والطيب  حتمل 
ومحمد زفزاف ومبارك ربيع، ولكل أجيال القصة القصيرة 

في بالدي قرأت لهم.
● وما هو أول نص قصصي كتبته؟

كان قصة قصيرة بعنوان السؤال الرهيب نشرتها في 
وهي  مستعار،  اسم  تحت  الثقافي«،  »األسبوع  صحيفة 
قصة فلسفية ولم أضمنها ألي مجموعة قصصية أصدرتها 
من  كل  بالكتابة  فيها  بدأ  قد  كان  التي  الفترة  تلك  في 
إبراهيم النجمي وسالم العبار وعبد الحميد المغربي، بنشر 

قصصهم في الصحيفة نفسها.
وعن بداياتي في كتابة القصة القصيرة فيرجع الفضل 
في الحقيقة إلى أستاذ اللغة العربية، إبراهيم عيسى، وهو 
أستاذ مصري كان معلمًا في مدرسة الضاحية اإلعدادية 
كل  من  طلب  اإلنشاء  مادة  حصص  إحدى  في  وأتذكر   ،
طالب كتابة قصة قصيرة عن العمل الفدائي الفلسطيني، 
قرأها  إن  وما  وطني«  يا  »لبيك  وأسميتها  قصة  فكتبت 
ذلك المعلم حتى أعجب بها وأخذ كراستي وأصبح ينتقل 
تلك  عليهم  يقرأ  وهو  حصصه  في  الفصول  بين  بها 
في  استمراري  كان  وبعدها  علي،  فيها  يثني  و  القصة، 
كتابة القصة القصيرة وإن كنت في تلك الفترة كتبت ما 
أسميته بقصائد شعر ونشرتها في صفحات القراء ببعض 
المجاالت مثل »الخواطر« وبيروت و»المساء« و»الحوادث« 
الجزائرية«، وبعد ذلك جمعتها في مخطوط  و»المجاهد 
أحمد  للشاعر  وسلمته  إليها«،  »قصائدي  بعنوان  صغير 
بو أقعيقيص وبعد عدة أيام سلمني المخطوط وبالحرف 
الواحد قال »إذا كنت تريد أن تصبح شاعرا عليك بحفظ 
ألف بيت من الشعر العربي كحد أدنى ثم حفظ وفهم علم 

العَروض أما ما كتبته فهو ليس شعرا«.
كتابة  مع  وتواصلت  الشعر  كتابة  تركت  وبعدها 

برفقة  وسفري  لي  المدرسة  تشجيع  إلى  إضافة  القصة، 
الخرشوفي  ادم  محمد  األستاذ  العربية  للغة  المفتش 
لحضور مسابقة القصة القصيرة في مدينة درنة، وبفضل 
تشجيع األستاذ الخرشوفي كنت أتحصل على جائزة القصة 
القصيرة بين مدارس درنة وطبرق وبترتيب متفوق كان 
كما  الضاحية  وبمدرسة  اإلعدادية  المرحلة  في  ذلك 
اشتركت في مسابقة القصة القصيرة التي أقامتها وزارة 

العمل والشئون االجتماعية سنة 1973م 
بقصة  الثاني  الترتيب  على  وتحصلت 
مالية،  ومكافأة  تقدير  وشهادة  مقبولة 
طرابلس  إلى  مرة  ألول  بعدها  سافرت 
واستلمت المكافأة وشهادة التقدير، هذه 

كانت البدايات.
● ومجموعتك القصصية »مقبولة«؟

القصصية  لمجموعتي  وبالنسة 
الواقعية  قصصي  فجمعت  »مقبولة«، 
للدار  وأرسلته  مخطوط  في  االجتماعية 
الدار  وهذه  بطرابلس،  الجماهيرية 
اإلبداع  بنشر  تهتم  كانت  التي  الوحيدة 
الليبي في تلك الفترة، وبعد االطالع عليها 
النصوص  إجازة  لجنة  قبل  من  وإجازتها 
لتوقيع  إلى طرابلس  الحضور  طلب مني 
واستالم  القصصية  المجموعة  عقد 
الثالثمائة دينار،  مكافأة مالية ال تتعدى 
1979م،  سنة  المجموعة  وصدرت 
واألدباء  الكتاب  من  العديد  عنها  وكتب 
الراحل  والروائي  العبار  سالم  أمثال  من 

خليفة حسين مصطفى والقاص سعيد خير اهلل صالح ود/ 
عدة  وبعد  وغيرهم  عباس  الجواد  عبد  ود/  بهلول سالم 
سنوات قدمت مجموعتي القصصية الثانية وكانت بعنوان 
تلك  عن  وصدرت  وأجيزت  الدار  لذات  الحلم«  »وتجسد 
الدار سنة 1984م، ولدي مجموعة قصصية ثالثة قدمتها 
سنة  والنورس«  »الرجل  بعنوان  العام  الثقافة  لمجلس 
2007م وأنا في الحقيقة مقل في كتابة القصة ال أكتب 
القصصي،  بالحدث  انفعل  عندما  إال  أكتب  وال  باستمرار 
بالفكرة  اقتنع  قد  فترة  وبعد  أعايشه  أو  أشاهده  الذي 

والنص وأكتبه وقد ال أقتنع بالقصة وأمزقها.
● كتبت القصة القصيرة والقصيرة جدا وأخيرا أدب 

السيرة هل معنى ذلك أن هناك رواية أولى تلوح في 
األفق؟

البرونزي«  »الطيار  جدا  القصيرة  القصة  كتبت   -
والسيرة الذاتية »من شتات الذاكرة« ولكن الرواية تحتاج 
إلي سنوات وملفات وتفرغ تام وهذا غير متيسر بالنسبة 
لم  »الحطية«  اسمها  قصيرة  رواية  وكتبت  جربت  لي.. 

تصدر بعد في كتاب.
بالتراث  اهتمامك  عن  وماذا   ●

الشعبي؟
الدراسة في  إلى مرحلة  يرجع ذلك   -
طبرق  مدرسة  وفي  المعلمين  معهد 
في  برنامجا  وأقدم  أعد  كنت  الثانوية، 
الصباح بعنوان »األدب الشعبي« أتطرق 
فيه إلى التعريف بالشعراء الشعبيين في 
من  الشعبي  األدب  ألوان  وإلى  مدينتي 
غناوة العلم إلى المثل الشعبي والخرافة 
والحكاية الشعبية وحتى الشعر الشعبي، 
تواصل  المعهد  من  تخرجي  وبعد 
عن  فكتبت  الشعبي  باألدب  اهتمامي 
بوحويش  رجب  العقيلة  معتقل  شاعر 
وصدر الكتاب عن دار الجماهيرية للنشر 
انكببت على  ثم  1981م،  والتوزيع سنة 
جمع قصائد هاشم بوالخطابية وأجريت 
العديد من اللقاءات مع أسرة الشاعر ثم 
بوالخطابية«  هاشم  »ديوان  أصدرت 
مركز  عن  سنة2006م  وتحقيق  دراسة 
نهر النيل بمصر، ونشرت عدة موضوعات 
عن الشعر الشعبي للمرأة وعن قراءات في األدب الشعبي 
ودراسة قصيرة عن الشاعر عمر بوعوينة كل ذلك نشرته 
على صفحات صحيفة »المأثور الشعبي«، كنت أحب الشعر 
الشعبي واطلعت على دواوين الشعر التي أصدرتها مكتبة 
ودار األندلس في السبعينيات لكل من عبدالرحمن نخيلة 
وعبدالسالم الحر وديوان العوامي وغيرها، وكذلك اطلعت 
على تجريدة حبيب الطبعة األولي وما أصدره عبدالسالم 
قادربوه عن األدب الشعبي وكذلك سعيد القشاط وعمر 
الشعبي  الشعر  من  األول  والمجلد  وغيرهم،  المزوغي 
الثاني،  المجلد  وكذلك  قاريونس  جامعة  أصدرته  الذي 
البطنان  صحيفة  في  المتواضعة  مساهمتي  كانت  ثم 

إلي  أدى  الشعبي  بالشعر  واهتمامي  شعبية،  أدبيات 
جمع شعر الفقيه رجب بوحويش واعتمادي على المراجع 
الراحل  ابنه  الرواة  الشاعر، وكذلك  التي صدرت عن هذا 
المبروك رجب بوحويش ، وصدرت لي أيضا عدة كتب عن 
الشعراء القدامى والمعاصرين مثل صالح بومازق الرفادي 

وعبدالجليل سيف النصر حياته وشعره.
● صحيفة »البطنان«.. ما هي قصتها؟

قبل ظهور هذه الصحيفة أسهمت مع غيري في إصدار 
على  المطبوعة  المحلية  والصحف  المجالت  من  العديد 
نقابة  عن  »المعلم«  مثل صحيفة  العادية  السحب  أوراق 
أنني  إلى  إضافة  »الشموع«،  وصحيفة  طبرق  المعلمين 
كنت أنشر إنتاجي األدبي في بعض الصحف، و كان ذلك 
في أواخر السبعينيات ولكن كان الحلم يراودني دائما في 
هذا  عن  أفصحت  إنني  حتى  طبرق،  عن  صحيفة  إصدار 
مكتبة  أكبر  صاحب  اهلل،  رحمه  ليدي،  علي  للحاج  الحلم 
وأول مكتبة للصحف والمجالت والكتب في مدينة طبرق، 
بالصدور  أذن  إلى  يحتاج  األمر  أن  أجابني  يومها  لكنه 
حديثة  مطبعة  إلى  أيضًا  يحتاج  بل  كبير،  مالي  وتمويل 

خاصة بطباعة الصحف.
● وماذا حدث بعد ذلك؟

وجاءني  بلدية،  طبرق  مدينة  أصبحت  1986م  وفي 
صديق وأخبرني أنه تم تكليفه بالخدمة العامة في طبرق 
وأن هناك مسؤواًل عن البلدية في طبرق، فعرضت على 
عن  تصدر  صحيفة  بخصوص  وتصورا  مقترحا  صديقي 
أن  وعلي  الغد  في  اجتماعا  هناك  أن  فأبلغني  المنطقة، 
التصور  أعرض  ثم  البلدية  بأمين  يعرفني  أحضر وسوف 
الصحيفة  مقترح  ومعي  التالي  اليوم  فحضرت  عليه 
وعرضت عليه بحضور صديقي فكرة الصحيفة وتسميتها 
موافقته  فأبدى  تحريرها  هيئة  واقتراح  »البطنان« 
طرابلس  إلي  سافرت  ثم  الشأن،  بهذا  قراره  وأصدر 
رحومة  حسن  القاص  الصحيفة  تحرير  عضو  ومعي 
على  للحصول  المطلوبة  باإلجراءات  وقمنا  السوسي 
األول  العدد  صدر  والحماس  وباإلصرار  بالصحيفة،  إذن 
بتاريخ 1986/7/9م وقد كان لهذا العدد مناسبة سعيدة 
عرسي،  يوم  األول  العدد  صدر  فقد  لي  بالنسبة  وسارة 
وسلمته  العدد  الستقبال  ذهبت  السيارة  وصلت  وعندما 
المدعوين،  الستقبال  عدت  ثم  المدينة  في  للمكتبات 
وكان  استمرت  الصحيفة  هذه  أن  المحطات  أبرز  ومن 
في  المواهب  كل  واستقطبت  إقبال  وعليها  قراء  لها 
والشعر  والمقالة  القصة  في  األدبية  المجاالت  مختلف 
والفنون التشكيلية، وأتاحت الفرصة للجميع مع التوجيه 
في  وكتابا  أدباًء  اليوم  أصبحوا  من  ومعظم  والترشيد 
ال  »البطنان«  صحيفة  معطف  من  خرجوا  هم  البطنان 
ينكر ذلك إال جاحد ومكابر، وكانت الصحيفة بالنسبة لي 
ومهنة  شاقة  حرفة  وكانت  وراحتي  إنتاجي  حساب  على 
المنطقة  في  االجتماعات  متابعة  من  متواصلة  متاعب 
مواد  على  الحصول  ومن  والمناشط  األخبار  وتغطية 
فيه  عرفت  تكن  لم  وقت  في  للصحيفة  وعلمية  أدبية 
الشبكة العنكبوتية والعمل على الحصول على مبلغ مالي 
لتغطية طباعة العدد، وهكذا كما هي اليوم، كانت رحلة 
شاقة ومتعبة للغاية ألكثر من عشرين سنة والحمد هلل 
بالرضا  اآلن  وأشعر  الصحيفة  من  استقالتي  قدمت  قد 
استطاعوا  الشباب  من  بعدي  استمر  من  ألن  والراحة 

إكمال المسيرة والسير بها لإلمام حتى عام 2011.
● من هو الرجل والنورس؟

»الرجل والنورس« هي المجموعة القصصية الثالثة لي 
والتي صدرت عن مجلس الثقافة العام 2010م وهي قصة 
واقعية حدثت لصديق لي رحمه اهلل، فعاد للكتابة بعد أن 

نشرت قصته وكان قبل ذلك متوقف عن الكتابة.
● في رأيك كيف نسهم في حل أزمة النشر والتوزيع؟

 حل أزمة النشر يكون من خالل الثقافة وتشجع الكتاب 
سواء بطباعة إنتاجهم أو بشراء ما ال يقل عن 500 نسخة 

من كل كتاب.
● كلمة تقولها للمبدع الليبي.. فماذا تقول؟

 توحدوا من أجل الثقافة ويجب أن تكون هناك وزارة 
أن  عليه  المبدع  تتشتت جهودنا،  للثقافة حتى ال  واحدة 

يهتم بإبداعه وقراءاته وان يطور من أدواته األدبية.

هذه حكاية صدور 
أول أعداد »البطنان« 

في يوم عرسي

الكتابة متنفسي وهي 
مثل الغذاء والهواء 

بالنسبة لي

الملقب  الراحل حسن دهيميش  للفنان  للفنون معرضًا فرديًا  نظمت »مؤسسة ورق« 
بـ»الساطور«، ويعد المعرض هو األول ضمن مشروع »أرت أوت للفن« في المساحات العامة.

تم  بينما  القديمة،  بالمدينة  زقاق  في  الخميس،  المعرض،  أقيم 
قرب قوس  جانبي  الكنز« كنشاط  بعنوان »جزيرة  أنمي  فيلم  عرض 
ماركوس أوريليوس، وفًقا للصفحة الرسمية للمؤسسة بموقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك«.
األفريقي،  للفنِّ  مجموعة  منها  عشرعماًل  ستة  المعرض  وتضمن 
نشاطات  تستمر  أن  المقرر  ومن  ليبية«،  »سكتشات  ومجموعة 
ومعارض مؤسسة ورق في المساحات العامة بالمدينة القديمة حتى 

أواخر يونيو المقبل.
النسخة  إطالق  إبريل  فى  أعلنت  قد  للفنون  ورق  مؤسسة  وكانت 
األولى من مشروع »آرت آوت« الستخدام الفن في المساحات العامة. 
إذ يعتمد المشروع على مجموعة من المبادرات، في خمس محطات 
مايو  خالل  بطرابلس  القديمة  المدينة  وأزقة  حارات  في  مختارة، 
ويونيو المقبل، تحت مفهوم The city is our gallery أوالمدينة هي 
الجاليري. ويسعى هذا المشروع لحث الفنانين، على استخدام الفضاء 
العام ألغراض ونشاطات إبداعية، من خالل طرح مجموعة أسئلة حول 
بالحياة  الفنّ  وعالقة  والمعنوي،  المادّي  بمحيطه  اإلنسان  عالقة 
اليومية، منها ماهي واجبات المواطن تجاه الفضاء العام، كيف يمكن 
للفضاء العام أن يكون بدياًل عن دُور العرض؟ وكيف يمكن أن نجعل 
القديمة منصة للحوار و للبحث واإلستكشاف، والتجارب  من المدينة 

اإلبداعية.

الساطور في سطور
ولد دهيميش في بنغازي العام 1956 وكان والده الشيخ محمود دهيمش إمام وخطيب 

جامع الملك إدريس بطبرق، وهو أول مقرئ في إذاعة بنغازي.
درس الساطور المرحلة االبتدائية في بنغازي وطبرق، واإلعدادية والثانوية في بنغازي، 
كما لعب السلة مع فريق النادي األهلي، حيث كان يعيش في شارع السبالة، قبل أن يذهب 

إلى بريطانيا حيث قرر االستقرار.
عمل في البداية مع أول رئيس وزراء في عهد معمر القذافي محمود المغربي في تنظيم 
معارض، ثم قرر أن يكون مستقاًل. تعلم الرسم وبعد تخرجه أصبح مدرسًا للرسم، وظهرت 
رسوماته على المواقع المعارضة وهو يسخر من القذافي ونظامه، وبعد ثورة فبراير اتضح 
أن القذافي كان منزعجًا من رسومات الساطور، وقد عبر عن ذلك في اجتماع غاضب مع 
اإلعالميين. عمل الساطور خالل الثورة في قناة »ليبيا لكل األحرار«، ثم عمل في »قناة 218« 
بعمان، قبل أن يكتشف األطباء أنه يعاني من سرطان بالمخ في مراحله األخيرة، فقرر السفر 

إلى بريطانيا ليموت قرب عائلته.
الساطور  عرف  وابنتين.  شريف  ابنه  منها  أنجب  إنجليزية  سيدة  من  الساطور  تزوج 
وتوفي  والمتكبرين.  للمتغطرسين  ومقته  تفارقه،  ال  التي  وابتسامته  وتواضعه  ببساطته 

الفنان حسن دهيميش عن عمر ناهز 60 عامًا. 

معرض نظمته مؤسسة ورق..

أحيت عائلة الشهيد اإلعالمي مفتاح بوزيد وصحيفة 
بحضورعدد  اليمامة،  بقاعة  اغتياله  ذكرى  »برنيق« 
الذي  الثقافي.،  بالشأن  والمهتمين  الفنانين  من  كبير 

طالته أيادي الغدر في 26 مايو 2014 بمدينة بنغازي.
السبت  مساء  السنوية  الذكرى  فعاليات  وانطلقت 
الكلمات  وتوالت  الماجوري،  منطقة  في  اليمامة  بقاعة 
للجنة التحضرية وأسرة الشهيد وكلمة جريدة »برنيق« 

المؤقتة  بالحكومة  والثقافة  اإلعالم  هيئة  ورئيس 
جمعة الفاخري.

فقرات  عدة  السنوية  الذكرى  وتضمنت 
ومعرضًا  بوزيد،  لسيرة  مصورة  وعروضًا 
التشكيلة بمشاركة مجموعة منهم  للفنون 
رمضان البقشيش، خالد الصديق، عبدالقادر 
بدر، ومعرضًا للصور الفوتوغرافية للمصور 
أيمن  الفنان  وقدم  العريبي،  فتحي  أحمد 

الهوني أغنيتين عن بنغازي وعن ليبيا.
معتز  »برنيق«،  جريدة  تحرير  رئيس  وقال 

المجبري، في تصريح إلى»الوسط«، إن 
»إحياء ذكرى رحيل شخصية 

قدمت  بوزيد  بحجم 
المجاالت  في  الكثير 
واإلنسانية  الثقافية 
عية  جتما ال ا و
مضحيًا  والسياسية، 
سبيل  في  بحياته 

بناء دولة ليبيا هو أمر غاية في األهمية لتذكير الجميع 
ليكون حافزًا إلكمال مسيرته  التي قدمها  بالتضحيات 

والسير على خطاه«.
بوزيد  وأصدقاء  زمالء  وجود  أن  المجبري  وأوضح 
وطني«،  واجب  »هو  الصغيرة  أسرته  مع  ذكراه  إلحياء 
جريدة  تضم  بالحدث  خاصة  لجنة  تشكيل  إلى  الفتًا 
عدة  تكريم  تم  كما  العام،  الثقافة  ومجلس  »برنيق« 
التي  األزمة  خالل  فعال  دور  لها  كان  جهات 
كبير  دور  لها  وجهات  بنغازي،  مدينة  تعيشها 

في دعم الجريدة واستمرارها.
يوم  مجهولون،  مسلحون  واغتال 
تحرير  رئيس   2014 مايو   26 اإلثنين 
بوزيد  مفتاح  الصحفي  »برنيق«  جريدة 
تبستي  فندق  من  بالقرب  جمال  بشارع 

في مدينة بنغازي شرق البالد.
 27  -  1964 يناير   26( بوزيد  مفتاح 
2014( كاتب صحفي وناشط سياسي  مايو 
التي  »برنيق«  جريدة  تحرير  ورئيس  ليبي 
في  الصادرة  الصحف  أهم  من  تعتبر 

بنغازي خاصة.
بوزيد  مفتاح  حظي 
باحترام واسع على الساحة 
مدينة  و  عامة  الليبية 
مواقفه  بفضل  بنغازي، 
ضد  والجريئة  الثابتة 

ليبيا وعاثت بها  انتشرت في  التي  المتطرفة  الجماعات 
فسادًا.

ولد مفتاح عوض بوزيد في مدينة بنغازي حيث نشأ 
بها وتخرج في جامعتها من قسم العلوم السياسية في 
كلية االقتصاد. وترأس إدارة قسم الحوادث في جريدة 
التي  برنيق  جريدة  في  عمل   2011 وفي  سابقًا  قورينا 

أصبح فيما بعد ذلك رئيسًا للتحرير فيها.
بشكل  ظهوره  عنه  عُرف  بوزيد  مفتاح  اغتيال  قبل 
والعربية  المحلية  اإلعالم  وسائل  في  وشجاع  علني 
انتقاده  وكذلك  البالد  في  المتطرفة  الجماعات  منتقدًا 
من  وراءه  يقف  كان  ومن  العام  الوطني  للمؤتمر 
من  األخير  العدد  مصادرة  تمت  المسلحة.  المليشيات 
في  كانت  حيث  يديرها  كان  التي  »برنيق«  صحيفة 
طريقها إلى طرابلس عن طريق البر فقامت مليشيا درع 
ليبيا والمتمركزة في بوابة السدادة بمصادرة الصحيفة 

بحجة دعمها لعملية الكرامة في تلك الفترة.
وفي صباح اإلثنين 26 مايو 2014 وبينما كان يهم 
في  المكتبات  إحدى  أمام  سيارته  بركن  بوزيد  مفتاح 
تم  بنغازي  مدينة  وسط  في  الناصر  عبد  جمال  شارع 

اغتياله بثالث رصاصات من قبل شخصين .
وعلى الرغم من عدم تبنى أي جهة مسؤوليتها عن 
االتهامات  أن  إال  بوزيد،  طالت  التي  البشعة  الجريمة 
موجهة للمتطرفين اإلسالميين وذلك بسبب تورطهم 
وصحفيين  قضاة  طالت  مماثلة  قتل  جرائم  في 

وعسكريين وناشطين مدنيين وشيوخًا وسطيين.

4 سنوات على رحيل شهيد الكلمة مفتاح بوزيد
طالته أيادي الغدر في 2014 بمدينة بنغازي

< حسين نصيب المالكي مع محرر »الوسط«

< حضور الفت للمعرض

< بعض األعمال المشاركة

< جانب من حضور فعاليات الذكري الرابعة لرحيل مفتاح بوزيد

< بوزيد

أعمال الساطور تدشن مشروع
»أرت أوت« للفن في املساحات العامة
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حوار: الصغير الحداد

القاهرة:  الوسطحوار:  عبدالرحمن سالمة

سعيد بردود فعل الجمهور على »خود وال خلي« في رمضان
محمد الهيشري:

وانطلق  أخيرًا  بدأ  الهيشري  الشاب محمد  الفنان 
عدة  في  الفتًا  حضوره  وبدا  للتلفزيون  أعمال  بعدة 
أعمال، وفي هذا الحوار يتحدث عن بداياته ورأيه في 

أعمال رمضان 2018.

● كيف بدأ مشوارك الفني؟
البداية كانت من خالل دورة تدريبية في مركز القناة 
المستشار  وتدريب  إشراف  تحت  اإلعالمية  للخدمات 
اإلعالمي محمد الشريف، ومن بعد كانت االنطالقة في 
2015 على قناة »ليبيا بانوراما« في أول عمل  رمضان 
هدية«  وبوي  »ألمي  بعنوان  الشخصي  الصعيد  على 
ومن  واألم،  لألب  جوائز  يقدم  مرئي  مسابقات  برنامج 
لم  ندم«  »لحظة  بعنوان  قصير  فيلم  في  اشتغلت  ثم 
يعرض حتي اآلن في أي قناة مرئية وتمت مشاركته في 
مهرجان »كان« لألفالم القصيرة في مصر وتحصل على 
المهرجان،  في  المشاركة  األفالم  تقدير ضمن  شهادة 
من  خلي«  وال  »خود  سلسلة  انطالقة  كانت  بعد  ومن 
رمضان  الثالث  الموسم  في  اآلن  إلى   2016 رمضان 

.2018
● ما الفرق بين الكوميديا و»التهريج«؟

منها  نوع  وكل  أنواع  الكوميديا  نظري  وجهة  في 
والفرق  الكوميديا،  بلون  يحمل رسالة ومضمونًا معينًا 
ومضمونًا  رسالة  يحمل  ال  أنه  »التهريج«  وبين  بينها 

بعكس الكوميديا تمامًا.
مسلسل  على  المشاهدين  أفعال  ردود  عن  حدثنا 

»خود وال خلي« المعروض حاليًا؟
ردود أفعال المشاهدين اتجاه البرنامج إيجابية أكثر 
من سلبية ونال إعجاب العديد من الفنانين والمخرجين 

من  الثالث  بالموسم  وأشادوا  الفني  الوسط  في 
البرنامج والذي حقق نسبة نجاح جميلة وعالية.

تم  هل  متأخر..  وقت  في  التصوير  بدأتم   ●
تعديل أو حذف بعض المشاهد؟

وتم  بالفعل،  متأخر  وقت  في  التصوير  بدأنا 
حذف فقرة واحدة كانت عبارة عن فقرة غنائية 
قيثارة في نهاية  لفنان موهوب يعزف على  لي 
القناة  مع  تتماش  ولم  البرنامج  من  حلقة  كل 

وتم حذف بعض مشاهد من اسكتشات التمثيلة نظرًا 
لضيق الوقت.

حدثنا عن تعاملك مع الفنان مالك بوسرويل؟
الفنان  مع  لي  بالنسبة  تعامل شخصي  أول  هذا هو 
فنان  فهو  جدًا،  جمياًل  تعاماًل  وكان  بوسرويل،  مالك 
وأنا  رائعة  من  أكثر  أفكارًا  ويمتلك  ومتواضع  موهوب 

سعيد جدًا بالتعامل معه.
● ما األعمال التي تتابعها في رمضان؟

ناس«  و»أوالد  عبسي«  »تاكسي  تابعت 
األعمال  ومعظم  السودة«،  وأفكارها  و»مسعودة 
جميع  في  ملحوظ  والتطور  هادفة  رسائل  تحمل 

األعمال.
المسلسل  على  الحكم  ضد  أم  مع  أنت   ●

من حلقاته األولى؟
ضد الحكم على أي عمل منذ البداية.

ألي  المتعدد  العرض  تكرار  هل   ●

مسلسل في صالحه أم ضده؟
في صالحه وليس من العيب االستمرار في العرض 
عدد  قبل  من  ومشاهدته  للنجاح  الوصول  طريق  ألنه 

أكبر من المشاهدين.
على  الشباب  نجوم  من  عدد  دخول  تأثير  ما   ●

موسم رمضان الجاري؟
واإلبداع  الفن  عالم  في  وتطور  إيجابية  تأثيرات 
كالتمثيل  نواٍح  عدة  من  العصر  ومواكبة  والتمثيل 
يحملها  التي  الفنية  األمور  من  وغيرهما  والتصوير 

الشباب.
من  لكثير  النجوم  كبار  تعرض  في  رأيك  ما   ●

االنتقادات بسبب سيطرتهم على العمل؟
يوصل  أن  دائمًا  يحب  بطبعه  والنجم  الكبير  الفنان 
فقط  ألنه  نفسه  يفرض  أن  من  أكثر  وفكرته  رسالته 
ونجاحه  العمل  في  حبًا  نفسه  يفرض  وإنما  نجم 

وبالنسبة للنقد أي فنان معرض للنقد.
● من الممثل الذي تتمنى العمل معه ولم تسنح 

لك الفرصة بعد؟
وسأكون  معه،  العمل  أتمنى  معين  ممثل  يوجد  ال 

سعيدًا جدًا بالتعامل مع أي ممثل ناجح.
بعيدًا عن الفن ماذا عن حياتك الخاصة؟

أدرس إدارة أعمال ومعظم أصدقائي المقربين هم 
من خارج الوسط الفني.

يزيد أعمار أعضائها عن 50 عاما..

»بيت الرواد« األردنية تستقطب محبي األغاني العربية القديمة
عشاق  من  وعشرات  األردن  موسيقيي  كبار  من  عدد  يجتمع 
الفن العربي األصيل كل ثالثاء في إحدى قاعات مركز الحسين 
إلحياء  عمان،  وسط  في  للموسيقى  الوطني  والمعهد  الثقافي 
العالم  من  كبار  لمطربين  الذاكرة  في  محفورة  قديمة  أغان 

العربي.
ويأتي ذلك في إطار مشروع »بيت الرواد« الذي ترعاه أمانة 
عمان وتقدم بموجبه حفلة كل أسبوع مجانا مفتوحة أمام كل 

الراغبين بحضورها في قاعة المركز التابع لها.
المايسترو  وقائدها  الرواد«  »بيت  فرقة  مؤسس  ويقول 
الحفاظ  »هدفنا  برس«،  »فرانس  لوكالة  عاما(   54( حتر  صخر 
على الموسيقى األردنية والعربية األصيلة وتوفير جو اجتماعي 

وترفيهي داعم للفن والفنانين القدامى«.
سليمان  األردني  للمؤرخ  مكتبة  أصال  هي  التي  القاعة  في 
يصفق  األردن،  تاريخ  حول  له  عديدة  كتبا  وتحوي  الموسى 
الصغير  المسرح  قبالة  حمراء  مقاعد  على  الجالسون  الحضور 
المستحدث، تصفيقًا حارًا بينما ينشد بشارة الربضي )62 عامًا( 
ناظم  العراقي  للراحل  إليك؟«  أهدي  العيد  موال »أي شيء في 

الغزالي.
إليك  أهدي  العيد  في  شيء  »أيّ  معه  بعضهم  ويتمتم 
في  القيود  أحبّ  ال  أسوارا؟..  لديك؟  شيء  وكل  مالكي؛  يا 

معصميك«.
ثم يتحمس الجميع مع األغنية الشعبية الشهيرة »طالعة من 
بيت أبوها رايحة لبيت الجيران«، ويقف بعضهم أمام مقاعدهم 

يرقصون أو يصفقون، بينما يحمل أحدهم عصا ويلوح بها.
ومدرّس  العربية  الموسيقى  قسم  رئيس  وهو  حتر،  ويؤكد 
آلة العود منذ العام 1987 في المعهد الوطني للموسيقى في 
األردن، أن جمهور حفالت فرقة »بيت الرواد« التي تحتفل هذه 
كبار  المجتمع،  شرائح  كل  »من  العاشر،  ميالدها  بعيد  السنة 

ورجال ونساء وأطفال. الجو عائلي لطيف«.

إن  حتر  ويقول   .2008 في  الرواد«  »بيت  فرقة  وتأسست 
الفكرة جاءت بعد اجتماع عقد آنذاك في وزارة الثقافة وعرض 
والمخضرمين  الكبار  الفنانين  من  مجموعة  تشارك  أن  خالله 
بافتتاح مهرجان جرش، »ورُفض االقتراح على اعتبار أنهم غير 

قادرين على العطاء«.
ويقول »آلمني ذلك االقتراح، فألحت علي فكرة انشاء الفرقة« 

التي تأسست بعد »تبني أمانة عمان الكبرى الفكرة«.

الرواد« مطربين وملحنين وعازفين من  وتضم فرقة »بيت 
رواد الفن تزيد أعمارهم إجماال عن 50 عاما، وبينهم المطربون 
محمد وهيب )84 عامًا( وسلوى العاص )74 عامًا( وفؤاد حجازي 

)70 عامًا( وغيرهم.
ويعتبر حتر أن »العطاء عند هؤالء الفنانين مستمر، وهم على 

مستوى عال من الصنعة الموسيقية«.
ويرى الفنان محمد وهيب )84 عامًا(، أحد أعضاء الفرقة، أن 

»بيت الرواد فكرة جميلة جدًا جمعت روادًا قدموا للفن األردني 
والعربي الكثير«.

»رام  إذاعة  في  بالغناء  مسيرته  بدأ  الذي  الثمانيني  ويقول 
زمن  قبل   1959 العام  األردنية  اإلذاعة  ثم   1958 العام  اهلل« 
طفولتي«،  منذ  الطربي  الفن  »عشقت  مبتسما،  التلفزيون، 
في  لالستمرار  دفعًا  أعطته  الرواد«  »بيت  فرقة  أن  إلى  مشيرًا 

العطاء.

هذه  أغاني  عن  مختلفة  القديمة  الطرب  »أغاني  ويتابع 
الماضي  الزمن  في  بأنه  يشعر  الرواد  لبيت  يأتي  ومن  األيام، 

األصيل«.
الكبار  الفنانين العرب  ويتفاعل وهيب الذي عاصر جيال من 
كمحمد عبد الوهاب وفريد األطرش، بشغف مع جمهور »بيت 
معه  ويرددها  الجمهور  حفظها  أغاني  تأديته  خالل  الرواد«، 
بفرح في قاعة مركز الحسين الثقافي، ومنها »عيناك«، و»كيف 
إضافة  أيضًا مطربون عرب،  غناها  التي  يا سليمة«  الليل  أنام 

إلى أغان وطنية.

وصل بين القديم والحديث
يسعى  القديمة،  األغاني  على  تركيزه  من  الرغم  على  لكن 

»بيت الرواد« إلى مد جسر مع العصر الراهن.
الفرقة »تساهم  إن  )64 عامًا(  المطرب أسامة جبور  ويقول 
في الوصل بين القديم والحديث من األغاني«، مضيفا »نقوم 
الجيل  يتعرف  حتى  جديد  بتوزيع  األغاني  من  القديم  بتوليف 

الجديد على ما كان موجودًا لدى الجيل القديم«.
لفنانين  وأغان  أندلسية  موشحات  أيضًا،  الحفل  برنامج  في 
الصافي  وديع  واللبناني  فخري  صباح  السوري  مثل  مختلفين 
مع  تترافق  عبده،  محمد  والسعودي  كلثوم  أم  والمصرية 
العود  مثل  الشرقية  اآلالت  على  كبير  بشكل  تعتمد  موسيقى 
كالطبلة  إيقاع  وآالت  الشرقي  واالكورديون  والناي  والقانون 

والدف وتشيلو وكمنجات.
وتجلس رسيلة بايزيدي )75 عامًا( في مقعد أمامي وتصفق 
ثالثاء  كل  آتي  »أنا  تقول  ثم  الفرقة،  بأغاني  مستمتعة  بقوة 

ألتابع حفل بيت الرواد«.
»أحب  األبيض  الحجاب  ذات  البشوشة  السيدة  وتضيف 
األغاني الطربية القديمة التي تعيدني إلى زمن جميل، وأشعر 

براحة كبيرة عندما أحضر الحفل«.

التطور ملحوظ
في مسلسالت هذا العام

الكوميديا يجب أن يكون لها رسالة 
وإال أصبحت »تهريجاً«

 توفيت عن 97 عامًاانتهى من تسجيل »الزم نقرا« لألطفال

أيمن الهوني: أطالب الليبيني بالتماسك 
بصعدم إعطاء الفرصة ملروجي الفنت

مديحة يسري.. سمراء النيل 
تكتب »لحن الخلود«

كشف الفنان أيمن الهوني أن نقطة ضعفه 
الرئيسية هي أسرته وبعدها جمهوره الذي 
يتمنى أن يحظى بثقته دومًا.. الهوني في 
من  انتهى  أنه  أعلن  »الوسط«  مع  حواره 
تسجيل عمل لألطفال يحمل عنوان »الزم 

نقرا«، كما وجه كلمته للشعب الليبي.

● في البداية نرحب بك ونود أن نعرف 
ما هو جديدك؟

اسمح لي أواًل أن أتقدم بالتهنئة للشعب 
شهر  بمناسبة  واإلسالمي  والعربي  الليبي 

علينا  اهلل  أعاده  المبارك  رمضان 
والبركات،  باليمن  جميعا 

باألعمال  يتعلق  وفيما 
في  أنا  الجديدة 
حاليا  المتوقف  حكم 
الحالة  إلى  استنادا 
بالدنا  بها  مرت  التي 
ألحزان  مراعاة  وأيضا 

أهالينا،  من  الكثيرين 
وأعمل منذ فتره قصيرة 

تسجيله  بدأت  ما  لتكملة 
أن  اهلل  أسأل  أعمال  من 

استحسانكم  تنال  وأن  بها  يوفقني 
الماضية  األيام  خالل  شرفت  كما  والناس، 
العام  الثقافة  مجلس  من  كريمة  بدعوة 
مفتاح  الشهيد  أسرة  ومن  بنغازي،  بمدينة 
بوزيد في ذكري تأبينه حيث التقيت العديد 
ومثقفين  وأدباء  فنانين  من  األصدقاء  من 
وقدمت  زمن  منذ  ألتقيهم  لم  وإعالميين 
بعضا من لوحاتي التي تناسب هذه الذكرى 

وتشرفت بتكريمي في تلك الليلة.
● وفي رأيك كيف يحارب الفنان اإلرهاب؟

سالح  فال  الهمم،  ورفع  الناس  بتوعية 
حقيقي  فن  من  يقدمه  ما  سوى  للفنان 
كي  بالناس  عالقته  هي  واألهم  وصادق، 

تكون هناك ثقة متبادلة.
األغنية  فرض  عدم  أسباب  هي  ما   ●
األغنية  مثل  إقليميا  لنفسها  الليبية 

المصرية والخليجية؟
وليس  أسباب،  هي 
إذا  أولها  واحدا،  سببا 
من  يحدث  ما  مقارنة  أردنا 

سريع  تطور 
غنية  أل با
فهو  الخليجية 
نتاج كل ما استحدث من 
شركات تهتم فقط بالفنان 
ضعفت  مهما  الخليجي 
فهو  الفنية  إمكانياته 
هنا  ومن  الوطن  ابن  يبقى 
الفنية  الثورة  تلك  حدثت 

وإذا أردنا أن نتحدث عن باقي أسباب تأخرنا 
شتاتنا  ترى  الفترة  هذه  في  وخصوصا  فنيا 
من  فنان  كلمة  تهميش  خالل  من  الواضح 
كل الجهات المعنية مع أن الفنان أظنه شيئا 
مؤثرا ومهما ومساندا لكل حاالتنا، والحديث 
في هذا السؤال يا صديقي يحتاج إلى صفحات 

وصفحات.
بين  المزج  في  نجاحك  سر  هو  ما   ●

الموسيقى الغربية والشرقية؟
أبحث دائما عن كل ما هو غريب وأحمل 

التي  الشعبية  ألحاننا  من  الكثير  جعبتي  في 
أحب من خالل إيقاعاتنا المتنوعة وموسيقانا 
ساعيًا  أراضينا  من  بقعة  كل  في  المتناثرة 
في  ودمجها  منها  أستطيع  ما  لملمة  إلي 
أي  إحداث  متمنيًا  موسيقاي، 
شيء يعجبني ويعجب الناس.

يشبهك  البعض   ●
ما  فكرون..  أحمد  بالفنان 

تعليقك؟
يشرفني،  شيء  أكيد 
عزيز  أخ  أحمد  فالفنان 
صداقته  يشرفني  وصديق 
الذي  أستاذي  أعتبره  ودائما 
تعلمت منه الكثير، ودائما ما كنت أسمع هذه 
ال  كي  جاهدا  وسعيت  بداياتي  في  الجملة 
أتقوقع في شكل أو اسم فنان رائع مثل أحمد 
تغلبت  الحمد  وهلل  الخاص  طريقي  واخترت 
الشيء مما  احتفاظي ببعض  على نفسي مع 

لمسته فيه من أشياء رائعة ومميزة.
● ما هي نقطة ضعف أيمن الهوني؟

وإخوتي  والدتي  في  المتمثلة  أسرتي 
أن  وجل  عز  المولي  من  وأتمنى  وأخواتي 
دائما  ويمدهم  يرعاهم  وأن  لي،  يحفظهم 

بالصحة والعافية، وبالدرجة الثانية جمهوري 
الذي أحترمه في كل خطوة أخطوها، متمنيا 
أفقد ثقته في ظل كل الظروف، ولكن  أن ال 
ثقتنا متبادلة وهلل الحمد فهو دائمًا ما يمدني 
بتشجيعه حتي وإن توقفت وأن أسعى دائمًا 

بأن ال أخيب ظنه وأكون معه.
به  تعبر  عندما  مختلف  اإلحساس  هل   ●
وعندما  مختلفة  بألوان  ونراه  اللوحة  على 
ذات  أن  برغم  جيتارك  ألحان  في  نسمعه 

األنامل هي أداة تعبيرك؟
بالطبع، اإلحساس يختلف بحكم المناسبة 
اختالف  وهو  الحضور  نوع  وأيضا  والمناخ 

طبيعي وليس متعمدا.
● ماذا يعني لك الجيتار؟

ألنه  عنه  غنى  وال  عمري،  صديق  هو 
صديق  كأي  أبدًا  يخذلني  لم  الذي  الصديق 

بشري وفي.
● عالقتك بالطفل مميزة كيف ترى هذه 

التجربة وهل من أعمال تلوح في األفق؟
أغلب  في  بأعمالي  تغنى  من  هو  الطفل 
وربما  فقط،  األلبومات  وليس  االحتفاالت 
الكبار  مع  أعمالي  فاقت  الطفل  مع  أعمالي 
وهذا نتاج عالقة مميزه بيني وبينهم وأراهم 
الكبير  والصدق  التعامل  الممتنع في  السهل 
في العطاء. ولقد أنجزنا معا عمال غنائيا جديدا 
تجهيزه  وتم  نقرا«  »الزم  بعنوان  ومختلفا 
الموسم  لبداية  إصداره  وأجلنا  وتصويره 
الدراسي الجديد والعمل من كلمات دكتورة 
والتوزيع  العلواني  تامر  وألحان  شنيب  رحاب 
إخراج  فكرة  تبنيت  وأيضا  لي،  كان  والتنفيذ 
عمل  وهو  مشاهده،  من  الكثير  وتصوير 
يعتمد  كي  والقراءة  العلم  علي  الطفل  يحث 
من  الطبيعية  بالده  وخيرات  قدراته  على 
زراعة وصناعة وغيرهما من أجل رفعة الوطن 

والتطوير له ولبالده.
هذه  في  لليبيين  كلمتك  هي  ما   ●

المرحلة الصعبة؟
دائمًا  بخير  وهم  عام  كل  لهم  أقول 
ظروف  أي  من  بالرغم  التماسك  وأسألهم 
ببث  السوداء  لأليادي  الفرصة  يعطوا  ال  وأن 
الفتن، ألننا أواًل وأخيرًا شعب واحد لن تفرقه 
بإذن  الساعة  تقوم  أن  إلى  أبدا  ظروف  أي 

اهلل. 

أسرتي هي نقطة 
ضعفي األهم

بعد رحلة عطاء لنحو سبعة عقود، ودعت الفنانة المصرية 
الفنية  األعمال  من  إرًثا  تاركة  عالمنا،  يسري  مديحة 

المميزة. وتوفيت سمراء النيل أو هنومة حبيب خليل، 
المرض في مستشفى  الثالثاء، بعد معاناة مع  مساء 

حالتها  ساءت  أن  بعد  إليه  نقلت  الذي  بالقاهرة، 
كريم،  محمد  الكبير  المخرج  اكتشفها  الصحية. 

نساء  عشر  أجمل  بين  من  واحدة  واختيرت 
القرن  من  األربعينات  حقبة  خالل  العالم  في 

الماضي.
رحلتها  وبدأت   1921 في  مديحة  ولدت 
فيلم  في  صامت  بمشهد  السينما  مع 
»ممنوع الحب« من بطولة الموسيقار محمد 
عبدالوهاب العام 1942، قبل أن تقدم دورًا 

مهمًا في فيلم »أحالم الشباب« أمام الفنان 
فريد األطرش والفنانة تحية كاريوكا.

وقدمت الراحلة على مدى مشوارها أكثر من 
السينما  بعضها من كالسيكيات  فيلمًا   90

المصرية مثل »أمير االنتقام« و»حياة أو 
موت« و»إني راحلة« و»لحن الخلود« 

و»ال  و»الخطايا«  حواء«  و»بنات 
تسألني من أنا« و»أيوب«.

الشاب  ابنها  وفاة  وسببت 
الرياضي عمرو في حادث سيارة، 
وقالت  كبيرة،  نفسية  أزمة  لها 
لي  عمرو  وفاة  »سببت  عنها 
ألمًا اعتزلت بسببه عن العالم 
ألكثر من عام، كرست الوقت 
وقراءة  والدعاء  للصلوات  فيه 
األصدقاء  لكن  له،  القرآن 
على  مساعدتي  من  تمكنوا 
إلى  والخروج  المحنة  اجتياز 
لم  إنني  المجتمع من جديد، 
أنسَه يومًا، وما زلت أحتفظ 
منزلي،  في  له  كثيرة  بصور 
على  ينتظرني  به  أشعر  وأنا 
في  معًا  لنكون  الجنة  باب 

اآلخرة«.
وكان آخر ظهور سينمائي 
»اإلرهابي«  فيلم  في  لها 
نجم  أمام   1994 العام 

الكوميديا عادل إمام.

الفرقة تساهم في مد جسور التواصل
 بين القديم والحديث من األغاني

تأسست »بيت الرواد« في العام 2008 
بفكرة من وزارة الثقافة األردنية



دخل فريق الكرة األول بنادي النصر دائرة 
المنافسة على لقب الدوري العام الممتاز 
 2017/2018 لموسم   )45( رقم  الليبي 
بعد فترة من االبتعاد بعد أن فجر مفاجأة 
من العيار الثقيل بالفوز على حامل اللقب 
هدف  مقابل  بهدفين  طرابلس  األهلي 
المباراة  في  لـ»الزعيم«  خسارة  أول  في 
التي أقيمت بينهما بملعب مصراتة األحد 
لموسم  التتويج  دوري  مباريات  ضمن 

األول  الــشــوط  وجـــاء   ،2017/2018
نظيفين  بهدفين  النصر  تفوق  ليشهد 
األهلي  لفريق  أتيحت  التي  الفرص  رغم 
الشوط  زمن  خالل  »الزعيم«  طرابلس 
عن  النصر  أهــداف  تسجيل  شهد  الــذي 
طريق مفتاح طقطق في الدقيقة الثالثة 
المهاجم  الثاني  الهدف  وأضاف  عشرة 
 45 الدقيقة  في  )روما(  المسالتي  سالم 

من زمن الشوط األول.
التغيرات  ورغــم  الثاني  الشوط  وفي 
التي أجراها مدرب فريق األهلي طرابلس 
بمكسيم  الدفع  طريق  عن  عطية  رضا 

الهريش  وزكريا  الطاهر  وصالح  جونيور 
أمال في تعديل النتيجة إال أن صالبة خط 
دفاع فريق النصر وحارسه واعتماده على 
الكرات المرتدة وسرعة العبيه منعت فريق 

األهلي من تحقيق نتيجة إيجابية.
الورفلي تسجيل هدف  واستطاع سند 
لتنتهي   71 الدقيقة  في  الوحيد  األهلي 
مباريات  في  للنصر  فوز  بــأول  المباراة 
الرباعي وحصوله على ثالث نقاط ثمينة 
التتويج  أجــل  من  السباق  في  وضعته 
ليصبح رصيده 5 نقاط بينما يظل األهلي 
بثالثة  مكتفيا  نقاط   3 عند  طرابلس 

الفوز  ساهم  بينما  الذهاب  في  تعادالت 
بدخول  آماله  إنعاش  في  للنصر  األخير 
المشاكل  رغــم  بقوة  المنافسة  ــرة  دائ

اإلدارية التي انتهت بتغيير الجهاز الفني.
النصر  ــادي  ن إدارة  أسندت  ومؤخرا 
المدرب فوزي  إلى  الفريق  مهمة تدريب 
الحفيظ  عبد  للوطني  خلفا  العيساوي 
فسخت  أن  بعد  ــقــرار  ال وجــاء  أربــيــش 
أربيش  مع  ارتباطها  رسميا  النادي  إدارة 
بالتراضي على خلفية خسارة الفريق أمام 
األهلي بنغازي بهدفين دون رد في دوري 

التتويج.

لتفادي  الرابعة  الجولة  مباراتا  انتهت 
نجوم  وعاد  طرابلس،  بملعب  الهبوط 
فوزه  بعد  ثمينة  نقاط  بثالث  أجدابيا 
على رفيق بهدف دون رد، وعلى ملعب 
الترسانة  على  النجمة  فاز  ببنغازي  بنينا 
رفيق  ــل  ــواص وي رد،  دون  بهدفين 
األهــداف  بفارق  نقاط  بسبع  التصدر 
الفوز  أجدابيا، وكالهما حقق  نجوم  عن 
وفقد  مباراة  في  وتعادل  مباراتين  في 
مثلها، ولرفيق 5 أهداف وعليه 3 ونجوم 

أجدابيا 6 أهداف وعليه مثلها.
ثالث الترتيب النجمة برصيد 6 نقاط 
لفوزه في مباراتين وفقدانه النتيجة في 
وعليه   6 األهــداف  من  ورصيده  مثلها 
بثالث  الترسانة  الترتيب  رابــع  أما   ،5

نقاط لفوزه في مباراة واحدة وفقدانه 
 4 ولديه  مباريات  ثــالث  في  النتيجة 

أهداف وعليه 7.
على  الستار  ويسدل  جولتان  وتتبقى 
سيهبط  والذي  الهبوط،  تفادي  دوري 
الترتيب  فــي  فريقين  آخــر  خالله  مــن 
الخامسة  الجولة  وتقام  األدنى،  للدرجة 
ببنغازي  بنينا  بملعب  المقبل  ــد  األح
أجدابيا،  نجوم  مــع  النجمة  ويلتقي 
وبملعب طرابلس رفيق يواجه الترسانة.

أما الجولة السادسة والختامية فتقام 
المقبل  يونيو  مــن  السابع  الخميس 
أجدابيا  نجوم  الترسانة  ويستضيف 
يستضيف  والنجمة  طرابلس،  بملعب 

رفيق على أرضية ملعب بنينا.

في كل مرة تفقد الرياضة الليبية إحدى مواهبها، باإلهمال تارة، وفقدان 
الدعم المالي تارة أخرى والتحدي والعناد في أحيان أخرى.. والشواهد 
القرص زكريا األحمر  المواهب بطل رمي  على ذلك عديدة، آخر هذه 
والمتأهل ألولمبياد الشباب في بكين منذ أعوام وأحد الذين كانت تعقد 
عليهم الرياضة الليبية آماالً عريضة، وبعد سنوات من التدريب والعطاء 
حقق زكريا األحمر أرقاماً مميزة في رمي القرص، لكنه قرر مؤخرًا ترك 
ألعاب القوى والتوجه لكرة اليد لعله يجد مكاناً آخر في الرياضة بعد أن 

شعر بالتجاهل.
مالعب  يــغــادر  أن  يــريــد  ال  وألنـــه 
اليد  لكرة  األحمر  انتقل  نهائيًا  الرياضة 
أللعاب  الليبي  االتحاد  رئيس  أن  ورغم 
القوى محسن السباعي أكد أنه ال يملك 
قراًرا أمام موقف زكريا األحمر بترك رمي 
القرص واالتجاه لكرة اليد إال أنه يحترم 
يملك  ما  كل  قدم  االتحاد  وأن  قــراره 
لالعب وأن إمكانياته المحددة ال تسمح 

بتقديم كل ما يريده األحمر.
القوى  ألعاب  ترك  آخر بصدد  رياضي 
وهو  المالئم  المناخ  وجود  عدم  بسبب 
المسافات  في  المتخصص  عبود  إيهاب 

إنه  تقول  واألنباء  عبود  فتحي  السابق  الدولي  البطل  وابن  القصيرة 
سيتحول للعبة كرة السلة، قبل ذلك فقدت الرياضة الليبية بطلة رمي 
الرمح رتاج السائح بسبب مشاكل بين والدها ومدربها سالم السائح، 
واتحاد ألعاب القوى لكن رئيس وأمين عام األخير أكد أكثر من مرة أنه ال 
يملك المال الكافي لالهتمام بهذه المواهب وهذه هي القدرات المتاحة.

ومنذ أكثر من عشرة أعوام برز بطل ليبي مميز في سباق 200 و100 
متر هو محمد خواجة الذي أحرز بطولة أفريقيا في كينيا العام 2009 
وأحرز ذهبية البحر المتوسط وكان إحدى المواهب المميزة في ألعاب 
طوياًل  يستمر  ولم  الدولة  من  الكافي  االهتمام  يجد  لم  لكنه  القوى، 

وعندما وصل الثالثين من العمر فضل االعتزال.
المواهب ليست في ألعاب القوى، فحسب بل في كل األلعاب لكنها لألسف 
تغادر سريًعا ألن االهتمام باألبطال مشروع دولة وليس اتحادات رياضية 

فقط، والدولة حالياً تمر بمشاكل وأزمات قد تعوقها عن رعاية المواهب.

في
املرمى

األهلي بنغازي 
يلتقي املروج 
في كأس اليد 

طالب النائب األول لرئيس مجلس اللجنة األولمبية الليبية 
ورئيس االتحاد الليبي أللعاب القوى، محسن السباعي، هيئة 

الرياضة بحكومة الوفاق الوطني بمعرفة مصير مبلغ 400 
ألف دينار الذي كشف تقرير ديوان المحاسبة أنه قـدم دعما 

لمشاركة ليبيا في بطولة العالم أللعاب القوى األخيرة ولم 
يتسلم منه أي دينار واحد، كما أن االتحاد ليس له علم بذلك.

حصل الفارس الليبي نهاد أبوحاللة على المركز الثاني ◆
ومبلغ 26 ألف دينار تونسي في بطولة كأس قرطاج 

لفروسية الحلبة التي جرت بمركب قصر السعيد بتونس، 
وشهد السباق مشاركة ثالثة فرسان ليبيين، هم نهاد 

أبوحاللة مع الجواد انتصار المسومة، وخالد عزيز مع 
الجواد جوير، وحسين الشعاللي مع الجواد ريح المسومة.

◆

يلتقي األهلي بنغازي في مباراته المقبلة بكأس ليبيا مع المروج الجمعة 
بقاعة المرج في نصف النهائي، بينما يقام النصف نهائي اآلخر السبت، 
المجموعة  بطل  لتحديد  سيلتقيان  والفائزان  الهالل  مع  النجمة  ويجمع 
بقاعة  الخميس  تنطلق  التي  األولى  المجموعة  بطل  انتظار  في  الثانية 

الشرطة بمباراة األهلي طرابلس والصباح.
الديربي  اليد بفوزه في  يأتي هذا بعد أن حسم األهلي بنغازي قمة 
جرت  التي  المباراة  )28/21( خالل  بنتيجة  النصر  التقليدي  منافسه  على 

بينهما بقاعة النجمة بإدارة الحكمين ناصر قليده وعادل الضراط.
وتأهل الهالل إلى الدور الثاني من المسابقة ذاتها بعد فوزه بقاعة 
وانتهى   ،23/15 أهداف  ثمانية  بفارق  الجديدة  بنغازي  على  النجمة 
رمضان  الحكمان  المباراة  وأدار   ،11/7 بنتجية  للهالل  األول  الشوط 
التحكيم  لجنة  رئيس  نائب  فنيا  وراقبها  أبودبوس  وأيمن  المنفي 
مع  المقبل  الدور  في  الهالل  يلتقي  النتيجة  بهذه  الدروقي،  الصادق 

النجمة المتأهل هو اآلخر على حساب قاريونس.
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يغيب المدافع الدولي الجزائري 
رفيق حليش عن منتخب بالده 
في المباراتين الوديتين أمام 
الرأس األخضر والبرتغال 
يومي 1 و7 يونيو المقبلين، 
بعد أن واصل الغياب ذاته 
في التدريبات بسبب 
اإلصابة التي يعاني منها، 
والتي تتطلب خضوعه 
للراحة لفترة ال تقل عن 
3 أسابيع، وكان المنتخب 
الجزائري أجرى أول حصة تدريبية 
بمركز تدريبات المنتخبات الوطنية 
بسيدي موسى، والتي شهدت حضور جميع 
الالعبين وبجانب حليش يشكو زميله 
مهاجم دينامو زغرب هالل العربي سوداني 
من آالم عضلية ليتم إعفاؤه من التدريبات 
غير أنه سيستأنف تحضيراته خالل الفترة 
المقبلة، على أن يلحق بمباراة منتخب 
بالده الجمعة أمام الرأس األخضر بملعب 
الخامس من يوليو، ويواصل المدير الفني 
للمنتخب الجزائري رابح ماجر خطة تصحيح 
المسار بعد أن عجز الفريق الوطني في 
التأهل إلى كأس العالم المقبل بروسيا.
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● جانب من مباراة اليد بين األهلي بنغازي والنصر

الحدث
زين العابدين

بركان

األهلي بنغازي واالتحاد عالقة تاريخية
ما صدر من أحداث قبل ساعات قليلة من انطالق قمة 
األهلي بنغازي واالتحاد ضمن مربع التتويج باللقب 
ليلة األحد الماضي ال يمكن أن يؤثر على عمق العالقة 
العريقين  الفريقين  التي لها جذورها بين  التاريخية 
بسالم  وستمر  الواحدة  ــوان  واألل الغالالت  أصحاب 

بفضل الغيورين من أبناء المؤسستين الرائدتين.
الكل يعرف الدور الوطني والريادي للناديين على مر 
التاريخ ومواقفهما المشرفة التي دائما وعادة ما تنحاز 
وتصب في مصلحة الوطن وتماسك ووحدة شبابه 
ويكفي أن نقول إن العالقة بين الناديين الكبيرين 
بدأت وديا قبل أن تبدأ وتنطلق المباريات والمسابقات 
أكثر من ستة  تاريخية عمرها  الرسمية فهي عالقة 
عقود وبدأت ألول مرة العام 1956 باللقاءات والزيارات 
الودية التي تبادلها شباب الفريقين فى مباريات ودية 
لقاءات ومناسبات  اآلخر في  حبية شارك كل منهما 
ومواعيد احتفالية عديدة حرص خاللها شباب الوطن 
الواحد على التالقي والتواصل حتى أن اللقاءات الودية 
وصلت إلى اثنتي عشرة مباراة ودية وحبية في كل 
من طرابلس وبنغازي ناهيك عن 44 مباراة رسمية 

جمعتهما على مستوى مباريات الدوري الليبي.
على صعيد المباريات والزيارات الودية كان النادى 
األهلي بنغازي هو البادىء والمبادر بزيارة ودية حبية 
ورد   1956 العام  نوعها  من  األولى  هي  بطرابلس 
عليها نادي االتحاد بزيارة ودية مماثلة ببنغازي ثم 
مشاركة  أبرزها  وكان  والزيارات  اللقاءات  استمرت 
 1976 العام  أقيمت  ودية  مباراة  في  االتحاد  فريق 
ببنغازي بمناسبة اعتزال نجم األهلي بنغازي الدولي 
في  االتحاد  فريق  ومشاركة  الخطيطي  القادر  عبد 
مهرجان تكريم النجم الكبير الراحل مصطفى المكي 
العام 1999 واخر الزيارات واللقاءات وحتما لن تكن 
األخيرة كانت فى شهر أبريل من العام الماضي حين 
شارك االتحاد النادي األهلي بنغازي أفراحه بمناسبة 
احتفاله وابتهاجه بالذكرى السبعين لتأسيسه وهو ما 
يؤكد أن العالقات التاريخية العميقة والرصيد الكبير 
من المباريات الودية والرسمية اليمكن أن تهزه أي 

أحداث مهما كان حجمهما.
لم يسجل التاريخ أن خرجت مبارياتهما عن الروح 
الرياضية والتنافس الرياضي الشريف بل كان الحرص 
المشترك على إنجاح المسابقات الكروية شعارا مشتركا 
يجمعهما األهلي بنغازي واالتحاد بينهما تاريخ حافل 
بالمواجهات على كافة الواجهات ومواعيد وذكريات 
ومواسم للحكايات وعالقة ضاربة جذورها في التاريخ 
الفتنة  خلق  حاولت  التي  القلة  تفلح  فلن  الرياضي 
شباب  بين  المسافة  وتوسيع  والتصعيد  والتأجيج 
الناديين العريقين التى لن توقفها وتمنعها مثل هذه 

األحداث العابرة من التواصل على كافة المستويات.

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  اهتمت مؤسسة 
»فيفا« بالكرة الليبية في الفترة األخيرة، وفي 
المالعب  عن  الحظر  رفع  نحو  جدية  خطوة 
الليبية تسلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني فائز السراج رسالة طمأنة من 
رئيس »فيفا« جياني إنفانتينو وعبر األخير عن 
وحسن  الضيافة  كرم  على  واالمتنان  الشكر 
االستقبال الذي قوبل به وفد »فيفا« برئاسة 
مدير مشروع تنمية الكرة اإلفريقية موسينغو 

أوبا، خالل زيارته األخيرة إلى طرابلس.
فرصة  »ُأتيحت  »فيفا«:  رئيس  وقال 
اللجنة  رفعته  الذي  التقرير  مراجعة 
لالتحاد الدولي لكرة القدم، ولن 
يمضي وقت طويل حتى تعود 
المباريات الدولية إلى ليبيا«.

ــًدا  وف »فيفا«  وأرســـل 
رفــيــع الــمــســتــوى إلــى 
طرابلس  العاصمة 
ــل  ــ ــري ــ ــي أب ــ ــ ف
يتألف  الماضي 
موسينغو  من 
اإلدارة  وعضو 
ــه،  ــحــمــد ط م
ــور وصــولــه  وفـ
قال موسينغو: »إن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا 
للوعود السابقة لرئيس االتحاد الليبي لكرة 
العام  والسكرتير  الجعفري  جمال  القدم 

عبدالناصر الصويعي«.
وعبر موسينغو عن سعادته بهذه الزيارة 
التي أكد أنها تأتي دعًما من رئيس »فيفا« 
وتعزيًزا  الليبي  لالتحاد  إنفانتينو  جياني 
ونقل  االتحادين،  بين  المتميزة  للعالقات 
موسينغو تحيات رئيس االتحاد الدولي لكرة 
القدم لرئيس وأعضاء االتحاد الليبي وكل 
األندية والمنتخبات والجماهير الرياضية في 

ليبيا.
الزيارة  خــالل  بحث  أنــه  موسينغو  وأكــد 
من  الممكنة  الدعم  سبل  كل 
الليبي  االتحاد  إلى  »فيفا« 
التي  االحتياجات  وكــل 
تدفع  أن  شأنها  مــن 
القدم في  بنشاط كرة 
النظر  جانب  إلى  ليبيا 
الحظر  رفع  في موضوع 
على  المفروض  الدولي 
عدة  منذ  الليبية  المالعب 

رئيس  مع  مناقشته  سيتم  ما  وهو  سنوات 
االتحاد العام والجهات المسؤولة في ليبيا.

أنه في حال رأى »فيفا«  وأضاف موسينغو 
فإن  األرض  على  معوقات  أية  توجد  ال  أنه 
المالعب  عن  الحظر  برفع  سيقوم  »فيفا« 
الليبية وهو ما يتمناه بأن يحدث في خطوة 
إلزالة عدوان االتحاد األفريقي )كاف( المصدق 
الكاميروني  السابق  الرئيس  قبل  من  عليه 

عيسى حياتو ووافق عليه واعتمده »فيفا«.
التي  االتصاالت  عديد  بعد  جاءت  الخطوة 
الجعفري،  الليبي جمال  أجراها رئيس االتحاد 
إنفانتينو  جياني  الدولي  االتحاد  رئيس  مع 
الحالي أحمد أحمد  األفريقي  االتحاد  ورئيس 
في  واألفريقية  الدولية  الشخصيات  وعديد 

اجتماعات سابقة.
االتحاد  رئيس  تسلم  نفسه  الوقت  في 
رئيس  من  تعزية  رسالة  الجعفري  جمال 
»فيفا« في وفاة الالعب الدولي السابق عمر 
بنقل  رسالته  في  إنفانتينو  وطالب  داوود، 
تعازيه وتعازي أسرة كرة القدم الدولية إلى 
ولخص  وأحبائه،  داوود  عمر  الراحل  أسرة 
مسيرة  من  جانًبا  خطابه  في  »فيفا«  رئيس 

الالعب الدولي السابق المحلية مع الفرق التي 
تجربته  وكذلك  الوطني  والمنتخب  لها  لعب 
القبائل  شبيبة  نادي  مع  الناجحة  االحترافية 

الجزائري.
داوود  عمر  رحيل  ل  شكَّ بعدما  هذا  يأتي 
)36 عاًما( حالة من التوحد عند جميع أطياف 
الليبي، حيث ساهمت سيرته العطرة  الشعب 
القلوب  خطف  أن  بعد  حبه  على  االتفاق  في 

برحيله المفاجئ إثر حادث سير أليم.
ورئيس  الرسمي  الناطق  جانبه كشف  من 
المكتب اإلعالمي باالتحاد الليبي لكرة القدم 
فاتح حبلوص في وقت سابق كثيًرا من أسرار 

الليبية،  المالعب  عن  الحظر  رفع  محاوالت 
التي يأتي على رأسها زيارة وفد »فيفا« إلى 
طرابلس، وأكد حبلوص من خالل تصريحات 
خاصة إلى جريدة »الوسط« أن الخطوة جاءت 
الجعفري  أجراها  التي  االتصاالت  عديد  بعد 
مع إنفانتينو وأحمد أحمد وعديد الشخصيات 

الدولية واألفريقية في اجتماعات سابقة.
وتأتي الزيارة كرسالة دعم لالتحاد الليبي 
لكرة القدم الذي يعمل وسط ظروف صعبة 
اللعب  في  والمنتخبات  الفرق  معاناة  ورغم 
تتكبده  وما  المفروض  الحظر  جراء  بالخارج 
من مصاريف مالية تثقل كاهل االتحاد والفرق 
الليبية إال أنها لم تتخلف عن المشاركة في أي 

محفل دولي أو قاري أو إقليمي.
وقال حبلوص: »سوف يكون هناك تنسيق 
وبحث في آفاق التعاون بين االتحاد الدولي 
)فيفا( واالتحاد الليبي والخطوات التي قام بها 
بينها  من  الليبية،  بالرياضة  الرقي  أجل  من 
المحلية«،  والبطوالت  الدوريات  جميع  إقامة 
ودعا حبلوص الجماهير الرياضية للمساهمة 
الوعي  عن  تنم  جمالية  صــورة  تقديم  في 

بأهمية رفع الحظر عن المالعب الليبية.

»فيفا« يقدم خطاب النوايا الحسنة للكرة الليبية
إنفانتينو يتعهد للسراج ببدء العد التنازلي إلزالة أثر »الفيتو« األفريقي

خطاب ثاٍن للتعزية في وفاة 
الدولي السابق عمر داوود 

يعكس االهتمام الدقيق

األحمر يهجر رمي 
القرص ويتجه لكرة 
اليد.. وعبود يدرس 

التوجه لكرة السلة

طرد المواهب.. ظاهرة تسيطر على »ألعاب القوى« النصر ينافس بأول خسارة للزعيم

رفيق ونجوم أجدابيا في صدارة تفادي الهبوط 

طرابلس–الصديق قواس

قبل آخر جولتين

● السباعي

● حليش

● زكريا األحمر ● جانب من مباراة سابقة لفريق رفيق أمام أهلي طرابلس

طرابلس ـ صالح بلعيد

● إنفانتينو
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أنقذوا الشباب

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  خروج  كشف 
أمام  أفريقيا  كــأس  تصفيات  من  للشباب 
منتخب بوركينا فاسو وعدم تمكنه من التأهل 
أن  اإلياب  مباراة  في  التعادل  بعد  للنهائيات 
التخطيط  عدم  تعاني  زالت  ما  الليبية  الكرة 
الجيد، وأن اإلخفاق المستمر لمنتخبات الشباب 
والناشئين يحتاج وقفة جادة، حيث لم يتمكن 
منتخب الشباب الليبي وعبر تاريخه من التأهل 
ينطبق على منتخب  أيضا  أفريقيا، وهو  ألمم 

الناشئين تحت 17 عاما.
وما زال الالعب الليبي عندما يصل للمنتخب 
تجارب  خــوض  عــدم  مشكلة  يواجه  األول 
أفريقية في البطوالت األفريقية المجمعة لعدم 
المستمر  وخروجها  الوطنية  المنتخبات  تأهل 
من التصفيات حيث ال يكتسب التجربة الكافية.

المنتخب الوطني للشباب مرة أخرى  خروج 
بحاجة لدراسة هذه الظاهرة ومعرفة مكامن 
الخلل، ألن العمل القاعدي في كرة القدم هو 

األساس.
قائما  األول  المنتخب  علي  التركيز  زال  وما 
وإعطاء كل االهتمام له من ناحية المدربين 
والمكافآت  الدولية  والمباريات  والمعسكرات 
المالية، وهو شيء يستحق التطرق له إعالميا، 
المنتخبات  حيث إذ لم يصل االهتمام بجميع 
لكل الفئات، بالمثل يصبح من الصعب تحقيق 

نتائج لهذه المنتخبات.
المحلية  المسابقات  تنظيم  أن طريقة  كما 
لهذه  الالعبين  أفضل  تفرز  أن  يفترض  التي 
الوسط  في  غالبا  الجدل  تثير  المنتخبات 
تنظيمي  إداري  تطور  وجود  لعدم  الرياضي 

في هذه المسابقات.
العب  هو  الشباب  منتخب  في  اليوم  العب 
الوقتية  والمسكنات  األول  المنتخب  في  الغد 
بتغيير المدربين فقط عند كل خسارة ليست 

حال وعالجا.
الحل هو خطة طويلة المدى وتطوير شامل 
في طريقة تنظيم المسابقات المحلية وطريقة 
ومواجهة  المدربين  واختيار  الالعبين  اختيار 
كل إخفاق بتقييم فني صحيح ومعرفة األسباب 
وليس بعالج موقت يؤكد وجود تفكير إداري 

عقيم في قيادة اللعبة.

لم تكد تنتهي أزمة مباراة االتحاد »العميد« 
األولى  الطويل«  »المشوار  بنغازي  واألهلي 
على ملعب طرابلس الدولي، ضمن منافسات 
الدوري  للتتويج بلقب مسابقة  الرباعي  الدور 
الليبي الممتاز لكرة القدم رقم »45« لموسم 
اإليــاب  مباراة  شهدت  حتى   ،2017/2018
أخرى  أزمة  الفريقين  بين  الرابعة  الجولة  في 
المسؤولة  غير  األحداث  خلفية  على  جديدة، 
باعتدائهم  المتهورين  بعض  بها  قام  التي 
في  وهم  بالضرب  االتحاد  فريق  بعثة  على 

طريقهم إلى ملعب بنينا.
الدولي  الحكم  اعترف  األولى  المباراة  في 
الجزاء  ركلة  احتساب  في  بخطئه  رجب  محمد 
األهلي  ضد  االتحاد  لصالح  الصحيحة  غير 
لجنة  لتقرر   )2/1( أثرها  على  فــاز  بنغازي 
األبرز  الدولي  الحكم  إيقاف  العامة  الحكام 
والمساعد  رجب  محمد  الساحة  على  واألشهر 
للتحقيق  وإحالتهما  الترهوني  عصام  الثاني 
على خلفية ما حدث، حيث خرج الحكم نفسه 
احتساب  في  أخطأ  أنه  فيها  أكد  بتصريحات، 

ركلة جزاء االتحاد، ويقر بعدم صحتها، وأكد 
رجب أنه كان تحت ضغط الملعب نتيجة توتر 
العبي الفريقين، وأنه لم يكن في زاوية رؤية 
جيدة، وأن زميله الحكم المساعد لم يساعده 
في اتخاذ القرار الصحيح رغم وجوده في زاوية 

رؤية جيدة.
األهلي  نــادي  وجماهير  مسؤولو  ورفــض 
بنغازي قرار اتحاد الكرة بإيقاف الحكم محمد 
اتحاد  رئيس  نائب  بإقالة  وتمسكوا  رجــب، 
الكرة ورئيس لجنة الحكام الجديد عبدالحكيم 
الشلماني، باإلضافة إلى شطب الحكم محمد 
رجب مع إلغاء نتيجة المباراة، حيث كان األهلي 
بنغازي متقدماً بهدف قبل أن يتعادل االتحاد، 
ويحصل على ضربة جزاء غير مستحقة ليفوز 

.)2/1(
الفريقين  بين  الثانية  المباراة  وشهدت 
اعتداءات حيث صدر عن الهيئة العامة للشباب 
فيه  دان  بياًنا  المؤقتة  بالحكومة  والرياضة 
بعض  بها  قام  التي  المسؤولة  غير  األحداث 
المتهورين باعتدائهم على بعثة فريق االتحاد 

قامت  التي  األحداث  البيان  وشجب  بالضرب، 
بها فئة محسوبة والتي ال تمت للرياضة بصلة 
وطالب البيان الجهات الحكومية ذات العالقة 
بإيقاف كل من قام بهذا العمل غير األخالقي 
األمنية  األجهزة  في  الشرفاء  يمثل  ال  والذي 

كافة.
بنغازي  األهلي  جماهير  عاشت  جانبها  من 
ليلة سعيدة فور إطالق الحكم عبد اهلل الفضيل 
االتحاد ضمن منافسات  صافرة نهاية مباراة 
الجولة الرابعة بدوري التتويج الممتاز الليبي، 
جاء ذلك بعد انسحاب فريق االتحاد الذي لم 
يحضر إلى ملعب المباراة ببنينا في بنغازي بعد 

االعتداءات  لبعض  الفريق  بعثة  تعرضت  أن 
غير المسؤولة األمر الذي دفع الحكم النتظار 
المدة القانونية في وجود فريق األهلي بنغازي 
داخل الملعب ليعلن بعدها نهاية المدة معتبًرا 
ليرتفع  مقابل،  دون  بهدفين  فائًزا  األهلي 
يتصدر  نقاط   7 إلى  بنغازي  األهلي  رصيد 
بقي  االتحاد  بينما  التتويج  رباعي  ترتيب  بها 

برصيد 5 نقاط.
بنادي  التسييرية  اللجنة  أصدرت  بدورها 
االتحاد بياًنا استهجنت فيه ما تعرض له فريق 
بنغازي،  مدينة  في  التواجد  أثناء  األول  الكرة 
حيث تعرضت بعثة الفريق العتداءات بالضرب 
وقال  األبيض،  بالسالح  والطعن  بالعصي 
البيان »رغم الوعود التي قطعها المسؤولون 
االتصال  التي تم  األمنية والرسمية  والجهات 
بها بمراسالت رسمية ونذكر منها مديرية أمن 
بنغازي وإحدى الكتائب العسكرية التي تؤمن 
منطقة بنينا، إال أن ذلك لم يمنع االعتداء على 
الفريق عند الصعود إلى الحافلة والتهجم على 
الالعبين والطاقم اإلداري والفني مما أدى إلى 

الجمل  وطارق  الزوي  أحمد  الالعبين  إصابة 
وعبدالعزيز بريش والمصور أحمد زايد وبعض 

اإلصابات الطفيفة لعدد آخر من الالعبين«.
للشحن  نتيجة  ذلــك  كل  »حــدث  ــاف  وأض
الكبير من قبل بعض المسّيرين للنادي األهلي 
بنغازي، وخاصة ما جاء في بيان النادي عقب 
فيه  ورد  وما  طرابلس  بملعب  الفريقين  لقاء 
من تهديد مبطن، وكذلك التصعيد والتأجيج 
بتخصيصها  الحدث  قناة  خالل  من  جاء  الذي 
ومحاولة  االتحاد  نــادي  على  للتهجم  حلقة 
التشكيك في انتصاراته، حيث اتضح جلًيا أن 
الهدف كان منع االتحاد من التتويج والتأثير 
نتيجة  رأينا  وقد  العام،  والــرأي  الحكام  على 
حدث  وما  التالية،  االتحاد  مباريات  في  ذلك 
في بنغازي هو آخر تبعات ونتائج هذا التأجيج 

الممنهج«.
نادي  فإن  »وعليه..  قائالً  البيان  واختتم 
نتيجة  باحتساب  الكرة  اتحاد  يطالب  االتحاد 
مباراته أمام األهلي بنغازي لصالحه في إياب 
المدرجة  مبارياته  بقية  ونقل  الرباعي،  الدور 

االتحاد واألهلي بنغازي يشعالن الدوري »45«

»يويفا« ينتظر موافقة »صالح« للتحقيق مع »راموس«

»العميد« يطالب باحتساب نتيجة 
المباراة لصالحه مع نقل لقاءاته

في بنغازي لملعب محايد

فتح  )يويفا(  القدم  لكرة  ــي  األوروب االتحاد  يــدرس 
نجم  صــالح  محمد  المصري  إصابة  حــول  تحقيق 
االلتحام  بعد  اإلنجليزي  الــدوري  وهداف  ليفربول 
اإلسباني سيرجيو  مدريد  ريال  مدافع  القوي من 
األمر  ــا،  أوروب أبطال  دوري  نهائي  في  رامــوس 
الــذي ترتب عليه خــروج هــداف »الــريــدز« خالل 
أول نصف ساعة من المباراة التي فاز بها النادي 

الملكي )1/3(، السبت.
إلى  تصريحات  عبر  اليويفا  باسم  الناطق  وقال 
األمر  تتابع  االنضباط  »لجنة  عربي«:  بي سي  »بي 
أي  يتلق  لم  االتحاد  أن  غير  المباراة،  انتهاء  منذ 
شكاوى رسمية من أي جهة حتى من نادي ليفربول 
دوري  نهائي  من  صالح  وخــرج  نفسه«،  أوصــالح 
اإلصابة  بسبب  فقط  دقيقة   30 بعد  باكيا  األبطال 
التي تم تشخيصها فيما بعد بجزع في الكتف، وهو 

األسلوب الذي اعتاده راموس مع خصومه ليكون 
ــذارات  إن على  حصوال  العالم  العبي  أكثر 

وكروت حمراء.
ليفربول  جماهير  دشنت  جانبها  من 
حملة توقيعات تخطت في مرحلتها األولى 
بعض  التخاذ  توقيع  ألــف  الــــ١٠٠  حاجز 
اإلجراءات التصعيدية ضد اإلسبانى راموس 
الذى تعمد إيذاء صالح في النهائي األوروبي 

جماهير  وقدمت  األوكرانية  كييف  بمدينة 
بتدشين  رامــوس  ضد  للتصعيد  اقتراحا  ليفربول 
يعقبها  إجــراءات  عدة  على  تحتوى  توقيعات  حملة 
اإلسبانى  المدافع  ضد  اتخاذها  يتم  رادعة  قــرارات 
)فيفا(  القدم  لكرة  الدولى  االتحاد  على  لعرضها 
ملف  إعداد  يتم  أن  على  )ويفا(  األوروبــى  واالتحاد 
التى تشهد عدة  المباراة  كامل يحتوى على شريط 
المستطيل األخضر بداية من لقطة  مخالفات داخل 
كاريوس  الحارس  ضرب  حتى  صالح  على  التعدي 
المدافع  إيقاف  في  أمال  العرضية  الكرات  إحدى  فى 
اإلسبانى وحرمانه من اللعب فى مونديال روسيا مع 

منتخب بالده.
الريال  مدافع  اعتذار  رفضت  ليفربول  جماهير 
للريدز  الرسمية  الصفحة  نشرته  لما  ووفقا  راموس 
أي  يحمل  ال  الــذى  الغبي«  بـ»المصارع  ووصفته 
رسالة  له  موجهين  فهو العب شرير  بداخله  أخالق 
القدم،  كرة  لعبة  تترك  أن  ياراموس  »عليك  تقول 
يليق  فهذا  األثقال  رفع  أو  المصارعة  إلى  وتتجه 

بك« ويخضع صالح للعالج في إسبانيا تحت إشراف 
من  ومتابعة  اإلنجليزي  لناديه  الطبي  الجهاز  من 
الجهاز الطبي للمنتخب المصري الذي توجه ألسبانيا 
لالطالع على الموقف أوال بأول حيث يستعد منتخب 
في  يشهد  إيطاليا  في  بمعسكر  للمونديال  مصر 
األول من يونيو المقبل مباراة أمام كولمبيا ثم لقاء 
بلجيكا في بروكسل 6 يونيو على أن يعود منتخب 

اليوم  في  القاهرة  المصرية  العاصمة  إلى  الفراعنة 
يونيو   10 جروزني  إلى  التوجه  يتم  أن  على  التالي 
المقرر  ومن  المونديال  في  الفريق  إقامة  مقر  حيث 
قبل  القاهرة  الدوليين في  لزمالئه  ينضم صالح  أن 

السفر إلى روسيا.
فترة عالج صالح ستتراوح ما بين 12 إلى 16 يوما 
وسيتم عن طريق برنامج طبى عالمى حيث أن جزع 
الكتف جاء بعيدا عن الترقوة مما يساعد على التعافى 
سريعا فى حالة تلقيه العالج بشكل سليم لكنها في 
الوقت نفسه إصابة ليست سهلة وتحتاج إلى تأهيل 
كلوب  يورغن  األلمانى  إليه  التفت  ما  وهو  دقيق 
المدير الفنى لليفربول الذي حرص على تحفيز العبه 
وطالبه بالتركيز الكبير خالل فترة العالج والنظر إلى 
العالم  كأس  بطولة  فى  المتمثل  الصغر  منذ  حلمه 

التى ستنطلق خالل أيام.

حملة ضخمة من جماهير »الريدز« تسعى 
إلبعاد المدافع اإلسباني عن المونديال 

أصدر االتحاد العام لكرة القدم الليبي بيانا مشابها 
في معناه لما سبق وأصدرته الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بالحكومة المؤقتة أدان فيه األحداث غير 
المسؤولة التي قام بها بعض المتهورين باعتدائهم 
على بعثة فريق االتحاد لكرة القدم بالضرب وهم 
في طريقهم إلى ملعب بنينا لمالقاة األهلي بنغازي، 
األحد، في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري 
الليبي الممتاز لكرة القدم عن موسم 2017/2018.

وأضاف البيان أن األحداث التي قام بها بعض 
البيان  للرياضة بصلة وطالب  المتهورين ال تمت 
من  كل  بإيقاف  العالقة  ذات  الحكومية  الجهات 
يمثل  ال  والذي  األخالقي  غير  العمل  بهذا  قام 
خرج  بينما  األمنية،  األجهزة  كافة  في  الشرفاء 
جمهور ورابطة عشاق نادي األهلي بنغازي ببيان 
وجهة  من  المالبسات  بعض  توضيح  بهدف  آخر 

نظرهم حول األحداث األخيرة.
وقال المتحدث باسم المجموعة »في الوقت الذي 
ننتظر فيه اعتماد نتيجة مباراتنا مع االتحاد لصالحنا، 
وفقا للوائح والقوانين المعمول بها، فوجئنا بتأجيج 
قناة  ونحمـل  الواحد،  الوطن  أطياف  بين  المشاعر 
زجت  ألنها  ذلك،  عن  المسؤولية  الرياضية  ليبيا 

النادي األهلي وجماهيره،  باسم 
واتهمته بإحداث شغب«.

قائال:  المتحدث  وأضاف 
»ندين البيان الصادر عن الهيئة 

العامة للشباب والرياضة بالحكومة 
المؤقتة ألنه غير صحيح، كما نحمل 
العام  الكرة  التحاد  المسؤولية 

ولجانه المنظمة للمسابقة«.
جماهير  عاشت  جانبها  من 

األهلي  بنادي  األول  الكرة  فريق 
عبد  الحكم  إطالق  فور  األحد  سعيدة  ليلة  بنغازي 
اهلل الفضيل صافرة نهاية مباراة االتحاد، جاء ذلك 
إلى  يحضر  لم  الذي  االتحاد  فريق  انسحاب  بعد 
ملعب المباراة بنينا في بنغازي بعد أن تعرضت بعثة 
الفريق لبعض االعتداءات غير المسؤولة، األمر الذي 
دفع الحكم النتظار المدة القانونية في وجود فريق 
نهاية  بعدها  ليعلن  الملعب  داخل  بنغازي  األهلي 

المدة معتبرا األهلي فائزا بهدفين دون مقابل.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد األهلي بنغازي إلى 
7 نقاط يتصدر بها ترتيب رباعي التتويج، بينما 

االتحاد بقي برصيد 5 نقاط.

اتحاد الكرة يؤيد هيئة الشباب والرياضة

ما زال الحارس الدولي لمنتخب ليبيا ونادي األهلي طرابلس محمد نشنوش مطلوبا في السعودية 
بعد أن وضعته أربعة أندية على رأس أولوياتها، إال أن مسؤولي نادي أحد أبدوا اهتماما غير عادي 
في طلب الحارس المخضرم لما تتوافر فيه من العناصر المطلوبة لسد العجز الذي تركه الجزائري 
عز الدين دوخة بعد رحيله عن الفريق إلى صفوف الرائد أحد أندية الدوري الممتاز، وانتقل عز 
الدين دوخة حارس مرمى أحد إلى صفوف الرائد بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لموسمين 
مقبلين بعد أن رفضت إدارة النادي شروطه للتجديد، حيث طلب مليون دوالر تاركا مكانه شاغرا، 
والذي ينتظر أن يمأله نشنوش الذي يتمتع بخبرة دولية مميزة، وحرص نشونش على تجديد عقده 
مع مجلس إدارة ناديه قبل التوجه مع الفريق الوطني إلى المغرب لقيادة الفريق في بطولة األمم 

األفريقية لالعبين المحليين )الشان( األخيرة.
وقد تتأثر المفاوضات مع نشنوش بعد تراجع أدائه وفريقه معا الذي تلقى خسارة مفاجئة 
أخيرة أمام النصر في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز، حيث خسر )1/2( في الجولة الرابعة 

ضمن منافسات الدوري الرباعي المتوج لبطل النسخة رقم )45( لموسم 2017/2018، ليبتعد 
»الزعيم« بشكل موقت قبل جولتين من الختام بعد أن سجل ثالث نقاط من ثالثة تعادالت 
حصيلة جولة الذهاب قبل أن يخسر في أولى جوالت اإلياب دون أن يسجل أي فوز ليبتعد 
عن المنافسة عن اللقب، األمر الذي قد يضر بمفاوضات أحد مع نشنوش وبحث إدارة النادي 

السعودي عن حارس آخر من بين قائمة تضم خمسة حراس لالختيار من بينهم.

احتراف »نشنوش« في السعودية مهدد 

حقق ممثال كرة القدم الليبية للصاالت 
بنغازي  واألهلي  االتحاد  )الفوتسال( 
الكويتية،  الروضان  بطولة  في  الفوز 
بنغازي  واألهلي  االتحاد  فوز  جاء  حيث 
وجاء  بالبطولة،  الثانية  جولتهما  في 
الراشدي  االتحاد على فريق سعيد  فوز 
على  تناوب  رد،  دون  أهــداف  بخمسة 
تسجيلها أدهم التومي هدفين ومحمد 
هدفا  مصباح  وعلي  هدفين  سليمان 
6 نقاط من  إلى  االتحاد  ليرتفع رصيد 
المجموعة  بصدارة  وينفرد  مباراتين 

الثامنة.
فــوزه  بنغازي  األهــلــي  حقق  بينما 
على  وجاء  أيضا،  التوالي  على  الثاني 
رد  دون  بهدفين  سبورتكس  حساب 
بإمضاء الالعبين عادل الشريف ومحمد 
أبوحجر، لينفرد األهلي بنغازي بصدارة 

المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط.
االتحاد  الليبي  الفوتسال  ممثال 
إلى  التأهل  ضمنا  بنغازي  واألهــلــي 
المباراة  نتيجة  عن  بعيدا  الثاني  الدور 

المتبقية لكل فريق في المجموعة.
وتضم بعثة االتحاد ثمانية رياضيين 
الشريف  ومحمد  مسعود  فاتح  هــم: 
عثمان  وعبدالحكيم  رحومة  ومحمد 

ومحمد سليمان وعلي مصباح وحمدي 
والمدرب  التومي  ــم  وأده إسماعيل 
أسامة  ومساعده  النعاس  عبدالباسط 

رجب.
العام  بطولة  في  مشاركا  فريقا   36
وجاء  مجموعات،   9 على  وزعت  الجاري 
االتحاد في المجموعة الثامنة رفقة فرق 
شركة فوتسال وسوتش والراحل محمد 

الراشدي.
قبل بشكل مميز  االتحاد شارك من 
إلى  ووصل  الماضي،  العام  نسخة  في 
مواهب  فيها  وقدم  النهائي  ربع  الدور 
اإلعجاب  نالت  مميزه  عروضا  الفريق 

واالستحسان.
المجموعة  في  بنغازي  األهلي  وجاء 
ستايل  كويت  ــرق  ف رفقة  السابعة 
العقارية،  والــشــركــة  وســبــورتــكــس 
وستتبارى كل مجموعة فيما بينها من 
والثاني  األول  ويتأهل  دوري  نصف 

للدور التالي.

بطال »الفوتسال« الليبي  في قمة روضان الكويت 
طرابلس– محمد ترفاس

أكدت مصادر باالتحاد الليبي للقوة البدنية عدم 
وعبداهلل  أبوشعالة  اهلل  عبد  الالعبين  مشاركة 
المغربي في بطولة العالم للقوة البدنية المقرر 
انطالقها بكندا في الخامس من يونيو المقبل 
لعدم حصولهما على تأشيرة الدخول لألراضي 
الكندية وستقتصر المشاركة الليبية على أربعة 
رياضيين فقط هم: محمد االسكندراني وعمر 
إلى  البرعصي  وفرج  الدروقي  وأحمد  شبيك 
رفيق  والحكم  مخلوف  طــارق  المدرب  جانب 

الكوافي واإلداري ابراهيم خميس.
للقوة  الليبي  االتحاد  رئيس  وأكد  وسبق 
االتفاق  تم  أنه  حريز  بن  عبدالمنعم  البدنية 
إبرام  بشأن  مرعي  محمد  المصري  نظيره  مع 
بطولة  خالل  االتحادين  بين  تعاون  اتفاقية 
المنتظر  البدنية  للقوة  الدولية  مخلوف  محمد 

اقامتها في األول من سبتمبر المقبل.
والنهوض  الرقي  في  ستساهم  االتفاقية 
تبادل  بنودها  وأهم  للعبة  الفني  بالمستوى 
الخبرات في مجاالت التدريب واإلدارة والتحكيم 
المنتخبين  بين  المشتركة  المعسكرات  وإقامة 
وتوحيد االراء والمواقف في االجتماعات الدوليه 

إلى  الدعوة  وجهت  اللقاء  وخالل  والقارية، 
المنتخب المصري بشأن المشاركة في بطولة 
ببنغازي  ستقام  التي  الثانية  مخلوف  محمد 
وتتواصل  المقبل  أغسطس   31 من  بداية 

لمدة أربعة أيام.

أبوشعالة والمغربي خارج بطولة كندا للقوة البدنية

● نشنوش

● راموس يصيب صالح في نهائي أوروبا

● أبطال القوة البدنية الليبية
● مباراة لفريق االتحاد في دورة الكويت
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مـاذا حصد؟
مــن سيتولى آليات متابعته؟

متـى تتبنى الدول المؤثرة نتائجه؟
أيــن سيقود األطراف التي شاركت فيه؟

لماذا اكتفى أطرافه بالموافقة، ورفضوا التوقيع على 
مخرجاته؟

كيـف سيتم متابعة أولئك األطراف وإلزامهم بتنفيذ    
اجتماع باريسنتائجه؟

  
رمضان في رحاب التبو.. الحنظل الطيب

أو  الماعز  )حليب  والحليب  والماء  التمر  بأن  التبو  يعتقد 
األساسية  المكونات  فهي  لهذا  األجــر،  تجلب  الناقة( 
ماء وبعدها  بالتمر ثم رشفة  لإلفطار في رمضان، وتبدأ 

يشربون الحليب.
أما هولي فهو مشروب يصنع من القصب )الدخن(، والذي 
وعاء خشبي يسمى  يغسلونه ثم يُدق ويُسحق رطبًا في̀ 
)يالال( وال يطحن باستخدام الرحى، وفي طريقة إعداده، 

يُغلى الماء في قدر ومن ثم يضاف إليه السكر.
ومشروب التمر، يحضر بنقع التمر في الماء ثم دقه فينتج 
ثم  ويغلى  يُترك  ثم  الدوم،  بإضافة  أو  كالعسل،  سائاًل 
ويقدم  يستوي،  أن  إلى  المسحوق  الدخن  إليه  يضاف 

ساخنًا وباردًا.
يُسحق  حيث  »ساغيدي«،  منها  بأشكال  التمر  ويقدم 
فيُصب  ليوم،  الشمس  في  وينشر  بالماء  ويُرش  التمر 

عليه سمن الماعز أوالناقة فيُعجن ويقدم لألكل.

يُنشر  ثم  بالماء  التمرويُرش  يُسحق  »موو«  ولتحضير 
بالرَّحى  خن  الدُّ أو  القمح  ويُطحن  ليوم،  الشمس  في 
ويُعجن، ثم يُغلى ماء بالقدر وتُرمى قطع العجين القمح 
الوعاء  في  توضع  ثم  الكعك.  مثل  لتغدو  فيه  أوالدخن 
اللين،  المنشور  التمر  معها  يوضع  ثم  )الفندق(  »يالال« 

ويُدق بقوة ثم يُصب عليه الزيت ويُدق مرة أخرى.
حبوب  مع  يُخلط  مسحوق  تمر  عن  عبارة  وهو  و»أبور« 
نعرف  مثلما  فإنها  الحنضل  لحبوب  وبالنسبة  الحنظل، 
فهي مُرة جدًا ولكن ابتكروا طريقة خاصة لنزع المرارة 

منها وتحويلها إلى حبوب لذيذة مغذية.
لحم  بالدرابة مع  العصيدة  يتناولون وجبة  العشاء  و فى 
شهر  قبل  بأشهر  واللحم  الدرابة  وتخفف  المعيز،  قديد 
وجبة  وهناك  الباميا  بالعربية  تعني  والدرابة  رمضان، 

عشاء تسمى »وسا« وفى السحور عصيدة مع اللبن.
> رمضان كرنفوده

أقوالهم

المجلس األعلى للدولة وبعض 
أعضاء مجلس النواب ال يريدون

 حل األزمة

رئيس مجلس النواب
المستشار عقيلة صالح

نحن نوافق على الجلوس مع حفتر 
كقوة أمر واقع

رئيس مجلس الدولة
خالد المشري

أي اتفاق بين األطراف الليبية لن 
ينجح إذا تواصل التدخل السلبي في 

بالدنا من قبل بعض الدول

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني
فائز السراج

 كل شيء

من  غاساما،  مامادو  المالي،  الشاب  تحول 
إلى  فرنسا،  في  شرعي  غير  مهاجر  مجرد 
»بطل« شعبي، بعدما نجح في إنقاذ طفل 

كاد يسقط من شرفة أحد المباني.
مارة  صوره  الذي  العفوي  تحركه  وكان 
عبر  مرة،  ماليين  أربعة  من  أكثر  شوهد 
به  أشاد  إذ  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
معدودة  ثوان  غضون  ففي  روادها.  كثيرًا 
تسلق واجهة المبنى الباريسي إلنقاذ طفل 

كان يتدلى من الطابق الرابع في باريس.
الساعة  عند  تبلغت  االنقاذ  فرق  وكانت 
الثامنة من مساء السبت، من بعض المارة، 
الرابع  الطابق  من  متدليًا  رأوا طفال  أنهم 
الفرنسية.  العاصمة  شمال  في  مبنى  من 
هب  شابًا  أن  لها  تبين  وصولها  وعند 

إلنقاذ الطفل البالغ أربع سنوات.
وصور بعض المارة المذهولين المشهد 

المثير خالل تجمعهم أمام المبنى.
وفي الفيديو يظهر الرجل الشاب يتسلق 
من  بأقل  المبنى  واجهة  بيديه  مستعينًا 
متدليا  كان  الذي  الطفل  لينقذ  ثانية،   30

بيد واحدة خارج شرفة الشقة.

جبروت العقل

لك  تمنح  التي  الشهادات  تلك  ليس  العلم 
عن إجابات حفظت أجوبتها، ولكن العلم هو 

ما تتوصل إليه عبر تجارب اآلخرين وتبدع فيها

محمد عقيلة العمامي

»الحضارات هي إرث إنساني، وهي كالهواء والشمس حق للناس جميعا..« هذا الحق يؤكده تداولها منذ 
أقدم الحضارات وحتى العمل الهمجي الذي قام به أعداء العقل بتفجير أطفال وأبرياء في بنغازي وخالل 

شهر رمضان 2018. الحضارات ابتدعها عقل اإلنسان وحماها وتسبب في سقوطها أيضا.
المفكرون العظماء من سقراط حتى اآلن ال ينبتون كاألشجار، وليس بمقدور أعظم عالم سالالت أن 
يستنسخ لنا عالما واحدا مهما كان تخصصه. التجربة اإلنسانية تقول أنه ليس من سبيل إلى ذلك إاّل 
التعليم. بل ويعود بعض المفكرين بالتعليم الحقيقي إلى أسلوب أفالطون وهو طرح المشكلة والتفكير 
فيها إليجاد الحل المناسب لها، فيتحقق الهدف، وبالمناسبة هناك الكثير من الجامعات الحديثة اعتمدت 
الطبية في  للعلوم  الدولية  الجامعة  والتفكير في حلولها، منها  الحالة  أو  المشكلة  منهجا أساسه طرح 

بنغازي.
على  اطلع  والعظماء؛  بالعلماء  االمتزاج  طريق  عن  التعليم  هو  والتفوق  للتميز  المثلي  الطريقة  إن 
أفكارهم اقرأ عنهم ولهم، أكثر مما تقرأ عنهم من أنصارهم ومن مورديهم. إذا أراد اإلنسان أن تكون 
السياسة، مثال، هدفه عليه أن يقرأ )مكيافيلي( و )بسمارك( و)لنكولن( و )تشرشل( و )عمر بن الخطاب(، 
سفيان(.  أبي  بن  )معاوية  و  العزيز(،  عبد  بن  )عمر  و  العاص(،  بن  )عمرو  و  طالب(  أبي  بن  )على  و 
وباختصار شديد كل من يصادفه من السياسيين العظماء؛ فليس هناك عالم ولد بعلمه، وإنما برغبة 
حقيقية في تعلمه. والعلم ليس تلك الشهادات التي تمنح لك عن إجابات حفظت أجوبتها، ولكن العلم 

هو ما تتوصل إليه عبر تجارب اآلخرين وتبدع فيها.
اإلنسان يستثمر بتواصل حياته عضالته كلها، ولكنه ال يستثمر عقله كله، حتى أن العلماء قدروا أن 
ثالثي العقل ال يستخدم على اإلطالق، لدرجة أن أبحاثا تقول نتائجها أن االنسان لم يستثمر حتى اآلن 
الطالب  عند  تنتهي  الممنهج  المدرسي  التعليم  فترة  ما جعل  هذا  ولعل  دماغه،  قدرة  %10 من  سوى 
من  فنسبة  التحصيل،  مواصلة  عن  يتوقف  الجامعية  دراسته  من  ينتهي  أن  فبمجرد  البلوغ،  فترة  في 
إاّل أن تنتبه إلى أفراد أسرتك ورفاقك من بعد  العلمي مرعبة وما عليك  يتوقفون تماما عن التحصيل 
نيل شهاداتهم مثال. بل األدهى من ذلك هو تخليهم تماما عما درسوه خصوصا إن عملوا في مجال ال 
عالقة له بتخصصهم. وتخلي اإلنسان عما تعلمه وامتهان مالم ينفق سنوات في تعلمه، خاصية تميز 
بها اإلنسان، فيما ظلت بقية مخلوقات اهلل تبدع فيما تخصصت فيه، العسل ما زال النحل يصنعه منذ 
ينقرض  ولم  التزاوج،  ينتهي من مهمة  أن  بمجرد  تفترس ذكرها  العناكب  إناث  الخليقة، وبعض  بدء 
مخلوقات  من  يتغير  لم  الديناصور.  مثل  العمالقة  اهلل  مخلوقات  أضخم  وانقرضت  الذباب،  وال  النمل 
إاّل اإلنسان، الذي ميزه اهلل بالعقل، وذاكرة تحفظ باليين المعادالت والغرائز والرغبات والطموح  اهلل 

واآلمال والمخاوف.
اإلنسان لم يتطور إاّل بالعقل؛ عرف نفسه به، وعرف بقية مخلوقاته، وعرف خالقه أيضا. وطور نفسه 
وروض العالم لمصلحته، كل ذلك حققه بالتعّلم والتعلِيم والعلِم. لقد اكتشف أن العلم الذي يريده ال 
يحتاج للوصول إليه سوى اإليمان بقدراته، فالفقر ليس عائقا مثلما يدعى الناس على التعلم؛ فنلندا أفقر 
دول أوروبا ولكنها األفضل في التعليم، وأراضي سكوتالند ليست غنية على اإلطالق ومع ذلك تنفق على 

أربعة من أفضل جامعات أوروبا.
وتجربة أوروبا تؤكد أنها انتبهت منذ خمسة قرون إلى أنه من الخطأ أن تسفه العقول التي ال تنحدر 
الرجال  إرضاء  على  تفكيرهن  فاقتصر  النساء،  أبعد  اإلقطاعي،  الطبقي  فالنظام  عريقة  وأسر  أعراق  من 
وتوظيف عقولهن في هذه المهمة، كذلك تركوا العامة منهم لفالحة األرض وخدمة النخب. واقتصرت 

مهمة التعليم على إعداد الطفل ليقوم بمهمة في نهاية المطاف.
خالصة ما كتبت استقيته من كتاب )Men’s Unconquerable Mind( الذي صدر منذ أكثر من ستة 
عقود مؤلفه )Gilbert Highet( وأخطر ما وجدت به ليست نبوته بتقدم العلم سنة 2000 أو أنه سوف 
يخلق الكثير من المخترعين والباحثين والمفكرين، ألن العقول البشرية سوف تجد لها منافَذ على الرغم 
من حالة الرفاهية والتشتت، وأن العالم سيكون خاضعا لطغيان شامل وسوف يسيطر عليه الكثير من 

الطغاة اإلقليميين، وإنما وجهة نظر من ناقد عربي اسمه مروان عوض تقول:
»الكتاب محدود في الطرح، وغير مفهوم الهدف ... أحداث من التاريخ ومواضيع عشوائية عن الفكر 
المظلمة،  أورو  وعصور  والرومان،  اليونان،  العصر:  مر  على  الغرب  عند  كاتبه  لدى  المختزل  اإلنساني 
الذي  الكتاب،  من  تفوح  األوروبية  القومية  والنزعة  والتكنولوجي،  الصناعي،  العصر  التنوير،  النهضة، 

كتب في الخمسينات. إنه ليس بالكتاب القيم أو المنهجي، ولكن مسٍل قليال ... ».
مسٍل؟ أنا ال أعتقد أنه كذلك! تماما مثلما ال أعتقد أنه ال أحد يفجر رؤوس أطفال أبرياء، لو أنه فقط 
)تسلى( بقراءة مثل هذه الكتب، القريب جدا من كتاب )توطين العلم أوال( الذي نشره الدكتور محمد 
فؤاد صروف  العربية  اللغة  إلى  ترجمه  الكتاب  أن  لكم  أقول  أن  نسيت  حقبتين!  من  أكثر  من  المفتي 

وعنونه )جبروت العقل(

 سوزان الحاج.. ضابطة خلف القضبان
لضابطة  رسميًا  اللبناني  القضاء  وجّه  قضائي،  مصدر  بحسب 
التعامل مع إسرائيل لممثل  رفيعة المستوى تهمة »تلفيق« ملفّ 

لبنان. أثارت قضيّته ضجّة كبيرة في  مسرحي، 
سوزان  للمقدّم  وجّــه  القضاء  إن  الثالثاء،  المصدر،  وقــال 
جرائم  مكافحة  مكتب  مديرة  منصب  تشغل  كانت  التي  الحاج، 
التعامل  تلفيق ملف  الداخلي: »تهمة  األمن  المعلوماتية في قوى 
جرائم  واختالق  مواقع  وقرصنة  عيتاني  زياد  للممثل  إسرائيل  مع 

موجودة«. غير 
المقابل على طلب فريق  القاضي وافق في  وأضاف المصدر أن 
الدفاع عن الحاج إخالء سبيلها، بموجب سند إقامة على أن تمثل 
حوالي  منذ  موقوفة  أنها  علما  العسكرية،  المحكمة  جلسات  أمام 

أشهر. ثالثة 
الدولة  أمن  جهاز  يد  على  عيتاني  زياد  الممثل  توقيف  وكان 

أثار صدمة في لبنان. التعامل مع إسرائيل، في نوفمبر،  بشبهة 
رفيعة  الضابطة  توقيف  أعلن  حين  الثانية  الصدمة  وكانت 
باالستعانة  لعيتاني  التهمة  تلفيق  بتهمة  مارس،  في  المستوى 

معلوماتية. بقرصان 
وأفاد مصدر مطّلع على التحقيق حينها لوكالة »فرانس برس« 
أن سوزان الحاج »أقدمت على ذلك انتقامًا من عيتاني« العتبارها 
بتغريدة  لها  إعجاب  إشارة  على  الضوء  تسليط  في  ساهم  أنه 
ما  السيارات،  بقيادة  للنساء  السماح  السعودية  قرار  من  ساخرة 

منصبها. من  ونقلها  بإحراجها  تسبّب 

 ريم مصطفى.. 
فنانة مثيرة للجدل

أشاد رواد موقع التواصل االجتماعي بأداء الفنانة المصرية ريم مصطفى 
في مسلسل »الوصية« الذي تشارك في بطولته أمام كل من أكرم حسني 
إعجابهم  عن  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  وعبّــر  أمين.  وأحمد 
والسابعة من  السادسة  الحلقتين  في  ريم، خصوصًا  بأداء  الشديد 
المسلسل بعد الكشف عن االسم الحقيقي للشخصية، حيث من 
أنها تلعب دور »شاهي«،  السابقة  الحلقات  المعروف على مدار 

لكن تم الكشف عن اسمها الحقيقي »شاهيطاز«.
االسم أثار السخرية الشديدة على موقع التواصل االجتماعي 
سيطلق  ابنة  ينجب  عندما  إنه  قال  من  هناك  أن  حتى  »تويتر« 

عليها اسم شاهيطاز«.
وأكد رواد مواقع التواصل أن ريم استطاعت لفت نظرهم بسبب 
واقع«  »أمر  في  »فــرح«  شخصية  بين  األداء  في  المتنوع  اختيارها 

و»الوصية« في رمضان هذا العام.
المسلسل من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي، وإنتاج كريم أبو 

ذكري، وإخراج خالد الحلفاوي.

 سبايدر مان.. ساحر 
الفرنسيني
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