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درجات الحرارة

سياسة 

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 رمضان في
 ضيافة زوارة.. »آت ويلول«

ص 16

 فريق إماراتي

فضاء

تمارس الواليات المتحدة ضعوطًا على 
دول منظمة الدول المصدرة للنفط 

»أوبك« لزيادة إنتاج الخام، لكنها لم 
تطلب رقمًا محددًا. وتقول مصادر لوكالة 

»رويترز« إن الواليات المتحدة طلبت 
زيادة اإلنتاج بشكل غير رسمي من 

الدول المنتجة كل على حدة، وليس من 
»أوبك« كمنظمة، مضيفة أنه لم يتحدد 

رقم معين بعد. لكن وكالة »بلومبرغ« 
االقتصادية أشارت إلى أن إدارة ترامب 

طلبت من تلك الدول زيادة إنتاج النفط 
بنحو مليون برميل يوميًا.

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن 
تأهل 95 مرشحًا لبرنامج اإلمارات لرواد 
الفضاء، الذي يهدف إلى تدريب وإعداد 

فريق من اإلماراتيين إلرسالهم إلى 
الفضاء في مهمات علمية مختلفة.

ويتضمن العدد 75 شابًا و20 فتاة تتراوح 
أعمارهم بين 23 و 48 عامًا من كل 

إمارات الدولة ونقلت جريدة اإلمارات عن 
رئيس مجلس إدارة المركز حمد عبيد 

المنصوري قوله إن اإلمارات »تسير بخطى 
جدية في صناعة وعلوم وأبحاث الفضاء.

مليار 33
دينار

 محنة ملك

إجمالي الموارد المالية لليبيا خالل 
العام 2017، تشمل اإليرادات النفطية 
والسيادية مع سلفة المصرف المركزي

في العام 2011، أفلت األردن من 
رياح الربيع العربي العاتية، وخرج 

الملك عبداهلل الثاني سالمًا 
ليقول إن لكل دولة رؤية في 
التغيير وفقًا لمسارها 

الخاص، واليوم، يقف 
الملك أمام سؤال 

مستقبل هذا المسار 
لكن من زاوية 

معيشية.
في قراءة تفاعالت 

األزمة كان استباق 
عجلة التغيير 
الغاضبة من 

قانون الضرائب 
بإقالة حكومة 

وتعيين أخرى.. وفي 
زاوية بعيدة من المشهد، 

انتصب ميزان الحسابات 
الصعبة بين غضب شعبي 

لم يهدأ، وسندان برنامج 
جرى االتفاق عليه مع صندوق 
النقد الدولي.. كن أمام العجز 

المادي وأرقام البطالة والقانون 
الضريبي وتعليمات الصندوق 

ما من شيء مضمون، فالملك في 
محنة والمملكة بانتظار المعجزة.

 11 هدفًا تمنح 
كراوع صدارة 

الهدافني
 »مؤقتًا«

راديو الوسط

موسم جني األوراق لكسب موقعة االنتخابات

باريس أثار حفيظة األوساط السياسية واإلعالمية 
اإليطالية وحدا بالبعض إلى وصف ما يحدث بأنه 
خزان  على  ورومــا  باريس  بين  شطرنج«  »لعبة 

النفط المتدفق في ليبيا.
الــوزراء  رئيس  حكومة  إيطالية  صحف  ودعت 
تسلمت  التي  كونتي،  جوزيبي  الجديد  اإليطالي 
أمام  الصمود  إلى  الحالي،  الشهر  مطلع  مهامها 
ما اعتبرته خططًا فرنسية إلبعاد إيطاليا من ليبيا 
واالنفراد بها على حساب المصالح الحيوية لروما.

الغضون، تدفع تكهنات في األوساط  في هذه 
ترينتا  إليزابيتا  إن  القول  إلى  اإليطالية  السياسية 
وزيرة الدفاع في الحكومة اإليطالية الجديدة، التي 
المؤهلة  هي  الماضي  الجمعة  مهامها  تسملت 
»الطبيعية« داخل الحكومة الجديدة إلدارة الملف 
الليبي من مختلف جوانبه السياسية واألمنية بحكم 
خبرتها وعملها في جهاز المخابرات اإليطالية من 
الليبي  األمني  الوضع  من  جوانب  وإدارتها  جهة، 

انفض اجتماع باريس، وكانت أهم مخرجاته تحديد 
العاشر من ديسمبر المقبل موعدًا إلجراء انتخابات 
المهتمين  جعل  ما  ليبيا،  في  ورئاسية  تشريعية 
ينظرون  عام  بوجه  الليبيين  بل  الليبي  بالشأن 
لم  الذي  باريس،  اتفاق  بين  الفاصلة  األشهر  إلى 
األهم  ستكون  أنها  على  المقبل  وديسمر  يوقع، 
لحل  السياسية  والعملية  الليبية  األزمة  مسار  في 
سيستخدمون  األزمة  أطراف  فجميع  األزمة،  هذه 
أوراق  على  الحصول  إلى  وسيسعون  أوراقهم،  كل 
إضافية تمكنهم من أن يكونوا األقوى عند حلول 
هذه  ومن  االقتراع،  صناديق  مع  التعامل  موعد 
قراءة  بل  الليبي،  المشهد  قــراءة  ينبغي  الزاوية 
الدول  إلى  الجوار  دول  الليبي، من  المحيط  حركة 
المحلي  الصعيد  فعلى  المشهد،  هذا  في  المؤثرة 
ورقة  الجيش  لصالح  درنة  معركة  حسم  سيكون 
قوية أخرى بيد المشير خليفة حفتر، أحد األطراف 
الورقة  هذه  وتعني  باريس،  اجتماع  في  الرئيسية 
التفاوض  أنه اآلن يستطيع أن يجلس على طاولة 
ورقة  فهي  ذلك  إلى  باإلضافة  الشرق،  لكل  ممثاًل 
االنتخابات  دخول  قرر  وإذا  اإلرهــاب،  على  الحرب 
أن  ذلك  األساس، ومن شأن  على هذا  فسيدخلها 
يحظى المشير بتأييد أطراف إقليمية وربما دولية 
الحرب على اإلرهاب، والمنتظر  ترفع بدورها شعار 
أيضًا أن يسعى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، 
العالقة  وهي  حفتر،  المشير  مع  عالقته  تعزيز  إلى 
بالبرودة  الماضية  الفترة  خــالل  اتسمت  التي 
وُأثيرت حولها عديد األسئلة، باعتبار أن قوة هذه 
العالقة ستقوي موقفه هو اآلخر إذا ما اختار خوض 
االنتخابات، وعلى الجانب اآلخر فإن رئيسي كل من 
السراج  فائز  الدولة،  ومجلس  الرئاسي  المجلس 
االنتخابي  مستقبلهما  سيكون  المشري  وخالد 
رهين قدرتهما على إيجاد حلول لألزمة المعيشية 
قدرتهما  ومدى  المواطن،  يعانيها  التي  واألمنية 
في  به  يحظيان  الذي  الدولي  التأييد  توظيف  على 

هذا االتجاه، خاصة رئيس المجلس الرئاسي.
التجاذبات،  نرى  فقد  الدولي،  الصعيد  على  أما 
والصراع على الدور بين األطراف الدولية المؤثرة 
في ليبيا قد اتسع، وهو ما بدأت مؤشراته تظهر–

إعالميًا على األقل- بين إيطاليا وفرنسا فور انتهاء 
الدبلوماسية  نجاح  أن  يبدو  إذ  باريس،  اجتماع 
في  الليبية  األزمــة  فرقاء  جمع  في  الفرنسية 

وقربها من الجيش اإليطالي من جهة أخرى.
وتعمل إليزابيتا ترينتا المنتمية لحركة »خمس 
محاضرة  كأستاذة   2013 العام  منذ  نجوم« 
األطــروحــات  عديد  على  وتشرف  الجامعة،  في 
شؤون  في  باحثة  وهي  األمــن،  بشؤون  الخاصة 
للدراسات  العسكري  بالمركز  والــدفــاع  األمــن 
بؤر  إدارة  في  منذ سنوات  وتشارك  االستراتيجية، 

الصراع في منظمة »سود جيست إيد«.
ومن بين األمور التي تربط إليزابيتا ترينتا )51 
ليبيا، توليها مهمة في منظمة  سنة( مباشرة مع 
األسلحة  لتتبع   2012 العام  إيد«  جيست  »سود 
مسلحة  مجموعات  عليها  استولت  التي  الليبية 
النظام  الليبي بعد سقوط  الجيش  من معسكرات 
السابق وهي مهمة أشرفت على جزء منها أجهزة 
تأهيل  مهمة  تولت  كما  اإليطالية.  االستخبارات 

134 عنصرًا لحماية اآلثار الليبية.
سمي  الذي  تونس  مؤتمر  جاء  هذا  كل  وسط 

برعاية  االقتصادي«  لإلصالح  الثامن  »االجتماع 
لدى  األميركية  السفارة  بأعمال  القائمة  وحضور 
ليبيا، ستيفاني ويليامز، وهو االجتماع الذي اعتبرته 
الوضع  لحلحلة  عملية  خطوة  المشاركة  األطراف 
الذي  الوضع  وهو  البالد،  في  والمالي  االقتصادي 
االجتماع:  هذا  في  األميركية  السفيرة  عنه  قالت 
سواء  تونس،  في  المنعقد  الدولي  المجتمع  »إن 
األمم المتحدة، وبعثات المملكة المتحدة وفرنسا 
وصندوق  ــي  األوروب واالتحاد  وإيطاليا  وألمانيا 
يساوره  ليبيا،  في  المتحدة  واألمم  الدولي،  النقد 
قلق بشأن الوضع االقتصادي في ليبيا واالستقرار 
والتنمية والنمو الحقيقي وتقديم الخدمات العامة 
أيضًا  هنا  السفيرة  إليه  انتهت  وما  للمواطنين«، 
البد أنه سيكون أحد العناصر المهمة في تشكيل 
االستحقاق  وموعد  اليوم  بين  الفاصل  المشهد 

االنتخابي في ديسمبر المقبل.
تفاصيل ص3

توقعات المشهد الليبي بين اجتماع باريس والعاشر من ديسمبر

كل أطراف األزمة ستستخدم 
أوراقها، وستسعى  كل 

أوراق إضافية  للحصول على 
تمكنها من أن تكون األقوى 

التعامل  عند حلول موعد 
مع صناديق االقتراع

نفط

باريس، تونس،القاهرة–الوسط

أحمد مادي: الجيل 
الحالي غير قادر على 

تطوير األغنية الليبية

كل شيء
الرئاسي  المجلس  ــالن  إع مــع  تزامنًا 
لحكومة الوفاق والمصرف المركزي حزمة 
من اإلصالحات االقتصادية وصفت بأنها 
بعد  فيها  الشروع  المقرر  ومن  »صعبة« 
في  مبشر  تحسن  ظهر  رمضان،  شهر 
ظل  في  الليبي،  المالي  األداء  مؤشرات 
الرئيسي  الممول  النفط  قطاع  استعادة 
للموازنة العامة للدولة عافيته من جديد 
أمنية  أزمات  إثر  التراجع  من  بعد سنوات 

وسياسية.
وخالل انعقاد االجتماع الثامن لإلصالح 
العاصمة  تونس  في  المنعقد  االقتصادي 
ليبيا  لــدى  األميركية  السفارة  برعاية 
مصرف  محافظ  توقع  الماضي،  الثالثاء 
اتخاذ  الكبير  الصديق  المركزي،  ليبيا 
رمضان،  انتهاء شهر  بعد  فعلية  خطوات 
جاهزة  ستكون  القرارات  أن  إلى  مشيرًا 

للتنفيذ بعد ذلك بنحو ستة أسابيع.
ووسط التساؤالت الممتدة بشأن تلك 
تنفيذها،  وآليات  اإلصالحية  الخطوات 
وزارة  أعلنتها  التي  التقديرات  جــاءت 
مؤشرات  في  تحسنًا  وأظهرت  المالية 
الخمسة  األشهر  في  الليبي  المالي  األداء 
األولى من العام الجاري، في ظل استعادة 
للموازنة  الرئيسي  الممول  النفط  قطاع 

بعد  جديد  من  عافيته  للدولة  العامة 
أمنية  ــات  أزم إثــر  التراجع  من  سنوات 

وسياسية.
اإليرادات العامة للدولة حققت ارتفاعًا 
بـ540 مليون دينار خالل األشهر الخمسة 
الجاري، حسب تقديرات  العام  األولى من 
رسمية صادرة عن وزارة المالية بحكومة 
ــرادات  اإليـ بلغت  إذ  الوطني،  الــوفــاق 
الفترة  تلك  خالل  تحصيلها  المفترض 
نحو 17.7 مليار دينار، بينما وصل إجمالي 
الفترة  خالل  الفعلية(  )اإليــرادات  المورد 

نفسها 18.25 مليار دينار.

مايو   16 في  الرئاسي  المجلس  وأقر 
المالية  الترتيبات  تنفيذ  آلية  الماضي 
بعض  تضمنت  التي  ــاري،  ــج ال للعام 
الجهات  بها  ألــزمــت  التي  الــضــوابــط 
من  للدولة،  العامة  الخزانة  من  الممولة 
وتوريد  التحصيل  بعملية  االلتزام  بينها 
حصة الخزانة العامة في األرباح والرسوم 
أي  عن  واالمتناع  المحددة،  المواعيد  في 
إجراءات من شأنها التأثير سلبًا على حجم 
اإليرادات العامة، أو توقيت تحصيلها، أو 
القيام بخصم أو استقطاع أي مبالغ منها.
التفاصيل ص 9

< فرقاء األزمة الليبية في اجتماع باريس

نظام جديد للتعليم.. هل تبدأ الحكومة اإلصالح من نهاية النفق؟

ضغوط أميركية
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طرابلس - الوسط

املغرب: عمليات إرهابية
بأسلحة مهربة من ليبيا

قال المكتب المركزي لألبحاث 
القضائية في المغرب إن غالبية 

العمليات اإلرهابية التي جرى تفكيكها 
في المغرب، كانت تستعمل فيها 

أسلحة مهربة من ليبيا.
وشرح مدير المكتب، الخيام عبد 

الحق الخيام، في حوار مصور مع 
موقع »سيت أنفو« المغربي، طريقة 

نقل األسلحة الليبية إلى المغرب، 
ا، بحيث يجري  وقال »إنها سهلة جدًّ

تمريرها عن طريق الجزائر« في اتهام 
ضمني لجارته الشرقية برفض التعاون 

األمني مع الرباط.. وأضاف الخيام 
أن »اإلرهابيين يستغلون المنطقة 

الشرقية في الجزائر لتهريب األسلحة 
والمواد المتفجرة التي يتم استعمالها 

في العمليات اإلرهابية«.
وتوقع مدير المكتب أن تتحول 

المنطقة الحدودية بين الجزائر 
والمغرب في المستقبل إلى هدف 

أساسي لتمركز الحركات اإلرهابية، 
وهذا ما يجعل هذا األخير يطالب 

من اإلدارة الجزائرية بالتعاون في 
المجال األمني. ويقدر أعداد المقاتلين 
المغاربة ببؤر التوتر في ليبيا وسورية 

والعراق بنحو 1666 شخصًا، منهم 
من توفي في العمليات االنتحارية 

التي تم القيام بها في هذه المناطق، 
في حين عاد حوالي 200 شخص إلى 

المغرب.

طرابلس - الوسط

السياحة تتحدى االنقسام والفساد خطة شاملة
للنهوض بالقطاع

ال  األمنية،  واالضطرابات  والفساد  االنقسام  رغم 
الجهات  من  كثيرًا  يراود  بالسياحة  النهوض  حلم  يزال 
الحكومية ومن بينها الهيئة العامة للسياحة التي أعلنت 
على  تركز  السياحة،  بقطاع  للنهوض  متكاملة  خطة 
واالهتمام  والصحراوية،  الداخلية  السياحية  المناطق 
قطاع  لمشروعات  التحتية  والبنية  الثقافية  بالسياحة 
اليدوية  واألشغال  الحرفية  الصناعات  ودعم  السياحة 
تدريبًا  بها  المعنية  والمؤسسات  التكميلية  والصناعات 
تعتزم  مؤخرًا،  نشرت  التي  الخطة،  وحسب  وتسويقًا. 
الهيئة تشكيل مجلس وطني للسياحة يضم الجهات ذات 
العالقة في القطاعين العام واألهلي تنفيذًا للقانون رقم 

)7( لسنة 2004 ميالدية، بشأن السياحة، وإنشاء مراكز 
ومعاهد ومدارس تحت إشراف قطاع السياحة مع تشجيع 
في  استثمارية  تدريبية  مؤسسات  لفتح  األهلي  القطاع 

هذا المجال.
بفتح  السياحي  التسويق  تفعيل  الخطة  كما تضمنت 
الدول  في  خاصة  بالخارج،  السياحي  للتمثيل  مكاتب 
السياحي،  بالنشاط  التعريف  لغرض  للسياح  المصدرة 
السياحة  بإدخال  السياحي  الوعي  مستوى  من  والرفع 
وتتجه  واإلعــالم.  والثقافة  التعليم  منهجيات  ضمن 
والمحميات  التاريخية  والمدن  اآلثار  صيانة  نحو  الهيئة 
لتهيئة  مالية  مبالغ  تخصيص  على  والعمل  الطبيعية، 
الداخلية  السياحة  ألغراض  السياحية  التنمية  مناطق 

وتنفيذ البنية األساسية الفنية لها.

االيرادات زادت ٥٤٠ مليون دينار في ٥ أشهر  
اإلصالحات تنتظر 7 أسابيع
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احتفظ فيلم الحركة والمغامرات »سولو: ستار وورز ستوري« بصدارة إيرادات السينما في 
29.3 مليون دوالر، والفيلم  أميركا الشمالية خالل األسبوع الجاري محققا إيرادات بلغت 
بطولة ألدن إرينيرك ودونالد جلوفر وإيمليا كالرك ومن إخراج رون هاوارد، كما احتفظ 
فيلم الحركة »ديدبول2« بالمركز الثاني هذا األسبوع بإيرادات بلغت 23.3 مليون دوالر.

وجوش  رينولدز  ريــان  بطولة  والفيلم 
ومن  وتيريكروز  باكارين  ومورينا  برولين 
المركز  في  وجــاء  ليتش،  ديفيد  ــراج  إخ
الثالث الفيلم الدرامي الجديد »أدريفت« 
دوالر،  مليون   11.5 بلغت  بــإيــرادات 
والفيلم بطولة شايلين وودلي وسام 
بالتاساركور  ــراج  إخ ومــن  كالفين 
الحركة  فيلم  ــع  ــراج وت ــور،  ــاك م
إنفينيتي  »أفينجرز:  والمغامرات 
إلى  الثالث  المركز  مــن  وور« 
األسبوع  هــذا  ــرابــع  ال المركز 
10.4ماليين  بلغت  بإيرادات 

دوالر.
داونــي  ــرت  روب بطولة  والفيلم 

جو  إخراج  ومن  رافالو  ومارك  هيمسوورث  وكريس  جونيور 
المركز  من  كلوب«  »بروك  الكوميدي  الفيلم  وتراجع  روسو،  وأنطوني  روسو 

الرابع إلى المركز الخامس هذا األسبوع محققا إيرادا بلغ 6.8 ماليين دوالر.
ومن  ستينرجين  وماري  سيلفرستون  وإليسيا  فوندا  جين  بطولة  والفيلم 

إخراج بيل هولدمان.

تعديالت جديدة على أرخص هواتف »آيفون« 

حكومة  في  والتأهيل  العمل  وزير  ناقش 
ــاق الــوطــنــي، الــمــهــدي األمــيــن،  ــوف ال
األوضاع الوظيفية للعاملين بالمؤسسات 
ليبيا،  في  المتواجدة  األجنبية  اإلعالمية 
عبر  بيان  في  الخارجية  وزارة  وقالت 
التواصل  بموقع  الرسمية  صفحتها 
إن  الــثــالثــاء،  »فيسبوك«،  االجتماعي 
األمين تطرق أيضا إلى البرامج التدريبية 
الدولية  المنظمات  من  المقدمة  والمنح 
لالستفادة  مشتركة  آلية  إيجاد  وكيفية 
بشكل  وتوجيهها  البرامج  هــذه  مــن 

صحيح.

مديري  ضم  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
اإلعالم  وإدارة  الدولي،  التعاون  مكتب 
ورئيس  الخارجية،  بـــوزارة  الــخــارجــي 
ومسؤول  البشرية  الموارد  تنمية  قسم 

التدريب بوزارة الخارجية.
االتفاق  جرى  أنه  إلى  الوزارة  وأشارت 
بين  مشتركة  عمل  لجنة  تشكيل  على 
العمل  ــي  وزارت في  المختصة  اإلدارات 
وتفعيل  مراجعة  تتولى  والــخــارجــيــة، 
ــدورات  وال بالمنح  المتعلقة  االتفاقيات 
المنظمات  تمنحها  الــتــي  التدريبية 

والمؤسسات الدولية لليبيا.

تواصـل www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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حظي المسلسل الليبي »الراعي ربي« بمتابعة كبيرة 
على موقع الفيديو األشهر »يوتيوب«، المسلسل من 
الدراما  ونجمة  جبر  كريمان  القديرة  الممثلة  بطولة 
ميلود  الكوميديا  ونجم  المقصبي  سلوى  الليبية 

العمروني.
تدور أحداث المسلسل الليبي »الراعي ربي« حول 
رعاية  عن  الحياة  ومشقة  الزمن  يثنيه  عائلة  رب 

يرعى  خليفة  عن  البحث  رحلة  ويبدأ  غنمه،  قطيع 
ممتلكاته، التي تفتح باب الصراعات والمؤامرات بين 

أفراد عائلته.
عبداهلل  تأليف  مــن  ربـــي«  ــي  ــراع »ال مسلسل 
يشارك  كما  القديري،  علي  وإخـــراج  المطرطش 
من  آخر  عدد  جانب  إلى  القزيري  سالم  الممثل  فيه 

الممثلين.

مشاهدات قياسية لـ »الراعي ربي«

أوقات نبقي رايق ***وأوقات من نسمة هواء نضايق
وأوقات يصفى جوي ***وأوقات ندردر ويرزم نوي

من العادات الجميلة في شهر رمضان المبارك التي كانت تزين ليل 
المدينة الليبية، واختفت في السنوات األخيرة، عادة المسحراتي أو ما 

عرف بـ»إدبداب« في بعض المناطق بغرب ليبيا، الذي كان يجوب أزقة 
المدينة ضاربا على »الطبل« منبها الناس إلى حلول موعد السحور.
تناول رواد الصفحات الليبية على موقع »فيسبوك« هذه العادة 

الجميلة وجاءت التعليقات عن ذكريات البعض، كما رأى البعض أنها 
اختفت بسبب المنافسة غير المتكافئة مع أجهزة اإلعالم والساعات 

والمنبهات الحديثة.

غياب_املسحراتي_عن رمضان 

األمني يناقش أوضاع العاملني باإلعالم  األجنبي

تفرض السلطات في أوغندا اعتبارا من يوليو المقبل 
ضريبة على استخدام مواقع التواصل االجتماعي، في 

سياق تشريعات جديدة يرى المدافعون عن حقوق 
اإلنسان أنها ترمي لخنق حرية التعبير.

وقرر البرلمان األوغندي فرض ضريبة بقيمة 200 
شيلينغ )0,05 دوالر( يوميا على من يستخدمون مواقع 

التواصل االجتماعي مثل »فيسبوك« و»سكايب« 
و»واتساب« بشكل مفرط، وال يوضح القانون الجديد 

المعايير المتبعة لتحديد الضريبة وتحصيلها.
وقال وزير المال ديفيد باهاتي إن الهدف من هذا 

اإلجراء هو زيادة العائدات الستخدامها في تمويل 
مشاريع عامة، لكن هذا القرار يأتي بعد أشهر على 

تصريح لرئيس الدولة يوري موسيفيني طلب فيه من 
وزارة المال فرض هذه الضريبة للحد من »الثرثرة« على 
اإلنترنت، وعلقت الناشطة والصحفية ليديا ناموبيرو على 
هذا القرار بالقول »الهدف هو خنق حرية التعبير، بعدما 

ثبت أن التنظيم عبر اإلنترنت فعال جدا«.

حكم على كندي متهم بأنه أحد القراصنة الذين نفذوا 
هجوما معلوماتيا كبيرا استهدف مجموعة »ياهو!« 

لخدمات اإلنترنت في 2014، بالسجن خمس سنوات، 
بحسب ما أعلنت وزارة العدل األميركية.

وحـكم أيضا على كريم باراتوف )23 عاما( بدفع غرامة 
تشمل كل ممتلكاته بحسب السلطات التي تتهمه بأنه 

عمل مع قرصان معلوماتية آخر لحساب االستخبارات 
الروسية على قرصنة حسابات البريد اإللكتروني عبر 
»ياهو!« بين 2014 و2016، وهو هجوم طاول 500 

مليون مستخدم في المجموع.
ومع هذا الحكم، وجه القضاء »رسالة واضحة لقراصنة 
المعلوماتية مفادها بأن المشاركة في هجمات إلكترونية 
ممولة من جانب دول ستكون لها تبعات كبيرة«، بحسب 

ما قال المدعي العام الفيدرالي في كاليفورنيا الشمالية 
أليكس تسي في بيان.

وصدر حكم اإلدانة هذا من دون محاكمة بعد اتفاق 
األطراف المعنية، وهو ما يسمح به النظام األميركي.

ضريبة الستخدام مواقع 
التواصل االجتماعي

سجن أحد قراصنة 
»ياهو!« 5 سنوات

قررت اإلدارة الخاصة بتطبيق التراسل الفوري األشهر »واتس 
والسيطرة،  التحكم  من  بمزيد  لمستخدميها  تسمح  أن  آب« 

والتي توفر ميزات وصفت بـ»المرعبة«.
الميزات  أن  المتخصص  التقني  ليكر«  »ذا  موقع  أوضــح 
نطاقات  على  »البيتا«  لنسخة  حاليا  توفيرها  تم  الجديدة، 
ضيقة، على أن يتم تعميمها في وقت الحق لكافة مستخدمي 
ستمكن  األولــى،  الميزة  أن  إلى  الموقع  وأشار  آب«،  »واتس 
 4 لنحو  جماعية  صوتية  محادثات  إجــراء  من  المستخدمين 

أشخاص على األقل عبر أي مجموعة داخل »واتس آب«.
خاصة  بصورة  الميزة  تلك  طرح  وسيتم 

تشغيل  أنظمة  على  البيتا  لنسخة 
بهواتف  الــخــاص  إس«  أو  »آي 

دعمها  يتم  أن  على  »آيــفــون«، 
تشغيل  ألنظمة  الحق  وقت  في 

»أندرويد«.
أيضا  تختبر  الشبكة  أن  كما 
المكالمات  ــحــول  ت إمــكــانــيــة 
فيديو،  مكالمات  إلــى  الصوتية 
في وقت الحق، أما بالنسبة للميزة 

باألخطر  وصــفــت  ــتــي  وال الــثــانــيــة، 
»واتس  تمكن مستخدمي  التي  واألهم، 

ليس  رســائــل ألشــخــاص  ــال  إرسـ مــن  آب« 
مسجلين على قوائم االتصال بهواتفهم.

ووصفت تلك الميزة بأنها مهمة ألولئك األشخاص، الذين 
يبعثون رسالة أو يجرون محادثة واحدة مع شخص ما، ومن 

غير المتوقع التواصل معه مستقبال.
من  عدد  ورعب  خوف  على  بعثت  أيضا  الميزة  تلك  ولكن 
وشخصيات  أرقام  بتطفل  تسمح  وأنها  خاصة  المستخدمين، 

على خصوصية المستخدمين اآلخرين في »واتس آب«.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

● مواطنون في مدينة سرت يتناولون وجبة االفطار.

كلمة1000

من العبارات المشهورة للمسحراتي، هي 
اصح يا نايم وحد الدايم يـا غافي وحـد 
اهلل و يا نايم وحد موالك، اللي خلقك ما 
بنساك، وقوموا إلى سحوركم جاء رمضان 

يزوركم. 

أحمد عمران

أول من أيقظ الناس على الطبلة 
هم أهل مصر، أما أهل بعض البالد 
العربية كاليمن والمغرب فقد كانوا 

يدقون األبواب بالنبابيت، وأهل الشام 
كانوا يطوفون على البيوت ويعزفون 

على العيدان والطنابير وينشدون 
أناشيد خاصة برمضان.

Real Hanno

»ستار وورز« يحتفظ 
بصدارة إيرادات »هوليود«

مع تقدم الزمن وتطور 
المجتمع والتكنولوجيا 
أصبحت هذه المهنة 

شبه منقرضة في دول 
الخليج وبعض بلدان 

شمال أفريقيا. 

Sharifko Sharifko

المسحراتي أو المسحر، هي 
مهنة يطلقها المسلمون 
على الشخص الذي يوقظ 
المسلمين في ليل شهر 

رمضان لتناول وجبة 
السحور. والمشهور عن 

المسحراتي هو حمله الطبل 
أو المزمار ودقها أو العزف 
عليها بهدف إيقاظ الناس 
قبل صالة الفجر، وعادة 
ما يكون النداء مصحوبا 

ببعض التهليالت أو 
األناشيد الدينية.

 
  Mustafa Kraim 

يقولو إن أول من نادى 
بالتسحير هو عنبسة 

بن إسحاق ســنة 228 
هـ، وكان يذهب ماشيا 
من مدينة العسكر في 

الفسطاط إلى جامع عمرو 
بن العاص وينادي الناس 

بالسحور.

Moner Albrghthe

 iPhone« هاتف  عــن  النقاب  ــل  آب وكشفت 
بنفس  جــاء  ــذي  وال  ،2016 ــارس  م في   »SE
ميزات  مع   »5S و»آيفون   »5 »آيفون  تصميم 
إلى خلق إصدار  هاتف »iPhone 6S«، ما أدى 
آيفون أصغر يحمل العديد من الميزات، حسب 

»البوابة العربية لألخبار التقنية«، اإلثنين.
إضافة إلى أن الهاتف جاء بسعر 399 دوالرا 
يتم  الذي  المبلغ  نصف  تقريبا  وهو  أميركيا، 
الشاشات  ذات  »آيــفــون«  هواتف  في  دفعه 

الكبيرة.
أن  منذ  الماضيين  العامين  خالل  ويتوقع 
أي  له  تقدم  لم  الهاتف  عن  الشركة  أعلنت 
الماضي،  العام  في  تحديثا صغيرا  إال  تحديثات 
إلى  الداخلية  التخزين  مساحة  خيارات  لرفع 
و128  األساسي  الطراز  على  جيجابايت   32
وبذلك  األعلى،  السعة  ذات  للنسخة  جيجابايت 
هاتفها  لتحديث  القليل  سوى  آبل  تفعل  لم 
أشارت  الشائعات  من  الكثير  ولكن  األرخــص، 
على  تعمل  آبل  أن  إلى  األخيرة  األسابيع  في 

تحديث iPhone SE لهذا العام.
كو  تشي  مينغ  المحلل  أشــار  جانبه  ومــن 
 KGI مــركــز  فــي  يعمل  ــذي  والـ ــل  آب -محلل 

سابق  وقت  في  مذكرة  في  األمــان-  لخدمات 
موقع  عليها  حصل  والــتــي  الــعــام  ــذا  ه مــن 
فقط  تعزز  ســوف  ــل  آب أن   -MacRumors
أي  يتوقع  لم  لكنه  السعر،  المواصفات وخفض 
الوجه  على  التعرف  ميزة  مثل  جذرية  تغييرات 
Face ID أو تغير جذري في التصميم أو إضافة 

ميزة الشحن الالسلكي.
بما  آخــرون  يستعد  بينما 

 Olixar شركة  ذلــك  في 
-وهي شركة متخصصة 
ملحقات  تصنيع  ــي  ف
الهواتف- بتقديم واقي 

جديد  زجــاجــي  شــاشــة 
 »iPhone SE 2« لجهاز 

متجر  عبر  المسبق  للطلب 
 M o b i l e F u n

الــبــريــطــانــي. 
ــم  ــ ــزعـ ــ وتـ
الــشــركــة 
أنــــــهــــــا 
تــمــتــلــك 

ــادر  ــ ــ ــص ــ ــ م

موثوقة من سلسلة »آبل« في الصين وبحسب 
سيأتي   »iPhone SE 2« جهاز  فإن  مصادرها 

بتصميم على شكل شاشة كاملة دون حواف.
هاتف  شــاشــة  واقـــي  صـــورة  فــي  ويظهر 
مشابه  بتصميم  سيأتي  إنه   »iPhoneSE 2«
وجــود  مــع   ،»X ــفــون  »آي لهاتف 
الرئيسية،  الــشــاشــة  زر 

ومنفذ   Touch ID اإلصبع  بصمة  ومستشعر 
 Lightning الجديد  سماعة رأس في تصميمه 
بدال عن المنفذ التقليدي مثلما جاء في هاتف 
»iPhoneX« الذي يصل سعره إلى ألف دوالر، 
من  وأرخص  أصغر  سيكون  الهاتف  هذا  لكن 
على  يحتوي  أنه  وبما   ،»iPhone X« هاتف 
فإنه  الحافة  إلــى  الحافة  من  عــرض  شاشة 
العرض  بقليل من شاشة  أكبر  سيأتي بشاشة 

.»iPhone SE« 4 إنشات الحالية في هاتف
»آبل«  مدونة  من  حديث  منشور  وهناك 
أن  فيه  توقعت   Macotakara اليابانية 
الرأس  سماعة  منفذ  باستبدال  »آبل«  تقوم 
هاتف  فــي  الموجود  بالجديد  التقليدي 
تزال  ال  آبل  »إن  قالت:  ولكنها   7- آيفون 
ترغب  الذي  التصميم  تحديد  مرحلة  في 
الجديد  اإلصــدار  يجعل  مما  تنفيذه  في 
منفذ  يحمل  قد   »iPhone SE 2« لجهاز 

الجديد«. السماعات 
أوليكسار  شركة  فــإن  نفسه  الوقت  وفــي 
تصميم  هو  هــذا  بــأن  جــدا  مقتنعة   Olixar
طلبات  تسجيل  بالفعل  وبدأت  القادم  آيفون 

مسبقة لبيع ملحقاته.

»واتس آب« يضيف 
ميزتني جديدتني

● المهدي األمين



متابعات 03
www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
السنة الثالثة

العدد 134-133
اخلميس

22 رمضان 1439 هــ

7 يونيو 2018 م

تزايد االهتمام خالل األسبوع األخير بالملف الليبي، السيّما مع تطوراتعقب اجتماع أربعة وفود 
ليبية مؤثرة برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبعثة األممية، والذي أفضى بإجراء 

انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع األسس الدستورية 
لالنتخابات واعتماد القوانين االنتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل، إذ أثار نجاح الدبلوماسية 

الفرنسية حفيظة األوساط السياسية واإلعالمية اإليطالية وحدا بالبعض إلى وصف منا يجري بأنه »لعبة 
شطرنج« بين باريس وروما على خزان النفط المتدفق في ليبيا.

تزايد االهتمام خالل األسبوع األخير بالملف الليبي، السيّما مع تطوراتعقب اجتماع أربعة وفود ليبية 
مؤثرة برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبعثة األممية، والذي أفضى بإجراء انتخابات 

تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع األسس الدستورية لالنتخابات 
واعتماد القوانين االنتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل، إذ أثار نجاح الدبلوماسية الفرنسية 

حفيظة األوساط السياسية واإلعالمية اإليطالية وحدا بالبعض إلى وصف منا يجري بأنه »لعبة شطرنج« 
بين باريس وروما على خزان النفط المتدفق في ليبيا.

النفط الليبي يشعل »لعبة الشطرنج« بني فرنسا وإيطاليا
صحف  دعت  إذ  إيطاليا،  في  كان  األكبر  االهتمام 
إيطالية األحد حكومة رئيس الوزراء االيطالي الجديد 
جوزيبي كونتي، التي تسلمت مهامها مطلع الشهر 
الحالي، إلى الصمود أمام ما اعتبرته خطًطا فرنسية 
حساب  علي  بها  واالنفراد  ليبيا  من  إيطاليا  إلبعـاد 

المصالح الحيوية لروما.
ووصفت صحيفة »24 أوري« الصادرة في ميالنو 
فرنسا  بين  شطرنج  »لعبة  بأنه  ليبيا  في  يجري  ما 
وجهة  تعكس  التي  الصحيفة  وأشــارت  وإيطاليا«، 
نظر اقتصاديين ومستثمرين إلى أن باريس سجلت 
ال  أنه  رغم  األخيرة  اآلونة  في  فعلية  حاسمة  نقاًطا 
يمكن الحكم على نتائج مؤتمر باريس األخير سوى 
عند التأكد بالفعل مما سوف يحققه على األرض ومع 

نهاية العام الجاري.
باريس  لقاء  الصحيفة  اعتبرت  ــك  ذل ورغــم 
»انتصارًا دبلوماسيًا« للرئيس ماكرون الذي يسعى 
في  الفرنسي  النفوذ  رقعة  توسيع  إلى  قولها  حسب 
شمال إفريقيا وخاصة في ليبيا، مشيرة إلى أن هدف 
ماكرون هو السيطرة على مخزون الطاقة في خليج 
اآلن،  بالكامل حتى  استكشافه  يجر  لم  الذي  سرت، 
خصوصًا  كبيرًا،  أوروبيًا  استراتيجيًا  هدًفا  ويمثل 
على  مصممة  تبدو  الفرنسية  »توتال«  شركة  وأن 

التمركز بقوة في ليبيا.
وقالت الصحيفة إن إيطاليا ساندت وراهنت على 
منابع  مجمل  وجود  بسبب  طرابلس  في  الحكومة 
غرب  في  )إيني(  مؤسسة  تستغلها  التي  الطاقة 
البالد، لكن باريس لم تبق مكتوفة األيدي وعملت 
منذ عام 2016 على تعزيز دعمها بقوة للقائد العام 
للجيش المشير خليفة حفتر والتنسيق مع الشريكين 
بعد  بقوة  العودة  إلى  داعية  واألميركي،  المصري 
الليبية  األزمة  إدارة  إلى  الجديدة  الحكومة  تشكيل 

وعدم االكتفاء بدور ثانوي.
استراتيجية  في  فشككت  »ليتيرا«  مجلة  أمــا 
أنه  واعتبرت  ليبيا،  في  ماكرون  الفرنسي  الرئيس 
عن  الغالب  في  يتمخض  ال  سياسيًا  خًطا  ينتهج 
»قمة  أن  إلى  الفتة  األرض،  على  ملموسة  نتائج 

الواقع  في  تعكس  الليبية  لألطراف  األخيرة  باريس 
أثبتت  ماكرون،  الرئيس  مبادرات  في  الجدية  غياب 
عدم قدرته على إحراز نتائج في عدة ملفات حيوية 
وخاصة مع كل من الرئيس األميركي دونالد ترامب 

أو الرئيس الروسي فالديمير بوتين«.
قصر  من  الدخان  أعمدة  تصاعد  إلى  وأشــارت 
قالت  لكنها  الليبية،  األطــراف  قمة  خالل  اإلليزيه 
يزاالن  ال  والسراج  وحفتر  شيء،  ال  كانت  »النتيجة 
عن  المجلة  ونقلت  علني«،  بشكل  خصمين 
ليبيا  حول  المبادرات  »تكرار  إن  قوله  دبلوماسي 

يقتل فعالية هذه المبادرات«.
لتقريب  فرصة  »الستامبا«  صحيفة  ــدت  ورص
مواجهة  وتجنب  اإليطالية–الفرنسية  النظر  وجهات 
مدمرة بين الطرفين. وقالت »يمكن تسجيل تقارب 
األزمة  بعد  ليبيا  قضية  بشأن  العاصمتين  بين 

الصامتة بين باريس وروما مؤخرًا«.
اإليطالي  الخارجية  وزير  نصح  نفسه  اإلطار  في 
األسبق فرانكو فراتيني، الحكومة اإليطالية الجديدة 
القيادة  مع  اتصال  ــداث  وإح روسيا  مع  بالتقارب 
الروسية للتأثير على الوضع في ليبيا وتجنب االنفراد 

الفرنسي بإدارة األزمة.
لشؤون  مفوضًا  أيضًا  عمل  الذي  فراتيني  وقال 
موقع  مع  مقابلة  في  األوروبــي،  االتحاد  في  األمن 
إن  األحد،  )فورميكي(  اإليطالي  السياسية  التحاليل 
»األولوية القصوى للدبلوماسية اإليطالية الجديدة 
الذي  الــدور  استعادة  وعلينا  ليبيا  تكون  أن  يجب 
في  منا  انتزاعه  ماكرون  الفرنسي  الرئيس  يحاول 

المتوسط«.
األوساط  في  تكهنات  تدفع  الغضون،  هذه  في 
ترينتا  إليزابيتا  إن  القول  إلى  اإليطالية  السياسية 
وزيرة الدفاع في الحكومة اإليطالية الجديدة، التي 
المؤهلة  هي  الماضي  الجمعة  مهامها  تسملت 
الملف  إلدارة  الجديدة  الحكومة  داخل  »الطبيعية« 
الليبي من مختلف جوانبه السياسية واألمنية بحكم 
من  اإليطالية  المخابرات  جهاز  في  وعملها  خبرتها 
الليبي  األمني  الوضع  من  جوانب  وإدارتها  جهة، 

وقربها من الجيش اإليطالي من جهة أخرى.
»خمس  لحركة  المنتمية  ترينتا  إليزابيتا  وتعمل 
في  محاضرة  كأستاذة   2013 العام  منذ  نجوم« 

الخاصة  األطروحات  عديد  على  وتشرف  الجامعة 
بشؤون األمن، وهي باحثة في شؤون األمن والدفاع 
بالمركز العسكري للدراسات االستراتيجية، وتشارك 
منذ سنوات في إدارة بؤر الصراع في منظمة »سود 

جيست إيد«.
وتبلغ ، وهي ضابط احتياط في الجيش اإليطالي، 
ومن أبرز المهام التي قامت بها اإلشراف على مركز 
جوزيبي  أنشأه  الــذي  ــن  واألم المخابرات  بحوث 
األربع«  »اإليطاليون  إليه  ينتمي  الذي  سبينالي، 
حادثة  في  منهم  وُقـتل  العراق  في  خُطفوا  الذين 

شهيرة فابيتيو كواتروكي .
ومن بين األمور التي تربط )إليزابيتا ترينتا( 51 
منظمة  في  مهمة  توليها  ليبيا  مع  مباشرة  سنة، 
األسلحة  لتتبع   2012 العام  إيــد«  جيست  »ســود 
مسلحة  مجموعات  عليها  استولت  التي  الليبية 
النظام  سقوط  بعد  الليبي  الجيش  معسكرات  من 
أجهزة  منها  جزء  على  أشرفت  مهمة  وهي  السابق 
االستخبارات اإليطالية. كما تولت مهمة تأهيل 134 

عنصرًا لحماية اآلثار الليبية وهي مهمة تم التخلي 
عنها بسبب احتدام المواجهات بين الميليشيات في 

ليبيا حتى اآلن.
في  أخــرى  زوايــا  عن  تحدثت  مصادر  عدة  لكن 
دور  بشأن  ُذكر  ما  ومنها  الجديدة  الوزيرة  سيرة 
تلعبه مؤسسة »سود جيست إيد«، التي تنتمي إليها 
األوسط.  الشرق  في  المرتزقة  تجنيد  في  الوزيرة 
الشيوخ في  أمام مجلس  وقالت في آخر مقابلة لها 
روما، إنها ستركز على الدفاع بالدور الدولي إليطاليا 
اإليطالي،  الــتــراب  وسالمة  أمــن  على  والــحــرص 
وتطوير  الحديثة  التقنية  على  التركيز  على  مشددة 

أداء القوات المسلحة.
الهجرة  ملف  على  اإليطالي  التركيز  يكون  وربما 
غير الشرعية أكثر من تركيزه على الحلول السياسية 
نشرته جريدة  تقرير  تناوله  ما  وهو  الليبية،  لألزمة 
تصريحات  عن  تحدث  حين  األميركية،  »بوليتيكو« 
وزير الداخلية اإليطالي الجديد، ماتيو سالفيني التي 
للمهاجرين  بالنسبة  الجيدة  »األوقات  إن  فيها  قال 
غير الشرعيين انتهت«، معتبرًا أن »تلك تصريحات 
تساعد  قــد  والهجرة  المهاجرين  ضــد  الــالذعــة 
سالفيني وغيره من السياسيين الشعبويين في الفوز 

باالنتخابات، لكنها لن تحل األزمة«.
وهو  سبينسر،  كــريــغ  التقرير،  معد  وقــال 
في  حدود«  بال  »أطباء  منظمة  في  يعمل  طبيب 
الساسة  يفهمه  ما  »هناك  إن  المتوسط،  البحر 
تعد  والتي  الهجرة«،  أزمة  بشأن  خطأ  اإليطاليون 
اإليطالية  للسياسية  األساسية  التركيز  نقاط  من 

الخارجية.
مجااًل  تترك  ال  سالفيني  »تصريحات  أن  ورأى 
القادمين  المهاجرين  بشأن  نواياه  حيال  للشك 
لحزم  )استعدوا  واضحة:  فالرسالة  ليبيا.  من 
أقوى  من  واحد  سالفيني  بأن  مذكرًا  حقائبكم(«، 
الجديدة،  اإليطالية  الحكومة  في  السياسيين 
ضد  الالذعة  بالتصريحات  حافل  سجل  ولديه 
موقف  يعكس  وهذا  الشرعيين،  غير  المهاجرين 

األمر. الجديدة حيال  الحكومة 
مثله،  والكثير  سالفيني،  على  يجب  »ما  وقال: 
المهاجرون  به  مر  ما  أن  جيدًا  يعرفوا  أن  هو 
بالكاد يمكن وصفه بـ)أوقات جيدة(«، وأضاف أنه 

الشعبويون  والسياسيون  سالفيني،  فشل  »لطالما 
المهاجرين،  لقصص  جيدًا  االستماع  في  مثله، 

الهجرة ستفشل«. أزمة  فإن جهودهم لحل 
اآلخرين،  على  المسؤولية  »إلــقــاء  أن  ورأى 
على  المطلة  المعبر  دول  في  المهاجرين  وتجريم 
سيسفر  األوروبية  الحدود  وعلى  المتوسط،  البحر 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من  مزيد  عن  فقط 
»نهجًا  أن  وأكــد  األرواح«،  من  مزيد  وخسارة 

الهجرة«. أزمة  إنسانيًا فقط يمكنه حل 
الهادفة  األوروبية  السياسات  التقرير  وانتقد 
إلى  للوصول  الساعين  المهاجرين  أعداد  لتقليل 
أوروبا، وقال إنها »تسببت في تجريم المهاجرين، 
أكثر  أخرى  وطرق  ممرات  سلوك  على  وأجبرتهم 

خطورة«.
أعــداد  لتخفيض  ــا  أوروبـ »مــحــاوالت  وتــابــع: 
دفعت  شواطئها  ــى  إل القادمين  المهاجرين 
لخوض  دولهم،  لترك  المضطرين  المهاجرين، 
وقرارها  المتوسط.  البحر  في  خطورة  أكثر  رحالت 
التعاون مع ليبيا في هذا الشأن أدى إلى انتهاكات 

اإلنسان«. لحقوق  صارخة 
واألوروبية  اإليطالية  السياسات  التقرير  وانتقد 
ــمــســاعــدات االقــتــصــاديــة  الــقــاضــيــة بــربــط ال
ومساعدات التنمية لدول المعبر في شمال أفريقيا 
متعلقة  مشددة  سياسات  بفرض  الساحل  وإقليم 
الرئيسة  العبور  نقطة  النيجر  إن  وقال  بالهجرة. 
أكبر  أصبحت  الساحل،  إقليم  في  للمهاجرين 
األوروبية،  المالية  المساعدات  المستقبلة  الدول 

تعاونها. مقابل 
الوحيد  »السبيل  أن  سبينسر  أكــد  ولــهــذا 
في  الهجرة  أزمــة  تحديات  مواجهة  في  للنجاح 
واقعي  إنساني  نهج  تطوير  عبر  هو  وليبيا  إيطاليا 
األوروبية  السياسات  بإصالح  والبدء  مستدام، 
لالنتهاكات  المهاجرين  من  مزيدًا  تعرِّض  التي 

المختلفة«. الهجرة  عبر مسارات  والموت 
منذ  الشرعية  غير  الهجرة  قضية  وتفاقمت 
التي تسود  الفوضى  المهربون  إذ يستغل   ،2011
سنويا  المهاجرين  من  اآلالف  عشرات  لنقل  ليبيا 
باستمرار  األوروبيون  يشكو  فيما  أوروبا،  باتجاه 

من تفاقم األزمة.

ما بعد اجتماع باريس

< السراج وعقيلة وحفتر وأبوالغيط خالل اجتماع باريس

التركيز اإليطالي على ملف الهجرة 
غير الشرعية أكثر من تركيزه على 

الحلول السياسية لألزمة الليبية

تكهنات بأن يكون الملف الليبي في 
عهدة وزيرة الدفاع ترينتا بحكم 
عملها السابق في جهاز المخابرات

بروكسل - علي أوحيدة

ميثاق تاورغاء مصراتة يفتح باب املصالحةمعركة درنة تقترب من لحظاتها األخيرة
درنة–الوسط

اقترب الجيش الوطني الليبي من اإلعالن عن تحرير 
من  شهر  حوالي  بعد  كامل،  بشكل  درنة  مدينة 
المسحلة  القوات  خاضتها  التي  العمليات  انطالق 
درنة«،  مجاهدي  شورى  بـ»مجلس  يعرف  ما  ضد 
للقيادة  الرسمي  الناطق  أعلن  أن  بعد  السيّما 
الجيش  قوات  أن  المسماري  أحمد  العميد  العامة 
سيطرت على أكثر من %75 من درنة، حيث ناشدت 
غرفة عمليات الكرامة األهالي االبتعاد عن مناطق 

االشتباكات لتسهيل عمل القوات المسلحة.
وبعدما سيطرت قوات الجيش على عدة محاور 
استقبلوا  درنة  أهالي  إن  المسماري  قال  ومناطق، 
لجنود  التسهيالت  كل  وقدموا  بالترحاب  القوات 
ما  »تطارد  تزال  ال  القوات  أن  إلى  الفتًا  الجيش، 
مشددًا  درنة«،  داخل  اإلرهابيين  فلول  من  تبقى 
القوات  حماية  تحت  األهالي  »ممتلكات  أن  على 
المسلحة التي لم ولن تستهدف المواقع المدنية 

وعليهم البقاء في ممتلكاتهم آمنين«.
في األثناء قال آمر القوات الخاصة اللواء ونيس 
باتت  درنة  إن  اإلثنين،  »الوسط«  إلى  بوخمادة، 
أن  إلى  الفتًا  التحرير،  من  أدنى  أو  قوسين  قاب 
قوات الجيش تتقدم من كافة الجهات والمحاور في 

المدينة.
وأضاف أن قوات الجيش »فرضت سيطرتها على 
)الداغوش(،  بمعسكر  الشهير  الصاعقة  معسكر 
الذي كانت تتمركز به )الصاعقة( في أحداث مدينة 
درنة العامين 1996 و1997، كما سيطرت وحدات 
أخرى  استراتيجية  مواقع  عدة  على  الليبي  الجيش 
بالمدخل الغربي للمدينة أبرزها ثانوية الشرطة«، 
ثابتة  بخطى  تتقدم  الجيش  قوات  أن  إلى  الفتًا 

باتجاه المحطة البخارية والمدينة«.
الخناق على  »الجيش ضيق  أن  وأشار بوخمادة 
رحاها  تدور  »المعارك  وأن  اإلرهابية«،  التنظيمات 
المحور  من  والفنادق  الميناء  قرب  األثناء  هذه 
العسكرية  الهندسة  صنف  أن  مؤكدًا  الشرقي«، 
تمشيط  بعمليات  يقوم  الخاصة  للقوات  التابع 
واسعة للمواقع التي تمت السيطرة عليها، مشيرًا 
إلى أنهم فككوا عددًا من األلغام األرضية والعبوات 

الناسفة بالمدخل الغربي للمدينة.
العام  القائد  أعلن  السابقة،  التطورات  إزاء 
انطالق  حفتر،  أبوالقاسم  خليفة  المشير  للجيش 
المرحلة الثانية من عملية تحرير مدينة درنة من 
»إنشاء غرفة  إنه سيتم  وقال  اإلرهابية،  الجماعات 
عمليات درنة بعد السيطرة على المدينة وتحريرها 
من اإلرهاب والتطرف فور انتهاء المعارك«، مشددًا 
الصادرة  بالتعليمات  التقيد  ضرورة  الجميع  على 
عن الغرفة. وفي كلمة مسجلة نشرها مكتب إعالم 
القيادة العامة للقوات المسلحة عبر قناته على موقع 
»يوتيوب« االثنين، أشاد حفتر بدور »قوات الجيش 
الوطني الليبي والقوة المساندة لهم وتضحياتهم 

في ظروف صعبة ضد اإلرهاب والتطرف«.
وأكد حفتر في كلمته أن »العدو« تلقى في هذه 
إلى  أدت  قاسية  ودروسًا  موجعة  الحرب »ضربات 
تضييق الخناق عليه من كل جانب«، كما شدد 

القاهرة–الوسط
أبناء مصراتة  مائدة إفطار رمضانية جمعت بعض 
وتاورغاء بعد أعوام مضت على دروب النزوح وبين 

مخيمات اإليواء.
كان هذا المشهد هو الثمرة األولى لتوقيع رئيس 
الشكشاك،  الرحمن  عبد  تاورغاء  المحلي  المجلس 
وعميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد األحد، على 
ميثاق الصلح بين المدينتين، الذي يتضمن 9 نقاط 
رئيسية للعودة ولم الشمل، وسط آمال واسعة بأن 
تقود هذه الخطوة إلنهاء مأساة إنسانية استمرت 
ألكثر من 7 أعوام، وبالتالي خطوة إلى األمام باتجاه 

إنجاز مصالحات أخرى، في غير مناطق من البالد.
ونص الميثاق، الذي اطلعت »الوسط« على نسخة 
منه على ضرورة التنسيق بين تاورغاء ومصراتة في 
المجلس  العامة، واستمرار  المصلحة  القرارات ذات 
المحلي تاورغاء »استثنائيا« إلى حين عودة تاورغاء 
لمن  الدخول  وضمان  السابق،  اإلداري  الوضع  إلى 
أن  تاورغاء قبل فبراير 2011، على  كان مقيما في 
مصراتة  أمن  ومديرية  الوسطى  المنطقة  تتولى 
مسؤولية تأمين دخول آمن ألهالي تاورغاء، والتزام 
بالتزاماتها  باإليفاء  الدولة  في  المعنية  الجهات 

المترتبة على االتفاق.
خالل  توقيعها،  جرى  التي  الوثيقة،  أكدت  كما 
وأعيان  ومشايخ  بلديات  عمداء  بحضور  حفل 
القبائل الليبية، على عدم إيواء المطلوبين للعدالة 
أو متطرفة، والتعاون  إرهابية  والمنتمين لجماعات 
المفقودين واإلرشاد  البحث عن  بين الطرفين في 
إلى مقابرهم والبحث عن المقابر الجماعية، ووقف 
جميع الحمالت اإلعالمية وإشراف الطرفين للرد على 
المواقف التي من شأنها إثارة الفتنة، وعدم تعميم 

األفعال والجرائم التي يرتكبها أفراد.
ترتيبات أمنية ولوجيستية

المجلس البلدي مصراتة، دعا نظيره في تاورغاء، 
إلى مباشرة مهامه من داخل البلدة، معلنا ترحيبه 
بعودة أهاليها إلى مدينتهم »وفق الترتيبات األمنية 
الصلح.وفي  ميثاق  بموجب  المقررة  واللوجستية« 
اعتبر  بادي  أسامة  البلدية  ديوان  وكيل  تاله  بيان 
مهمة  »خطوة  تاورغاء  مصراتة  صلح  ميثاق  أن 
للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة«، مؤكدا ترحيب 
أهالي مصراتة بدخول أهالي تاورغاء من النازحين 
المقيمين في قرارة القطف إلى دخول منطقة تاورغاء 
منذ اللحظة »بعد تأمين عودتهم عودة آمنة حسب 

الترتيبات األمنية الالزمة«.
الرحمن  عبد  تاورغاء،  المحلي  المجلس  رئيس 
الشكشاك، نقل ترحيب جميع المكونات االجتماعية 
لمدينة مصراتة بعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم. 
»النبأ«:  قناة  إلى  تصريحات  في  الشكشاك  وقال 
»وصلنا اليوم إلى نهاية لهذه األزمة«، الفتًا إلى أنه 
»كانت هناك خالفات على بعض بنود ميثاق الصلح، 
ولكنّ تدخل األخوة في ترهونة والنواحي األربعة، 
أسفر عن نتائج إيجابية بشأن إنهاء الخالفات وعودة 

األهالي إلى مدينتهم«.
الوفاق  لحكومة  الرئاسى  المجلس  رئيس  أما 
أهالي  عودة  »تكون  أن  أمله  عن  عبر  السراج  فائز 

الليبيين  لعودة جميع  بداية  إلى مدينتهم  تاورغاء 
النازحين والمهجرين داخل البالد وخارجها«. وأكد 
من  الوحيد  المخرج  أن  الرئاسى  المجلس  رئيس 
األزمة الراهنة هو مصالحة وطنية عمادها التسامح، 
وتضميد الجراح، وجبر الضرر وتغليب مصلحة الوطن 
العليا. فيما قال الطاهر السني المستشار السياسي 
لرئيس المجلس الرئاسي »بارك اهلل في جهود كل 
الخيرين والشرفاء من أهالي تاورغاء ومصراتة وباقي 
المدن الليبية الذين ساهموا في إنجاح هذا الصلح 

التاريخي«، معتبرا إياه »نقطة تحول وبشارة خير«.
للدولة  األعلى  المجلس  عن  صادر  بيان  ودعا 
على  العمل  في  الجهود  لتكثيف  الدولة  مؤسسات 
مدينة  لسكان  الحياتية  المتطلبات  كافة  توفير 
الوطنية هي  المصالحة  المجلس أن  تاورغاء. وأكد 
إلى  داعيًا  الدولة،  بناء  مسيرة  في  األولى  الخطوة 
ضرورة أن تكون نواة لمصالحة وطنية شاملة ترد 
الحقوق وتضمن عودة جميع النازحين والمهجرين 

إلى مدنهم.
السيادة  كتلة  ورئيس  النواب  مجلس  عضو  أما 
الميثاق  توقيع  أن  فرأى  الدغاري  خليفة  الوطنية 
يمثل لبنة مهمة في إعادة الثقة و حسن الجوار و 
إعادة إعمار و تجهيز كافة المرافق واستكمال كافة 
الصلح.  وثيقه  في  عليها  المنصوص  االستحقاقات 
لديهم  تاورغاء  أهل  من  كبيرا  جزءا  أن  إلى  مشيرًا 
اعتراض وتحفظ على البنود اإلضافية و التى ستؤخذ 
في الحسبان لمعالجتها غير أن طي صفحة الماضي 
إنجاز  بيوتهم هى  إلى  تاورغاء  كافة سكان  وعودة 

كبير على طريق المصالحة الوطنية الشاملة .

هذا  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  ووصفت 
االتفاق بـ»الخطوة اإليجابية الهامة باتجاه المصالحة 
السالم  وإحــالل  الشاملة،  واالجتماعية  الوطنية 
البالد«،  في  واالجتماعي  الوطني  والتوافق  والوئام 
وتابع البيان أن اللجنة تعرب عن أملها بأن تكون 
عودة أهل تاورغاء إلى مدينتهم بداية لعودة سريعة 
والخارج.  الداخل  فى  والمهجرين  النازحين  لجميع 
وعبرت اللجنة عن أملها أن يؤسس اتفاق المصالحة 
الشاملة بين مدينتي تاورغاء ومصراتة، وأن يشكل 
هذا االتفاق نقطة انطالقة لمبادرة مصالحة وطنية 
واجتماعية شاملة فى كامل ربوع ليبيا، تسهم في 

طي صفحة الماضي واستشراف المستقبل.
األمم  بعثة  دعوة  جاءت  الدولي،  الصعيد  على 
المتحدة للدعم في ليبيا، جميع األطراف إلى ضمان 
وفًقا  تاورغاء،  أهالي  من  للنازحين  اآلمنة  العودة 
»األمم  وأكدت  اإلنسان.  لحقوق  الدولية  للمعايير 
المتحدة« في عدد من التغريدات بموقع التواصل 
المزيد  لتقديم  استعدادها  »تويتر«  االجتماعي 
من جهود الوساطة مع مواصلة تقديم المساعدة 
أنها  إلى  مشيرة  تاورغاء،  من  للنازحين  اإلنسانية 
مصراتة  أبناء  بين  المصالحة  بجهود  علمًا  أخذت 

وتاورغاء.
كانت  الترحيب،  من  الواسع  التيار  هذا  ووسط 
القطفة األولى لثمار المصالحة، حين تناول عدد من 
أهالي تاورغاء وجبة إفطار اإلثنين من شهر رمضان 
ألول مرة في مدينتهم منذ 7 سنوات، بمشاركة عدد 
صفحات  تداولته  فيديو  مصراتة.وأظهر  أبناء  من 
بموقع التواصل االجتماعي عددًا من عائالت تاورغاء 
بمشاركة عدد من أبناء مصراتة يتناولون وجبة إفطار 

اإلثنين بمدرسة القرير بمدينة تاورغاء.
ويعقد الليبيون آماال عريضة على أن تصل هذه 
النازحة  الخطوة ما انقطع من آمال عودة العائالت 
المقيمة في قرارة القطف وتنفيذ اتفاق المصالحة مع 
مصراتة بعد أن توقفت رحلتهم منذ مطلع األحداث 

التي رافقت ثورة فبراير 2011.

من  درنة وضواحيها  مدينة  »تطهير  على ضرورة 
جماعات اإلرهاب ومخلفاتهم كمرحلة أولى تمهد 
التامة  السيطرة  وبسط  المدينة  لدخول  الطرق 
عزلتها  قيود  وفك  ومرافقها  أحيائها  كامل  على 
وإعادة الحياة الطبيعية إليها وحماية أهلنا وأشقائنا 
فيها، والقضاء على ما تبقى من زمر اإلرهاب التي 
تحتضر داخلها«. وأوضح أن المرحلة الثانية لعملية 
تحرير درنة تأتي في »لحظات حاسمة، مع اقتراب 
خالية  درنة  مدينة  وإعالن  والتحرير،  النصر  ساعة 
من اإلرهاب، في حماية القوات المسلحة واألجهزة 

األمنية«.
وأصدر حفتر في كلمته عدة توجيهات في إطار 
الحرص لقوات الجيش، تتمثل في االنتشار الواسع 
جميع  من  وتطهيرها  اإلمكان  قدر  المدينة  داخل 
السيطرة  وبسط  بها  المتحصنة  اإلرهابية  الخاليا 
هذه  وإتمام  ومرافقها  أحيائها  كامل  على  التامة 

المهمة على وجه السرعة«.
اليقظة  توخي  إلى  الجيش  قــوات  حفتر  ودعــا 
والمفخخات  واأللغام  الكمائن  من  التام  والحذر 
واالنتباه  المدنيين،  بين  والمندسين  والقناصين 
بشتى  الموقف  واحــتــواء  مشبوه  تحرك  أي  إلــى 
باإلضافة  تردد،  أو  تباطؤ  دون  المتاحة  الوسائل 
األهالي  وسالمة  أمــن  على  التام  الحرص  إلــى 
المعيشية،  شؤونهم  ممارسة  على  ومساعدتهم 
الفوري  والرد  ومرافقها،  المدينة  على  والمحافظة 

على أي مصدر إلطالق النار من طرف العدو.
األمنية  األجهزة  تفعيل  بضرورة  حفتر  ووجه 
والشرطة ومساندتها والتواصل معها بشكل دائم، 
باإلضافة إلى تسيير دوريات أمنية وإنشاء بوابات 

في جميع مداخل المدينة والمناطق المجاورة لها، 
حال  في  فورًا  المسلحة  القوات  تدخل  إلى  داعيًا 
إرهابية  عمليات  ألي  بوادر  أو  مؤشرات  أي  ظهور 

لمنعها قبل وقوعها.
وطالب حفتر القوات باتباع اإلجراءات القانونية 
الجهات  إلى  وتسليمهم  األسرى  مع  التعامل  في 
المختصة وعدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضدهم، 
والتعامل بالحسنى مع كل مَـن يلقي سالحه من 

اإلرهابيين ويسلم نفسه إلى األجهزة األمنية.
المتحدة  األمــم  بعثة  قالت  األثناء  هــذه  في 
القتال في درنة »بلغ  ليبيا، إن تصعيد  للدعم في 
الماضي  األسبوع  خالل  مسبوقة«  غير  مستويات 
مناطق  إلى  ووصولها  القتالية  األعمال  تزايد  مع 
عبر  بيان  في  البعثة،  وطالبت  بالسكان.  مكتظة 
موقعها اإللكتروني، جميع أطراف النزاع بـ»ممارسة 
كافة  اتخاذ  وضمان  النفس  ضبط  درجات  أقصى 
داعية  المدنيين«،  لحماية  الالزمة  االحتياطات 
التي  »التزاماتهم  على  الحفاظ  إلى  كافة  األطراف 
يفرضها عليهم القانون اإلنساني الدولي والقانون 
الدولي لحقوق اإلنسان في ضمان حماية المدنيين، 
وكفالة دخول المساعدات اإلنسانية دون أية عوائق 
وتيسير الخروج اآلمن للمدنيين الراغبين بمغادرة 
المدينة«. وأشارت إلى وصول ضحايا العمليات منذ 
16 مايو إلى ما ال يقل عن 17 قتياًل من المدنيين 

بينهم طفالن، 22 جريحًا بينهم سبعة أطفا.
المساعدات  »وصول  إن  األممية  البعثة  وقالت 
اإلنسانية إلى درنة مقيّد إلى أقصى الحدود، حيث 
في  ــة  واألدوي الغذاء  في  الشديد  النقص  يزال  ال 
ألف   125 من  يقرب  »ما  أن  إلى  مشيرة  تفاقم«، 
الكهرباء  انقطاع  من  يعاني  األهالي  من  شخص 
درنة  مدينة  وتشهد  متقطع«،..  بشكل  والماء 
اشتباكات عنيفة باألسلحة الثقيلة في بعض أحياء 
المدينة بين قوات الجيش ومقاتلي »مجلس شورى 
مجاهدي درنة وضواحيها«، ما تسبب في سقوط 

قذائف على بعض األحياء السكنية، 

< الشكشاك وكرواد عقب التوقيع على ميثاق املصاحلة األحد املاضي< جانب من اشتباكات في مدينة درنة

مائدة إفطار جمعت األشقاءاجليش سيطر على 75 % من املدينة

حفتر يطلق المرحلة الثانية من العملية 
ويطالب بعدم االنتقام من األسرى

تتولى المنطقة الوسطى ومديرية أمن 
مصراتة مسؤولية تأمين دخول آمن لألهالي



بينما ال تزال المدن الليبية تعاني تبعات تهريب 
الوقود الذي تزايد الحديث مؤخرا محليا ودوليا 
عن ضرورة توسيع عمليات مكافحته، تكشفت 
تهريب  عبرها  جــرى  التي  والــطــرق  األســبــاب 
طوال  اإلقليمية  مالطا  مياه  في  الليبي  الوقود 
تقليم  على ضرورة  إصرار  سبع سنوات، وسط 
التجارة،  هذه  تمثله  لما  نظرا  الظاهرة،  أظاهر 
مع غيرها من األنشطة اإلجرامية، من خطر على 

ليبيا وأوروبا معا.
وأطلق مصطفى صنع اهلل، رئيس المؤسسة 
مبادرة  الماضي  أبريل  في  للنفط،  الوطنية 
سلسلة  تتضمن  الــوقــود،  تهريب  لمكافحة 
ــرار  األض القطاع مــن  ــراءات إلنــقــاذ  ــ اإلج مــن 
يتسبب  التي  الكبيرة  والمجتمعية  االقتصادية 
حيث  ليبيا،  في  المنتشر  الوقود  تهريب  فيها 
تعقب  عالمات  لوضع  أنظمة  استخدام  تشمل 
على  المسؤولة  الجهات  لمساعدة  الوقود  في 
األدلة  لجمع  والدولي  الليبي  القانونين  تطبيق 
سرقته،  أو  الوقود  تهريب  جرائم  تثبت  التي 
وحجز  عقوبات  فرض  على  المجتمع  وتشجيع 
أصول المجرمين لتعود المكاسب غير الشرعية 

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

للمجرمين.
مالطا«  أوف  »تايمز  جريدة  أعدته  تقرير 
في  رئيسي  سبب  إنــهــا  ــال  ق أسبابا  كشف 
الليبي  الديزل  وقود  تهريب  أنشطة  انتعاش 
إلى مالطا، وهي قرار السلطات المالطية »إخراج 
دائرة  من  التهريب  عمليات  في  المتورطين 
العمل  على  وإرغامهم  القضائية،  اختصاصهم 
بعيدا عن المياه المالطية اإلقليمية« دون فعل 

المزيد لوقف تلك األنشطة.
الديزل من  التقرير: »إن تهريب وقود  وقال 
داخلية  مشاكل  سبب  لطالما  مالطا  إلى  ليبيا 
السلطات  قــررت  ولــهــذا  مالطا،  فــي  كبيرة 
سلطة  ــارج  خـ المهربين  ــعــاد  إب المالطية 
الخاصة  والمهام  لهم،  القضائي  االختصاص 
بإنفاذ القانون«، وقالت الجريدة المالطية إنها 
قابلت عددا من مسؤولي الحكومة والمحققين 
والسياسيين، على دراية بقضية تهريب وقود 
الليبي إلى مالطا، وتساءلت: كيف مرت  الديزل 
الفترة منذ  الجرائم دون عقاب طيلة تلك  تلك 

العام 2011؟!

خارج االختصاص القضائي
التي  ــراءات  اإلج تفاصيل  المصادر  عن  ونقلت 
الحكومة  »اتفقت  حيث  عليها،  االتفاق  جرى 
المالطية والشرطة والخدمات األمنية، في العام 
دائرة  خارج  المهربين  إخــراج  أن  عاى   ،2014
الحل األبسط  لمالطا هو  القضائي  االختصاص 

للتعامل مع األزمة«.
الثغرات  سد  على  »االتفاق  جرى  وبالفعل 
الديزل  بتهريب  تسمح  التي  الخلفية  والقنوات 
تم  وبعدها  اإلقليمية،  مالطا  مياه  في  الليبي 
كيلومترات  بضع  عملياتهم  نقل  على  التوافق 
مواتيا  ذلك  ورأينا  الدولية،  المياه  داخل  إلى 

لنا«.
الخطوة  تلك  أن  حكومي  مصدر  ــاف  وأض
القت استهجانا من المجتمع الدولي، خاصة من 
»إن  قال:  آخر  لكن مصدرا  اإليطالية،  الحكومة 
أن  من  األوروبية  الحكومات  من  استياء  هناك 
مالطا ال تفعل الكثير للقضاء على تلك األنشطة، 

ووصلنا ذلك عبر القنوات غير الرسمية«.
المالطية،  المسلحة  القوات  في  وقال مصدر 
مالطا  بمياه  الــدوريــات  من  عــدد  في  شــارك 
وجدوا  أنهم  يبدو  المهربين  »إن  اإلقليمية، 
مــرأى  تحت  جرائمهم  مــن  للتهرب  طريقة 

ومسمع من السلطات المالطية«. 
الطرف  غض  بشأن  مفاجآت  التقرير  وفجر 
الجهات  أعين  أمام  تجرى  تهريب  عمليات  عن 
إحــدى  »فــي  المصدر:  قــال  حيث  المالطية، 
بعض  هناك  أن  جيدا  نعلم  كنا  ــات،  ــدوري ال
نتحرك  لم  لكننا  الليبي،  الديزل  تبيع  المراكب 
وكانت  لنا.  القضائي  االختصاص  خــارج  ألنه 
داخل  عملياتنا  من  للحد  واضحة  أوامــر  لدينا 

المياه اإلقليمية فقط«.
انحسار  يعني  ال  إن هذا  قالت  الجريدة  لكن 
المياه  في  الليبي  الــوقــود  تهريب  عمليات 
الشهر  نشر  تقرير  عــن  وتحدثت  الــدولــيــة. 
مركز  أصبحت  مالطا  أن  عن  كشف  الماضي، 
تدر  ليبيا،  الوقود من  لتهريب  عمليات منسقة 

دخال بقيمة مئات الماليين.
يتم  الليبي  الوقود  إن  أيضا  التقرير  وقــال 
بيعه بسهولة داخل مياه مالطا اإلقليمية، عبر 

بيرزبوغا  مدينة  في  موجودة  تخزين  منشآت 
وتحولت  هاربور«.  »غراند  وميناء  بالجنوب، 
كبيرة،  إجرامية  منظمة  إلى  التهريب  عمليات 
وليبيين  مالطيين  أعمال  رجال  بين  بالتنسيق 

وفي صقلية، قريبين من المافيا.

قوائم المراقبة
مهربي  »إن  مالطا«  أوف  »تايمز  وقالت 
المراقبة  قوائم  على  »مدرجون  الليبي  الديزل 
معمر  سقوط  منذ  المالطية  األمنية  للسلطات 
القذافي في 2011«. ونقلت عن مسؤول سابق 
كانوا  »إنهم  قوله:  المالطي  األمن  جهاز  في 
إطار  في  ومحادثاتهم،  تحركاتهم  يراقبون، 

تقييم وطني خاص بالتهديدات األمنية«.
تتخذ  لــم  لــمــاذا  الــجــريــدة:  تساءلت  وهنا 
هؤالء  لوقف  ــراءات  إج أي  المالطية  السلطات 

المهربين، ولماذا لم يتم القبض عليهم؟

عدة  »هــنــاك  ــأن  ب األمــنــي  المسؤول  ورد 
الكيفية.  بهذه  مباشرا  ليس  واألمــر  أسباب، 
أن  كما  أخرى.  وأولويات  كثيرة،  هناك ضغوط 
هؤالء المهربين مستعدون لفعل أي شيء، وال 

يمكننا العبث معهم إال إذا كنا جادين«.
ومضى المصدر يقول موضحا: »تلك الجرائم 
نتحدث عن كميات كبيرة من  تتوقف، نحن  ال 
على  القبض  ورغم  اليورو.  مليارات  ــوال،  األم
أكبر مهربي  )وهو من  ترأسها ديبونو  عصابة 
سابق  تقرير  في  اسمه  وورد  الليبي  الديزل 
تحركت  أخرى  عصابة  أن  إال  المتحدة(،  لألمم 

على الفور وحلت محلها«.

إجهاض تحقيقات سابقة
محاوالت  عن  تقريرها  في  الجريدة  وتحدثت 
تهريب  في  للتحقيق   2015 في  جرت  سابقة 
لكن  األموال،  وعمليات غسل  ليبيا  من  الوقود 

تلك التحقيقات جرى إجهاضها قبل أن تبدأ.
تحليل  ــدة  وحـ ــي  ف مــصــدر،  عــن  ونقلت 
فتح  تم   ،2015 »في  أنه  المالية،  المعلومات 
الوقود،  تهريب  في  التحقيقات  من  سلسلة 
والروابط المحتملة بين تلك العمليات وعمليات 
يطلق  جرائم  وهي  وتوزيعه«،  الوقود  استيراد 
البيضاء«  الياقات  ذوي  »جرائم  اســم  عليها 
رجال  قبل  ترتكب من  مالية  بدوافع  الرتباطها 

أعمال وأصحاب نفوذ.
التحقيقات  تلك  »كانت  الجريدة:  وقالت 
تعرضت  أنها  لوال  المهربين  نهاية  ستضمن 
في  »جــرى  إنــه  المصدر  وقــال  عقبات«  لعدة 
الفهم،  سوء  بسبب  التحقيقات،  إهمال  النهاية 
موارد  توجيه  يعاد  أن  تطلبت  أخرى  وضغوط 
 2015 في  المالية(  المعلومات  تحليل  )وحــدة 
و2016«، وتابع المصدر قائال: »مضارب تهريب 
يتطلب  فيها  والتحقيق  مباشرة.  ليست  الوقود 
فهما عميقا لكيفية عمل تلك الصناعة، حيث إن 

كثيرا مما يحدث ليس قانونيا«.
ولفت أيضا إلى أن عمليات بيع وشراء الوقود 
الليبي في البحر مستمرة منذ سنوات، والتفريق 
بين العمليات القانونية وعمليات التهريب ليس 

باألمر السهل.
أخذ  من  يأتي  الالشرعية  ــف  »وص وقــال: 
الوقود المسروق من ليبيا، وتزوير األوراق لكي 
تبدو رسمية، وتلك عملية من الصعب كشفها، 
هذا  بشرعنة  الدولة  سلطات  قامت  إذا  خاصة 

الوقود دون التحقق منه«.

مخبرون من المهربين
محققين  عــن  مالطا«  أوف  »تايمز  ونقلت 
بالشرطة المالطية أن »بعض المهربين تمتعوا 
بعالقات قوية مع محققي الشرطة، حصلوا على 
وقت طويل،  »منذ  متابعين:  قيمة«،  معلومات 
الشرطة  من  معلومات  على  المهربون  يحصل 
حول منافسيهم وحول األنشطة األخرى. وهذا 

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

يشكل خطورة كبيرة.
وبعد فترة وجيزة من انهيار نظام القذافي، 
تهريب  عن  تتحدث  الدولية  الصحافة  بــدأت 
الوقود الليبي، فيما كشف تقرير لألمم المتحدة 
أمام مجلس األمن العام 2016 عمليات تهريب 
وشراء  الميليشيات  لتمويل  مالطا  عبر  النفط 
سير  خطوط  حول  تفاصيل  مقدما  األسلحة، 
التي  و»بونو5«،  ستار«  »باربوسا  مثل  السفن 
المملوكة  التجارية،   »ADJ« شركة  تديرها 
وكشف  خليفة،  بن  وفهمي  ديبونو  للسيد 
تصل  حتى  جنوبا  مالطا  من  تبحر  السفن  أن 
السواحل  من  بحريا  ميال   60-40 بعد  إلــى 
التعقب  أنظمة  بإغالق  تقوم  حيث  الليبية، 
األوتوماتيكية، وتقوم مراكب صيد عادة بنقل 

الوقود من سواحل ليبيا إلى تلك السفن.
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الوقود الليبي في املياه املالطية.. تهريب أمام أعني السلطات
تقرير يكشف تفاصيل العمليات التي تجرى منذ سبع سنوات

غض الطرف عن عمليات تهريب أمام أعين الجهات المالطية فلم يتحرك أحد ألنه خارج االختصاص القضائي

التهريب تحول إلى منظمة إجرامية كبيرة بالتنسيق بين رجال أعمال مالطيين وليبيين قريبيين من المافيا

رغم القبض على عصابة ترأسها ديبونو إال أن عصابة أخرى تحركت على الفور وحلت محلها

القاهرة - ترجمة: هبة هشام

<  عملية توقيف إحدى سفن تهريب الوقود

رسالة  الــدولــي،  األمــن  مجلس  رئيس  وجــه 
وقف  المجلس  في  األعضاء  الدول  إلى  قوية 
الخارجة  ليبيا  في  الموازية  المؤسسات  دعم 
تقوم  »ومــا  الليبي،  السياسي  االتــفــاق  عن 
في  مطالبا  معها«،  رسمية  اتصاالت  من  به 
المناخ  بـ»تحسين  الليبيين  نفسه  الوقت 
الممكنة،  الوسائل  بكل  الوطنية  لالنتخابات 
توحيد  أجل  من  البناء  العمل  ذلك  في  بما 
الليبية،  واالقتصادية  العسكرية  المؤسسات 
ومعززة  موحدة  وطنية  أمن  قــوات  وإنشاء 
وتوحيد  المدنية،  الحكومة  لسلطة  خاضعة 

المصرف الليبي المركزي«.
بيان صادر  في  األمن  مجلس  رئيس  وأعاد 
الكامل  ودعمه  تأييده  »تأكيد  األربعاء،  أمس 
ليبيا«،  أجل  من  المتحدة  األمم  عمل  لخطة 
للعمل  الليبيين  جميع  إلــى  »دعوته  مكررا 
السياسية  العملية  في  التوفيق  من  بروح  معا 
الخاص  الممثل  يقودها  التي  للجميع  الشاملة 
على  مشددا  سالمة«،  غسان  العام،  لألمين 
حل  »لتسيير  المتحدة  األمــم  دور  أهمية 
سياسي يقوده الليبيون للتحديات التي تواجه 

ليبيا«.
المبذولة  الجهود  بجميع  البيان  ورحــب 
جميع  بين  شــامــل  سياسي  حـــوار  لتعزيز 
التي  الهامة  الجهود  ذلك  في  بما  الليبيين، 
الدوليون  والــشــركــاء  ليبيا  جــيــران  يبذلها 
االتــفــاق  إطـــار  فــي  اإلقليمية  والمنظمات 
السياسي الليبي الذي أيده قرار مجلس األمن 
رقم )2259( لسنة 2015، معلنا تأييده لدعوة 
تجميع  إلــى  المتحدة  لألمم  الــعــام  األمــيــن 

مختلف المبادرات تحت قيادة األمم المتحدة.
»االتفاق  أن  األمــن  مجلس  رئيس  وأكــد 
الصالح  الوحيد  اإلطار  يمثل  الليبي  السياسي 
تنفيذه  الليبية، ويظل  السياسية  األزمة  إلنهاء 

االنتخابات  ــراء  إلج أساسية  بأهمية  يتسم 
وإتمام عملية االنتقال السياسي«.

الحالة  إزاء  قلقه  عن  األمن  مجلس  وأعرب 
مهيبا  درنة«،  في  »خاصة  ليبيا  في  اإلنسانية 
مكررا  النفس،  ممارسة ضبط  األطراف  بجميع 
األطــراف  جميع  امتثال  ضــرورة  على  التأكيد 
الدولي  القانون  أحكام  بموجب  اللتزاماتها 
المدنيين  باحترام  يتعلق  فيما  اإلنساني 
وصول  كفالة  أهمية  على  مشددا  وحمايتهم، 
المدنيين دون  إلى  اإلنسانية  المساعدة  أفراد 

عوائق.
يأخذ  األمن  مجلس  أن  إلى  البيان  وأشــار 
واألمنية  السياسية  الحالة  أن  اعتباره  في 
كما  تستمر«،  أن  يمكن  »ال  ليبيا  في  الراهنة 
الليبيين  جميع  من  المدوي  »النداء  إلى  أشار 
وشاملة  مصداقية  ذات  انتخابات  لتنظيم 
موحدة  ليبيا  ــل  أج مــن  وسلمية  للجميع 

ومستقرة«.
»باألعمال  ترحيبه  األمــن  مجلس  وأعلن 
بها  تقوم  التي  الجارية  التقنية  التحضيرية 
الليبية،  والمؤسسات  الوطني  الوفاق  حكومة 
العليا  الوطنية  المفوضية  ــك  ذل فــي  بما 
بما  الوطنية،  االنتخابات  لتنظيم  لالنتخابات، 
في  تحقق  الــذي  النجاح  الــذي  النجاح  يشمل 
الناخبين«،  تسجيل  عملية  من  األولى  الجولة 
الموجهة  بالدعوة  علما  أحيط  أنه  إلى  مشيرا 
أجل  من  مايو   21 في  األممي  المبعوث  من 
وقت  أقــرب  في  ليبيا  في  االنتخابات  تنظيم 

ممكن »شريطة توافر الظروف المناسبة«.
إلى  األعضاء  الــدول  جميع  المجلس  ودعــا 
بناءة  بصورة  العمل  على  الليبيين  جميع  حث 
والتشريعية  التقنية  المتطلبات  توافر  لضمان 
االنتخابات  إلجراء  الالزمة  واألمنية  والسياسية 
جديدة  جولة  تنظيم  ذلك  في  بما  الوطنية، 
المناسب  التمويل  وتوفير  الناخبين،  لتسجيل 
التشريعات  ووضع  األمنية  الترتيبات  واتخاذ 
مشاركة  تعزيز  عن  الالزمة، فضال  االنتخابابية 

السياسية بصورة  العملية  المرأة وتمثيلها في 
بما  الرجل،  مع  المساواة  قدم  وعلى  مجدية 

في ذلك العملية االنتخابية.
األولــى  المرحلة  بنجاح  المجلس  ــب  ورح
أطلقها  التي  الوطني  المؤتمر  عملية  من 
 27 في  اجتماعا   42 بتنظيم  األممي  المبعوث 
مدينة وبلدة ليبيا، كما رحب باإلجراء السلمي 
البلدي  للمجلس  انتخابات  ألول  والمنظم 
معتبرا  مايو،   12 في   ،2015 عام  منذ  الزاوية 
االنتخابات  من  سلسلة  ببدء  يأذن  ذلك  أن 

البلدية التي ستجرى في جميع أنحاء البلد.
ولده  الذي  بالزخم  األمن  كما رحب مجلس 
استضافه  الذي  بليبيا  المعني  الدولي  المؤتمر 
في  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
المجلس  رئيس  بحوار  مايو   29 يوم  باريس 
النواب  مجلس  ورئيس  السراج  فائز  الرئاسي 
الليبي  الوطني  الجيش  وقائد  صالح،  عقيلة 
األعلى  المجلس  ورئيس  حفتر،  خليفة  المشير 
المتحدة  األمم  برعاية  المشري،  خالد  للدولة 

وحضور ممثلين عن المجتمع الدولي.

األطــراف  بالتزام  كذلك  المجلس  ورحــب 
في  المبين  النحو  على  المؤتمر  في  المشاركة 
إعالن باريس، بالعمل بصورة بناءة مع األمم 
برلمانية  انتخابات  إجــراء  أجل  من  المتحدة 
واحترام  مصداقية،  وذات  سلمية  ورئاسية 
الرئيسي  بالدور  مقرا  االنتخابات،  تلك  نتائج 
األطــراف  مع  التشاور  في  األممي  للمبعوث 
الدستوري  األســاس  وضــع  أجــل  من  الليبية 
االنتخابية  القوانين  واعتماد  لالنتخابات 

الالزمة.
بالتزامات  »علما  ــن  األم مجلس  وأحــاط 
الخطوات  بالمضي قدما بهذه  الليبيين  القادة 
ــي اإلطـــار الــزمــنــي الــمــحــدد في  الــهــامــة ف
العمل  على  إياهم  مشجعا  باريس«،  إعــالن 
رحب  كما  لتنفيذها.  األممي  المبعوث  مع 
أساس  وضع  بأهمية  األطــراف  هذه  باعتراف 
دعمه  جديد  من  مؤكدا  لالنتخابات،  دستوري 
السلطات  مع  األممي  المبعوث  لمشاورات 
وجدول  الدستور  العتماد  اقتراح  بشأن  الليبية 

زمني لذلك.
األعضاء  الدول  جميع  األمن  مجلس  وشجع 
المبذولة  للجهود  الكامل  الدعم  تقديم  على 
سيما  »وال  بهم  مهيبا  األممي،  المبعوث  من 
األطراف  تواصل حث جميع  أن  المنطقة،  دول 
األمم  مع  البناءة  المشاركة  على  ليبيا  في 
التزام  يالحظ  أنــه  إلــى  مشيرا  المتحدة«، 
مؤتمر  بتنظيم  باريس  مؤتمر  في  المشاركين 
تنفيذ  متابعة  أجل  من  للجميع  شامل  سياسي 
المتحدة،  األمــم  رعاية  تحت  باريس،  إعــالن 
»من  األممي  المبعوث  حدده  لما  احترام  وفي 

إطار زمني وطرائق لذلك«.
ختام  فــي  الــدولــي  ــن  األم مجلس  وطلب 
العام  األمين  من  رئيسه  عن  الصادر  البيان 
حسب  تقريرا  »يــقــدم  أن  المتحدة  لألمم 
السلطات  مع  مشاورات  إجراء  وبعد  الضرورة 
المقبلة  للمراحل  البعثة  دعــم  عن  الليبية، 

المفضية إلى االنتخابات الوطنية«.

نيويورك - الوسط

مجلس األمن يدعوإلى وقف دعم املؤسسات املوازية في ليبيا
طالب الليبيين بتحسين المناخ لالنتخابات الوطنية

تشجيع األطراف الليبية على 
العمل مع سالمة لتنفيذ الجداول 

الزمنية الجتماع باريس



يشكل  البريقة«   - »أجدابيا  طريق  زال  ال 
الحوادث  كثرة  بسبب  للمارين،  كابوسا 
الذي  المزدوج،  غير  الطريق  يشهدها  التي 
يقطعه اإلبل الطليقة بين حين وآخر، حيث 

تمثل خطرا يالحق سائقي السيارات.
يقول المواطن سالم سعيد لـ»الوسط« 
النظام  عهد  منذ  متواصلة  األزمـــة  إن 
»الحكومة  بأن  أنباء  ترديد  السابق، وسط 
ينهي شالل  مزدوج  طريق  بإنشاء  ستقوم 
لكنها  البريقة،   – أجدابيا  على طريق  الدم 
وعود كاذبة«، مشيرا إلى أن المناطق التي 
يعاني سكانها من هذا الطريق تقع ضمن 
الشركات  لكن  النفطي،  بالهالل  يعرف  ما 
النفطية لم تعر هذا الطريق اهتماما، رغم 

امتالكها اإلمكانيات الالزمة لصيانتها.
عليه  أطلق  الطريق  هــذا  أن  وأضــاف 
اسم »طريق الموت« نتيجة كثرة الحوادث 
عليها،  تحصل  التي  المميتة  المرورية 
األزمة  لتلك  المسؤولين  تجاهل  أن  معتبرا 
المعاناة  بحجم  معرفتهم  »عــدم  بسبب 

كونهم يتنقلون عبر الطائرات الخاصة«.
وقال أحد سائقي الشاحنات يدعى أحمد 
سائقي  أحد  تنبيه  »لــوال  إنه  العزيز  عبد 
الضوئية الصطدمت  باإلشارة  له  السيارات 
بإعداد  المنتشرة  الطليقة  األبــل  بإحدى 
والبريقة،  األربعين  منطقتي  بين  ما  كبيرة 
الجهات  مطالبا  يراقبها«،  ــي  راع دون 
الرسمية اتخاذ ما يلزم لمنع أصحاب اإلبل 
الطريق  على  بمفردها  ترعى  تركها  من 

السريع.

الحكومية  الجهات  تريد  »كم  وتساءل: 
بالدولة أن يصل عدد ضحايا هذا الطريق 
الــذي  والفقد  األلــم  بحجم  تشعر  حتى 
الطريق  يستخدم  مــن  كــل  منه  يعاني 

ومناشدة  صوت  إلى  تحتاج  وكم  المميت، 
وتمنع  األمــنــيــة  الــجــهــات  تتحرك  حتى 
الذين  الطريق  على  الطليقة  اإلبل  أصحاب 

يتركونها بال مباالة أو ضمير«.
من  كبيرة  أعــدادا  »الوسط«  ورصــدت 
الرابط  السريع  الطريق  على  الطليقة  اإلبل 
األربعين  ومنطقة  إجدابيا  مدينة  بين 
الساطع في منطقة  النجم  إلى جامعة  غربا 
بمفردها  ترعى  أصحابها  تركها  البريقة، 
السيارات  يراقبها وتعطل حركة  راع  بدون 
أمامهم  اإلبل  لمرور  نتيجة  الطريق  على 
تسبب  أن  إحداهما  كادت  مفاجئ  بشكل 
في تصادم بين سيارتين لوال يقظة سائق 

إحدى الشاحنات.

اتفقت المنطقة األمنية الثالثة على خطة أمنية 
خالل عيد الفطر المبارك من مديري األمن 

والمنافذ بالمنطقة األمنية الثالثة لتأمين وضبط 
وحفظ األمن، وأشارت المنطقة، عقب اجتماع 
موسع بمديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي، 
بحضور رئيس المنطقة األمنية الثالثة العقيد 
الصادق مفتاح عمر اللواطي ومديري األمن، 

إلى تبادل المعلومات عن طريق الغرف األمنية 
بالمديريات وإحالة المواقف األمنية إلى رئيس 

الغرفة األمنية، وضرورة بذل المجهودات 
والتعاون بين أعضاء المنطقة األمنية الثالثة، 
حتى يتم فرض السيطرة األمنية الكاملة على 

المنطقة.
وقال الناطق باسم مديرية أمن المرج، النقيب 
أحمد ضوء المسماري في تصريح إلى »الوسط«، 

إن االجتماع ناقش آخر المستجدات والتطورات 
األمنية في نطاق تخصصهم، وخرجوا بعديد 

التوصيات أبرزها ضرورة اإلبالغ الفوري عن أي 
طارئ في حينه.

وتتضمن الخطة متابعة عملية دخول البواخر 
التي تدخل ميناء بنغازي البحري، التي تحمل 

حموالت للمنطقة الشرقية وإعداد كشف بها، 
وإخطار وزارة الداخلية حول السيارات واآلليات 

العاطلة لتصليحها بعد إحالة الكشوفات الخاصة 
بالسيارات، وكان وزير الداخلية بالحكومة 

الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، أعلن في 
مايو الماضي إنشاء خمس مناطق أمنية تضم 

مديريات األمن المتقاربة جغرافيًّا ويرأسها أقدم 
الضباط من مديري األمن في تلك المناطق.

اجراءات تأمني بالشرقية 
في عيد الفطر

الوطني  الوفاق  التعليم بحكومة  تعكف وزارة 
التعليم  هيكلة  إلعــادة  مخطط  دراســة  على 
خاصة المرحلة الثانوية للتناسب مع المعايير 
إلغاء  بنودها  بين  من  تتضمن  الدولية، 
المرحلة  هذه  من  واألدبــي  العلمي  شعبتي 
التي  الشاملة،  الثانوية  بنظام  واستبدالهما 
الطلبة  لجميع  موحدة  الدراسة  فيها  ستكون 

في هذه المرحلة.
معايير  تطبيق  الـــوزارة  تــحــاول  وبينما 
القطاع  فــإن  التعليمي  النظام  في  دولية 
رأسها  على  عديدة  ــات  أزم يعاني  ــزال  ي ال 
المدارس  وتضرر  الرواتب  وتأخر  التمويل 
العديد  في  وقعت  التي  المواجهات  بسبب 
القائم خطوة  الهدف  المناطق، ما يجعل  من 
أم  إلحاحا،  أكثر  أخرى  خطوات  قبل  استباقية 
الخطوات  لمزيد من  تقود  التي  الخطوة  أنها 

اإلصالحية.
التعليم  ــر  وزيـ ــدر  أصـ اإلطـــار  هــذا  فــي 

الدكتور  الوطني  الوفاق  بحكومة  المفوض 
فنية  لجنة  بتشكيل  قرارا  عبدالجليل،  عثمان 
حيث  الثانوي،  التعليم  مرحلة  هيكلة  إلعادة 
المستخدم في معظم  الجديد هو  النظام  إن 
الدول المتقدمة، والذي يتيح الفرصة للطالب 
دراسته  فــي  يرغب  تخصص  أي  باختيار 
لالنخراط  مضطرا  يكون  أن  دون  الجامعية 
مبكرة  حـــدودا  ويــضــع  بعينه  ــجــاه  ات فــي 

لخياراته.
مدة  المشكلة  الفنية  اللجنة  الوزير  وأمهل 
للمقترح؛  دراستها  بنتيجة  لموافاته  شهرين 
اللجنة  اعتماد  حال  في  للوزارة  يتسنى  حتى 
لتنفيذه  االستعداد  في  الشروع  المقترح  هذا 
والخطة  والمقررات  المناهج  تأليف  حيث  من 
الدراسية الالزمة، على أن يبدأ تنفيذ المقترح 

مع بداية العام الدراسي 2021-2020.
التعليم  وزارة  تــجــري  فيما  ــذا  ه يــأتــي 
التي  العامة  الثانوية  المتحانات  استعدادات 
مدرجات  فــي  مــرة  ألول  الــعــام  هــذا  تجري 
تقييم  بهدف  المناطق،  كافة  في  الجامعات 
تقييما  للطالب  الدراسي  التحصيل  مستوى 

حقيقيا يساعد على تحقيق اإلنصاف والكفاءة 
وتكافؤ  االجتماعية  العدالة  مستوى  ويرفع 

الفرص بينهم.
ينعكس  أن  التعليم  وزارة  وتستهدف 
والعملية  الجامعات  على  إيجابا  المشروع 
التعليمية وذلك بتحسين مخرجاتها، إذ يأتي 
المشروع في إطار خطة الوزارة لتطوير نظم 
اعتماد  شملت  التي  والتقويم،  االمتحانات 
وتغيير  الطالب  لتقييم  التراكمي  المعدل 

التوزيع النسبي للدرجات.
في سياق متصل حذر وزير التعليم مراقبي 

بتنفيذ  يلتزموا  لم  الذين  بالبلديات  التعليم 
التعليمية  للمؤسسات  الوظيفي  الــمــالك 
مهامهم  مــن  بإعفائهم  لــهــم،  التابعة 
عقوبات  وتنفيذ  التحقيق  إلــى  وإحالتهم 
العمل  من  الفصل  حد  إلــى  تصل  مشددة 
مراقبي  الوزير  أمهل  حيث  نهائي،  بشكل 
لتقديم  واحــدا،  أسبوعا  بالبلديات  التعليم 
صيغته  فــي  ببلدياتهم  الــخــاص  الــمــالك 

النهائية للوزارة.
في  تأخير  »أي  أن  ــى  إل ــر  ــوزي ال وشــدد 
العاملين  حرمان  عليه  المالك سيترتب  تنفيذ 
بالمؤسسات التعليمية التابعة لتلك المراقبات 
من تقاضي مقابل عالوة الحصص الدراسية، 
المدارس  عن  التشغيلية  الميزانية  وحجب 
صرفها  المقرر  بلدياتهم  نطاق  في  الواقعة 
بحجب  تحذيره  مواصال  الــعــام«،  هــذا  لهم 
إلى  التعليم  لمراقبات  التسييرية  الميزانية 
أن  مؤكدا  الوظيفي،  المالك  استكمال  حين 
»حرصه على أن يتقاضى جميع المعلمين في 
التخاذ  دفعه  ما  هو  الحصة  عالوة  ميزة  ليبيا 

إجراءات صارمة في هذا الشأن.

عادت اإلضرابات الفئوية تطل من جديد خالل 
على  بليبيا،  مناطق  عدة  في  الجاري  األسبوع 
خلفية األزمات التي تشهدها بعض المؤسسات 
أزمات  عن  فضال  أشهر،  لعدة  الرواتب  وتأخر 

التوظيف.
طبرق،  جامعة  موظفو  نظم  جانبهم  من 
األحد، إضرابا كامال عن العمل، احتجاجا على ما 
وصفوه بـ»إجحاف لحقوق الموظفين بالجامعة 
لرواتبهم«  الجديدة  المالية  المنظومة  فى 

حسب بيان أصدروه.
وأكد الموظفون في البيان، إيقاف العمل فى 
لمطالبهم،  االستجابة  حين  إلى  طبرق  جامعة 
بحقوق  تهتم  لم  الحكومة  »أن  إلى  مشيرين 
الموظف الجامعي من حيث اإلعانات واإلضافي 

واالشتراكات وغيرها«.
المالية  وزير  طبرق  جامعة  موظفو  وطالب 
والتخطيط بالحكومة الموقتة بسرعة االستجابة 
اإلضراب  في  استمرارهم  مؤكدين  لمطالبهم، 

عن العمل بالجامعة من تاريخ إعالن البيان.
نقابة  قـــررت  حــيــن  ــكــرر  ت نفسه  األمـــر 
بمدينة  المختار«  »عمر  جامعة  في  الموظفين 

البيضاء، دخول العاملين في إضراب عن العمل 
ورود  عــدم  على  احتجاجا  مدني،  وعصيان 
األولى  األربعة  لألشهر  المالية  مخصصاتهم 

اجتماعا  النقابة  وعقدت  الــجــاري،  العام  من 
الليبية  الجامعات  موظفي  نقابة  رئيس  حضره 
ورئيس  الموقتة،  الحكومة  في  التعليم  بوزارة 
المختار«،  »عمر  جامعة  موظفي  نقابة  وأعضاء 
األقسام  ورؤســاء  والمكاتب  اإلدارات  ومديرو 

والموظفون.
الموضوعات  من  جملة  الحاضرون  وناقش 
المتعلقة بموظفي الجامعة، من بينها اإلجراءات 
المالية المستحقة لهم، المتمثلة في صرف بدل 
العمل اإلضافي وبدل السبت وهي استحقاقات 
اإلعالمي  المكتب  ــال  وق للموظفين،  فعلية 
بمرتبات  الخاصة  المالية  المخصصات  إن 
العام  من  األولــى  األربعة  لألشهر  الموظفين 
مرتبات  ورود  عدم  عن  فضال  ترد،  لم  الجاري 
شهري مايو ويونيو رغم التواصل والمراسالت 

مع الجهات المختصة.
عصيان  في  دخلوا  الموظفين  أن  وأوضــح 
قانون  وأيضا  المرتبات  بسبب  مفتوح  مدني 
كبيرة،  مشاكل  عليه  ستترتب  الذي  الجامعات 
تنفيذ  حتى  مستمر  العصيان  أن  مــؤكــدا 

مطالبهم وصرف مستحقاتهم المالية.

بسبب الرواتب.. اإلضرابات الفئوية تطل برأسها من جديد
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طرابلس–الوسط

طبرق، البيضاء–الوسط

أجدابيا - صالح ناصف

ضبط شاحنة حليب فاسدة في ترهونة

28 ضحية املشاجرات في بنغازي خالل 10 أيام

خطة أمنية لطرابلس الكبرى

الحرس  جهاز  ــات  دوريـ وحــدة  ضبطت 
األجهزة  مع  بالتعاون  ترهونة،  البلدي 
األمنية في البلدية، شاحنة محملة بكميات 
في  الصالحية  منتهية  الحليب  من  كبيرة 
اإلعالمي  المكتب  مدير  وقــال  المدينة، 
والعالقات العامة بالمجلس البلدي ترهونة 
األجهزة  إن  لـــ»الــوســط«،  سعيد  محمد 
من  التأكد  بعد  الشاحنة  حجزت  األمنية 
منتهية  تحملها  التي  الحليب  كميات  أن 
الصالحية وغير صالحة لالستهالك البشري 

وذات مواصفات متدنية.
ــراءات  ــ اإلج بتشديد  سعيد  وطــالــب 
بحق  اتخاذها  سيتم  التي  والعقوبات 
وقضايا  للقوانين  وفقا  الشاحنة  صاحب 
أغذية  خاصة  الغذائية،  المواد  تهريب 
مازالت  التحقيقات  أن  مبينا  األطــفــال، 
حول  المعلومات  كل  الستكمال  مستمرة 

القضية.
مهتمة  األمــنــيــة  الــجــهــات  أن  ــد  وأكـ

في  ساهمت  التي  الجهة  إلى  بالوصول 
الفاسد،  الحليب  من  الكمية  هذه  دخول 
أن  أم  وحيدة  كمية  كانت  إن  ما  ومعرفة 
تخزين  فيها  تم  أخرى  مستودعات  هناك 

كميات من نفس عينة الحليب.
وأشار مدير المكتب اإلعالمي والعالقات 
تــرهــونــة،  الــبــلــدي  بالمجلس  الــعــامــة 
في  التجار  بعض  أن  إلــى  سعيد،  محمد 
من  الكميات  هذه  لشراء  يلجأون  السوق 
السوق  في  بيعها  ــادة  إلع المستفيدين 

بأسعار مرتفعة.
في  نقصا  الليبية  ــواق  األسـ وتشهد 
السلع، فضال عن ارتفاع موسمي في أسعار 
المواد الغذائية مع حلول شهر رمضان في 
كل عام، فيما تتفاقم األزمة هذا العام مع 
ارتفاع السلع في األسواق المحلية فى ظل 
إذ  المصارف،  في  المالية  السيولة  تراجع 
تجاوز االرتفاع في أسعار بعض السلع أكثر 

من 100%.

بين  28 ضحية  المسحلة  االشتباكات  خلفت 
المسلحة  المشاجرات  جراء  وقتيل؛  مصاب 
رمضان  من شهر  األولــى  أيام  الـــ10  خالل 

المبارك.
وذكرت مصادر طبية أن مستشفى الجالء 
للجراحة والحوادث في بنغازي استقبل قتيلين 
المشاجرات  جراء  نارية،  بأعيرة  مصابا  و26 
المسلحة خالل الـ10 أيام األولى من رمضان، 
محمود  جثماني  المستشفى  تسلم  حيث 
محمد شحات )27 عاما(، الذي قتل بآلة حادة 
في مشاجرة، ومنير صالح إدريس المغربي، 
 26 استقبل  بينما  ــاري،  ن بعيار  قتل  الــذي 
»البسيطة«  بين  متفاوتة  إصاباتهم  مصابا 

و»المتوسطة« و»الحرجة«.

مصابي  جميع  أن  المصادر  وأوضــحــت 
الفئات  أغلب  وأن  الشباب،  من  المشاجرات 
و20  عاما   17 بين  تتراوح  للشباب  العمرية 
للجراحة  الجالء  مستشفى  واستقبل  عاما، 
والحوادث في بنغازي 4017 حالة من ضحايا 
واالعتداءات  المسلح  والسطو  المشاجرات 
 3039 مقابل   ،2017 العام  خالل  المنزلية 
2016، و1635 حالة خالل  العام  حالة خالل 

العام 2015.
وتعاني بنغازي كغيرها من المدن الليبية 
فوضى انتشار السالح الذي عجزت الحكومات 
النظام  سقوط  منذ  جمعه  عن  المتعاقبة 
السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا 

في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

طرابلس  في  األمنية  األجــهــزة  تعكف 
على  للسيطرة  أمنية  خطط  تنفيذ  على 
عقد  مــن  أشــهــر  قبل  األمــنــي  الــوضــع 
الجاري،  الشهر  نهاية  مقررة  انتخابات 
الهيئة  بديوان  اجتماع  استعرض  حيث 
أمنية  خطة  الوطنية  للسالمة  العامة 
ومنع  الكبرى،  طرابلس  لتأمين  محكمة 

أي خروقات أمنية.
بحكومة  الداخلية  لوزارة  بيان  وأشار 
ضم  االجتماع  أّن  إلى  الوطني  الوفاق 
الغرفة  رئيس  برباش  رمضان  العميد 
طرابلس  لتأمين  المشتركة  األمنية 
الجوادي  عبدالسالم  والعميد  الكبرى، 
الوطنية،  السالمة  هيئة  رئيس  الطبيب 
رئيس  نائب  مختار  إمحمد  والعميد 
من  وعضو  الوطنية،  السالمة  هيئة 
علي  والعقيد  الليبية  المخابرات  جهاز 
رئيس  العكاري  فيصل  والعقيد  الصغير، 

العالقات بمديرية أمن طرابلس،  مكتب 
رئيس  نائب  هشكل  ميلود  والعميد 

الغرفة األمنية المشتركة.
وزيــر  لــقــرار  تنفيًذا  ــاء  ج االجــتــمــاع 
القاضي بإنشاء غرفة  المفوض  الداخلية 
أمنية مشتركة لتأمين طرابلس الكبرى، 
بين  والتعاون  واألمان  األمن  ولتفعيل 
لوزارة  التابعة  األمنية  األجهزة  جميع 
قد  أمنية  خروقات  أي  لمنع  الداخلية 
وممتلكات  ــأرواح  لـ وحماية  تــحــدث، 
ــاألمــن  ــرة ب ــاه ــج ــم ــيــن وال ــمــواطــن ال

والشرطة.
ــرت  ــمــاضــي فــجَّ ومــطــلــع الــشــهــر ال
بينهم  الــمــســلــحــيــن  مــن  مــجــمــوعــة 
العليا  الوطنية  المفوضية  مقر  انتحاري، 
بطرابلس،  الشعال  لالنتخابات في غوط 
وأضرموا النار داخل المبنى، ما أدى إلى 

مقتل 12 شخًصا وإصابة 8 آخرين.

»أجدابيا – البريقة«.. طريق املوت بسبب »اإلبل الطليقة«

إلغاء شعبتي العلمي واألدبي 
من هذه المرحلة واستبدالهما 

بنظام الثانوية الشاملة

أعداد كبيرة من اإلبل الطليقة 
على الطريق السريع الرابط بين 

إجدابيا ومنطقة البريقة

<  موظفو جامعة طبرق يعلنون اإلضراب عن العمل

<  رئيس الغرفة االمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى خالل زيارته مدينة جنزور

غارة أميركية قرب بني وليد
في  األميركية  العسكرية  القيادة  أعلنت 
األميركي  الجيش  أن  )أفريكوم(  أفريقيا 
نفذ غارة جوية »شديدة الدقة« أسفرت 
تنظيم  من  مسلحين  أربعة  مقتل  عن 
غرب  وليد  بني  مدينة  قرب  ــش«  »داع

ليبيا.
أمس  بيان  في  »أفريكوم«  وأوضحت 
أن القوات األميركية شنت الغارة الجوية 
الوطني،  الوفاق  حكومة  مع  بالتنسيق 
يمكنها  ال  أنه  إلى  مشيرة  األربعاء،  فجر 
كان  إن  ما  تحديد  الحالي  الوقت  في 
أم  الغارة  قـتلوا في هذه  هناك مدنيون 

ال.
لن  المتحدة  الواليات  أن  البيان  وأكد 
تتوانى في مهمتها المتمثلة في تحطيم 
اإلرهابية  المنظمات  وتدمير  وتعطيل، 

مؤكدة  المنطقة،  في  االستقرار  وتحقيق 
المستمر  الضغط  على  بالحفاظ  التزامها 
على شبكة اإلرهاب ومنع اإلرهابيين من 

إنشاء مالذ آمن.
في األثناء كشف مصدر أمني في بني 
أن  مؤكدا  األربعة،  القتلى  هوية  وليد، 
العاطي اشتيوي وهو  أحدهم يدعى عبد 
عناصر  وأحــد  ســرت  مدينة  سكان  من 
القتلى  أن  إلى  الفتا  »داعــش«،  تنظيم 
أبوستة،  محمد  وهــم:  اآلخرين  الثالثة 
حويته،  وسليم  المستيرة،  ومعتوق 
إلى  ينتمون  أنهم  أحد  يؤكد  لم  لكن 
القتلى  بــأن  منوها  »داعـــش«،  تنظيم 
لحظة  سيارة  يستقلون  كانوا  األربعة 
بمنطقة  الجوية  بالغارة  استهدافهم 

شيخ قرب بني وليد.

نظام جديد للتعليم.. هل تبدأ الحكومة اإلصالح من نهاية النفق؟
لجنة فنية إلعادة هيكلة القطاع
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روما–وكاالت

بيروت–وكاالت

برلين–وكاالت

دبلوماسيون يناقشون كافة التفاصيل الدقيقة لترتيبات القمة

 استياء تونسي من تصريحات »سالفيني«

الديمقراطيون يدعون ترامب لعدم »تبديد« فرصة تاريخية مع كوريا الشمالية
الشيوخ  مجلس  في  ديمقراطيون  أعضاء  دعا 
إلى  ترامب  دونالد  الرئيس  االثنين،  األميركي، 
لعدم  يانغ  بيونغ  حيال  حازمة  استراتيجية  اعتماد 
تخفيف  معارضين  تاريخية«،  »فرصة  تبديد 
العقوبات عن هذا البلد ما لم يعمد إلى نزع سالحه 

النووي بصورة تامة يمكن التثبت منها.
وإذ أكدوا تأييدهم للقمة التاريخية بين ترامب 
المقررة  أون  جونغ  كيم  الشمالي  الكوري  والزعيم 
في 12 يونيو في سنغافورة والعمل على إنجاحها، 
حذر سبعة أعضاء نافذين من األقلية الديمقراطية 
تشاك  الكتلة  رئيس  بينهم  الشيوخ  مجلس  في 
شومر، الرئيس من توقيع اتفاق مهما كان الثمن، 

واضعين شروطًا للموافقة على أي اتفاق.
وقال أكبر مسؤول ديمقراطي في لجنة العالقات 
روبرت  السيناتور  الشيوخ  مجلس  في  الخارجية 
ميننديز للصحفيين: »مع اقترابنا من قمة قد تكون 
استراتيجية  للرئيس  يكون  أال  أخشى  تاريخية، 
يجازف  وأن  الشمالية،  كوريا  حيال  حقيقية محددة 
معرضًا  تاريخية،  تكون  أن  يمكن  فرصة  بتبديد 

أمننا وأمن حلفائنا للخطر«.
وقال شومر من جهته: »نأمل أن ينجح الرئيس 
قادرًا  يكون  أن  حقًا  نأمل  السالم.  إلى  سعيه  في 
على التوصل إلى اتفاق مستديم ومتين. لكن على 
الرئيس أن يكون مستعدًا لمغادرة الطاولة إن لم 
يكن من الممكن الحصول على اتفاق جيد، وعليه 
الكافي  الوقت  ألخذ  استعداد  على  يكون  أن  أيضًا 

لبناء اتفاق جيد«.
أن  ترامب  إلى  الديمقراطيون في رسالة  وكتب 
الشمالية  كوريا  عن  العقوبات  يخفف  اتفاق  »أي 
سواء ضمنيًا أو بصراحة لقاء أي شيء غير االلتزام 
والبالستية  النووية  ترسانتها  تفكيك  بواجب 

بصورة يمكن التثبت منها سيكون اتفاقًا سيئًا«.
إزالة  وذكروا في طليعة مطالبهم بهذا الصدد 
والكيميائية  النووية  الشمالية  كوريا  أسلحة  »كل 
»العمل  إلى  األبيض  البيت  ودعوا  والبيولوجية«. 

مع الكونغرس طوال العملية الدبلوماسية«.
وحذر شومر بأنه إذا ما وقعت إدارة ترامب اتفاقًا 
غير مرٍض، فإن الجمهوريين والديمقراطيين على 
استعداد  على  سيكونون  الكونغرس  في  السواء 
في  كبيرة  مرونة  الرئيس  »يملك  وقال:  للتحرك. 
ما يتعلق بالعقوبات لكن يبقى بإمكان الكونغرس 
إقرار عقوبات إلزامية أو تمرير قوانين تمنع الرئيس 

من استخدام صالحياته برفعها«.
وأعلن البيت األبيض أن فريقًا يضم عسكريين 
وأمنيين موجود في سنغافورة »إلنجاز التحضيرات 

األخيرة« للقمة المقررة الثالثاء.
استعدادات اللحظات األخيرة

الستضافة  سنغافورة  تأهبت  أخرى،  ناحية  من 
تمت  حيث  وكيم،  ترامب  بين  المرتقبة  القمة 
إماطة اللثام عن جوانب من كواليس االستعدادات 
التفاصيل بدقة  التفكير في كل  القمة، وتم  لهذه 

متناهية.
ظهرت  حتى  مؤكد  شبه  اللقاء  بات  أن  وما 
أسئلة جديدة عن الترتيبات النهائية والشكل الذي 
سيسير به اللقاء، ليس فقط ألنه من غير المألوف 
أن يلتقي زعيما دولتين على أرض دولة ثالثة بعيدًا 
باستثناء ما يجري في التجمعات واللقاءات الدولية.

فترتيبات القمة مهددة بأن يفسدها واحد من 
والخروج  المفاجأة  حب  فيهما  المعهود  الزعيمين 
عن النص، وهو ما يجعل مهمة الوفدين األميركي 
سنغافورة  إلى  وصال  اللذين  الشمالي  والكوري 
تجربة  التفاصيل  هذه  إلنهاء  الماضي  األسبوع 
شاقة ومهددة بالتغيير، كما جرى في مصير القمة 
»نيويورك  جريدة  إليه  أشارت  حسبما  نفسها، 

تايمز«.

موقع  من  بدءًا  البنود  كافة  الجانبان  وناقش 
لهم  المسموح  وهوية  زعيم  كل  وموقع  اللقاء 
بالتواجد في المكان وصواًل إلى عدد وجبات الطعام 
به  سيهادي  بما  ومرورًا  واالستراحات،  والشراب 
الهدايا  هذه  ثمن  يدفع  ومن  بعضهما،  الجانبان 

والسيارات التي سيتحرك بها الزعيمان.
األولوية  سيمثل  الرجلين  تأمين  أن  شك  وال 
سنغافورة  على  تقع  التي  المهمة  وهي  الكبرى، 
وكوريا  المتحدة  الواليات  لكن  رسميًا.  المضيفة 

الشمالية سيضيفان ما يحمي زعيم كل منهما من 
إجراءات خالل الزيارة. ويصطحب الرئيس األميركي 
كالعادة حشدًا من المسؤولين عن أمنه من حرس 
ذلك  في  بما  وطائرات،  مصفحة  وسيارات  رئاسي 
الزعيم  أما  بـ»الشبح«.  المعروفة  الضخمة  سيارته 
شبه  الخارجية  زياراته  فسجل  الشمالي  الكوري 
األبعد  المسافة  لتكون  الزيارة  هذه  وتأتي  خاٍل، 
في  السلطة  تولى  منذ  بالده  خارج  يقطعها  التي 
على  قطعها  له  رحلة  أطول  وكانت   .2011 العام 

الصحف  ونقلت  بكين.  إلى  الشهير  قطاره  متن 
الشمالي  الكوري  الوفد  مصادر  عن  السنغافورية 
سيستخدمها  التي  السيارات  نوع  يكون  أن  طلبه 

كيم مماثاًل لما سيرتاده الرئيس األميركي.
التي  األسباب  من  واحد  األخير  العامل  وهذا 
للرئيس  اللقاء  في  والقوة  األفضلية  تعطي 
وهو  سابقون،  دبلوماسيون  يرى  كما  األميركي 
الرغم  وعلى  مريح.  غير  وضع  في  نظيره  يجعل  ما 
إال  رسميًا،  يعلن  لم  التاريخي  اللقاء  موقع  أن  من 
أن إشارات كثيرة تتجه إلى فندق »شانغري« لكونه 
األميركيين  للرؤساء  المفضلة  األماكن  من  واحدًا 
السابقين، فيما توقع مسؤول سنغافوري سابق أن 

يكون منتجع جزيرة سينوتسا.
تجعل مضيفي  أن  الشمالية  كوريا  اعتادت  كما 
حدث  مثلما  الزيارات،  كلفة  يتحملون  مسؤوليها 
جارتها  استضافته  الذي  الشتوي  األولمبياد  في 
الجنوبية وتحملت هي في المقابل إقامة وتنقالت 
الزعيم  شقيقة  ضم  الذي  الكوري  الوفد  وغذاء 
المليون  نصف  من  اقتربت  مبالغ  وهي  الشمالي، 
هذه  األمر  يتولى  من  حول  األسئلة  وتثير  دوالر، 

المرة.
الفاتورة  اللقاء يبقى السؤال عن دفع  وفي هذا 
وصاحب األفضلية في بنود القمة واحدًا من أسئلة 
كثيرة أخرى عن هوية من يختار أنواع الطعام ومن 
يدخل القاعة أواًل، وهي أمور تحسم إجابتها حقيقة 
من يستضيف اللقاء ويملك األفضلية فيه، وتضيف 

المزيد من الترقب لنتائج القمة والمتوقع منها.
في  سنغافورة  حانات  بدأت  متصل،  سياق  في 
المشروب  على  تحتوي  جديدة  توليفات  إعداد 
الكحولي الكوري السوجو؛ احتفااًل بالقمة المرتقبة 

بين ترامب وكيم يونغ أون.
وقال كارلو إيبانيز، مدير الحانة، »قررنا استخدام 
الكوكا الدايت باعتبارها مشروب ترامب المفضل« 
وكيم  لترامب  صورة  عليه  ملصقًا  أن  وأضاف 

المشروب  وسيقدم  الجديد.  المشروب  سيصاحب 
 14.89( سنغافوريًا  دوالرًا   19.90 بسعر  لفردين 
أن  المستبعد  من  لكن  لالثنين،  أميركيًا(  دوالرًا 
يتبادل الزعيم الكوري الشمالي األنخاب مع ترامب 

الذي ال يحتسي الخمر.
على  أيضًا  الزبائن  »سيحصل  إيبانيز:  وقال 
هذا  طلبهم  عند  العالمي  السالم  عن  ملصق 
هذه  تأتي  أن  جميعًا  »نأمل  وأضاف:  المشروب«. 

القمة بشيء جيد«.
وتتطلع حانة إسكوبار أيضًا لالستفادة من هذه 
الفرصة بطرح مشروبين باسم »ترامب« و»كيم«، 
والثاني  البوربون،  مشروب  أساسها  توليفة  األول 

مشروب أساسه السوجو.
وأكد ترامب يوم الجمعة أنه سيلتقي كيم كما 
مايو،   24 يوم  القمة  إلغاء  إعالنه  رغم  مقررًا  كان 
مشيرًا إلى »عداء« بيونغ يانغ. والقمة المقرر عقدها 
يوم 12 يونيو ستكون األولى من نوعها بين زعيم 

كوري شمالي ورئيس أميركي في السلطة.
إنها خصصت منطقة  وقالت حكومة سنغافورة 
خاص«  لحدث  »منطقة  لتكون  المدينة  بوسط 
القمة  أجل  من  يونيو   14 إلى   10 من  الفترة  في 
أحياء  المنطقة  وتضم  الزعيمين.  بين  المزمعة 
وزارة  بها  وتقع  وأورتشارد،  ونيوتون  تانجلين 
كبيرة  فنادق  وعدة  األميركية  والسفارة  الخارجية 
الذي ذكر كمكان محتمل  منها فندق شانغري-ال، 

لعقد القمة.
الرسمية  الجريدة  موقع  على  اإلعالن  وورد 
ستشدد  الشرطة  بأن  اإلعالن  وأفاد  للحكومة. 
الشخصية  والممتلكات  للناس  الفحص  إجراءات 
الصوت  مكبرات  مثل  أشياء  استخدام  وسيحظر 
القمة  وستناقش  بعد.  عن  الموجهة  والطائرات 
الشمالي  الكوري  النووية  األسلحة  برنامج  إنهاء 

مقابل حوافز دبلوماسية واقتصادية.

واشنطن، سنغافورة–وكاالت

<    كيم جونغ أون<    دونالد ترامب 

<   قريبة أحد المهاجرين التونسيين الذين غرقت سفينتهم قبالة الساحل التونسي <    جوزيبي كونتي

<    آليات تابعة لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة في مدينة منبج

<  ريتشارد غرينيل

الجديد  األميركي  السفير  بطرد  الثالثاء،  األلمانية،  اليسارية  األحزاب  طالبت 
لدى برلين ريتشارد غرينيل، المقرب من الرئيس دونالد ترامب، متهمين إياه 
بالتدخل في شؤون البالد الداخلية والتسبب بتفاقم التوتر في العالقات الثنائية.
تولى غرينيل منصبه الدبلوماسي الجديد في برلين في التاسع من مايو، حيث 
الشركات  إن على  ذاته  اليوم  قال عبر »تويتر« في  الغضب مباشرة عندما  أثار 
الواليات  انسحاب  ترامب  إعالن  مع  بالتزامن  إيران،  مع  التعامل  وقف  األلمانية 

المتحدة من اإلتفاق النووي مع الجمهورية اإلسالمية.
لموقع  بها  أدلى  تصريحات  جراء  األسبوع  نهاية  في  الغضب  مزيد  وأثار 
محافظين  »تمكين  في  أمله  عن  فيها  تحدث  المتشدد  اليميني  »برايتبارت« 

آخرين في أنحاء أوروبا«.
بخطته  كذلك  الدهشة  وأثار 
المحافظ  األلماني  المستشار  استضافة 
المتشدد، سيباستيان كورز، الذي يصفه 
على  بـ»النجم«  األميركي  المبعوث 

الغداء األربعاء المقبل، 13 يونيو.
للحزب  السابق  الزعيم  وقال 
والبرلمان  الديمقراطي  االشتراكي 
بي  »دي  لوكالة  شولز  مارتن  األوروبي 
هذا  به  يقوم  ما  األلمانية:»إن  إيه« 
الدبلوماسية  في  مسبوق  غير  الرجل 

الدولية«.
ألمانيًا  سفيرًا  أن  »لو  وأضاف: 
لتمكين  هناك  إنه  واشنطن  في  قال 
الديمقراطيين لكان طِرد فورًا. آمل بأن 
عهد  مدة  تقليل  إلى  كورز  زيارة  تؤدي 

تعني  التي  »كورز«  كلمة  إلى  بذلك  منوهًا  ألمانيا«  في  كسفير  غرينيل  السيد 
»قصير« باللغة األلمانية.

وقال شولز في وقت سابق إن المندوب األميركي لم يتصرف كدبلوماسي بل 
»كضابط استعماري يميني متشدد«.

من  توضيحات  على  للحصول  األلمانية  الخارجية  وزارة  سعت  جهتها،  من 
أمس  اجتماع  خالل  المسألة  إلى  التطرق  تم  حيث  تصريحاته،  بشأن  غرينيل 
األربعاء بين المبعوث األميركي والمسؤول األلماني الرفيع أندرياس ميكاليس.

وقال وزير الخارجية هايكو ماس: »ستكون هناك بالتأكيد أمور كثيرة ينبغي 
مناقشتها، ولهذا من الجيد أن السفير سيكون ضيف وزير الدولة ميكاليس«.

فاكنكنيخت  سارا  »لينكي«،  المتشدد  اليساري  المعارضة  حزب  زعيمة  لكن 
قالت إن غرينيل أثبت أنه شخص غير مؤهل ليكون سفيرًا.

وقالت لجريدة »دي فيلت«: »ال يمكن لشخص مثل السفير األميركي ريتشارد 
غرينيل، الذي يعتقد أن بإمكانه الهيمنة على أوروبا وتحديد من سيحكم فيها، 

أن يبقى في ألمانيا كدبلوماسي«.
الديمقراطية على محمل  بالدنا  تأخذ سيادة  الحكومة  كانت  »إذا  وأضافت: 
للحديث على فنجان قهوة، بل  االكتفاء بدعوة غرينيل  يتعين عليها  الجد، فال 

طرده مباشرة«. 
وعارض أعضاء مجلس الشيوخ المناهضون لتغريداته التي يعتقد أنها مهينة 
التدخل  االدعاءات بشأن  الواضح ألخذ  ورفضه  السياسة،  النساء في حقل  بحق 
الروسي في االنتخابات األميركية على محمل الجد تعيين غرينيل المؤيد لشعار 

ترامب »أميركا أواًل«.

تمنى أن يحكم المحافظون أوروبا

دعوات في أملانيا لطرد السفير األميركي  كونتي يضع مكافحة »تجارة« الهجرة على رأس أولوياته

الوحدات الكردية تنسحب من منبج في شمال سورية إثر اتفاق أميركي - تركي

كونتي  جوزيبي  الجديد  اإليطالي  الحكومة  رئيس  دافع 
البرلمان عن السياسة »الشعبوية«  الثالثاء بحماسة أمام 
»تجارة«  مكافحة  على  تقوم  والتي  انتهاجها  يريد  التي 

الهجرة وتحفيز النمو واالنفتاح على روسيا.
حكومة  أول  رئاسة  الجمعة  تولى  الذي  كونتي  وقال 
االتحاد  تأسيس  في  شاركت  التي  إيطاليا  في  شعبوية 
األوروبي »إذا كانت الشعبوية معناها االستماع إلى حاجات 

الناس فنحن نتبناها«.
العهد  والحديث  عامًا   53 البالغ  المحامي  هذه  وواجه 
في السياسة والذي لم يكن معروًفا من اإليطالييين قبل 
كلمته  وألقى  جأش  برباطة  الشيوخ  مجلس  أسبوعين، 
من  الثقة  يطلب  أن  قبل  العامة  السياسة  حول  األولى 

البرلمان.
زعيم  مايو  دي  لويجي  النافذان  نائباه  بكونتي  وأحاط 
حركة خمس نجوم المناوئة للمؤسسات وماتيو سالفيني 
زعيم الرابطة اليميني المتطرف. وأعلن رئيس الحكومة أنه 
»الطرفين  هذين  بين  الموقع  الحكومة«  اتفاق  »سيكفل 

اللذين يشكالن غالبية« التحالف.
لتحمّل  استعداده  أبدى  مواطن  »أنا  كونتي  وصرح 
في  التغيير«،  اتفاق  يكفل  وأن  الحكومة  رئاسة  مسؤولية 
إيطاليا  المراقبين في  العديد من  فيه  الذي يطرح  الوقت 

تساؤالت حول مدى استقالليته.
وأكد كونتي األهداف التي يتضمنها »اتفاق« حكومته 
غيرالشرعية  الهجرة  ومكافحة  الضرائب  خفض  وهي 
فقرًا(  األكثر  الندماج  )دخل  للمواطن  راتب  وتخصيص 
وإعادة التفاوض حول بعض القوانين األوروبية بدًءا بتلك 
المتعلقة بالحق في اللجوء بناًء على اتفاق دبلن الذي ينصُّ 
من  المهاجرين  الرئيسي الستقبال  العبُء  يكون  أن  على 

مسؤولية دول نقطة الدخول على غرار إيطاليا.

»أزمة هجرة«
وأكد كونتي أن إيطاليا تركت بمفردها وسط أزمة الهجرة 
طالبي  توزيع  إلعادة  و»إلزامي«  »تلقائي«  بنظام  وطالب 

اللجوء في االتحاد األوروبي.
زادت بشكل كبير  التي  الهجرة  لتجارة  وقال »سنضع حدًا 
في ظل تضامن مزيف«، مستعيدًا نظريات لسالفيني الذي 

يتولى وزارة الداخلية.
الدين  تقليص  ضرورة  كونتي  أكد  أخرى،  جهة  من 
النمو  تشجع  سياسات  عبر  لكن  الهائل  العام  اإليطالي 
أيضًا  وهنا  التقشف.  إجراءات  وليس من خالل  والتوظيف 
منها  قريب  هو  التي  نجوم  خمس  حركة  مطالب  تبنى 

والرابطة.
تمويل  حول  تفاصيل  أي  المقابل  في  يعط  لم  أنه  إال 
أن  يمكن  والتي  الحكومة«  »اتفاق  في  الواردة  اإلجراءات 
في  رغبة حكومته  أكد  أنه  ومع  المليارات.  تقارب عشرات 

اعتماد »ضريبة ثابتة« على الدخل تتراوح بين 15 و20%، 
»أوروبا  كونتي  وصرح  لذلك.  موعدًا  يحدد  لم  أنه  إال 
التي  روسيا  على  انفتاحًا  »سندعم  مضيًفا  بيتنا«،  هي 
عززت في السنوات األخيرة دورها في العديد من األزمات 
الجيوسياسية«، ولو أنه شدد على »االنتماء عن قناعة إلى 

حلف شمال األطلسي«.
على  العقوبات«  لنظام  مراجعة  »سنؤيد  كونتي  وقال 
روسيا، وذلك بعد 24 ساعة من تصريحات للرئيس الروسي 
فالديمير بوتين نفى فيها أي نية ل»زعزعة« أو»تفكيك« 

االتحاد األوروبي.
وبعد تصويت مجلس الشيوخ على منح الثقة لحكومة 
كونتي الثالثاء، كان من المقرر أن يحصل على دعم مماثل 
يتوجه  أن  المقرر  ومن  األربعاء.  أمس  النواب  مجلس  في 
رئيس الحكومة الجديدة إلى كندا حيث يشارك في نهاية 
السبع  مجموعة  قمة  في  األولى  للمرة  الحالي  األسبوع 

ويلتقي نظراءه الغربيين.

استياء تونسي
استغرابها  التونسية  السلطات  أبدت  أخرى،  ناحية  من 
»الشديد« من تصريحات وزير الداخلية اإليطالي، سالفيني، 
والذي اتهم فيها تونس بتصدير المجرمين إلى بالده من 

خالل الهجرة غير المشروعة.
واستدعت وزارة الخارجية االثنين، السفير اإليطالي في 
تونس رايماندو دي كردونا إلبالغه »استغرابها الشديد« 
من التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية اإليطالي، األحد، 
الحر  البلد  »تونس،  فيها:  قال  والتي  صقلية،  جزيرة  في 

والديمقراطي ال يرسل إلى إيطاليا أشخاصًا شرفاء، بل في 
أغلب األحيان وبصفة إرادية مساجين سابقين«.

وجود  حول  التونسي  نظيري  إلى  »سأتحدث  وتابع: 
أن  لي  يبدو  ال  إذ  الشرعيين،  غير  التونسيين  المهاجرين 

هناك حروبًا أوأوبئة أو مجاعات في تونس«.
وكان سالفيني قد توعّد إثر توليه منصب وزيرالداخلية 
بطرد 500 ألف مهاجر غير شرعي من البالد، قائاًل إن هذه 

القضية ستكون من إحدى أولويات الحكومة الجديدة.
اإليطاليين  »عديد  إن  تصريحاته  في  سالفيني  وتابع 
ليس لديهم المأوى المناسب، وليس من المعقول توفير 

مساكن لنصف القارة اإلفريقية«.
أوساط  في  قلقًا  سالفيني  تصريحات  أثارت  وبينما 
آخرون  أعرب  المهاجرين،  حقوق  عن  المدافعة  الجماعات 
عن اعتقادهم بأن أجندة الرجل غير واقعية إلى حد كبير، 
ألن إيطاليا ال تملك الموارد الكافية للقيام بعمليات ترحيل 
جماعية. وأكدت الخارجية التونسية أن تصريحات سالفيني 
»ال تعكس مستوى التعاون بين البلدين في مجال معالجة 
ملف الهجرة، وتنمّ عن عدم إلمام بمختلف آليات التنسيق 
القائمة بين المصالح التونسية واإليطالية لمواجهة هذه 

الظاهرة«.
على  اإليطالي  للدبلوماسي  التأكيد  »تمّ  وأضافت: 
حرص تونس على التواصل مع الحكومة اإليطالية الجديدة 
لتعزيز عالقات الصداقة والتعاون االستراتيجية القائمة بين 

البلدين«.
الداخلية  وزير  أن  اإليطالي  السفير  »أكد  أنه  وبينت 
أخرجت  تصريحاته  أن  التونسية  السلطات  بإبالغ  كلفه 

من سياقها وأنه حريص على دعم التعاون مع تونس في 
مجاالت اختصاصه«.

مأساة على سواحل صفاقس
مأساة  مع  اإليطالي  الداخلية  وزير  تصريحات  وتزامنت 
إنسانية شهدتها الشواطئ التونسية إثر إعالن السلطات 
الثالثاء ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب يقل مهاجرين في 
البحر المتوسط قبالة سواحل صفاقس جنوب شرق البالد 

إلى 57 شخصًا، غالبيتهم من التونسيين.
خليفة  الداخلية،  وزارة  باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
الشيباني، أنه »تم التعرف على هوية 36 تونسيًا من بين 

الجثث و12 أجنبيًا«.
وكان خفر السواحل التونسي تمكن األحد من إنقاذ 68 
شخصًا بينهم 60 تونسيًا، وخمسة من دول أفريقيا جنوب 
مركب  غرق  إثر  وليبي  المغرب  من  وشخصان  الصحراء، 
المهاجرين الذين كانوا يحاولون عبور المتوسط إلى أوروبا 

قبالة محافظة صفاقس بجنوب شرق البالد.
والثالثاء، زار رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، 
جزيرة قرقنة بالقرب من موقع غرق المركب. وقال الشاهد: 
للمغامرة  الشباب  بهؤالء  دفعت  اجتماعية  دواٍع  »هناك 
إضافة إلى حالة اإلحباط واليأس«، مضيًفا: »هناك )...( قلة 

ردع ضد تجار الموت«.
أمنية، وأوضح  ودعا الشاهد إلى ضرورة اتخاذ إجراءات 
»يجب على الحكومة اتخاذ قرارات في اتجاه تعزيز وتأمين 
الجزيرة بطريقة جيدة حتى ال تحصل هذه الفواجع«، مؤكدًا 

أن »عدد المهاجرين في ارتفاع منذ شهر يناير«.

أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية الثالثاء سحب آخر 
قواتها من مدينة منبج في شمال سورية بعدما هددت 
تركيا مرارًا بشن هجوم عليها، في خطوة من شأنها 

تخفيف حدة توتر طال بين أنقرة وحليفتها واشنطن.
للنظام  وفي شرق سورية، قتل 55 مسلحًا مواليًا 
في هجمات متتالية شنها تنظيم »داعش« خالل األيام 
القليلة الماضية ضد مواقع لهم في محافظة دير الزور 

الحدودية مع العراق.
ومنذ أسابيع، تشكل منبج محور محادثات مستمرة 
الى  بموجبها  التوصل  تم  وواشنطن،  أنقرة  بين 
وتنتشر  صدام.  أي  وقوع  لتالفي  طريق«  »خريطة 
في مدينة منبج قوات أميركية وفرنسية من التحالف 

الدولي.
وقالت الوحدات الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة 
»إرهابية« وتخشى أن تؤسس حكمًا ذاتيًا كرديًا على 
العامة  القيادة  »قررت  الثالثاء،  بيان  في  حدودها، 
لوحدات حماية الشعب سحب مستشاريها العسكريين 

من منبج«.
التي تشكل  الديموقراطية،  وطردت قوات سورية 
الوحدات الكردية عمودها الفقري، في أغسطس 2016 
التنظيم من منبج بعد معارك عنيفة وبغطاء جوي من 

التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وأوردت الوحدات الكردية في بيانها انه بعد طرد 
التنظيم من المدينة جرى »تسليم زمام األمور في منبج 
لمجلسها العسكري )...( وقامت قواتنا باالنسحاب من 

المدينة«، لكنها أبقت بطلب من المجلس المنضوي 
»مجموعة  الديموقراطية،  سورية  قوات  في  أيضًا 
مستشارين  بصفة   )...( العسكريين  المدربين  من 
في  العسكري  للمجلس  العون  لتقديم  عسكريين 
مجال التدريب، وذلك بالتنسيق والتشاور مع التحالف 

الدولي«.
بعد  حاليًا  مستشاريها  سحب  الوحدات  وقررت 
»وصول مجلس منبج العسكري إلى االكتفاء الذاتي« 

وفق البيان.
التي  الطريق«  »خريطة  إلى  البيان  يتطرق  ولم 
وزير  بها  قام  زيارة  إثر  أنقرة وواشنطن  لها  توصلت 
الخارجية التركي للعاصمة األميركية مطلع األسبوعا 
لحالي. إال أن المتحدث باسم مجلس منبج العسكري 
شرفان درويش قال إن »هذا االنسحاب جاء بعد االتفاق 

األميركي التركي«.
الخارجية  وزيري  بين  لقاء  غداة  البيان  ويأتي 
األميركي مايك بومبيو والتركي مولود تشاوش أوغلو 
في واشنطن، أكدا خالله »دعمهما لخريطة طريق« 
حول تعاونهما بشأن المدينة الواقعة في ريف حلب 
الشمالي الشرقي وتبعد نحو 30 كيلومتراً عن الحدود 

التركية.

انسحاب بعد اتفاق
ولم تُنشر رسميًا تفاصيل اتفاق »خريطة الطريق»، إال 
أن مسؤواًل في وزارة الخارجية األميركية قال الثالثاء أن 
الهدف منه هو »اإليفاء بااللتزام األميركي نقل وحدات 
الفرات«، لكن  الكردية الى شرق نهر  حماية الشعب 
المسألة تتعلق »بإطار سياسي أوسع ينبغي التفاوض 

الى ان تطبيقه سيتم »على  حول تفاصيله«، مشيرا 
مراحل تبعًا للتطورات الميدانية«.

وذكرت وكالة األناضول التركية األسبوع الماضي 

الكردية  القوات  المرحلة األولى تقضي بإنسحاب  أن 
في موعد تحدده واشنطن. وفي مرحلة ثانية، بعد 45 
يومًا من تاريخ 4 يونيو ستجري عمليات تفقد عسكرية 

المدينة، على أن تشكل  الطرفين في  مشتركة بين 
الحقًا إدارة محلية جديدة.

سيتم  انه  للصحافيين  األميركي  المسؤول  وأكد 
جدول  وجود  نفى  لكنه  مشتركة«  دوريات  »تشكيل 
زمني محدد. وأوضح »لن يكون االمر سهاًل. التطبيق 
سيكون معقدًا. )ولكن( الجميع سيستفيدون منه ألنه 
سيؤمن استقرار منبج على المدى الطويل«. واكتفى 
تنتهي  حين  المقبلة  المرحلة  الى  »سننتقل  بالقول 

األولى«.
الكردية  للوحدات  األميركي  الدعم  أثار  ولطالما 
غضب تركيا، ما تسبب بتوتر متصاعد بين الدولتين 
الحليفتين، العضوين في حلف شمال االطلسي. وزادت 
أنقرة بشن هجوم  الماضية مع تهديد  الفترة  حدته 
بالتعاون مع فصائل  على منبج، بعد سيطرة قواتها 
الغالبية  لها على منطقة عفرين ذات  سورية موالية 

الكردية في مارس.
وحذر الباحث في المعهد األطلسي أرون شتاين من 
أن انسحاب الوحدات من منبج ال يضمن عدم عودة 
التوتر. وقال »اذا تعرقل تطبيقها، قد يعود الفريقان 
إلى المربع األول«، مشيرًا إلى أنه على قوات سورية 
الديموقراطية أن »تتخذ خطوات تمنع توسيع نموذج 

منبج ليشمل بلدات أخرى«.
من جهته قال مصدر دبلوماسي فرنسي ان باريس 
»ستراقب بيقظة نموذج الحكم الذي سيطبق« بموجب 
ان  »يجب  النظام  هذا  ان  على  مشددا  االتفاق،  هذا 
يكون تعدديا، وأن يمّثل السكان المحليين، وان يحظى 

بموافقتهم« سواء أكانوا عربا ام اكرادا.
»داعش« تصعد هجماتها

في سورية،  عدة  جبهات  على  الكبرى  ورغم خسائره 
كثف تنظيم الدولة »داعش« خالل األسابيع الماضية 
هجماته ضد قوات النظام والمسلحين الموالين لها 
في محافظة دير الزور انطالقًا من جيوب صغيرة يتواري 

فيها في البادية السورية.
وقتل 55 عنصرًا من المسلحين الموالين للنظام 
جديدة  حصيلة  وفق  سورية،  غير  جنسيات  من 
جراء  الثالثاء،  اإلنسان  لحقوق  السوري  للمرصد 
معارك عنيفة أعقبت هجمات متتالية يشنها التنظيم 
لنهر  الغربية  الضفة  على  تقع  قرى  على  األحد  منذ 

الفرات، الذي يقسم المحافظة إلى قسمين.
اثر هجوم جديد شنه مقاتلو  الحصيلة  وارتفعت 
جنوب  صحراوية  منطقة  في  الثالثاء  التنظيم 
دير  محافظي  بين  اإلدارية  الحدود  عند  البوكمال 
الزور وحمص، وقتل خالله عشرة مسلحين موالين 
وينتشر  المرصد.  بحسب  ايرانيان،  بينهم  للنظام 
إلى مجموعات  ينتمون  المنطقة مقاتلون  في هذه 
اهلل  وحزب  وأفغانستان  والعراق  ايران  من  شيعية 

اللبناني.
السيطرة  من  هجماته  جراء  التنظيم  وتمكن 
الرمادي والجالء، ليقطع بذلك  أربع قرى بينها  على 
البوكمال  مدينة  بين  الواصلة  الرئيسية  الطريق 
مركز  الزور،  دير  ومدينة  الشرقي  الريف  اقصى  في 

المحافظة.
وبعد خسارته الجزء األكبر من مناطق سيطرته في 
سورية، لم يعد تنظيم »داعش« يتواجد اال في جيوب 
محدودة موزعة ما بين البادية السورية ومحافظتي دير 

الزور والحسكة وجنوب البالد.

»داعش« يصعد و»العفو الدولية« تدين قتل التحالف مدنيين
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»حكومتنا الرشيدة.. خلتنا على الحديدة«

إضراب عام في األردن واستمرار االحتجاجات رغم إقالة الحكومة

واشنطن، باريس، طهران–وكاالت

بقي األردن فوق صفيح ساخن مع استمرار التظاهرات اليومية 
اقتصادية  قرارات  على  احتجاجًا  المسبوقة  غير  واإلضرابات 
على  وذلك  الدخل،  على  الضرائب  لزيادة  وقانون  تقشفية 
إلى  ودعوته  الحكومة  بإقالة  اهلل  عبد  الملك  قرار  من  الرغم 

إجراء حوار ومراجعة شاملة حول القانون.
عامًا  إضرابًا  األربعاء  أمس  األردنية  المدن  مختلف  وشهد 
صباحًا  التاسعة  الساعة  من  بدءًا  المهنية  النقابات  له  دعت 
كما  المحلي.  بالتوقيت  الظهر  بعد  من  الثانية  الساعة  حتى 
الساعة  من  النقابات  مقر  أمام  وقفة سلمية  المحتجون  نظم 

الواحدة من بعد الظهر حتى الساعة الثانية.
وتجمع أكثر من ألف شخص ظهر أمس أمام مقر النقابات 
الرشيدة خلتنا  المهنية وسط عمان وهم يهتفون »حكومتنا 
قانون  و»يسقط  جديدة«  ضريبة  يوم  وكل  الحديدة  على 
و»فليعلو  وطنية«  حكومة  بدنا  شرعية  و»مطالبنا  الضريبة« 
صوت الشباب« و»صرنا باألردن اغراب من الحكومة والنواب«.

قيام  لعدم  غضبهم  عن  األشخاص  من  العديد  وعبر 
اآلن.  حتى  الدخل  ضريبة  قانون  مشروع  بسحب  الحكومة 
)52 عامًا(، وهي موظفة حكومية، »نحن ال  وقالت منى حمد 
واعتصاماتنا سلمية  فكل مظاهراتنا  الدولة  مع  نريد مشاكل 
يسمعوا  بأن  المسؤولين  ونطالب  بالعدل  نطالب  نحن  لكننا 

صوتنا نحن المظلومين«.
يجب  وليست صعبة،  »مطالبنا بسيطة وشرعية  وأضافت: 
إلغاء مشروع قانون ضريبة الدخل ألنه قانون مجحف بحق كل 
يجب  القانون  وتابعت: »هذا  اسرة«.  بيت وكل مواطن وكل 
إلغاؤه وليس تعديله ألننا نعرف إذا تم تعديله فإنه لن يكون 

لمصلحتنا بل لمصلحة الطبقة العليا الفاسدة«.
من جانبه، قال عاهد السكارنة )34 عامًا( وهو محام متدرب: 
»نحن ال نريد تغيير أشخاص ووجوه بل نهج وسياسات، نحن 
مع البلد ولسنا ضد البلد ولكننا نطالب بسحب مشروع قانون 

ضريبة الدخل«.

خطوة رمزية
رمزية،  خطوة  اإلضراب  يمثل  التجارية،  المحال  صعيد  وعلى 
إال  رمضان،  شهر  في  الظهر  قبل  فترة  خالل  تفتح  ال  كونها 
أن نقابتي المحامين واألطباء أعلنتا التوقف عن العمل اليوم. 
وممرضين  ألطباء  صورًا  االجتماعي  التواصل  مواقع  ونشرت 

مضربين جالسين خارج المستشفيات والمراكز الصحية.

وأكد نقيب األطباء، علي العبوس، الذي يرأس أيضًا مجلس 
النقباء، »بدأ األطباء إضرابهم عن العمل صباح اليوم االربعاء 

في المستشفيات األردنية«.
ارشيدات  مازن  األردنيين  المحامين  نقيب  قال  من جهته، 
»توقف المحامون األردنيون عن الترافع أمام المحاكم الساعة 
العاشرة من صباح اليوم«، مشيرًا إلى أن إضرابهم سيستمر 

حتى الثالثة بعد الظهر.
من  الجديدة«  للحكومة  نوجهها  رسالة  »اإلضراب  وتابع 
أجل »سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإجراء حوار وطني 
حوله«. وأوضح أن »المحامين سيتواجدون في مقر العدل في 
األسود  الرسمي  زيهم  يرتدون  وهم  والمحافظات  العاصمة 

ولكن من دون ترافع«.
عدم  بيان  في  األردن  عمال  نقابات  اتحاد  أعلن  بالمقابل 
الجارية  األحداث  ضوء  »في  إنه  وقال  اإلضراب.  في  مشاركته 

بل  اإلنتاج  عجلة  تعطيل  عدم  إلى  عماله  يدعو  االتحاد  فإن 
ومضاعفة اإلنتاج خدمة القتصادنا الوطني الذي يواجه اليوم 

تحديات كبيرة«.
الماضي  مايو  شهر  من   21 في  أقر  الوزراء  مجلس  وكان 
إلقراره.  النواب  مجلس  إلى  وأحاله  الدخل  ضريبة  قانون 
الوسطى  الطبقة  على  أكبر  بنسبة  يؤثر  القانون  ومشروع 
القانون  مشروع  وينص  والمهندسين.  والمحامين  كاألطباء 
مالية  غرامات  بفرض  الضريبي  التهرب  معاقبة  على  الجديد 

وعقوبات بالسجن.
ويعفي القانون من ضريبة الدخل كل من لم يتجاوز دخله 
يبلغ  عائلة  وكل  دوالر(،  ألف   11 )نحو  دينار  آالف   8 السنوي 
مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها 16 ألف 

دينار )نحو 22 ألف دوالر(.
وبعد هذه العتبة تفرض ضريبة بنسبة %5 على أول شريحة 

من 5 آالف دينار )7 آالف دوالر(، ثم %10 على ثاني شريحة من 
و25%  رابع شريحة  على   22% إلى  دينار، وصواًل  آالف  خمسة 

على خامس شريحة، إلى ما هنالك.
على  المفروضة  الضرائب  القانون  مشروع  يزيد  كما 
شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين 
بين  تتراوح  بنسب  الكهرباء  وشركات  االتصاالت  وشركات 
من  المواطنين  على  سلبًا  ينعكس  قد  ما  وهو  و40%.   20%
خالل محاولة هذه الشركات رفع األسعار لتعويض ارتفاع نسبة 

ضريبتها.

»األمور ليست واضحة«
األردنية  المدن  من  وعدد  عمان،  العاصمة،  وكانت 
استمرار  في  الثالثاء–األربعاء،  ليل  تظاهرات  شهدت  قد 
لالحتجاجات الليلية التي تعقب اإلفطار في شهر رمضان منذ 

 1300 نحو  وتجمع  القانون.  لمشروع  السابقة  الحكومة  إقرار 
شخص مساء الثالثاء في منطقة الشميساني في وسط عمان 
حتى  وبقوا  الوزراء  رئاسة  مبنى  من  األمتار  مئات  بعد  على 
أمنية  إجراءات  وسط  األربعاء  أمس  فجر  من   02,30 الساعة 
وصيادلة  وأطباء  محامون  وبينهم  المحتجون،  وردد  مشددة. 
السن  في  وكبار  وأطفال  وشباب  وناشطون  وممرضون 
كما  المذلة«.  وال  و»الموت  النواب«  إسقاط  يريد  »الشعب 
و»خرجنا  »معناش«  عليها  كتب  والفتات  أردنية  أعالمًا  رفعوا 

لنصنع مستقبلنا«.
من  ومنعتهم  المحتجين  والشرطة  األمن  قوات  وطوقت 
وقام  الوزراء.  رئاسة  مبنى  حيث  الرابع  الدوار  إلى  الوصول 
محتجون بتوزيع الورود على رجال األمن وهم يهتفون »نحنا 

واألمن والجيش تجمعنا لقمة العيش«.
وقالت المحامية روان حجاوي )29 عامًا(: »مطالبنا لم تتغير 
يتعلق  أكبر  لدينا مطلب  الوزارة فقط  تغيير  يكن  لم  وهدفنا 
بتعديل قانون الضريبة«. وأضافت: »حتى اآلن األمور ليست 

واضحة لهذا نزلنا إلى الشارع«.
إلى  الملقي  هاني  الوزراء  رئيس  االحتجاجات  ودفعت 
االستقالة، وكلف الملك عبداهلل وزير التربية عمر الرزاز الخبير 
جهته،  من  جديدة.  حكومة  تشكيل  االقتصاد  شؤون  في 
إن  المحامين  نقابة  مجلس  عضو  عدوان  وليد  المحامي  قال 
بدأنا  واآلن،  مكانه.  في  سليم  قرار  هو  للرزاز  الملك  »تكليف 
هذا الحراك الشعبي الراقي من أجل مصلحة الوطن والمواطن 

والمطالبة بسحب قانون ضريبة الدخل«.
األردنية  الحكومة  من  المقربة  اإلعالم  وسائل  سعت  كما 
أن  رأسها  وعلى  الجديدة،  الضرائب  لفرض  لمبررات  الترويج 
المملكة تتعرض لضغوط إقليمية بسبب موقفها الرافض قرار 
إلى  أبيب  األخير نقل سفارة بالده من تل  األميركي  الرئيس 
االحتالل  لكيان  عاصمة  بالمدينة  واالعتراف  المحتلة  القدس 
موقف  إلى  األردنية  الرسمية  المصادر  وألمحت  اإلسرائيلي. 
المملكة  مد  ووقفها عن  تحديدًا  السعودية  العربية  المملكة 
له  أشارت  ما  ضوء  في  بشدة  لها  تحتاج  التي  بالمساعدات 
تقارير إلى رغبة الرياض التماشي مع اإلدارة األميركية بقيادة 

ترامب من أجل مواجهة إيران.
المالية  األعباء  تزايد  مع  األردنيون  المسؤولون  شكا  كما 
بشكل غير مسبوق، خاصة في ضوء تواجد ما يزيد على مليون 
فيه  يتقاعس  وقت  في  األردنية  األراضي  على  سوري  الجئ 
نفس  وهو  الالزمة،  المساعدات  تقديم  عن  الدولي  المجتمع 
ما يشكو منه لبنان الذي يستضيف بدوره ما يزيد على مليون 

الجئ سوري.

الدوحة، الرياض – وكاالت

في ذكرى مرور عام على األزمة

قطر تطلب االنضمام لـ »الناتو« 
والوساطة الكويتية تراوح مكانها

في  بوادر  أي  تلوح  ال  الخليجية،  األزمة  اندالع  على  عام  مرور  مع 
المواجهة بين قطر، من ناحية، والسعودية واإلمارات  لتراجع  األفق 
الكالمي  التصعيد  تواصل  بل  أخرى،  ناحية  من  ومصر،  والبحرين 
والحديث عن بدائل متاحة، بما في ذلك إعالن الدوحة عن استعدادها 

االنضمام لحلف الناتو وتقديم تسهيالت لدول الحلف على أراضيها.
األربعاء  أمس  استبعد  األطلسي  شمال  حلف  في  مسؤوال  ولكنّ 
احتمال ضم قطر إلى الحلف العسكري مؤكدا أنه يقتصر على الواليات 
المتحدة األميركية وأوروبا، وذلك بعد إعالن وزير الدفاع القطري أن 

بالده تطمح لالنضمام إلى الحلف على المدى البعيد.
وقال المسؤول في الحلف إن المادة 10 في وثيقة واشنطن تتيح 
بلدا.   29 يضم  الذي  الحلف  إلى  االنضمام  األوروبية  للدول  فقط 

وأضاف أن »قطر شريك مهم وقديم للحلف«.
وكان وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، 
قد أعلن الثالثاء في ذكرى مرور عام على األزمة بين الدوحة والدول 
المنطقة في نوعية  األربع، أن »قطر أصبحت من أهم دول  العربية 
األطلسي  شمال  حلف  في  كاملة  لعضوية  وتطمح   )...( التسليح 
القطرية،  الدفاع  وزارة  لمجلة  حديث  في  العطية  وتابع  )الناتو(«. 
فعلي  تعاون  لدينا  يوجد  قطر  دولة  في  »نحن  قائال،  »الطالئع«، 
وحقيقي مع منظمة الناتو هو يتطور يوما عن يوم وقد يفضي )...( 
إلى استضافة قطر إلحدى وحدات الناتو أو أحد مراكزه المتخصصة«. 
وأضاف »أما العضوية، فنحن حليف رئيسي خارج حلف الناتو )...( أما 
الطموح فهو موجود لعضوية كاملة في حال تطورت شراكات الناتو«.
واإلمارات  السعودية  قررت   ،2017 يونيو  من  الخامس  وفي 
بدعم  الدوحة  متهمة  قطر،  مع  عالقاتها  قطع  ومصر  والبحرين 
إيران  مع  تحالف  عالقة  وإقامة  المنطقة،  في  متطرفة  تنظيمات 
إعالمها،  وسائل  واستخدام  الرياض،  مع  المفتوحة  مواجهتها  رغم 
وتحديدا قناة »الجزيرة« للتدخل في الشؤون الداخلية للدول األربع 
والتي  بالغاز  الغنية  قطر،  وتنفي  المسلمين.  اإلخوان  جماعة  ودعم 
هذه  األوسط،  الشرق  في  أميركية  عسكرية  قاعدة  أكبر  تستضيف 

االتهامات.

رسائل قطرية
كما وجهت قطر على لسان وزير خارجيتها، محمد بن عبد الرحمن 
حول  ل»التمحور  فيها  دعتها  مقاطعتها  لرباعية  رسالة  ثاني،  آل 

أوطانها بدل خلق محاور وهمية واهية«.
مساء  نشرها  تغريدات  سلسلة  في  القطري  الخارجية  وزير  وقال 
اإلثنين: »عام مضى على حصار قطر غير القانوني، نحيي فيه شعبنا 
الكريم وكل من يعيش على هذه األرض الطيبة على هذا الصمود 
والتالحم الذي أثبت للعالم أننا نستطيع بفضل وحدتنا أن نتغلب على 

كل مكر يحيق بأهلنا وشعوبنا«.
وأضاف آل ثاني أنه »أثبتت األزمة الخليجية بأن الوقفة الصادقة 
تباع  الحصار ال  إلى جانب قطر تحت  الشقيقة والصديقة  الدول  من 
وال تشترى، وأن وعي الشارع العربي والدولي أقوى من أية دعاية و 

بروباغاندا إعالمية«.
وتابع آل ثاني: »كلنا يدرك ما مرت به المنطقة من ظروف إقليمية 
معقدة خالل السنوات الماضية، وفي حين كنا نسعى إلى تخفيف حدة 
التوتر، ووحدة الصف، واجتماع الكلمة إليجاد حلول فعلية مشتركة، 

افتعلت مجموعة من الدول أزمة جديدة ال أساس لها و ال مبرر«.
وأردف وزير الخارجية القطري متسائال: »أال تعي هذه الدول بأن 

األخير  الموحد  التعاون–الركن  قد خسرت مجلس  بأكملها  المنطقة 
العربية؟ واألهم من ذلك، شعوبنا تخسر كل يوم من  المنطقة  في 
جراء هذا السلوك العبثي و التحزب واالستقطاب بين الدول العربية 

نفسها«.
واعتبر آل ثاني أن »الحديث كثر عن انتصارات وهمية، وسرديات 
خرجت  فقد  ذلك،  غير  الواقع  أثبت  عام،  مرور  بعد  و  قطر،  بعزل 
إلدارة  الحكيم  والنموذج  به،  الموثوق  الدولي  الشريك  بصفة  قطر 
أنه »إن كان األمر بالخسارة والربح، فالجميع  األزمات«، وشدد على 

خاسر، و السبب في ذلك يعود لعبثية رباعية األزمة«.
استيراد  عن  التوقف  الماضي  األسبوع  قررت  قد  الدوحة  وكانت 
أية بضائع من الدول األربع، وأمرت السلطات بإزالة منتجاتهم من 
أرفف المحالت. كما يواجه االقتصاد القطري أزمة كبيرة ترتبت على 
ومنعها  األربع،  الدول  فرضتها  التي  االقتصادية  المقاطعة  إجراءات 
للدوحة  المتوجهة  للسفن  أو  اجوائها  استخدام  من  قطر  لطيران 
البري  المنفذ  السعودية  المملكة  أغلقت  كما  موانئها.  في  الرسو 
بعض  روجت  بل  بجيرانها،  قطر  جزيرة  شبه  يربط  الذي  الوحيد 
عن  تماما  قطر  تفصل  بحرية  قناة  لشق  مؤخرا  السعودية  الصحف 

شبه الجزيرة العربية وتتحول لجزيرة.

الوساطة الكويتية
وأكد آل ثاني: "دعونا إلى الحوار، ودعمنا جهود أمير دولة الكويت 
ونقدر  نشكر  الصباح–الذي  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  الشقيقة 
مساعيه–وال يزال باب الحوار مفتوحا بعيدا عن اإلمالءات والشروط 

المسبقة«.
وحتى اآلن لم تؤد جهود الوساطة، التي تقودها رسميا الكويت 
إلى  الوحدة  إعادة  إلى  الداعية  المتحدة،  الواليات  أيضا  وتشاركها 
التعاون الخليجي للتركيز على مواجهة إيران، إلى أي نتيجة  مجلس 

ملموسة.
وذكرت صحيفة »الرأي« الكويتية أن أمير قطر، الشيخ تميم بن 
الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  الكويتي،  لنظيره  أعرب  ثاني،  آل  حمد 
الخليجية.  األزمة  لحل  اجتماع  أي  عقد  على  موافقته  عن  الصباح، 
وكشفت الصحيفة، نقال عن من وصفتهم بـ»المصادر الديبلوماسية 
الخليجية«، أن الرسالة، التي وجهها آل ثاني الجمعة الماضي للصباح 
لتنقية  إليه سموه  يدعو  اجتماع  أي  الموافقة على حضور  »تضمنت 
الصف الخليجي من الخالفات وإيجاد حلول لألزمة بين قطر والدول 

المقاطعة التي تجاوزت السنة األولى من عمرها اآلن«.
القطري  الجانب  أن  الملف«  على  »المطلعة  المصادر  وذكرت 
والشروط  اإلمالءات  وغياب  والشفافية  الصراحة  »تكون  أن  تمنى 
تمنى  كما  واالجتماعات«.  للقاءات  األساسية  العناصر  هي  المسبقة 
تفعيل موضوع اآللية الجديدة لحل النزاعات التي طرحت في القمة 
الشعوب  تجنب  صيغة  إلى  »للوصول  الكويت  في  األخيرة  الخليجية 

نتائج الخالفات السياسية بين القادة والحكومات«.
أن  أسبوعين  نحو  قبل  لـ»الرأي«  كشفت  قد  مصادر  وكانت 
الخليجية  الدول  المبادرة بيد  إلى أن تكون  الكويتي هدف  »التحرك 
مع  الصديقة،  الغربية  الدول  غيرها من  أو  المتحدة  الواليات  بيد  ال 

االحترام الكامل لكل تحرك مساعد، إنما أهل مكة أدرى بشعابها«.
فترة رسائل  قبل  الخليج  قادة دول  إلى  أرسل  الكويت  أمير  وكان 
الحالية  لألزمة  الخليجي  البيت  داخل  من  بحلول  الخروج  تمنت 
المعروفة  الكويتية  »الرؤية  ديبلوماسية،  مصادر  حسب  وتضمنت، 
التحديات، وضرورة االلتقاء  حول ضرورة رص الصفوف في مواجهة 
وطرح كل المواضيع الخالفية في إطار من الصراحة والشفافية ووضع 

إجابات، مع ضمانات للتنفيذ«.
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نتانياهو يحرض ألمانيا وفرنسا وبريطانيا

قرار طهران بالعودة لتخصيب اليورانيوم يحرج 
األوربيني ويزيد الضغوط األميركية

المتحدة  والواليات  إيران  بين  المواجهة  حدة  تصاعدت 
لزيادة  خطة  ستطبق  أنها  الثالثاء  طهران  إعالن  بعد 
التحريض  استمرار  مع  اليورانيوم،  على تخصيب  قدراتها 
بينامين  االحتالل  دولة  وزراء  رئيس  وقيام  اإلسرائيلي 
نتانياهو بجولة أوروبية هدفها إقناع قادة فرنسا وألمانيا 
الرئيس  يقودها  التي  للحملة  االنضمام  وبريطانيا 
المملكة  من  بدعم  إيران  ضد  ترامب  دونالد  األميركي 

العربية السعودية.
وجدّدت وزارة الخارجية األميركية الثالثاء التأكيد على 
النووية، وذلك  أنشطتها  بالكامل  إيران  توقف  أن  وجوب 
تخصيب  على  قدراتها  لزيادة  خطة  طهران  إعالن  بعد 
الوزارة، هيذر نويرت،  اليورانيوم. وقالت المتحدثة باسم 
للصحفيين إن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو »كان 
مايو،  في  إيران  بشأن  ألقاه  الذي  الخطاب  في  واضحًا« 
بُعيد قرار ترامب انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق 
النووي اإليراني، »بقوله إنه على إيران أن توقف تخصيب 
البلوتونيوم«.  معالجة  إلى  أبدًا  تسعى  وأال  اليورانيوم 
سالح  إنتاج  على  قادرة  تكون  أال  إيران  »على  وأضافت: 

نووي«.
الخارجية األميركية بُعيد تأكيد طهران  وأتى رد فعل 
الثالثاء أن قرارها بزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم 
»ال يشكل انتهاكًا لالتفاق« النووي الموقع بين الجمهورية 
 ،2015 يوليو  في  فيينا  في  العظمى  والقوى  اإلسالمية 
من  الثامن  في  المتحدة  الواليات  منه  انسحبت  والذي 
جهدهم  قصارى  بذل  األوروبيون  ويحاول  الماضي.  مايو 
حاليًا إلنقاذ االتفاق الذي كانوا شركاء في التفاوض بشأن 
من  بقرار  لتعزيزه  وسعوا  سنوات،  مدى  على  تفاصيله 

مجلس األمن الدولي.
الرئيس  نائب  عن  »فارس«  أنباء  وكالة  ونقلت 
اإليراني، علي أكبر صالحي، قوله إن بالده أبلغت الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، اإلثنين، في رسالة »البدء ببعض 
األنشطة«. وأكد صالحي أن »هذه اإلجراءات ال تعني فشل 
المفاوضات مع األوروبيين«، في إشارة إلى المحادثات بين 
من  وبريطانيا  وفرنسا  وألمانيا  األوروبي  واالتحاد  إيران 

أجل بقاء إيران في االتفاق رغم االنسحاب األميركي منه.
إلى  عقدًا  استمر  توتر  بعد  عقد  الذي  االتفاق  ويهدف 
ضمان الطبيعة السلمية حصرًا للبرنامج النووي اإليراني. 
وقد أتاح رفعًا تدريجيًا للعقوبات االقتصادية على طهران 

التي ستعيد واشنطن فرضها.
وإعالن طهران زيادة عدد أجهزة الطرد، مما سيسمح 
بالتأكيد  سيزيد  اليورانيوم،  تخصيب  على  القدرة  بزيادة 
صلب  في  المسألة  هذه  ألن  األوروبيين،  على  الضغوط 
إيران  وتشدد  اإليراني.  النووي  البرنامج  بشأن  المخاوف 
بحتة  ومدنية  سلمية  ألغراض  النووي  برنامجها  أن  على 
في حين تتهمها الواليات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى 

حيازة السالح الذري.
وزيرة  باسم  المتحدثة  قالت  متحفظ،  فعل  رد  وفي 
خارجية االتحاد األوروبية، فيديريكا موغيرني، إن اإلعالن 
طهران،  تقول  كما  يصدر  ال  الذي  اإليرانية،  الخطة  عن 
جديدة  مركزي  طرد  أجهزة  استخدام  على  مسبقًا  حكمًا 
»ال يشكل بحد ذاته انتهاكًا لالتفاق« لكنه »ال يساهم في 

تعزيز الثقة بطبيعة البرنامج النووي اإليراني«.

الصين تدعو الحترام االتفاق
من ناحيتها، دعت الصين أمس األربعاء »جميع األطراف« 
اإليراني  النووي  الملف  حول  الدولي  االتفاق  احترام  إلى 
زيادة  طهران  إعالن  بعد  تطبيقه«،  في  و»االستمرار 
شونيينغ  هيوا  وقالت  اليورانيوم.  تخصيب  على  قدراتها 
الظروف  »في  الصينية:  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة 
الراهنة، نأمل أن يتصرف جميع األطراف المعنيين آخذين 
وأن  البعيد،  األمد  على  العامة  المصلحة  االعتبار  في 
يستمروا في تطبيق االتفاق« حول الملف النووي المعقود 
في 2015 مع إيران. إال أنها لم تسهب في التعليق على 

قرار طهران األخير ولم تنتقده.
»تطبيق  أن  صحفي  مؤتمر  في  شونيينغ  وأضافت 
االلتزامات الواردة في االتفاق بطريقة كاملة ومتوازنة )...( 

ويحافظ  النووي  االنتشار  من  الحد  ضمان  في  سيساهم 
على السالم واالستقرار في الشرق األوسط«.

ماكرون: التصعيد قد يؤدي الندالع نزاع
كما حذر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في ختام 
األطراف  جميع  الثالثاء  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  مع  لقاء 
اإلعالن  بعد  »نزاع«  اندالع  إلى  يؤدي  قد  »تصعيد«  من 
اإليراني عن زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم، بينما 
دعا بنيامين نتانياهو إلى ممارسة »ضغوط قصوى« على 

طهران لمنعها من امتالك سالح ذري.
إلى  الجميع  »أدعو  صحفي:  مؤتمر  في  ماكرون  وقال 
الحفاظ على استقرار الوضع وعدم االنجرار لهذا التصعيد 

ألنه لن يؤدي سوى إلى أمر واحد هو النزاع«.
اإليراني  القرار  بأن  ساعات  قبل  صرح  نتانياهو  وكان 
اليورانيوم يهدف إلى »القضاء على دولة  بشأن تخصيب 
إسرائيل«. وأضاف أن »النوايا العدوانية إليران ستؤدي في 
نهاية المطاف إلى زعزعة استقرار الشرق األوسط )وكذلك( 

أوروبا والعالم« عبر تدفق الالجئين.
إلى  وتوجه  ألمانيا،  اإلثنين  زار  الذي  نتانياهو  ودعا 
على  قصوى  ضغوط  »ممارسة  إلى  فرنسا،  بعد  بريطانيا 
)النووي( لن يؤدي إلى أي  إيران للتأكد من أن برنامجها 

شيء«.
األوروبيين  ماكرون من جديد تمسك  أكد  من جهته، 
باالتفاق النووي مع إيران على الرغم من انسحاب الواليات 
المتحدة منه، واعتبار تل أبيب النص غير فعال لمنع إيران 

من امتالك قنبلة نووية.
على  عشرة  من  خير  باليد  »عصفور  ماكرون:  وقال 
الشجرة. االتفاق النووي غير كاف وأنا أقر بذلك، لكنه أفضل 
مما كان لدينا من قبل واالستخبارات اإلسرائيلية برهنت 
التي  الوثائق  إلى  السخرية  ببعض  مشيرًا  ذلك«،  على 

كشفها نتانياهو حول البرنامج النووي اإليراني مؤخرًا.
ورأى نتانياهو ردًا على ذلك أنه سواء أبقى األوروبيون أو 
لم يبقوا على االتفاق، فإن العقوبات التي فرضتها الواليات 
المتحدة على إيران يمكن أن تدفع طهران إلى التفاوض، 
األوروبيين  أو  ماكرون  من  يطلب  لم  أنه  إلى  مشيرًا 
االنسحاب من االتفاق كما فعل ترامب. وقال رئيس الوزراء: 
االتفاق.  من  االنسحاب  ماكرون  الرئيس  من  أطلب  »لم 
أعتقد أن الحقائق االقتصادية ستجد حاًل لهذه المشكلة« 
في إشارة ضمنية إلى أن الشركات األوروبية لن تجرؤ على 
األرجح على تحدي العقوبات األميركية التي تحرم إيران من 

الموارد.

القدس ومظاهرات في باريس
األميركي  »القرار  ماكرون  وصف  أخرى،  جهة  من 
لكنه  خطأ.  بانه  إلسرائيل«،  عاصمة  القدس  بإعالن 
أحادي  باعتراف  القرار  هذا  على  ترد  لن  فرنسا  أن  أكد 
كشفت  الماضية  األسابيع  »تجربة  إن  وقال  بفلسطين. 
تسبب  اآلخرين  تحترم  ال  التي  األحادية  أن  وهو  شيئًا، 
تلت  التي  الدامية  المواجهات  إلى  إشارة  في  العنف«، 

اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لدولة االحتالل.
ويموت  كهذا  بحدث  االحتفال  يتم  »عندما  وأضاف: 
 61 مقتل  إلى  إشارة  في  احتفااًل«،  ذلك  أعتبر  ال  ناس، 
فلسطينيًا في اليوم الذي كانت الواليات المتحدة تحتفل 

فيه بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وتزامنًا مع زيارة نتانياهو، تظاهر مئات األشخاص في 
باريس ومدن فرنسية اخرى الثالثاء احتجاجًا على قدومه 
إلى فرنسا، ملبّين بذلك دعوة أطلقتها منظمات مؤيدة 

الفلسطينيين تتهم رئيس الوزراء أنه »مجرم حرب«.
قرب  بهدوء  300 شخص  حوالي  تجمع  باريس،  وفي 
الفلسطيني وعلم جمعية  العلم  مجمع ليزانفاليد رافعين 
المتظاهرون،  وردد  وفلسطين«.  فرنسا  بين  »التضامن 
بنباسا،  استير  اليسارية  البيئية  السيناتورة  بينهم  ومن 
مجرمة  »إسرائيل  بينها  من  لالحتالل  مناوئة  هتافات 
الفلسطيني«،  الشعب  قتل  و»أوقفوا  شريك«  وماكرون 
في حين أحاطت بهم قوات مكافحة الشغب التي منعتهم 

من عبور جسر الكسندر الثالث فوق نهر السين.
وفي مرسيليا )جنوب( تظاهر حوالي مئتي ناشط في 
فلسطينيًا  علمًا  رافعين  المدينة  وسط  ساحات  إحدى 
الشيوعيين  الناشطين  من  عدد  هؤالء  وبين  ضخمًا. 
االحتالل  مقاطعة  حملة  في  وأعضاء  والنقابيين 

الصهيوني.
شخصًا  ثمانين  حوالي  تظاهر  )شمال(  ليل  وفي 
ورفع  المدينة.  في  الكبرى  الساحات  من  واحدة  في 
و»أوقفوا  تموت«  عليها »غزة  المتظاهرون الفتات كتب 
عن  اإلجرامي  الحصار  و»ارفعوا  فلسطين«  في  المجزرة 

غزة«.
وضعت  مدرسة  وهي  عامًا(،   45( كارولين  وقالت 
»نستقبل  السوداء:  سترتها  على  حرة«  »فلسطين  شعار 
شائن  أمر  إنه   )...( كديكتاتور  يتصرف  شخصًا  اليوم 
مماثلة  تظاهرة  وجرت  دولة«.  كرئيس  نستقبله  ألننا 
 200 فيها حوالي  في وسط مدينة سانت-ايتيان شارك 
20 شخصًا على أحد جسور  شخص، بينما تظاهر حوالي 

مدينة ليون.

عمان–وكاالت

<      نائب رئيس الوزراء القطري وزير الدفاع خالد بن محمد العطية في سنغافورة 

<   المرشد األعلى للجمهورية آية اهلل علي خامنئي في ضواحي طهران 
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التى سلمها   السيولة  إجمالي 
المركزي لمصارف سرت المصرف 
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3615دوالر أميركي
1.5982يورو

1.0441الجنية االسترليني
0.3631الريال السعودي
0.3707درهم إماراتي

0.2131االيوان الصيني

2018 6 يونيو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

* أستاذ فخري لالقتصاد السياسي في جامعة »وارويك« البريطانية
* نقال عن خدمة »بروجيكت سينديكيت«

ال توفر العمالت الرقمية المشفرة 
أي ضمان ضد التضخم .. واإلصالح 

النقدي اليقدر وحده على عالج 
مشاكل االقتصاد المريض.

المؤسسة  إدارة  أّن  لالستثمار،  الليبية  المؤسسة  في  مسؤول  مصدر  أعلن 
والتأميم  اإلفالس  من  الشركة  آصول  لحماية  عاجلة  تنفيذية  اجراءات  اتخذت 
اإلشكاليات  جميع  بإنهاء  الليبية،  لالستثمارات  المستضيفة  الدولة  من 

الشركة. على  المالية  وااللتزامات  القانونية 
المؤسسة  إدارة  أن  »الوسط«  إلى  تصريحات  في  المصدر،  وأوضح 
اإلفالس  شبح  بالكونغو،  برازفيل«  »اليكو  شركة  تجنيب  من  تمكنت 

سابقة. وتراكمات  سياسات  نتيجة  ستواجهها  كانت  التي  والتصفية 
»اليكو  شركة  أن  إلى  محمود  علي  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  وأشار 
برازفيل الكونغو«، كانت عُرضة للقضاء والحجز على الفندق، بعد إعالن موعد 
»جرى  قائال:  استدرك  أنه  إال  عليها،  العالقة  الديون  لسداد  والبيع  التصفية 
تهدد  كانت  التي  المالية  االلتزامات  وإنهاء  القانونية  اإلشكاليات  كل  حل 

الشركة«.

 إجراءات لحماية أصول »الليبية لالستثمار« بالخارج

٢٥
مليون دينار

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

الوقوف مع شركة الجوف 
يشكل صمام أمان قويا 
ومهما في وجه تفاوت 
أسعار المواد والخدمات 
النفطية.
مصطفى صنع اهلل
رئيس المؤسسة الوطنية 
للنفط

النقدية،  للتجارب  ازدهار  أوقات  الركود دومًا  كانت فترات 
 2009-2008 الفترة  في  االقتصادي  االنهيار  يكن  ولم 

مختلفًا.
غريزي  شعور  إلى  األســاس  في  التواتر  هذا  ويستند 
بأن الكوارث االقتصادية البد أن تكون راجعة إلى أسباب 

نقدية، وتحتاج بالتالي إلى عالجات نقدية.
ينبغي،  مما  أكثر  النقدية  األمـــوال  تكون  أن  فإما 
من  المعروض  يكون  أن  أو  التضخم،  ينشأ  وبالتالي 

األموال النقدية أقل مما ينبغي، مما يؤدي إلى الكساد.
النقديين  اإلصــالحــيــيــن  هـــدف  فـــإن  هـــذا  وعــلــى 
الدجالين  من  كبيرًا  عددًا  دائمًا  بينهم  سنجد  ــالذين 
النظام  على  »الحفاظ  في  يتلخص  كان  والمهووسينــ 
النقدي« ومنع التقلبات النقدية من تعكير صفو االقتصاد 

»الحقيقي« لإلنتاج والتجارة.
وكان دافع آخر وراء اإلصالح النقدي متمثاًل في 
القائم.  للنظام  جذرية  أكثر  جراحة  إجــراء  تجنب 
وراء  الرئيس  السبب  النقدية  التقلبات  كانت  فإذا 
أن  المرء  بوسع  كان  وإذا  االقتصادية،  التقلبات 
يضمن الكمية المناسبة من النقود لدعم النشاط 
لتدخل  حاجة  هناك  تكون  فلن  العادي،  التجاري 
الرئيسة  التعليمات  أهم  هذا  وكان  الحكومات. 

لخبراء االقتصاد المناصرين األسواق الحرة.
الكمي  التيسير  أن  يتذكرون  من  هم  قليلون 
األميركي  الرئيس  لصفقة  البداية  بمثابة  كان 
الــواليــات  كانت  الــجــديــدة.  روزفــلــت  فرانكلين 
الخزانة  وزارة  وكانت  الذهب،  معيار  تتبع  المتحدة 
القوة  زيادة  وبالتالي  سعره  لرفع  الذهب  تشتري 

الشرائية للمزارعين المثقلين بالديون.
فورة  على  كينز  ماينارد  جون  أطلق  الوقت  ذلك  في 
الذهب  »معيار  وصــف  روزفلت  عهد  في  الذهب  شــراء 
فعّالة  غير  تعتبر  المشتريات  هذه  وكانت  المخمور«، 
 ،2008 النهيار  التصدي  في  ولكن  ــر.  األم عموم  في 
ذو  األميركي  الفيدرالي  االحتياطي  بنك  رئيس  أعــاد 
البنوك  محافظي  وغيره من  برنانكي،  بن  النقدي  التوجه 
مشتريات  هيئة  في  الحياة  إلى  التوجه  ذلك  المركزية، 

هائلة من األوراق المالية الحكومية.
أعقاب  في  بقوة  المصرفي  اإلصالح  تعزيز  جرى  كما 
جالس- قانون  منع   ،1933 العام  ففي  االنهيارين. 
التجارية من  البنوك  المتحدة مالك  الواليات  ستيجال في 
كان كل   ،2009 العام  وبعد  بودائع عمالئهم.  المضاربة 
وتقرير  المتحدة،  الواليات  في  دود-فرانك  تشريع  من 
المملكة  فــي  فيكرز 
ــدة، وتــقــريــر  ــح ــت ــم ال
االتحاد  في  ليكانين 
على  يهدف  األوروبـــي، 
جعل  إلــى  مماثل  نحو 
أكثر  المصرفي  النظام 
استقبال  في  »مرونة« 

»الصدمات«.
هذا هو السياق الذي 
فيه  نفهم  أن  لنا  ينبغي 
الرقمية  العمالت  صعود 
ــمــشــفــرة ـــــ أحـــدث  ال
انفجار للهوس النقدي. إذ تسعى هذه »األنظمة النقدية 
عالج  إلى  نظير«  إلى  نظير  من  تعمل  التي  اإللكترونية 
هذه  ولكن  نقدية،  بتدابير  باالستعانة  االقتصادية  العلل 

المرة من خالل تجاوز البنوك بالكامل.
مع  متزامنة   2009 يناير  في  البيتكوين  بداية  كانت 
دافعو  أنقذها  أو  البنوك  أفلست  فقد  المصرفية.  األزمة 
الناس  يرغب  أن  المفهوم  ومن  اإلفالس.  من  الضرائب 
النقدية  ومعامالتهم  أموالهم  إلبقاء  وسيلة  إيجاد  في 
الضريبية  والسلطات  الفاشلة  البنوك  متناول  عن  بعيدة 
الجديدة  المشفرة  الرقمية  العمالت  قدمت  وقد  الشرهة. 

الحل.
جاذبية  وراء  تكمن  الدوافع  من  العديد  أن  الواقع 
المخدرات،  وتجارة  المضاربة،  فرص  وخاصة  البيتكوين، 
يكمن  دناءة  األكثر  الدوافع  وراء  ولكن  األموال.  وغسيل 
للنقود.  حــرة  ســوق  إنشاء  في  هايك  فريدريش  حلم 
يصدرها  تنافسية  عمالت  بإنشاء  باقتراحه  هايك  تقدم 
منتصف  في  التضخمية  الطفرة  أوج  في  الخاص  القطاع 
المركزية  البنوك  إفراط  إلى  أرجعها  والتي  السبعينيات، 

في خلق االئتمان.
باعتبارها محاولة  البيتكوين  إلى  أن ننظر  ربما يمكننا 
الفساد،  من  النقود  لمنع  جديدة  تكنولوجيا  الستخدام 
العملة  أن  يعني  وهذا  بالمرونة.  العملة  تتمتع  ال  لكنها 
معيار  إليها  انزلق  التي  المشكلة  نفس  إلى  تنزلق  سوف 
لن  فهي  طويلة:  بفترة  المنجم  يستنفد  أن  قبل  الذهب 
وعدد  متنام  اقتصاد  لدعم  المال  من  الكافي  القدر  توفر 
سوءا  الحال  هذه  تتفاقم  وســوف  السكان.  من  متزايد 

بفِعل أي ميل إلى تخزين البيتكوين.
المشفرة  الرقمية  العمالت  توفر  ال  نفسه،  الوقت  في 
أي ضمان ضد التضخم. وقد تصور هايك أن نظام العملة 
احتكار  إلى  المطاف  نهاية  في  يؤدي  سوف  التنافسية 
أننا  بيد  نحو.  أفضل  على  قيمته  على  أبقت  التي  العملة 
مدار  على  التضخمية  العمالت  إزالة  عملية  بنفس  مررنا 

التاريخ، وانتهت بنا الحال إلى البنوك المركزية.
برعاية  »عليك  نقول:  أن  تمامًا  الصحيح  من  ليس 
أقرب  فهذا  بنفسها«،  النقود  تعتني  وسوف  االقتصاد 
النقدي قادر بمفرده على عالج  إلى االعتقاد بأن اإلصالح 

مشاكل االقتصاد المريض.

الفرنسي<  سيف اإلسالم <  بنك »سوسيتيه جنرال« 

<  اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الكبار في كندا هذا األسبوع

<  القذافي

الستار  الفرنسي  جــنــرال«  »سوسيتيه  بنك  أســدل 
اتهامات  تضمنت  مصرفية  فساد  قضية  أكبر  على 
من  وفرنسا،  المتحدة  الواليات  في  ومدنية  جنائية 
رجل  يديرها  كان  لشركة  رشاوى  تقديم  قضية  بينها 
االسالم  سيف  شريك  الجهمي  وليد  الليبي  األعمال 
دوالر  مليون   58.5 يدفع  أن  المنتظر  من  إذ  القذافي، 
أمام  بارتكابها  اإلقرار  ثم  المخالفات،  تلك  لتسوية 

القضية. لتسوية  بنيويورك  بروكلين  في  محكمة 
بنك  موافقة  جــاءت  الــمــداوالت،  من  أشهر  وبعد 
 58.5 دفع  على  باريس،  ومقره  جنرال«،  »سوسيتيه 
العدل  وزارة  تقول  اتهامات  لتسوية  دوالر  مليون 
السلطات  بين  منسق  عمل  أول  إنها  األميركية 
مؤكدة  خارجية،  رشا  قضية  في  والفرنسية  األميركية 
استمر  ببرنامج  تتعلق  غرامة  تتضمن  عقوباتها  أن 

سنوات لدفع رشاوى لمسؤولين في ليبيا .
القضائية  المشاكل  قائمة  في  ليبيا  اسم  وظهر 
ساهم  بأنه  شبهات  بعد  جــنــرال«  لـ»سوسييتيه 
قدمها  دوالر  مليون   58.5 بقيمة  رشى  تحويل  في 
تدعى  بنما  في  مسجلة  لشركة  جنرال«  »سوسيتيه 
»مخطط  إطار  في  الجهمي،  يديرها  كان  »لينايدا«، 
استثمار  على  الصندوق  حمل  الــى  يهدف  فساد« 
 2007 بين  وفروعه  المصرف  في  الدوالرات  مليارات 
العام  فــي  تصفيتها  جــرى  الشركة  لكن  و2009، 

.2010
والواليات  فرنسا  في  تحقيق  موضع  المصرف  وظل 
اتفاق  إلى  للتوصل  القضية خالل سعيه  حول  المتحدة 
المستمر  الخالف  لحل  الليبي  السيادي  الصندوق  مع 
منذ زمن. كان المصرف وافق العام الماضي على دفع 
لتسوية  لالستثمار  الليبية  للمؤسسة  دوالر  مليار   1.1
بدعوى  يتعلق  بينهما  قائمًا  كــان  قانوني  ــزاع  ن
مليار   2.1 اإلجمالية  قيمتها  معامالت  بخمس  مرتبطة 
 2007 عامي  بين  الفترة  في  تنفيذها  جرى  دوالر، 

و2009 وشابها عمليات فساد ورشى.
التي  المالية  المؤسسات  أكبر  بين  من  والمصرف 
األميركية  السلطات  من  تدقيق  عملية  محل  كانت 
الليبية  المؤسسة  مــع  بتعامالتها  يتعلق  فيما 
الليبية  المؤسسة  أقامت  بعدما  وذلــك  لالستثمار، 

.2014 دعوى قضائية ضده في العام 
جنرال«  »سوسيتيه  اتفاق  نفسه،جاء  الوقت  في 
الواليات  في  للسلع  اآلجلة  العقود  تــداول  هيئة  مع 
في  للتالعب  دوالر  مليون   475 دفع  على  المتحدة، 
االقتراض  البنوك  تتبادل  والذي  )ليبيور(  الفائدة  سعر 
مليون   293( يــورو  مليون   250 ودفــع  خالله.  من 

مقبلة  بتسوية  أشهر  منذ  مساهميه  وعد  المصرف 
اآلن. اللذين كلفاه مبالغ طائلة حتى  للخالفين 

مالية  مؤسسات  من  واحــد  جنرال«  و»سوسيتيه 
ليبور،  في  بالتالعب  ادعاءات  تسوية  على  وافقت  عدة 
و»دويتشه«  و»باركليز«  جروب«  »سيتي  بنوك  بينها 
أكبر  ثاني  هو  البنك  أن  إلى  يشار  إس«.  بي  و»يــو 
الرئيسي  مقره  يقع   ،  1864 عام  تأسس  فرنسي،  بنك 
 2008 يناير  شهر  في  وتعرض  بفرنسا،  باريس  في 
مما  دوالر  مليارات   7 بقيمة  موظفيه  أحد  من  الحتيال 
األكبر  هي  الخسارة  هذه  وتعتبر  مالية،  أزمة  له  سبب 

واحد. متعامل  يسببها  التي  البنوك  بتاريخ 

إجمالية،  تسوية  من  كجزء  الفرنسية  للخزانة  دوالر( 
بأن  اآلجلة  العقود  تداول  هيئة  توضيح  جاء  حين  في 
ليبلغ  العدل  وزارة  غرامة  من  ستُقتطع  الغرامة  هذه 
قلياًل  يزيد  ما  البنك  سيتحملها  التي  التسوية  إجمالي 

على مليار دوالر.
تمت  الغرامات  تلك  إن  جنرال«  »سوسيتيه  ويقول 
تم  سابق  وقــت  في  بمخصصات  بالفعل  تغطيتها 
وقت  في  البنك  وجنب  البنك.  حسابات  في  تجنيبها 
مليار   2.7( يورو  مليار   2.3 بنحو  مخصصات  سابق 

المتعددة. التحقيقات  تلك  بتسوية  تتعلق  دوالر( 
مع  باالندماج  نية  أي  المصرف  نفى  األثناء  هذه  في 

أوردتها  معلومات  بعد  اإليطالي  »يونيكريدت«  مصرف 
صحيفة »فايننشال تايمز« بهذا الصدد. ويقول محللون 
إنه لو حصل مثل هذا االندماج فيعكس القضايا األوسع 
للقطاع المصرفي االوروبي بعد عشر سنوات على األزمة 
المالية حيث هناك عدد كبير من المصارف بينما األرباح 

التي تحققها محدودة.
أشاع  فرنسا  مصارف  أكبر  ثاني  إن  محللون،  ويقول 
تسوية  إلى  التوصل  بإعالنه  مساهميه  بين  االرتياح 
تبديل  على  أرغــمــاه  الــلــذان  يواجههما  الخالفين 
مع  متاعبه  خاتمة  يكون  لن  ذلــك  أن  غير  إدارتــه، 
وكان  الفرنسية.  الضرائب  ومصلحة  األميركي  القضاء 

٥8.٥ مليون دوالر تغلق ملف رشوة »سوسيتيه جنرال« ملسؤولني في عهد القذافي

جمارك الصلب تعزل أميركا في نادي الكبار

بعد أكثر من 10 سنوات من المداوالت القضائية

مجموعة السبع: اجتماع وزاري دون بيان ختامي .. وطبول »الحرب التجارية« تقرع مجدداً

الوسط - ترجمة: مريم عبد الغني

أوتاوا–الوسط

رويرت سكيدليسكي *

ملاذا نعيد اختراع
 »العجلة النقدية«؟

وزراء مالية المجموعة في نقاش 
حاد مع نظيرهم األميركي

اإلجراء األميركي كان فرصة 
سانحة لدول بريكس

مجموعة  مــالــيــة  وزراء  اجــتــمــاع  حــمــل 
التي  العزلة  على  واضحًا  مؤشرًا  السبع 
األميركية  المتحدة  الــواليــات  تواجهها 
التجارية  سياستها  بفعل  المجموعة  داخل 
جديدة  جمركية  رسوم  وفرض  الحمائية 
وبدا  واأللومنيوم،  الصلب  واردات  على 
بين  الحادة  الخالفات  في  واضحًا  ذلــك 
الكبرى  الصناعية  الـــدول  مالية  وزراء 
ــدا هــذا  ــن خـــالل اجــتــمــاع كــن ــط ــن وواش

األسبوع.
ــح عــلــى الــخــالفــات  وفـــى مــؤشــر واضـ
يصدر  لم  القضية،  هذه  حول  الشديدة 
األولى  للمرة  االجتماع  عن  ختامي  بيان 
 ،1976 العام  المجموعة  تأسيس  منذ 
مورنو  بيل  الكندي  المالية  وزير  واكتفى 
إن  ختامي،  صحفي  مؤتمر  خالل  بالقول 
المركزية  المصارف  وحكام  المال  »وزراء 
ستيفن  األميركي  الخزانة  وزير  من  طلبوا 
قلقهم  األبيض  البيت  يبلغ  أن  منوتشين 

أملهم«. وخيبة 
عقب  تجارية  حرب  اندالع  شبح  وطغى 
رسوم  فرض  الجمعة  ترامب  إدارة  قــرار 
الصلب  واردات  على   25% بلغت  إضافية 
من  اآلتية  األلمنيوم  واردات  على  و10% 
تحت  والمكسيك،  وكندا  األوروبي  االتحاد 
للبالد.  القومي  األمــن  تهدد  أنها  زعــم 
»فرانس  وكالة  ووفــق  االجتماع،  وخــالل 
في  المجموعة  مالية  وزراء  دخل  بــرس« 
بسبب  األميركي  نظيرهم  مع  حاد  نقاش 
االجتماع،  انتهاء  وبعد  واشنطن.  قــرار 
قرروا،  »األميركيون  الكندي:  الوزير  قال 
ليست  إجــراءات  اتخاذ  نظرنا،  وجهة  من 
الواقع  بناءة على اإلطالق، إنها مدمرة في 
يتعلق  فيما  المهام  إنجاز  على  لقدرتنا 

واأللومنيوم«. الصلب  على  بالتعريفات 
وكندا  ألمانيا  تعكف  أن  يفترض  وكان 
والــواليــات  وإيطاليا  والــيــابــان  وفرنسا 
على  فانكوفر  بشمال  ويستلر  في  المتحدة 

االقتصاد  نمو  نسبة  تقاسم  كيفية  بحث 
المالية  األزمة  منذ  المسبوقة  غير  العالمي 

.% 3,9 2008 والتي بلغت نسبتها  العام 
العالم  ــي  ف الــبــطــالــة  تــراجــعــت  فــقــد 
أصل  مــن  ــة  دول  120 وتــشــارك  بــأســره، 
النقد  صندوق  في  الـ190  األعضاء  الدول 
ذكرت  كما  التوسع،  حركة  في  الــدولــي 
للصندوق  العامة  المديرة  األسبوع  هذا 
اجتماعات  في  المشاركة  الغارد  كريستين 
يتوجب  ــزال  ي ال  لكن  السبع.  مجموعة 
الــدول  ــراك  إلش الجهود  من  مزيد  بــذل 
كان  ما  وهو  النساء،  حتى  أو  فقرًا  األكثر 
األساسي  الموضوع  يكون  أن  يفترض 

وفرنسا  كندا  وعــبــرت  االجــتــمــاع.  لهذا 
المحادثات  وألمانيا عن »أسفها« ألن هذه 
بعد  تجارية  حرب  اندالع  شبح  عليها  طغى 

األخير. األميركي  التصعيد 
نشوب  مخاطر  من  الرسوم  هذه  وتزيد 
المالية  ــر  وزي لخّص  إذ  تجارية،  حــرب 
التي  األجـــواء  لومير،  برونو  الفرنسي، 
كانت  بأنها  السبع  مجموعة  اجتماع  سادت 
االجتماع  أن  معتبرًا  وصعبة«،  »متوترة 
ــد«  واح زائـــد  الــســت  لـ»مجموعة  ــان  ك
»وحيدة  المتحدة  الــواليــات  كانت  حيث 
بزعزعة  مخاطر  طــرح  مما  الجميع،  ضد 
من  برد  قوبل  ما  وهو  العالم«.  اقتصاد 

التزام  أكد  الذي  األميركي،  الخزانة  وزير 
السبع،  بمجموعة  المتحدة  ــات  ــوالي ال
على  طغى  الذى  الخالف  أهمية  من  ومقلاًل 

المحادثات. أعمال  جدول 
نؤمن  :»نحن  منوتشين  ستيفن  وقال 
بوجود  ــر  أق لكنه  الــســبــع«،  بمجموعة 
عنه  عبرت  ــذى  ال القلق«  على  »إجــمــاع 
واشنطن  مع  تتواجه  التي  الست  الــدول 
الرئيس  أبلغ  أنه  وأكد  تجاري.  نزاع  في 
المتحدة  الواليات  حلفاء  باستياء  األميركي 
رؤساء  قمة  على  الخالف  حل  مسألة  وأحال 
كيبيك  في  المرتقبة  والحكومات  الــدول 

خالل أيام.
كتب  ويسلر،  في  المحادثات  انتهاء  ومع 
»تويتر«  موقع  على  جديدة  تغريدة  ترامب 
على  ضرائب  صفر  »فــرض  إن  فيها  قال 
فرضه  المقابل  وفي  سلعة  يبيعنا  لكي  بلد 
تجارة  هذه  ليست  سلعنا،  على  ضرائب 
ويتفق  غبية«.  تجارة  إنها  وعادلة،  حرة 
التجارية  الحرب  إن  القول  على  الجميع 
األميركي  الرئيس  دام  ما  بعد  تعلن  لم 
على  رســوم  بــفــرض  تهديده  ينفذ  لــم 

السيارات.
تواجهها  الــتــي  الــعــزلــة  كــانــت  وإذا 
غير  أمرًا  الكبار  السبع  مجموعة  في  أميركا 
فرصة  األميركي  اإلجراء  كان  فقد  مسبوق، 
الخمس  بريكس  مجموعة  لدول  سانحة 
جنوب  الصين،  الهند،  روسيا،  )البرازيل، 
»تنسف  أنها  معتبرة  للتنديد،  أفريقيا( 
خارجيتها  وزراء  وأعــرب  العالمي،  النمو 
بريتوريا  في  عقدوه  اجتماع  ختام  في 
من  الجديدة  الموجة  »معارضتهم  عن 
لإلجراءات  المنهجي  والتأثير  الحمائية 
مع  تتناسب  ال  التي  الجانب  ــة  األحــادي
وتنسف  العالمية،  التجارة  منظمة  قواعد 

االقتصادي«. والنمو  الدولية  التجارة 
للسياسات  العالمي  الرفض  هذا  ووسط 
بيت  أصــاب  والــذي  األميركية،  الحمائية 
السؤال  ــات  ب بالتصدع،  الكبار  السبع 
ترامب  سياسات  تمضي  أين  إلى  منطقيًا: 

باألميركيين؟

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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اقتصاد 09

للكهرباء  العامة  الشركة  معها  تعاقدت  التي  التونسية  الشركة  باشرت 
ترسي  التي  المخصصة  العائمة  للمنصة  جديدة  توصيالت  مد  في  أعمالها 
الخاص  الخفيف  الديزل  بوقود  المحطة  تزود  التي  القاطرة  أو  الباخرة  فيها 

البخارية. بالمحطات 
وقال مصدر مسؤول بمحطة كهرباء الخليج البخارية إلنتاج الطاقة بسرت، 
العائمة  المنصة  بين  األنابيب،  إن مسافة مد  إلى »الوسط«،  في تصريحات 

إلى حوالي كيلو متر. للمحطة تصل  التشغيل  والوحدات 
وعدم  القديمة  األنابيب  لتآكل  نظرًا  األنابيب،  تغير  عملية  وتمت 
المحطة  إلى  البواخر  إحدى  القادمة  األيام  خالل  ستصل  فيما  صالحيتها، 

الخفيف.  بالوقود  لتزويدها 

 60 مليار يورو الفاتورة السنوية لبضائع أوروبا املقلدة شركة تونسية تمد أنابيب ملحطة الخليج البخارية
الفكرية  للملكية  األوروبي  االتحاد  مكتب  أعدها  دراسة  توصلت 
بنحو  تقدر  سنوية  خسائر  في  تتسبب  المُقلَّدة  البضائع  أن  إلى 

13 قطاعًا أوروبيًا. 60 مليار يورو في 
الدراسة  نشر  بعد  األربعاء  اليوم  بيان  في  المكتب،  وقال 
الدراسة تُبين أن  التقليد، إن  العالمي لمكافحة  اليوم  تزامنًا مع 
تقليد  يؤثر  كما  المبيعات،  من   %  7.5 تمثل  المباشرة  الخسائر 
وتوظيف  أقل  إنتاج كميات  يعني  الوظائف ألن هذا  على  البضائع 

المنتجة للعالمات األصلية. المصانع  العمال لدى  عدد أقل من 
في  الخسائر  تُقدر  فالدراسة  برس«  »فرانس  وكالة  وبحسب 

435 ألف وظيفة. التقليد بنحو  الوظائف جراء 
المملكة  في  المعنية  القطاعات  مبيعات  خسائر  أعلى  وتسجل 
في  ثم  يــورو،  مليار   9.2 بنحو  خسائرها  تقدر  حيث  المتحدة 
8.3 مليار،  فألمانيا مع  8.6 مليار يورو،  إيطاليا مع خسائر بقيمة 
بقيمة  وخسائر   %  5.8 بنسبة  مبيعات  خسائر  مع  فرنسا  تليها 

6.8 مليارات يورو.
 15 إلى  تصل  بخسائر  يتسبب  التقليد  أن  الدراسة  في  وجاء 
مليار يورو للدول األوروبية من األموال غير المدفوعة على شكل 

االجتماعي. الضمان  ضرائب ومساهمات في صناديق 

الجزائر–وكاالت
عينت الجزائر مكتب المحاماة األميركي »كورتيس موليه-بروفوست كولت آند موسلي« 
ومستشارين آخرين للمساعدة في وضع قانون جديد للطاقة يهدف إلى جذب استثمارات 

هناك حاجة شديدة لها.
ويحاول البلد العضو في أوبك، وهو أيضًا من بين كبار موردي الغاز ألوروبا، جذب المزيد 
والشروط  البيروقراطية  من  وتشتكي  تحجم  الشركات  لكن  األجنبية،  االستثمارات  من 

القاسية.
على  تعمل  الجزائر  إن  الحكومية »سوناطراك«  الطاقة  لشركة  التنفيذي  الرئيس  قال 
أطراف  عدة  هناك  حيث  مستعدة،  متى ستكون  بعد  يتضح  لم  لكن  جديد،  قانون  وضع 

منخرطة في الموضوع. حسب وكالة »رويترز«.
وعلق قائاًل »قيل لي إن لدينا في الجزائر 40 مليون خبير في كرة القدم، لكن يبدو لي 

اآلن أن لدينا أيضًا 40 مليون خبير جزائري في النفط والغاز«.
وأضاف: »في وقت قريب سيكون لدينا قانون جاذب هو األفضل« لكنه لم يكشف عن 
تاريخ محدد، مشيرًا إلى أن »الشركات األجنبية تريد أن تعرف المبالغ التي ستجنيها عندما 

تستثمر«.
أضاف أن سوناطراك وقعّت اتفاًقا بقيمة 85 مليون يورو )100 مليون دوالر( مع شركة 
»بوناتي« اإليطالية لزيادة إنتاج حقل منزل لجمات الشمالي النفطي إلى 30 ألف برميل 
17 ألف برميل يوميًا حاليًا. وتدير شركة »برتامينا« اإلندونيسية الحكومية  يوميًا من 

و»تاليسمان« التابعة لريبسول الحقل.
في هذه األثناء، ذكرت وكالة األنباء الجزائرية أن وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، قال 
إن بالده تتوقع بقاء أسعار النفط الخام العالمية بين 75 و80 دوالرًا للبرميل بعد اجتماع 

منظمة البلدان المصدرة البترول )أوبك( هذا الشهر.
وكان قيتوني يرد على سؤال بشأن تراجع محتمل في أسعار النفط جراء إمكان التعاون 
بين السعودية وروسيا لزيادة اإلنتاج وتعويض النقص في اإلمدادات من فنزويال وتهدئة 

المخاوف بشأن أثر العقوبات األميركية على إيران.
ونقلت الوكالة عن قيتوني قوله: »هناك مشاكل جيوسياسية ببعض المناطق المنتجة 

البترول.. ال يوجد مشكل على األسعار التي تتراوح ما بين 75 و80 دوالرًا«.

 مائدة مستديرة بحضور ممثلين أمميين:

نزع السالح أولوية ملكافحة 
الفساد في ليبيا

أوصى اجتماع عقده خبراء ليبيون مع ممثلين لألمم المتحدة الشهر الماضي باتخاذ نزع 
السالح المنتشر في ليبيا كأولوية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه يُمكن كافة الجهات 

المعنية من آداء مهامها.
في  األمميين  والممثلين  الخبراء  بين  المستديرة  المائدة  اجتماع  توصيات  ودعت 
تونس حول مكافحة الفساد وغسل األموال، إلى ضرورة تحديد منابع الفساد وموارده على 

مستوى مؤسسات الدولة ومحاربته.
االنحرافات  والضبطية حتى تصحح  القضائية  الجهات  كافة  على تضافر جهود  وحثت 
وتحافظ على المال العام، مؤكدة أهمية تعاون المجتمع الدولي في دعم كافة الجهات 

القضائية والرقابة لمكافحة الفساد.
في  عقدت  التي  المستديرة  المائدة  أعمال  خالل  اإلدارية،  الرقابة  هيئة  ممثل  وقال 
ولكن  قانون،  ليست عدم وجود  ليبيا  »المشكلة في  الماضي،  مايو  والثامن من  السابع 
عدم تطبيقه، وإن طبق ال يطبق على البعض، والقانون لن يكون فعاال إال إذا كان المجتمع 

تحت طائلته«.
وتكثيف  الفساد،  لمحاربة  بها  المعمول  التشريعات  بتحديث  طالب  االجتماع  لكن 
التدريب وبناء القدرات لمكافحة الفساد، وحث الخبراء الليبيون على ضرورة دعم وتطوير 
جهاز القضاء وكافة األجهزة الرقابية، وتفعيل دور لجنة فض المنازعات، ومتابعة القضايا 
في  وتزوير  مالي  فساد  من  شابها  لما  وذلك  الليبية،  الدولة  ضد  المرفوعة  الخارج  في 

المستندات.
وأوضح ممثل الهيئة، في كلمته، أن »تفعيل آليات مكافحة الفساد يقتضي إيجاد شراكة 
حقيقية وبناءة بين األجهزة الرسمية والمنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني 

لتوحيد الرؤى واألهداف«.
اإلدارية  الرقابة  وهيئة  المركزي  المصرف  عن  ممثلون  حضره  االجتماع  أن  إلى  يشار 
وديوان المحاسبة والمؤسسة اللييية لالستثمار والبعثة األممية لدى ليبيا، ووزارات العدل 

والتخطيط والخارجية.

<  محافظ البنك المركزي الصدديق الكبير ونائبا رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وفتحي المجبري والقائمة بأعمال السفيرة األميركية عقب مؤتمر اإلصالح في تونس الثالثاء الماضي

<  أسامة حماد<  فائز السراج

مؤشرات مالية »مبشرة« في 5 أشهر وخطوات اإلصالح بعد رمضان
لحكومة  الرئاسي  المجلس  إعالن  مع  تزامنًا 
ــاق والــمــصــرف الــمــركــزي حــزمــة من  ــوف ال
في  التشوه  إزالـــة  تستهدف  اإلصــالحــات 
األجنبي  الصرف  وسوق  المحروقات،  أسعار 
رمضان،  شهر  بعد  فيها  الشروع  المقرر  من 
الوفاق عن  المالية بحكومة  وزارة  إعالن  جاء 
األولى  الخمسة  لألشهر  المالية  الترتيبات 
تحسنًا  أظهرت  والتي  الجاري،  العام  من 
الليبي،  المالي  األداء  مؤشرات  في  مبشرًا 
الممول  النفط  قطاع  استعادة  ظــل  فــي 
من  عافيته  للدولة  العامة  للموازنة  الرئيس 
أزمات  إثر  التراجع  من  سنوات  بعد  جديد 

وسياسية. أمنية 
لإلصالح  الثامن  االجتماع  انعقاد  وخالل 
العاصمة  تونس  في  المنعقد  االقتصادي 
ليبيا  لدى  األميركية  السفارة  من  برعاية 
المجلس  عضو  أعلن  الماضي،  الثالثاء 
المجبري  فتحي  الوفاق،  لحكومة  الرئاسي 
عمليات  أن  إلى  مشيرًا  الحزمة،  هذه  عن 
على  وتكلفة  ــم  أل تبعها  وإن  ــالح  اإلصـ
اإلجراءات  من  عددًا  هناك  فإن  المواطنين، 
على  تحافظ  أن  شأنها  ومــن  ــرت  أق التي 

لليبيين. المعيشي  المستوى 
جانبين  ــي  ف ــراءات  ــ اإلجـ هــذه  ــي  ــأت وت
ــادة  زي األول:  المجبري؛  وفــق  أساسيين 
الصرف  مــن  السنوية  األســر  مخصصات 
دفع  قرار  تفعيل  إعــادة  والثاني:  األجنبي، 

عالوة األسرة واألبناء.
الصديق  المركزي،  ليبيا  مصرف  محافظ 
يعيشها  التي  »المعاناة  أن  أكــد  الكبير، 
ــوروث  م هــو  مــا  منها  عميقة،  الليبيون 
هذه  »أن  مضيفًا:   ،»2011 في  بدأ  ومنها 
وفق  األفضل  هي  اإلصالحات  من  الجملة 
بنتائج  متفائلون  ونحن  الراهنة،  ظروفنا 
خطوات  اتخاذ  وتوقع  اإلصــالحــات«.  هــذه 
منتصف  في  رمضان  شهر  انتهاء  بعد  فعلية 
ستكون  أسابيع  ستة  بنحو  ذلك  وبعد  يونيو 
»نأمل  الكبير:  وقال  جاهزة.  التنفيذ  قرارات 
لليبيا،  األمام  إلى  قفزة  ذلك  يكون  أن  في 
بقدر  الليبيين  المعاناة عن  رفع  ويساهم في 

اإلمكان«.
السابق  والرئيس  االقــتــصــادي  الخبير 
الشحومي،  سليمان  المال،  ســوق  لهيئة 
المؤتمر  فــي  الحاضرين  حديث  أن  رأى 
تبديل  في  تتركز  اقتصادية  إصالحات  عن 
عام  »كالم  هو  الصرف  سعر  وتعديل  الدعم 
غير  يبدو  ما  »علي  قال:  لكنه  دقيق«،  وغير 
لرفع  فورًا  يلزم  بما  القيام  في  مستعجلين 

المواطن«. عن  المعاناة 
القائم  خــالل  ومــن  المتحدة،  الــواليــات 
ليبيا،  ــدى  ل األميركية  السفارة  بأعمال 
المجتمع  قلق  نقلت  ويليامز،  ستيفاني 
ليبيا  في  االقتصادي  الوضع  بشأن  الدولي 
من  وحذرت  للمواطنين،  الخدمات  وتقديم 
ولكن  سهاًل،  ليس  االقتصادي  اإلصالح  أن 
موحدة  ميزانية  ــع  وض مــن  االنــتــهــاء  مــع 
قادرة  ليبيا  في  المالية  المؤسسة  ستكون 

كافة. المصاريف  توفير  على 
»المؤسسات  أن  إلــى  ويليامز  ــارت  وأش
الليبيين  حياة  في  أهمية  واألكثر  الحيوية 
الحصول  من  يمكنها  وضــع  في  ستكون 
المدارس  ذلك  في  بما  الالزم  التمويل  على 
الصحية  والمراكز  والجامعات  والمستشفيات 
والكهرباء  المياه  مثل  البلدية  والخدمات 
موحدة  ميزانية  ــع  وض مــن  االنــتــهــاء  مــع 
التي  التحديات  أن  إلى  الفتة   ،  2018 للعام 

الصعوبة  غاية  »فــي  حاليًّا  ليبيا  تواجه 
ملحة  ضرورة  الهيكلية  التغيرات  من  وتجعل 
وتحقيق  لالقتصاد،  االستقرار  إلعادة  أكثر 

اليومية«. المصاعب  االزدهار وحل 
»المؤسسات  ويليامز  ستيفاني  وطالبت 
لحماية  الجهود  وتوحيد  بالتآزر  المحلية 
الثروات بشكل  وتوزيع  الطبيعية  ليبيا  موارد 
»االنتخابات  مــع  ــه  أن ــى  إل الفتة  ــادل«،  عـ
التصويت  الليبي  الشعب  بإمكان  سيكون 
يكونوا  أن  بمقدورهم  الذين  القادة  لصالح 

ليبيا«. ثورة  قيمين جيدين على 
الــدبــلــومــاســيــة  أن  رأى  ــشــحــومــي  ال
من  للحضور  قاسيًا  كالمًا  وجهت  األميركية 
جميع  »تحث  وأضاف:  الليبيين،  المسؤولين 
الرئاسي  المجلس  في  والمسؤولين  القادة 
تعزيز  على  المركزي  البنك  ومحافظ  والوزراء 
وسوء  األمــوال  تبذير  من  والحد  الشفافية 

المالية«. الفضائح  بعد  السلطة  استخدام 
بشأن  الــمــمــتــدة  ــاؤالت  ــس ــت ال ــط  ووسـ
تنفيذها،  وآليات  االقتصادية  اإلصالحات 
أعلنتها  التي  المتفائلة  التقديرات  جــاءت 
مؤشرات  في  تحسنًا  وأظهرت  المالية  وزارة 
الخمسة  األشهر  في  الليبي  المالي  األداء 
استعادة  ظل  في  الجاري،  العام  من  األولى 
للموازنة  الرئيس  الممول  النفط  قطاع 
عافيته من جديد بعد سنوات  للدولة  العامة 

إثر أزمات أمنية وسياسية. التراجع  من 
ارتفاعًا  حققت  للدولة  العامة  ــرادات  اإلي
الخمسة  األشهر  خالل  دينار  مليون  بـ540 
تقديرات  حسب  الجاري،  العام  من  األولــى 
بحكومة  المالية  وزارة  عن  صادرة  رسمية 
ــرادات  ــ اإلي بلغت  إذ  ــوطــنــي،  ال ــاق  ــوف ال

بنحو  الفترة  تلك  خالل  تحصيلها  المفترض 
إجمالي  وصــل  بينما  ديــنــار،  مليار   17.7
الفترة  خالل  الفعلية(  ــرادات  )اإلي المُوّرد 

18.25 مليار دينار. نفسها 
األربعة  األبواب  حققت  نفسه  الوقت  في 
 1.4 نحو  بقيمة  فائضًا  العامة  للميزانية 
الفعلية  اإليـــرادات  بلغت  إذ  دينار،  مليار 
في  دينار،  مليار   18.25 نفسها  الفترة  خالل 
الفعلية  واالرتباطات  اإلنفاق  إجمالي  مقابل 
وزارة  ــدرت  وق ديــنــار.  مليار   16.8 البالغ 
لألبواب  المعتمدة  المبالغ  إجمالي  المالية 
 17.7 العامة للدولة بـ  الميزانية  األربعة في 
 16.8 الفعلي  اإلنفاق  بلغ  فيما  دينار،  مليار 
848 مليون دينار. مليار دينار، بوفرة بلغت 

من  سلسلة  بعد  الترتيبات  تلك  وجــاءت 
فائز  المجلس،  رئيس  أجراها  المشاورات 
مع  الماضية  األسابيع  مــدار  على  السراج، 
ــوان  ودي المركزي  ليبيا  مصرف  مــن  كــل 
ووزارة  ــة  اإلداري الرقابة  وهيئة  المحاسبة 

المالية.
تقديرات  على  أتى  المالية  وزارة  بيان 
التي  األول  للباب  المعتمدة  المخصصات 
وصل  فيما  ديــنــار،  مليارات   10.2 بلغت 
مليارات   9.4 واالرتباطات  الفعلي  اإلنفاق 
والرابع  والثالث  الثاني  األبواب  وفي  دينار. 
المخصصات  مع  الفعلي  اإلنــفــاق  تساوى 
مليار  و2.7   1.9 و   ،  2.8 بواقع  المعتمدة 

الترتيب. على  دينار 
المجلس  الخزانة، حدد  أذون  وعلى صعيد 
مبلغ  الوطني  الــوفــاق  لحكومة  الرئاسي 
أذون  إصــدار  كقيمة  دينار  مليارات   9.96
العام  خــالل  سنوات  خمس  ألجــل  الخزانة 

إلى  إصدارها  مهمة  أسند   ،2018 الجاري 
المركزي. ليبيا  المالية ومصرف  وزارة 

للترتيبات  التفصيلي  ــرار  ــق ال ــق  ووفـ
المجلس  فإن   ،2018 المالي  للعام  المالية 
والمصرف  المالية  وزارة  ــه  وجّ الرئاسي 
تسوية  بشأن  آلية  وتنفيذ  بوضع  المركزي 
المركزي  المصرف  من  الممولة  المبالغ 
بسجالت  والظاهرة  السابقة،  األعوام  خالل 

.2017 31 ديسمبر  المصرف حتى 
النفط،  مؤسسة  الرئاسي،  قرار  واستثنى 
الخزانة  الممولة من  الجهات  كافة  إلزام  في 
الخارجية  التحويالت  جميع  بإحالة  العامة 
الحواالت  حساب  طريق  عن  األجنبي(  )النقد 
إلى  باإلضافة  المالية،  بــوزارة  الخارجية 
إحالة  بعدم  الــمــركــزي  »الــمــصــرف  إلـــزام 
وزارة  من  مسبق  بــإذن  إال  مخصصات  أي 

المالية«.
تفاصيل  قرار  نشر  الرئاسي  المجلس  كان 
التي   ،2018 المالي  للعام  المالية  الترتيبات 
بينها  من  دينار،  مليار   42.5 نحو  بلغت 
والنفقات  الرواتب،  لبند  دينار  مليار   24.5
و4.7  دينار،  مليارات   6.7 بلغت  التسييرية 
التنمية  وبرامج  لمشاريع  دينار  مليارات 

و6.5 مليارات لباب الدعم.
للمجلس  التفصيلي  الـــقـــرار  ووفـــق 
المالية  الترتيبات  موارد  توزَّعت  الرئاسي، 
من  دينار  مليار   27 بواقع  الجاري  للعام 
الضرائب  من  مليار  و1.2  النفطية،  الموارد 
االقتصادية  األنشطة  دخل  على  والرسوم 
الجمارك، و750  إيرادات  و800 مليون دينار 
مليون  و300  االتصاالت،  ــرادات  إي مليونًا 
مليون  و800  المركزي،  ليبيا  مصرف  أرباح 
المحلية،  بالسوق  المحروقات  بيع  إيرادات 
واإليــرادات  الخدمات  لرسوم  مليار  و1.7 
تمويل  مليارات   9.96 إلى  باإلضافة  األخرى، 

المركزي )سندات خزانة(. المصرف 
وزير  تولي  على  الرئاسي  القرار  ونــص 
لألبواب  المالية  التفويضات  إصدار  المالية 
وزير  يتولى  كما  والــرابــع،  والثاني  األول 
المالية  التفويضات  ــدار  إصـ التخطيط 

الثالث. الباب  لمخصصات 
الوفاق  بحكومة  المالية  وزارة  كانت 
المشكالت  على  للوقوف  اجتماعا  عقدت 
الختامية  الحسابات  إقــفــال  تعوق  التي 
وزير  ترأسه  اجتماع  خالل  ذلك  جاء  للدولة. 
سعد  أســامــة  الدكتور  المفوض  المالية 
والقانوني  المالي  المستشارين  وضم  حماد، 
الحسابات،  إدارة  ومدير  المالية،  لوزير 
إدارة  ومدير  بـــاإلدارة،  األقــســام  ورؤســـاء 
حسابات  بقغل  المكلفة  واللجنة  الخزانة 

الخزانة. إدارة 
وجرى االتفاق على حلحلة المشاكل و الحلول 
قفل  في  واإلســراع  التعجيل  في سبيل  الناجعة 

حسابات الدولة فى أسرع وقت ممكن.
الرئاسي،  المجلس  رئيس  نائب  وكــان 
العجز  خفض  إلــى  ــار  أش المجبري،  فتحي 
العام  في   23% إلــى  المالية  بالترتيبات 

الجاري، مقارنة بـ%28 في العام الماضي.
مايو   16 في  الرئاسي  المجلس  وأقـــرَّ 
للعام  المالية  الترتيبات  تنفيذ  آلية  الماضي 
التي  الضوابط  بعض  تضمنت  التي  الجاري، 
الخزانة  من  الممولة  الجهات  بها  ألزمت 
بعملية  االلتزام  بينها  من  للدولة،  العامة 
في  العامة  الخزانة  حصة  وتوريد  التحصيل 
المحددة،  المواعيد  في  والرسوم  ــاح  األرب
التأثير  شأنها  من  إجراءات  أي  عن  واالمتناع 
توقيت  أو  العامة،  اإليرادات  حجم  على  سلبًا 
أي  استقطاع  أو  بخصم  القيام  أو  تحصيلها، 

منها. مبالغ 

طرابلس، تونس ـ الوسط

السعر بالدوالرنوع الخام

75.03برنت

64.81غرب تكساس

74.41دبي

73.56سلة أوبك

73.37أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

2018 6 يونيو   * أسعار األربعاء 

 إصدار سندات خزانة بـ9.96 
مليارات ألجل 5 سنوات

الترتيبات المالية بعد سلسلة 
مشاورات أجراها السراج

 قرارات اإلصالح االقتصادي جاهزة 
للتنفيذ بعد نحو ستة أسابيع

 زيادة مخصصات النقد األجنبي 
لألسر وإعادة تفعيل عالوة األبناء

1.4 مليار دينار فائض الموازنة.. و540 مليون دينار ارتفاعًا باإليرادات

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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ضغوط أميركية على »أوبك« لزيادة اإلنتاج

 قانون الطاقة الجزائري
في مكتب محاماة أميركي

سنغافورة - نيويورك - وكاالت
تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وروسيا يومي 22 و23 يونيو القادمين 
التخاذ قرار بشأن حجم زيادة اإلنتاج في الوقت الذي تنخفض فيه المخزونات العالمية فيما 

يتراجع إنتاج فنزويال بأكثر من المتوقع.
وبعض  السعودية  من  طلبت  األميركية  الحكومة  إن  »رويترز«  لوكالة  مصادر  وقالت 
العقود اآلجلة لخام برنت بأكثر  اإلنتاج. فيما صعدت  زيادة  أوبك  المنتجين اآلخرين في 
%1 يوم األربعاء بعدما قالت مصادر مطلعة إن فنزويال أثارت احتمال وقف بعض صادراتها 

النفطية، لكن المكاسب كانت محدودة.
وساهم انخفاض اإلنتاج من فنزويال في موجة صعود لسعر خام القياس العالمي مزيج 
برنت إلى نحو 80 دوالرا للبرميل. وقالت ثالثة مصادر لوكالة »رويترز« إن شركة النفط 
الصادرات في  لبعض  القاهرة  القوة  إعالن حالة  الحكومية »بي.دي.في.إس.إيه« تدرس 

ظل انخفاض اإلنتاج في حقولها النفطية.
وارتفع خام برنت 78 سنتا إلى 76.16 دوالر للبرميل بعدما تراجع ألدنى مستوى منذ 
الوسيط  تكساس  غرب  لخام  اآلجلة  العقود  وصعدت  الثالثاء.  يوم  أيار  مايو  من  الثامن 
في شهرين  أدنى مستوى  بعدما المست  للبرميل  دوالر   65.85 إلى  سنتا   33 األميركي 

يوم الثالثاء.
الخفيف  العربي  الرسمي لخامها  البيع  السعودية سعر  بدورها، رفعت شركة »أرامكو« 
في يوليو إلى زبائنها في آسيا بمقدار 0.20 دوالر للبرميل بالمقارنة مع يونيو إلى عالوة 
سعرية قدرها 2.10 دوالر للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي وهي أعلى زيادة 

في أربع سنوات.

السنة الثالثة
العدد 133ــ 134
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املضمون الفكري في املظهر

الكتابة الفلسفية أو الفكرية تتكون دائما من تزاوج هذين 
املصطلحني، الشكل واملضمون. والشكل في العمل األدبي 

والفني وحتى في النشاط االجتماعي هو صفة الشيء ومظهر له

أحمد معيوف

اللفظ  ثنائية  اتخذت  وقد  العالمي،  الفكر  في  جدا  قديمة  قضية  األدب  في  والمضمون  الشكل  قضية 
والمعنى في سالف الزمان، فكان السؤال القديم الحديث حول هذا الموضوع هو: بماذا يجب أن تتميز 
الكتابة األدبية عن غيرها من الكتابات ؟. وما هو األهم في الكتابة األدبية؟ هل الشكل أهم من المضمون 

أم المضمون أهم من الشكل؟
الكتابة الفلسفية أو الفكرية تتكون دائما من تزاوج هذين المصطلحين، الشكل والمضمون. والشكل 
في العمل األدبي والفني وحتى في النشاط االجتماعي هو صفة الشيء ومظهر له، ففي الكتابة يحتوي 
الشكل... كما هيكل البناء.... على األصوات وموسيقى األصوات والحروف التي ترسم هذه األصوات وتبرز 
موسيقاها. هذه اللبنات التي جُِسدت حروفا يتكون من مجموعها الكلمة، ومجموع الكلمات تكون الجمل، 
ومجموع الجمل يكون النص، والنص في صورته النهائية هو الرسالة التي يريد العمل األدبي أو الفني 

إرسالها للمتلقي.
أما المضمون الذي يستلهم من النص فهو النشاط الذهني الذي مارسه كاتب النص، وهو أمر غير 
مادي تجريدي ال يدرك بالحواس، وإنما يفرض نفسه على المتلقي ويحرك فيه نشاطه الذهني، هو كجهاز 
التحكم عن بعد تحرك به أزرار التلفاز، لكنك ال تستطيع أن تؤثر في البرامج المعروضة، فالمتلقي يتعامل 
مع مضمون النص بالشكل الذي يمليه عليه نشاطه الذهني أثناء تناوله للنص، الذي قد ال يوافق نشاطك. 
والنشاط الذهني عند المصدر والمتلقي هو عملية عقلية تنتج عن مجموعة من المحفزات، والفكرة التي 
المصدر  بن  عليها  متفقا  معاني  تحمل  كلمات  في  النشاط صيغت  هذا  نتاج  هي  إبرازها  النص  يحاول 

)الكاتب( والمتلقي )القاري(.
طرح السؤال بالشكل الذي ورد عليه في تعين أولوية أو أهمية الشكل أو المضمون يجعلنا ننظر إلى 
الكتابة األدبية على أنها مجاالن أو حقالن متميزان، وهذا أمر غير سليم إطالقا، فالقاريء ال يفصل بينهما 
عند تناوله النص، والكاتب أيضا ال يفصل بينهما. عندما نقرأ نصا أدبيا... رواية أو قصة أو شعرا... نحن 
لكننا  مثال،  الشعر  في  كما  المضامين  بعض  فهم  عن  عجزنا  إن  وحتى  ومضمونا،  النص شكال  نتذوق 
نتماهى مع موسيقاه ونشعر بمعاني كلماته. فالشكل والمضمون ال يتعديان أن يكونا وجهين لعملة 

واحدة تفقد قيمتها إن اقتصرت على وجه واحد.
وقد تتعدد األشكال األدبية التي تتناول نفس المضمون، لهذا وجدت تيارات مختلفة في األدب والفن، 
فقد ظهر التيار الكالسيكي والرومنسي والسريالي والوجودي إلخ، هذه التيارات نتجت عن بيئات وأزمان 
مختلفة، وكأن لكل زمن وبيئة أدواتها الفكرية التي تناولت بها المضامين التي نتجت في تلك البيئة 
العمودي  الشعر  من  الشعر  نمط  بتغير  العربي  األدب  في  ذلك  على  نستدل  أن  ويمكن  الزمن،  وذلك 
التقليدي الذي يحافظ على شكل القصيدة في صياغتها على بحر معين وااللتزام بقافية واحدة، إلى الشعر 
القاسم  لكن  الشعري.  والنتر  النتري  الشعر  إلى  القصيدة،  بحر  في  القافية وتصرف  تحرر من  الذي  الحر 
المشترك هو المضمون الفكري الذي ربط بين هذه األشكال، وإذا سلمنا بأن الشكل يبرز الجانب الجمالي 
للعمل األدبي، فإننا ال نستطيع أن نسحب هذا األمر على الفكر، ذلك ألنه ليست كل األفكار موضوعية، 

والكثير منها يفتقد القيم اإلنسانية ويثير المشاعر الغوغائية لدي الجماهير.

منصور الكيخيا:
شيخ قضايا االختفاء القسري

 السيد منصور ال يريد أن يتحدث عن املعارضة 
وظروفها، والسيد صادق ال يريد أن يتحدث عن 

أسباب منعه من التدريس في جامعة جنيف

محمد المهدي الفرجاني

حدس الصفقة
تُبدي الترتيبات الدبلوماسية الجارية على قدم وساق رغم االستفزازات 
التي تعتورها واالبتزازات التي تُبهظها أن الصفقة األميريكيةـ  الشمال 
ببراعة في  الصفقة اشتغل  المُبرمة. فحدس  كورية صارت في حكم 
عن  بديل  خيار  بأنه  العولمة،  إكراهات  حتمته  الذي  التجاري  سياقه 
الصفقة ذاته  بالعكس من ذلك يكون حدس  األيديولوجية،  الغريزة 

الخيار القابل للمحاكمة في شرق أوسط مازال مُثقاًل باألدلجة.
النجاح في السياق اآلسيوي دفع إدارة السياسة الخارجية األميركية 
أن تعيد موضعة نفسها، في المشروع الشرق أوسطي للرئيس ترُمب 
الماضي  تعقيدات  كل  جانبًا  ي  فتنحِّ المصلحة.  بمنطق  المحكوم 
إبرام صفقتين: صفقة  إلى  وتقفز بكل يسر وسهولة  أفعاله  وتبعات 
يلفها  مازالت  والتي  الفلسطيني  ـ  اإلسرائيلي  الصراع  لتسوية  القرن 
الضباب وإن جلب بوارق كاذبة كنقل السفارة األميركية إلى القدس، 
وصفقة التنصل من االتفاق النووي مع إيران لحساب إسرائيل والبلدان 

الخليجية وهي سياسة تحدس ذاتها بالقفز فوق مصائد النيران.
 2016 نوفمبر   27 الصفقة«الوسط  فن  »ديمقراطية  مقالي  في 
وصفتُ تعمُدّ استبعاد شخصية مؤلف الكتب من البيوغرافيا المقدمة 
عن الرئيس األميركي دونالد ترُمب، بالصورة المُسقطة نخبويًا على 
النوع الكتابي الذي انعكس في عناوين تآليفه وإضمارها لحكم مسبق 
النعدام القبول به منتخبا سياسيا. الدرس المستخلص من آلية إسقاط 
رئيسا،  بترُمب  المتعلقة  التوقعات  في  التشّكك  تفاقم  هو  الصورة 
كما تعّلقت به مترشّحًا للرئاسة األميركية، حسب مجرىات التعاطي 
التوصيفي لنتائج االنتخابات، التي أوصلته لسدّة الرئاسة. أول ماينبغي 
استبعاده النبوءات التي تُلقى جُزافًا والمشككة دون معطيات معزّزة 
الفترة الدستورية لرئاسته. ماينبغي تناوله في  بقرائن بعدم إكماله 
النقاش اليقين أوانعدامه في إمكانية تحول الرئيس ترُمب من »رجل 
أعمال« يديرشركة إلى رجل سياسة يدير دولة عظمى أو األبعاد التي 
سيتشكل فيها صراعه الدائر منذ تبوئه الرئاسة مع »الدولة العميقة« 
الشخصي  التواصلي  اإلعالم  استعمال  إلى  انجراره  أو  واشنطن،  في 
مباشرة  األميركي  المواطن  إبالغه  في  المؤسسة  قنوات  عن  بدياًل 
سياساته وما سيقدم عليه من خطوات وإجراءات متمثاًل في استرضاء 
الواليات  »بطبقة  بـ  المُسمّين  العاملة  الطبقة  من  الجمهوريين 
الصدئة« الذين منحوه أصواتهم االنتخابية. بل استعمال التويتر آداة 

للضغط السياسي ومعبرًا عن رّدات فعله إزاء ضغوطات السياسة عليه.
أما مايهمنا كغير أميريكيين تندرج أزمات بلداننا بشكل ما في بؤرة 
االهتمام األميركي كيفية إدارته عالقات أمريكا الخارجية مع أي طرف 
التعامل مع كل ما يتعلق  دولي آخر. وإزاء ذلك يكون األسلم أن يتم 
 2021 بعام   ، الجميع  يفاجأ  ال  »السيناريوهات«، حتى  بمنطق  بأدائه 

بالتجديد لدورة رئاسية ثانية له.
»نورييل  نيويورك  بجامعة  األعــمــال  وإدارة  االقتصاد  أستاذ 
واقعي  بتوصيف  االنتخابات  في  فائزًا  ترُمب  شخصية  روبيني«حدّد 
العقارات، وداهية من  أقطاب  مستنده: خبرة ترُمب كقطب ثري من 
دهاة التسويق. مضيفًا إليه وصفه له بالبرغماتي الواقعي المهووس 
بفن عقد الصفقات. فنّا التسويق، وعقد الصفقات يبرزان من عنوانين 
في  المثابرة  حياته  مسار  في  والمؤلفة  الغزيرة،  مكتبته  عناوين  من 
بمحتواها  أحد  اليأبه  أسلفنا  كما  والصفقات؛والتي  النجاحات  مجال 
بمنطق  العمل  إفــالس«.  بعد  العودة  وفن  ـ  التجارية  الصفقة  »فن 
دامجَا  عنصرًا  التسويق  مبدأ  اعتماد  إلى  يُلجئنا  »السيناريوهات« 
للفنين الصفقة واستعادة الحضور في السوق بعد اإلفالس. وهنا يبزغ 
السؤال هل اعتماد حدس السوق مبدًأ وحيدًا كفيل بإنجاز المهمات في 

السياسة الدولية؟.
السياسة  إدارتي  أن  نرى   ، األوسط  الشرق  على  المسألة  لوقصرنا 
التجارة  مركزي  على  اإلرهابي  الهجوم  حدث  أعقبتا  اللتين  الخارجية 
إلى  أدت  الحسابات  من  سلسلة  اتبعتا   2001 سبتمبر  نيويورك  في 
بوش  جورج  فاعتماد  مبدئين.  في  تحديدها  يمكننا  خاطئة  نتائج 
الجدد  المحافظين  أليديولوجية  تبنيه،  سياق  »اإلعمال«،في  لمبدأ 
ومخططاتهم المستجدة بتعّلة حدث 11 سبتمبر في الشرق األوسط 
السنّي، وخضوعه  اإلرهاب اإلسالموي  إلى  العراق  إلى تدهور  الجديد 
أدى  بينما  الشيعية.  األيديولوجية  وراء  المتخفية  اإليرانية  لألطماع 
اعتماد مبدأ »اإلهمال« للشرق األوسط واالنسحاب من أزماته الباعثة 
للملل، حسب تعبير الرئيس أوباما، إلى التوسع اإليراني غربا حتى حدود 
إسرائيل، وبزوغ نجم تنظيم داعش، وتحويل سوريا إلى مجمرة لهب، 

ورماد.
إلدارة  رؤيتين  المتغيرة«  بمنطق«السيناريوهات  التعامل  يفترض 
الرئيس ترُمب في إدارة العالقات الدولية: رؤية تبرمج العالقات برسمها 

في عدّة مشروعات،تحكمها فترات كل فترة تتحدد فيها العالقات مع 
نموا  يحّقق  بما  الصفقة  بسياسات  المستهدفة  والبلدان  المناطق 
داخليا بنسبة %4 لصالح اقتصاد الواليات المتحدة. وهنا ينبغي النظر 
والشعارات  واألهداف  المعنية في كل مشروع،  األطراف  إلى مساهمة 
الراهنة تتمثل في أولويات حماية  المرفوعة. وفي المرحلة االنتقالية 
المصالح األمريكية من هجمات »داعش«، واستعادة العالقة النموذجية 
مع إسرائيل، وإعادة التفكير ُكليًّا في سياسة إدارة أوباما المتوافقة مع 
مصالح الشريك األوروبي تجاه إيران، وهو ما توّجه التنصل من االتفاق 
النووي، بغرض جرّ إيران إلى التفاوض على اتفاق جديد يكرس تخّليها 
إلى األبد عن السالح النووي، وتقييد برنامجها الصاروخي الباليستي 
وقهقرة نفوذها اإلقليمي. وبالتوازي مع ذلك ترتيب العالقات األمريكية 
مع دول الخليج العربية بما يخدم الصفقة األميركية بمبدأ المال مقابل 

االستقرار.
األساسي  المحدّد  هو  الصفقة  فن  أن  في  تتمثل  الثانية  الرؤية 
للمدة الزمنية للعالقة مع الشركاء في المشروع بأن يكون استقرارها 
قصير المدى. قد تتبعها أو ال تتبعها فترة مماثلة أو غير مماثلة، حسب 
البلد  الرؤية المفترضة مسبقًا. فعالقة الرئيس األميركي بنظيره في 
المستهدف بإبرام الصفقة تكون جيدة »إلى أن يطلب منه أول طلب«، 
أو أنه قد يحَيِّد مشاكله مع دولة ما مؤقتًا إلى حين »انتهاء مشروع 
التعاون القائم«. لكن ستوجد عالقات غير مستقرة طويلة المدى في 
القائمة،  للسياسات  مراجعة  دائمًا  هناك  فستكون  لذا  حاالت،  عدة 
الدفاع  التالية، وهو ماسوف تحاول وزارة  التعاون  وتحديد لمستويات 
الرئيس  رؤية  حسب  بناؤها  ينعاد  التي  األمريكية  األمن  ومؤسسات 
غير  ظاهرها  في  تبدو  التي  األفعال  وردود  التقلبات  بتحييد  القيام 

منضبطة في نسق عام.
إن المتابعين إلدارة العالقات الدولية الينفون عن الرئيس ترُمب 
رؤية  من  خاوية  جعبته  أن  يؤكدون  ولكنهم  سياسية،  رؤية  امتالكه 
بإرباك  الكفيلة  الحيل  اليعدم  تسويق  كداهية  فهو  استراتيجية. 
سياسته!  تسمية  يمكن  هل  وخداعهم.  أيضًا  واألصدقاء  الخصوم 
الوسائل  تبرّر  الغرائز،  المحدودة  الغاية  حيث  الخداع  بميكيافيلية 

المتعدّدة األشكال.

النجاح في السياق اآلسيوي دفع إدارة السياسة الخارجية األميركية أن تعيد موضعة نفسها

تُرمب كقطب ثري من أقطاب العقارات، وداهية من دهاة التسويق، ومهووس بفن عقد الصفقات

نورالدين خليفة النمر

د.صالح السنوسي

سقف التعايش في أزمة الحوار الليبي

على هامش الدعوة إلجراء انتخابات: شروط إجراء االنتخابات في الدول مابعد الفاشلة: الحالة الليبية

الصراع  باريس بين أطراف  اللقاء األخير في  كشف 
الحوار  هذا  أطراف  بين  الضرورة  سقف  بأن  الليبي 
األطراف  يجعل بعض  الذي  الحد  إلى  يبدو متحركا 
السقف  هذا  زحزحة  باإلمكان  انه  يعتقد  المتحاورة 
الضروري المشترك لتحل بدال عنه مصلحته كضرورة 
اليعلو  كسقف  األطــراف  جميع  بها  يقبل  مشتركة 
فوقه آخر، ويبلغ األمر أقصى خطورته عندما نعلم أن 
الوطن وما يمثله من مصلحة عامة هو ذلك السقف 
الذي يحاول كل طرف أن يجعل من مصلحته بديال 

عنه كسقف يجب أن يستظل به الجميع.
الطرف  إلغاء  محاولة  على  طرف  كل  إصــرار  إن 
ثقافة  غياب  متأت من  الوطن،  وتقمص  بل  اآلخر، 

التعايش التي يفتقدها الليبيون.
ورثوها جيال بعد جيل  التي  الثقافة  أن  فال شك 
مبدأ  على  القائم  التعايش  مسلمة  من  التنطلق 
المساواة، بل تقبل فقط باحتمالية التسامح المقنن 
من  ومغايرته  وجــوده  يستمد  فاآلخر  المشروط، 
على  أنه  إال  يعنى  ال  فاختالفه  بدونيته،  تسليمه 
باطل في مواجهة الحق واليقين، وبالتالي فإن هذا 
االختالف ال يجعل منه ندا يجادل ويعترض، بل عليه 
هبة  أنه  على  عليه  يحصل  أن  يمكن  بما  يقبل  أن 
وليس على أنه حق خالص من جملة حقوق مختلف 
المصالح  يمثل  منها سقف  يتشكل  والتي  األطراف 
بين  التعايش  ضــرورة  تفرضها  التي  المشتركة 

أطراف الجماعة.
إلى  النظرة  الذي يؤطر  التعايش هو  فإرث عدم 
اآلخر السياسي وإن كان ينتمي إلى اإلرث والثقافة 
رفض  في  تكمن  الحقيقية  اإلشكالية  ألن  نفسها، 
والمختلف  المغاير  اآلخر  مع  التعايش  قبول  وعدم 
كند يسعى إلى تحقيق رؤيته السياسية حسب قواعد 
اللعبة الديمقراطية وتحت سقف التعايش والضرورة 
المختلف  لهذا  والعداء  الرفض  فإن  لذا  المشتركة، 
رفض  من  ــراوة  وضـ حدية  بأقل  ليس  سياسيا 

أو ما يمكن  الشروط األساسية  العديد من  هناك 
سابقة  المؤسساتية  السياسية  بالبنية  تسميته 
هذه  توفر  عدم  االنتخابية،  العملية  عن  الوجود 
الشروط في ليبيا اآلن يجعل من المستحيل إجراء 
يمكن  الشروط  وهذه  وناجحة.  نزيهة  انتخابات 

حصرها في اآلتي:
)1( حكومة وحدة وطنية )واحدة( ممثلة إلرادة 
أغلبية الليبين تمارس سلطاتها على كل األراضي 
وإن  )حتى  المواطنين  جميع  لها  يذعن  الليبية 
ينازعها  وال  سياساتها(  في  معها  البعض  اختلف 
سلطاتها،  مليشية  أو  جهاز  أو  مؤسسة  أو  فرد 
السياسية  الــقــوى  مــع  تعاملها  فــي  محايدة 
اإلمكانيات  كل  توفير  على  وتعمل  واالجتماعية، 

والوسائل إلنجاح العملية االنتخابية.
في  الــمــتــواجــدة  المليشيات  تفكيك   )2(
هذه  انتماءات  عن  النظر  بغض  الوطن  ربــوع 
أو  دينية  أو  حزبية  أو  مؤدلجة  المليشيات: 
هذه  كل  وإجبار  معينة،  لمدينة  تابعة  أو  جهوية 
منابع  وتجفيف  سالحها  تسليم  على  المليشيات 
المدنية  الحياة  في  عناصرها  ودمــج  تمويلها 
العنف  مظاهر  كل  واستئصال  السياسية  والعملية 

المختلف ثقافيا ودينيا.
مفهوم  من  الموقف  ــذا  وه النظرة  هــذه  إن 
الذي  فقط  اإلرث  هذا  من  منبعه  ليس  التعايش 
اليقتصر على الليبيين فقط، بل يشاركهم فيه كل 
العرب، وإنما هناك سبب آخر تمثل في تلك التجربة 

التي عاشوها طوال أكثر من أربعين عاما.
في  كانت  سياسية  تجربة  الليبيون  عاش  فقد 
اآلخر  مع  التعايش  عدم  إلرث  حرفيا  تطبيقا  الواقع 

السياسي.
يعتبر  التجربة  هذه  طوال  السياسي  اآلخر  كان 
يجب  مجرم  النهاية  في  وهو  ورجعيا  وعميال  خائنا 
يخلو  لكي  المادي  وجوده  وإلغاء  جسديا  تصفيته 
التعايش  التقبل  التي  لألنا  السياسي  الفضاء 
فالنظرية  معها،  والمختلف  لها  المغاير  اآلخر  مع 
العالمية الثالثة أتت بالحل النهائي لكل اإلشكاليات 
المطروحة على البشرية منذ نشأتها إلى أن تقوم 
الساعة ومن هنا جاءت أبدية الفاتح كثورة أي إن كل 
األجيال التي ستأتي في العصور القادمة والى نهاية 
ثورة  طريق  سوى  خيار  من  أمامها  ليس  الدهر، 
الفاتح شاءت أم أبت. ولهذا فإن من يدعى االختالف 
السياسي اليكون إال خائنا أوعميال أو رجعيا أو قاصرا 
عقليا في أفضل الفروض وبالتالى ينبغى الحجر على 

تصرفاته.
عندما سقط نظام القذافي وسط العنف والدماء 
والفوضى، تفجرت كل مكبوتات التجربة األربعينية 
ألف عام يرفض ندية  أكثر من  إرث عمره  وتلقفها 
اآلخر المختلف والمغاير باإلضافة إلى مفارقة أخرى 
أن  وهو  والتجربة  اإلرث  اشتغال  حدة  من  زادت 
لم  القذافي  نظام  أسقطت  التي  الداخلية  القوى 
الخالفات  كانت  بل  وغالب،  قوى  تيار  يقودها  يكن 
التي بين بعض أطرافها ال تقل عن التناقضات التي 
بين أى منهم ونظام القذافي، فبعض هؤالء ثاروا 
على القذافي ألنه فقط كافر وزنديق ولم يراع حدود 

المسلح ضد المواطنين أو ضد أجهزة ومؤسسات 
من  التي  األساسية  اآللية  هي  فالدولة  الدولة، 
أمن  المسلح،  العنف  استخدام  ينظم  خاللها 
المواطن ال يتعزز إال عندما تكون الدولة ممسكة 
التزاماتها  تطبيق  في  لتوظيفها  القوة  بوسائل 
وسائل  تكون  عندما  المواطن،  حقوق  باحترام 
أو  والعصابات  المليشيات  سيطرة  تحت  العنف 
النتائج قلما تأتي لمصلحة  الجماعات األخرى فإن 
أمن المواطن وأمن الوطن، تجربتنا في السنوات 
العالم  وتجارب  وضوح،  بكل  ذلك  تؤكد  األخيرة 
ولبنان  والصومال  )العراق  الخصوص  هذا  في 
المثال  فعلى سبيل  أيضا،  تعزز ذلك  وأفغانستان( 
معظم التقارير حول االنتخابات األخيرة 2018 في 
العراق تؤكد على أن المليشيات لم تكن محايدة 
على  المواطنين  أجبرت  المناطق  بعض  في  بل 
التصويت لشخص محدد، لذلك نؤكد على أن أحد 
المليشيات  تفكيك  ليبيا  في  األساسية  الشروط 

ونزع سالحها.
واحدة  قيادة  تحت  موحد  وطني  جيش   )3(
)وفقا  الليبية  األراضي  كل  على  سلطاته  يمارس 
وجنوبا  شماال  حدودها  عن  ويدافع   ) للقانون 

اهلل، وبالتالى فقد رأوا بعد سقوط القذافي – في كل 
من ال يقاسمهم هذه الرؤية علمانيا كافرا وعداؤه 
لإلسالم ودولته اليقل خطرا عن الطاغوت القذافي، 
القذافي ألنه يرى فيه  البعض اآلخر على  ثار  بينما 
كائنا سياسيا قمع حرية التعبير واالعتقاد وصادر حق 
السلمي  والتداول  السياسية  والتعددية  االختالف 
الرؤية  هذه  اليقاسمهم  من  في  ويرون  للسلطة، 

طاغية ومستبدا هو والقذافي سواء بسواء.
انطلق االتجاهان كل حسب وجهته وبقناعة من 
يؤسس طريق الحق الوحيد المطلق الذي ال يأتيه 
الباطل ال من خلفه وال من بين يديه ودون أن يأبه 
مختلفاعن  طريقا  اختاروا  قد  اآلخرين  شركاءه  بأن 
كال  فإن  األربعينية،  والتجربة  لإلرث  طبقا  طريقه. 
منهما »التيار المدني والتيار الديني« يرى في نفسه 
الذي  وهو  القذافي  نظام  عن  الصحيح  البديل  هو 
طال انتظار الناس له وأن اآلخر مجرد وجود شاذ أتت 
به ظروف الفوضى والزحمة واالنفالت. التي فتحت 
الباب أمام كل من يريد أن يشارك في إسقاط نظام 
القذافي بما في ذلك قوى دولية كثيرة شاركت تحت 

مظلة قرارات األمم المتحدة.
طرف  كل  فإن  األربعينية،  والتجربة  لإلرث  طبقا 
يرى نفسه على حق وأن اآلخر على باطل وهالك ال 
محالة. طبقا لإلرث والتجربة، فإن كال منهما اليسلم 
بجواز خطأ بعض مما يعتقد بصحته، بل بعضهم 
بنسبية  القول  في  يرى  اإلسالمي  التيار  والسيما 

الحقيقة كفرا بواحا يوجب إقامة الحد على قائله.
بداية  في  ــراف  األط هذه  قبول  فإن  كله  لهذا 
الصندوق  إلى  باالحتكام  الديمقراطية،  التجربة 
تكن  لم  السياسية،  السلطة  إلنتاج  االنتخابي 
لالستحواذ  وسيلة  سوى  األطراف  لمعظم  بالنسبة 
من  ليس  اآلخر  وإخراج  القرار  وصنع  السلطة  على 
دائرة السلطة فقط بل أيضا من المشهد السياسي، 
يمكنه  صندوق  لبعضهم  بالنسبة  فالديمقراطية 

المواطن  حماية  فــي  ويساهم  وغــربــا  وشــرقــا 
استخدام  في  الحق  يملك  باعتباره  الوطن  داخل 
العالم  بلدان  في  فالجيوش  المشروعة.  القوة 
عناصر  من  أساسي  وعنصر  لألوطان  الحامي  هي 
حاجة  في  وليبيا  للدولة،  المؤسساتية  الشرعية 
من  دعامة  يشكل  الذي  الموحد  الواحد  للجيش 
يكتمل  الجيش  هذا  وبوجود  الدولة،  بناء  دعائم 

اإلطار المؤسساتي للعملية السياسية.
)الشرطة  الوطني  لألمن  ــوى  ق ــود  وج  )4(
وأجهزتها وفروعها وكذلك جهاز المباحث العامة( 
تنفيذ  على  والحفاظ  المواطن  حماية  على  قادرة 
القانون والحفاظ على النظام العام والحفاظ على 
االنتخاب  يوم  في  االنتخابية  العملية  سير سلمية 
سالمة  على  والحفاظ  االقتراع  مراكز  وتأمين 

صناديق االقتراع.
وهوية  طبيعة  يحدد  دستوري  إطار  وجود   )5(
وآليات  فيها  السياسي  النظام  وطبيعة  الدولة 
العمل السياسي التي تحدد مشاركة المواطن في 
العملية السياسية، من بين هذه اآلليات االنتخاب، 
االنتخاب  شــروط  عــام  بشكل  الدستور  فيحدد 
إلى  باإلضافة  إلخ،  والبرلمان...  الدولة  لرئاسة 

من الظفر بالسلطة واستبعاد المنافس له وليست 
منظومة من القيم والمبادئ والمفاهيم التي تؤطر 
السياسة والثقافة والفكر وترسم حدود العالقة بين 

الفرد والمجتمع.
إن هذا التناقض قد يكمن سببه في أن انتفاضة 
سياسية  تغيرات  أفــرزت  فبراير  من  عشر  السابع 
ولكنها لم تمس اإلرث األلفى وال التجربة األربعينية، 
على  السلمي  السياسي  التنافس  قلبا  اللذان  فهما 
أحد  فشل  عندما  وذلك  مسلح  صراع  إلى  السلطة 
صندوق  من  السلطة  على  الحصول  في  األطــراف 
رأى  وحينما  السالح،  فامتشق  االنتخابي  العجائب 
السلطة  من  لخصمه  استبعادا  فــوزه  في  الفائز 

والمشهد السياسي معا.
ثقافة  إرث  على  يتغذى  التناقض  هذا  أن  الشك 
رفض التعايش، التي كانت حتى اآلن خلف الفشل 

في تطبيق بنود الحوارمنذ ما يزيد على السنتين.
الحوار  سنوات  طوال  األطــراف  هذه  ظلت  لقد 
ولكن  المختلفين  بين  التوافق  تنطلق من فرضية 
التعايش واالختالف ظلت تقود العقل  ثقافة رفض 
السياسي للمتحاورين فجعلت كل طرف منهم اليرى 

في التوافق سوى مرادف آخر لمفردة اإلقصاء.
خلفية  على  باريس  في  تم  الــذى  اللقاء  لعل 
حمل  بيان  من  عنه  صدر  وما  الفرنسية  المبادرة 
التزاما شفهيا من جميع األطراف، أثار تساؤال حول 
في  إيجابيا  منعرجا  سيكون  اللقاء  هذا  كان  إذا  ما 
مسار الصراع، أم أنه لن يصمد في مواجهة التعنت 
وثقافة عدم التعايش فيبقي مجرد »زردة« رمضانية 

في باريس.
معرفة  تقتضي  التساؤل  هذا  عن  اإلجابة  لعل 
ما إذا كان دافع الجميع إلى هذا اللقاء هو خوفهم 
أم  الوطن فوق رؤوسهم جميعا،  من تهاوي سقف 
كان ذلك توقيا من تهمة العرقلة ومحاولة االلتفاف 

حولها.

يفصل  االنتخابات(  )قانون  قانونيا  إطــارا  ذلك 
العملية  حول  عموميات  من  الدستور  في  ماجاء 
بهذه  يتعلق  مــا  وكــل  وشروطها  االنتخابية 

العملية.
األسياسية،  الــشــروط  هــذه  ــى  إل باإلضافة 
ليبيا  في  توفرها  يجب  مهمة  أخرى  شروط  هناك 
تنظيم  إعادة  أولها  االنتخابات.  في  الشروع  قبل 
شخوصها،  في  لالنتخابات  العليا  المفوضية 
المعروفين  العليا  الكفاءات  من  بقضاة  وتزويدها 
تحسين  ثانيا  بالقانون،  والتزامهم  بحيادهم 
همشوا  الذين  هــؤالء  لكل  المعيشية  ــاع  األوض
وأفقروا في السنوات األخيرة حتى ال يقعوا فريسة 

في براثن المال الفاسد وتحصينهم ضد ذلك.
وطنية،  وحــدة  حكومة  توفر  القول:  خالصة 
لألمن  قوة  سالحها،  ونــزع  المليشيات  تفكيك 
تنظيم  وقــانــونــي،  ــوري  ــت دس إطـــار  الــوطــنــي، 
األوضــاع  وتحسين  لالنتخاب  العليا  المفوضية 
إلجراء  أساسية  شروط  للمواطنين،  المعيشية 

انتخابات ناجحة في ليبيا.

إصرار كل طرف على محاولة إلغاء الطرف اآلخر، بل وتقمص الوطن، متأت من غياب ثقافة 
التعايش التي يفتقدها الليبيون.

عندما سقط نظام القذافي وسط العنف والدماء والفوضى، تفجرت كل مكبوتات التجربة 
األربعينية وتلقفها إرث عمره أكثر من ألف عام يرفض ندية اآلخر املختلف واملغاير

شروط نجاح االنتخابات: حكومة وحدة وطنية، تفكيك املليشيات، وجود قوة لألمن الوطني، 
إطار دستوري وقانوني، تنظيم املفوضية العليا لالنتخاب

معظم التقارير حول االنتخابات األخيرة 2018 في العراق تؤكد على أن املليشيات لم تكن 
محايدة بل في بعض املناطق أجبرت املواطنني على التصويت لشخص محدد

كانت بداية معرفتي لمنصور رشيد الكيخيا في جنيف؛ كنت على موعد مع األديب صادق النيهوم 
في فندق) السافوي( مقابل محطة القطارات، وهو فندق يكاد يكون بال نجوم. كان صادق يستقل 
الحافلة رقم )9( من مكان سكنه في منطقة )كولوني( إلى محطة القطارات. تأخر صادق عن 
موعده فقررت أن أتمشى إلى حين حضوره. عند مغادرتي الفندق وجدت منصور الكيخيا يسير 
القذافي.  لنظام  األبرز  المعارض  الكيخيا  لوزان! هذا هو منصور  اتجاه شارع  في  ببطء  أمامي 
تساءلت يا ترى كم رصد نظام القذافي للنيل منه أو الحصول عليه. الرجل يسير بمفرده بال 
حراسة وال مرافقين. أنا لم أر رجال مطلوبا بشدة من قبل نظام بلده يتحرك بتسيب أمنى بهذه 
الصورة؛ كان يمكن تصفيته، ويمكن أيضا إختطافه. ابتعد عني الرجل وأنا وسط تساؤالتي، 
عندها وصل صادق، وقبل أن أستقبله أشرت باتجاه منصور الذي لم يبتعد كثيرا، قائال: »أنا لم 
أر رجال مطلوبا في حجمه وهو بهذه الدرجة من إهمال أمنه الشخصي«. سحبني النيهوم من 

مرفقي قائال: »لم أره منذ فترة، هل لديك وقت لنتناول فنجانا من القهوة معه؟« وافقته.
في تلك الفترة، كنت أعاني من مرض تصلب الشرايين، وممنوعا من المشي لمسافات طويلة، 
وصادق كان قد فقد نصف الرئة بسبب المرض الخبيث، ونصحه األطباء برياضة المشي، ولذلك 
كنت أعاني كثيرا من رفقته؛ أنا ممنوع من المشيء وأطباؤه نصحوه بالمشيء! كانت مرافقته في 
المشي مشروع عذاب بالنسبة لي، ولم أخبره أبدا بمرضي، فقد كنت أرى إن لم أشجعه سيتقاعس 
عن جزء من عالجه. كنا نسير معا، رغم أوجاعي وإجهادي، من أمام الفندق إلى جامعة جينيف حيث 

كان يحاضر في مادة )علم األديان المقارن( إلى أن منعه القذافي من ذلك.
فندق  يصل  أن  قبل  وصلناه  سيره  بطء  بسبب  كثيرا  يبتعد  لم  الذي  منصور  باتجاه  ذهبنا 
)وورويك( في أول شارع لوزان، وتعانقا وكان لقاءا حار حميميا. قدمني صادق لمنصور قائال: »أقدم 
لك ضابط أمن من جهاز األمن الخارجي صديقي محمد المهدي، فهو بدوي بكل ما تحمل هذه 
الكلمة من معنى! لقد انتقد بشدة إهمالك ألمنك، فهو يعرفك من دون أن تعرفه!؟ ابتسم منصور 
مرحبا، وسحبنا لنتجه نحو فندق )وورويك(، فاقترحت أن نذهب إلى فندق )بريستول( القريب من 
بحيرة جنيف فهو أكثر أمنا«. وجلسنا والقهوة تغمر رائحتها المكان، وتحدث صادق ومنصور في 
كل شيء إاّل عن الوضع في ليبيا، أو معارضة منصور الكيخيا للنظام؛ صادق النيهوم محسوب على 
نظام القذافي، بشكل أو آخر، ويقولون أنه صديق القذافي الشخصي، يستمع إليه ويحترمه بشكل 
كبير، والكيخيا معارض له وبشكل كبير أيضا. وجدتها فرصة فقلت لهم: »أنا الخاسر الوحيد في 
هذه الجلسة، السيد منصور ال يريد أن يتحدث عن المعارضة وظروفها، والسيد صادق ال يريد أن 
يتحدث عن أسباب منعه من التدريس في جامعة جنيف، وأنا - كما ذكرصادق- ضابط مخابرات 
من واجبي أن أعرف، كلمه )هك واال هك( ولكن كيف أعرف وأنتما لم تتطرقا ألي موضوع منهما 

بكلمة واحدة.. ألست أنا الخاسر الوحيد هنا؟«. انفجر االثنان ضحكا وقال صادق: »صدقت..«.
التفت نحوي منصور الكيخيا وسألني عما أعرفه عن المعارضة الليبية في الخارج. وقبل أن أجيبه 
تدخل صادق قائال: »يا منصور قلت لك هذا الرجل بدوي، وصديقي على الرغم من أن حديثه معي 
مباشر ويفتقر إلى المجاملة، فهو يقذف حجارة وليس كلمات، ولكنها رغم ذلك صادقة وبريئة، 
وأتمنى أن يتسع صدرك لها، كما أرجو أاّل تعتبرها صادرة من رجل يمثل نظام القذافي..« ثم 

صمت.
أجبت السيد منصورقائال: »يا سيدي القذافي قال أنه وصل بالبندقية ولن يغادر إاّل بالبندقية، 
ومن يأنس في نفسه الكفاءة فاليحاول! هنا عبر القذافي عن شمولية حكمه، الذي ال يسمح ألي 
كان أن يشاركه فيه. أنت تقول أنكم معارضة.. هذا حقكم أن تعارضوا نظام القذافي بالكيفية 
التي ترونها تحقق أهدافكم، ونحن كمخابرات من حقنا أن نراقب الصراع بينكما، ونرصده، ولكننا 
لسنا طرفا في الصراع! من حقكم أن تقبلوا نظام القذافي أو ترفضوه، ومن حق القذافي أن يقبل 
معارضتكم له أو يرفضها. إنه صراع تجاوز تبادل وجهات النظر.. أن تكون أو ال تكون..«. هنا 
تدخل صادق قائال لمنصور: »هل وصلتك القذيفة األولى؟«. واصلتُ حديثي مع منصور: »يصفكم 
وبمستوى  االتهامات،  تبادلتم  بالديكتاتور.  وأنتم تصفونه  الضالة،  بالكالب  ونظامه  القذافي 
)هابط( للغاية اليخدم قضية الوطن. كثير من شرفاء الوطن من كل المواقع امتنعوا عن تأييدكم 
بسبب عدم معرفتهم لكم، ألنهم لم يجدوا إجابة أبدا لعدد من تساؤالتهم، أوال: من أنتم؟ إنكم 
في نظر الكثيرين أشخاص مغمورون. نعم البعض يعرف منصور الكيخيا والبعض اآلخر يعرف 
محمد يوسف المقريف، أو محمود شمام، أوعبد المنعم الهوني، ونوري الكيخيا وإبراهيم صهد 
أبدا عن  تتحدثوا  لم  وثانيا:  األخرى.  األسماء  والعديد من  النامي،  الغدامسي، وعمر  وعزالدين 
أهدافكم من المعارضة، البعض منكم يقول أنه ال يريد القذافي وأتباعه في الحكم، والبعض 
يريد دولة مدنية، يقبلها الناس بعد االستفتاء على دستور يحدد شكل الدولة المقبلة.. أنتم يا 
سيد منصور لم تقدموا اإلجابة على أهم سؤال: »ماذا بعد سقوط القذافي ونظامه؟«. تأكد ياسيد 
منصور أن لعامة الشعب وجهة نظر حادة للغاية فيمن يدعي المعارضة..« وهنا تدخل صادق 
للمرة الثانية موجها حديثه لمنصور: » هل وصلت القذيفة الثانية..« ونظر إلى منصور مطوال 

ولكنه لم يعلق بشئ.

مالك عبيد أبو شهيوة
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فيلم باريس: سيناريو وإخراج ماكرون – الجزء الثاني!
القدرة على الوفاق تحتاج القدرة على التنازل.

عظمى  قــوى  يحتاج  نفسها  القدرة  فقدان  لكن 
لتوفيرها.

لقطة كبيرة
ماكرون شخصيٌة رئيسة في المشهد الدولي مليئٌة 
زوج  شــابٌ  التناقض:  هو  باألحرى  بالتناقضات 
جاء  ما  واقعيٌ  الوسط،  خارج  من  وسطيٌ  عجوز، 
به غير المتوقع، يفعُل كساركوزي ويحلمُ كديجول، 
يعمل كوزير خارجية ويُنتجُ كوزير داخلية، المهمُة 
الرئيسة التي خطها في برنامجه االنتخابي التغيير 
قلب  فاالقتصاد  الفرنسي  الداخلي  للشأن  الشامل 
له  تنطع  الذي  العملي  برنامجه  أن  غير  برنامجه، 

مهمة ديجولية دولية بأسلوب هوليودي.
سردياته  السرديات  فيلسوف  »ريكور«  تلميذ 
ساخن  صفيح  على  كقط  السطح،  تمس  مقتضبة 
الفرنسي، ما جاء  الشاب  الرئيس  يتمظهر ماكرون 
يحبو  فحزبه  الفرنسي  الحزبي  التاريخ  في  بمتغير 

كتلميذ روضة.
ولكن  ليبيا  في  يكون  أن  ساركوزي  عن  ورث 
باعتبارها بوابة أفريقيا؟، لحظة تنصيبه التي خرجت 
عن المألوف الفرنسي الطبخة، عقد لقاًء مفارقًا بين 
قطبين ليبيين مُتناقضين: الرجل المُعترف به دوليا 
السراج  فائز  المهندس  به،  المعترف  غير  والرجل 

والجنرال خليفة حفتر.
وقد أخرج ماكرون هذه المهمة من قبعة الساحر 
اإلخــراج  مــارس  الكاميرات  أمــام  مباغتة،  فبدت 
الليبيين  الرجلين  أن  للنهاية،  وقفز  مقدمات  دون 
وضع  الخلفية  وفي  الختام،  حسن  بيان  وتال  أتفقا 
الدكتور  السامي  األممي  المبعوث  هو  فرانكفوني 

غسان سالمة! كما هو في ساعة استالم منصبه.
السامي  والمندوب  المخرج  ــقُ  ري يجفْ  لم 

ظهوره  ليمشهد  بهما  جاء  اللذين  والممثليين 
الدولي، حتى كان المهندس فائز السراج أحد بطلي 
فلم باريس الجزء األول في روما العاصمة الالتينية 

المتوسطية! المنافسة للسيناريو الفرنسي.
تعليق

ثبت في الحال بطالن هكذا محاولة...
غارة  ليبيا،  بلعنة  غص  من  ساركوزي  غارة  كما 

ماكرون منتوجها انتهى مع لحظة قفل الكاميرات.
في  اإليطالية  الصنارة  الشاب  الفرنسي  ابتلع 
المسألة الليبية، منذها أعطى المخرج ظهره لهكذا 

محاولة.
األفريقي،  العمق  في  ذهب  البوابة  من  بدال 
محطته  كانت  نخاسة،  بالد  إلى  البوابة  حَوَل  ثم 
التلفزيونية فرنسا 24 التي نقلت على الهواء إخراجه 
زاعقة  المحطة  كانت  األول،  الجزء   – باريس  لفلم 

توكد أن ليبيا تعيد في العصر تجارة العبيد...
لقطة صغيرة

نفس  عجالة  وفي  األسلوب  ونفس  الكادر  نفس 
باريس، ومن  فيلم  الثاني من  الجزء  يخرج  المخرج 

غير ليه!.
لقطة مفارقة: المكنة ضخمة والناتج هزيل!

وربكة  الصغار  من  وحشد  الكبار  من  عشرون 
وسيناريو مرتجل بذا بان فيلم باريس- الجزء الثاني 
قبل أن يبدأ. دهشة االستغراب ولوثة االستشراق – 
كما عند أدوارد سعيد- الحقت ماكرون المخرج، من 
فيلم قصير  أنها  الجمع  التي شهد  األولى  محاولته 

انتهى عند صرخة أكشن!.
لكن المخرج المُصرّ اللحوح على التكرارللقطات 
قصيرة وخاطفة، مازال متوكدا أن الجزء األول أنتج 
المؤتمر  في  ماكرون  وضحها  األرض.  على  حقائق 
ما  الثاني  باريس  مؤتمر  ختام  أعقب  ما  الصحفي 

الهجرة  ساعات:  غضون  في  تم  الضخم  بحشده 
سِفرٌ حُرق، داعش كذبٌة في النفس األخير، الجيش 
بيضة  بات  بقائده  اعترف  من  أول  الــذي  الليبي 
القبان، إيطاليا زوبعة في فنجان، فرنسا قادرة -على 

األقل- على ما ال يقدر اآلخرون.
عند  كان  وقبلها  موسكو  زار  بهذا  البدء  قبل 

صديقه! ترامب.
الليبية،  االنتخابات  سيناريو  رُسمَ  الختام  وفي 
العاجزين،  عقول  في  يكمن  المستحيل  أن  باعتبار 
االنتخابات،  سنة  2018م  رئيس  عنوان  تحت 
االحتفال  يوم  سبتمبر   16 تفصيليين  وعنوانين 
حيثية  من  االنتهاء  كيوم  المختار  عمر  بالشهيد 
االنتخاب، و10 ديسمبر يوم حقوق اإلنسان العالمي 

كيوم لالنتخابات الليبية القادمة.
ولكن ثم لكن فلكن علق الجمع بكل البديهيات 
والمعقوالت على البيان الختامي الال معقول، ما لم 
يُوقع عليه أصحاب الشأن، وما صَدقَ عليه بأنه ما 
ال يُصدق؟، ما عدا المندوب السامي من خرج »بما 

لديهم فرحون«.
قولة  حاله  لسان  وكــأن  المثقف  ماكرون  بدأ 
التشيكي األصل ميالن كونديرا:  الفرنسي  الروائي 
ال شيء أسخف من أن يسعى المرء إلى إثبات شيء 

لألغبياء.
لقطة الختام: صدق أو ال تصدق

التي  الجديدة  الفرنسية  بالسينما  وله  مُصابٌ 
ليلوش  كلود  المخرج  مثل  الستينيات  في  ظهرت 
ومعبودة الجماهير ب . ب*، كما مُصابُ البشرية 
األنــوار  ومدينة  والموضة،   ، الثورة  بالفرنسية 
والفاش كيري، كما مُصابُ فرنسا بديجول الذي ال 
يظهر إال ساعة االنحسار ليلعب عند الهزيمة، وكما 

السينما الفرنسية تلكم ولع بالتكرار والتمهل.

»السكريبت«  بدأ  لماكرون  الثاني  باريس  فيلم 
بأن العمَل الذي ال خطأ فيه هو العمل الذي لم يُنجز.

أما ما تقدم به ماكرون في باريس حتى اللحظة 
قبل  إسالمية  رمضانية  لمة  أنه  فظاهر  الراهنة 
اإلفطار، حيث الصائم كما الفاطر في لغط، والجمع 
في غيهم يعمهون هذا مشهد، لكن المشهد األول 
بعد  ما  التالي  المشهد  على  غطى  اللغط  أنتج  ما 
 24 فرنسا  محطة  جاءت  وقد  مساراته،  وما  اللقاء 
لتوكيد ذلك بلقائيين مع خالد المشري اإلخواني – 
كما أحب أن يقدم نفسه- ومع عقيلة صالح من رفع 

الراية الحمراء.
رغم كل هذا وذاك ماكرون مخرج واثق الخطى 
يكرر المكرر ويعيد المعاد بمثابرة يحسد عليها، بذا 
هو سيد التناقض في رشاقة راقص فرنسي على ركح 
االليزيه العريق، أو كما رامبو* يدوس على سجادة 

االتيكيت ويقص شريط البرتوكول بأال متوقع.
لقطة لم تُكتب

قالها غاندي فعال فإنه ال يهوى الكتابة: ليس هناك 
كما  أو  الطريق.  هو  فالسالم  السالم،  إلى  طريق 

قال...

األشهر  الفرنسية  الممثلة  هي  ب   . ب  طبعا   •
بريجيت باردو، والعجوز المدافعة الساعة عن حقوق 

الحيوان.
ــراف  األع قلب  من  فرنسا  شاعر  رامبو  ــر  آرث  •
ثم  عمره،  من  الثالث  العقد  مطلع  في  والموازين 
عزل الشعر وبات تاجرا فتاجر سالح بين شرق أفريقيا 
وعدن، ثم مات شابا مغمورا مفلسا من أثر مرض 

عضال.
يخص  فيما  ماكرون  لماهية  سيناريو  المقال   -

مؤتمر باريس الليبي الثاني ليس إال.

 ثمة منعطف مهم مر به هذا الكيان وسكانه حني تحول النفط املكتشف إلى مصدر عيش 
وحيد للجميع

 قدرة الليبيني على التمدن واالنضباط وااللتزام بالقانون أثبتوها فترة الدولة امللكية 
املؤسسة

 كديجول، 
ُ

شاٌب زوج عجوز، وسطٌي من خارج الوسط، واقعٌي ما جاء به غير املتوقع، يفعُل كساركوزي ويحلم
يعمل كوزير خارجية وُينتُج كوزير داخلية

فيلم باريس الثاني ملاكرون بدأ »السكريبت« بأن العمَل الذي ال خطأ فيه هو 
العمل الذي لم ُينجز

الوسط واملعادلة الحرجة

 كان فكره يحوي خطني متوازيني قد يلتقيان إن 
دعت الضرورة إلى ذلك، ولعل كتابه »من هنا نبدأ« 

الذي تساءل فيه »بالدنا هذه ملن؟ وهى وطن من؟

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

اإلسالمي،  التاريخ  في  تنويري  عقالني  فكر  وأمتن  أقوى  أن  عليه  المجمع  من  يكون  يكاد 
منذ نشوء الحركات الفكرية وحتى اللحظة الراهنة، هو تيار المعتزلة. ورغم أنهم فرقة كالمية 
)الهوتية(، بمعنى أنهم ينطلقون من مقدمات إيمانية أساسية منصوص عليها في القرآن، وأن 

الهدف هو الدفاع عن الدين، إال أنهم كانوا أصحاب فكر حر مستقل إلى مدى بعيد.
كما أنه يعود الفضل إليهم في االنفتاح على فكر اآلخر، بالذات الفكر اليوناني، واستخدامه، 
بالذات المنطق، في نقاشاتهم ومحاججاتهم وتمتين فكرهم، األمر الذي قاد الحقا إلى نشوء 

الفلسفة باعتبارها تنطلق، على األقل نظريا، من مقدمات خارج الدين.
إال أنهم سقطوا سقطة كبرى وجرّوا على أنفسهم الويالت عندما انخرط فريق منهم وتورط 
في ممارسات استبدادية معادية لحرية الفكر، وذلك حين تبنت مؤسسة الخالفة العباسية، زمن 
الخليفة المأمون الذي كان معتزليا، االعتزال مذهبا رسميا للدولة وجرت، تبعا لذلك، محاولة 

فرضه على الفقهاء والمحدثين والقضاة.
المعتزلي  الفكر  من  لنقطتين  السياسي  الباطن  عن  الكشف  هو  المقال  هذا  هدف  لكن 
بالظلم،  اهلل  بعالقة  المرتبطة  واألخرى  العباد،  بأفعال  المتعلقة  تلك  وهما  ديني،  ظاهرهما 
والنقطتان كلتاهما داخلتان في األصل الثاني من أصول المعتزلة الخمسة التي هي: التوحيد، 

العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فبشأن أفعال العباد يرى المعتزلة أن اإلنسان خالق أفعاله بمقتضى إرادته الحرة، وليس اهلل 
هو الذي يخلقها. ومن هنا كانت مسؤولية اإلنسان على ما يأتيه من أفعال، سواء كانت خيرا أو 

شرا، وكان من العدل استحقاقه، تبعا لذلك، للثواب والعقاب.
الخلفاء والحكام بحيث يكونون  السياسي هنا، يتمثل في أن هذا يسري أيضا على  والبعد 
مسؤولين على ما يرتكبونه من أفعال ظالمة ومنتهكة لمباديء العدل العامة وما يأتونه من 
أعمال استبدادية، وال يجوز التعلل بأن اهلل هو الذي دفعهم إلى القيام بأفعال الظلم هذه وأن 

هذا ينفي المسؤولية الشخصية عنهم.
صدور  يستحيل  فإذن  عادل،  اهلل  أن  فبما  بالظلم،  اهلل  عالقة  نقطة  النقطة  بهذه  ترتبط 
نفع  غايته  وأن  العادلة  تحتمها طبيعته  الظلم عن اهلل  استحالة صدور  إن  الظلم من جهته. 

العباد وإصالح حالهم.
أي  العادلة،  بطبيعته  متقيدا  اهلل  مادام  أنه  في  يتمثل  النقطة،  هذه  في  السياسي  والبعد 
أنه، بمعنى ما، محكوم بدستور ذاته، فينبغي، إذن، أن يكون الحاكم البشري مقيدا بدستور 

ومسؤوال عن أي انتهاك يصدر عنه لهذا الدستور.

وكان  الماضي،  القرن  ستينيات  في  اإلسالميين  المفكرين  أبرز  من  خالد،  محمد  خالد  كان 
الرئيس جمال عبد الناصر، يتابعه أول بأول لدرجة أن إصدارات كتبه تكون على مكتبه حال 

صدورها.
العجيب أنه أجاب في زمن القومية العربية عن سؤال عنها فقال: »ليس هناك قومية عربية 
وإنما هناك قومية إسالمية..« وهذه إجابة تفقد المرء حريته عندما تقال في حضرة قائد هذه 
القومية، ومع ذلك لم يعاتبه الرئيس عبد الناصر مطلقا عن نبذه لمسألة المناداة بالقومية 
العربية. كان فكره يحوي خطين متوازيين قد يلتقيان إن دعت الضرورة إلى ذلك، ولعل كتابه 
»من هنا نبدأ« الذي تساءل فيه بوضوح ومباشرة وبأسلوب رشيق لم يسبقه إليه أحد في ذلك 
الوقت، قائال: »بالدنا هذه لمن؟ وهى وطن من؟ أهي بالد )الكهانة(، أم بالد اإلسالم الخالص 
بالد  أهي  المسحوقين؟  الجياع  بالد  أيضًا-  أم هي-  المترفين  األغنياء  بالد  أهي  والمستنير؟، 
التعصب ووطن الطائفية أم بالد التسامح ووطن الجميع؟ أهي بالد الرجال من دون النساء أم 
هي بالد الفريقين؟«. لقد أحسست أننا في ليبيا نحتاج لإلجابة عن هذه األسئلة، فقد تعيننا 

كثيرا لنحدد لنا مسارا نبتدئ منه.
ولعل خالد محمد خالد أول من نادى، في العصر الحديث، بقومية الحكم بدال من الحكومة 
الدينية، ألن تطبيقها، في رأيه مجازفة تعرض نقاء الدين للكدر وسالمته للخطر، ورأى أن غاية 
الحكومات  أن  ينكر  ال  خالد  محمد  وخالد  العامة،  االجتماعية  المنفعة  تحقيق  هو  أية حكومة 
اإلسالمية األولى استطاعت تحقيق هذه المنفعة؛ ومرجع ذلك إيمان قادتها وقوة شخصياتهم، 
وال يرى أن ذلك يمكن أن يتوفر اآلن، مشيرا إلى أن تماسك تلك الحكومات المؤمنة لم يلبث 
حتى وصل بالفعل إلى تنافس قطعت فيه الرقاب وأسال المسلم دم المسلم جهرا نهارا، بسبب 
فتنة الناس والحكم، وأن الحكومة الدينية لم تكن تستلهم مبادئها وسلوكها من كتاب اهلل 
ومن سنة الرسول صلوات اهلل وسالمه عليه، بل من قناعات الحاكمين وأهوائهم ومنافعهم 
الذاتية، وألن »القرآن حمال أوجه، كما قال اإلمام على، فقد استغله أصحاب المنافع، كل فريق 

منهم يستخدم السند نفسه في ضرب وقتل الخصوم«.
الذى  األمر  وهو  نفسه،  والدين  الدين  دعاة  بين  بوضوح  فرق  قد  خالد  محمد  خالد  كان 
الدعاة وأصحاب  أما  الحاكمية، فالدين في مجمله حقائق خالدة وثابتة،  تأسس عليه مفهوم 
الحكومات فهم بشر يصيبون ويخطئون، مبرزا أن التوظيف السياسي للدين واستخدامه كأداة 
أن  يؤكد  وظل  غيرها.  عن  تعلو  طبقات  فتتأسس  اجتماعية،  مسائل  في  تورطه  أيديولوجية 

اإلسالم دين ال دولة.
المفكرين  بعض  فنادى  اإلسالمية،  النهضة  حول  مصر  في  الفكري  النقاش  يتوقف  ولم 
بالوحدة اإلسالمية، فظهر من المفكرين من ينادي بضرورة االستعداد الدائم لألعداء بل ما 
يستطيعون من قوة، لدرجة أن بعضهم نوه إلى أفكار القوة التي نادى بها )بسمارك( و) نتشه( 
بحشدهما لقوى أمتهم مستخرجين منها أقوى ما فيها متخذين من شعار«لتجنى من الوجود 
احسنه عش دائما في خطر« أو ذلك الشعار الذي رفعة المفكرون األلمان الذي يقول »أفضل 

سياسة أللمانيا أن تكون عالقتها سيئة بجيرانها..«!
منذ قيام ثورة يوليو سنة 1952 ارتفعت في مصر الكثير من األفكار الدينية بعضها جيد 
وبعضها اآلخر عجيب بسبب حماسة بعيدة عن واقع الحال وتحول واقع الحال من نقاش وحوار 
حول مفهوم الحاكمية إلى تصفيات وإعدامات واغتياالت تخبو وتشتعل بين حين وآخر بعضها 
بالتأكيد نتيجة فتن خارجية، ومؤامرات دولية، وإن كان جيشها القوى يقظا بدرجة تحقق معها 

األمن الذي وعد اهلل في قرآنه الكريم.
قوتين  الخصوص  وجه  على  وأصبحنا  العقل،  لغة  تماما  ليبيا،  في  نسينا،  أننا  المؤلم 
متواجهتين تتصرفان وكأن اهلل حرمنا من لغة الحوار وضاع مفهوم الوسط في اإلسالم؛ وبدال 

من أن يكون الحوار طريقنا للخروج من أزمتنا أوصلنا إلى منعطفات خطرة.
»المعادلة  بعنوان:  ورقة  يماني  عبده  محمد  الدكتور  كتب  الماضي،  القرن  سبعينيات  في 
الحرجة في حياة األمة اإلسالمية اليوم« واليوم، أي بعد نصف قرن، أرى أنها واقع حالنا اآلن! 
مما كتب الدكتور يماني أقتبس مقدمته: »أعني بالمعادلة الحرجة، في حياة األمة اإلسالمية، 
منطقة التوازن التي يجب أن تعيشها األمة اإلسالمية بين المثل القيمة الكريمة لهذا الدين 
اإلسالمي، وبين الواقع المرير لهؤالء المسلمين اليوم؛ بين الدين الذي جاء ليجعل هذه األمة: 
أمة وسطا، وبين الواقع الذي أخذها إلى منحدرات الجهل والضياع والتخلف الذي نعيشه. أما 
ًة وَسًَطا  المنطقة الحرجة فهي تدور حول مفهوم اآلية الكريمة: »وََكَذٰلِكَ جَعَْلنَاُكمْ ُأمَّ

لِّتَُكونُوا شُهَدَاَء عََلى النَّاِس وَيَُكوَن الرَّسُوُل عََليُْكمْ شَِهيدًا«.
حرجا  الموقف  يعد  ولم  ليبيا،  في  بيننا،  الهوة  وزادت  بعضنا  وتطرف  الوسط  تركنا  لقد 
ليبيا يوم  انتهاء مؤتمر باريس بشأن  20 دولة من بعد  العالم عليه بحضور  بل مأزقا، شهد 
2018/5/29 بساعات قليلة.. فأي وسط يفخر فيه مسلم تعمد أنه لم يصافح فيه أخاه المسلم 

.. وأي وسط ال تُسمع فيه تحية اإلسالم؟
»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

البعد السياسي في بعض أفكار املعتزلة

الرزق،  كسب  وطرق  الطبيعة  كانت  أسلفت،  كما 
واختالف جيران األقاليم من مجتمعات أخرى، تشكل 
كان  وإن  التفاصيل  بعض  في  مختلفة  خصائص 
فثمة  القطر.  حدود  حتى  يتجاوز  قد  مشترك  بينها 
خصائص فرضها الصيد في البحر كوسيلة لكسب 
وخصائص  الزراعة،  فرضتها  وخصائص  العيش، 
التجارة،  فرضتها  وخصائص  الــرعــي،  فرضها 
أو  القرصنة  طريق  عن  العيش  فرضها  وخصائص 
قطع الطرق التي راجت في فترات مختلفة في مناطق 
القحط في هذا الجزء من العالم حين تنضب مصادر 

العيش الطبيعية.
لكن ثمة منعطف مهم مر به هذا الكيان وسكانه 
حين تحول النفط المكتشف إلى مصدر عيش وحيد 
للجميع، وفرضت هذه المركزية االقتصادية مركزية 
سياسية للمرة األولى في هذا القطر، أدت في النهاية 
إلى إنتاج دولة إكراه استطاعت عبر هذه الثروة التي 
من  الكثير  فرض  إلى  ريعي  اقتصاد  إلى  حولتها 
السلوكيات المشتركة حين توحدت وسيلة الحصول 
على الرزق التي تتجه كلها صوب هذا الكنز الذي ولد 
خصائص سلوكية مرتبطة به إلى حد كبير، أستطيع 
أن أخمنها في تفشي ثقافة االتكالية واالستهالك، 

وانعدام الروح التنافسية المنتجة، والحسد الناتج عن 
التفاوت الطبقي وعن الزحام في حيز ضيق قرب هذا 
المصدر، كما أن معادلة الثروة الكبيرة في مجتمع 
وسائل  تضعف  حين  الفساد  ظاهرة  تحفز  صغير 
التي  السرقة  مفردة  وقع  من  وتروض  بل  الرقابة، 
الشطارة  من  نوع  إلى  الشعبي  الذهن  في  تحولت 
التي تتطلب في بعض األحيان حسدا لصاحبها أكثر 

من تطلبها للعقاب القانوني أو االجتماعي.
النفطية  الثروة  تمثل في تضافر  المنعطف  هذا 
مع أيديولوجيا »عصر الجماهير« الساذجة والمثابرة، 
أجل  من  الثروة  هــذه  من  كبير  قــدر  صــرف  التي 
الجماهير،  أذهان  في  دوغمائية  كثقافة  تكريسها 
إلى  والسلطة  الثروة  التي تحولت في ظل مركزية 

كتل مائعة يسهل التالعب بها.
ــراءات  ــ إج ــع  م الـــضـــروري  التكيف  بـــاب  ــن  م
الميول  من  الكثير  تغيرت  الجديدة  األيديولوجيا 
الحديث  وأصبح  الليبيين،  أغلب  لدى  والسلوكيات 
عن الشخصية الليبية في الثمانينيات مختلفًا إلى حد 
كبير عن الشخصية الليبية في الستينيات. ولم يخُل 
الشعر الشعبي وال حتى األغنية أو أحاديث المقاهي 
اآلفلة  القيم  لتلك  ترثي  بكائيات  من  والمرابيع 

التي تمتعت بها الشخصية الليبية، ولم يكن األمر 
مجرد نوستالجيا أو حنين إلى الماضي، ولكنه انتباه 
لتحوالت مفصلية في سلوك أفراد المجتمع فرضتها 

تغيرات الحياة وغريزة التكيف مع الظروف الجديدة.
إدارة الزحام هي مهمة سياسات الدولة الحديثة، 
التربوية والتنموية ، وبالتالي فمجال اإلدارة بصفة 
عامة هو األداة الناجعة لهندسة العالقات االجتماعية 
وبرمجة المصالح الفردية بشكل يجعلها تصب في 
اإلدارة  أن  حدث  ما  لكن  العامة،  المصلحة  إطــار 
نفسها وما يضبطها من قوانين كانت هدفا رئيسيا 
أسلوب  وخلق  تقويضها  أجل  من  السلطة  لرؤية 
إدارة جديدة »اإلدارة الجماهيرية« يخدم رؤيته في 
التحكم في الجماهير، وهي إدارة ال تُستقى أو تُعلم 
خالل  من  ترتجل  لكنها  أكاديميات،  أو  معاهد  في 
جعل  الذي  األمر  وهو  الواقع،  مع  المباشر  التعامل 
الكفاءة واالحترافية تتراجع إلى الخلف، وأنتجت هذه 
تكيف  من  نوعا  بإطراد  تنمو  كانت  التي  الظاهرة 
الشخصية بشكل جعل التسيب سمة لها واالختالس 
قبل  كبرى  اجتماعية  جريمة  عقود  قبل  كان  الذي 
المباحة  الطرق  إحدى  جعلته  اقتصادية،  تكون  أن 
الكثيرون  عليها  يتصارع  التي  الثروة  إلى  للوصول 

ويحشدون نشطاء قبائلهم من أجل الوصول إليها.
يتحدث الليبيون عن زمن كانت محاولة إعطائك 
رشوة لموظف ليبي إهانة لكرامته ومسا لشرفه قد 
تدفع ثمنه باهظا، ومع الوقت أصبحت الرشوة علنية 
المشرعنة، بل وصل األمر  األتاوة  أو  الضريبة  مثل 

إلى تسمية جهاز اإلدارة الليبية بإدارة العسل.
التكيف  باب  من  كان  هذا  كل  إن  ألقول  أعود 
الذي من الممكن أن يحدث ألي مجتمع يتعرض لما 
سؤال  إلى  ينقلنا  لكن  الليبي.  المجتمع  له  تعرض 
آخر: هل ثمة شخصية ليبية راسخة قابعة داخل هذه 
الطبقات من الغبار والصدأ يمكن أن تلمع من جديد 
حين تزال مصادر هذا التلوث الذي فرضه التكيف؟. 
اإلنسانية  الشخصية  أن  أدركــه  ما  لكن  أعــرف،  ال 
مثلها مثل الهوية ليست معطىً ثابتا، إنها متغيرة 
ومتحولة وفق آليات صراع البقاء وحسب ميكانيزمات 
التقدم التي يفرضها إيقاع الحياة الجديدة وطبيعة 
تبادل المصالح، مع مالحظة أن القدرة على التكيف 
يدار  حين  سلبية،  هي  ما  بقدر  إيجابية  تكون  قد 
المجتمع بطريقة تحفز تلك الكوامن اإليجابية في 
البشر والدفع بها في مجال التنافسية الذي تحكمه 
النجاح  في  والرغبة  والمؤهالت  والقدرات  المواهب 
المهني، وحين يكون العقاب العادل هو رد االعتبار 

الذاتي لمن اختار النزاهة سمة لسلوكه.
قدرة الليبيين على التمدن واالنضباط وااللتزام 
المؤسسة  الملكية  الدولة  فترة  أثبتوها  بالقانون 
التي استفادت مما زرعه االستعمار اإليطالي، ومن 
من  الليبية؛  الشخصية  في  اإلنجليزية،  اإلدارة  ثم 
كقيم  وممثله  وللقانون  وللمنصب  للزمن  احترام 
أصيلة  اجتماعية  قيم  مع  بالتمازج  حديثة،  مدنية 
نجدها بغزارة في مالحم الشعر الشعبي، وفي الكثير 
من األمثلة الشعبية، والتعابير السائرة، التي تعكس 
إلى حد كبير منظومة القيم األخالقية العرفية التي 

يتفق عليها أي زحام بشري يسعى لتجميل حياته.
ثمة أمثلة أخرى كثيرة عن مؤسسات أدارها أكفاء 
الليبية، جعلتها كأنها  الفوضى  مخلصون في قلب 
جزر معزولة من االنضباط وكفاءة األداء، تثبت أن 
تكون  حين  ممكنة  اإليجابي  التكيف  على  القدرة 
النظام  يكون  وحين  له،  محفزة  المحيطة  الظروف 

والقانون مطبقا على الجميع.
المفارق في األمر، وربما لكي ندرك أن العمل على 
تحريف الشخصية الليبية كان ال يخلو من تعمد، أنه 
إذا كتبت عن مسؤول كفؤ تشيد بجهوده في ذلك 
الوقت فستتسبب في إزاحته من منصبه، ما جعلنا 
الكتابة  لتحاشي  الخاصة ندعو بعضنا  في جلساتنا 
عن المسؤولين الناجحين حتى ال نشي بهم وننبه 
السلطات إلى أن ثمة قطاعا يسير على ما يرام، بل 
إن البعض اقترح أن نهاجم هذه الكفاءات ونتهمها 
ليس  هذا  مسؤوليتها.  موقع  في  لتظل  بالقصور 
طرفة أو شطحا من الخيال، لكنه نقاش جاد حصل 

كثيرا في جلساتنا ككتاب وصحفيين.
هندسة الشخصية التي تحمل الجنسية الليبية؛ 
النظرية  األطــروحــات  وفــق  لعقود  استمر  ــذي  وال
الجديدة لطبيعة المجتمع الجماهيري، كان برنامجا 
والمناهج،  التعليم  طــرق  فيها  شاركت  مثابرا، 
التعبوية، ومراكز أشبال وبراعم  والمنابر اإلعالمية 
وسواعد الفاتح، والدورات العقائدية، والبيئة اإلدارية 
التي علقت المصالح وفق مدى االستجابة النفسية 
كركيزة  للنفط  وكان  الهندسة،  لهذه  والذهنية 
لالقتصاد الريعي دور كبير في نجاح هذا التخطيط 
المبرمج للمزاج الليبي الذي تناغم مع هذه الفوضى 
غير الخالقة، وانهمك في منظومة العالقات الجديدة 
بشكل  شاعت  سلبية  بخصائص  اتسمت  التي 
على  واالعتماد  واالتكالية  االنتظار  مثل:  ملحوظ، 
الدولة في كل شيء والعقلية االستهالكية وثقافة 
أو  الناقدة  الفئة  أما  والوشاية.  واالنتهازية  الياغمة 

الناجية فتكفل بها النظام بطرق أخرى.
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أحمد الفيتوري

 يرى املعتزلة أن اإلنسان خالق أفعاله بمقتضى 
إرادته الحرة، وليس الله هو الذي يخلقها
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الغولة
 ويتم النيهوم املبكر

يتفق كل الذين يعرفون النيهوم والفاخري أنهما لم يقتربا 
كثيرا ويصبحا صديقين حميمين إاّل مع مطلع الستينيات، فلقد 
كان حاجز السن حائال بينهما. ولعلنا ال نبتعد كثيرا إن فسرنا 
ألمه  المبكر  خطفه  بسبب  له  وكرهه   ، للموت  الشديد  مقته 
ولذلك نجده يعامل والدة الفاخري كما لو أنها أمه. يقول في 
 1966/5/20 يوم  هلسنكي  من  للفاخري  بعثها  التي  رسالته 
أجمل  بيتها  في  عشت  إنني  لها  وقل  السالم  ألمنا  فبلغ   "  :
اللحظات.. وقد كان ذلك نادرا جدا في حياتي .. ". وفي رسالة 
المانيا  من  بعثها   - الفاخري  إلى  رسائله  ثاني  هي   - أخرى 
بتاريخ 1963/2/9 : " بلغ سالمي إلى والدتك- رغم كل شيء 
قلته يا ربطة الجزر- قل لها إن صادق يهديك السالم ألنه ال 

يملك أما .. ".
توظيفه  وأيضا  حديثه،  لكثرة  مقنعا  تفسيرا  أجد  ال  إنني 
في  ذكرها  يكثر  التي  الغولة(   ( خصوصا  والعفاريت،  لألشباح 
حكايات جداتنا، إاّل فقدانه لحنان األم وتيتمه مبكرا ثم تنقله 
في  كثيرة  سلبيات  انتقد  أنه  صحيح  أخرى.  إلى  عائلة  من 
خالل  من  الماضي  القرن  من  الستينيات  فترة  خالل  مجتمعنا 
أن  إاّل  للخرافات  بارع  توظيف 
الكم  هذا  أن  يقنعنا  ال  ذلك 
من الحديث عن األشباح سببه 
توظيفها،  األولى  بالدرجة 
يخاف  أنه  يعني  أكان  وسواء 
العفاريت،  هذه  من  بالفعل 
كثرة  فإن  منها  يسخر  أنه  أو 
ما،  بطريقة  يوحي  ذكرها 
طفولته.  على  بسيطرتها 
للفاخري  بعثها  رسالة  في 
 .." يقول:   1966/5/8 بتارخ 
كاملة،  فرصة  أعطوني  وقد 
في  معهم  أعمل  وتركوني 
القديمة  المخطوطات  جميع 
يخص  عمل  وهو  وشرحها 
وأستونيان  وهلسنكي  هامبورج  في  المستشرقين  من  ثالثة 
وأنا اآلن أتنقل بين هذه الجامعات وفي جيبي صورة كريم - 
ابنه- ونصف رطل من الحقد على آوروبا العاهرة بنت العاهرة، 
التي ال تملك غولة واحدة .. " وفي رسالة أخرى يقول للفاخري: 
" أنا ما زلت أحب المدح .. وما زلت أعتقد أن هذا العالم ملىء 
رأيت  إذا  قط  فيه  أمكث  لن  ولكنني  بالعفاريت،  حافتيه  حتى 
واحدة منها رأي العين، فليس ما يرهبني أكثر أن أجد نفسي 
أزور  كنت  اسابيع  بضعة  ومنذ  حقيقية...  غولة  مواجهة  في 
قبور  أرى  وجعلوني  المقبرة  إلى  حملوني  وقد  ستالينجراد، 
شيئا  لهم  أقل  ولم  السواء،  على  والروس  األلمان  من  القتلى 
بخصوص الحرب ولكنني سألت الخفير عن العفاريت، وقد قال 
األشياء،  بقية  عن  تحدثنا  وعندئذ  قط،  واحدة  ير  لم  إنه  لي 
أعدادها  أحد  في  نشرت  فقد  العاهرة  دايجست(  الريدرز   ( أما 
األخيرة قصة فظيعة عن أحد األشباح، وقد دمعت عيناي عندما 
قرأتها.. " ثم يذكر الغولة مرة أخرى في رسالة بعثها للفاخري 
من هلسنكي بتاريخ1966/5/8: " ... يا صديقي لماذا ال أراك 
لقد  بدونك..  شيء  ال  أنا  افتقدك..  أنا  لك:  واقول  مباشرة؟ 
رأيتها.. وعندما أطلعت لها قدمي ركعت تطلب الرحمة ) أيتها 
يغسل  من  نملك  ال  نحن   (  : لها  قلت  هكذا  الليبية  القحبة( 

جواربنا (.
أوروبا،  في  ليس  إذ  جنسية،  للغولة  يحدد  الفقرة  هذه  في 
في  تعد  فلم  ويشتمها،  يتجرأ  بل  واحدة"،  غولة   " قال  كما 
الفترة  تلك  ففي  المغسولة،  غير  والجوارب  هي  إاّل  ذاكرته 
كان النيهوم متزوجا وال نستطيع بالتأكيد أن نتصور أنه ينام 
بجوارب متعفنة. نحن ندرك بالتأكيد أن الفقرة كلها )شطحة( 
طفولته  من  رواسب  إلى  ما،  بطريقة  توميء  ولكنها  ساخرة 
يسترجعها  أن  صاحبها  استطاع  مرعبة،  بخرافات  تأثرت 
في  خصبة  تزال  ما  بالفعل  كانت  لمعتقدات  منتقدا  ويوظفها 
فترة الستينيات. ولكن كيف وظفت هذه المعتقدات المرعبة.

سوف ننتقي فقرات من بعض نصوص النيهوم التي ذكرت 
)الغولة( فيها صراحة لنعرف كيف وظفت لخدمة موضوع آخر. 
العالم  من  الرعب  يحدد  أنه  القادمة،  الحلقة  في  نرى،  سوف 
الذي  النص  خالل  من  وذلك  المبكرة،  الطفولة  من  السفلي 

أسماه ) الساعة التاسعة من كل يوم ( .

إنني ال أجد تفسيرا 
مقنعا لكثرة 

حديثه، وأيضا 
توظيفه لألشباح 

والعفاريت
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بعد مؤتمر  باريس حول تداول السلع الثقافية..

هل تستعيد ليبيا تراثها املنهوب عبر بوابة الـ »يونيسكو«؟

القاهرة،  في  الليبية  المندوبية  برعاية 
عنوان  تحت  ثقافية  أمسية  السبت،  ُأقيمت، 
بفندق  ليبيا«،  في  والثقافة  المثقف  »أزمات 
اإلعالميات  من  عدد  بحضور  »السفير«، 
بالشأنين  المهتمات  الليبيات  والنساء 
السياسيين  من  وكوكبة  والعام،  الثقافي 
والكتاب  واإلعالميين  والدبلوماسيين 

والشخصيات العامة.
عبدالقادر  عبدالحفيظ  بالحضور  وشارك 
الوطني  المجلس  رئيس  نائب  غوقة 
والدكتور فوزي  فبراير،  ثورة  االنتقالي عقب 
لمجلس  الفنية  األمانة  إدارة  مدير  الغويل 
العربية،  الدول  جامعة  في  اإلعالم  وزراء 
واإلذاعي  القدير  اإلعالمي  أبوعامر  ومحمد 
القديم، ومحمود البوسيفي الكاتب الصحفي 
الليبية،  بالمندوبية  اإلعالمي  والمستشار 
وناصر الغويل الدبلوماسي بالسفارة الليبية 

بالقاهرة.
بافتتاحية قدمتها حنين  األمسية  وبدأت 
بوشوشة المستشارة اإلعالمية بالمندوبية، 
مرحبًا  الشماخي  صالح  السفير  تحدث  ثم 

بالضيوف.
الباحث  من  كل  األمسية  في  وتحدث 
فوزي الحداد، الكاتب واألديب محمد عقيلة 
ماهر،  علي  والموسيقار  الملحن  العمامي، 
الفنان  عيسى،  بن  فتحي  والصحفي  الناقد 

المسرحي والمنتج، الهادي البكوش.
بدأ الكاتب فوزي الحداد بالتعريف اللغوي 
والمثقف،  الثقافة  لمعنى  واالصطالحي 
مؤكدًا أن الثقافة والمثقف كلمتان ضبابيتا 
أن  ويصعب  الداللة،  وغامضتا  المفهوم، 
وقال  يحدهما مصطلح.  أو  تعريف  يحويهما 
إن كلمة »ثقافة« بالعربية أشمل وأوسع من 
مفهومها في اللغات األخرى، وإن ما نترجمه 

األخرى،  اللغات  عن  العربية  إلى  أحيانًا 
األقرب  يكون  الثقافة(  أو  )المثقف  بمعنى 

وليس بالضرورة الدقيق أو األدق.
من  حققه  وما  المثقف  دور  عن  وتحدث 
وعجز  الغربي،  العالم  دول  في  عظيم  إنجاز 
أن  يفترض  ما  تحقيق  عن  العربي  المثقف 
السلطة  عالقة  بحكم  مجتمعاته  في  يحققه 
المشروع  العربي صاحب  فالمثقف  بالثقافة، 
التنويري، الذي يختلف مع السلطة ويعارضها، 

يكون مصيره: القتل أو السجن أو النفي.
المثقفين  من  عدد  عن  تحدث  وكذلك 
إدوارد  إلى  وصواًل  وسارتر  كفولتير  الكبار 
النقد  في  المؤثرة  الشخصيات  أحد  سعيد، 
من  سلسلة  قدم  الذي  واألدب،  الحضاري 
المثقفين  دور  عن  والدراسات  المحاضرات 
كتابه  يعتبر  الذي  الحديثة،  المجتمعات  في 
أكد  وقد  أعماله.  أهم  من  »االستشراق« 
»المثقفين«  لفظ  أن  ذلك  قبل  الحداد 
حينما  وذلك  فرنسا،  في  ما ظهر، ظهر  أول 
والمبدعين  الكتاب  من  مجموعة  أصدرت 
فيه  تضامنوا  بيانًا  الفرنسيين  والمفكرين 
مع الضابط الفرنسي الذي حكم عليه بالنفي 
بالتجسس  السلطات  اتهامه من طرف  بعد 
لصالح ألمانيا، الذي أثبتت عائلته عدم صحة 
الرأي  تعبئة  على  وعملت  وزيفه،  االتهام 
إلى جانبها،  النخبة  الفرنسي وكسبت  العام 
البيان  الفرنسية  الجرائد  إحدى  فنشرت 
واصفة  1898م،  يناير   14 بتاريخ  الموقع 
بمثابة  هذا  وكان  بـ)المثقفين(،  الموقعين 
اللحظة التأسيسية لظهور مفهوم المثقفين 
في فرنسا ثم العالم، حسب ما نشر الكاتب 
شكري السنكي على صفحته في »فيسبوك«.

الذي  المثقف  دور  على  العمامي  وركز 
يجب أن يلعبه في حالة االنقسام المجتمعي 

هو  مثلما  السياسيين،  صراعات  عن  الناجم 
هذه  في  المثقف  إن  قائاًل  ليبيا،  في  حادث 
الحالة عليه أن يتخلى عن التعبير عن نفسه 
وحدة  يضمن  شيء  بكل  ويلتزم  حزبه،  أو 
بالده وعدم انفراط عقدها أو اندثار كيانها.

دور  عن  البكوش  الهادي  وتحدث 
عمل  أن  مؤكدًا  الثقافة،  في  المؤسسة 
غياب  في  ومؤثرًا  مثمرًا  يكون  لن  المثقف 
العمل المؤسسي، مشددًا على أن الحديث 
عن »المؤسسة« ال يقف عند تأسيس إدارة 
أو كيان أو هيئة، بقدر ما يكون حرصًا على 

أداء العمل والمهام بشكل مؤسسي.
قيم  على  فركز  ماهر  علي  الموسيقار  أما 
مؤكدًا  الشعوب،  حياة  في  والجمال  الذوق 
من  واحدًا  »الجمال«  يكون  أن  ضرورة 

المرتكزات األساسية ألي مثقف.
وانطلقت كلمة فتحي بن عيسى من رؤية 
أن يطرح  المثقف البد  أن  رأى  نقدية، حيث 
دوره  يكون  وال  األجوبة،  عن  ويبحث  أسئلة 
الشكوى واألنين وتأكيد العجز، فدور المثقف 
التأثير في الواقع، وأن يكون صاحب مبادرة 
ويقود المسيرة وال ينقاد أو هكذا ينتظر منه. 
المثقف،  األزمة في  وختم كلمته بتشخيص 

قائاًل: »نكبتنا في نخبتنا«.
أن  على  الخمسة  المتحدثون  واتفق 
المثقف يعيش أزمة، وأن هناك أزمة تكمن 
في الثقافة كونها مكبلة ومنغلقة، فإما هي 
المرتبطة  األيديولوجية  لسلطة  خاضعة 
السلطة  قبل  من  ومستغلة  موظفة  أو  بها، 
كلمات  انتهاء  وبعد  الحاكمة.  السياسية 
بمشاركة  مفتوح  نقاش  انطلق  المتحدثين، 
أو  مالحظات  أو  تعليقات  شكل  في  الحضور 
بشكل  أسئلة  توجيه  دون  أفكار  أو  إضافات 

مباشر للمتحدثين.

بنغازي - مريم العجيلي

الـ»يونيسكو«،  أفريقية،  أكثريتها  بلدان،  عدة  ناشدت 
الثقافية  ممتلكاتها  إليها  تعيد  أن  باريس،  في  الجمعة 
المنهوبة، مطالبة بتذليل العقبات بسرعة ليعود هذا التراث 
إلى بلده األصلي. في وقت تمتلئ فيه بعض المتاحف وبيوت 

األثرياء حول العالم بقطع ومجموعات من اآلثار الليبية.
حول  مؤثرًا  خطابًا  تالون،  باتريس  بنين،  رئيس  وألقى 
ضرورة إرجاع »هذه الممتلكات إلى بلدها المنشأ، وعرضها 
»فرنس  لوكالة  وفقًا  مع جوهرها«  يتناسب  بما  أرضها  في 

برس«.
والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  وتدعم 
»اليونيسكو« منذ أكثر من 40 عامًا نضال هذه البلدان التي 
ممتلكاتها  بإعادة  القارات  من  وغيرها  أفريقيا  في  تطالب 
ظروف  في  االستعمار  حقبة  خالل  اختفت  التي  الثقافية 

مشبوهة.
السلع  تداول  حول  دوليًا  مؤتمرًا  باريس  في  وعقدت 
الثقافية والتراثية قيد التشارك لفتح حيز جديد للتحاور بين 
البلدان، التي تأتي منها هذه القطع وتلك التي تحتفظ بها 

بغية اقتراح حلول وأدوات للدول جميعها.
في  تشمل  عدة  صراعات  محط  هي  القضية  وهذه 
ما  بحسب  والسيادة«،  والذاكرة  الهوية  مواضيع  »طياتها 
قالت أودري أزوالي المديرة العامة للـ»يونيسكو« في افتتاح 

النقاشات.
وأكدت أن »هذا الوعي المتزايد إزاء هذه المسألة ليس 
حكرًا على الخبراء والمعنيين بالتراث، بل إنه حاضر بقوة في 

أذهان الشباب اليوم«.
وشارك في مؤتمر الـ»يونيسكو« وزراء من بنين والسنغال 
والغابون والبيرو ولبنان واألردن وفرنسا وألمانيا، فضاًل عن 
في  بدلوهم  أدلوا  وخبراء  أجمع  العالم  من  متاحف  مديري 
أمام  المؤتمر فرصة سانحة  اعتبار  بينما يمكن  النقاشات.. 
ليبيا الستعادة تاريخها المنهوب وإرثها المستباح على أيدي 

المهربين.
في  اآلثار  نهب  مشكلة  تعاني  وليبيا  طويل  زمن  فمنذ 
فبرير   17 ثورة  عقب  األمر  وتفاقم  الزمنية،  الحقب  مختلف 
2011، إذ استغل البعض حالة االنفالت األمني وعدم مراقبة 
البنك  المثال سرقت من  الحدود بشكل كافٍ، فعلى سبيل 
التجاري الوطني في بنغازي أقدم مجموعة نقدية مكونة من 
7700 قطعة نقد ذهبية وفضية وبرونزية من العهد القديم 
اسم  عليها  أطلق  األكبر،  اإلسكندر  زمن  إلى  تاريخها  يعود 

»كنز بنغازي«.  
هذا  والبحوث،  للصحافة  البيرو  مؤسسة  رصدت  بينما 
العام  وحتى  العام  من  المهربة  الليبية  اآلثار  حجم  العام، 
2017، وتصدرت بحسب التقرير كل من بريطانيا وإسرائيل 
قائمة الدول التي تم تهريب اآلثار إليها، فضاًل عن إسبانيا 
التي  والنقاط  وفرنسا.  وأميركا  ومصر  وتونس  وإيطاليا 
 – الليبية  الحدود  هي  التهريب  عمليات  خالل  استخدمت 
إمعتيقة  ومطار  –التونسية،  الليبية  والحدود  المصرية، 
فشملت  المسروقة  المدن  قائمة  أما  إسطنبول،  ومطار 
نفوسة  وجبل  وليد  وبني  وسرت  وصبراتة  وشحات  سوسة 

ومدينة توكرة وطلميثة.
113 قطعة أثرية ومتحف سوسة  وفقد متحف بني وليد 
5 قطع فخارية لسور الحمراء، بينما أشار التقرير إلى بعض 
شحات  ومتحف  توكرة  متحف  مثل  المسروقة،  المتاحف 
ومتحف صبراتة الكالسيكي ومتحف السرايا الحمراء ومتحف 

مصراتة ومتحف بني وليد ومتحف طلميثة.
دورٌ  لها  كان  االجتماعي  التواصل  مواقع  أن  والمثير 
فعاٌل في تهريب اآلثار، إذ تم رصد إحدى المجموعات على 

مزادات  مع  علني  بشكل  الليبية  اآلثار  تعرض  »فيسبوك«، 
إضافة  أخرى،  وآخرين من جنسيات  ليبيين  زبائن  قبل  من 

إلى طرق توصيل مختلفة يطرحها التجار لزبائنهم .
 50 من  أكثر  حصر  أمكن  الليبية،  اآلثار  لمصلحة  ووفقًا 
ليبيا، ومن  آثار منهوبة من  العالم تعرض فيها  متحفًا في 
وبيزنطية  ورومانية  إغريقية  عمالت  المقتنيات  هذه  بين 
وإسالمية، كما حازت على المئات من التماثيل والمنحوتات 
اإلغريقية والرومانية وتماثيل طينية والعشرات من األواني 
الزجاجية، إضافة إلى أكثر من ألف أثر من الفخار اإلغريقي 
كانت  التي  الباناثينية،  الكؤوس  من  كأسًا  و25  والروماني 

تمنح كإحدى رموز وجوائز في األلعاب األثينية.
ويقر مسؤولو مراقبة اآلثار في ليبيا، بعدم قدرة مصلحة 
اآلثار القيام بأي رد فعل رادع لمافيات التهريب، رغم متابعة 
المحير  أنه من  اإلنترنت، كما  العلنية على  المتاجرات  هذه 
أن بعض القطع المهربة تتجاوز أوزانها األطنان كالتماثيل 
التي يبلغ حجمها كحجم  الثالثة التي عثر عليها بسويسرا، 
اإلنسان الطبيعي، لكن في المقابل هناك آثار وقطع نادرة 
كبعض العمالت المعدنية، التي يمكن تهريبها داخل جيب 

تهريبًا  األثرية  القطع  أنواع  أسهل  تعد من  بنطلون، حيث 
الجوية.  أو  البرية  الحدودية  والمنافذ  المعابر  من  ومرورًا 
اآلثار  عديد  أن  طرابلس  في  اآلثار  مصلحة  تؤكد  بينما 
تعرض في مزادات للبيع في بيوت األثرياء حول العالم بعد 
اآلثار  من  عدد  ُأبلغ عن  إذ   ،2011 ليبيا سنة  من  تهريبها 
وأميركا  وباريس  ولندن  سويسرا  في  ليبيا  خارج  المنهوبة 
وتونس ومصر وإسرائيل منها ما هو مسروق من المتاحف 
الليبية، ومنها ما هو نتاج للحفر العشوائي وغير  والمخازن 

القانوني.
المنهوبة  اآلثار  مكتب  مدير  قال   ،2017 مايو  وفي 
خالد  الموقتة،  للحكومة  التابعة  اآلثار  بمصلحة  والمهجرة 
بما  أولية  قائمة  إعداد  من  انتهى  المكتب  إن  الهدار، 
نهب وسرق من متاحف ومخازن اآلثار في ليبيا منذ الحرب 
العالمية الثانية وحتى اآلن. وأكد الهدار أن القائمة سيتم 
المنظمات  على  وتعميمها  اإلنجليزية  اللغة  إلى  ترجمتها 
الدولية ذات العالقة، ومن بينها الـ»أيكروم« و»اإلنتربول« 
في  المسروقة  اآلثار  مكافحة  وشرطة  والـ»يونيسكو« 

إيطاليا.

والفنون،  لآلداب  الليبية  الجمعية  نظمت 
بيت  في  العبارة،  الرزاق  عبد  للباحث  محاضرة 
تجربة  من  »مالمح  عنوان  تحت  للثقافة،  نويجي 
اللغوية  الداللة  عن  خاللها  تحدث  الظل«،  خيال 
واالجتماعية لكلمة »القراقوز« ثم السياق التاريخي 

الذي تطور فيه هذا الفن.
وقال العبارة في محاضرته، إن القراقوز عرف في 
تركيا في القرن السابع عشر، ومنها كان االنتشار 
شهدت  التي  البلدان  وكذا  المجاورة  البلدان  إلى 
الحكم التركي لها، ومنها أقطار عربية مثل مصر 

وليبيا والجزائر وتونس.
ر  حُوِّ التركية  بصورته  »القراقوز  أن  وأضاف، 
تدريجيًا ليحاكي طقوس هذه البلدان ومنها ليبيا 

الليبي  المجتمع  ليعكس مالمح  لبينته  حيث تمت 
بكل أبعاده«.

نماذج  عن  موجزة  نبذة  إلى  العبارة  وأشار 
عروس  منها  اشتهر  والتي  الظل  عرائس 
باليد  تُحرك  والتي  القفاز  وعروس  »المريونيت« 

مباشرة وصواًل إلى القراقوز.
وقدم صادق ساعة تجربته الشخصية مع مرضى 
التوحد من األطفال عبر نماذج العرائس المذكورة 
بتحريكها والتحدث على لسانها، لمداعبة خيالهم 
والجمع  االستجابة،  من  ممكن  قدر  أكبر  وتحقيق 

في النهاية بين الترفيه والتعليم.
وتوقف الباحث مختار دريرة عند ما ذكرته مجلة 
القرن  الصادرة في ستينات  »فكر وفن« األلمانية 
الماضي عن فن العرائس، وباألخص القراقوز فيما 
عن  حديثه  في  لينتقل  ونشأته،  بتعريفه  يتعلق 
والكتاب  األدباء  من  الفن  هذا  حول  كتبوا  الذين 

الليبيين.
وعرج دريره إلى شخصية محمد الوسطى الذي 
المدينة  في  القراقوز  لعروض  بتقديمه  اشتهر 
سيرته  من  جوانب  على  الضوء  مسلًطا  القديمة، 
الفنية واالجتماعية من خالل الشخوص واألصدقاء 
وقدم  فيه  عاش  الذي  االجتماعي  المحيط  في 

نماذجها في حكايات ظل العرائس.
وأوضح الفنان والباحث حسن قرفال أن القراقوز 
شهدتها  التي  الفرجوية  المنظومة  من  جزء  هو 
من  وغيرها  بطرابلس  القديمة  المدينة  عوالم 
)الشيشباني  لنماذج  امتداد  »وهو  الليبية  المدن 

وأم قطنبو والبوسعدية والحكواتي(.
الكردي في ختام األمسية  الفنان يوسف  وقدم 
الحضور  ذاكرة  فيه  أرجع  الظل  لخيال  فنيًا  عرضًا 
الظل  عرائس  عوالم  إلى  القرقوز  عاصروا  ممن 

وطقوسها الساحرة. 

العبارة وتاريخ عرائس الظل..

رحلة القراقوز من تركيا إلى ليبيا

بمشاركة دبلوماسيين وشخصيات عامة..

»أزمات املثقف والثقافة« على املائدة الرمضانية للمندوبية الليبية

 »ضمة« تستضيف قصص املسالتي

قصصية  أمسية  الثقافي  ضمة  فريق  نظم 
البوري  للقاص محمد المسالتي، بمقر مركز وهبي 
الكتاب  من  كبير  عدد  بحضور  بنغازي،  في  الثقافي 

والمهتمين بالشأن الثقافي.
أحمد  والممثل  الشاعر  السبت،  األمسية،  قدم 
إلى  يهدف  ضمة  فريق  »إن  قال:  الذي  العبيدي، 
الجميع  إلى  الليبي  والفنان  بالكاتب  التعريف 
من  دردشة  الجلسة هي  وهذه  اإلمكانات  وبأبسط 

الكاتب إليكم عبر )حكايات الجدات(«.
علي  معهد  من  بمشاركة  األمسية  وبدأت 
الحاج  أمل  للموسيقى والمسرح، وبحضور  الشعالية 
مدير المعهد، برفقة العازف مصطفى نجم والعازف 

خليفة الكرغلي.
سليمة  الشاعرة  ضمة،  فريق  مديرة  وقالت 
جاهدًا  يحاول  ضمة  »فريق  لـ»الوسط«:  الكراتي، 
يظهر  أن  ويحاول  الحرب،  نحرته  وطنًا  يضم  أن 
الجانب المضيء لمدينتا وبلدنا، وهذه األمسية هي 
بأمسية  سابًقا  شارك  إذ  للفريق،  الثالث  المنشط 
على  ضمة  نشاط  يتوقف  ولن  وثقافية،  شعرية 
بنغازي، بل نحاول أن نصل للكتاب والفنانين خارج 

بنغازي«.
من  مجموعة  المسالتي  محمد  القاص  وقدم 
مسامع  على  وسرد  الجدات(،  )حكايات  الحكايات 
الحضور بعض القصص التي استوحاها من جدته. 
وكذلك قدم بعض القصص التي كتبها منذ سنوات 
اإلعالمي  وبصوت  اإلذاعات  أثير  عبر  وبثت  عديدة 

والفنان علي أحمد سالم.

طرابلس ــ عبد السالم الفقهي

<   جانب من الندوة التي أقيمت في أحد فنادق القاهرة

<   مبني منظمة اليونسكو<   قطع من اآلثار الليبية المهربة

أحمد  العرب«  »صوت  إذاعة  ومؤسس  المخضرم،  المصري  اإلذاعي  اإلثنين  رحل 
سعيد، في القاهرة عن عمر ناهز 93 عامًا.

العام  في  تأسيسها  منذ  عامًا   14 لمدة  العرب«  »صوت  إذاعة  سعيد  أحمد  ورأس 
التي  يونيو،  نكسة  عقب   1967 العام  من  سبتمبر  في  باستقالته  تقدم  وحتى   1953
مزيدًا  بعدها  واحتلت  اإلسرائيلي،  الجيش  ضد  الحرب  العربية  الجيوش  فيها  خسرت 
التي تلى  51 للنكسة،  العربية، منها سيناء. صادفت وفاة سعيد الذكرى  من األراضي 
الجيوش  تقدم  فيها عن  بيانات تحدث  العرب«  إذاعة »صوت  عبر   1967 العام  حينها 
إذاعات  تذيعه  كانت  ما  عكس  اإلسرائيلي،  الجيش  طائرات  وتدمير  وإسقاط  العربية، 
من  إليه  تأتي  كانت  التي  البيانات،  نقل  بأنه  وفاته  قبيل  أخرى. وصرح سعيد  عالمية 

مصادر رسمية وكان ملتزمًا بإذاعتها دون تغيير.
إن  قائاًل  المصري،  اإلذاعي  زين،  حسين  لإلعالم«  الوطنية  »الهيئة  رئيس  ونعى 
»اإلذاعي الراحل لم ينقطع أبدًا عطاؤه، وقدم خالل مشواره إعالمًا مهنيًّا هادًفا، وله 
إسهامات كبيرة في تطوير وتجويد العمل اإلذاعي، وتتلمذت على يده أجيال عديدة، 

وكان نموذجًا يُحتذى به في المهنية«.

 رحيل اإلذاعي املصري 
أحمد سعيد.. »صوت العرب«

<   أحمد سعيد

الوسط ـ نهلة العربي

<   محمد المسالتي

<   من محاضرة »مالمح من تجربة خيال الظل«

السنة الثالثة
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فن 13

حوار: عبدالرحمن سالمة

حوار: الصغير الحداد

القاهرة ــ الوسط

فوزي العبيدي: مستاء من القنوات الليبية لهذا السبب

الفني  طريقهم  شقوا  الذين  وأحد  العبيدي  فوزي  الفنان 
بخطوات ثابتة من خالل عدة أعمال قدمها للدراما الليبية 
أنظار  محط  وأصبح  خاصة،  بصمة  لنفسه  صنع  حتى 
األدوار  كافة  تشخيص  يجيد  فهو  المخرجين،  من  عدد 
األخيرة،  السنوات  خالل  الكوميدية  بأدواره  امتاز  لكنه 
ويعرض له هذا العام مسلسل »جويدة جو« للمخرج حمد 
الفنان ميلود  الري« مع  الترهوني وكذلك مسلسل »سي 
العمروني.. العبيدي في حواره مع »الوسط« يكشف عن 

بعض أعماله المسرحية عقب انتهاء شهر رمضان.
رمضان  شهر  في  التواجد  على  حريص  أنت  لماذا   ●

فقط؟
وقت  أنسب  هو  المبارك  رمضان  شهر  أن  تعلم  أنت 
األحداث  وبسبب  ليبيا  في  ونحن  الفنية،  األعمال  لعرض 
على  تطل  ال  الفنية  األعمال  أصبحت  بها  تمر  التي 
نواجه  بتنا  وأيضًا  الكريم،  الشهر  هذا  في  إال  المشاهد 
الفضائية  القنوات  حتى  األعمال،  هذه  إنتاج  مشكلة 
التواجد  على  حرصنا  ولوال  أعمالنا،  شراء  عن  تعتذر 
العام  فهذا  الفني،  المشهد  عن  لغبنا  المشاهد  وإمتاع 
لدي »جويدة جو« مع المخرج حمد الترهوني ونخبة من 
ميلود  مع  »المعنقر«  وأيضًا  الكبار،  والفنانين  الشباب 
مختلفة  إطاللة  لنا  كانت  الماضي  العام  وفي  العمروني، 
تأليف  من  ليبية«  »مراية  مسلسل  من  األول  الجزء  مع 
عبدالرحمن سالمة ومن إخراج حمد الترهوني وكان من 
لظروف  ولكن  الثاني  الجزء  بتصوير  نقوم  أن  المفترض 

التصوير  في  سنشرع  العمل  أسرة  في  التغييرات  بعض 
المقرر  من  حيث  مصر،  في  وسيكون  رمضان  شهر  بعد 
أن يشارك معنا في العمل بعض الفنانين المصريين من 
أن  وللشباب  لنا  فرصة  وستكون  لويزي،  الفنانة  بينهم 
ستكون  اهلل  وبإذن  المصريين  الفنانين  ببعض  يحتكوا 

إطاللتنا بشكل أفضل.
الفترة  المسرح  على  أخرى  أعمال  أي  لديك  هل   ●

المقبلة؟

وهذان  أحدها  وسأختار  مسرحي  نص  من  أكثر  لدي 
هو  والمسرح  المونودراما،  لنوعية  ينتميان  العمالن 
الخبرة  اكتسبنا  خالله  ومن  لنا  الحقيقية  االنطالقة 
خاللكم  من  وأحيي  الكاميرات،  أمام  نقف  أن  واستطعنا 
برغم  المسرح  في  العمل  يواصلون  الذين  الفنانين  كل 
الظروف الصعبة، لكن الفنان الليبي تعود على العمل في 

ظل هذه الظروف الصعبة.
● هل تحرص دوما على العمل مع حمد الترهوني؟

المخرجين  من  الترهوني  حمد  الفنان  صحيح،  هذا 
تعاون  وهناك  العمل  في  ومريح  المجتهدين،  الشباب 
في  أيضًا  ولكن  اإلخراج،  في  فقط  ليس  وبينه  بيني 
تأسيس شركة إنتاج مشتركة، ويعجبني فيه أيضا حرصه 
على إبراز وجوه جديدة في كل عمل، كما أنه يسمع من 
ظرف  أي  من  يعاني  الفنان  أن  يكتشف  وعندما  الجميع 
العمل  يخرج  حتى  آخر  وقت  إلى  العمل  يؤجل  اجتماعي 
بشكل أفضل، وأتوقع أنه سيقدم أعماال مستواها متقدم 

في الفترة المقبلة.
األعمال  مع  وتعاطيه  الليبي  اإلعالم  ترى  كيف   ●

الفنية؟
فهي  الفضائية،  قنواتنا  من  مستاء  أنا  الحقيقة  في 
مكتفية  مجاني  بشكل  وتعرضها  أعمالنا  بشراء  تقوم  ال 
فقط بتمرير الرعاة، كما أتمنى منهم أن يقوموا بعرض 
األعمال الفنية حتى بعد شهر رمضان، والجميع يعلم أن 
يحمل  حيث  ليبيا،  بناء  اتجاه  في  مهمة  خطوة  هو  الفن 
على  المسؤولين  وحث  للسلبيات  نقدا  األعمال  من  عدد 
الخالفات  إنهاء  إلى  الدعوة  فيها  أيضا  المواطن،  خدمة 

الشرعية. المؤسسات  الليبيين ودعم  بين 
للمشاكل  الفنانين  بعض  تعرض  ترى  كيف   ●

أعمالهم؟ وسرقة 
تدافع  من  فهي  الفنانين،  نقابة  لتفعيل  نحتاج  نحن 
كثير  محنته،  في  معه  تقف  من  وهي  الليبي  الفنان  عن 
من  نجد  وال  صحية  لمشاكل  يتعرضون  الفنانين  من 
أن يشفي  بالدعاء هلل  أتوجه  أن  لي  واسمح  يقف معهم، 
في  عنا  يغيب  والذي  األبيض  النجم صالح  القدير  الفنان 
مصر،  في  جراحية  لعملية  إجرائه  بسبب  رمضان  شهر 

ظروف  يعرف  والجميع  طائلة  أموااًل  كلفت  أنها  وسمعنا 
في  تسهم  نقابة  لدينا  تكون  أن  تمنينا  الليبي،  الفنان 
تقديم المساعدة له ولكل فنان يمر بمثل هذه الظروف، 
فقط  إمكانيات  أية  لديها  ليست  التقليدية  فالنقابة 

تكتفي بمنح شهادة تقدير بعد وفاته ال قدر اهلل.
الفن  عمالقة  بعض  تكريم  لفتة  في  رأيك  ما   ●
في  الشعبية  األغنية  مهرجان  هامش  على  الليبي 

بنغازي؟
المهرجان  هذا  على  القائمين  من  طيبة  لفتة  كانت 
وعادل  كامل  أحمد  مثل  كبار  فنانين  تكريم  يتم  أن 
النصر  وسيف  فهمي  وإبراهيم  فخري  وراسم  عبدالمجيد 
القرش  ومسعودة  خالد  وعبدالجليل  البتير  ومصطفى 
طيب  وشعور  منهم،  رائعة  لفتة  وكانت  وغيرهم، 
الحياة،  قيد  على  وهو  تكريمه  يتم  عندما  الفنان  لدى 
من  فنانين  شاهدنا  الشمل  للم  فرصة  كان  والمهرجان 

الشرق والغرب والجنوب ومن أغلب المدن الليبية.
●  ماذا تقول لليبيين؟

أقول لهم حافظوا على دولتكم من التمزيق، ألن في 
أن  عليكم  قوية  دولتنا  تكون  أن  أردتم  إذا  قوة،  االتحاد 
ليست  الفنانين  ونحن  بعض،  أيدي  في  أيديكم  تضعوا 
تقديم  على  ونحرص  فنانين  نحن  بالسياسة  عالقة  لنا 
أعمالنا التي تحمل الرسائل السامية، األعمال التي تحث 
والتطرف،  اإلرهاب  ومحاربة  الوطن  وحب  الوطنية  على 
الغرب  ليبيا سنتواصل مع زمالئنا في  ورغم ما حدث في 
نحن  سنزرع  األشواك  السياسيون  زرع  وكلما  والجنوب، 
للجمال  نحن  سنروج  القبح  نشر  حاولوا  ومهما  الورود، 

وللود. وللمحبة 

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

اخلميس
22 رمضان 1439 هــ

7 يونيو 2018 م

لوال شهر رمضان لغاب الفنان الليبي عن األضواءكلما زرع السياسيون األشواك سنزرع نحن الورود

يرى الفنان أحمد مادي أن الجيل غير قادر على تطوير األغنية الشعبية 
ألنه ال يلقى أي دعم مادي أو معنوي من الشركات والقنوات الفضائية، 
بعض  لمدة  للعمل  األوربية  الدول  إحدى  إلى  أنه سيسافر  كما كشف 

الوقت، متمنيا أن تستقر األوضاع في ليبيا ألنها أصبحت مقبرة للفن.

● من هو أحمد مادي؟
نادي  في  ومحامي  قانون،  كلية  خريج   1988 مواليد  مادي  أحمد 
الدبلوماسي تخصص قانون إداري متحصل على دورات في الموسيقى 
محمد  المرحوم  الفنان  يد  على  الميالدي«  الدين  »جمال  معهد  من 
الرشيد واألستاذة فاطمه مكراز واألستاد عازف البيانو حكيم الحصيري، 
وبعدها تم توجيهي من الفنان القدير سمير الكردي وطورت من نفسي 
عن طريق الحفالت والبداية كانت في سنة 2008، واعتبر أصغر فنان 

أصدر ألبوم شعبي وكان عمري آنذاك 14 سنة.
● كيف ترى التحوالت على مستوى األغنية الليبية؟

الشعبي وزادت  للون  الليبي هو تطور  الفن  الذي حدث في  التحول 
شعبيته في تونس ومصر أما الفن اإلذاعي أرى فيه في فترة ركود بسبب 
الدين  الفنانين  من  قليل  لعدد  العقود  واحتكار  للفنانين  الدعم  قلة 
يستغلون الفن لمصلحة ماديه دون أي ناتج للفن الليبي وكذلك لشركات 
مقابل  دون  من  فنه  يعطي  الليبي  الفنان  جعلت  التي  الحالية  اإلنتاج 

والفنان الليبي دخله الوحيد من الحفالت التي يقوم بها.
● من حبب إليك الغناء والموسيقى ودفعك إليهما؟
لي  تقول  داخلية  غريزة  هو  الفن  إلى  دفعني  الذي 
استمر وأيضا التوفيق من عند اهلل قبل كل شيء، إضافة 
إلى دعم الوالدة وهشام إسكندر وفرج الشريف، من ثم 

فتحت لي األبواب والدخول في طريق الفن والحمد هلل 
على ما وصلت إليه.

● هل الغناء إنعكاس للواقع االجتماعي بالفعل؟
عواطفهم  البشر،  مواقف  يعكس  الغناء  أكيد،  شيء  هدا 

وحزنهم وفرحهم وضعفهم وهو غذاء الروح وكلمة عالمية 
معبرة تعكس روح اإلنسان.

● ما الموضوعات التي تناولتها أغانيك؟
ومنها  والحب  العاطفة  تعكس  قدمتها  التي  األغاني 
»أصحاب  أغنية  مثل  األصحاب  وخيانة  الحزن  يعكس 

لي  عمل  وأخر  كنك«  يابنت  و»مغروه  المصالح« 
الشتيوي هو عمل عاطفي  والفنان عماد  أنا 

ينتمي لنوع الفرانكو.
الدينية  أغنيتك  كواليس  هي  ما   ●

األخيرة؟
الترابط  حول  فكرتها  تدور  األغنية 
االجتماعي ولمة العائلة الليبية على مائدة 

عن  المغتربين  شمل  للم  الدعوة  خالل  من  وحاولت  الكريم،  رمضان 
أهلهم وربط صلة الرحم، والعمل من كلمات حمزة المغربي، وتعاملت 
محمد  فني  وتنفيد  موسيقي  بتوزيع  وقام  »الرائدة«  شركة  مع  فيه 
معتوق وهي من ألحاني، وهذا ليس أول فيديو كليب لي، فاألول صدر 
ليبيا« وثاني فيديو كليب عن األم بعنوان  2011 بعنوان »على  العام 
»استاحشتك يالميمة« وثالث فيديو كليب عن المنتخب الوطني بعنوان 

»منتخبنا ياغالي« والرابع عمل بعنوان »يخوتي يا ليبيين«.
● من يكتب كلمات أغانيك؟

تعاملت مع أغلب الشعراء الموجودين في الساحة الفنية في طرابلس 
مثل محمد بلقاسم وأحمد الصويعي وعماد الشتيوي وحمزة المغربي 

وفتحي عتيق ومجموعة كبيرة نوجه لهم الشكر.
● أين أنت من القنوات الفضائية؟

هناك فترة غبت فيها من تلقاء نفسي لقلة إمكانيات القنوات وضعف 
الدعم المادي، وإقامة الحفالت، أما الفترة الحالية سوف أدخل بقوة في 
اإلعالم المرئي بمشاريع جديدة وأفكار ستغير المنظور الفني، أيضًا أرى 
أن بعض القنوات التابعة للدولة تحارب في الفن وتقدم العقود المادية 
العمل  صاحبة  الشركة  بين  تجارة  ومجرد  بالمواطن  ترتقي  ال  لبرامج 

سواء فني أو درامي.
● هل يمكن أن يساهم الجيل الحالي في تطوير األغنية الشعبية؟

الدعم  غياب  تقديم شيء في ظل  على  قادر  الجيل  أن هذا  أظن  ال 
المعنوي والمادي وذلك لنفس السبب األول واستغالل أصحاب اإلدارة 
المنتجات  تأخذ  فالشركات  واإلعالم،  الفن  في  سواء  الصاعد  للشباب 
الشاب من هؤالء  الجديد مجانا دون مقابل وطموح  الجيل  الفنية من 

هو الشهرة.
من  بأصوات  االستعانة  سبب  هو  الليبي  الصوت  ضعف  هل   ●

تونس والمغرب لتقديم أغانينا التراثية؟
الليبي،  الوطن  تراث  تونسي  أو  مغربي  شخص  يغني  أن  جميل 
رغم  الليبي  الشاب  يدعم  من  هناك  ليس  لألسف  لكن 
القنوات  وأصحاب  ليبيا،  في  جميلة  أصوات  وجود 
إلى  ينظرون  بل  الليبي  الشاب  يدعمون  ال 
الحسناوات معهم سواء في  مصالحهم وظهور 

مجال الفن أو اإلعالم.
باقي  غرار  على  الهجرة  تنوي  هل   ●

الفنانين الليبيين؟
ومن  أوروبية  دولة  إلى  بعثة  في  أسافر 
أن  وأتمنى  للعمل  فترة  أغيب  أن  الممكن 
أصبحت  ألنها  ليبيا  في  األوضاع  تتحسن 

مقبرة للفن.
● ما هو جديدك في الفترة المقبلة؟

حاليا أقوم بتصوير عمل غنائي عن األم، 
إضافة إلى ألبوم سيتم تسجيله في تونس 
من كلمات عماد الشتيوي، ومن المقرر أن 

أقدم برنامجا جديدا في رمضان 2019.

أحمد عز: لم نسيء إلى السودان أو أي دولة عربية في »أبو عمر املصري«

مصر  في  التوزيع  شركات  أعلنت 
الفطر  عيد  لموسم  خريطتها 
طرح  عن  الكشف  تم  حيث  السينمائي، 

5 أفالم بشكل مبدئي.
عنها  اإلعالن  تم  التي  األفالم  أول 
عمرو  خالله  من  يظهر  والذي  »كارما«، 
يعيش  لشاب  األولى  بشخصيتين  سعد 
حارة  في  عبدالعزيز،  دالل  والدته  مع 
ومتزوج  بوالق،  منطقة  وهي  شعبية 
»مدينة«  اسم  تحمل  التي  زينة،  من 
األحداث  خالل  مسيحية  وديانتها 
ويهاجم  شعبية،  حارة  في  وتعيش 
بسبب هذا الزواج، بينما الشخص اآلخر 
الذى يجسده هو ملياردير يقع في غرام 
غادة  الفنانة  وتجسدها  أعماله  مديرة 

عبدالرازق وتدعى »نهلة«.
خالد  بطولته  في  يشارك  الفيلم 
وسارة  المصري  وماجد  الصاوي 
فهمي  وإيهاب  كامل  ومجدي  التونسي 
أحمد  إنتاج  ومن  درويش،  ومصطفي 
عفيفي ومن تأليف وإخراج خالد يوسف.

وسرور«  هنا  »ليلة  هو  األفالم  ثاني 
وياسمين  إمام  عادل  محمد  بطولة 
فؤاد  وبيومي  الفيشاوي  وفاروق  صبري 
والعب  الجمل  ورحاب  سالم  ومحمد 
تأليف  جابر،  كرم  العالمي  المصارعة 
مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج 
شركة  إنتاج  من  المنباوي،  حسين 
»سينرجي« تامر مرسي، برئاسة المنتج 

أحمد بدوي.
وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال 
ياسمين  »هنا«  وحبيبته  يدعى »سرور« 
صبري، ويقع في فخ عصابة ما، ويضطر 
والذي  العصابة  رئيس  ويلتقي  للهرب، 
وتبدأ  الفيشاوي،  فاروق  الفنان  يجسده 

الصراعات بينهما، وتتوالى األحداث.
»حرب  فيلم  بقوة  المنافسة  ويدخل 
وبطولة  السبكي  محمد  للمنتج  كرموز« 
من  يجسد  والذي  كرارة،  أمير  الفنان 
»الجنرال  يدعى  ضابط  شخصية  خالله 
سيدة،  إنقاذ  يحاول  المصري«،  يوسف 
عساكر  يحاول  حينما  عبدالرازق،  غادة 

فيتدخل  يغتصبوها،  أن  اإلنجليز 
بينه  الكبرى  المعركة  لتبدأ  إلنقاذها، 
الشعب  جموع  وبعض  جنوده  ومعه 
وتسمى  اإلنجليز،  ضباط  ضد  المصري 

المعركة بينهما بحرب كرموز.
كرموز«  »حرب  بطولة  في  يشارك 

وفتحي  العاصي  وإيمان  حميدة  محمود 
وروجينا  فؤاد  وبيومي  عبدالوهاب 
رزق  علي  ومحمد  خاطر  ومصطفى 
ومايان  الشامي  وسارة  عز  ومحمد 
سيناريو  السبكي،  محمد  قصة  السيد، 

وإخراج بيتر ميمي.

الفطر  عيد  موسم  في  ينافس  كما 
ببطولته  يقوم  الذى  أمه«  »قلب  فيلم 

كل من هشام ماجد وشيكو.
زعيم  حول  تدور  الفيلم  قصة 
يصاب  »شيكو«  بدوره  يقوم  عصابة 
األطباء  ويفشل  حديد  بسيخ  قلبه  في 
في  تتواجد  بينما  استخراجه،  في 
والدة  عبدالعزيز  دالل  المستشفى 
قلبه  استبدال  فيتم  ماجد،  هشام 
حياته  باقي  شيكو  ليعيش  بقلبها، 
يتعامل مع هشام ماجد على أنه والدته.

أحمد  إنتاج  من  أمه«  »قلب  فيلم 
وشيكو  ماجد  هشام  بطولة  السبكي، 
ومحمد  عبدالعزيز  ودالل  فؤاد  وبيومي 
قدري  ونور  الليثي  ومحمود  ثروت 
وأحمد سلطان، من إخراج عمرو صالح.

ياسمين  الفنانة  تنافس  وأخيرًا، 
السينمائي  الموسم  في  عبدالعزيز 
في  ويشارك  طمطم«  »األبلة  بفيلم 
فؤاد  وبيومي  المرغني  حمدي  بطولته 
وخالد  وتار  وأيمن  أبو سريع  ومصطفى 
تأليف  من  مغاوري،  وسامي  منصور 

أيمن وتار وإخراج علي إدريس.

أحمد مادي:5 أفالم تنافس على كعكة موسم عيد الفطر السينمائي

 الجيل الحالي غير قادر على تطوير األغنية الليبية

حوار ــ محمد علوش

النضج الفني يأتي بالخبرة وبكل
 ما نمر به من مشاكل

<   محرر »الوسط« مع الفنان فوزي العبيدي

أكد النجم أحمد عز أن »أبو عمر المصري« لم يسيء إلى 
الكالم  يحب  ال  أنه  إلى  مشيرًا  عربية،  دولة  أي  أو  السودان 
عادل  بحجم  نجمين  وجود  ظل  في  مسلسله  ترتيب  حول 

إمام ويحيى الفخراني منافسين في موسم رمضان.
سياسي  أنه  على  مسلسلك  تصنيف  رفضت   ●
ومع  دبلوماسية  كانت  حدثت  مشكلة  أول  ولكن 

السودان؟
حول  لفظ  أي  المسلسل  خالل  من  ظهر  وهل 
لهم  وصلت  األشقاء  عربية؟  دولة  أي  أو  السودان 
التفسير، والمشكلة تم حلها  معلومات خاطئة وأرادوا 
الرقي  من  جدًا  كبير  مستوى  وعلى  محترم  بشكل 
مهمة  مصر  أن  أواًل  أؤكد  أن  ويجب  الجانبين،  بين 
من  عمل  أي  ما  يوم  في  نقدم  ولن  لنا،  بالنسبة  جدًا 
وثانيًا  سمعتها،  تمس  أو  بمصالحها  يضر  أن  الممكن 
العربية واألشقاء  البلدان  للسودان وكل  االحترام  كامل 
في  ونحن  واحدة،  أمة  نحن  النهاية  في  ألنه  العرب، 
ولكن  الحقيقة  من  قدر  بها  أحداثًا  نقدم  المسلسل 

دون نية أن نخطئ في حق أحد.
األعلى  ترتيب  في  المصري«  عمر  »أبو  يقع  أين   ●

مشاهدة؟
يقع  أين  أو   1 رقم  أن مسلسلنا  حول  الحديث  أحب  ال  أنا 
على  تتكلم  أن  العيب  من  ألن  مشاهدة،  األعلى  في  ترتيبه 
عادل  بحجم  نجمين  مع  واحد  تنافس في موسم  وأنت  عملك 
إمام ويحيى الفخراني، ولكن أحمد اهلل كثيرًا على ما حققه »أبو 

عمر المصري« من نجاح لينضم إلى باقي أعمالي الناجحة.

الحوارية  الجمل  بعض  على  عز  أحمد  روح  طغت  هل   ●
على لسان »فخر«؟

إلى  دومًا  يسعى  العالم  في  ممثل  أي  ألن  حقيقي،  هذا 
تقديم شخصية بعيدة عنه تمامًا، ولكنه يضع فيها بعضًا من 
األحاسيس  إنما  إفيه،  أو  حوار  جملة  في  ذلك  وستجد  روحه، 
فكريًا  أتوافق  ال  ألنني  نفسها،  بالشخصية  خاصة  والمشاعر 
للقهر  تعرضه  بعد  توحشه  على  موافق  وغير  »فخر«،  مع 
عندما  هلل  أمرها  تفوض  التي  الشخصيات  من  ألنى  والظلم، 

تظلم، ألن مَن يفوض أمره هلل يعزه في األرض ويعطيه.
الفني  على نضجك  الجمهور  ثناء  على  تعليقك  ما هو   ●

المرافعة؟ في مشهد 
واهلل بحمد ربنا، االختالف والنضح يكون بالخبرة، والظروف 
الحياتية التي نمر بها »وحشة أو حلوة«، ألنها تعلم بداخلك، 
قيد  على  أبواه  كان  إسكندرية«  »مالكي  في  عز  أحمد  يعني 
في  ويبدأ  مشاكل،  أي  عنده  وليس  مرتبة  وحياته  الحياة، 
في  له  5 سنوات  بعد  له  بطولة  أول  مع  األضواء  حياة  دخول 
الوسط الفني، وسعيدًا بكل ما يحيط به من »بهرجة«، وبعد 
13 سنة، كل شيء جميل الحمد هلل، ولكن هذه السنوات مرت 
بفقدان عزيز، وتعرض لمشاكل، كل هذا أنا متأكد مليون في 

اآلن، ألن  فيه  أنا  لما  أصل  كنت  ما  به  أمر  لم  لو  أنني  المئة 
طاقات  بداخلك  ويستنفر  موهبتك  يصقل  له  تتعرض  ما  كل 

أقوى. تعبيراتك  مختلفة ويجعل 
مواقع  خالل  من  الجمهور  تعليقات  في  رأيك  ما   ●
في  ظهرت  التي  األخطاء  بعض  على  االجتماعي  التواصل 

العمل؟

مخرج  فهو  موسى،  خالد  أحمد  على  نقسو  أن  يجب  ال 
شاب له أعمال عديدة، وتتفق أو تختلف معه فهو ما زال في 
معه  بالتعاون  سعيد  وأنا  جدًا،  مبشرة  وبداياته  البدايات، 
وأوجه له التحية والتقدير واالحترام، فهو مجتهد إلى أقصى 
درجة، ويجب اإلشارة إلى أن »أبو عمر المصري« عمل صعب 
القصيرة،  الفترة  هذه  في  تنفيذه  السهولة  من  وليس  جدًا 
900 مشهد، وهذا ال  فلك أن تتخيل أن مشاهدي عبارة عن 
يحدث في أي عمل آخر، إذ أن بطل العمل مشاهده ال تتعدى 
أن  المفترض  من  ليس  أنه  وأعلم  مشهدًا،   450  :400 من 
»سامحونا«  هنات  حدثت  إن  ولكن  أخطاء،  أي  به  يظهر 
موديل  سيارة  فنجد  إن«  »زووم  نعمل  إنما  جنبنا«،  و»قفوا 
الدراما،  سير  على  تؤثر  لم  ألنها  »عديها«   91 من  بداًل   94
وأنا أحترم أي شخص يركز مع العمل، ألن تعليقه مفيدٌ لنا، 
ويدفعنا لمراعاة ذلك في القادم من أعمال، ومعنى ذلك أنه 

المسلسل. يتابع 
التي  األخيرة  اإلعالنية  الحملة  على  انطباعك  ما   ●

عبدالعزيز؟ كريم  بالفنان  جمعتك 
الوقوف  هدفها  إن  حيث  وبفكرتها،  جدًا  بها  سعيد 
وأتمنى  العالم،  كأس  نهائيات  في  مصر  منتخب  بجوار 
كما  المحروسة،  شعب  تسعد  نتائج  وتحقيق  التوفيق  لهم 
ألني  عبدالعزيز  كريم  مع  الحملة  هذه  بعمل  سعيد  أنني 
جمهوره،  من  فأنا  والفني  الشخصي  المستويين  على  أحبه 
تجمعنا  لم  كما  قبل،  من  معه  العمل  لي  يسبق  لم  ولألسف 
الفني، وال توجد سوى صورة  الوسط  مناسبات عديدة خارج 
الحملة  البدايات، وهذه  التقطناها في  لنا  فوتوغرافية واحدة 
النجم  غير  أخرى  مفاجآت  وبها  رمضان  نهاية  حتى  مستمرة 
المستويين  على  كثيرًا  وأحبه  أحترمه  الذي  عبدالعزيز،  أحمد 

والفني. الشخصي 
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من  »االتحاد«  بنادي  األول  الكرة  فريق  هوى 
المتوج  الرباعي  الــدوري  فرق  ترتيب  صــدارة 
»األمل  منطقة  إلى  الممتاز،  الدوري  ببطولة 
أن  بعد  اللقب،  على  المنافسة  في  الضعيف« 
الثالث برصيد خمس نقاط،  الترتيب  بات في 

جمعها من فوز واحد وتعادلين وخسارة.
فريق  فيه  دخل  الذي  التنازلي  العد  ولعل 
حيث  رقمية،  معطيات  من  يأتي  »االتحاد«، 
على  بفوز  الرباعي  ــدوري  ال بــدأ  الفريق  إن 
»أهلي بنغازي« بهدفين، ثم تعادل مع »أهلي 
طرابلس« بهدف، ثم تعادل أيضا مع »النصر« 
بنغازي«  »أهلي  ــام  أم خسر  ثم  بهدفين، 
األهــداف  من  له  ليصبح  نظيفين،  بهدفين 
األداء  سلبية  يعني  ما  ستة،  وعليه  خمسة 
والنتيجة على المستويين الهجومي والدفاعي.

ــال أربــع  مــا قــدمــه فــريــق »االتــحــاد« خ
من  الرباعي،  ــدوري  ال في  خاضها  مباريات 
نتائج تعكس تدني المردود الفني والتكتيكي 
والهجومي،  الدفاعي  الجانبين  على  للفريق 
موسى  برئاسة  الــنــادي،  إدارة  طريق  مهد 
الفني  المدير  إقالة  قرار  اتخاذ  نحو  الشيباني، 
الفرنسي غارزيتو من تدريب الفريق، وتكليف 
الليبي حمدي بطاو، ومعه المدرب األرجنتيني 
بوتشا، ويونس الشيباني، كجهاز فني يتولى 
من  المتبقيتين  المباراتين  في  المسؤولية 

الدوري الرباعي.
بدأت  »االتحاد«  نادي  مع  غارزيتو  مشاكل 
منذ فترة بعد استبعاده لعدد من الرياضيين 
واالستغناء  زعبيه  محمد  المهاجم  بينهم  من 
على ركائز مهمة للفريق من خال االنتدبات 
بل  بذلك  غارزيتو  يكتف  ولم  األخــرى  للفرق 
بالرغم  الاعبين  من  عدد  عن  استغنى  إنه 
منوال  على  بـ»االتحاد«  تواجدهم  أهمية  من 
حميم  صديق  ألنــه  استبعد  ــذي  ال إشطيبه 
لزعبيه، كما استبعد السنوسي الهادي صاحب 
المهارات العالية واستبعد الورفلي ألسباب غير 

فنية .
واألبرز  األول  المرشح  كان  »االتحاد«  فريق 
 2018 القدم  لكرة  الليبي  بــالــدوري  للفوز 
بنينا  ملعب  على  الخسارة  وبعد  اليوم  فأصبح 
مهددا  أصبح  بهدفين،  بنغازي  أهلي  أمــام 
النهائية  القائمة  في  متأخر  مركز  باحتال 

لترتيب فرق الدوري.
فشل  أسباب  عــددت  »االتــحــاد«  جماهير 
وصفته  بما  وبدأتها  الفريق،  مع  غارزيتو 
في  بـ»التعنت«  الرسمية،  النادي  صفحة  على 
قراراته، في ظل الصاحيات الامحدودة التي 

منحتها له اإلدارة.

طريقة  من  الفشل  مشوار  غارزيتو  وبــدأ 
تميل  التي  الفريق،  على  فرضها  التي  اللعب 
إلى التحضير الزائد من ملعب »االتحاد«، دون 
اللجوء إلى شن الهجمات السريعة والخاطفة، 
أصحاب  الرياضيين  من  عددا  حارب  أنه  كما 
الموهبة على منوال الافي والقريتلي والكيلو.

تصرفات  ــحــاد«  »االت جماهير  تنس  ولــم 
غارزيتو وما نتج عنها من الخروج المبكر من 
واعتبرت  األخــيــرة،  أفريقيا  كــأس  منافسات 
قرارها  في  تأخرت  النادي  إدارة  أن  الجماهير 
من  الخسارة  عقب  اتخاذه  يجب  كان  الــذي 
للفرق  المحدد  الرباعي  ــدور  ال في  التحدي 

الممثلة للكرة الليبية في المسابقات األفريقية 
عن الموسم الماضي.

فريق »االتحاد« حاليا لديه خمس نقاط في 
أمام  مهمة  مباريات  ولديه  الرباعي  الــدوري 
غدا  العاصمة،  ديربي  في  طرابلس«  »أهلي 
ملعب  في  ستكون  األخيرة  ومباراته  الجمعة، 
تنتظره  الفريق  أن  كما  »النصر«،  أمام  بنينا 
مباراة »ديربي« أخرى غاية في األهمية بنصف 
طرابلس«،  »أهلي  أمــام  ليبيا  كأس  نهائي 
فهل يستطيع حمدي بطاو وطاقمه المساعد 
تحقيق طموحات الجمهور االتحادي في الظفر 

بإحدى البطولتين.

في
املرمى

بالنور يأخذ 
الترسانة إلى 
»غياهب« األولى

إدارة نادي السويحلي، تجدد عقد مدرب الفريق، علي المرجيني، 
لموسم واحد، ومعه المدرب المساعد، أحمد الشيخي، ومدرب 

الحراس، أحمد الحوتي.
وكان الثالثي قد قاد الفريق، خالل منافسات الدوري الممتاز، هذا 

الموسم، حيث حصد السويحلي المركز الثاني في مجموعته.

إدارة نادي النصر تكلف المدرب فوزي العيساوي لتولي ◆
مهام المدير الفني للفريق األول لكرة القدم، بعد فسخ 
التعاقد مع المدرب عبد الحفيظ اربيش بالتراضي على 

خلفية خسارة الفريق أمام األهلي بنغازي 2-0 في الدورة 
الرباعية الحاسمة للقب الدوري الليبي.

◆

فريق  إنقاذ  مهمة  بالنور  جمال  الوطني  المدرب  يخوض  الثانية،  للمرة 
دوري  إيــاب  مشوار  منتصف  في  تدريبه  مهمة  تولى  الــذي  المحلة 
المجموعات من بطولة الدوري الليبي لكرة القدم، كي يتوج جهوده في 

إنقاذ الفريق البرتقالي من شبح الهبوط في آخر اللحظات.
الترسانة،  في  السفن«  »تشتهي  بما  الرياح  تأت  لم  العكس،  وعلى 
األول  الكروي  فريقها  مع  ليخوض  بالنور  بالمدرب  استعانت  عندما 
منافسات  من  والبداية  األولى،  دوري  إلى  الهبوط  من  إنقاذه  مهمة 
الدور الرباعي لتفادي الهبوط من الدوري الممتاز، واإلنزالق نحو دوري 
السماوي  الفريق  بقاء  على  الحفاظ  في  المرة  هذه  أخفق  لكنه  األولى، 
في دوري األضواء، ليغادر المنافسات قبل جولة الختام، محققا 4 نقاط 

تذيل بها الئحة الترتيب.
الموسم  الممتاز،  الدوري  مسابقة  في  مرتين  النور  رأى  الذي  بالنور 
مشوار  ليبدأ  األولــى،  دوري  إلى  جديد  من  الترسانة  مع  عاد  الجاري، 

التحدي للعودة إلى دوري الكبار من جديد.
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ذكرت تقارير صحفية، أن 
ماسيمليانو أليجري، المدير الفني 
لفريق يوفنتوس اإليطالي، يسعى 
للتعاقد مع مهاجم مميز، خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية المقبلة.

وارتبط جونزالو هيغواين، 
بالرحيل عن السيدة العجوز هذا 
الصيف، بعد موسمين قضاهما مع 
البيانكونيري، بعد انضمامه من صفوف 
نابولي، مقابل 90 مليون يورو.

وبحسب صحيفة »الستامبا«، فإن 
يوفنتوس لن يفرط في المهاجم 
األرجنتيني، بأقل من 60 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أتلتيكو 
مدريد وتشيلسي وباريس سان 
جيرمان، يهتمون بالظفر بخدمات 
هيجواين.

وأتمت »أليجري يريد مهاجما يستطيع 
اللعب في المساحات، وسريع الحركة، مثل 
ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي، أو أنتوني 
مارسيال، العب مانشستر يونايتد«

60
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● من مباراة الترسانة والمحلة في الدوري الممتاز

● علي المرجيني

هيغواين عند يوفنتوس

مليون 
سعر

الوسط–الصديق قواس

شهد قرار االتحاد األرجنتيني لكرة القدم، امس، إلغاء المباراة 
عربية  فعل  ردود  »إسرائيل«  الصهيوني  الكيان  أمام  الودية 
وإسامية ودولية، تباينت فيما بينها، إال أن موقف عدد من 
نجوم الكرة العالميين كان منصفا للقضية الفلسطينية، بشكل 

مباشر أو غير مباشر.
وكان مقرر اقامة المباراة بعد غد السبت في الرحلة األخيرة 
من استعداد »راقصي التانغو« قبل التوجه إلى روسيا حيث مقر 

إقامة كأس العالم المقرر انطاقها في 14 يونيو الجاري.
ونجح رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب 
إلى حرق صور  الزيارة ودعا  في شن حملة شرسة على 
حال  في  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  المنتخب  نجم 
في  تقام  التي  المباراة  في  للمشاركة  قدومه 

القدس الغربية.
إلى  احتجاج  رسالة  الرجوب  وسلم 
الممثلية األرجنتينية في الضفة الغربية 
للمحبة  رمز  قائا: »ميسي هو  المحتلة 
والسام نطالبه أال يكون جسرا لتبييض 
وسائل  مختلف  نقلت  كما  االحتال«،  وجه 
اإلعام لتشكل رسائل الرجوب الضغط الكبير 
على منتخب األرجنتين بنجومه الكبار خاصة ليونيل ميسي سببا 

إللغاء المباراة.
متهمة  اإللغاء،  بعد  اإلسرائيلية  األفعال  ردود  وانهالت 

المنتخب األرجنتيني باالستسام.
أن  مرة كما  أكثر من  العبرية  الدولة  زيارة  لميسي  وسبق 
له صورا للقاءات خاصة مع رئيس الوزراء بنامين نتنياهو كما 
كشفت تقارير بعد نجاح المنتخب األرجنتيني في التأهل لكأس 
العالم اتصل والد ميسي بالمنظمين اإلسرائيليين وقال لهم 
»ميسي يرغب في الوصول إلى إسرائيل« ألن زيارات منتخب 
األرجنتين في الماضي جلبت له التوفيق والحظ ففي عام 1986 
العالم  بكأس  وفاز  وديا  للعب  إسرائيل  األرجنتين  منتخب  زار 

الذى استضافته المكسيك.

غضب إسرائيلي
تصريحات  اإلسرائيلية  هآرتس  صحيفة  نقلت  جانبها،  من 
للمهاجم األرجنتيني، غونزالو هيغواين، كشف فيها أسباب إلغاء 
المباراة الودية المقررة بين منتخب باده ونظيره اإلسرائيلي 

في القدس، وهي الخطوة التي أثارت غضب تل أبيب.
مهاجم  عن  الصحيفة  نقلتها  التي  التصريحات،  وحسب 
الذي دفع  ليونيل ميسي هو  النجم  فإن  اإليطالي،  يوفنتوس 

نحو إلغاء المباراة الودية، وفقا لـ»سكاي نيوز«.
وقال هيغواين: »القرار النهائي اتخذ بعدما سألنا ميسي كيف 
لنا أن نلعب ببال هادئ في الوقت الذي يعاني فيه كثيرون من 

الفلسطينيين«.

نتانياهو يتدخل
بنيامين  اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس  أن  »هآرتس«  وذكرت 
نتانياهو، تحدث مع الرئيس األرجنتيني ماوريسيو ماكري هاتفيا، 
في وقت متأخر، الثاثاء، في محاولة إلثناء منتخب »التانغو« عن 
قراره، لكن ماكري أبلغ نتانياهو بأنه ال يستطيع التأثير في قرار 

العبي المنتخب الرافض للعب في إسرائيل.
يعتزم  كان  األرجنتيني  الرئيس  أن  من  الرغم  على  وذلك 
األعمال  إلى جانب وفد من رجال  القدس  المباراة في  حضور 

اليهود األرجنتيني.
إعام  اإلسرائيلية، ذكرت وسائل  التقارير  مع  تنافض  وفي 
محلية أرجنتينية أن سبب اإللغاء هو طلب العبين بارزين في 
الفلسطينيون  مارسها  التي  الضغوط  إلى  إضافة  المنتخب، 
وأنصارهم، وتظاهر فلسطينيون وآخرون مؤيدون لقضيتهم 
أمام المعسكر التدريبي للمنتخب األرجنتيني في برشلونة أمام 
المعسكر التدريبي للمنتخب وفي العاصمة األرجنتينية بيونس 

أريس.

إسرائيل غاضبة
من جانبه، قال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان: »من 
المؤسف أن فريق كرة القدم األرجنتيني لم يقاوم ضغوط الذين 
حقنا  انتهاك  الوحيد  وهدفهم  إلسرائيل  الكراهية  يضمرون 
األساسي في الدفاع عنا وتدمير إسرائيل"، وفق "فرانس برس«.

وحاول وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، غلعاد أردان، التقليل 
آيرس  بيونس  مع  العاقة  إن  قائا  األرجنتينية  الخطوة  من 
جيدة، ما دفعه لصب جام غضبه على الفلسطينيين الذي أثاروا 

فزع ميسي وزمائه، حسب تعبيره.

حملة فلسطينية تحرم اسرائيل من مباراة األرجنتني 11 هدفا تمنح 
كراوع صدارة 

الهدافني »مؤقتا«

هيغواين: »القرار النهائي اتخذ بعدما سألنا 
ميسي كيف لنا أن نلعب ببال هادئ في الوقت 

الذي يعاني فيه كثيرون من الفلسطينيين«

الحدث
زين العابدين

بركان

جولة الديربيات 
والحسابات الدقيقة

ستكون جولة السبت المقبل، وهي الجولة 
بلقب  التتويج  مربع  من  األخيرة  قبل  ما 
الدقيقة  الحساب  جولة  هــي  الموسم، 
فهي  الزجاجة،  عنق  من  المرور  وجولة 
وما  الــجــوار،  ولــقــاءات  الديربيات  جولة 
الجوار وما تحمله من  أدراك ما مواجهات 
جولة  قبل  تأتي  أنها  السيما  خصوصية، 
فـ»األهلي  المشوار،  ختام  من  واحــدة 
التتويج  مربع  ومتصدر  المنتعش  بنغازي« 
إلى  الــعــائــد  »الــنــصــر«،  جـــاره  سيلتقي 
الديار بفوز ثمين على  الواجهة من خارج 
في  حظوظه  به  عزز  طرابلس«،  »األهلي 
الذي  و»االتــحــاد«،  اللقب  على  المنافسة 
ضيفه  أمــام  األخيرة  مباراته  نتيجة  فقد 
التعويض  شعار  سيرفع  بنغازي«  »األهلي 
جاره  يلتقي  وهــو  جماهيره  ومصالحة 
الفرصة  مباراة  في  طرابلس«  »األهلي 
اللقب  على  المنافسة  إلى  للعودة  األخيرة 
آخر نسختين خطفهما  عنه في  غاب  الذي 
يسعى  ــذي  ال طرابلس«  »األهــلــي  ــاره  ج
»االتحاد«،  منافسه  تعثر  من  لاستفادة 
لقبه  على  والحفاظ  حظوظه  عن  والدفاع 

المحلي وتعزيزه بالثالث تواليًا.
الفرصة  جــولــة  هــي  ــوع  ــب األس جــولــة 
األخيرة وجولة ال تقبل القسمة على اثنين، 
أي  تحتمل  وال  الحلول  بأنصاف  والترضى 
التتويج  رباعي  لفرق  أخطاء  وال  عثرات 
الجولة  تكشف  وقد  المثير،  السباق  في 
النسخة  بطل  وهوية  مامح  المرتقبة 
المربع  ختام  قبل  الموسم  لهذا  الكروية 
األربعة  النخبة  فرق  جمع  الــذي  الذهبي 
طعم  جميعها  تذوقت  أن  لها  سبق  التي 

األلقاب والبطوالت
الحالية  النسخة  بطولة  ستكون  فهل 
السابعة  هي   »45« الرقم  تحمل  التي 
عشرة  الثالثة  أم  ــاد«  ــح ـــ»االت ل عــشــرة 
لـ»األهلي  الخامسة  أم  طرابلس«  لـ»أهلي 

بنغازي« أم الثانية لـ»النصر«؟

عـاد نجـم وهداف فريـق األهلى بنغـازى أحمد 
الواجهـة مـن جديـد وعـاد مـن  إلـى  كـراوع 
البـاب الكبيـر حيـن قـاد فريقـه األهلـى بنغازي 

فريـق  ضيفـه  حسـاب  علـى  ثميـن  فـوز  إلـى 
االتحـاد بفضـل ثنائيتـه البارعـة التـي أهـدى بها 
لطامـا  التـى  الوفيـة  لجماهيـره  الثميـن  الفـوز 
سـاندته ليقـود فريقـه لصـدارة رباعـي التتويج 
الهدافيـن  سـباق  بصـدارة  وحـده  وينفـرد 

11 هدفـا. برصيـد 
وتربـع كـراوع علـى صـدارة قائمـة هدافـي 
الـدوري الممتـاز، بعد حوار وسـباق مثير فض 
بـه الشـراكة بينـه وبيـن هـداف فريـق النصـر 
سـالم المسـاتي برصيـد 10 أهـداف، وهداف 
االتحـاد المخضـرم أحمـد الـزوي الـذي يملـك 

فـي رصيـده 9 أهـداف.
لعـدة  دام  األهـداف  أحـراز  عـن  غيـاب  فبعـد 

جـوالت، عرف كـراوع الصحوة واسـتعاد نغمة األهداف 
ليتقـدم  عملهـا،  التهديفيـة  ماكينتـه  واسـتعادت 

الهدافيـن.
عندمـا  الهدافيـن،  علـى صـدارة  السـباق  ويتجـدد 
»الخامسـة  المتبقيتيـن  الجولتيـن  منافسـات  تنطلـق 
والسادسـة«، مـا يضـع كـراوع فـي تحـد كبيـر إذا أراد 
سـينجح  فهـل  هدفـا،  بــ11  صدارتـه  علـى  الحفـاظ 
فريـق  مـع  الموسـم  هـذا  األول  فـى ظهـوره  كـراوع 
المسـابقة  هـداف  لقـب  خطـف  فـي  بنغـازي،  األهلـي 
للمـرة الثانيـة فـي سـجله، بعـد أن سـبق وحققـه مـع 

الشـط. السـابق،  فريقـه 
جديـر بالذكـر أن أحمـد كـراوع مـن مواليـد األول 
مـن ينايـر 1989 »28 سـنة« ويرتـدي الرقـم 9 كقلـب 

هجـوم صريـح.
وسـبق لكـراوع أن حقـق لقب هداف الـدوري الليبي 
الموسـم قبـل الماضـي، ولم يتمكن الاعـب حتى األن 
مـن تثبيـت مقعـده ضمـن صفـوف المنتخـب الليبـي 

األول.

بني غارزيتو وبطاو.. »تيحا« رايح فني
االتحاد هبط من صدارة رباعي التتويج إلى الثالث وينتظره »ديربيان«

● هيغواين

● حمدي البطـاو

● من مباراة االتحاد والنصر

● ميسي يستجيب للضغط الفلسطيني ويرفض اللعب في القدس

● كراوع



إلى  للبرازيل  الخمسة  األلقاب  من  بــدأ 
األهداف الـ 16 لأللماني ميروسالف كلوسه، 
ومن الشاب نورمان وايتسايد إلى »العجوز« 
روجيه ميال، تحفل كأس العالم لكرة القدم 
باألرقام القياسية التي قد يسقط بعضها 
 14 بين  روسيا  في   2018 مونديال  في 
يونيو و15 يوليو، وفقا للتقرير الذي أعده 
الموقع الرسمي للمونديال الروسي، حسب 

تقرير لوكالة »فرنس برس«.

األرقام الجماعية
* 21 مشاركة: المنتخب البرازيلي هو الوحيد 
كأس  من   21 الـ  النسخ  في  يشارك  الذي 
إن  علما   ،2018 وحتى   1930 منذ  العالم، 
نسختي 1942 و1946 من البطولة العالمية 

لم تقاما بسبب الحرب العالمية الثانية.
* 5 ألقاب: يحمل "السيليساو" البرازيلي 
 ،1958( األلقاب  عدد  في  القياسي  الرقم 
1962، 1970، 1994، 2002(. ألمانيا هي 
الرقم  هذا  معادلة  على  القادرة  الوحيدة 
في حال احتفاظها بلقبها، علما انها توجت 
أربع مرات )1954، 1974، 1990، 2014(. 
 ،1934( مرات  أربع  متوجة  أيضا  إيطاليا 
أنها تغيب عن  أال   ،)2006  ،1982  ،1938

مونديال روسيا.
والسويد:  البرازيل  بين  مباريات   7  *
في  القياسي  الرقم  المواجهة  هذه  تحمل 
كأس  في  منتخبين  بين  اللقاءات  عــدد 
العالم. أبرزها نهائي 1958 )5-2( للمنتخب 
أي  السويد  تحقق  لم  الجنوبي.  األميركي 
في   1-1 بنتيجة  بتعادلين  واكتفت  فوز، 
دور المجموعات عام 1978 و1994. يحتمل 
ثامنة في ثمن  لمرة  المنتخبان  يلتقي  أن 
المجموعة  أول  يلعب  حيث   2018 نهائي 
الخامسة )تضم البرازيل( مع ثاني السادسة 

)تضم السويد(.
ألمانيا  بين  نهائية  مــبــاريــات   3  *
تقابال  األكثر  المنتخبان  كان  واألرجنتين: 
األرجنتين  فازت  النهائية.  المباريات  في 
في النهائي األول )3-2( عام 1986، بينما 
عام  )-1صفر(  الثاني  في  ألمانيا  تفوقت 

1990، والثالث )-1صفر بعد التمديد( عام 
.2014

عدد  في  ــارق  ف أكبر  هو  ــداف  أه  9  *
العالم،  كأس  في  مباراة  خالل  األهــداف 
فازت  عندما   1974 في  مرتين:  وسجل 
يوغسالفيا على زائير )الكونغو الديمقراطية 
حاليا(، )-9صفر(، وعام 1982 عندما تغلبت 
األدوار  في   .1-10 السلفادور  على  المجر 
القياسي  الرقم  البرازيل  تحمل  االقصائية، 
على   1-7 فازت  عندما  األولى  في  مرتين: 
السويد في الدور النهائي لمونديال 1950، 
عندما  المعاكس  باالتجاه  الثانية  وفــي 
سقطت أمام ألمانيا 1-7 في نصف نهائي 

2014 على أرضها.
الفوز  منتخبان  استطاع  "ريمونتادا":   *
تخلفهما  بعد  العالم  كأس  مباريات  في 
بنتيجة صفر3-. النمسا على سويسرا )5-7( 
في ربع نهائي 1954، والبرتغال على كوريا 
الجنوبية )5-3( في ربع نهائي 1966 بعدما 
سجل النجم أوزيبيو "سوبر هاتريك" )أربعة 

أهداف(.
عدد  ألكثر  القياسي  الرقم  هدفا:   12 *
من األهداف في مباراة واحدة، سجل في 
ربع  في   )5-7( وسويسرا  النمسا  مباراة 

نهائي 1954.

األرقام الفردية
يتقاسم  العالم:  كأس  في  مشاركات   5  *
عدد  في  القياسي  الرقم  العبين  ثالثة 
المشاركات في المونديال، بينهم حارسان 
)بين  كارباخال  أنطونيو  المكسيكي  هما 
جانلويجي  واإليطالي  و1966(   1950
اإليطالي  و2014(.   1998 )بين  بوفون 
واالنفراد  سادسة  بمشاركة  يحلم  كان 
بالرقم القياسي، إال أن غياب إيطاليا للمرة 
االنجاز.  هذا  حرمه  عاما   60 منذ  األولــى 
الالعب الثالث الذي شارك خمس مرات هو 

األلماني لوثار ماتيوس )1998-1982(.
الالعب  لوثار ماتيوس هو  * 25 مباراة: 
في  المباريات  من  عدد  أكبر  خاض  الذي 
المونديال )25 مباراة(. الالعب األكثر خوضا 

للمباريات والمشارك في مونديال 2018 هو 
األرجنتيني خافيير ماسشيرانو )16(.

احتاجه  الذي  الوقت  ثانية هو   11 *
التركي هاكان سوكور لتسجيل أسرع 

العالم،  كــأس  تــاريــخ  فــي  هــدف 
الثالث  المركز  مباراة  في  وذلك 
لمضيفة  الجنوبية  كوريا  ضد 
اليابان،  مع   2002 لمونديال 

وانتهت بفوز تركيا 2-3.
ــح  ــب أص ــا:  ــ ــام ــ ع  42  *
أكبر  ميال  روجيه  الكاميروني 
هداف في كأس العالم عندما 
وشهر   42 الـ  سن  في  سجل 
واحد وثمانية أيام، في المباراة 
في   6-1 بــالده  خسرتها  التي 

الواليات  1994 في  مونديال 
قد  ميال  ــان  ك المتحدة. 

ــداف  ــة أهـ ــع ســجــل أرب
سن  في  كــان  عندما 
مونديال  في   38 الـ 

ايطاليا 1990.
على  الـــحـــضـــري 

موعد مع التاريخ
فريد  الكولومبي  الحارس  عاما:   43  *
موندراغون هو أكبر العب )في كل المراكز( 
غمار  عندما خاض  المونديال  في  يشارك 
مونديال  في  كولومبيا-اليابان  مباراة 
20147 وانتهت بفوز منتخب بالده 1-4، 
وكان يبلغ من العمر 43 عاما وثالثة أيام. 
مشاركة  حال  في  بالسقوط  مهدد  الرقم 
مع  الحضري  عصام  المصري  الــحــارس 
العمر  أنه يبلغ من  الفراعنة، علما  منتخب 
حاليا 45 عاما )ولد في 15 كانون الثاني/

يناير 1973(.
* 17 عاما: االيرلندي الشمالي نورمان 

في  يشارك  العب  أصغر  هو  وايتسايد 
سنة   17 بعمر  كان  حيث  المونديال 

وشهر واحد و10 أيام عندما تعادل 
منتخب بالده سلبا مع يوغوسالفيا 
في مباراته األولى ضمن مونديال 

.1982

* خماسية: الرقم القياسي لعدد األهداف 
الذي سجله العب في إحدى مباريات كأس 
العالم، حققه الروسي أوليغ سالينكو في 
في   1994 مونديال  من  األول  الدور 
الكاميرون.  ضد  المتحدة  الواليات 

انتهت المباراة 1-6.
البرازيلي  "الملك"  ثالثية:   *
الذي  الوحيد  الالعب  هو  بيليه 
توج باللقب العالمي ثالث مرات 

.)1970 ،1962 ،1958(
ــداف  هـ أفـــضـــل   :16  *
العالم هو  باالجمال في كأس 
هدفا   16 سجل  الــذي  كلوزه 
 ،2002( مــشــاركــات  أربــع  فــي 
2006، 2010، و2014(، متقدما 
 15( رونالدو  البرازيلي  على 
غيرد  واأللــمــانــي  ــا(،  هــدف
والفرنسي   )14( مولر 
 ،)13( فونتين  جوست 
علما أن األخير يحمل 
لعدد  القياسي  الرقم 
بطولة  في  األهــداف 
وحيدة، لكونه سجل كل 

أهدافه في مونديال 1958.
األلماني توماس مولر الذي يشارك 
في  يحمل   ،2018 في  بالده  منتخب  مع 

رصيده 10 أهداف في كأس العالم.
* 3: سجل أربعة العبين حتى اآلن ثالثة 
أهداف في النهائي، ويبقى اإلنكليزي جيف 
هيرست الوحيد الذي سجل "هاتريك" في 
توجت  عندما   1966 عام  واحــدة  مباراة 
إنكلترا باللقب الوحيد في مسيرتها. سجل 
البرازيليان  مونديالين  في  أهداف  ثالثة 
 1958( وفــافــا  و1970(   1958( بيليه 
زيدان  الدين  زين  والفرنسي  و1962(، 
)1998 و2006(. الالعب الوحيد الذي سجل 
في النهائي والمشارك في مونديال 2018 
 ،)2010( أنييستا  أندريس  اإلسباني  هو 
الهدف  صاحب  غوتسه  ماريو  يغيب  فيما 
 ،2014 في  األرجنتين  مرمى  في  الوحيد 
عن تشكيلة ألمانيا في المونديال الروسي.
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رمضان كريم..
واألمة  الليبي  والشعب  عام  وكل  أكرم  اهلل 

اإلسالمية بخير وسالم واستقرار ورخاء.

من أين نبدأ حكاية »األهلي« في الرباعي؟
»االتحاد«،  أمام  مباراتنا  آخر  من  نبدأ  دعنا 
االنطالقة  في  سواء  الطرق  مفترق  باعتبارها 
التي  الرابعة  الجولة  في  أو  األولــي،  بالجولة 
في  وجعلتنا  نظيفين،  بهدفين  بها  فزنا 

صدارة الترتيب.
جميع  أشكر  أن  أود  المنبر،  هــذا  ومــن 
وروحهم  البطولي  أدائهم  على  الفريق  العبي 
كل  على  بها  انــتــصــروا  الــتــي  االنــتــصــاريــة 
األولى  الجولة  في  التأخر  وحولوا  اإلحباطات، 

إلى صدارة في الرابعة.

كيف تعاملت مع أحداث الجولة األولى؟
الرباعي  الــدوري  في  نشارك  أننا  الحقيقة 
وما  بالدوري،  التتويج  وهو  هــدف،  وأمامنا 
احتسب  عندما  رجب  محمد  الحكم  من  حدث 
صحيحة  غير  »االتــحــاد«  لصالح  جــزاء  ضربة 
يتعادل  »االتحاد«  جعل  هو شخصيا،  باعترافه 
المباراة حتى خسرناها دون  معنا وغير مجرى 

وجه حق.
بعد  من  بــدأ  الفريق  مع  عملنا  لألمانة 

وتعاهدنا  الصحيحة،  غير  »االتحاد«  جزاء  ركلة 
هدفنا  من  ينال  أن  ظرف  ألي  نسمح  أال  على 
أعود  هنا  ومن  الصدارة،  وهو  عنه،  ويبعدنا 

وأشكر الالعبين وجهازينا الفني واإلداري.

وماذا عن المباراتين المتبقيتين
قبل لحظة التتويج؟

المشوار نحو اللقب لم ينته، ولم يحسم بعد، 
مواجهتان  تنتظرنا  حيث  اآلن،  من  سيبدأ  بل 
»النصر«  الجار  أمام  األصعب،  هما  حاسمتان، 
الجولة  في  طرابلس«  الـ»أهلي  ــام  أم ثم 

األخيرة.
دخلنا  فنحن  مازال شاقا وصعبا،  الطريق   -
بالحسابات  تتسم  التي  األصعب  المرحلة 
والعمل  الــجــهــد  مــزيــد  وتــحــتــاج  الــدقــيــقــة 
والتركيز، حيث تتساوى حظوظ الفرق األربعة 
أن هوية  وأعتقد  متقاربة،  وبنسب  المتنافسة 

البطل لم تحسم إال في الجولة اآلخيرة.

أشعر أنك قلق جدا؟
يدفعني  إيجابي  بشكل  لكن  قلق،  نعم   -
ثقة  لدينا  الوقت  نفس  وفي  والتركيز،  للعمل 
المرحلة  هذه  إلى  وصولنا  فما  أنفسنا،  في 
جاء  وإنما  الصدفة،  بمحض  أو  حظ  بضربة 
الجميع،  من  وتعاون  وشاق  كبير  عمل  نتيجة 
والعثرات  الصعوبات  بعديد  مــررنــا  فقد 
واجهناها  الــتــي  والــتــحــديــات  واإلخــفــاقــات 

بشجاعة بفضل عزيمة الالعبين الشبان.

لنتذكر التحدي األصعب؟
هي  الموسم  هذا  بها  مررنا  مرحلة  أصعب 
المنافسة  والمفاجئ من سباق  المبكر  خروجنا 
خسارتنا  عقب  الــكــأس  بطولة  لقب  على 
لكننا  »الهالل«،  فريق  أمام  الترجيح  بركالت 
دافعا  وأعطتنا  بسالم  المرحلة  تلك  تجاوزنا 
على  بالمنافسة  للتعويض  حافزا  ومنحتنا 
الممتاز،  الدوري  بطولة  وهي  األهم  الواجهة 
قدما  والمضي  توازننا  استعادة  في  فنجحنا 
حتى  الــمــوســم  لقب  على  المنافسة  نحو 
صدارة  باعتالء  الماضية  الجولة  في  توجناها 

الترتيب.

أراك مستمتعا بتجربتك مع »األهلي بنغازي«؟
األولى ومسيرتي هذا  راض تماما عن تجربتي 
األهلي  بحجم  وعريق  كبير  فريق  مع  الموسم 
بنغازي الذي اليرضى بغير المنافسة على اللقب 
الواجهات،  كافة  على  الرئيسية  األدوار  ولعب 
وأعتقد أننا كسبنا قبل كل شيء فريقا شابا بعد 
أن أجرينا عملية اإلحالل والتبديل حتى أصبحت 
مستوى  على  الغالبية  تمثل  الشابة  العناصر 
تشكيلة الفريق، مع االحتفاظ بقليل من عناصر 
الخبرة والتجربة من العبين محليين ومحترفين، 
المنافسة  قادرا على  وبالتالي فقد قدمنا فريقا 

لمواسم مقبلة.

تصدر فريق الكرة األول بـ»أهلي بنغازي« جدول ترتيب فرق 
أربع  بعد  الممتاز،  الدوري  ببطولة  المتوج  الرباعي  الدوري 
بالنسبة  اليسير  باألمر  لم يكن  نقاط،  جوالت برصيد سبع 
األولى  الجولة  في  تحكيمية  النتكاسة  تعرض  كرة  لفريق 
أمام »االتحاد«، عندما احتسب لألخير ركلة جزاء تعادل بها 
ثم فاز، ليفقد أبناء »المشوار الطويل« أول ثالث نقاط على 

طريق السعي للتتويج ببطولة الدوري.
وسط  »األهلي«  جماهير  قامت  الماضي،  اإلثنين  ويوم 
واإلداري  الفني  الجهاز  بتكريم  مرتفعة  معنوية  أجــواء 
ناصرالحضيري،  الفريق،  مدرب  رأسهم  وعلى  والالعبين 
يتمتع  التي  والمعنوية  واإلدارية  الفنية  بالقدرات  اعترافا 
أولى  في  اإلحباط  منزلق  من  الفريق  انتشل  فقد  بها، 

الجوالت، إلى صدارة الترتيب في الجولة الرابعة.
حالة  من  الفريق  انتشلت  خطوات  من  مضي  ما  حول 
البطولة،  طريق  على  قادم  هو  وما  الصدارة،  إلى  اإلحباط 
العقل  داخل  يدور  فيما  الغوص  على  »الوسط«  حرصت 
الحضيري،  ناصر  المدرب  بنغازي«،  لـ»أهلي  المدبر  الفني 

من خالل هذا الحوار:

الحضيري يكشف »كلمة السر« في صدارة »المشوار الطويل«
انتشل الفريق من اإلحباط إلى قمة »رباعي التتويج«

الوسط–زين العابدين بركان

»األهــلــي  فــريــق  الحضيري  قــاد 
 21 فــي  الموسم  ــذا  ه بــنــغــازي« 
ــدوري  الـ واجــهــتــي  على  ــاراة  ــب م
حيث  الكأس،  ومسابقة  الممتاز 
دوري  في  األولى  مجموعته  تصدر 

المتأهلين  أول  وكان  المجموعات، 
للمربع الذهبي دون خسارة، حيث 
حقق الفوز في 9 مباريات في دور 
في  التعادل  وسجل  المجموعات، 
تحت  الفريق  وفقد  مباريات،   3

إشرافه ثالث مباريات أمام االتحاد 
األفريقي،  بالمربع  مناسبتين  في 
لمرحلة  األول  الذهاب  لقاء  وفي 
في  كانت  ثالثة  وخسارة  التتويج، 
سباق الكأس أمام فريق »الهالل«.

مشوار الحضيري

عالم األرقام القياسية ينتظر مفاجأت مونديال روسيا
خماسية البرازيل وعمر الحضري على المحك

عرض  يكون  أن  صالح  محمد  المصري  النجم  أعمال  وكيل  نفى 
»آس«  جريدة  على  إن  ــال  وق برشلونة،  على  الالعب  خدمات 

اإلسبانية أن تبحث على »مصادر أفضل«.
وكانت »آس« قالت، في تقرير نشرته األربعاء، إن ممثل صالح 
لبدء  مستعد  أنه  إلى  مشيرا  برشلونة،  على  العبه  خدمات  عرض 

المفاوضات.
عقدوا  صالح  وممثل  برشلونة  مسؤولي  أن  الجريدة  وأوضحت 
ومناقشة  مستقبله  تقييم  بهدف  األخيرة،  الفترة  خالل  اجتماعات، 

إمكانية انتقاله إلى "كامب نو".
قد  ليفربول  نجم  الصغير«  »الفرعون  أن  نفسه  المصدر  وذكر 
فشل  حال  في  االنتقاالت،  فترة  خالل  غريزمان،  أنطوان  يعوض 

الفريق الكتالوني في جلب المهاجم الفرنسي.
هذا ونفى وكيل أعمال صالح، رامي عباس عيسى، في تغريدة 
على حسابه الرسمي في تويتر، كل هذه الشائعات، وقال »هذا لم 

يحدث أبدا.. على جريدة آس أن تبحث على مصادر أفضل«.
وقد يكون صالح، الذي توج بجائزة أفضل العب في البريمرليغ 
بـ32 هدفا، أفضل بديل لغريزمان، الذي قال األسبوع الماضي إنه 

سيحسم مستقبله قبل حلول نهائيات كأس العالم 2018.
تتوقع  حيث  الساعة،  حدود  إلى  غامضا  غريزمان  مصير  ويبقى 
أخرى  تقول  فيما  األتلتيكو،  في  الالعب  يستمر  أن  إعالمية  مصادر 

إن الالعب سيرحل إلى برشلونة.

وكيل صالح ينفي 
»شائعة« برشلونة

نجح عدًدا من المنتخبات األلعاب 
الليبية في إتهاء إجراءات الحصول 

على تأشيرة دخول إسبانيا، من 
أجل المشاركة في دورة ألعاب 

البحر األبيض المتوسط، المقرر 
إقامتها بمدينة تراغوانا 2018.

وكانت اللجنة األولمبية الليبية 
قامت بمجهودات كبيرة على 

المستوين المالي واإلداري، لنقل 
البعثة الليبية من طرابلس إلى 

تونس إلتمام إجراءات الحصول على 
التأشيرة اإلسبانية.

وتشارك ليبيا في الدورة 
بـ»ألعاب القوى ـ الجودو ـ 

التايكواندو ـ الكاراتيه ـ الكرة 
الحديدية ـ الرماية ـ القوس 
والسهم ـ كرة القدم ـ الكرة 

الطائرة الشاطئية - المبارزة - 
السباحة«، ومشاركة بعض من 

الحكام لعدد من األلعاب.

10 منتخبات ليبية جاهزة لمتوسطية إسبانيا
يبدأ المنتخب الوطني الليبي للمبارزة منافساته في 

بطولة أفريقيا بتونس التي بدأت الثالثاء الماضي 
وتمتد حتى بعد غٍد السبت.

وتضم البعثة عبد السالم أبوجطيلة وأحمد 
السحيري ومحمد فيصل وسينضم إلى البعثة خالد 
أبوهديمة قادما من فرنسا للمشاركة في البطولة 
كما يرافق البعثة الحكم الدولي إيهاب أبوشكيوة 

للمشاركة في إدارة المباريات.

لفروسية  القادسية  لبطولة  المنظمة  اللجنة  عضو  أكد 
واألخيرة  الثالثة  الجولة  أن  السنوسي،  نبيل  الحواجز،  قفز 
الثالث  الناشئين  للفئات  الخميس  اليوم  ستقام  للبطولة 

والمفتوحة والكبار.
جوائز  خصصت  المنظمة  اللجنة  أن  السنوسي  وأضاف 

العام  الترتيب  وأن  فئة  كل  في  األولى  التراتيب  ألصحاب 
سيتم عبر جمع النقاط لكل فارس في الجوالت الثالث.

بطولة العام الجاري شهدت مشاركة أكثر من 60 فارسا 
والمشاركة  المحكم  وبالتنظيم  الجيد  بالمستوى  وتميزت 
الفعاله مع بروز أكثر من موهبة واعدة في فئات الناشئين.

قفز الحواجز الليبية تدخل مرحلة الحسم

رباعي المبارزة
في أفريقية تونس

● الحضري
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ماذا تعني؟

لماذا تتطلب كل هذا الوقت للتوقيع عليها؟

مــن سيرعى تنفيذها على األرض؟

متـى سيعود كل النازحين وفق بنودها؟

أيــن تكمن شكوك البعض في النصوص التي احتوتها؟

وثيقة تاورغاء - مصراتةكيـف سيكون شكل عودة النازحين؟

  
 رمضان في ضيافة زوارة.. 

»آت ويلول«
تتميز مدينة زوارة بطقوس خاصة في شهر رمضان الكريم منذ 
القدم.. تغير البعض منها مع مرور الزمن، لكن مازالت تحافظ 
الكثير منها، بل إن هناك ُأسرا لم تغير فيها شيئا وخاصة  على 
كبار السن مثل األجداد الذين يتمسكون بعاداتهم الخاصة »آت 
ويلول« وهم سكان مدينة زوارة. وهناك الكثير من العادات وفق 
لهذا  باالستعدادات  تبدأ  حيث  فطيس،  وائل  والمؤرخ  الباحث 
وطحنه  التمر  جمع  من  للموؤن  النساء  بإعداد  الفضيل  الشهر 
طحن  وبالمقابل  عليه،  اإلفطار  ليتم  كدوائر  وتخزينه  )لعجين( 
حبوب الحلبة وغربلتها لخلطها بالتمر مع زيت الزيتون، وتكون 

الوجبة األولى للصائم.
أما اللبن تعده يوميا األمهات، فالعادة أن كل منزل كان يمتلك 
لهذا  اللبن  إلعــداد  حليبها  وتخصص  والشياه  الماعز  بعض 
البازين  الغالب  في  فكانت  الرئيسية  الوجبات  وعن  الشهر. 
المجفف  اللحم  وهو  بالقديد  وتكون  أتقرومت(  )أوتشو  بالقرعة 

وجبة  كذلك  الزمن،  من  لفترة  عليه  المحافظة  إلمكانية  نظرًا 
)المقطع(  الجارية  والرشدة  نيردن(  )كسكسو  القمح  كسكسي 

والكفتة الليبية التي تعتبر دخلت حديثا على المائدة.
الجيران(، وهو طبق  )تازوضا  الجيران  وما يميز األجواء هو طبق 
تضع فيه ربة البيت جزءا من إفطارها لتهادي بها جيرانها والذي 
يتسابق األطفال على توصيله، ليعودوا بأطباق مماثلة ومحملين 

بالحلوى التي تمنح لهم نظير هذه الخدمة.
)أدبــداب(  عليه  يعُلن  نــداء  على  متوقفا  فكان  السحور  أمــا 
البلدي)اوتشو  بالسمن  العصيدة  الغالبة  الوجبة  و  المسحراتي 
والزميطة)ارن  قامان(  فالماء)ارن  دقيق  أو  تابلديت(  اتلوسي 
النساء  تعدها  والتي  )أضمين(  والبسيسة  سويك_تازميطت( 
الحليب  بأكواب  ذلك  مرافقًا  رمضان،  تجهيزات  ضمن  مسبقًا 

الطازج والشاي الذي كان يعد على الجمر )الكانون(.
> فدوى كامل

أقوالهم

»على المؤسسات المحلية التآزر 
وتوحيد الجهود لحماية موارد ليبيا 

الطبيعية وتوزيع الثروات بشكل 
عادل«.

القائمة بأعمال السفارة األميركية 
لدى ليبيا

ستيفاني ويليامز

»مؤتمر تونس لإلصالح 
االقتصادي هو حصيلة لعمل كل 

الليبيين بغض النظر عن االختالفات 
السياسية«.

نائب رئيس المجلس الرئاسي
فتحي المجبري

»إن التجارب التونسية والجزائرية 
والمغربية هي أقرب تمثياًل لتجربتنا، 

فنحن جزء من محيطنا المغاربي«.

رئيس المجلس األعلى للدولة
خالد المشري

 كل شيء

درنة.. خيارات وطن

ومن  وشرقها  البالد  غرب  من  سكانها  ينحدر 
مصر واألندلس وكريت وتركيا، استقروا بجوار 

الصحابي زهير بن قيس البلوي ورفاقه

نور الدين السيد الثلثي

وسط  باسقتان  ونخلتان  ودارنــس،  النور  مدرسة  حيث  الفنار  شارع  هي  وصِبايَ  طفولتي  ذاكرة  في 
الطريق كانتا مَعْـَلمًا للشارع وللجمال وحبِّ الحياة. وهي البْالدْ، أين سكنَ الجدّان، وسوقُ الخضرة 
والجامع  الظالم،  وسوق  الخرّازة،  وسوق  نهايته،  في  الحمرا  والبياصة  مدخله،  عند  يدفق  الماء  حيث 
وسواقيها؛  األخضر  بفرشها  الجبيْلة  سواني  وهي  والزهراء.  الجبل،  وفندق  البلدية،  وبياصة  العتيق، 

عَـبْرها كان الطريق من بوعزّة إلى مدرسة عزوز واألستاذ محمد واألستاذ عبد الحميد.
الماء فيها عيوٌن وشالٌل ووادٍ، وسَوَاٍق اخترقت شوارعها وبساتينها وحتى بعضًا من منازلها. درنة 
الشرب فيها ممزوجٌ  الزهور. ماء  والياسمين وهواٌء مُشْبعٌ بعبق  السواني والموز والرمان والورد  هي 
بماء الزهر، والشاي بالورد وزهْر الليمون. سِحرُها كان حُضنَ إبداٍع وخياٍل وإتقانٍ ولِين. في رُباها 
"الحياُة والنّجاُة والهناُء والرّجاُء". ما تزال صورها تلك  "الجالُل والجماُل والسّناُء والبهاء"، وفي هواها 

عالقًة بذاكرة جيٍل، منه مَن رحل ومنه مَن أوشك على الرحيل.
ينحدر سكانها من غرب البالد وشرقها ومن مصر واألندلس وكريت وتركيا، استقروا بجوار الصحابي 
من  يخطئها  ال  وخصوصياتٍ  سماتٍ  ذوي  درناويين  فيها  انصهروا  ورفاقه.  البلوي  قيس  بن  زهير 
درنة  )تملك  الليبية":  الصحراء  في  "رحلة  في  كنود هولومبو  الدانماركي  الرحّالة  عنها  يقول  يعرفهم. 
األعشاب  من  كثيف  ببساط  مغطاة  أرضها  كلها...  الشمالية  إفريقيا  في  المياه  وأطيب  وأنقى  أصفى 
تتألق فيه الزهور الجميلة. ولم أعرف مكانًا مثل هذا المكان حيث يضع الناس كل ما هو كريم ولطيف 

وجميل في المقام األول، وحيث ينفرون من الخُرافة نفورَهم من الوباء.(
كان لها نصيبٌ من فرِض الجهاد، ومكانٌة بارزة في الشعر والفن والتعليم. فيها تأّلقت جمعية عمر 
هي  برقة  وقبائل  الوطن  تاريخ  من  ناصعٌة  صفحٌة  حُرّرت  وفيها  الليبي،  المسرح  وُلد  وفيها  المختار، 
ميثاق الحرابي. أدهشت درنة من تابعوا حركتها األدبية والثقافية وشهدوا عطاَءها في التعليم واإلدارة، 
ودورَها الوطني من خالل مركز جمعية عمر المختار، وهي التي لم يتجاوز عدد سكانها في خمسينيات 
القرن الماضي عشرين ألف نسمة. من رجالها لمعت أسماء شاعرها وزعيمها إبراهيم أسطى عمر ورائد 
رابطة شبابها عبد الرازق شقلوف، وأديبها عبد الكريم جبريل، ورائد المسرح الليبي محمد عبد الهادي؛ 
ومن نسائها رائداتُ تعليم البنات من مفيدة بن فايد في عشرينيات القرن الماضي إلى فتحية عاشور 

في خمسينياته وستينياته، وغيرهم كثير.
كان ذلك العطاء، في واحدٍ من جوانبه، ِنتاجَ فسيفساِء تركيبتها السكانية؛ والتسامِح، واالنفتاِح على 
منشئه  أو  دينه  أو  قبيلته  بسبب  أحدًا  المدينة  تُْقِص  لم  واختالف.  تنوٍّع  بيئة  في  والتعايِش  الجديد، 
المشرق،  من  والوافدين  العائدين  احتضنت  وليّنٌة،  معتدلٌة  كريمٌة  المهجر.  من  حديثةٍ  عودةٍ  أو 
والقادمين من محيطها، وزوايا الصوفية، والراهباتِ واليهود، تتباهى بدورها في بناء دولة االستقالل 
عوامل  من  عاماًل  الدارسون  يجده  تسامٍح  في  الوطن  أطراف  أقصى  وفي  وغربًا  شرقًا  وتعليمًا،  إدارًة 

صعود المجتمعات وانحدارها.
البناء  زحَف  االنحدار.  بدأ  والتجارة،  المادّة  اعتباراتِ  وصعود  الماضي  القرن  ستينيات  وبمجيء 
العشوائي على بساتيِنها، وغارت مياهها، وجّفت سواقيها. وفي السبعينيات وجدت المدينة نفسها أمام 
الواحد من  والفكر  ’الثورة‘  وانكفأ عن ضجيج  وقف،  الظلم من  وجه  في  وقف  ظالٍم شِرس.  نظاٍم فظٍّ 
الغائبين.  وأمهات  واليتامى  الثكالى  وآالم  البطيء،  والموت  واإلفقار  اإلهمال  المدينة  جزاء  كان  انكفأ. 
وله  األمة،  تاريخ  في  ضاربة  جذورُه  مُـغاٍل،  دينٍيّ  فكٍر  من  رجْعٌ  العيش  أبواب  وانسداد  للعسف  كان 
يقبل  ال  يقينًا،  الحقيقَة  معتنقوه  فيه  يرى  فكرٌ  ظهر  بعيدةٍ.  أقطاٍر  من  المعاصرون  وداعموه  منّظروه 
التعايش مع غيره، وال يقبل من المجتمع كلِّه غيرَ االتّباع؛ وكان في ذلك نموذجًا آخر من ذات قالب 
’النظرية‘ المفروضة وقتَها قسرًا. خبا نور المدينة بانحسار التسامح بين متساكنيها بمختلف أصولهم 

وثقافاتهم ورؤاهم للحياة، من دون عدوانٍ على أحدٍ أو إقصاٍء ألحد. وحّل الخالفُ محّل الوئام.
لمة، فالجَمال  ستبقى درنة رغم تعاقب الظلم والظالم، ورغم الفقد والحرمان والزّلل. ستنقشع الظُّ
يسكنها ينابيعَ ووردًا وعَبَـقًا ساريًا ال ينقطع. ولكن ال شيء يعود إلى ما كان، فالزمان والعلوم والعالم 
في تغيٍّر ال ينتظر. خيارات الوطن كلِّه بيَد أجياٍل جديدة من حقها أن تحُلم بتغييٍر حقيقي ومستقبٍل 

زاهر، وعليها أن تعمَل له، ناظرًة إلى األمام، مستلِهمًة من التاريخ العِبر، ال حبيسًة له.

يبحث سكان جزيرة اسكتلندية استضافت الجئين سوريين عن أستاذ يدرّس اللغة 
العربية لكّل من الوافدين الجدد والتالميذ البريطانيين الراغبين في تعّلم لغة 

أجنبية في المدرسة. وجزيرة بيوت الواقعة على الساحل الغربي السكتلندا بالقرب 
من غالسكو كانت من أولى المناطق التي استقبلت الجئين سوريين في بريطانيا، 

وذلك سنة 2015.
ويعيش في هذه الجزيرة 70 سوريًا، غالبيتهم من األطفال، بحسب بيانات تعود 

لنهاية العام 2017. وصحيح أن األهل سعداء بتكلم أوالدهم اإلنجليزية، إال أنهم 
يشتكون من غياب مدرّسي لغة عربية، وال سيما إذا اقتضى الحال عودتهم إلى 

البلد. لذا، قررت السلطات المحلية االستعانة بمدرّس لغة عربية يعطي حصصًا 
أيضًا ألطفال الجزيرة. وقال الناطق باسم المجلس المحلي إن العائالت السورية 

منحت سكان جزيرة بيوت »فرصة تعلم إحدى اللغات األكثر تداواًل في العالم. 
وسننتهز هذه الفرصة ليستفيد منها تالميذنا«. وبحسب تقرير قدّم للمجلس 
البلدي في نوفمبر، تسنى لالجئين المشاركة في سلسلة متنوعة من األنشطة 

تتيح لهم االندماج في المجتمع المحلي، غير أن العائالت السورية تأسف لمحدودية 
اإلمكانات التي تتيح لها ممارسة عاداتها وشعائرها الدينية. وهي تضطر إلى ركوب 

العبّارات إلى غالسكو لالحتفال باألعياد اإلسالمية، وفق ما جاء في التقرير.

ال يختلف أحد على كونها 
جميلة استطاعت أن تكون 

أحد الوجوه اإلعالنية المهمة 
على الساحة.. إنها بيال 
حديد. وبيال حديد هي 

عارضة أزياء نصف 
فلسطينية، ومؤخرًا 

قالت إنها تعاني 
بسبب مظهرها.

وأوضحت العارضة، 
التى تبلغ من العمر 

21 عامًا، أنها تحاول 
تقبل جسدها رغم تمتع 

أختها جيجي بجسم رياضي، 
مضيفة: »يعتقد الناس أنني 

واثقة جدًا بنفسي، لكني في الحقيقة كنت 
أتعلم كيف أكون كذلك... أنا أحبهم اآلن، 

وكلما نظرت إلى هذا الوجه أتذكر بوضوح 
شديد المضايقات التي كنت أتعرض لها«، 

.»InStyle Australia« حسب
وتطرقت بيال إلى اإلشاعات التي 

تقول إنها خضعت لجراحة تجميلية، 
قائلة: »ال أريد أن أخسر 

وجهي«.

انتحار مصممة 
أزياء عاملية 

تعيش أوساط الموضة في الواليات المتحدة حال 
صدمة بعد اإلعالن في نيويورك عن انتحار مصممة 

األزياء كايت سبايد )55 عامًا( التى تعد من أبرز 
األسماء األميركية في مجال التصميم.

ولم توضح متحدثة باسم شرطة نيويورك 
مالبسات االنتحار، غير أن مصدرًا مطلعًا على 

الملف أشار إلى أن كايت سبايد المتزوجة واألم 
البنة تركت رسالة توضح فيها سبب إقدامها 

على هذه الخطوة. وبعدما بدأت العمل 
كصحفية في مجلة »مادوموازيل«، أطلقت 

كايت سبايد واسمها األصلي كاثرين 
بروسناهان عالمتها التجارية الخاصة العام 

1993 مع زوجها اندي سبايد العامل 
في مجال اإلعالنات بالتعاون مع 

خارجيين. مستثمرين 
وكانت سبايد المتخصصة في 

األكسسوارات تجسد بطريقة فريدة 
الموضة الخاصة بنيويورك والتي تمزج بين 

الحداثة والطابع الكالسيكي، وحققت نجاحًا كبيرًا 
بفضل تصاميمها للحقائب التي سحرت كثيرين 
بشكلها العصري واألنيق، إضافة إلى تصاميمها 
لألحذية. وأكثر تصاميمها شعبية حقيبة »سام« 

المستطيلة السوداء من الحجم المتوسط، و أعيد 
إطالقها هذا العام بأشكال مختلفة مع ألوان 

ونقوش جديدة. وبفضل أكسسواراتها المميزة، 
ظهر اسم المصممة مرات عدة في المسلسل 

الشهير »سكس أند ذي سيتي« في نهاية 
التسعينات ومطلع العقد الماضي.

وفي 1999، تخلت كايت سبايد عن 56 % 
من رأسمال شركتها لمصلحة سلسلة المتاجر 

الكبرى »نيمان ماركوس« في مقابل 34 
مليون دوالر، ثم باعت الباقي في 2006 في 

مقابل 59 مليون دوالر.
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 بيال حديد.. 
معاناة وجه
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