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سياسة 

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

العيد في فزان.. 
فرحة وتسامح

ص16

خالفات

العودة للقمر

فضاء

نفط

تجتمع منظمة أوبك، غدًا الجمعة، للبت 
في سياسة اإلنتاج، وسط دعوات من 

كبار المستهلكين مثل الواليات المتحدة 
والصين لتهدئة أسعار النفط، لكن 

مصدرين مطلعين على نقاشات منتجي 
النفط الخليجيين تحدثا عن خالف خالل 

المحادثات بشأن الحاجة إلى أي زيادة 
في إنتاج الخام، إذ تقترح السعودية، 

أكبر منتج في أوبك، وروسيا غير العضو 
في المنظمة تخفيف تخفيضات اإلنتاج 

تدريجيًا، لكن أعضاء أوبك إيران والعراق 
وفنزويال والجزائر يعارضون ذلك.

أعلنت إدارة الطيران والفضاء 
األميركية )ناسا( عن نية الواليات 

المتحدة إرسال روبوتات الستكشاف 
القمر بحلول العام المقبل تمهيدًا لعودة 

إرسال رواد فضاء إلى هناك ألول مرة 
منذ العام 1972، إذ قالت شيريل وارنر 

الناطقة باسم قسم االستكشاف اإلنساني 
بالوكالة إن ناسا تخطط لسلسلة من 

البعثات إلى القمر العام المقبل، بهدف 
تطوير القدرة على العودة إلى القمر، 

وستعمل مع شركات خاصة لم يتم 
اختيارها بعد بشأن هذه البعثات.

يوميًا فقدتها ليبيا من إنتاج النفط 
بسبب االشتباكات في مرفأي السدرة 

ورأس النوف النفطيين

»الهالل النفطي«.. وفصل جديد من معارك »الكر والفر«

الجيش يحشد.. وبيانات الخارج تتواصل
بعد سنتين من استعادة موانئ »الهالل النفطي« 
السابق،  النفطية  المنشآت  حرس  آمر  قبضة  من 
فاجأ  الجيش،  قوات  أيدي  على  الجضران،  إبراهيم 
الجضران الجميع بهجوم مباغت استرد فيه ميناءي 
والفر  الكر  حرب  أن  غير  النــوف،  ورأس  السدرة 
فرضت نفسها من جديد، بعد المعلومات الواردة 
من شرق البالد، التي تتحدث عن تحشيد للجيش 
السترداد  الحرب  من  جديدة  لجولة  استعدادًا 

الموانئ من أيدي قوات الجضران.
إلى  والقصف  االشتباكات  أجــواء  عــودة  تكن  لم 
الماضي،  الخميس  بدأت  التي  النفطي«،  »الهالل 
ليلة عيد الفطر، أمرًا مفاجئًا لكثيرين، إذ سبق ذلك 
إعالن آمر منطقة الخليج العسكرية، العميد خليفة 
إمراجع في 27 مايو الماضي، حالة النفير القصوى 
بمنطقة »الهالل النفطي«، وسط أنباء عن حشود 
لمناطق  المتاخمة  المناطق  نحو  للتقدم  تسعى 

»الهالل النفطي«.
السيئة  الذكريات  النفطي«  »الهالل  واستعاد 
لمشهد حرائق المرافق النفطية، واستيقظ الجميع 
االجتماعي  التواصل  صفحات  تداولتها  صور  على 
لسحب الدخان تتصاعد من أحد الخزانات النفطية، 
لحرس  السابق  اآلمر  شنه  الذي  الهجوم  وأنباء 
المنشآت النفطية )الوسطى( على المنطقة الواقعة 
بين الوادي األحمر )كيلو متر شرق مدينة سرت(، 
مغلقة  منطقة  تعتبر  التي  ــوف،  الن رأس  وحتى 
عسكريًا )وفق تصريحات العميد المبروك الفرجاني 

المسؤول بالغرفة لـ»الوسط«(.
لحرس  السابق  اآلمــر  عــاود  نفسه،  اليوم  في 
الظهور  الجضران،  إبراهيم  النفطية،  المنشآت 
العام  ونصف  عام  من  ألكثر  غياب  بعد  اإلعالمي 
»الهالل  على  السيطرة  الجيش  استعادة  عقب 

النفطي«.
وفي تسجيل مصور أعلن الجضران تجهيز قوة 
المساندة  والقوات  النفطية  المنشآت  تضم حرس 
من أبناء قبيلتي المغاربة والتبو وبقية أبناء منطقة 
الهالل النفطي، وأصدرت قواته بيانًا وصف فيه ما 
يحدث في منطقة »الهالل النفطي« بأنه »معركة 
وليست  النفطي،  الهالل  سكان  عن  الظلم  رفع 
معركة من أجل مطمع شخصي أو قبلي أو جهوي 

أو حزبي«.

الموانئ  بقفل  الجضران  إبراهيم  اسم  وارتبط 
النفطي  الهالل  بمنطقة  يعرف  فيما  النفطية 
)شمال شرق ليبيا( بعد أن ظل مسيطرًا عليها بين 
إنتاج  توقف  إلى  أدى  مما  و2016،   2013 سنوات 
وتصدير النفط الليبي خالل السنوات الثالث. وفي 
العامة  القيادة  أعلنت   2016 العام  من  سبتمبر 
ورأس  السدرة  ميناءي  على  سيطرتها  للجيش 
اسم  تحت  مباغت  هجوم  إثر  الرئيسيين  النوف 
»عملية البرق الخاطف«. واستطاعت قوات ما يعرف 
بـ»سرايا الدفاع عن بنغازي« في أوائل مارس العام 
2017 السيطرة على منطقة الموانئ النفطية، إال 
أن ذلك لم يستمر سوى أيام تمكنت بعدها قوات 
القوات وألحقت بها خسائر  الجيش من طرد تلك 

كبيرة، وأحكمت سيطرتها الكاملة على المنطقة.
النفط  أعلنت مؤسسة  وفي خضم االشتباكات، 
حالة »القوة القاهرة« ووقف عمليات شحن النفط 
النوف  رأس  ميناءي  من  موظفيها  وإجــالء  الخام 

الفوري  بالخروج  الجضران  وطالبت  والــســدرة، 
المباشر دون أي قيد أو شرط من منطقة »الهالل 
للبنية  ودمار  بيئية  كارثة  من  محذرة  النفطي«، 
التحتية سيكون لها أثر هائل على القطاع النفطي 

وعلى االقتصاد الوطني.
من  بــدءًا  المحلية  الفعل  ردود  أجمعت  ولئن 
النواب،  مجلس  أعضاء  إلى  الرئاسي  المجلس 
باستثاء مجلس الدولة، على إدانة هجوم الجضران 
يفتها  لم  الدولية،  الفعل  ردود  فإن  وتجريمه، 
بيانات  في  مكتفية  للهجوم،  إدانتها  إعالن  أيضًا 
بالخصوص باإلعراب عن قلقها على البنية التحتية 
للنفط الليبي، وتأكيد مواقفها السابقة على تبعية 
للنفط  الوطنية  للمؤسسة  النفطية  المنشآت 
أو  دعوى  البيانات  تلك  تتضمن  أن  دون  وحدها، 
مطالبة القوات المهاجمة باالنسحاب، إال أن البيان 
األميركي، الذي صدر ليلة أمس، دعا إلى انسحاب 
انتباه  لفت  ما  المنطقة،  من  المسلحة«  »الجهات 

الصيغة  بهذه  لوضعه  الليبي  للشأن  المتابعين 
مؤكدًا  واحد،  سلة  في  والجضران  الجيش  قواتي 
في الوقت نفسه أن »هذه الموارد الليبية الحيوية 
الحصرية لمؤسسة  السيطرة  أن تبقى تحت  يجب 
الوفاق  لحكومة  الوحيدة  والرقابة  الوطنية  النفط 
مجلس  قــرارات  في  المبين  النحو  على  الوطني، 

األمن الدولي أرقام 2259، 2278، و2362«.
واضحين  واألوروبــي  األميركي  الموقفان  وجاء 
دور  على  بالتأكيد  وذلك  يحدث،  ما  تطورات  من 
مؤسسة النفط في إدارة الموارد النفطية، إذ عبرت 
الناطقة باسم خدمة العمل الخارجي األوروبي في 
االتحاد  موقف  عن  كوسيانسيتش،  مايا  بروكسل، 
األوروبي »الداعم لسيطرة المؤسسة على الحقول 
البنك  إلى  العائدات  لتذهب  النفطية،  والمنشآت 
على  األميركية  السفارة  شددت  فيما  المركزي«. 
الشعب  ملك  وإيراداته  وإنتاجه  النفط  أن  منشآت 
الحصرية  السيطرة  تحت  تظل  أن  وينبغي  الليبي 

مجلس  لقراري  وفقًا  للنفط  الوطنية  للمؤسسة 
بقيت  لكن  و2278،   2259 رقمي  الدولي  األمن 
المخاوف من تحذيرات بعثة األمم المتحدة للدعم 
من »أن هذا التصعيد الخطير يعرض اقتصاد ليبيا 
للخطر، ويهدد بإشعال مواجهة واسعة النطاق في 
البالد«، إذ أنها تحذيرات تجد لها شواهد ملموسة 

على األرض.
اآلن  تخاض  التي  الحرب  نتائج  تتبين  وحتى 
االحتماالت  تبقى  النفطي«،  »الهالل  منطقة  في 
لن  وسياسية،  عسكرية  تطورات  ألي  مفتوحة 
في  ستنعكس  وإنما  وحده،  الداخل  على  تقتصر 
األمن  مجلس  أعضاء  وأن  السيما  الخارج،  مواقف 
حول  البارحة  الليلة  منذ  مشاورات  سلسلة  بدأوا 
»الهالل  مستجدات  ضــوء  على  الليبية  ــة  األزم

النفطي«.

تفاصيل ص 3

 رجل السراب

بعد الحريق األخير.. تراث »شحات« األثري يتحدى اإلهمال

كل شيء

طرابلس، بنغازي، القاهرة - الوسط

تأشيرات الليبيني تفجر فضيحة فساد في مالطا 
جهات  بيع  بشأن  فساد«  »فضيحة  إيطالية  إعالم  وسائل  فجرت 
88 ألف تأشيرة »شنغن« لرعايا ليبيين  حكومية في مالطا زهاء 
مقربة  أوساط  تطال  أن  تخوفات  أثار  فيما  شرعي،  غير  بشكل 

المالطي نفسه. الوزراء  من رئيس 
جان  اإليطالي  الصحفي  تصريحات  فــي  ــاءت  ج البداية 
وجود  كشف  الذي  صحيفة»الجورنالي«،  في  العامل  ميكالسين 
ليبيين  مواطنين  إلى  قانوني  غير  بشكل  تأشيرات  بيع  عمليات 
السفر  من  تمكنهم  مالطيين،  حكوميين  مسؤولين  قبل  من 

بحرية في جميع أنحاء أوروبا.
مينتوف  غريش  إيفان  المعارض  النائب  تقدم  أثرها  على 
األوروبي  المسيحي  الحزب  وعضو  الوطني  التحالف  حزب  عن 
بشكوى إلى المحكمة في مالطا، تتضمن العديد من الشهادات 
كبار  توريط  على  تنطوي  أن  يمكن  التي  الصلبة  والوثائق 

مكتب  أعضاء  ذلك  في  بما  المالطية،  الحكومة  في  المسؤولين 
رئيس الوزراء، وذلك في أعقاب توجيه عدة أوساط أوروبية في 
إلقدامها  األخيرة  اآلونة  في  لمالطا  علنية  انتقادات  بروكسل 
إن  قال  اإليطالي  الصحفي  أيضًا على بيع جوازات سفر ألجانب. 
الماليين  عشرات  يبلغ  الليبية  الدخول  تأشيرات  مبيعات  حجم 
أخرى  في فضيحة  يتسبب  أن  الذي من شأنه  للملف  وفًقا  يورو، 
في  بالوضع  مباشرة  عالقة  لها  التي  المتوسطية  الجزيرة  على 

. ليبيا
عناصر  استغالل  من  تخوفات  عن  تحدث  الصحفية  التقارير 
التأشيرات لالنتشار  لتلك  الشرعية  التجارة غير  تنظيم »داعش« 

في أوروبا، السيما أنهم ما زالوا موجودين في ليبيا.
السلطات  اآلن فحصها من قبل  يُجري  التي  الوثائق  وتُظهر 
في  تمت  التأشيرات  وشراء  بيع  عمليات  معظم  أّن  القضائية، 
من  أخرى  تخوفات  يثير  ما  وهو  بطرابلس،  المالطية  القنصلية 

شأنها أن تقوض نظام شنغن وأمن االتحاد األوروبي.

بروكسل - علي أوحيدة

كثيرون هم العرابون في 
المنعطفات السياسية 

الكبرى، لكن »كوشنر« 
صهر الرئيس األميركي 

يحتفظ لهذا الوصف 
بخصوصيته في ما 
تُسمى بـ»صفقة 

القرن«.. في محطات 
جولة »الصهر« 

الشرق أوسطية تختبئ 
األلغام في كعكة فاخرة، 

ففي الصفقة »حل 
تاريخي« يتمناه 

األميركي ويداعب 
خيال اإلسرائيلي، 

لكنها للفلسطيني 
مشروع غضبة 

حاشدة ال تبقي وال 
تذر. إنها خطة إدارة 
األزمة بـ»األزمات«، 

حين تقايض األرض 
بالمساعدات على أمل 
أن تتحول القضية إلى 
سراب، فتكتشف حينها 

أن العقد تتضخم 
وتضاعف تالل 

الغضب.

نواب إيطاليون 
يطالبون بمرافقة 
سالفيني إلى ليبيا

طالب عدد من النواب 
األربعاء، من  اإليطاليين،أمس 

رئيس مجلس النواب روبرت فيكو، 
بمرافقة عدد من النواب لوزير 

الحكومة  الداخلية ونائب رئيس 
لليبيا  ماتيو سالفيني في زيارته 

القليلة المقبلة، وذلك  الفترة  خالل 
لالجئين. العالمي  اليوم  بمناسبة 

وقال ريكاردو ماجي النائب عن 
الحزب الراديكالي إنه سّلم الطلب 

لرئيس مجلس النواب الذي 
أظهر بدوره حساسية خاصة تجاه 

واللجوء. الهجرة  مسائل 

إنقاذ 301 مهاجر 
شمال القره بوللي

لقطاع  تابعة  دورية  تمكنت 
إجدير(  رأس  )الزورق  طرابس 

غير  مهاجر   301 إنقاذ  من 
و3  طفاًل،   46 بينهم  شرعي، 

قاربين  متن  على  كانوا  نساء، 
الكبير  الحجم  من  مطاطيين 

محركاهما. تعطل 
البحرية  باسم  الناطق  وقال 
قاسم  أيوب  العميد  الليبية، 

إن  »الوسط«،  لـ  تصريحات  في 
ا  جدًّ مرهقة  كانت  اإلنقاذ  عملية 

اإلمكانات  لقلة  الزورق  لطاقم 
للمهاجرين  الكبير  والعدد 

مع  بدأت  التي  الشرعيين،  غير 
ساعات.  ولعدة  فجرًا  الثانية 

الذين  المهاجرين  أن  إلى  وأشار 
القره  منطقة  شمال  إنقاذهم  تم 

جنسية   12 إلى  ينتمون  بوللي 
نقل  مؤكدًا  مختلفة،  أفريقية 
اإلنزال  نقطة  إلى  المهاجرين 
في  البحرية،  طرابلس  بقاعدة 

صباحًا. الثامنة 
إلى  تسليمهم  تم  أنه  وأكد   

غير  الهجرة  مكافحة  جهاز 
إيواء  مركز  طرابلس،  الشرعية 
المساعدة  تقديم  بعد  السكة، 

لهم. والطبية  اإلنسانية  ألف450
برميل

»أرشيفية« < النيران تشتعل  في أحد خزانات  الهالل النفطي            

< مصطفى صنع اهلل

كوندا: أتمنى العمل 
مع أحمد عز من 

جديد

13

33 مليون دوالر خسائر يومية لهجوم الهالل النفطي

للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  قدّر 
الخسائر  حجم  اهلل،  صنع  مصطفى 
ليبيا جراء هجوم  التي تكبدتها  اليومية 
دوالر،  مليون  ـــ33  ب النفطي  الهالل 
بعدما انخفض اإلنتاج بمقدار 450 ألف 
مليون   70 من  وبأكثر  يوميًا  برميل 
الغاز، فضاًل عن تكلفة  قدم مكعبة من 
إلعادة  الــدوالرات  من  الماليين  بمئات 

اإلعمار.
قدرة  في  ثقته  إلى  ليشير  عاد  لكنّه 
إلى  النفط  بإنتاج  الوصول  على  ليبيا 
وهو   ،2022 العام  في  برميل  مليوني 
قبضة  من  النفط  إخراج  إلى  يحتاج  ما 
الصراعات السياسية، باإلضافة إلى بناء 
تتبع  الليبيين  جميع  تضم  أمنية  قوة 

حكومة منتخبة ديمقراطيًا.
تصريحات صنع اهلل جاءت عقب هجوم 
الجضران،  إبراهيم  يقودها  قوات  شنته 
الهالل  منطقة  على  الماضي  الخميس 
عن  يزيد  ما  تعرض  إلى  أدت  النفطي، 
نصف الخزانات في رأس النوف والسدرة 
خزانين  في  النيران  واشتعال  ألضــرار، 
من بين خمسة خزانات للنفط في رأس 

النوف، قبل أن ينهار أحدهما بالكامل.

على  الدعم  بإلغاء  طالب  وبعدما 
النفط  مؤسسة  رئيس  قــال  الــوقــود، 
مليون   750 من  أكثر  تخسر  ليبيا  إّن 
الوقود،  تهريب  بسبب  سنويًا  دوالر 
الليبية  بالنظر إلى عدم قدرة السلطات 
الظاهرة  لهذه  التصدي  على  بمفردها 
وغياب  األمن  وانعدام  التساعها  نظرًا 

نظام قضائي فعال.
المؤسسة  نجاح  إلى  اهلل  صنع  وأشار 

العامين  خالل  حيادها  على  الحفاظ  في 
الرغم  على  إنتاجها  وزادت  الماضيين 
للغاية.  الصعبة  التشغيل  بيئة  من 
وقال: »سوف نستمر في العمل من أجل 
قدر  اإلنتاج  لزيادة  الوطنية  المصلحة 
النفط  إيرادات  توزيع  ولضمان  اإلمكان 

والغاز بشكل منصف«.
إذا  الطويل،  المدى  »على  وأضــاف: 
الوطنية  المؤسسة  تجنيب  في  نجحنا 
واألمنية  السياسية  المشاكل  للنفط 
أن  من  ثقة  على  نحن  نواجهها،  التي 
توقعاتنا،  مستوى  إلى  سيصل  اإلنتاج 
العام  في  يوميًا  برميل  مليوني  إلى  أي 

.»2022
جذابًا  الليبي  النفط  قطاع  يزال  وال 
للشركات العالمية، وفق صنع اهلل الذي 
يتم  لم  كبيرة  نفط  حقول  »لدينا  قال 
ترتيبنا  على  ونحافظ  بعد  استغاللها 
االحتياطات  أكبر  لجهة  الثامن  العالمي 

المؤكدة«.
النفط تأكيده  وجدد رئيس مؤسسة 
األساسية  والبنية   العمليات  أن  على 
السياسية.  الخصومات  عــن  بمنأى 
الطبيعية  الموارد  تكون  أن  يجب  وقال 
عاماًل  والغاز  النفط  ــرادات  وإي الليبية 
الرفاهية  وتحقيق  اإلعمار  إلعادة  محفزًا 

الوطنية، وليس إلذكاء الصراع.

القاهرة - الوسط



»إنكريدبلز  الجديد  المتحركة  الرسوم  فيلم  تصدر 
خالل  الشمالية  أميركا  في  السينما  ــرادات  إي  »2

األسبوع الجاري محققا 180 مليون دوالر.
8« من  وتراجع فيلم الحركة والمغامرات »أوشنز 
المركز األول إلى المركز الثاني هذا األسبوع 
مليون   19.5 بلغت  إيـــرادات  محققا 

دوالر.
الجديد  الكوميدي  الفيلم  وحــل 
بإيرادات  الثالث  المركز  في  »تاج« 
والفيلم  دوالر،  مليون   14.6 بلغت 
وجيريمي  هيلمز  إيد  بطولة  من 
وأنابيل  جونسون  وجيك  رينر 
إخراج  ومن  فيشر،  وآيــال  واليس 

جيف تومسك.
والمغامرات  الحركة  فيلم  وتراجع 
المركز  من  ستوري«  وورز  ستار  »سولو: 
األسبوع  هــذا  الــرابــع  المركز  إلــى  الثاني 
بإيرادات بلغت 9.1 ماليين دوالر. والفيلم 
جلوفر  ودونالد  إرينيرك  ألدن  بطولة  من 

وإميليا كالرك، ومن إخراج رون هاوارد.
كما تراجع فيلم الحركة »ديدبول2« من 
هذا  الخامس  المركز  إلى  الثالث  المركز 
األسبوع بإيرادات بلغ 8.8 ماليين دوالر. 
والفيلم من بطولة ريان رينولدز وجوش 
كروز،  وتيري  باكارين  ومورينا  برولين 

ومن إخراج ديفد ليتش.

»غوغل« يتنبأ بموعد الوفاة

جديد  نسق  عن  »فيسبوك«  كشفت 
اإلنترنت،  على  للفيديو  لمنصتها 
واختبارات  تفاعلية  ألعابا  يتضمن 

آراء. واستطالعات 
الجديدة  المعايير  هذه  وستكون 
الــذيــن  لالختصاصيين،  مــتــوافــرة 
شبكة  على  فيديو  محتويات  ينتجون 
ــي وقــت  ــي، ف ــاع ــم ــت ــل االج ــواص ــت ال
دعم  ــى  إل »فيسبوك«  فيه  تسعى 
أو  »نتفليكس«  فيه  تنافس  ما  مجال 

لـ»غوغل«. التابعة  »يوتيوب« 

ــرز خــاصــيــات هــذا  ومـــن أبـ
الطابع  ــجــديــد،  ال ــمــشــروع  ال

الــتــفــاعــلــي الــــــذي يــمــكــن 
مباشرة  ألعاب  لبرامج  اعتماده 

فيها  ــون  ــك ي ــمــســابــقــات  أول
مالية. مراهنات 

ــي  وجـــــــــاء ف
بــيــان صـــادر عن 

فــريــق الــشــراكــات 
الترفيه  مجال  فــي 

لـ»فيسبوك«:  التابع 

طابعا  ستكتسي  الفيديو  »مشاهدة 
الكثير  تحديث  الممكن  ومن  تفاعليا 
من  التقليدية،  الترفيه  أنماط  من 
تلفزيون  ــى  إل المتلفزة  األلــعــاب 

الواقع«.
سلسلة  »نعلن  البيان  وأضاف 
تتيح  الجديدة،  األدوات  من 
محتويات  تصميم  للمبتكرين 
نوعها  من  وفريدة  مسلية 

وتفاعلية«.
وكــــــشــــــفــــــت 

ــدأت تــقــدم  ــ ــي ب ــت ــمــجــمــوعــة، ال ال
أنها  إنتاجها،  من  فيديو  محتويات 
هذا  إطار  في  شركاء  عدة  مع  تعاونت 
الطابع  على  القائم  الجديد  النسق 

التفاعلي.
ــع يـــونـــيـــو، أعــلــنــت  ــطــل ــي م ــ وف
ــدة بــرامــج  ــالق عـ ــ ــوك« إط ــســب ــي »ف
يومية،  بوتيرة  منها  البعض  إخبارية، 
بالتعاون مع كبرى وسائل اإلعالم من 
سي«  بي  و»إيــه  إن«  إن  »سي  قبيل 

نيوز«. و»فوكس 

تواصـل www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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بمتابعة  الناس«  »والد  الليبي  المسلسل  حظي 
»يوتيوب«،  األشــهــر  الفيديو  موقع  على  كبيرة 

المسلسل من بطولة أصيل بحير وعلي الحصايري.
لـ»الوسط«:  الشعتاني،  أيمن  العمل،  كاتب  وقال 
»والد ناس عبارة عن اسكتشات تلفزيونية )كوميديا 

الليبي  للمجتمع  االجتماعية  القضايا  تعالج  سوداء( 
وما يحدث في يوميات المواطن مع الجدية في طرح 

المواضيع«.
شهر  خالل  عرض  الذي   » ربي  »الراعي  مسلسل 

رمضان من إخراج أسامة راشد.

مسلسل »والد الناس« يحظى 
بمتابعة كبيرة على يوتيوب

يا سعد من قال أمي .. وقالت نعم وجاوباته

تاريتها األم جنة .. ياتعس من فارقاته

أطلق عدد من رواد الصفحات الليبية هشتاغ »فطور_أول_يوم_العيد« 
للتعريف بعادات وتقاليد وجبة اإلفطار في كل مدينة ومنطقة حيث 

تتميز بتنوع الوجبات الشعبية من منطقة إلى أخرى.
وتفاعل متابعو الصفحات الليبية مع هذا الهشتاغ من خالل التعليقات 
التي أوضح فيها كل متابع عادات وتقاليد مدينته ومنطقته في أول أيام 

عيد الفطر المبارك.

فطور_أول_يوم_العيد 

»فيسبوك« تعزز منصة الفيديو بمحتوى تفاعلي

أطلقت مجموعة »غوغل« نسخة مدفوعة من خدمة 
»يوتيوب ميوزيك« في أوروبا تنافس منصات البث 

»سبوتيفاي« و»ديزر« و»آبل ميوزيك«، في ظل نمو 
سوق الموسيقى على اإلنترنت.

وهذه الخدمة الجديدة التي كانت متوافرة منذ 
22 مايو في الواليات المتحدة ونيوزيلندا والمكسيك 

وكوريا الجنوبية، صارت متوافرة اإلثنين في فرنسا 
وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

وتتيح »يوتيوب ميوزيك« للمشتركين، مقابل 
9,99 يورو شهريا، خدمة تشبه ما تقدمه المنصات 

المنافسة، من آالف القوائم الموسيقية، والطلبات 
الشخصية، ومجموعة كبيرة من األلبومات واألغاني 

التي يمكن تحميلها.
وتمتاز عن غيرها بمخزون ضخم من األغاني 
المصورة وتسجيالت الحفالت لنجوم معروفين 

وموسيقيين غير مشهورين، من دون فواصل إعالنية.
وستعزز غوغل بهذا موقع يوتيوب كمنصة عالمية 
للموسيقى، إذ إن %85 من مستخدميها يستفيدون 

منها لالستماع مجانا إلى ما يرغبون من أغان 
وموسيقى، ويمكن للمشتركين في »يوتيوب ميوزيك« 

أن يحملوا األغاني على هواتفهم، وأن يستمعوا إليها 
أثناء استخدامهم تطبيقات أخرى وهي الخاصية التى 

يفتقدها يوتيوب.

»يوتيوب«: خدمة 
جديدة تتحدي منصات 

البث العاملية

 1.5 لفيسبوك  المملوك  آب«  ــس  »وات تطبيق  يستخدم 
يتراجع  قد  الرقم  هذا  ولكن  العالم،  حول  شخص  مليون 
خالل العامين المقبلين، بعد أن أعلنت الشركة وقف دعمها 

للتطبيق في عدة أجهزة ذكية.
وجاء هذا اإلعالن عبر تحديث لواتس آب لمدونة قديمة، 
التشغيل  المستخدمين من وقف دعمها ألنظمة  فيها  تحذر 
القديمة، والتي لن تكون متوافقة مع التحديثات التي تجريها 
دعم  سيتوقف  التي  األجهزة  وتشمل  لتطبيقها،  الشركة 
»واتس آب« فيها كال من نوكيا إس 4، وإصدارات أندرويد 

2.3.3 أو أقدم، وكذلك »iOS 7« أو أقدم.
الذين  المستخدمون  يتمكن  ــن  ول

من  هــذه  التشغيل  أنظمة  لديهم 
لواتس  جــديــدة  حسابات  إنــشــاء 

في  االستمرار  يمكنهم  ولكن  آب، 
الشركة  توقف  أن  إلى  استخدامه 

دعمه بالكامل.
وسينتهي دعم واتس آب ألجهزة 

نوكيا في 31 ديسمبر من هذا العام، 
بينما ستوقف الدعم ألجهزة أندرويد و

iOS في 1 فبراير 2020.
ميزات  بعض  أن  مــن  آب«  »واتـــس  وحـــذر 

التطبيق قد تتوقف عن العمل في هذه األثناء، حيث أنها لم 
تعد تتطور بنشاط عبر هذه األنظمة.

وكانت »واتس آب« قد أوقفت بالفعل العمل في عدد من 
وأنظمة  القديمة  أندرويد  إصــدارات  تشمل  والتي  األجهزة 
ويندوز فون 8.0 أو أقدم، وأيضا نظام تشغيل iOS 6 ونوكيا 

سيمبيان إس 60، وبالك بيري أو إس وبالك بيري 10.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

● أحد متطوعي الهالل األحمر الليبي ييخرج عائلة عالقة في االشتباكات بدرنة . يونيو 2018.

كلمة1000

بالنسبة لنا في طبرق فإن أغلب األهالي 
يفطرون أول في يوم العيد وجبة 

»العيش المقطع« والذي يصنع من خليط 
الدقيق بالحليب أو اللبن بإضافة الزبدة 

الوطنية ورب التمر.

سليمة مفتاح

في بلدة جادو يكون اإلفطار أول 
يوم العيد على وجبة »لطريت« والتي 

تتكون من البقوليات مثل الحمص 
والعدس األحمر والبيض المسلوق 
للتزين ، اضافة للقديد و اللحم 

األحمر العادي و معجون طماطم 
والبصل وبعض التوابل.

فاطمة العزابي

»إنكريدبلز 2« يتصدر إيرادات »هوليود«

في بنغازي نبدأ االحتفال 
بأول أيام عيد الفطر 

المبارك بأكلة العصيدة 
وهناك من يقوم بصنع 

أكلة العيش المقطع 
بالحليب بدل العصيدة.

سالم العكرمي

بالنسبة لنا في طرابلس 
اإلفطار أول يوم العيد عادة 
مايكون على أكلة السفنز 

وهي عبارة عن فطائر 
مقلية في الزيت بعد أن 
يتم عجن الدقيق بإضافة 

الملح الخميرة والسكر 
وهناك من يضيف إليها 

البيض.
 

نجاح محمد

أعتقد إن في مدينة 
سبها والجنوب الليبي 
وجبة اإلفطار أول يوم 
العيدعادة ما تكون 
عصيدة بالرب أو 

العصيدة بالسمن العربي 
أو بالطرباقه أوالحساء 

إلعداد وجبة اإلفطار

سالم العمامي

يطور فريق »Medical Brain Team« من 
يمكنها  صناعي  ذكاء  خوارزمية  »غوغل« 
بين  الوفاة  وخطر  الصحية  بالحالة  التنبؤ 

المستشفيات. مرضى 
المبكرة  الخوارزمية  هذه  نتائج  وتظهر 
الخاص  التحذير  نظام  من  دقة  أعلى  أنها 
الذي  التقدم  هذا  ويؤكد  بالمستشفيات، 
الشركة  أنه سيساعد  البحثي  الفريق  أحرزه 
الرعاية  مجال  في  كبير  بشكل  التقدم  على 

الصحية.
الصحية  الــرعــايــة  إمــكــانــات  وتمكنت 
من  »غوغل«  في  العصبية  الشبكات  لدى 
من  بمجموعة  تتنبأ  أن  يمكن  أداة  إنشاء 
بقاء  مدة  ذلك  في  بما  المرضى،  نتائج 
وفرصهم  المستشفيات،  في  األشخاص 
لتقرير  وفقا  الــوفــاة،  وخطر  العالج،  في 

»بلومبرغ«.
حالة  على  دراسته  البحث  فريق  وأجرى 
مرحلة  في  الثدي  بسرطان  مصابة  امرأة 

رئتيها  السوائل  غمرت  حيث  متأخرة، 
لفحص  وخضعت  طبيبان  فحصها  بالفعل. 
الخاصة  الكمبيوتر  أجهزة  قرأت  ثم  األشعة 
عليه  وبناء  الحيوية،  عالماتها  بالمستشفى 

.9.3% قدرت مخاطر الوفاة بنسبة 
خوارزميتها  »غوغل«  استغلت  حين  في 

بيانات  نقطة   175,639 فحصت  -التي 
اإللكترونية  الطبية  الــســجــالت  مــن 
تقييمها  وقدمت  بالمريضة-  الخاصة 
وهو   .19.9% بنسبة  الوفاة  لمخاطر 
اإلنذار  تقييم  عن  تماما  مختلف  تقييم 

الــذي   )aEWR( بالمستشفى  المبكر 
.9.3% كانت نسبته 

ــار إعــجــاب  ــا أثـ كــان أكــثــر م
»غوغل«  قدرة  هو  الطب  خبراء 

كانت  التي  البيانات  فحص  على 
ــدا عـــن مــتــنــاول  ــعــي ــق ب ــاب ــس فـــي ال

الطبيب  مالحظات  مثل:  المستخدمين 
إضافة   ،PDF بصيغة  ملفات  في  المسجلة 

أيضا.  اليد  بخط  المكتوبة  المالحظات  إلى 
العصبية بكل هذه  الشبكة  إذ تمت تغذية 
باستنتاج  قامت  عليها  وبناء  المعلومات 
أســرع  بشكل  ــك  ذل وفعلت  الــتــوقــعــات، 
التقنيات  من  دقة  وأكثر 
أظهر  كما  الحالية. 
»غوغل«  نظام 
التي  السجالت 
ــه إلـــى  ــ ــادت ــ ق

االستنتاجات.

أجهزة بدون »واتس آب«
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لم تكن عودة أجواء االشتباكات والقصف إلى الهالل 
منطقة  آمر  أعلن  أن  سبق  إذ  مفاجئا،  أمرا  النفطي 
الخليج العسكرية العميد خليفة امراجع مين في 27 
الهالل  بمنطقة  القصوى  النفير  حالة  الماضي  مايو 
النفطي، وسط أنباء عن حشود تسعى للتقدم نحو 

المناطق المتاخمة لمناطق الهالل النفطي.
وبقيت األوضاع على ما هي عليه حتى حل هجوم 
بأحداثه  الماضي  الخميس  يوم  وقواته  الجضران 
بتداعيات  تكتف  لم  التي  والمتسارعة،  الساخنة 
تركت  بل  األزمــة،  تضاعف  باهظة  ومادية  بشرية 
أسئلة حول من المستفيدين والدوافع التي تقف وراء 
الهالل  استعاد  الجاري،  يونيو   14 فجر  الهجوم.في 
المرافق  حرائق  لمشهد  السيئة  الذكريات  النفطي 
تداولتها  صور  على  الجميع  واستيقظ  النفطية، 
التي  الدخان  لسحب  االجتماعي  التواصل  صفحات 
بدقة،  موقعه  يتبين  لم  نفطي  خزان  من  تتصاعد 
شنه  هجوم  حقيقة  تكشفت  ــداث  األح تطور  ومع 
)الوسطى(  النفطية  المنشآت  لحرس  السابق  اآلمر 
بين  الواقعة  المنطقة  وهي  الجضران،  إبراهيم 
وحتى  متر شرق مدينة سرت،  كيلو  األحمر،  الوادي 
رأس النوف، التي تعتبر منطقة مغلقة عسكريًا )وفق 
المسؤول  الفرجاني  المبروك  العميد  تصريحات 

بالغرفة لـ»الوسط«(.
لحرس  السابق  اآلمــر  عــاود  نفسه،  اليوم  في 
الظهور  الجضران  إبراهيم  النفطية  المنشآت 
اإلعالمي بعد غياب ألكثر من عام ونصف العام عقب 
استعادة الجيش السيطرة على الهالل النفطي، وفي 
تضم  قوة  تجهيز  الجضران  أعلن  فيديو  تسجيل 
حرس المنشآت النفطية والقوات المساندة من أبناء 
الهالل  منطقة  أبناء  وبقية  والتبو  المغاربة  قبيلتي 
يحدث  ما  فيه  بيانًا وصف  قواته  وأصدرت  النفطي، 
في منطقة الهالل النفطي بأنه »معركة رفع الظلم 
النفطي وليست معركة من أجل  الهالل  عن سكان 

مطمع شخصي أو قبلي أو جهوي أو حزبي«.
الموانئ  بقفل  الجضران  إبراهيم  اسم  وارتبط 
النفطية فيما يعرف بمنطقة الهالل النفطي )شمال 
شرق ليبيا( بعد أن ظل مسيطرًا عليها بين سنوات 
وتصدير  إنتاج  توقف  إلى  أدى  مما  و2016،   2013
سبتمبر  وفي  الثالث.  السنوات  خالل  الليبي  النفط 
للجيش  العامة  القيادة  أعلنت   2016 العام  من 
النــوف  ورأس  الــســدرة  ميناءي  على  سيطرتها 
»عملية  اسم  تحت  مباغت  هجوم  إثر  الرئيسيين 
البرق الخاطف«. واستطاعت قوات ما يعرف بـ»سرايا 
 2017 العام  مارس  أوائل  في  بنغازي«  عن  الدفاع 
السيطرة على منطقة الموانئ النفطية، إال أن ذلك 
الجيش  قوات  بعدها  تمكنت  أيام  سوى  يستمر  لم 
كبيرة،  خسائر  بها  وألحقت  القوات  تلك  طرد  من 

وأحكمت سيطرتها الكاملة على المنطقة.
مؤسسة  إعالن  كان  االشتباكات،  انــدالع  عقب 
شحن  عمليات  ووقف  القاهرة«  »القوة  حالة  النفط 
رأس  ميناءي  من  موظفيها  وإجــالء  الخام  النفط 
النوف والسدرة، وطالبت الجضران بالخروج الفوري 
الهالل  منطقة  من  شرط  أو  قيد  أي  دون  المباشر 
للبنية  ــار  ودم بيئية  كارثة  من  محذرة  النفطي، 
النفطي  القطاع  على  هائل  أثر  لها  التحتية سيكون 

وعلى االقتصاد الوطني.
اإلنتاج  خسائر  فإن  المؤسسة،  تقديرات  وحسب 
حذر  كما  برميل،  ألف   400 من  أكثر  بلغت  النفطي 
هجوم  استمرار  أن  من  اهلل  صنع  مصطفى  رئيسها 
خسائر  يسبب  سوف  الجضران«  إبراهيم  »المارق 
شهريًا،  دوالر  مليون   800 من  أكثر  إلى  ستصل 
من  الماليين  بمئات  خسائر  من  المؤسسة  وتحذر 
المليارات كفرص  البناء، وعشرات  الدوالرات إلعادة 

بيعية ضائعة«.
الدولي  »المجتمع  األحد  طالب  الجضران  لكن 
بتشكيل لجنة لزيارة منطقة الهالل النفطي للوقوف 
إلظهار  محاولة  وفي  القائم«،  الوضع  حقيقة  على 
حسن النية أعلن تسليم الهالل األحمر الليبي عددًا 
من  أو  الجيش  قتلى  من  كانوا  ســواء  الجثث  من 
عدد  »إطالق  إلى  باإلضافة  األفريقية«،  »الجنسيات 
من الجرحى الذين ُأصيبوا أثناء القتال«، فيما أعلن 
»الهالل األحمر« الليبي بإجدابيا بدء عمليات تسلم 
محتجزين، وانتشال جثث بمنطقة رأس النوف، دون 

أن يذكر أية تفاصيل حول هوية أصحاب الجثث.
حقيقة  األحــداث  تطور  كشف  األثناء،  هذه  في 
إذ  االشتباكات،  أيام  أول  في  النفطي  الخزان  صورة 
 2 رقم  الخزان  انهيار  األحد،  نفطية،  مصادر  أعلنت 
حيث  )البت(،  التصريف  حوض  إلى  النيران  وانتقال 
ما  وهو  الخزانات،  باقي  على  خطرًا  يمثل  ال  أصبح 
الخزانين رقمي  النفط من »فقدان  أكدته مؤسسة 
الخميس  هجوم  بعد  النوف  رأس  ميناء  في  و12   2
التخزينية  السعات  انخفاض  إلى  أدى  ما  الماضي، 
من 950 ألف برميل إلى 550 ألف برميل من النفط 
رئيس  ويقدر  المؤسسة.  تقديرات  حسب  الخام، 

عدد  اهلل  صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
خزانات النفط في ميناء رأس النوف بنحو 13 خزانًا 
قبل ثورة 17 فبراير، موضحًا: أصيب منها 8 خزانات 
5، قبل أن يصاب  الماضية وبقي منها  الحروب  في 
3 خزانات فقط. 2 آخران، ما يعني أن ما تبقى هو 

أفارقة  مرتزقة  بانضواء  االتهامات  وتيرة  وتزايدت 
وعناصر من الطوارق في صفوف قوات الجضران، إذ 
اتهمت مؤسسة النفط »مرتزقة أفارقة في صفوف 
ميليشيات الجضران بارتكاب عمليات سطو واستيالء 
المؤسسة«،  لموظفي  الشخصية  الممتلكات  على 

فيما نفى المجلس االجتماعي لقبائل الطوارق تلك 
االتهامات في بيان أكد أن المجلس »بريء من أي 
شخص من أبناء المكون، تسول له نفسه المساس 
بوحدة وسالمة التراب الليبي أو العبث بثرواته التي 

هي ملك لكل أبناء الوطن«.

لقبائل  االجتماعي  المجلس  عضو  نفى  كذلك 
مواقع  عبر  تــردد  ما  غميض،  محمد  فــرج  ورفلة 
عن  اإلعالمية  القنوات  وبعض  االجتماعي  التواصل 
الجضران«  لـ»قوات  دعم  أي  أوتقديم  مساندته 
من  مؤخرًا  النفطية  الموانئ  على  سيطرت  التي 

خالل هجمات مسلحة. في ما نفى المجلس المحلي 
بمدينة بني وليد ما نشر عن مشاركة بعض الشباب 
الهالل  بمنطقة  الدائرة  الحرب  في  المدينة  من 

النفطي.
وعسكريًا، حشد الجيش نحو 20 ألف مقاتل وسط 
البالد لتحرير منطقة الهالل النفطى بالكامل، واطلق 
ومع  الليبيين  ثروات  لتأمين  كبيرة  عسكرية  عملية 
وقوات  الجيش  بين  والفر  الكفر  اشتباكات  استمرار 
خزانات  »تعرض  عن  األخير  حديث  كان  الجضران 
شركة الهروج النفطية للقصف ببراميل متفجرة بعد 

تحليق الطيران فوقها«.
بين  والفر  والكر  االشتباكات  استمرار  ومــع 
المسلحة  للقوات  العام  القائد  لقاء  كان  الجانبين 
الهالل  عمليات  غرفة  آمر  مع  حفتر  خليفة  المشير 
متزامن  توقيت  وفي  سالم،  أحمد  العميد  النفطي 
المنافذ  ألمن  العامة  اإلدارة  من  قوتان  وصلت 
إلى  الموقتة  بالحكومة  الداخلية  ــوزارة  ل التابعة 
تأمينهما،  في  للمشاركة  وأجدابيا  البريقة  ميناءي 
ومساندة قوات الجيش في »عملية تحرير« الموانئ 
النفطية.. سياسيًا، عبر المجلس الرئاسي عن موقف 
واضح من تطورات األحداث في الهالل النفطي عبر 
بيان اعتبر أن »القوة المسلحة التي قامت بالهجوم 
خارج الشرعية«، وذلك رغم إعالن الجضران في أول 
مفتوحة  النفطية  والموانئ  الحقول  أن  له  ظهور 
المدعومة  الوطني  الوفاق  حكومة  شرعية  وتحت 
حمل  نفسه  الوقت  في  النفط،  ومؤسسة  دوليًا 
مجلس النواب المسؤولية لـ»كافة األطراف الداعمة 
بنغازي«،  عن  الدفاع  وسرايا  الجضران  لميليشيات 
لكن بقي سؤال أسباب وتوقيتات هذا التطور قائمة.
عبد  الزنتان  عن  النواب  مجلس  عضو  وربــط 
الرئاسية  لالنتخابات  الدعوة  بين  نصية  السالم 
في  نصية  وقــال  النفطي،  الهالل  على  والهجوم 
يتحركون  دائمًا  المصالح  أصحاب  »إن  تصريحات: 
وبعنف ضد مقدرات الليبيين عندما يتم الحديث عن 
انتخاب رئيس للبالد«. وأعاد التذكير بما حدث في 
العام 2014، وقال: »عندما أقرت مقررات لجنة فبراير 
تم الهجوم على المطار واجتياح المدن وإشعال حرب 
في غرب ليبيا قادت إلى تقسيم المؤسسات وإفشال 
انتخاب الرئيس«. وتابع: »اليوم وبعد اتفاق باريس 
هناك  وأصبح  الرئاسية  لالنتخابات  موعد  تحديد  و 
أمل في أن نخرج من مربع القيادة الجماعية وإنهاء 
المصالح  أصحاب  أيضًا  تحرك  الخارجي  التدخل 
تدمير  وتــم  الليبيين  قــوت  على  حربًا  وأشعلوا 

المنشآت النفطية«.
هذه  ودعم  ساند  الذي  من  حول  نصية  وتساءل 
القوات وأين كانت؟ وكيف تحركت بهذه األعداد من 
اإلقليمية  للدول  الجوية  السيطرة  ظل  في  اآلليات 

على األجواء الليبية؟
عضو لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس النواب 
إذ  اتهاماته،  في  تحديدًا  أكثر  كان  الجروشي  طارق 
النفطية  والموانئ  الحقول  على  الهجوم  وصف 
استقرار  تريد  ال  دول  مخابرات  من  »مخطط  بأنه 
عن  راضية  غير  دواًل  »هناك  أن  إلى  وأشار  ليبيا«، 
تحديد  من  عنه  نتج  وما  باريس،  اجتماع  مخرجات 
من  ليبيا  تخرج  وبرلمانية  رئاسية  النتخابات  موعد 
باإلضافة  وقطر،  »تركيا  إن  قائاًل  الراهنة«،  األزمة 
وراء  تقف  مَن  إيطاليا، هي  حول  تدور  إلى شبهات 

الهجوم على منطقة الهالل النفطي«.
ــط هــذه الــتــســاؤالت والــتــوقــعــات، كان  ووس
تطورات  من  واضحًا  واألوروبي  األميركي  الموقف 
في  النفط  مؤسسة  دور  على  بالتأكيد  يحدث  ما 
باسم  الناطقة  عبرت  إذ  النفطية،  الموارد  إدارة 
مايا  بروكسل  في  األوروبي  الخارجي  العمل  خدمة 
كوسيانسيتش عن موقف االتحاد األوروبي الداعم 
والمنشآت  الحقول  على  المؤسسة  لسيطرة 
المركزي.  البنك  إلى  العائدات  لتذهب  النفطية، 
المسلحة  ــراف  األطـ كــل  واشنطن  ــت  دع فيما 
وقالت  النفطية،  المنشآت  من  فــورًا  لالنسحاب 
الواليات  »تــرى  بيان:  في  األميركية  الخارجية 
الليبية  الموارد  هذه  تظل  أن  ينبغي  أنه  المتحدة 
للمؤسسة  الحصرية  السيطرة  تحت  الحيوية 
الوفاق  حكومة  إشــراف  وتحت  للنفط،  الوطنية 
النفط  أن  منشآت  على  الوطني وحدها«. وشددت 
وإنتاجه وإيراداته هي ملك الشعب الليبي، وينبغي 
للمؤسسة  الحصرية  السيطرة  تحت  تظل  أن 
الدولي  األمن  لقراري مجلس  للنفط وفقًا  الوطنية 
تجري  الغضون  هذه  في  و2278،   2259 رقمي 
مجلس  في  الدوليين  الشركاء  مع  مشاورات  لندن 
اتخاذها بشكل  الممكن  األمن لمناقشة اإلجراءات 
الخصوص«، وأكد  ليبيا في هذا  جماعي لمساعدة 
السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، أن بالده 
جدية«.لكن  بكل  الموضوع  هذا  مع  »تتعامل 
المتحدة  األمم  بعثة  المخاوف من تحذيرات  بقيت 
يعرض  الخطير  التصعيد  هذا  »أن  من  من  للدعم 
مواجهة  بإشعال  ويهدد  للخطر،  ليبيا  اقتصاد 
تجد  تحذيرات  أنها  إذ  البالد«،  في  النطاق  واسعة 

لها شواهد ملموسة على األرض.

»الرئاسي« و»النواب« يدينان هجوم الجضران وواشنطن تدعو الجميع لالنسحاب فورا

»قوت الليبيني« حتت احلصار

الهالل النفطي 
استعاد مشهد الحرائق: 

املعارك تتجدد .. والخسائر فادحة

الجيش يحشد قواته  لتحرير منطقة الهالل النفطى بالكامل

مؤسسة النفط تحذر من خسائر بمئات املاليني من الدوالرات إلعادة البناء

ماذا عن باقي خزانات 
الهالل النفطي؟

بعد فقدان خزاني النفط 2 و12 في ميناء رأس النوف، بما فيهما من نفط ) 400 ألف برميل( 
بالميناء  النفط  خزانات  باقي  أوضاع  حقيقة  هي  ما  الخدمة،  من  وخروجهما  النيران  التهمتها 

والتابعة لشركة الهروج النفطية؟ سؤال أجابت عنه شركة الزويتينة في شرح مفصل.
فقد أشارت إلى خطورة موقع »الخزان 2« الذي اشتعلت فيه النيران ألسباب غير معروفة، حيث 
يوجد إلى جانبه خزانان سليمان يعمالن، لكن اتجاه الريح شمالي، مما يهدد بانتقال النيران إلى 

خزان رقم 3 المحاذي له كما تبينه خريطة الموقع.
وهذا هو واقع الحال في باقي خزانات الهالل النفطي:

بين  ما  الخزانات  باقي  أوضاع  تتراوح  حين  في  سليمة،  و10«  و6،  و3،   ،1« أرقام  الخزانات 
منهارة أو محترقة كليًا أو جزئيًا نتيجة ألحداث سابقة وهي كاآلتي:

خزان 1 سليم.

خزان 3 سليم.
خزان 4 محترق كليًا.

خزان 5 محترق جزئيًا وفي طريقه إلى الصيانة.
خزان 6 سليم.

خزان 7 قيد اإلنشاء، ومن المقرر أن تتسلمه الشركة شهر أكتوبر المقبل.
خزان 8 منهار.

خزان 9 محترق جزئيًا.
خزان 10 سليم.

خزان 11 محترق كليًا.
خزان 13 منهار كليًا.

أكدت  النفطية،  للعمليات  الهروج  لشركة  التابعة  النوف«،  رأس  النقليات  »وحدة  وكانت 
مساء األحد، انهيار الخزان »رقم 2«، وانتقال النيران إلى حوض التصريف )البت( حيث أصبح ال 
يمثل خطرًا على باقي الخزانات.. كما أشارت إلى انهيار الخزان رقم 12 الذي ُأصيب في بداية 
النار. وقالت إن كمية النفط بالخزانين تصل إلى  األحداث فجر الخميس الماضي واشتعلت به 
نحو 400 ألف برميل التهمتها النيران. وهو األمر الذي دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعالن 
القوة القاهرة بمنطقة الهالل النفطي، وطالبت ما وصفتهم بـ»ميليشيات اآلمر السابق لحرس 
المنشآت النفطية إبراهيم الجضران ومَن معه بالخروج الفوري المباشر دون أي قيد أو شرط« 
من منطقة الهالل النفطي، محذرة من »كارثة بيئية ودمار للبنية التحتية سيكون لها أثر هائل 

على القطاع النفطي وعلى االقتصاد الوطني«.

بعد حريق »2«  و»12«

راس النوف، السدرة - الوسط

حظيرة خزانات 
شركة الهروج 

للعمليات النفطية



انعقاد  على  أسبوعين  من  أكثر  بعد   ●
قائمًا  التساؤل  يــزال  ال  باريس  اجتماع 
األزمة  لحل  الفرنسي  الحماس  أسباب  حول 

التوقيت؟ الليبية في هذا 
الملف  على  والــدولــي  اإلقليمي  الــصــراع 
من  وفرنسا  أحد،  على  خافيًا  ليس  الليبي 
مساحة  شغل  إلى  تسعى  التي  الــدول  بين 
مصالحها.  لتحقيق  الليبي  الملف  في  أكبر 
التي  األوروبــي  االتحاد  دول  أهم  من  فرنسا 
األزمة  مع  وتهديداتها  مصالحها  تتداخل 
واإلرهاب،  الهجرة  ملفي  في  خاصة  الليبية، 
الفرنسي  والنفوذ  األفريقي،  البعد  كذلك 
شركة  استثمارات  عن  ناهيك  أفريقيا،  في 
ما  ــو  وه ليبيا،  فــي  الفرنسية  ــال«  ــوت »ت
وتحينت  فرنسا.  من  اهتمام  محط  يجعلها 
انشغال  مع  لالجتماع،  ودعت  الفرصة  فرنسا 
مع  حكومته  بتشكيل  اإليطالي  المنافس 
والتوافق،  للقاء  الدولة  مجلس  استعداد 
في  السياسية  القوى  على  باريس  وتأثير 

والعسكرية. الشرق 
باريس؟ تقيِّم مؤتمر  ●كيف 

في  جرى  ما  تقييم  مبكرًا  مــازال  أعتقد   
مخرجاته،  إخفاق  أو  بنجاح  التنبؤ  أو  باريس 
لكن في تصوري أنه استطاع نقل الصراع في 
بين  إلى صراع  الشرعية  على  ليبيا من صراع 
سلطة ومعارضة، وهذا ما تبين لي سواء على 

البيان. أو  التنظيم  مستوى 
تعرقل  أن  يمكن  التي  الجهات  وما   ●

نجاح إعالن باريس؟
المختلف لنصوص بيان  الفهم   ربما يكون 
يحتاج  فالبيان  للنجاح،  معرقل  أكبر  باريس 
على  مصطلحاته  لبعض  وتحريرًا  توضيحًا 
أعقبت  التي  األولى  اللحظات  فمنذ   ، مايبدو 
فهم  في  اختالف  لنا  يتراءى  بدأ  االجتماع 
القواعد  يخص  فيما  سيما  ال  البيان،  فقرات 
االنتخابات،  وفقها  ستجرى  التي  الدستورية 
أم  الدستور؟  بعد  ما  انتخابات  يعني  هل 

لقاعدة  وفًقا  رابعة  انتقالية  لمرحلة  انتخابات 
فقط؟ دستورية 

يمكن  هل  بــاريــس،  بيان  ذكــر  على   ●
الذي  الموعد  في  انتخابات  إنجاز  بالفعل 
المقبل؟ 10 ديسمبر  البيان والمقرر  حدده 

استحقاقات  أي  ــراء  إج جــدًا  الصعب  من   
نهاية  قبل  استفتاء  أو  انتخابات  سواء  وطنية 
هي  االستحقاقات  هذه  ألن  الجاري،  العام 

. نتائج لالستقرار وليست أسبابًا له 
● وماذا يمكن أن يعطل إجراء االنتخابات؟
السياسية  منها  ومتنوعة  كثيرة  التحديات   
ذلك  كل  من  واألهم  واالقتصادية،  واألمنية 

. الوطنية  المصالحة  غياب 
● يذهب البعض إلى القول إن االنتخابات 
إنجاز  في  مارأيك  دستوريًا..،  إطارًا  تحتاج 

مشروع الدستور أواًل؟
أمر  رابعة  انتقالية  مرحلة  في  الدخول   
تقسيم  ــى  وإل األزمـــة  تفاقم  ــى  إل ســيــؤدي 
والمرحلة  يقال،  كما  المجزء  وتجزئة  المقسم 
يستلزم  والدستور  دستورا  تتطلب  الدائمة 
تحديات  تحيطه  واالستفتاء  استفتاء  إجــراء 

كثيرة. وصعوبات 
● .. وكيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟
تتسع  لكي  الدستور  على  تعديالت  إجراء   
دائمة،  لمرحلة  للولوج  التوافق  دائرة  حوله 
انتقالية  مرحلة  في  الدخول  من  بكثير  أفضل 
مع  دة  المسوَّ هذه  فيها  تتالشى  قد  رابعة 

الوقت لنعود للمربع األول .
تتوقع  هل  الفرنسي..  الدور  إلى  نعود   ●
العملية  إخــراج  في  باريس  مسعى  نجاح 
المسدود؟ الطريق  ليبيا من  السياسية في 

تجدي  لن  واألصدقاء  األشقاء  كل  مساعي   
دون إرادة ليبية في الوصول إلى حل.

مؤشرات  لمستم  هل  المقابل،  في   ●
الفرنسي  للتحرك  مضاد  إيطالي  تحرك 

الليبية؟ األزمة  بشأن 
مع  بالتزامن  جرى  باريس  لقاء  أن  أعتقد   
بتشكيل  اإليطالية  السياسية  القوى  مباحثات 
للسلطة  الــداخــلــي  فاالنكفاء  حكومتها، 

اإليطالية شغلها عما يدور في باريس.

والجزائر  )مصر  الجوار  دول  موقف  ما   ●
وتونس( من إعالن باريس؟

استقرار  على  حرصًا  األكثر  الجوار  دول   
بشكل  تؤثر  ليبيا  في  األزمة  فتداعيات  ليبيا، 

حريصة  هي  لذلك  الدول،  هذه  على  مباشر 
سياسي  التفاق  تقود  مبادرة  أي  إنجاح  على 

ليبيا. في 
لإلصالح  تونس  مؤتمر  مؤخرًا  انعقد   ●

اإلصــالح  ــراءات  إجـ أقــر  ــذي  ال االقتصادي 
االقتصادي.. هل كان لمجلس الدولة عالقة 

تونس؟ مؤتمر  بتنظيم 
أسفر  بما  أساسية  عالقة  الدولة  لمجلس   
فحزمة  إصالحات،  من  تونس  اجتماع  عنه 
مبادرة  من  بــدأت  االقتصادية  اإلصالحات 
إلى  للدولة  األعــلــى  المجلس  بها  تقدم 
ومصرف  الرئاسي  المجلس  القرار،  صاحبي 

المركزي . ليبيا 
التعجيل باإلجراءات االقتصادية  ● ولماذا 

الدولة؟ السلطة ومؤسسات  توحيد  قبل 
له  إجراء قانوني محدد  المؤسسات   توحيد 
بعد سياسي مرتبط بمواقف سياسية معقدة، 
فهي  اقتصادية  الطبيعة  ذات  اإلصالحات  أما 
اليومية  حياتهم  في  الناس  بمعاناة  مرتبطة 
تم  لذلك  ا،  ملحًّ أمرًا  وتنفيذها  إقرارها  وبات 
توحيد  إجراء  متطلبات  عن  وتحييدها  فصلها 

بالتعقيد. تتسم  التي  المؤسسات 
الراعي  المتحدة  الواليات  كانت  لماذا   ●

األخير؟ تونس  لمؤتمر  الوحيد 
تولي  باتت  المتحدة  الواليات  أن  أعتقد 
للملف  األخيرة  الفترة  في  واضحًا  اهتمامًا 
الليبي، وألنها تتعامل مع المدخل االقتصادي 
هذه  اختارت  فقد  المنطقة  قضايا  كل  في 
الليبي  الملف  أهمية  عن  للتعبير  المقاربة 

. لها  بالنسبة 
تلك  لتطبيق  واضحة  رؤية  هناك  هل   ●
تأثيرات  تترك  إال  ضمانات  مع  ــراءات  اإلج

الليبي؟ المواطن  على  سلبية 
كثير  ناقشها  االقتصادية  اإلصالحات  حزمة 
بالشأن  والمهتمين  االقتصاديين  الخبراء  من 
والمركزي  الرئاسي  المجلس  مع  االقتصادي 
جاءت  هي  لذلك  والنواب،  الدولة  ومجلسي 
معيشة  وتحسين  المعاناة  رفــع  أجــل  من 

المواطنيين، ال لكي تزيد أوضاعهم سوًءا.
● لماذا يؤخذ عليكم عرقلة توحيد مصرف 
في  األكبر  المالية  المؤسسة  المركزي  ليبيا 
الجديد  المحافظ  تمكين  بعرقلتكم  ليبيا 

الشكري؟ النواب محمد  المنتخب من 
القانوني  ــار  اإلط هو  السياسي  االتــفــاق 

العالقة  ينظم  الذي  المرحلة  هذه  في  الوحيد 
بشكل  ونص  منه،  المنبثقة  المؤسسات  بين 
واضح وصريح على آلية التعامل مع المناصب 
السيادية في المادة رقم )15(، واإلجراء الذي 
قام به مجلس النواب مخالف لهذه المادة، و 
مجلس الدولة ال يتحفظ على أحد وال يتمسك 
نصوص  بتطبيق  يطالب  فقط  هو  بأحد، 
في  والوحيد  المحدد  اإلجراء  واتباع  االتفاق 

حالة النظر في أي منصب سيادي .
مع  التفاهم  في  أمل  بارقة  من  هل   ●
البالد  شرق  في  والقيادة  النواب  مجلس 

قريبًا؟
الموقف،  سيد  دائمًا  األمل  يكون  أن  يجب 
وأنا أجزم بأن التدخالت الخارجية السلبية هي 

مَن تقف حائاًل ومانعًا بين توافق الليبيين.
في  يجري  مما  الدولة  مجلس  موقف  ما   ●

درنة؟
حياة  على  والقلق  الخوف  يعتريه  المجلس 
العزل، ومقاربته لألحداث في درنة  المدنيين 
بغض  الــحــروب  ومدنية.  إنسانية  مقاربة 
أخطرها  ومن  آثــار  لها  قضيتها  عن  النظر 
وممتلكاتهم،  حياتهم  في  المدنيين  تهديد 
الجهات  كــل  المجلس  ناشد  فقد  ولــذلــك 
المدنيين  لحماية  والوطنية  الدولية  الرسمية 

المسلح. الصراع  مناطق  وتحييدهم عن 
لفك  مــحــددة  خــطــة  لــديــكــم  هــل   ●
في  ودمــجــهــا  المسلحة  الــمــجــمــوعــات 

والعسكرية؟ األمنية  الدولة  مؤسسات 
مرت  التي  السنوات  خالل  الدمج  عملية   -
المرحلة،  لمقتضيات  وفًقا  جزئيًّا  حدثت  قد 
سياسية  إرادة  لها  حكومة  فقط  يلزم  وما 

والتنظيم. التشكيل  تعيد  قوية 
في  السياسي  الصعيد  على  تتوقع  ماذا   ●

المقبلة؟ المرحلة 
التحديات  على  تقوم  االنتقالية  المراحل 
دائمة،  وغير  موقتة  تظل  لكنها  والصعوبات، 
إال  مرارتها  كل  برغم  مرت  التي  السنوات 
الدولة،  ومالمح  أسس  أكــدوا  الليبيين  أن 
مسار  ديمقراطية  وأكدوا  اإلرهــاب،  وحاربوا 

الدولة، ووحدة ترابها. التحول ومدنية 

تقارير04

اجتماع باريس أشعل الصراع بني الفرقاء.. 
والدستور هو الحل

عقب اجتماعات مكثفة بين بعض نواب بالبرلمان وأعضاء بـ«الرئاسي»

رت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أعداد النازحين في  قدَّ
ليبيا بنحو 179.4 ألف شخص، وأشارت إلى أن إجمالي أعداد طالبي اللجوء في ليبيا 

ر بنحو 8149 شخصًا، مشيرة إلى أن السودانين يمثلون النسبة  العام الحالي يقدَّ
األكبر من الحاالت المسجلة بواقع 4591 شخصًا.

وأشارت إحصاءات المفوضية، التي اطلعت »بوابة الوسط« على نسخة منها، إلى 
أن أعداد طالبي اللجوء اإلريتريين تبلغ 1475 شخصًا والسوريين 1107 أشخاص. 

وحسب احصائيات المنظمة األممية، فقد حل الالجئون األريتريون في المرتبة 
الثانية بواقع 1475 شخصا ثم السوريون بنحو 1107 شخصا.

ر المفوضية إجمالي أعداد الالجئين وطالبي اللجوء لديها في ليبيا بنحو  وتقدِّ
52.739 ألف شخص ونوهت المفوضية، إلى تسجيل عودة نحو 372 ألف شخص 

من النزوح بين العامين 2016 و2018(.
وفي أحدث محاولة لحل مشكلة نازحي تاورغاء، وقَّعت مدينتا تاورغاء ومصراتة 

ميثاًقا للمصالحة مطلع هذا الشهر، لعودة أهالي المدينة إلى ديارهم.
كانت المفوضية السامية أعلنت في فبراير الماضي عن إجالء أكثر من ألف الجئ 

من الفئات األشد ضعفًا من ليبيا.

تتصدر 3 ملفات رئيسة جدول أعمال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية اإليطالي، 
ماتيو سالفيني، خالل زيارته المقررة إلى ليبيا.

وأوضح سالفيني، في مقابلة نشرتها ثالث صحف إيطالية، أنّه سيكون في 
طرابلس قريبًا لـ»بحث قضية الهجرة، وتأكيد الصداقة بين البلدين والتعاون 

االقتصادي لالستثمار في الطرق والبنية التحتية والمستشفيات«.
وقال: »سنؤكد مجددًا على أهمية دور الحرس البحري، ألننا ال نذهب مثل 

الفرنسيين لتلقين دروس أو لالستعمار، ولكن لتقديم دعمنا«، وأضاف سالفيني: 
»لقد طلب السراج من إيطاليا التدخل، وسوف أكون أنا والحكومة في ليبيا قريبًا 

ألتحدث معه«، وأردف: »إّن تدخّلنا مع حلف الناتو مفيد من أجل مكافحة اإلرهاب«.
وتحدث وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء، ماتيو سالفيني، عن المزيد من 

االستثمارات في ليبيا، وقال: »الشراكة االقتصادية لالستثمار في الطرق والبنية 
التحتية والمستشفيات«.

ودعا سالفيني إلى تنمية الدول المصدرة الهجرة، كما قال إنه يجب التخطيط 
لمراكز استقبال في ليبيا ونيجيريا وساحل العاج وتونس وليبيا ومصر ومناطق العبور 

والرحيل، وأوضح: »أعتقد أنه يجب تنظيم لقاء إفريقي–أوروبي كبير تحت رعاية 
االتحاد األوروبي«.

كانت مصادر دبلوماسية إيطالية كشفت لـ»الوسط« عن خطة متكاملة وغير 
مسبوقة مع ليبيا للتصدي للهجرة غير الشرعية واحتواء تدفق موجات النزوح.

«حكومة الوحدة الوطنية» .. هل تكون أول مواليد اتفاق باريس؟

تتعدد  تونس  مؤتمر  إلــى  باريس  اجتماع  من 
الوجهات وتختلف العناوين، لكن يبقى لملفات األزمة 
الليبية قواسمها المشتركة، فما بين محاوالت دؤوبة 
للمصالحة الوطنية وصواًل إلى إصالحات اقتصادية طال 

الحديث عنها، يتزايد الجدل وتتباين المواقف بحًثا عن حل.

الدولة،  الثاني لرئيس مجلس  النائب  الحوار، يشرح  في هذا 
ملفات  من  ُاستُجد  ما  حيال  المجلس  رؤية  العقاب،  فوزي 
اإلصالح  ومؤتمر  السياسية  لألطراف  باريس  اجتماع  بعد 
وكان  السياسية..  العملية  ومستقبل  تونس  في  االقتصادي 
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مشاورات  عن  التسريبات  جاءت  المتوقع،  غير  على 
سياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي االنقسام 
في البالد، لتشكل المؤشر السياسي الوحيد منذ اجتماع 
يمكن  الذي  الماضي،  مايو  باريس  في  األزمة  أطراف 
اعتباره في حالة ثبوت صحته، خطوة لتهيئة األجواء نحو 
استحقاق انتخابي دعا له اجتماع باريس في نهاية مايو 

الماضي.
ظهر أول التسريبات يوم العاشر من يونيو الماضي، 
بتدوينة  سعيد  أبوبكر  النواب  مجلس  عضو  خرج  حين 
معلنًا  »تويتر«،  بموقع  الشخصي  حسابه  على  مفاجئة 
عن اتفاق شبه نهائي على تشكيل حكومة وحدة وطنية 
لوفود  متبادلة  زيارات  عقب  الدولة  مؤسسات  وتوحيد 
رسمية في هذا الشهر الكريم«، ومبشرًا بـ»تقارب في 

وجهات النظر«.
ولم يوضح سعيد طبيعة هذه الوفود، أو تركيبتها أو 
تفاصيل اللقاءات التي عقدتها، لكنه أوضح في تغريدة 
أنها  إلى  المشاورات مستمرة«، منوهًا  زالت  أخرى »ما 
»لم تصل بعد لمستوى قرار تحديد هيكلة الحكومة وال 

البحث في من يشغل الوظائف الوزارية فيها«.
اجتماعات مكثفة

المشاورات،  تلك  تفاصيل  مع  قرينًا  الغموض  وبقي 
بنغازي  مدينة  عن  النواب  مجلس  عضو  كشف  أن  إلى 
عيسى العريبي، عن اجتماعات مكثفة جرت بين بعض 
أعضاء من مجلس النواب وأعضاء من المجلس الرئاسي 
أن  على  الفطر،  عيد  بعد  وطنية  وحدة  حكومة  لتقديم 
يقدمها المجلس الرئاسي لمجلس النواب لمنحها الثقة 

من داخل قبة البرلمان«.
اجتماعان  جرى  النواب،  مجلس  من  مصدر  وحسب 
فيهما  تم  الرئاسي  وأعضاء  الكتل  بعض  ممثلي  بين 
التي تضمن تشكيل حكومة وحدة  التشاور حول اآللية 

وطنية ترضي مجلس النواب وتنال ثقته.
مجلس  أعضاء  بعض  دعا  المشاورات،  أجواء  وفي 
الخالفات  نبذ  إلى  الرئاسي  المجلس  برقة  عن  النواب 
األزمات  وتعالج  االنقسام  تنهي  حكومة  لتشكيل 
انتخابات  إلجراء  األجواء  وتهيئ  واألمنية  االقتصادية 
رئاسية وبرلمانية تقبل نتائجها من كل األطراف الليبية.

وتمحورت كل المقترحات التي تقدم بها النواب حول 
بقاء الرئاسي الحالي على أن يقوم الرئاسي باقتراح وزراء 
جدد بالتشاور مع النواب، لضمان أن تكون كل المناطق 

ممثلة.
وطلب النواب من نائب رئيس المجلس الرئاسي علي 
الجديدة  الحكومية  التشكيلة  في  االنخراط  القطراني 
بعد أن زالت المخاوف المعرقلة لالتفاق السياسي بشأن 
وتعليق  الثامنة  المادة  ألغيت  أن  بعد  وقيادته  الجيش 

وزارة الدفاع في التشكيل القادم. ونقلت مصادر إعالمية 
التشكيل  إن  قولهم  تسمهم  لم  دبلوماسيين  عن 
المقترح سيكون من 30 حقيبة وزارية ، و3 هيئات، لكن 

لم يتسن التأكد من حقيقة هذه التسريبات.
الالفت ما أعلنه عضو مجلس النواب، صالح افحيمة 
عن تشكيل مجموعة من التكتالت المؤقتة والتي أغلبها 
جهوي،  طابع  ذات  الحال-  -بطبيعة  جميعها  وليست 
منطقة  أو  معينة  دائرة  نواب  تكتل  كل  يضم  بحيث 
لكل  الحكومة  في  المتساوي  التمثيل  لضمان  بعينها 

مناطق ليبيا.
لنقي  أحمد  للدولة  األعلى  المجلس  عضو  واستبق 
الوطني  الوفاق  حكومتي  دمج  باقتراح  المشاورات  هذه 
والحكومة الموقتة في »حكومة وحدة وطنية واحدة في 
أقرب وقت«. واعتبر في تصريحات سابقة أن »الحديث 
السلطة  توحيد  قبل  الدولة  مؤسسات  توحيد  عن 
الفطنة  عن  بعيد  واحدة  حكومة  وتشكيل  التنفيذية 

توحيد  عن  نتحدث  أن  »معنى  متسائاًل:  والحكمة«، 
مؤسسات الدولة المنقسمة ولدينا حكومتان كل منهما 

تنازع األخرى«.
للدولة،  األعلى  المجلس  لرئيس  األول  النائب  لكن 
حكومة  تشكيل  حول  أخيرًا  أثير  ما  نفى  مختار،  ناجي 
والنواب،  الدولة  مجلسي  بين  باالتفاق  وطنية  وحدة 
بالخصوص  المجلسين  بين  تواصل  أي  »نفي  قائاًل: 
فرديًا  التواصل  يكون  »ربما  وأوضح  رسمية«،  بصفة 

لكنه لم يعرض على المجلس بشكل رسمي«.
إعالن باريس

الحراك  هذا  أّن  الليبي  للشأن  متابعون  ويرى 
لمطالبات  أولية  كاستجابة  يأتي  صحّ-  -إن  السياسي 
مايو   29 في  الصادر  باريس  إعالن  بينها  من  دولية 
إجراء  بينها  من  مبادئ،   8 تضمن  والذي  الماضي، 
انتخابات في 10 ديسمبر المقبل، يسبقها وضع األسس 
االنتخابية  القوانين  واعتماد  لالنتخابات  الدستورية 

الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل، وهو أيضًا محاولة 
على طريق الوفاء بما اتفق عليه أطراف اجتماع باريس 
تنظيم  أجل  من  العامة  الظروف  بتحسين  »االلتزام 

االنتخابات الوطنية، بشتى الوسائل الممكنة«.
في  الدولي،  األمن  مجلس  لرئيس  بيان  ودعا 
وقف  إلى  األعضاء  الدول  الماضي  يونيو  من  السادس 
دعم المؤسسات الموازية في ليبيا الخارجة عن االتفاق 
رسمية  اتصاالت  من  به  تقوم  الليبي،»وما  السياسي 
لالنتخابات  المناخ  بـ»تحسين  الليبيين  مطالبًا  معها«، 

الوطنية بكل الوسائل الممكنة.
إليه  أشار  ما  تحقق  فرص  حول  مراقبون  ويتساءل 
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في الرابع 
حل  عن  تكّلم  عندما  الماضي،  أبريل  من  والعشرين 
المشاكل في ليبيا وتشكيل حكومة وحدة وطنية نهاية 
2018، عقب لقاء مع رئيس المجلس األعلى للدولة خالد 

المشري في المغرب.

لفهم المختلف لنصوص بيان 
باريس أكبر معرقل للنجاح.. وغياب 

المصالحة الوطنية أهم تحٍد 
يعطل االنتخابات

 دول الجوار حريصة على إنجاح 
أية مبادرة تقود التفاق سياسي.. 

ودمج المجموعات المسلحة يحتاج 
إرادة سياسية

 إحصاءات أممية:

3 ملفات خالل زيارة سلفيني إلL ليبيا: 

لن نلقن الليبيني دروسا مثل فرنسا

 ١٧٩٫٤ ألف نازح في ليبيا.. 
والسودانيون األكثر طلبا للجوء

< )من اليمين( المشري والسراج وصالح وحفتر أثناء اجتماع باريس في ٢٩ مايو الماضي

<  المبعوث األممي مع فوزي العقاب



أشباح،  فمدينة  بالحياة  نابضة  »قرية 
سالف  ــى  إل عــودتــهــا  نحو  أولـــى  فــخــطــوات 
التي  القواليش  قرية  حــال  هــذا  عهدها«، 
األغصان  مفتولة  الزيتون  أشجار  بين  تقع 
نفوسة  جبال  سلسلة  بمنحدرات  المتشبثة 
والتي  ليبيا  غرب  شمال  في  الواقعة  القاحلة 
عن  المتوسطي  الساحلي  السهل  تفصل 

الجنوب. إقليم طرابلس في  هضبة 
حياة  هناك  سكانها  عاش  أجيال،  فطوال 
وكانوا  يُذكر،  تغيير  أي  تشهد  ال  بسيطة 
ويحصدون  الزيتون  ويقطفون  األغنام  يرعون 
أصبحت   ،2011 ــام  ع فــي  لكن  الــحــبــوب، 
غالبية  فرت  أن  بعد  أشباح  مدينة  القواليش 
التي  الــمــعــارك  مــن  سلسلة  مــن  سكانها 
أطاحت  التي  الثورة  خالل  المنطقة  شهدتها 

القذافي. بمعمر 
أنحاء  جميع  في  وانتشارهم  تفرقهم  وبعد 
البالد حيث عاشوا طوال أعوام عديدة، ُأتيحت 
إمكانية   ،2015 عام  في  السابقين  للسكان 
نفوسة،  جبال  لجنة  بمساعدة  اآلمنة،  العودة 
ثلث  نحو  أي  عائلة،   500 حوالي  وتمكنت 

إليها. العودة  السابقين، من  القرية  سكان 
وقــالــت الــمــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم 
في  يوجد  إنــه  الالجئين،  لشؤون  المتحدة 
داخليًا  نازح  ألف   184 من  أكثر  حاليًا  ليبيا، 
إلى  باإلضافة  اإلنسانية،  للمساعدة  يحتاجون 
مناطقهم  إلى  عادوا  آخرين  368,000 شخص 
 500 عددها  يبلغ  التي  كالعائالت  السابقة، 

القواليش. في  عائلة 
القواليش  أن »مدرسة  المفوضية،  وأضافت 
ــن أفــضــل الـــمـــدارس في  كــانــت واحـــدة م

الصفر«. نبنيها من  اليوم  ونحن  المنطقة، 
من  الكثير  لوجود  »نظرًا  أنــه  وأوضحت 
آثار  من  يعانون  يزالون  ال  الذين  المدنيين 
واالنهيار  السياسي  واالضطراب  الدائر  الصراع 
النازحة  العائالت  مساعدة  تُعتبر  االقتصادي، 
من  السابقة  وحياتها  منازلها  إلى  العودة  على 
إلعادة  محاولتها  في  المفوضية  أولويات  أهم 

البالد«. إلى  بعض االستقرار 
العائدة  العائالت  وصول  »عند  أنه  وتابعت 
منازلها  غالبية  بأن  اكتشفت  القواليش،  إلى 
وتوجب  النهب،  أو  الدمار  أو  للحرق  تعرضت 
مع  التعامل  أيضًا  العائدين  السكان  على 
والخدمات  الشرب  ومياه  الكهرباء  نقص 
الصحية  والعيادة  المدرسة  أما  األخرى،  العامة 
فقد  القرية،  تخدمان  كانتا  واللتان  المحليتان 

الفائدة«. وعديمتي  فارغتين  أصبحتا 
أن  إلى  تقريرها  في  المفوضية  ــارت  وأش
الذين  وهم  بالعمل  بدؤوا  القواليش  »سكان 
وكان  القرية،  إلى  الحياة  إعادة  على  صمموا 
إعادة  مشروع  ــى،  األول مشاريعهم  بين  من 

الدروس  وتوفير  المهجورة  المدرسة  افتتاح 
المحليين«. لأطفال 

مجموعة  أفـــراد  بــيــن  ــن  م ــو  ه »مــحــمــد 
على  للمساعدة  نفسها  كرست  التي  القرويين 
جديد،  من  وتشغيلها  بالمدرسة  النهوض 
 15 من  أكثر  منذ  التدريس  في  يعمل  وهو 
لـ  والتاريخ  الجغرافيا  مادتَي  ويــدرس  عامًا 
إلى  عدنا  »عندما  يقول:  عائد،  طالب   100
تعرضت  الــمــدرســة  أن  وجــدنــا  القواليش، 
المدرسة  هذه  كانت  الجزئي،  والدمار  للنهب 
في  الــمــدارس  أفضل  من  ــدة  واح الصغيرة 

الصفر«. نبنيها من  اليوم  ونحن  المنطقة. 
المساعدات زيادة 

دعمها  »زادت  أنها  المفوضية  وأكــدت 
بثالثة  ليبيا  في  والعائدين  داخليًا  للنازحين 
وشملت  األخيرة،  الستة  األشهر  في  أضعاف 
المنزلية  ــمــواد  ال المقدمة،  الــمــســاعــدات 

األدوات  ــزم  وحـ ــرش  ــف ال مــثــل  ــة  األســاســي
في  للمساعدة  الــمــآوي  ومـــواد  المطبخية 
والمساعدات  الــمــدمــرة،  الــمــنــازل  إصـــالح 
األشد  الفئات  من  العائالت  لدعم  النقدية 

ضعفًا«.
مشروع   300 من  أكثر  المفوضية  وتنفذ 
المجتمعات  بمشاركة  البالد  في  األثر  سريع 

مع  وبالتشاور  داخليًا  والنازحين  المستضيفة 
ترميم  تشمل  والمحلية،  الوطنية  السلطات 
والمنشآت  ــدارس  ــم ال فــي  التحتية  البنى 
الطاقة  مولدات  لتوفير  الدعم  وتقديم  الطبية 

المحتاجة. للمجتمعات  المياه  ومضخات 
الصدى  فيها  يُسمع  التي  الممرات  وتشير 
مدرسة  في  االكتئاب  على  الباعثة  والصفوف 

في  بــالــطــالب  تعج  كــانــت  الــتــي  القواليش 
محمد  يواجهه  الذي  الموارد  لنقص  الماضي، 
الخاص  ما يدفعون من مالهم  فغالبًا  وزمالؤه، 
على  تعين  وقد  والقرطاسية،  الكتب  لتوفير 
ويرسموا  أيضًا  مبتكرين  يكونوا  أن  الطالب 
الجغرافيا  صــف  جـــدار  على  كبيرة  خــرائــط 

يستعملها محمد ليعرفهم على العالم.

تعليمية صعوبات 
على  العثور  الصعب  »مــن  محمد:  ويــقــول 
مــدرســيــن يــرغــبــون بــاالنــتــقــال إلـــى هــذه 
القليلون  المدرسون  ويعّلم  النائية.  المنطقة 
الطالب  يتمكن  لكي  متعددة  ــواد  م لدينا 
أهم  إلى  نفتقر  نحن  تعليمهم.  متابعة  من 
على  يؤثر  مما  للتعليم  األساسية  األدوات 

الطالب«.
تأثرت  الطالب  عالمات  أن  محمد  وأضــاف 

الصعبة  والظروف  الموارد  نقص  نتيجة  أيضًا 
فقدان  إزاء  بالقلق  يشعر  وهو  القرية،  في 
حال  في  التعليم،  لمتابعة  لحافزهم  الطالب 
المفوضية  وستوفر  الــوضــع.  تحسن  عــدم 
لكي  للمدرسة  مياه  ومضخة  جديدة  طاوالت 

تساعد في جهودهم.
تحديًا  أيضًا  األخــرى  الحياة  أوجــه  وتطرح 
فالمستشفى  الــقــوالــيــش،  فــي  للقرويين 
حوالي  تبعد  تعمل  تــزال  ما  التي  الوحيدة 
غالب  في  يتوفر  ال  الوقود  أن  كما  كلم،   80

بالرحلة. بالقيام  يأملون  للذين  األحيان 
عامًا،   80 العمر  من  البالغة  شريفة  وقالت 
ابنتي  أنجبت  »عندما  عمر:  حفيدها  حاملًة 
ألكثر  بالسيارة  السفر  عليها  تعين  حفيدي، 
وعندما  المستشفى.  إلى  للوصول  ساعة  من 
الطريق«. أننا فقدنا حفيدي على  وصلت ظننّا 
القواليش،  إلى  عائلتها  مع  عادت  عندما 
والحرق،  للنهب  تعرض  قد  منزلهم  أن  وجدوا 
لكن  بأنفسهم،  بنائه  إعــادة  عليهم  وتعين 
شريفة  ــإن  ف الصعوبات،  مــن  الــرغــم  على 
التي  القرية  في  الدمار  إصالح  على  مصممة 
تفكير  وهو  حياتها،  طوال  ديارها  اعتبرتها 

الذين عادوا. مشترك بين غالبية األشخاص 

ما يقال عن إعالن مكتب النائب العام أن قرار اإلفراج عن 
السابق،  النظام  مسؤولي  من  السياسيين  السجناء  من  عدد 
يطرح  دوردة،  أبوزيد  آنذاك  الخارجي  األمن  مدير  أبرزهم 
الخطوة كإفراج موقت »ألسباب  إلى هذه  السؤال: هل ينظر 
صحيّة«، أم كما اعتبرتها أطراف سياسية تحرًكا »على طريق 
المصالحة الوطنية«؟ فيما رافق السؤال تجدد دعوات البعض 

إلى تطبيق قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب.
المقرر اإلفراج عنهم جبريل  الذين من  ومن بين السجناء 
وعبدالحميد  اللموشي  ومحسن  الشاهد  وجمال  الكاديكي 
واألمن  العسكرية  االستخبارات  من  وآخرون  عمار،  أوحيدة 
قسم  رئيس  تصريحات  حسب  السابق،  النظام  في  الخارجي 

التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور.
الليبي  العام  النائب  مكتب  مطالبة  بعد  اإلفراج  قرار  وجاء 
بمتابعة  العدل،  لــوزارة  التابعة  السجناء  عن  اإلفــراج  لجنة 
لالستخبارات  التابعين  الضباط  السجناء من  ظروف عدد من 

في النظام الليبي السابق، والنظر فيها.

حالة صحية حرجة
إن  قال  ليبية،  إعالم  وسائل  عليه  نقلت  وحسبما  الصور، 
السجناء المفرج عنهم يمرون بظروف صحية حرجة، ويتلقون 
العالج داخل السجن منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن حالتهم 
الصحية تتطلب متابعة بشكل أدق، وظروف خاصة تستوجب 

نقلهم إلى مكان آخر بعيدًا عن السجن.
وسارع النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة فوزي العقاب، 
حكم  طور  من  الحدث  »ينقل  بأنه  اإلفــراج  قرار  اعتبار  إلى 
المصالحة  على  ويشجع  يدعو  سياسي  موقف  إلى  قضائي 
األمور  أهم  »من  القانون  دولة  أن  إلى  مشيرًا  الوطنية«، 
الجوهرية التي انطلقت من أجلها عملية التغيير التي تسعى 

إليها ثورة السابع عشر من فبراير«.
منطقة  أهالي  أصــدر  التوجّه،  هذا  لتعزيز  ــادرة  ب وفي 
المحجوب بمدينة مصراتة، بيانًا طالبوا فيه بإطالق »جميع 
الموجودين بسجون«  المساجين  السابق، من  النظام  أنصار 
الليبيين  بدماء  أياديهم  تتلطخ  لم  »ممن  وغيرها  المدينة 
يثبت  ولم   ،2011 العام  فبراير   17 ثورة  إبان  وأعراضهم 
تورطهم في ذلك، ومَن أمضوا محكوميتهم ولم يفرج عنهم 

حتى اآلن«.
قانون العفو العام

على الصعيد القانوني، أعاد قرار اإلفراج عن هؤالء السجناء 
الحديث عن قانون العفو العام، الذي أقره مجلس النواب في 
علي  النواب  مجلس  عضو  أشار  إذ   ،  2015 العام  من  يوليو 
التكبالي »إلى أن هده الخطوة تأخرت كثيرًا، وما كان يجب 
تأجيلها إلى هذا الوقت خاصة بعد صدور قانون العفو العام 

عن البرلمان الليبي، الذي يشمل هذه الفئة من الليبيين«.
الليبيين«  »جميع  مادة   11 في  جاء  الذي  القانون  ويمنح 
الفترة  خالل  المرتكبة،  الجرائم  عن  العام  العفو  في  الحق 
وانقضاء   ،2015 العام  في  2011 حتى صدوره  فبراير   5 من 
بها  المحكوم  العقوبات  وإسقاط  بشأنها  الجنائية  الدعوى 
السوابق  سجل  من  ومحوها  عليها  المترتبة  الجنائية  واآلثار 
الشروط  عليه  انطبقت  متى  بالعفو  للمشمول  الجنائية 

المحددة.
عن  ــراج  اإلف الدولة:  مجلس  رئيس  نائب  أيضًا..  اقــرأ 
على  يشجع  قضائي  قــرار  السابق  النظام  من  مسؤولين 

المصالحة
هذا  إصدار  أن  إلى  للقانون  التوضيحية  المذكرة  ولفتت 
القانون من شأنه أن يعيد ثقة قطاع عريض من الشعب في 
صفحة  لقتح  الماضي،  صفحة  يطوي  وأن  وأهدافها،  الثورة 
متضامن  أخوي  بشكل  جميعًا  الليبيون  فيها  يخطو  جديدة 

نحو التنمية والبناء في وطن يسع الجميع.
اللجنة  جــددت  السجناء،  عن  ــراج  اإلف قــرار  صــدور  وعقب 
للهيئات  األعلى  للمجلس  دعوتها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
تنفيذ  على  العمل  بسرعة  العام  النائب  ومكتب  القضائية 
النواب  مجلس  عن  الصادر  القانون  العام  العفو  قانون 
رأب  على  »يعمل  بأنه  القانون  هذا  بيان  في  واصفة  الليبي، 
المصالحة  تحقيق  في  ويسهم  االجتماعي  والشرخ  الصدع 
الوطنية الشاملة والسالم واالستقرار الوطني واألمن والسلم 

االجتماعي في ليبيا«.
ملتقى دكار والمصالحة

وفي مايو الماضي، دعا »ملتقى داكار« الذي ضم ممثلين 
بالنظام  مسؤولون  بينهم  من  الليبية،  األزمــة  أطــراف  عن 
مجلس  أصدره  الذي  العام  العفو  قانون  تفعيل  إلى  السابق، 
األجهزة  على  وتعميمه  الداخلية  لوائحه  ووضــع  النواب 
رين والنازحين في الداخل  القضائية، إضافة إلى عودة المهجَّ

والخارج وجبر ضررهم وتعويضهم ماديًّا ومعنويًّا.
النظام  في  المسؤولين  عن  ــراج  اإلف قــرار  أن  إلى  يشار 
السابق لم يكن األول من نوعه، إذ سبق للمدعي العسكري 
السابق  النظام  من  عسكريًّا   98 عن  بالعفو  قرارًا  أصدر  أن 
في  مصراتة  مدينة  في  العسكري  بالسجن  محتجزين  كانوا 
البلدي  المجلس  دعا  ووقتها  الماضي.  العام  من  أغسطس 
فتح صفحة جديدة من  إلى  والقبائل  المناطق  مصراتة »كل 
الصفح والعفو والتسامح والتصالح، والعمل على رأب الصدع 

ولم الشمل ونبذ الفرقة«.
إذا  بما  متعلًقا  السؤال  يبقى  اإلفــراج  قرار  تنفيذ  وحتى 
كان القرار منطلًقا من »أسباب صحية«، أم ستعقبه خطوات 
مماثلة على طريق تطبيق قانون العفو العام، وتوسيع دائرة 

المصالحة في البالد

إفراج صحي.. أم خطوة تضاف إلى رصيد املصالحة؟

متابعات05

 مدرسة القواليش كانت واحدة من أفضل 
المدارس في المنطقة.. واليوم يجري 

بناءها من الصفر

منذ عودته إلى القواليش درّس محمد 
الجغرافيا والتاريخ لـ 100 طالب عائد 

رغم الظروف الصعبة

 بيان من منطقة في مصراتة يطالب 
بإطالق جميع أنصار النظام السابق

 هل سيعقب اإلفراج خطوات أخرى 
على طريق تطبيق قانون العفو العام

القاهرة–الوسط

مدينة أشباح وسط أغصان الزيتون

سجناء النظام السابق

القواليش تبحث عن قبلة الحياة بعد طول هجر

أغلبية السكان فروا بعد سلسلة معارك شهدتها المنطقة خالل ثورة 17 فبراير

وتاورغاء  مصراتة  بين  الصلح  اتفاق  توقيع  رغم 
هو  األمني  الوضع  يزال  ما  الحالي،  الشهر  مطلع 
األهالي  واستقرار  عــودة  أمــام  األساسي  العائق 
لمتطلبات  تفتقد  تزال  ما  التي  تاورغاء  مدينة  في 

األساسية. الحياة 

تاورغاء تهيئة 
الوفاق  بحكومة  المحلي  الحكم  وزارة  وتسعى 
األهالي  وعودة  تاورغاء  مدينة  تهيئة  تسريع  إلى 
التي  األمنية  التحديات  رغم  ممكن  وقت  أقرب  في 
المحلي  الحكم  وزير  اجتماع  خالل  نفسها  فرضت 
لشؤون  الدولة  وزيــر  مع  قنصو،  بــداد  المفوض 
اإلثنين،  جاللة،  يوسف  والمهجرين  النازحين 
األساسية في  الخدمات  توفير  الوزيران سبل  وبحث 
عائقا  يشكل  والذي  األمن  توفير  وأهمها  تاورغاء، 

الشركات أمام عمل 
تاورغاء  المحلي  المجلس  رئيس  أن  إلى  يشار 
مصراتة  بلدية  وعميد  الشكشاك،  الرحمن  عبد 
بين  الصلح  ميثاق  على  وقعا  ــرواد،  ك مصطفى 
للعودة  رئيسية  نقاط   9 يتضمن  الذي  المدينتين، 
هذه  تقود  بأن  واسعة  آمال  وسط  الشمل،  ولم 
من  ألكثر  استمرت  إنسانية  مأساة  إلنهاء  الخطوة 
إنجاز  باتجاه  األمام  إلى  خطوة  وبالتالي  أعوام،   7

مصالحات أخرى، في غير مناطق من البالد.

عاجلة أولويات 
وفي  مصراتة،  تاورغاء  اتفاق  تنفيذ  متابعة  لجنة 
تنفيذ  على  اتفقت  المدينة،  في  لها  اجتماع  أول 
األمنية  األجهزة  تفعيل  في  متمثلة  عاجلة  أولويات 
المكلفة  الوسطى  العسكرية  المنطقة  من  بتاورغاء 
الالزمة  اإلجراءات  وتسهيل  تاورغاء،  منطقة  بتأمين 
عن  البحث  هيئة  خالل  من  المفقودين  عن  للبحث 

المفقودين، ومتابعة تنفيذها للمهام المنوطة بها.

العامة  الخدمات  شركة  لتقرير  اللجنة  واستمعت 
أعمالها  لمباشرة  جاهزيتها  ــدى  وم مصراتة، 
المالية،  الموارد  ضعف  نتيجة  فترة  منذ  المتوقفة 
ستعمل  التي  األمنية  األجهزة  غياب  إلى  باإلضافة 
اآلليات  حركة  لتسهيل  العمل،  فرق  تأمين  على 

المخلفات. وإزالة  المسارات  لفتح  والمعدات 
الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  للمجلس  وكان 
نائب  أجــرى  إذ  تــاورغــاء،  ملف  صعيد  على  تحرك 
إلى  تفقدية  زيــارة  معيتيق،  أحمد  المجلس  رئيس 
تنفيذ  متابعة  لجنة  مع  لقاء  وعقد  تاورغاء،  مدينة 
لبحث حلحلة بعض  تاورغاء ومصراتة  اتفاق مدينتي 
العراقيل التي تواجه عمل اللجنة.وتفقد النائب األول 
الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  لرئيس 
للوقوف  بالمدينة  والتعليمية  الصحية  المقار  بعض 

على أهم االحتياجات التي تحتاجها المدينة.
التي  بالجهود  الرئاسي  المجلس  عضو  وأشــاد 
قفل  ــل  أج مــن  الماضية  الــســنــوات  ــالل  خ بــذلــت 
لكل  رسالة  تبعث  خالله  من  ــذي  ال تــاورغــاء  ملف 
الملفات صعوبة  أكبر  تم طي  بأنه  والعالم  الليبيين 
السلم  تحقيق  في  به  يحتذى  مثال  سيصبح  الــذي 
المبادرات  بعض  برزت  المعوقات،  ورغم  االجتماعي. 
إذ  المدينة،  تأهيل  إعــادة  في  للمضي  الحكومية 
أعمال  بــدء  عن  للكهرباء  العامة  الشركة  أعلنت 
أن  إلى  مشيرة  الكهربائي،  التيار  وتوصيل  الصيانة 
وأبوقرين  مصراتة  من  الشركة  موظفي  من  عددا 
أعمال  بــدء  حضروا  والقداحية  ــزم  وزم والوشكة 

الصيانة.
جاب  النواب،  مجلس  عضو  دعا  األثناء،  هذه  في 
التعاون  إلى  تاورغاء  أهالي  جميع  الشيباني،  اهلل 
وتوحيد الجهود للخروج من المأزق وحل أزمة تاورغاء 

بشكل نهائي.
اتفاق  يقود  أن  آماال عريضة على  الليبيون  ويعقد 
نهائية  عودة  إلى  ومصراتة  تاورغاء  بين  المصالحة 
واستقرار لأهالي بعد أن توقفت رحلتهم منذ مطلع 

األحداث التي رافقت ثورة فبراير 2011.

عقبات في طريق استقرار أهالي تاورغاء
القاهرة – الوسط

القاهرة - الوسط

<    وفد إنساني تابع لألمم المتحدة خالل زيارة المدينة. <    أطفال القواليش.. ابتسامة أمل رغم والدة من رحم النزوح. 

<   سجناء من النظام السابق خالل إحدى جلسات المحاكمات

<    مسؤولون دوليون خالل زيارة مخيم طريق المطار لنازخي تاورغاء. 

املوقع اإللكتروني: www.alwasat.lyاخلميس
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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فصل  بإنهاء  ديمقراطيون  نواب  تعهد 
الحدود  عند  أسرهم  عن  المهاجرين  األطفال 
األولى،  السيدة  أطلقت  وقت  في  األميركية 
حد  لوضع  نادرة  دعوة سياسية  ترامب،  ميالنيا 
اعتبرتها  والتي  للجدل  المثيرة  الممارسة  لهذه 

األمم المتحدة »غير مقبولة«.
ما  في  التساهل«  »عدم  سياسة  وأثارت 
يتعلق بأمن الحدود التي طبقتها إدارة الرئيس 
في  أعضاء  حفيظة  ترامب  دونالد  األميركي 
حد  على  والجمهوري  الديمقراطي  الحزبين 
تحتفل  وقت  في  إضافيًا  صدى  واتخذت  سواء، 

الواليات المتحدة ب»عيد األب«.
تقدم  بعدما  ميركلي  جيف  السناتور  وقال 
الديمقراطيين على  النواب  جولة لمجموعة من 
"عدم  سياسة  »يسمونها  المكسيكية  الحدود 
عدم  هو  لها  األفضل  االسم  لكن  التساهل" 
اإلنسانية. ال يوجد أي منطق في هذه السياسة«.
وقام النواب بزيارة إلى فرع لمتجر »وولمارت« 
بعد  مهاجر  طفل   1500 نحو  حاليًا  فيه  يقيم 
فصلهم عن أسرهم، فيما أكد ميركلي أن »إيذاء 
غير  أمر  هو  تشريعية  مكاسب  لتحقيق  األطفال 

مقبول وشرير«.
لحقوق  السامي  المفوض  حّث  جنيف،  وفي 
الحسين،  رعد  زيد  المتحدة،  األمم  في  اإلنسان 
قائاًل  الممارسة  التوقف عن هذه  واشنطن على 
أي  تسعى  أن  »فكرة  جنيف  من  صدر  بيان  في 
األطفال  بإيذاء  التسبب  عبر  األهالي  لردع  دولة 
ودعا  مقبول«.  غير  أمر  هو  الطريقة  بهذه 
عن  الفوري  »التوقف  إلى  المتحدة  الواليات 

ممارسة الفصل القسري لهؤالء األطفال«.
األطفال،  من  مزيد  الستقبال  استعدادها  ومع 
قواعد  في  مخيمات  إلقامة  الحكومة  تخطط 

تم  أنه  الحكومة  وأفادت  تكساس.  في  عسكرية 
فصل نحو ألفي قاصر عن أهاليهم أو أولياء أمورهم 

البالغين مؤخرًا وذلك في غضون ستة أسابيع.
تتوقف  أن  يريد  بأنه  ترامب  أكد  وبينما 
على  اللوم  إلقاء  واصل  الفصل،  عمليات 
التي  األزمة  لتداعيات  الديمقراطية  المعارضة 

يشير منتقدوه إلى أنه هو من تسبب بها.
حاول  العميقة،  االنقسامات  وقع  وعلى 
الجمهوريون جاهدين التوصل إلى خطة بشأن 

الهجرة قابلة لالستمرار.
»انتهاك كبير«

الرئيس  جاكسون  شيال  النائبة  واتهمت 
األميركي بالكذب من خالل ادعائه بأن ما يقوم 
كان  لقانون  الحرفي  التطبيق  إال  ليس  هو  به 
يقول  ال  »الرئيس  وقالت  السابق.  في  موجودًا 
له  تسمح  سياسة  وال  قانون  يوجد  ال  الحقيقة. 

بأخذ األطفال من عائالتهم«.
وأضافت »بإمكاني أن أؤكد لكم أننا سنحارب 
حتى النهاية لوقف هذا البرنامج البشع والوضيع 
كبير  بانتهاك  ويتسبب  األطفال  يؤذي  الذي 

لهم«.
ديفيد  النائب  اعتبر  سابق،  وقت  وفي 
سيسلين أن هذه السياسة »تقوض القيم التي 
البلد«. وأضاف »رأينا الخوف  تأسس عليها هذا 
متى  يتساءلون  الذين  األطفال  هؤالء  أعين  في 
سيرون أهاليهم مجددًا. إنه أمر مخز ومعيب وال 

يتوافق مع قيم أميركا«.
السيدة األولى تدخل على الخط

ما  نادرًا  التي  ترامب،  زوجة  دعت  جهتها،  من 
بين  اتفاق  إلى  السياسية،  الشؤون  في  تتدخل 
الحزبين إلصالح المسألة دون أن تندد بسياسة 

»عدم التساهل«.
غريشام  ستيفاني  باسمها  المتحدثة  وقالت 
يتم  أطفال  رؤية  تكره  ترامب  »السيدة  إن 

فصلهم عن عائالتهم وتأمل بأن يتوصل طرفا 
مسألة  إلصالح  ناجح  )اتفاق(  إلى  الكونغرس 

الهجرة«.
وأضافت أن ميالنيا »تؤمن بضرورة أن نكون 
يحكم  أيضًا  لكن  القوانين  جميع  يتبع  بلدًا 

برأفة«.
أما الرئيس، فقال عبر »تويتر« الحًقا إن »على 
الحزب  في  نظرائهم  مع  العمل  الديمقراطيين 
وسالمة  أمن  بشأن  ما  )اتفاق(  على  الجمهوري 
الحدود. ال تنتظروا إلى ما بعد االنتخابات ألنكم 

ستخسرون«.

إثارة  ويعد ملف الهجرة بين المسائل األكثر 
لالنقسامات التي تخيم على إدارة ترامب. وارتفع 
عدد عمليات الفصل هذه منذ مايو، عندما أعلن 
سيتم  أنه  سيشنز  جيف  األميركي  العدل  وزير 
توقيف جميع المهاجرين الذين يعبرون الحدود 
شرعي،  غير  بشكل  المكسيك  مع  األميركية 
طالبي  من  البالغون  كان  إذا  عما  النظر  بغض 

اللجوء.
وبما أنه ال يمكن إرسال األطفال إلى المنشآت 
حيث يتم احتجاز أهاليهم، فبالتالي يتم فصلهم 
األكاديمية  حذرت  ما  وهو  لإليواء،  مراكز  في 

األميركية لطب األطفال من أنه يتسبب بـ»أذى 
ال يمكن تداركه« لألطفال.

والشهر الماضي، انتحر طالب لجوء قادم من 
هندوراس أثناء احتجازه بعدما فصلته السلطات 
العمر  من  البالغ  وطفله  زوجته  عن  األميركية 
ثالث سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة »واشنطن 

بوست«.
نيلسن  كيرستن  القومي  األمن  وزيرة  لكن 
لفصل  سياسة  لدينا  توجد  »ال  أنه  على  أصرت 
»بالنسبة  وأضافت  الحدود«.  على  العائالت 
نقاط  عند  اللجوء  يطلبون  الذي  لألشخاص 

الدخول، لقد واصلنا السياسة المطبقة من قبل 
)العائالت( إال في حال  إدارات سابقة وال نفصل 
عالقة  هناك  تكن  لم  أو  خطر  في  الطفل  كان 
وصاية )قانونية( بين أفراد العائلة، أو إذا كان 

البالغ خرق القانون«.
انتقادات من الجمهوريين

ترامب  حزب  من  الجمهوريين  بعض  حتى 
السياسة.  هذه  عن  التوقف  ضرورة  على  أكدوا 
»بي  لشبكة  كولينز  يوزان  السناتورة  وقالت 
عن  األطفال  فصل  قررت  اإلدارة  إن  سي«  بي 
عائالتهم في محاولة لبعث رسالة مفادها »إذا 
انتزاعهم  سيتم  أطفال  برفقة  الحدود  عبرتم 

منكم«.
بصدمة  »تتسبب  ممارسة  هذه  أن  ورأت 
بريئين  ضحايا  يعدون  الذين  لألطفال 

البلد«. هذا  في  قيمنا  مع  وتتعارض 
الرئيس  زوجة  بوش،  لورا  حتى  تتردد  ولم 
عن  اإلعراب  في  االبن  بوش  جورج  السابق 
تعيش  التي  بوش  وقالت  للسياسة.  رفضها 
»واشنطن  نشرته  رأي  مقال  في  تكساس  في 
وحماية  تعزيز  إلى  الحاجة  »أقدر  بوست«، 
التساهل  عدم  سياسة  لكن  الدولية  حدودنا 

قلبي«. وتفطر  أخالقية  وغير  وحشية  هذه 
بيل  السابق  الديمقراطي  الرئيس  وأكد 
األطفال  استخدام  عدم  »يجب  أنه  كلينتون 
إعادة  تؤكد  أن  ويجب  للتفاوض.  كأداة 
أميركا  إيمان  عائالتهم  مع  توحيدهم 
يحبون  الذين  األهالي  لجميع  ودعمها 

أطفالهم«.
األزمة  على  األضواء  سلطت  حادثة  وفي 
حتفهم  مهاجرين  خمسة  لقي  أكبر،  بشكل 
وأصيب عدد آخر بجروح األحد بعدما الحقهم 
بالسيارات  بمطاردة  الحدود  دوريات  عناصر 
انتهت بحادث تصادم، وفق ما ذكرت وسائل 

محلية. إعالم 

واشنطن–وكاالت
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االشتراكيون في إسبانيا ينهون أزمة »أكواريوس«

ميركل تلتقي ماكرون وسط أزمة الهجرة قبل قمة االتحاد األوروبي

طموحات الرئيس الفرنسي.
وأعربت باريس اإلثنين عن األمل في التوصل إلى »اتفاق 
يجب أن يكون كبيرًا« في هذا المجال. إال أن البوادر تشير 
التطلعات  مع  قياسَا  متواضعة  ستكون  التسوية  أن  إلى 
الفرنسية. وقد حذرت ميركل بأنها ستقبل بميزانية لمنطقة 
اليورو ال تتخطى بضع عشرات مليارات اليورو، بعدما كانت 

باريس تدعو إلى مئات المليارات.
الذي  األيمن  جناحها  بين  مأزق  في  واقعة  وميركل 
دول جنوب  الدفع عوضًا عن  إلى  ألمانيا  أن تضطر  يخشى 
االشتراكي  األيسر  وجناحها  اإلنفاق،  في  تسرف  التي  أوروبا 
المواقف  الذي يطالبها بتجنب »البخل« ودعم  الديمقراطي 
الفرنسية. ومن المتوقع أيضَا أن يتفق البلدان على قاعدة 

برلين–وكاالت

بوغوتا–وكاالتبكين–وكاالت

فتح  باتًا  رفضًا  ترفض  والمجر  بولندا  مثل  دواًل  أن  لو 
المهاجرين. أمام  حدودها 

حوافز
عامًا   13 نحو  منذ  ألمانيا  قيادة  تتولى  التي  وميركل 
قمة  خالل  حد  أقصى  على  تقدم  تحقيق  إلى  ماسة  بحاجة 

االتحاد األوروبي في بروكسل يومي 28 و29 يونيو.
جناح  يمثل  الذي  سيهوفر  هورست  داخليتها  وزير  وكان 
القمة  اليمين في تحالفها الحكومي أمهلها أسبوعين حتى 
أوروبية  بلدان  من  القادمين  المهاجرين  تدفق  من  للحد 
»بالطرد  المقبل  يوليو  مطلع  من  اعتبارًا  سيأمر  وإال  أخرى 
بلد  من  ألمانيا  إلى  القادمين  اللجوء  طالبي  لكل  الفوري« 
في  بما  قراره  لعواقب  قلًقا  سيهوفر  يبدو  وال  آخر.  أوروبي 
في  الحكومي  اإلئتالف  انهيار  يعني  الذي  األمر  إقالته  ذلك 
االقتصاد األول في أوروبا. ويتمسك وزير الداخلية األلماني 
له،  يصلون  الذين  البلد  في  المهاجرين  بقاء  بضرورة 
الدول  بقية  على  توزيعهم الحًقا  وعدم  أواليونان،  كإيطاليا 
تلك  حكومات  عليه  تتفق  تفاوضي  حل  إطار  في  األوروبية 
األوروبيين  بين  اتفاق  إلى  التوصل  أحد  يتوقع  وال  الدول. 
تنص  التي  دبلن  اتفاقية  إصالح  حول  يونيو  نهاية  بحلول 

على إعادة طالبي اللجوء إلى بلد الوصول.
كبير  تعزيز  على  تتفقا  أن  يمكن  وبرلين  باريس  أن  إال 
على  دوريات  تسيير  عن  المسؤولة  »فرونتكس«  لوكالة 
السواحل األوروبية، وإقامة مراكز لفرز المهاجرين في إفريقيا 
اتفاقات  إقامة  المستشارة  تريد  كما  اللجوء.  حق  وتوحيد 
ثنائية إلعادة المهاجرين مع دول الوصول إيطاليا واليونان.

»اتفاق كبير«
الثالثاء  تسوية  إلى  التوصل  يتم  أن  المفترض  من  وكان 
إنشاء  سيّما  وال  اليورو  منطقة  إصالح  حول  برلين  في 
ميزانية مستقلة تمنحها قدرة على االستثمار، وهو من أكبر 

الشركات. وآخر ملف أساسي  الضرائب على  مشتركة بشأن 
األوروبي في  الدفاع  تعزيز  اللقاء سيكون  سيتم بحثه خالل 

وقت يهدد ترامب بخفض تمويل حلف األطلسي.
إلى  الداعي  الفرنسي  للطرح  »تأييدها«  ميركل  وأبدت 
استحداث »مبادرة تدخل أوروبية« تكون بمثابة هيئة أركان 
وتأمل  وبريطانيا.  ألمانيا  بينها  بلدان  عشرة  تضم  أزمة 
لوضع  برلين  مع  الثالثاء  اتفاق  إلى  التوصل  في  باريس 

المشروع حيز التنفيذ اعتبارَا من يونيو.
ترامب ينتقد ميركل

خط  على  اإلثنين  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  ودخل 
األزمة السياسية الدائرة في ألمانيا حول ملف الهجرة معتبرًا 

أن األلمان »ينقلبون« ضد ميركل بسبب هذه المسألة.
على  ينقلب  األلماني  »الشعب  تغريدة  في  ترامب  وكتب 
برلين.  في  أساسًا  الهش  التحالف  الهجرة  تهز  فيما  قادته 
كل  في  كبير  خطأ  جدًا.  مرتفع  ألمانيا  في  الجريمة  معدل 
أنحاء أوروبا السماح بدخول ماليين األشخاص الذين غيروا 
الرئيس األميركي »ال  الحد وبعنف ثقافتهم«. وأضاف  لهذا 
نريد أن يحصل معنا ما يحصل في ملف الهجرة في أوروبا«.

أزمة »أكواريوس«
االشتراكي  برئاسة  اإلسبانية  الحكومة  أكدت  ناحيتها،  من 
بيدرو سانشيز اإلثنين أن نحو نصف المهاجرين الـ630 الذين 
تم إنقاذهم على متن السفينة »أكواريوس« ووصلوا األحد إلى 

مرفأ بلنسية األسباني، يريدون طلب اللجوء في فرنسا.
السفينة  أنقذتهم  مهاجرًا   630 األحد  ووصل 
إلى  الليبية،  السواحل  قبالة  9-10 يونيو  ليل  »أكواريوس« 

بلنسية في أسبانيا بعد رفض إيطاليا ومالطا استقبالهم.
وأوضحت الحكومة األسبانية اإلثنين أنه سيتم منح هؤالء 
 45 لمدة  إسبانيا  إلى  استثنائي  دخول  »إذن  المهاجرين 
يومًا ألسباب إنسانية«، في وقت يتمّ التحقق من وضعهم.

الرئيس  ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة  التقت 
سعيًا  برلين  في  الثالثاء  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
االتحاد  قمة  من  أيام  عشرة  قبل  موحدة  جبهة  إلظهار 
أوروبا بعد بريكست  األوروبي، واتفقا على ضرورة إصالح 

الهجرة. مسألة  حول  السياسية  والتوترات 
في  المستشارة  باتت  وقت  في  المسؤوالن  واجتمع 
داخليتها  وزارة  مع  الخالف  بسبب  داخليًا  ضعيف  موقع 
من  الموقف  بسبب  الحكومي  التحالف  في  وشريكها 
أكثر تشددًا في  بإجراءات  األخير  الهجرة، ومطالبة  قضية 

المهاجرين. مواجهة 
منطقة  إصالح  موضوع  على  الهجرة  مسألة  وطغت 
فيه  تلقي  وقت  في  الفرنسية-األلمانية،  القمة  في  اليورو 
الوحدة  على  الالجئين من جديد بظاللها  استقبال  مسألة 
األوروبية وتضع اإلئتالف الحكومي في ألمانيا أمام اختبار 

صعب.
أعداد  سنوات  منذ  إليها  تتدفق  التي  إيطاليا  وكانت 
بعد  التكتل  داخل  أزمة جديدة  أثارت  الالجئين  من  كبيرة 
سالفيني،  ماتيو  المتطرف،  اليميني  داخليتها  وزير  قرار 
من  قادمين  مهاجرين  تحمل  سفينة  استقبال  رفض 

أفريقيا.
شخصًا   630 عددهم  البالغ  المهاجرين  استقبال  وتم 
أمضوا  أن  بعد  األحد  أسبانيا  في  المطاف  نهاية  في 
البحر  في  »أكواريوس«  السفينة  متن  على  أسبوعًا 

المتوسط.
أن  وهي  جوهرية،  نقطة  على  وماكرون  ميركل  ويتفق 
وبالتالي  أوروبية،  تكون  أن  يجب  الهجرة  مسألة  إدارة 
حتى  الجميع،  من  مقبول  إصالح  لصياغة  يسعيان  فهما 

جينبينغ  شي  الصيني  الرئيس  استقبل 
الثالثاء في بكين كيم جون أون، بعد أسبوع 
الكوري  الزعيم  جمعت  تاريخية  قمة  على 
ترامب  دونالد  األميركي  بالرئيس  الشمالي 
الرسمي  التلفزيون  بحسب  سنغافورة،  في 

الصيني.
»سي  الحكومية  التلفزيون  محطة  وبثت 
سي تي في« مشاهد للزعيمين مع زوجتيهما 

خالل مراسم استقبال في قصر الشعب.
وتأتي هذه الزيارة غير المعلنة في الوقت 
مع  حادًا  تصعيدًا  بكين  فيه  تخوض  الذي 
مما  البلدين  بين  تجاري  خالف  حول  ترامب 
المالية  األسواق  أداء  تراجع  إلى  الثالثاء  أدى 

في العالم.
تعلن  الصينية  الحكومة  كانت  أن  وبعد 
بالده،  إلى  كيم  عودة  بعد  الزيارة  عادة عن 
أفادت وسائل اإلعالم عن وجوده الثالثاء لكن 
كان  إذا  ما  أو  أعماله  أن تكشف جدول  دون 

سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وأعلن 
تساهم  بأن  »نأمل  شوانغ:  جينغ  الصينية 
الزيارة في توطيد العالقة بين الصين  هذه 
االستراتيجي  وتواصلنا  الشمالية  وكوريا 
حول القضايا الكبرى من أجل تعزيز السالم 

واالستقرار في المنطقة«.
وسيارات  النقل  عربات  عشرات  وكانت 
بحلول  متوقفة  مدرعة  وأخرى  الشرطة 
الثالثاء بالقرب من المقر الرسمي في  ظهر 
كيم  أقام  حيث  بكين  وسط  في  دياويوتاي 

قباًل.
وهي ثالث زيارة يقوم بها الزعيم الكوري 
أشهر.  ثالثة  من  أقل  في  للصين  الشمالي 
ففي نهاية مارس قصد بكين في أول رحلة 
في  السلطة  إلى  وصوله  منذ  الخارج  إلى  له 

زار مدينة داليان  2011، ثم في مايو  نهاية 
الساحلية بشمال شرق الصين.

مع  محادثات  األولى  زيارته  خالل  وأجرى 
لقاء  أول  في  جينبينغ  شي  الصيني  الرئيس 
يعقد بينهما منذ تسلم كالهما زمام الحكم 

في مطلع العقد.
حليفها  على  تأخذ  يانغ  بيونغ  وكانت 
إرغام  إلى  الرامية  الدولية  العقوبات  تطبيق 
برنامجها  عن  التخلي  على  الشمالية  كوريا 
تليين  على  للحصول  كيم  ويسعى  النووي. 
بالتخلي  وعوده  لقاء  االقتصادية  العقوبات 
على  الحصول  ويأمل  النووية،  األسلحة  عن 

دعم الصين لمساعيه.
في الوقت المناسب

على  اعتبرت  الصينية  الدبلوماسية  وكانت 
غرار روسيا األسبوع الماضي أن بإمكان األمم 
إذا  العقوبات  احتمال تخفيف  المتحدة درس 

ما التزمت بيونغ يانغ بواجباتها.

وأبلغت الصين، حليفة بيونغ يانغ الرئيسة 
بشكل   ،)1953-1950( الكورية  الحرب  منذ 
في  أساسي  دور  لعب  تريد  أنها  واضح 
المساعي  تولي  بإصرار  عارضة  المفاوضات، 

الدبلوماسية.
ترامب  بين  التاريخية  القمة  وأفضت 
إلى  سنغافورة  في  الماضي  األسبوع  وكيم 
إعالن أكد فيه الزعيم الكوري الشمالي مرة 
نزع  حيال  والثابت  الحازم  »التزامه  جديدة 

السالح النووي من شبه الجزيرة« الكورية.
الصيغة  هذه  الخبراء  بعض  وانتقد 
تفسيرات  تحمل  أن  يمكن  التي  المبهمة 
مختلفة، مشيرين إلى أنها تكرر وعدًا قطعه 

هذا البلد في الماضي دون أن ينفذه.
مايك  األميركي  الخارجية  وزير  أن  غير 
االقتصادية  العقوبات  رفع  استبعد  بومبيو 
بسبب  الشمال  على  المفروضة  الصارمة 
نزع سالحه  قبل  والبالستية  النووية  تجاربه 

النووي بالكامل.
مطلع  في  الحكم  توليه  منذ  ترامب  ودعا 
2017 الصين إلى تطبيق العقوبات الدولية 
على كوريا الشمالية لحملها على الرضوخ، إال 
أن البلدين باتا اآلن على شفير حرب تجارية، 
فقد نددت بكين الثالثاء بـ»ابتزاز« من قبل 
واشنطن التي هددت بفرض رسوم بعشرات 

مليارات الدوالرات على واردات من الصين.

نهج يجب اتباعه
المستقل  السياسي  المحلل  بو  هوا  ويقول 
بالنسبة  األولوية  إن  الصينية  العاصمة  في 
إلى شي وكيم هي االتفاق حول النهج الذي 

يجب اتباعه.
هناك  تكون  أن  »يمكن  هوا:  وصرح 
والواليات  الشمالية  كوريا  بين  خالفات 
النووية  األسلحة  نزع  عملية  حول  المتحدة 
منه  التحقق  يمكن  نزعًا  تريد  واشنطن  ألن 
وال رجوع عنه، ومن الصعب على كيم تقبل 

ذلك«.
وكوريا  الصين  فإن  »بالتالي  وأضاف: 
وإعداد  تواصلهما  تعزيز  تريدان  الشمالية 
استراتيجية شاملة في عالقاتهما مع الواليات 

المتحدة«.
باستمرار  تدعو  كانت  الصين  أن  ورغم 
برامجها  عن  للتخلي  الصغيرة  جارتها 
كذلك  دعت  أنها  إال  والبالستية،  النووية 
الشماليون  الكوريون  الحوار حين كان  إلى 

التهديدات. يتبادلون  واألميركيون 
تعليق  الماضي  العام  بكين  وعرضت 
لقاء  الشمالي  الكوري  النووي  البرنامج 
المشتركة  العسكرية  المناورات  وقف 
تنازل  وهو  الجنوبية،  الكورية  األميركية 
األسبوع  المطاف  نهاية  في  ترامب  قدمه 
الماضي، مضيفًا حتى أن القوات األميركية 
تنسحب  قد  الجنوبية  كوريا  في  المنتشرة 

. مستقباًل

دوكي  إيفان  المتشدد  اليميني  المحافظ  فوز  أثار 
مع  مسبوقة  غير  منافسة  بعد  كولومبيا،  في  بالرئاسة 
مع  السالم  اتفاق  مستقبل  بشأن  حقيقية  مخاوف  اليسار، 
حملته  بنى  أن  بعد  فارك  حركة  من  السابقين  المتمردين 
االتفاق  على  »تصحيحات«  بإدخال  المطالبة  أساس  على 

الذي قال إنه تساهل مع »جرائم المتمردين«.
ألفارو  السابق  للرئيس  السياسي  الوريث  دوكي،  وقال 
عام  وقع  الذي  التاريخي  لالتفاق  بشدة  والمعارض  أوريبي 
الثورية  المسلحة  القوات  حركة  سالح  نزع  وأتاح   2016
فوزه  بعد  قال  سياسي،  حزب  إلى  وتحويلها  الكولومبية 
والذي  به  حلمنا  الذي  السالم  »هذا  األحد،  االنتخابات  في 
الضحايا  لجعل  تصحيحات  عليه  ستدخل  تعديالت،  يتطلب 

والتعويض«. والعدالة  الحقيقة  العملية وضمان  قلب  في 
وحصل دوكي )41 عامًا(، مرشح »الوسط الديمقراطي«، 
المئة  41,8 في  مقابل  األصوات  المئة من  53,98 في  على 
»كولومبيا  حركة  عن  عامًا(   58( بترو  غوستافو  لمنافسه 
من  المرحلة  هذه  إلى  يصل  يساري  مرشح  أول  اإلنسانية«، 

السباق الرئاسي، األول منذ توقيع اتفاق السالم.
بلدية  رئيس  وقال  بـ»فوزه«  الفور  على  خصمه  وأقر 
بوغوتا السابق والمقاتل السابق في حركة »إم 19« التي تم 

المعارضة«. اليوم  )...( ونحن  حلها »أنت رئيس كولومبيا 
»لزوم  إلى  الجديد  الرئيس  فارك  حزب  دعا  جانبه،  من 
المنطق« بعد إعالنه عن نيته »تصحيح« اتفاق السالم الذي 

حظى بدعم دولي، خاصة في أميركا الالتينية.
في  )فارك(  المشتركة«  الثورية  البديلة  »القوة  وأعلنت 
ما  نفسه.  المنطق  يفرض  أن  الضروري  »من  أنه،  بيان 
البلد هو سالم شامل يقودنا إلى المصالحة المرجوة  يطلبه 
برنامجًا  يكون  أن  يمكن  ال  الهدف  هذا  على  االلتفاف   )...(

الرئيس. لقاًء مع  حكوميًا«، وطلبت 
بتعديل  تعهد  الذي  دوكي  أصبح  االنتخابات،  في  وبفوزه 
شديدة  ويعتبرها  البلد  في  شديدًا  استقطابًا  أثارت  وثيقة 
رئيس  أصغر  السابقين،  المتمردين  قادة  حيال  التساهل 
من  الـ42  دوكي  وسيتم   .1872 منذ  كولومبيا  في  سنًا 

فوز املحافظ دوكي برئاسة كولومبيا 
يهدد اتفاق السالم مع فارك

مانويل  يخلف خوان  أن  على  أغسطس،  األول من  في  العمر 
أول  انتخبت  ومعه  ذاته.  الشهر  من  السابع  في  سانتوس 
كانت  التي  راميريز  لوسيا  مارتا  وهي  للرئيس،  نائبة  امرأة 
أيضًا أول امرأة وزيرة للدفاع في كولومبيا خالل العام األول 

من رئاسة أوريبي )2010-2002(.
أعلن في وقت  لوندونو  فارك رودريغو  وكان رئيس حزب 
في  هدوًءا  األكثر  االنتخابات  »عاشت  كولومبيا  أن  سابق 
دعونا   )...( ثمارها  تحمل  السالم  عملية  األخيرة،  العقود 

الجديد«. الرئيس  ونهنئ  الغالبية  قرار  نحترم 
بأنها  الرئاسية  االنتخابات  عامًا(   66( سانتوس  ووصف 
في  لفارك  قائد سابق  مرة صوت  مؤكدًا »ألول  »تاريخية«، 
زعيمًا  وبصفته  أسلحة  بدون  الديمقراطية،  احترام  ظل 

سياسي«. لحزب 
كان  الذي  االتفاق  جراء  واليته  المنتهية  الرئيس  ونال 
تدني  أيضًا  كلفه  لكنه  للسالم،  نوبل  جائزة  مهندسه 
سكانه  عدد  يبلغ  بلد  في  المعارضين  من   80% مع  شعبيته 
49 مليون نسمة. ولم يكن الدستور يسمح له بالترشح بعد 

.2010 منذ  متتاليتين  واليتين 
وأنهى االتفاق مع »القوات المسلحة الثورية الكولومبية« 
مواجهات  »فارك«،  ذاته  المختصر  باالسم  احتفظت  التي 
استمرت ألكثر من 52 عامًا، لكن كولومبيا تجد صعوبة في 

النزاع. الخروج من حقبة 

الرئيس الصيني يستقبل »كيم« ويعلن دعم الجهود الدبلوماسية

< شاشة ضخمة في بكين تعرض استقبال الرئيس الصيني للزعيم الكوري الشمالي  

<  الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة األلمانية أنغيال ميركل

نحو ألفي قاصر يعيشون في مراكز إيواء

دعوة إدارة ترامب إليقاف فصل أطفال املهاجرين عن أسرهم
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القوات اليمنية تتقدم نحو الحديدة والحوثيون يهددون بحرب شوارع
سيطرت القوات الموالية للحكومة اليمنية والمدعومة 
من التحالف العسكري بقيادة السعودية على مطار 
الحديدة أمس األربعاء، حسب ما أعلن ضابط إماراتي 
رفيع المستوى في التحالف، بعد أسبوع من المعارك 
مع المتمردين الحوثيين قتل فيها نحو 350 شخصًا 

من الطرفين.
وفي تسجيل فيديو نشرته وكالة األنباء اإلماراتية 
على حسابها على موقع »تويتر«، قال العميد الركن 
التحالف  قوات  قائد  الشحي،  السالم  عبد  اإلماراتي، 
مطار  تحرير   )...( »تم  لليمن  الغربي  الساحل  في 
بالكامل  المطار  تطهير  »تم  وأضــاف  الحديدة«. 

والسيطرة عليه«.
الموالية  القوات  في  عسكري  مصدر  أكد  كما 
للحكومة اليمنية السيطرة على المطار، وأعلن عن 
انتقال المواجهات إلى شارع الكورنيش المؤدي إلى 

ميناء الحديدة، على بعد نحو ثمانية كيلومترات.
الحوثيين  المتمردين  فإن  المصدر،  وبحسب 
تمركزوا وسط األحياء الجنوبية والغربية في المدينة 
لمنع القوات الموالية للحكومة من التقدم نحو الميناء 
نحو  يوفر  والذي  الساحلية،  للمدينة  االستراتيجي 

سبعين في المائة من واردات اليمن.
اليمنية دخلت  للحكومة  الموالية  القوات  وكانت 
الحديدة  مدينة  جنوب  في  الواقع  المطار  الثالثاء 
بعد نحو أسبوع من المعارك عند أطرافه، في وقت 
بدت فيه المدينة االستراتيجية وكأنها تستعد لحرب 
تجنب  تسوية  إلى  التوصل  فرص  تراجع  مع  شوارع 
المدينة المعارك من خالل وساطة يقوم بها مبعوث 

األمم المتحدة.
وأفادت مصادر طبية يمنية في محافظة الحديدة 
 156 جثث  وصلت  الماضية،  ساعة   48 ال  في  أنه 

بينما  المحافظة،  مستشفيات  إلى  حوثيًا  متمردًا 
أصيب العشرات من المتمردين في معارك في محيط 
القوات  من  شخصًا   28 قتل  كما  المطار.  وداخــل 
الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية 

واإلمارات.
العسكري  الهجوم  بدء  منذ  القتلى  عدد  وارتفع 
الطرفين.  من  شخصًا   348 إلى  الماضي  األسبوع 
التحالف  في  الرئيسي  الشريك  اإلمــارات،  وأعلنت 
الموالية  القوات  تقود  والتي  اليمن  في  العسكري 
الهجوم  بداية  في  الحديدة،  معارك  في  للحكومة 
نحو مدينة الحديدة في 13 يونيو مقتل أربعة من 

جنودها، دون أن تحدد ظروف مقتلهم.
في  قرقاش  أنور  اإلماراتي  الخارجية  وزير  وكتب 
باللغة  »تويتر«  موقع  على  حسابه  على  تغريدة 
النهاية  بداية  هو  الحديدة  »تحرير  اإلنجليزية 
بين  هو  اليمن  في  »الخيار  أن  مؤكدًا  للحرب«، 
الدولة والميليشيا وبين النظام والعنف وبين السالم 
والحرب«. وأضاف »ال يمكن ل %3 من اليمنيين أن 
يتحكموا بمصير األمة« في إشارة إلى الحوثيين الذين 
تتهمهم السعودية واإلمارات بأنهم يحظون بدعم 
باليستية  بصواريخ  تزويدهم  ذلك  في  بما  إيراني، 
استهدفت المدن السعودية ومنشآت نفطية. وكانت 
اإلمارات جمعت ثالث قوى غير متجانسة ضمن قوة 
واحدة تحت مسمى »المقاومة اليمنية« من أجل شن 
العملية في الساحل الغربي في اليمن باتجاه مدينة 

الحديدة.
وتضم هذه القوة »ألوية العمالقة« التي ينخرط 
في  كانوا  الذين  الجنوبيين  المقاتلين  آالف  فيها 
اليمني،  الجيش  النخبة في  قوة  السابق عناصر في 
و»المقاومة التهامية« التي تضم عسكريين من أبناء 
الحديدة الموالين لسلطة الرئيس المعترف به عبد 

ربه منصور هادي.

وثالث هذه القوى هي »المقاومة الوطنية« التي 
شقيق  نجل  صالح،  اهلل  عبد  محمد  طارق  يقودها 
على  قتل  الذي  عبداهلل صالح  علي  السابق  الرئيس 
ديسمبر  في  السابقين،  حلفائه  الحوثيين،  أيــدي 
2017. وشاركت قوات طارق صالح في القتال رغم أنه 

ال يعترف بسلطة الرئيس هادي.
ال حل في األفق

مارتن  اليمن،  إلى  المتحدة  األمــم  مبعوث  وكــان 
بدون  الثالثاء  صنعاء  العاصمة  غادر  قد  غريفيث، 

المتمردين  مع  محادثات  ختام  في  بتصريح،  اإلدالء 
استمرت ثالثة أيام سعى خاللها للتوصل إلى اتفاق 

حول مدينة الحديدة لتجنيبها الحرب.
في  الحديدة  محافظة  في  العنف  أعمال  ودفعت 
شهر  في  للنزوح  شخص  ألف   32 نحو  اليمن  غرب 
يونيو الحالي، بحسب ما أعلنت األمم المتحدة، بينهم 
أكثر من ثالثة آالف شخص في مدينة الحديدة، مركز 

المحافظة.
غالبية  منه  تدخل  رئيسيًا  ميناًء  المدينة  وتضم 

الموجهة  والغذائية  التجارية  والمواد  المساعدات 
إلى ماليين السكان في البلد الذي يعاني من أزمة 
إنسانية كبيرة ويهدد شبح المجاعة نحو 8 ماليين من 
سكانه. لكن التحالف العسكري الذي يضم اإلمارات 
يرى فيه منطلقًا لعمليات عسكرية يشنّها الحوثيون 
على سفن في البحر األحمر ولتهريب الصواريخ التي 
استخدام  الحوثيون  وينفي  السعودية.  على  تطلق 
الميناء لتهريب الصواريخ اإليرانية، وهددوا بتصعيد 

هجومهم على القوات السعودية.

لألمم  الميناء  إدارة  تسليم  إلى  التحالف  ويدعو 
لوقف  دوليًا  بها  المعترف  للحكومة  أو  المتحدة 
الهجوم  أّكدت االثنين أن  الهجوم. وكانت اإلمارات 
انسحب  إذا  إال  يتوقف  لن  الحديدة  ميناء  باتجاه 

المتمردون من المدينة من دون شرط.
أن  دولية  ومنظمات  المتحدة  األمــم  وتخشى 
تدفق  وقف  إلى  الحديدة  مدينة  في  الحرب  تؤدي 
إلى  سعتا  ــارات  واإلم السعودية  لكن  المساعدات، 
طمأنة المجتمع الدولي عبر اإلعالن عن خطة لنقل 

المساعدات في حال توقف العمل في الميناء.
دعم فرنسي

المتحدة  الواليات  وأشارت تقارير صحفية غربية أن 
رفضت توفير مساعدات استخباراتية لتحديد األهداف 
دفع  ما  وهو  اليمنيين،  وحلفاءها  اإلماراتية  للقوات 
أبوظبي لطلب المساعدة من فرنسا التي وافقت على 
في  الخسائر  تقليل  بزعم  اللوجستي  العون  تقديم 

صفوف المدنيين.
التي  الحديدة  مدينة  على  السيطرة  وستمثل 
تحققت،  حال  في  شخص،  ألف   600 نحو  يسكنها 
بها  المعترف  السلطة  لقوات  عسكري  انتصار  أكبر 
استعادة هذه  منذ  المتمردين،  مواجهة  في  دوليًا 
في  الحوثيين  أيدي  من  محافظات  خمس  القوات 
2015. ويشهد اليمن منذ العام 2014 حربًا بين 
للرئيس  الموالية  والقوات  الحوثيين  المتمردين 
اليمني عبد ربه منصور هادي، تصاعدت مع تدخل 
مارس  في  عسكري  تحالف  رأس  على  السعودية 
بعدما  دوليًا  بها  المعترف  للحكومة  دعمًا   2015
تمكن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة 

من البالد بينها العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع منذ التدخل السعودي إلى مقتل نحو 
تعتبرها  إنسانية  أزمة  في ظل  آالف شخص  عشرة 

األمم المتحدة األسوأ في العالم حاليا.

اإلمارات تعلن »بداية النهاية«

 < قوات موالية للحكومة اليمنية المدعومة دوليا في منطقة مطار الحديدة

 < الملك عبداهلل الثاني يستقبل نتانياهو في عمان

 < انفجار في مدينة غزة على اثر ضربة جوية اسرائيلية

 <إردوغان

 < الملك عبد اهلل في أعقاب مباحثات مفاجئة مع نتانياهو

غزة أوًل »في صفقة القرن«

لقاء نادر بني امللك عبد الله ونتانياهو
واالحتالل يقصف غزة ردًا على الطائرات الورقية

الرئيس  إدارة  المقترحة من  القرن«  الحديث عن »صفقة  عاد 
دونالد ترامب للتوصل لتسوية للصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي 
المبعوثان  الثالثاء  أطلقها  جولة  إثر  مجددًا  الواجهة  إلى 
الشرق  في  غرينبالت  وجيسون  كوشنر،  جاريد  األمريكيان 
عبد  الملك  األردني  العاهل  ولقاء  عمان  بزيارة  بدآها  األوسط 

اهلل الثالثاء.
اإلثنين  مفاجيء  لقاء  األردني-األميريكي  االجتماع  وسبق 
في العاصمة األردنية جمع الملك عبد اهلل برئيس وزراء دولة 

االحتالل بنيامين نتانياهو.
وغرينبالت،  كوشنر  أن  بيان  في  األبيض  البيت  وأعلن 
اللذان تشمل جولتهما الشرق أوسطية مصر والسعودية وقطر 
التعاون  مجاالت  »زيادة  األردني  العاهل  مع  بحثا  أبيب،  وتل 
والوضع  اإلقليمية،  والقضايا  واألردن،  المتحدة  الواليات  بين 
إلى  التوصل  إدارة ترامب لتسهيل  اإلنساني في غزة، وجهود 

سالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين«.
من جهته أفاد الديوان الملكي األردني في بيان أن الملك 
أكد خالل مباحثاته مع كوشنر وغرينبالت »ضرورة التوصل إلى 
أن ذلك يجب  وأضاف  المنطقة«.  والشامل في  العادل  السالم 
أن »يمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة 
بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية«.
وشدد الملك على ضرورة »كسر الجمود في عملية السالم 
بين  وفاعلة  جــادة  مفاوضات  إطــالق  إعــادة  إلى  يفضي  بما 
الدولتين«.  حل  إلى  استنادًا  واإلسرائيليين  الفلسطينيين 
الوضع  القدس يجب تسويتها ضمن قضايا  أن »مسألة  وأكد 

النهائي، باعتبارها مفتاح تحقيق السالم في المنطقة«.
نتانياهو  مع  مباحثات  االثنين  أجرى  األردني  العاهل  وكان 
خالل زيارة قصيرة نادرة إلى األردن، وأكد ضرورة تحقيق تقدم 
في جهود حل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي »استنادًا إلى حل 
والفلسطينيين  إسرائيل  بين  السالم  ومحادثات  الدولتين«. 
معطلة منذ العام 2014، كما تدهورت العالقات أكثر بين تل 
أبيب وعمان بعد تورط حارس أمن من السفارة اإلسرائيلية في 
عمان في قتل مواطنين أردنيين أثناء تظاهرات غاضبة معارضة 
المحتلة  القدس  اعتبار  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  لقرار 

عاصمة لدولة االحتالل.
وأثار قرار ترامب غضبًا واسعًا في العالم العربي واإلسالمي، 
المسؤولين  مع  االتصاالت  تجميد  الى  الفلسطينيين  ودفع 
غير  أمــرًا  السالم  جهود  استئناف  من  يجعل  ما  األميركيين 
لحل  األميركية  الخطة  أن  الفلسطينية  السلطة  وتؤكد  مرجح. 
النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي »مصيرها الفشل« وسط تقارير 
فلسطينية وغربية أن الخطة التي يحملها المبعوثان األميركيان 
تدعو للبدء بتحسين األوضاع اإلقتصادية في قطاع غزة الذي 
يخضع لحصار خانق منذ أكثر من عشر سنوات بعد أن سيطرت 
السلطة  قوات  وطردت  القطاع  على  اإلسالمية  حماس  حركة 

الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس في رام اهلل.
تصفية القضية

ر معلقون فلسطينيون من أن المراد من »صفقة القرن«  وحذِّ
وأن  الفلسطينية،  القضية  »تصفية«  إال  هو  ما  األميركية 

االنقسام الفلسطيني بين فتح وحماس هو المدخل لذلك.
اللندنية  اإللكترونية  اليوم«  »رأي  تحرير  رئيس  وأشــار 
عبدالباري عطوان إلى أن عنوان الصفقة األبرز هو »تسمين« 
من  لمِليونين  المعيشيّة  روف  الظُّ وتحسين  غــزّة،  قِطاع 
رفح  مِنَطقة  في  جوي  ومطار  بحريّ  ميناء  وإقامة  اِنه،  سُكَّ

عِمالقة،  كهرباء  محّطة  جانب  إلى  له،  المُحاذِية  المِصريّة 
صحيفة  في  العجرمي  أشرف  ويقول  المِياه«.  لتَحلِية  وُأخرى 
األيام الفلسطينية إن واشنطن تزعم رغبتها في حل المشكلة 
غزة  دولة  تكريس  تريد  الواقع  في  »وهي  غزة،  في  اإلنسانية 
تمهيدًا لتطبيق صفقة القرن«. وتابع أن هذه الصفقة »تقوم 
الغربية  الضفة  من  وأجزاء  كأساس  غزة  على  يرتكز  حل  على 
)ج(  المصنفة  المناطق  من  تشاء  ما  إسرائيل  تضم  أن  بعد 
األهمية  وذات  المستوطنات  عليها  تقوم  والتي  الضفة،  في 
االستراتيجية أمنيًا واقتصاديًا إلسرائيل، وتستثنى القدس من 
هذه الدولة ويستعاض عنها بالقرى والبلدات في قضاء القدس 

ومحافظتها«.
حماية المقدسات

مثيرة  بتصريحات  أدلــى  قد  ــي  األردن العاهل  كان  أن  وبعد 
التي  الحادة  االقتصادية  المصاعب  أن  إلى  فيها  ألمح  للجدل 
واجهتها األردن مؤخرًا، ودفعت لمظاهرات شعبية غاضبة غير 
لتقديم  وعربية  غربية  لضغوط  عمان  رفض  مسبوقة، سببها 
تنازالت بشأن القدس المحتلة، قال الديوان الملكي في بيان 
الملك عبد اهلل ونتانياهو إن »األردن، مستمر  أعقب مباحثات 
اإلسالمية  المقدسات  حماية  في  التاريخي  بدوره  القيام  في 
والمسيحية في مدينة القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية 
عليها«. من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء األردني عمر الرزاز في 
مؤتمر صحفي الثالثاء معلًقا على زيارة نتانياهو وزيارة كوشنر 
ثابت لم يتغير في أي من هذه  وغرينبالت إن »موقف األردن 
الزيارات«. وأضاف أن لقاء كوشنر وغرينبالت »تطرق إلى نفس 
المواضيع« مع التركيز على أن »القدس هي مفتاح السالم في 

المنطقة وأن األردن لن يتخلى عن دوره في هذا الموضوع«.
تناول  المقتصب  اللقاء  إن  بيان  في  نتانياهو  مكتب  وقال 
قضية القدس المحتلة. وأضاف أن »نتانياهو كرر التزام إسرائيل 

احترام الوضع القائم في األماكن المقدسة في القدس«.
قصف غزة

من ناحية أخرى، أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي أنه قصف ليل 
الثالثاء-األربعاء حوالى 25 هدفًا في قطاع غزة ردًا على إطالق 
صواريخ من هذا القطاع الذي يشهد توترًا شديدًا منذ أسابيع.

وقال الناطق باسم الجيش في حديث هاتفي مع الصحفيين 
لياًل  أطلقت  حماس  حركة  وباألساس  إرهابية  منظمات  »إن 
وأضاف  إسرائيل«.  على  القطاع  بينها صواريخ من  قذيفة   45

صواريخ  سبعة  اعترض  اإلسرائيلي  الجوي  الدفاع  نظام  »أن 
داخل  لألسف  صواريخ  ثالثة  سقطت  حين  في  فلسطينية، 
األراضي اإلسرائيلية بالقرب من مناطق مأهولة أو في مناطق 

مأهولة بالسكان«، من دون أن يشير إلى إصابات بشرية.
وتابع »لقد قضى المواطنون في جنوب البالد ليلة أخرى في 
المالجئ خشية القذائف، ويعيش أكثر من 200 ألف إسرائيلي 
في الجنوب على مسافة قصيرة من مدى الصواريخ، ومعظمهم 

قضوا ليلتهم في المالجىء إن لم يكن جميعهم«
مشكلة الطائرات الورقية

الورقية والبالونات هي جزء  الناطق على أن »الطائرات  وشدد 
آخر مما تقوم به حماس في محاوالتها للتخريب«، مضيًفا »قد 
ولكن  األطفال  لعب  مثل  والبالونات  الورقية  الطائرات  تبدو 
يمكنني أن أؤكد أنها ليست ألعابًا بل أسلحة تهدف إلى القتل 
وإلحاق الضرر، وقد ألحقت أضرارًا كبيرة بالزراعة، ووصلت حتى 

اآلن إلى أبعد من 25 كيلومترًا في الجنوب«.
ولفت الى أن الطيران اإلسرائيلي أغارعلى 25 هدًفا لكتائب 
عز الدين القسام. وأضاف الناطق اإلسرائيلي »نحن نرد بطريقة 
محسوبة ومهنية بالنسبة لجميع األعمال المعادية مثل األنفاق 
الورقية  والطائرات  والهجمات  الشغب  وأعمال  والصواريخ 
والبالونات، ونهاجم أهداًفا عسكرية«، مشيرًا إلى أن »القصف 
كي  حماس  الى  رسالة  وهو  وأشد،  أقوى  الماضية  الليلة  كان 

تفهم بأننا لن نسمح لهذا الوضع بأن يستمر«.
خمسة  إن  القطاع  في  فلسطينية  طبية  مصادر  وقالت 
فلسطينيين أصيبوا بجراح طفيفة. وذكر مصدر أمني فلسطيني 
أرض  على  عدة  صواريخ  أطلقت  إسرائيلية  حربية  طائرات  أن 
القسام  الدين  عز  لكتائب  يتبع  تدريب  موقع  بجانب  خالية 
ثانية  غارة  أن  وأضاف  غزة.  قطاع  جنوب  في  رفح  مدينة  في 

استهدفت موقعًا تابعًا للقسام في شمال القطاع.
أطلقت  مسلحة  فلسطينية  فصائل  أن  عيان  شهود  وأفاد 
عددًا من القذائف والصواريخ على جنوب إسرائيل بعد القصف. 
هذه  إطالق  عن  مسؤوليته  فلسطيني  فصيل  أي  يعلن  ولم 
القذائف، لكن المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم كتب 
الباسلة  للمقاومة  التحية  على »فيسبوك«، »كل  على صفحته 
التي ردت على القصف اإلسرائيلي لمواقعها في غزة«، مؤكدًا 

أن »هذا حق مشروع«.

املعارضة تراهن على جولة ثانية

إردوغان أمام أكبر تحد في اقتراع 
يشهد منافسة قوية

السلطة  يتولى  الــذي  ــان  إردوغ طيب  رجب  الرئيس  يواجه 
الرئاسية  االنتخابات  في  تحدٍ  أكبر  تركيا  في  عامًا   15 منذ 
إذ يواجه معارضة مصممة على  المرتقبة األحد،  والتشريعية 

إزاحته فيما يعاني االقتصاد من صعوبات متزايدة.
وإردوغان الذي طرح نفسه بطاًل من العيار الثقيل في الحملة 
االنتخابية، فاز في االنتخابات بصورة متتالية منذ وصول حزبه 
في  تحواًل  فأرسى   ،2002 في  السلطة  إلى  الجذور  اإلسالمي 
النمو وخط  تركيا من خالل سياسات اقتصادية موجهة نحو 

ديني محافظ ومواقف حازمة في السياسة الخارجية.
محرم  الرئيس  خصمه  في  ندًا  يبدو  ما  على  وجد  لكنه 
اينجه، الخطيب المعروف بمواقفه الحادة زعيم حزب الشعوب 
من  خشية  يبد  ولم  الوسط  يسار  من  يعد  الذي  الجمهوري، 

تحدي إردوغان، وبشروطه.
وما يعزز االهتمام إجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في 
اليوم نفسه، بموجب تعديالت دستورية سعى إليها إردوغان، 
ستمنح الرئيس التركي سلطات معززة وتلغي منصب رئيس 
انقالب  محاولة  على  عامين  نحو  بعد  االقتراع  ويأتي  الوزراء. 
نقطة  وكانت  السلطة،  بإردوغان من  لإلطاحة  فاشلة هدفت 
تحول رئيسة في تاريخ تركيا الحديث دفعتها نحو إطالق أكبر 
عملية تطهير في السنوات األخيرة بموجب حالة طوارئ ال تزال 
55 ألف شخص في حملة أثار حجمها  مفروضة. واعتقل نحو 

توترًا كبيرًا مع حلفاء أنقرة الغربيين.
دينامية سياسية جديدة

الدورة  في  قاضية  بضربة  إردوغان  فوز  أن  المراقبون  ويرى 
حزب  الحاكم،  لحزبه  قوية  برلمانية  غالبية  وتحقيق  األولى 
للرئيس  فيه  لبس  ال  نصرًا  سيمثل  وحده  والتنمية،  العدالة 
فرض  اينجه  بإمكان  أن  المحللين  من  كثير  ويعتقد  التركي. 
العدالة  حزب  يجازف  فيما  يوليو،   8 في  ثانية  انتخابات  دورة 
غير  ائتالف  مواجهة  في  البرلمانية  غالبيته  بخسارة  والتنمية 

مسبوق بين أربعة أحزاب من المعارضة.
وقالت اليز ماسيكارد من المركز الوطني الفرنسي لألبحاث 
العلمية: »هذه ليست معارضة كالسيكية اعتاد على مواجهتها 
التعامل معها وتهميشها«.  15 عامًا ونجح نوعًا ما في  خالل 

وأضافت: »إنها دينامية سياسية جديدة ازداد حجمها«.
المعارضة تحدد إطار النقاش

التعديل  على  استفتاء  بعد  موقفها  المعارضة  وعــززت 
بغالبية  عليه  الموافقة  تمت   2017 أبريل  في  الدستوري 
مع  التعامل  ينبغي  -التي  الرأي  استطالعات  ومعظم  ضئيلة. 
نتائجها بحذر في تركيا- تلمح إلى عدم حصول إردوغان على 

%50 من األصوات في الدورة األولى.
وال يزال إردوغان السياسي األكثر شعبية في تركيا، ويجذب 
الداخل األناضولي،  التعصب في  أحيانًا تأييدًا يكاد يصل حد 
حيث يعزى له الفضل في تغيير حياة الناس من خالل ازدهار 
إردوغــان  الفتات  إحــدى  على  شعار  ويقول  أكبر.  اقتصادي 
تحتاج  العظيمة  »تركيا  تركيا  أنحاء  في  المنتشرة  االنتخابية 
إلى قائد قوي«. لكن االنتخابات تأتي في وقت تمر فيه تركيا 
حيث  قوي،  نمو  تسجيل  رغم  االقتصادية  فتراتها  بأصعب 
التركية  الليرة  وخسرت   12,15% إلى  التضخم  نسبة  ارتفعت 

%20 من قيمتها أمام الدوالر هذا العام.
في  مقررة  كانت  التي  االنتخابات  موعد  إردوغــان  وقرّب 
نوفمبر 2019 في مسعى يراه محللون لالنتهاء منها قبل أن 

يسجل االقتصاد تراجعًا حادًا.

وسعت المعارضة لالستفادة من مؤشرات على السأم من 
فترة حكم إردوغان الطويلة، كما رددت صدى مخاوف الغرب 

من أن حرية التعبير تراجعت بشكل جذري خالل حكمه.
وللمرة األولى، اضطر إردوغان للتصرف بأسلوب رد الفعل 
وقعها.  تحدد  المعارضة  باتت  التي  االنتخابية  الحملة  خالل 
المفترض  ط  المخطِّ بلقاء  اينجه  اتهمه  عندما  للنفي  وسارع 

لالنقالب الفاشل العام 2016، فتح اهلل غولن.
المفروضة  الطوارئ  حالة  برفع  وعودًا  إردوغان  يقدم  ولم 
منذ عامين، إال بعد أن وعد حزب الشعوب الجمهوري بالشيء 
المجلس  في  الزميلة  ايدنتاشباش،  أصلي  وقالت  نفسه. 
األوروبي للعالقات الخارجية: »إن المعارضة قادرة على تحديد 
إطار النقاش في االنتخابات وهذا شيء جديد بالنسبة للسياسة 
الفترة  السلطة كل هذه  يتولى  التركية«. وأضافت »إن حزبًا 
التأييد(  )في  تراجعًا  اقتصادي،  تراجع  فترة  خالل  سيشهد، 

ويفقد هيمنته على المشهد السياسي«.
رئيس للجميع

لتركيا  حاميًا  نفسه  الجمهوري  الشعوب  حزب  يعتبر  فيما 
األقلية  تأييد  لكسب  أيضًا  اينجه  سعى  والموحدة،  العلمانية 

الكردية في تركيا التي تمثل حوالي خمس الناخبين.
وقد جذبت حملة انتخابية الينجه في ديار بكر معقل األكراد 
االنتخابي  وشعاره  ملحوظًا.  اهتمامًا  تركيا،  شرق  جنوب  في 
»رئيس للجميع« كتب على صورة ألستاذ الفيزياء السابق يبدو 

فيها لطيفًا مبتسمًا.
حصل  إردوغان  إن  تقول  التي  المعارضة  لجأت  ما  وكثيرًا 
على تغطية غير متساوية مع اآلخرين في وسائل اإلعالم، إلى 

أساليب مبتكرة بل حتى فكاهية في الحملة.
ميرال  الجيد(  )الحزب  بارتي«  »ايي  حزب  مرشحة  ونشرت 
اعتبرت ذات يوم العبًا رئيسيًا قبل أن يفرض  اكشينار والتي 
من  تخلو  ال  رسائل  المعارضة،  مستوى  على  هيمنته  اينجه 
يتم  كمبيوتر  لعبة  ابتكرت  بل  غوغل،  إعالنات  على  الدعابة 

فيها تدمير مصابيح كهرباء، شعار حزب العدالة والتنمية.
الشعوب  ــزب  ح مرشح  دمــيــرتــاش،  الــديــن  ــالح  ص ــا  أم
الديمقراطية الكردي، فخاض حملته من سجنه حيث يقبع منذ 
نوفمبر 2016. وأدلى بخطاب انتخابي من خالل هاتف زوجته، 
التلفزيون  على  قصير  انتخابي  تلفزيوني  ببث  له  سمح  كما 

الحكومي من زنزانته في السجن.

الجيش التركي يوسع عملياته ضد األكراد في العراق وسورية
أنقرة – وكاالت

عقدها  المقرر  االنتخابات  مع  تزامنًا 
من  التركي  الجيش  صعّد  ــد،  األح
الكردية  المنظمات  ضد  هجماته 
والعراق، وسط  المسلحة في سورية 
أنقرة  بين  بتنسيق  تفيد  مؤشرات 

وواشنطن في هذا الصدد.
بيان  في  التركي  الجيش  وقــال 
ضربات  نفذ  إنه  األربعاء  أمس  صدر 
العراق في منطقتي  جوية في شمال 
هافتانين  وسينات  باسيان  أفاشين 
هناك.  أكراد  مسلحين  عشرة  فقتل 
أن  »تويتر«  على  الجيش  وكتب 
مخازن  دمــرت  الجوية  الــضــربــات 
في  أنقرة  وكثفت  ومالجئ.  أسلحة 
شنّ  من  تحذيراتها  األخيرة  اآلونة 
منطقة  فــي  محتمل  ــري  ب هــجــوم 

يُعتقد  التي  العراق  بشمال  قنديل 
أن بها أعضاء كبارًا في حزب العمال 

الكردستاني.
رجب  التركي  الرئيس  أشــار  كما 
مقاتلين  إن  االثنين  إردوغــان  طيب 
غــادروا  ســوري  كــردي  فصيل  مــن 

مدينة منبج في شمال سوريا.
التركية  المسلحة  القوات  وكانت 
قوات  أن  سابق،  وقــت  في  أعلنت 
دوريــات  بــدأت  وأمريكية  تركية 
على  ســوريــة  شمال  فــي  مستقلة 
المناطق  بين  الفاصل  الخط  امتداد 
ومدينة  تركيا،  عليها  تسيطر  التي 
وحدات  إن  أنقرة  تقول  التي  منبج 
حماية الشعب الكردية تتمركز فيها.

حماية  ــدات  وح أن  أنقرة  ــرى  وت
العمال  لحزب  تابعة  الكردية  الشعب 

تنظيمًا  تصنفه  الذي  الكردستاني 
»إرهابيًا«.

وقال وزير الخارجية التركي مولود 
التركية  القوات  إن  أوغلو  جاويش 
اإلدالء  دون  تدريجيًا  منبج  ستدخل 
رويترز  وكالة  ونقلت  تفاصيل.  بأي 
العسكري  منبج  مجلس  قائد  عن 
قــوات  إن  قوله  عــادل  ــو  أب محمد 
التحالف  ولــقــوات  للمجلس  تابعة 
تقوم بدوريات في الجانب الذي تقع 
تركية  قوات  أن  مضيًفا  منبج،  فيه 
السورية  المعارضة  من  وحلفاءها 
يقومون بدوريات على الجانب اآلخر.

العامين  فــي  تــركــيــا  ــت  ــن وش
عبر  عسكريتين  عمليتين  الماضيين 
سورية  قوات  مع  باالشتراك  الحدود 

معارضة.

الخوخة، اليمن–وكاالت

أنقرة–وكاالت

عمان، غزة–وكاالت



المفوضية األوروبية أمس األربعاء إن االتحاد  قالت 
رسوم  فرض  الجمعة  غٍد  يوم  من  سيبدأ  األوروبي 
المنتجات  من  مجموعة  على   %  25 بواقع  استيراد 
األميريكية، رًدا على الرسوم التي فرضتها واشنطن 
من  المستوردة  واأللومنيوم  الصلب  شحنات  على 

االتحاد في أوائل هذا الشهر.
وتؤكد تلك الخطوة سياسة العين بالعين في نزاع 
ربما يتصاعد إلى حرب تجارية كاملة، وبصفة خاصة 
تهديده  ترامب  دونالد  األميريكي  الرئيس  نفذ  إذا 
بفرض رسوم على السيارات األوروبية، حسب وكالة 
بفرض  قانوًنا  رسمًيا  المفوضية  وأقرت  »رويترز«، 
مليار   2.8 قيمتها  أمريكية  منتجات  على  رســوم 
الصلب  منتجات  بينها  من  دوالر(،  مليار   3.2( يورو 
الحلوة  الــذرة  مثل  زراعية  ومنتجات  واأللومنيوم، 
والسراويل  البوربون  وويسكي  السوداني  والفول 

الجينز والدراجات النارية.
وقالت مفوضة التجارة لالتحاد األوروبي سيسيليا 
مالمستروم في بيان »لم نكن نريد أن نكون في هذا 

الموقف«، مضيفة أن القرار األميركي »اآلحادي وغير 
المبرر« لم يترك خياًرا أمام االتحاد األوروبي.

ووصفت رد بروكسل بأنه متناسب ومتوافق مع 
سيتم  إنه  وقالت  العالمية،  التجارة  منظمة  قواعد 
التخلي عنه إذا ألغت واشنطن رسومها الجمركية على 
المعادن. وتبلغ اآلن قيمة شحنات الصلب واأللومنيوم 

من االتحاد األوروبي التي تواجه رسوًما أميريكية 6.4 
مليار يورو.

وكندا  ــي  األوروب لالتحاد  أضــراًرا  ترامب  وسبب 
والمكسيك بفرضه رسوًما بواقع 25 % على الواردات 
في  األلومنيوم  على  و10%  الصلب  من  األميريكية 

بداية يونيو، منهًيا إعفاًء استمر منذ مارس.
وأعلنت كندا أنها سترد بفرض رسوم على صادرات 
أميريكية قيمتها 16.6 مليار دوالر كندي )12.5 مليار 
على  رسوًما  المكسيك  وفرضت  أمريكي(.  دوالر 
ولحوم  الصلب  بينها  من  عديدة  أميريكية  منتجات 

الخنزير وويسكي البوربون منذ أسبوعين.
التي  المنتجات  بعض  على  الرسوم  وتستهدف 
يسعون  الذين  للجمهوريين  واليــات  اختيارها  تم 
االنتخابات  بمجلسيه في  الكونجرس  على  للسيطرة 

التي سُتجرى في نوفمبر.
محتملة  برسوم  أيًضا  األوروبي  االتحاد  ويحتفظ 
تتراوح بين %10 إلى %50، ربما يفرضها على واردات 

أمريكية قيمتها 3.6 مليار يورو خالل ثالث سنوات.

يثير االتفاق بين باريس وبرلين إلنشاء ميزانية لمنطقة اليورو استياًء كبيًرا لدى 
الجناح اليميني للمحافظين الذين تقودهم المستشارة أنغيال ميركل ويؤجج التوتر، 

الكبير أصاًل، داخل الحكومة كما ذكرت وسائل إعالم ألمانية.
وأكدت صحيفتا »بيلد«الشعبية و»سودويتشه تسايتونغ« )يسار الوسط( أن 
الحزب البافاري االتحاد االجتماعي المسيحي حليف حزب ميركل االتحاد الديمقراطي 
لألحزاب  آخرين  الحكومة وممثلين  اجتماع ألعضاء  إلى  الدعوة  يريد  المسيحي، 
الحاكمة، ليناقش بالتفصيل القرارات التي ُأعلنت الثالثاء في ميزبرغ ، خالل اجتماع 

للحكومتين األلمانية والفرنسية.
وأضافت الصحيفتان أن االتحاد االجتماعي المسيحي الذي يخوض مواجهة مع 
المستشارة األلمانية حول سياسة الهجرة، ينظر باستياء شديد إلى موافقة ميركل 
على  عزيز  2021، وهو مشروع  العام  اليورو حوالى  لمنطقة  ميزانية  على وضع 
قلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويهدف إلى تأمين حماية أفضل للدول 

األعضاء من األزمات.
سودر  ماركوس  بافاريا  حكومة  رئيس  عن  برس«  »فرانس  وكالة  ونقلت 
تصريحاته لـ »سودويتشه تسايتونغ« »كنا على الدوام نشكك في جدوى وضع 
الواحدة.  العملة  استقرار  تهدد  أن  يمكن  أنها  معتبًرا  اليورو«،  لمنطقة  ميزانية 

وأضاف »هذا األمر بالتحديد يجب أن يتوضح".

إلى  األوروبي  االتحاد  تحول  كهذه  ميزانية  تشجع  أن  دائما  ألمانيا  وتخشى 
»محول لألموال«، تجبر فيه الدول »المثالية« على دفع أموال إلى الدول التي تعتبر 

سياستها مفرطة في التساهل مثل إيطاليا وأسبانيا.

الحرب  أجواء  األميركية–الصينية  العالقات  استعادت 
في  يلوح  بات  توتر  مع  متزامن  توقيت  في  التجارية 
األفق بين شركات أوروبية وبكين التي توصف بأنها 

»بيئة أعمال معادية«.
جاء التوتر األميركي–الصيني بعد إعالن واشنطن 
ما  على   %  10 بنسبة  جمركية  رسوم  فرض  عزمها 
قيمته 200 مليار دوالر من الصادرات الصينية، وهو 
الرئيس  من  ابتزاز  محاولة  اعتبرته  الــذي  اإلعــالن 
األميركي دونالد ترامب، متوعدة بالرد على أي خطوة 
مماثلة بإجراءات انتقامية قوية، حسب تقرير لوكالة 

»فرانس برس«
مواجهتهما  والصين  المتحدة  الواليات  واستأنفت 
فرض  إعالن  تبادلهما  مع  الماضي  الجمعة  التجارية 
واردات  على   %  25 نسبتها  تبلغ  جمركية  رســوم 
الذي  »التوافق«  يقوض  مما  دوالر،  مليار   50 بقيمة 

جرى التوصل إليه قبل أقل من شهر.
بيان  في  وذلــك  تصعيديا،  مسارا  انتهج  ترامب 
إضافية  »إجــراءات  إلى  دعا  إذ  األبيض،  البيت  نشره 
العادلة  غير  ممارساتها  تغيير  على  الصين  لحض 
البضائع األميركية«، معتبرا  أمام  وعلى فتح أسواقها 
لتغيير  نية  أي  يبدو  ما  على  لديها  ليس  الصين  أن 
ممارساتها غير المشروعة في حيازة الملكية الفكرية 

والتكنولوجيا األميركيتين.
وحذر ترامب بكين من أنها في حال زادت الرسوم 
لن  إدارته  فإن  األميركية  الصادرات  على  الجمركية 
تتوانى عن فرض رسوم جمركية على ما قيمته 200 
تستوردها  التي  الصينية  البضائع  من  دوالر  مليار 
»العالقات  أن  على  وشدد  سنويا.  المتحدة  الواليات 
أن  يجب  والصين  المتحدة  الواليات  بين  التجارية 

تكون أكثر توازنا«، وفق تقرير »فرانس برس«.
الصين،  وعيد  جاء  األميركي  التحذير  مقابل  وفي 
بـ»اتخاذ  بيان  في  الصينية  التجارة  وزارة  لوحت  إذ 
المتناسبة كما ونوعا،  الشاملة  التدابير  مجموعة من 
الواليات  فقدت  إذا  قوية  مضادة  إجــراءات  واتخاذ 
المستهدفة  )بالسلع  قائمة  ونشرت  عقلها  المتحدة 
الواليات  ممارسة  أن  وأضافت  الجمركية(«،  بالزيادة 
المتحدة »الضغط الشديد واالبتزاز تتعارض والتوافق 
متعددة،  مفاوضات  الجانبان خالل  إليه  توصل  الذي 

كما أنها خيبت آمال المجتمع الدولي«.
في هذه األثناء، قد تكون الشركات األوروبية أكثر 
أنها  إال  الصين،  في  الظروف  حيال  قبل  من  تفاؤال 
ما  البلد،  هذا  في  معادية  أعمال  ببيئة  تندد  تزال  ال 
بين القيود المفروضة على اإلنترنت والتنظيمات غير 

العادلة، وفق ما كشف تحقيق نشر األربعاء.
من  شركة   532 أصل  من   %  61 حوالي  وأعرب 

التجارة  غرفة  ــا  آراءه استطلعت  األوروبــي  االتحاد 
التابعة لالتحاد األوروبي في الصين في إطار تحقيق 
هذا  في  قطاعها  نمو  حيال  »تفاؤلها«  عن  سنوي، 
البلد، مقابل 55 % العام الماضي. لكن غرفة التجارة 
علقت أنه »مع نضوج االقتصاد الصيني، تبرز بصورة 

فاضحة أكثر أوجهه غير المثمرة«.
أمام  هاربورن،  ماتس  التجارة،  غرفة  رئيس  وأكد 
تزال  ال  القديمة  »الحواجز  أن  الصحفيين  من  عدد 
تباين  في  االقتصاد،  تكبح  التنظيمية  والبيئة  قائمة. 
األعمال  مزاولة  وباتت  األوضاع.  تحسن  مع  فاضح« 
في الصين »أكثر تعقيدا« برأي حوالي نصف الشركات 

.)% 48(
البيئة  الشركات  منها  تشكو  التي  الثغرات  ومن 
العمل  كلفة  وزيـــادة  الــواضــحــة،  غير  القانونية 
على  خاصة  بصورة  مشددة  ــة،  اإلداري والتعقيدات 
و»الجدار  األجانب  تستهدف  التي  الحواجز  استمرار 
اإللكتروني الكبير« الذي يحد شبكة اإلنترنت المحلية.
بعض  وحجب  الرقابة  أن  الشركات  ثلثا  ويعتبر 
المواقع وتطبيقات الرسائل ومحركات البحث تنعكس 
سلبا على نشاطاتها، وقال هاربورن بهذا الصدد »إنه 
التي تطرح نفسها في  تناقض كبير بالنسبة للصين 

موقع رائدة العولمة.
والالفت أن 51 % من الشركات المستطلعة )مقابل 
»غير  معاملة  تلقى  أنها  ترى  الماضي(  العام   %  54
وتشير  المتنافسة،  المحلية  الشركات  مع  متكافئة« 
29 % منها إلى أنها على علم بدعم يقدم للشركات 
الصينية في قطاعها، فيما أكدت نصف الشركات أنها 
إلى السوق  الوصول  لم تلحظ أي تغيير في إمكانية 

المحلية رغم وعود النظام الشيوعي بفتح أسواقه.
الشركات  من   %  11 أفــادت  ذلك،  عكس  وعلى 
عن »انغالق« أكبر لدى العمالق الصيني في قطاعها، 
التي  القيود  ومن  تحسنا.  لمست  فقط   %  6 مقابل 

إقامة  وضرورة  وتنظيمات  ضرائب  الصين  تفرضها 
من   %  46 حرم  ما  وهو  صينية،  شركة  مع  شراكة 

الشركات المستطلعة من بعض الفرض.
أخيرا، شكت خمس الشركات األوروبية من عمليات 
بها  تندد  ممارسات  وهي  قسرية،  تكنولوجيا  نقل 
المسألة، في  واشنطن بشدة وقد فتحت تحقيقا في 
حين تؤكد بكين أنها تخلت عنها. وقالت غرفة التجارة 
»تريد الصين أن تصبح رائدة في االبتكار، لكن عليها 
)التكنولوجيا( وزيادة  االعتماد أقل على عمليات نقل 
العام على قطاع البحث والتطوير حتى تأمل  إنفاقها 

في تنمية مستديمة«.
وفي هذا السياق لفت هاربورن إلى أن »الشركات 
الصغيرة والمتوسطة هي التي تعاني أكثر من سواها، 
المعقدة  األعمال  بيئة  في  للتطور  مهيأة  غير  فهي 

وتفتقر إلى الموارد القانونية للتكيف معها«.
وبالرغم من خطاب الرئيس شي جينبينغ عن فتح 
من  للكثير  يدعو  ما  هناك  ليس  الصينية،  األســواق 
التفاؤل، إذ يعتقد نصف الشركات األوروبية أن هذه 
الحواجز لتتكثف خالل السنوات الخمس المقبلة، فيما 
يعتقد ربعها أنها لن تشهد أي »انفتاح يذكر« للسوق 

الصينية.
وترى  منافسة شديدة،  األوروبيون  يواجه  وأخيرا، 
61 % من الشركات المستطلعة أن الشركات الصينية 
العاملة في قطاعها باتت تتميز »بحس ابتكار مساو أو 
أكبر« من الشركات األوروبية، وهي نسبة في ارتفاع 

بمقدار 15 نقطة خالل عام.
المدعومة  الصينية  الشركات  بأن  هاربورن  وحذر 
وافية واستهالك داخلي  الحكومة ومن رساميل  من 
ومن  االبتكار،  على  مدهشة  قــدرة  »تكتسب  قوي 
الوضع  هــذا  مع  األوروبــيــون  يتكيف  أن  األساسي 
المستجد«. ويضيف: »ال نخشى االبتكار وال المنافسة 

بشرط أن تجري المواجهة على قدم المساواة«.
لحماية  بكين  أن جهود  إلى  التجارة  غرفة  ولفتت 
الفكرية، وهو موضع خالف كبير بين بكين  الملكية 
ولكن  ثمارها،  تعطي  بدأت  التجاريين،  وشركائها 
على الصعيد النظري فقط. وإن كان معظم الشركات 
تعاقب  التي  والتنظيمات  القوانين  على  اآلن  راضيا 
أن  يرى  فقط  ثلثها  فإن  الفكرية،  الملكية  انتهاك 

تطبيق النصوص القانونية »ممتاز« أو »مناسب«.
كما أن شركات عدة ترحب بحملة مكافحة التلوث 
جميع  تخضع  قد  إنها  إذ  الحكومة،  تخوضها  التي 
الشركات للمعايير البيئية نفسها، إال أن تطبيقها يتم 
ومتصلبة  ملتبسة  معايير  نتيجة  »فوضوية  بصورة 
بصورة  إغالق مصانع  إلى  يؤدي  مما  واضحة«  وغير 
المطاف،  نهاية  وفي  هاربورن.  بحسب  »اعتباطية«، 
لالستثمارات  »رئيسة«  وجهة  تعد  لم  الصين  فإن 
سوى بالنسبة لـ18 % من الشركات األوروبية، مقابل 

23 % في السابق.

»ال  منتجع  في  الكبرى  الصناعية  السبع  الدول  قمة  انتهت  عندما 
مبالباي« بمقاطعة كيبك الكندية كانت قد حصلت على اسم جديد، 
قمة ستة زائد واحد )6 1+(، أطلقه الرئيس الفرنسي ماكرون تلخيصا 

لداللة احتدام الخالفات بين الواليات المتحدة وبقية األعضاء.
لم يكن عجز القادة الكبار عن حلها مفاجأة، فكل عناصر األزمة 
اجتماع  فشل  تجلياتها  وآخر  االجتماع،  قبل  وموثقة  حاضرة  كانت 
وزراء المالية في 31 مايو – 2 يونيو الماضي. وبالتالي كان أقصى ما 
يطمح إليه المجتمعون هو البحث عن آليات للتهدئة وتأكيد االلتزام 
األمريكي بالقواعد واالتفاقات المنظمة للتجارة العالمية. إال أن القمة 
فشلت في ذلك وانتهت بإخفاق ذريع وجد رمزه في سحب أمريكا 

توقيعها على بيانها الختامي.
بأزمة  يتعلق  أولها  مستويات،  ثالثة  على  األزمة  تلك  تجسدت 
بأزمة  يتعلق  وثانيها  القمة،  بيان  على  األمريكية  الموافقة  سحب 
التبادل التجاري بين أمريكا والدول الست األخرى، وثالثها يتعلق بأزمة 

النظامين التجاري والسياسي العالمي.
ماهي وقائع األزمة على المستوى األول؟ غادر ترامب القمة 
بيانها  على  موافقا  الكورية،  لقمته  استعدادا  نهايتها  قبل 
ترودو  الكندي  الــوزراء  رئيس  عقد  مغادرته  وبعد  النهائي، 
مؤتمرا صحفيا، تناول فيه مشاكله التجارية مع أمريكا. وكان 
أهم ما قاله أن كندا لن تسمح ألمريكا بلي ذراعها، وسترد 
إعادة  سترفض  وأنها  األمريكية.  السلع  على  رسوم  بفرض 
التفاوض على اتفاقية التجارة لشمال أمريكا، باالستجابة لطلب 
أمريكا بإضافة فقرة تسمح باالنسحاب بعد خمس سنوات، ألن 

هذا يعني الدخول في اتفاقية تنتهي آليا بعد خمس سنوات.
تجاوزات، ومع ذلك كانت سببا  أي  ولم تحمل تصريحاته 
بسحب  إلى سنغافورة،  في طريقه  وهو  ترامب  لقرار  مباشرا 
الموافقة األمريكية على بيان القمة، وشن هجوما على ترودو 

شاركه فيه مستشاراه التجاريان الري كودلو وبيتر نافارو.
صلب  وشكل  األحـــداث  واجهة  الثاني  المستوى  احتل 
ترامب  بإصدار  يونيو،  أول  األزمة في  وانطلقت  المفاوضات، 
قرارا بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب واأللمنيوم من 

االتحاد األوروبي وكندا والمكسيك بنسبة %25 و%10 على التوالي، 
كان محركها الفعلي معالجة العجز الضخم في الميزان التجاري مع تلك 
البلدان، وفقا لإلحصائيات فقد شهدت صناعات الصلب واأللمنيوم 
األمريكية، خالل 17 عاما الماضية تدهورا متواصال في نصيبها من 
السوق العالمية، فانخفضت إلى %5 في الصلب وقفزت الصين إلى 
%50. إال أن هذا التدهور ال يمكن 

رده إلى الرسوم الجمركية فقط.
وبالنظر إلى المتوسطات العامة 
أن  سنجد  الثالثة،  األطراف  لرسوم 
ويصعب  هامشية  بينها  الفوارق 
تصور قدرتها على توليد هذا العجز، 
فإذا كانت في أمريكا %2، فهي في 
كندا  في  و   3% األوروبــي  االتحاد 

%3.1، حسب إحصائيات 2015.
تعرضت قرارات ترامب النتقادات 
عدة أوالها: أن سياسة رفع الرسوم، 
لن  تجارية  حربا  ببساطة  تعني 
المبادر، ولكي يضره سيتوسع  يكسبها أحد. فالمتضرر سيرد على 
صوب سلع أخرى، ويدخالن في دائرة مفرغة. وهو ما يحدث اآلن. فبعد 
االنتقادات، أطلق ترودو وماكرون وميركل وتيريزا ماي التهديدات، 
المؤتمر  قبل  أوروبا  فرضت  وهكذا  الفعلي.  التطبيق  بدأ  وبعدها 
رسوما إضافية على سلع أمريكية مثل األقمشة وموتوسيكالت هارلي 
ديفيدسون. وفرضت كندا جمارك كلفت الواليات المتحدة أكثر من 

16 مليار دوالر.
وثانيها أن الحجج المقدمة للدفاع عنها غير منطقية وال مقنعة، 
فحجة األمن القومي حسب تيريزا ماي »ال يمكن إقناع ناخبينا ورجال 
أعمالنا بها«، وثالثها محدودية فوائدها وكثرة أضرارها، إذ أوردت 
دراسة عن النتائج المحتملة للتصعيد التجاري بين كندا وأمريكا، أنها 
ستكلف كندا 6 آالف وظيفة، بينما ستكلف أمريكا 22.7 ألف وظيفة، 
بل أشارت دراسة لمؤسسة بيترسون إلى أن الرسوم المقترحة على 
السيارات، ستكلف أمريكا 195 ألف وظيفة؛ دون حساب تأثير القرارات 

المضادة للدول األخرى.
يرتبط المستوى الثالث بالسياق العالمي، ويمكننا رصد عناصره 

المكونة عبر ثالثة سياقات هي:
ـ النظام التجاري العالمي الذي يواجه من فترة تحديات حقيقية، 
مصدرها قوى صاعدة ال ترغب في تحمل مسؤولياتها، لكنها المرة 
األولى التي يأتي فيها التحدي من أمريكا المهندس الرئيس للنظام 
حل  ليس  اآلن،  الرئيس  التحدي  أصبح  وهكذا  األساسي.  وضامنه 
مشكلة الرسوم، بل صياغة إجماع جديد حول إلزامية قواعد النظام 

التجاري العالمي.
ـ وفيما يتعلق بسياق العالقات مع التحالف الغربي، أدرك الساسة 
تحديا  يواجه  الغربي  التحالف  أن  ترامب،  انتخاب  بعد  األوروبيون 
مصيريا، إذ يحمل ترامب إعجابا قابال للتحول لدعم مباشر بالتيارات 
معجبا  يبدو  وال  الغربية،  الديمقراطية  ألسس  المهددة  الشعبوية 
إلى  الخروج عليه، وينظر  باالتحاد األوروبي وأظهر استعدادا لدعم 
الناتو كعبء اقتصادي، ويبدو ال مباليا بفكرة الغرب كرابطة حضارية.
يحدث هذا بينما يواجه االتحاد األوروبي احتماالت انفصالية أطلقها 
خروج بريطانيا »بريكسيت«، ويبدو مهددا بعد االنتخابات اإليطالية 
بمد شعبوي جديد. والمؤكد أن أزمة المؤتمر التي تشكلت نواتها في 
عالم التجارة، وجدت في أزمة العالقات الغربية، سياقا ال يساعد على 

كبحها بل يخلق لها جذورا في مجاالت أخرى تعمل على تصعيدها.
الجنرال  كتب  العالمي؟  السياسي  بالنظام  األزمة  صلة  عن  ماذا 
ليس  العالم  أن  القومي،  لألمن  السابق  ترامب  ماكماستر مستشار 
اآلخرون،  والفاعلون  األمم  فيه  تتنافس  »فضاء  بل  دولية  جماعة 
مدخل  أفضل  تمنحنا  عبارة  وهي  ويتعاملون«،  يشتبكون  وهناك 
لتوجهات السياسة األمريكية الجديدة، مزيج من العزلة والتدخلية 
تشكله المصلحة المباشرة، وسعي محموم لتقليص دور المؤسسات 
الدولية، وتعامل نفعي مع االتفاقات الدولية، وإدارة األزمات بمنطق 
السياسي  التحالف  بين حسابات  العميق  والخلط  الصفرية،  المباراة 
الدولي،  باإلجماع  سافرة  واستهانة  االقتصادي،  العائد  وحسابات 
ترامب  وإدارة  التوجهات  هذه  بين  التوافق،  عناصر  رصد  ويمكننا 

ألزمة قمة السبعة.

اقتصاد

كالم في األرقام

النفط  إنتاج  ليبيا من  فقدتها 
بسبب االشتباكات في مرفأي 
السدرة ورأس النوف النفطيين

قالوا
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3593دوالر أميركي
1.6048يورو

1.821الجنية االسترليني
0.3625الريال السعودي
0.3701درهم إماراتي
0.2127االيوان الصيني

2018 14 يونيو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

*دكتوراه في العلوم السياسية وباحث سياسي ومترجم
* )نقال عن جريدة عمان(

المكاتب  عمل  حسن،  محمود  علي  لالستثمار،  الليبية  المؤسسة  رئيس  أوقف 
بالخارج،  أفريقيا  ليبيا  ومحفظة  المدى  طويلة  االستثمارية  للمحافظ  التمثيلية 

وعودة جميع موظفيها إلى ليبيا.
وأكد القرار »ضرورة إقفال المكاتب التمثيلية والشركات والتي أنشئت ما بعد 
13 يوليو 2014 والتي أسندت إليها مهام المكتب التمثيلي حرصا من المؤسسة 

على شفافية اتخاذ القرارات واالبتعاد بها عن أي صراع أو تجاذبات سياسية«.
ظروف  في  إنشاؤها  جرى  االستثمار  لمؤسسة  التمثيلية  المكاتب  أن  يذكر 
استثنائية ناتجة من االنقسام السياسي الذي ألقى بظالله على مؤسسات الدولة.

وصارمة  عاجلة  بصورة  القرار  تفيذ  ضروره  إلى  المؤسسة  رئيس  دعا  كما 
ليبيا لممارسة عملهم  إلى  التابعين لها  الموظفين  المكاتب وعودة  إلقفال هذه 

في أقرب وقت ممكن.

وقف مكاتب مؤسسة االستثمار التمثيلية بالخارج

450
ألف برميل يوميا 
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»الشركات البريطانية 
ستعود إلى سالف نشاطها في 
مجال استخراج النفط في 
ليبيا وستستمر في العمل 
الجاد حتى يستعيد قطاع 
النفط نشاطه السابق«

السفير البريطاني لدى 
ليبيا فرانك بيكر.

< الرئيسان األميركي دونالد ترامب والصيني شي جي بينغ خالل قمة في واشنطن يناير الماضي

< المستشارة األلمانية انغيال ميركل ووزير المالية أوالف شولتز

< سيسيليا مالمستروم

د. صالح أبونار
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»إن العالم ليس جماعة دولية 
بل فضاء تتنافس فيه األمم 
وهناك يشتبكون ويتعاملون«
الجنرال ماكماستر مستشار ترامب

ترامب يدق طبول الحرب التجارية مع الصني

توتر أميركي–صيني بعد إعالن 
واشنطن عزمها فرض رسوم 

جمركية بنسبة 10 %

فرض رسوم 10 % على واردات بقيمة 200 مليار دوالر

واشنطن، بكين ـ الوسط

رسوم أوروبية غدا بنسبة 25% على واردات أميريكية

إنشاء ميزانية ملنطقة اليورو يثير توترا داخل الحكومة األملانية

رًدا على ترامب
مع استمرار مخاوف الحرب التجارية

توقف الدوالر اللتقاط األنفاس أمس األربعاء بعد أن سجل أعلى 
مستوى في 11 شهًرا خالل الجلسة السابقة، لكن المخاوف من نزاع 
تجاري متفاقم بين الواليات المتحدة والصين أبقت على حالة القلق.

وتنفست أسواق العمالت الصعداء بعد أن أشارت بكين إلى 
ارتياحها لقوة اليوان عندما حددت نقطة الوسط اليومية عند 

مستوى أعلى من توقعات السوق، وفًقا لوكالة »رويترز«.
وقال محلل أسواق الصرف لدى سوسيتيه جنرال في لندن ألفين 

تان »المستثمرون ينتظرون التطورات التالية على صعيد الحرب 
التجارية لكن المعنويات مازالت مهتزة للغاية«.

واستقر الدوالر مقابل سلة عمالت رئيسية ليسجل مؤشره 95.13 
في انخفاض طفيف من مستوى 95.30 المسجل خالل الجلسة 

السابقة ويعد األعلى منذ منتصف يوليو 2017.
وانخفض اليورو %0.15 إلى 1.1574 دوالر، ليظل مهتًزا بعد أن 

تراجع إلى أدنى مستوى في أسبوعين خالل ليل الثالثاء إثر دعوة 
ماريو دراجي رئيس البنك المركزي األوروبي إلى انتهاج الصبر في 

السياسة النقدية األوروبية. ونزل الفرنك السويسري 0.1 % إلى 
0.9953 فرنك للدوالر متخلًيا عن مكاسب اليوم السابق.

الدوالر يتوقف بعد ذروة 11 شهًرا

ارتفعت األسهم األوروبية عند الفتح أمس األربعاء لكن التعافي 
الطفيف لم يمح خسائر الجلسة السابقة بفعل استمرار مخاوف 

المستثمرين بشأن النزاع التجاري بين الواليات المتحدة والصين.
وصعد المؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.6 % في الساعة 0730 
بتوقيت جرينتش، وسجلت مختلف البورصات والقطاعات األوروبية 

ارتفاعات، حسب »رويترز«
وكان سهم كولرويت األفضل أداء، حيث قفز بأكثر من عشرة 

بالمئة بعدما أعلنت المجموعة التي تدير سلسلة سوبرماركت أنها 
سجلت أرباًحا سنوية أعلى من المتوقع ورفع بنك باركليز السعر 

المستهدف لسهم الشركة من 38 إلى 41 يورو.
وزاد سهم ميرسك الدنماركية للشحن بنحو %3 بعد ما أعلنت 
الشركة تعيين مدير مالي جديد، وكان سهم بيركيلي البريطانية 
للتشييد ضمن القليل من األسهم الخاسرة حيث نزل 2.7 % بعد 

إعالن الشركة نتائج العام بأكمله، وزاد مؤشر فايننشال تايمز 100 
البريطاني 0.7 % بينما ارتفع داكس األلماني 0.5 %وصعد كاك 40 

الفرنسي 0.3 % عند الفتح.

.. وارتفاع طفيف ألسهم أوروبا



ليبيا  ثقته في قدرة  للنفط مصطفى صنع اهلل عن  الوطنية  المؤسسة  رئيس  أعرب 
الواعدة في صناعة النفط، متوقًعا ارتفاع إنتاج النفط إلى مليوني برميل في العام 
2022، وفي حواره لوكالة فرانس برس، قدر صنع اهلل خسائر قطاع النفط بسبب أعمال 
العنف في الهالل النفطي بمليارات الدوالرات، مشيًرا إلى أن خسائر تهريب الوقود تبلغ 

أكثر من 750 مليون دوالر سنوًيا.
ما هي خسائر ليبيا على صعيد مبيعات النفط ..؟

ستكلف الهجمات على المنشآت النفطية مئات الماليين من الدوالرات إلعادة اإلعمار، 
والمليارات من فرص المبيعات الضائعة.

لقد انخفض اإلنتاج بمقدار 450 ألف برميل يوميا وبأكثر من 70 مليون قدم مكعب 
في اليوم )مليونا متر مكعب في اليوم( من الغاز الطبيعي، أي ما يعادل 33 مليون دوالر 
أقل من المبيعات )في اليوم الواحد( وفقا ألسعار السوق، وتتسبب هجمات غير مسؤولة 

كهذه في خسائر للمؤسسة الوطنية وبالتالي للشعب الليبي.
كيف تخططون لتأمين هذه المنشآت بشكل دائم لدرء المخاطر المستقبلية؟

من أجل البقاء في منأى من النزاعات، يجب حماية منشآت النفط والبنى التحتية 
من مطامع االنتهازيين السياسيين. نحتاج إلى بناء قوة أمنية تضم جميع الليبيين 
تتبع لحكومة ينتخبها الشعب الليبي بحرية، ويجب أن يعامل أولئك الذين يسعون إلى 
تعطيل عمليات المؤسسة الوطنية للنفط أوالسيطرة على مواقعها لمصلحتهم على ما 

هم عليه في الحقيقة، أي على أنهم »مجرمون«.
ما هي اآلفاق قصيرة األجل وطويلة األجل لقطاع النفط الليبي في هذا السياق من 

انعدام األمن؟
الماضيين  العامين  حيادها خالل  على  الحفاظ  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  نجحت 
وزادت إنتاجها على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة للغاية. وسوف نستمر في العمل 
من أجل المصلحة الوطنية لزيادة اإلنتاج قدر اإلمكان ولضمان توزيع ايرادات النفط 

رالغاز بشكل منصف. 
على المدى الطويل، إذا نجحنا في تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط المشاكل السياسية 
واألمنية التي نواجهها، نحن على ثقة من أن اإلنتاج سيصل إلى مستوى توقعاتنا، أي 

إلى مليوني برميل يوميا في العام 2022.
ال يزال قطاع النفط الليبي جذابا للشركات العالمية لدينا حقول نفط كبيرة لم يتم 

استغاللها بعد ونحافظ على ترتيبنا العالمي الثامن لجهة أكبر االحتياطيات المؤكدة.
مع ذلك، ما زلنا نصر على أن تكون عملياتنا وبنيتنا األساسية بمنأى عن الخصومات 
السياسية. يجب أن تكون الموارد الطبيعية الليبية وإيرادات النفط والغاز عامال محفزا 

إلعادة اإلعمار وتحقيق الرفاهية الوطنية، وليس إلذكاء الصراع.
قطاع النفط مهدد أيضا بالتهريب على نطاق واسع. هل في وسع السلطات الليبية 

التصدي لذلك؟
إن السلطات الليبية غير قادرة بمفردها على التصدي لهذه الظاهرة الصادمة نظرا 
لمدى اتساعها، وانعدام األمن في ليبيا وغياب نظام قضائي فعال يعرقالن مكافحة 
تهريب الوقود، يعتقد المهربون أن بإمكانهم العمل بحرية مطلقة وليبيا تخسر أكثر 

من 750 مليون دوالر سنويا بسبب تهريب الوقود.
في الواقع، يجب أن تمر إزالة هذا العائق الذي يؤدي إلى إبطاء االنتعاش )االقتصادي( 
التنسيق مع شركائنا  الوقود( ويتطلب  )على  الدعم  إلغاء  الوطني عبر  المستوى  على 

الدوليين مثل االتحاد األوروبي واألمم المتحدة وجيراننا.

الدول  وزراء  اجتماع  العالمية  النفط  أسواق  تترقب 
أمام  المنظمة  تقف  إذ  »أوبــك«،  للنفط  المصدرة 
الخام،  أســواق  تعافي  بعرقلة  يهدد  جديد  اختبار 
مع انقسام الدول المنتجة بين مؤيد لزيادة اإلنتاج 

اليومي خصوصا السعودية ومعارضة إيران.
ويجتمع منتجو النفط، غدا الجمعة في فيينا، من 
اإلنتاج  على  المفروضة  القيود  تخفيف  بحث  أجل 
النفطي، والتي قررتها المنظمة وروسيا منذ حوالي 
18 شهرا، وساهمت في رفع األسعار لتصل إلى 80 

دوالرا، الشهر الماضي.
أعضاء  بين  حاد  انقسام  وسط  االجتماع  ويأتي 
المنظمة بين مؤيد للعودة إلى الحصص السوقية 
رأسها  على  مؤخرا،  األسعار  ارتفاع  مع  السابقة، 
زيادة  تستطيع  ال  دول  وبين  وروسيا،  السعودية 
إنتاجها، مثل فنزويال والمكسيك وأنغوال، فيما رحبت 
دول مثل الهند بتخفيف قيود اإلنتاج بشكل تدريجي، 
ما تسبب في تأرجح أسعار الخام خالل األيام الماضية.
حصص  رفــع  معارضي  قائمة  ــران  إي وتتصدر 
تسوية  أي  على  التفاوض  رفضها  وأعلنت  اإلنتاج، 
لزيادة اإلنتاج النفطي حتى لو بمعدالت بسيطة، ما 
يضعها في »صدام« مباشر أمام السعودية، بحسب 

شبكة »بلومبرغ«.
نمدار  بيجان  اإليــرانــي  النفط  وزيــر  واستبعد 
زنقنة، إمكانية التوصل إلى اتفاق حول األمر خالل 
اجتماع »أوبك«، وقال: »ال أعتقد أنه يمكن التوصل 
أنه  أعتقد  »ال  وأضاف:  االجتماع«.  اتفاق خالل  إلى 
»اإلجماع  أن  على  مشددا  اتفاق«،  هناك  سيكون 
مطلوب داخل )أوبك( لتغيير سياسة اإلنتاج«، واتهم 
الرئيس األميركي دونالد ترامب بالتسبب في ارتفاع 

أسعار النفط.
السعودية  طلب  إلى  الريبة  بعين  إيران  وتنظر 
مراجعة اإلنتاج، الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض 
أسعار النفط، في حين أن طهران الخاضعة لعقوبات 

أميركية، ال تستطيع زيادة عمليات االستخراج.
ومع احتدام النقاش داخل أروقة المنظمة قبيل 
االجتماع، توقعت المحللة في »إينرجي آسبكتس«، 
للغاية«.  االجتماع مسيسا  أن »يكون  أمريتا سين، 
السعودية  على  أميركية  ضغوط  عن  وتحدثت 
للحصول على التزام لتعويض نقص النفط اإليراني 

هذه  ظل  »في  أنه  وأضافت  العالمية،  السوق  في 
زيادة  قبول  إيران  على  جدا  الصعب  من  الظروف، 

أهداف اإلنتاج«.
وفي هذا الشأن، قالت المحللة في مجموعة »آر بي 
سي كابيتال«، حليما كروفت: »ستحاول السعودية 
التوصل إلى اتفاق بين األعضاء، لكن إذا فشل ذلك، 
ال أعتقد أن ذلك سيوقف السعودية، وستقوم بزيادة 

إنتاجها كما تراه مناسبا بالنسبة لها«.
ويأتي ذلك فيما رحبت الهند، ثالث أكبر مستهلك 
السعودية  بعرض  العالم،  في  للنفط  ومستورد 
بعد  تدريجي  بشكل  اإلنتاج  قيود  بتخفيف  وروسيا 
وزير  وقال  للبرميل.  80 دوالرا  إلى  األسعار  وصول 
النفط الهندي، دارمندرا برادان: »نعتقد أن مستوى 
النمو  جدا.  مناسب  سعر  للبرميل  دوالرا   60–55
االقتصادي العالمي الهش بالفعل سيكون تهديدا 
المستويات.  هذه  عند  النفط  أسعار  استمرت  إذا 
أنحاء  في  طاقة  فقر  إلى  هذا  يؤدي  أن  هو  خوفي 

عدة من العالم«.
ونقلت »بلومبرغ« عن مسؤول بالحكومة الهندية 

الخام  إمــدادات  شراء  تبحثان  والهند  »الصين  أن 
األميركية لعكس هيمنة )أوبك( على أسواق النفط«، 
إعفاءات  على  للحصول  تسعى  الهند  إن  وقالت 

لمواصلة شراء النفط اإليراني.
المنظمة،  موافقة  على  المستثمرون  ويراهن 
بقيادة السعودية، على زيادة اإلنتاج النفطي بأكثر 
من مليون برميل يوميا خالل الـ18 شهرا المقبلة. 

أن  اإلثنين،  أوردت،  روسية  إعــالم  وسائل  لكن 
»أوبك« تناقش زيادة اإلنتاج بمقدار مليون برميل 
ونصف يوميا، في أشهر الصيف، حيث يزيد الطلب 
شهر  في  الموقف  تقييم  إعــادة  مع  النفط،  على 

سبتمبر المقبل.
وفي حال وافقت المجموعة على رفع اإلنتاج بمقدار 
أن  برميل يوميا، ذكرت »بلومبرغ«  مليون ونصف 
ألف   402 بمقدار  سترتفع  السعودية  إنتاج  حصة 
برميل، وروسيا بمقدار 248 ألف برميل، واإلمارات 
بمقدار 115 ألف برميل، والكويت بمقدار 108 ألف 

برميل.
ترتفع  أن  ساكس«  »غولدمان  مصرف  وتوقع 
أسعار الخام إلى مستوى 80 دوالرا للبرميل بحلول 
العرض  معادلة  تأثير  رغم  الجاري،  العام  نهاية 
المدى  على  »أوبـــك«،  إنتاج  ومعدالت  والطلب، 
القصير، وقال المصرف: »التزال أسواق الخام تعاني 
ما  االضطرابات،  وزيــادة  الطلب،  ارتفاع  مع  عجزا، 
يتطلب إنتاجا أعلى من روسيا و)أوبك( لتفادي نفاذ 

المخزونات بنهاية العام«.

حرب صينية–أميركية
بين  التصعيد  نتائج  أيضا  النفط  أســواق  وتترقب 
األخيرة  تهديد  مع  والصين،  المتحدة  الواليات 
فرض رسوم إضافية على الخام الذي تستورده من 

الواليات المتحدة.
بين  تجارية«  »حرب  اندالع  المراقبون  ويخشى 
بالعالم، وهو ما يفرض تهديدات  اقتصادين  أكبر 
حقيقية على أسعار النفط. واستوردت الصين حوالي 
300 ألف برميل من الخام األميركي، خالل الربع األول 
من العام الجاري، ويقول محللون من شركة »وود 

ماكنزي« إن تقديرات الربع الثاني أكبر من ذلك.
سيفاندام:  سوريش  بالشركة  المحلل  وقــال 
للنفط،  بديل  مورد  عن  البحث  الصين  »تستطيع 
الخام بها مشابه  أفريقيا، حيث أن  مثل دول غرب 
لما تنتجه الواليات المتحدة، بينما ال تستطيع األخيرة 

إيجاد سوق كبير بديل للصين«.
أسعار  تراجعت  األربعاء،  أمس  تعامالت  وخالل 
الخام إلى أقل من 66 دوالرا للبرميل، بعد انخفاض 
خام  تداول  وجرى  الثالثاء.   ،1.2% حوالي  األسعار 
غرب تكساس الوسيط عند 65.40 دوالرا للبرميل 
في نيويورك. فيما ارتفع خام برنت تسليم أغسطس 

35 سنتا في تعامالت لندن.

تبحث منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك« غدا 
الجمعة، وعلى مدى يومين، مستقبل إمكانية رفع 
ليبيا  فيه  تعارض  لم  وقت  في  اإلنتاج،  حصص 
»العودة التدريجية« لمستويات اإلنتاج، التي كانت 

قبل إبرام اتفاق »أوبك« لخفض اإلنتاج.
منشآت  على  الجضران  قــوات  هجوم  أن  إال 
الهالل النفطي يهدر إمكانية رفع مستويات إنتاج 
إلى  الذي وصل في مرحلة سابقة  الليبي  النفط 
مليون برميل يوميا، فقد أدى تجدد االشتباكات 
وإغالق مينائي السدرة ورأس النوف إلى انخفاض 
اإلنتاج لنحو 400 ألف برميل يوميا، حسب مصدر 

نفطي ليبي تحدث إلى وكالة »رويترز« أمس.
وكان محافظ ليبيا لدى منظمة »أوبك« محمد 
ال  ليبيا  إن  الماضي  اإلثنين  قال  عون  إمحمد 
اإلنتاج،  لمستويات  التدريجية«  »العودة  تعارض 
لخفض  ــك«  »أوب صفقة  إبــرام  قبل  كانت  التي 
»حساس«  السوق  وضع  أن  إلى  مشيرا  اإلنتاج، 

حاليا، خاصة وأن العقوبات األميركية ضد إيران 
قد تؤثر عليه.

منظمة  في  األعضاء  الدول  مندوبو  ويجتمع 
حيث  والسبت،  الجمعة  يومي  فيينا  في  »أوبك« 
تتجه األنظار إلى االجتماع الذي تنوي فيه الدول 
حصص  رفع  إمكانية  مستقبل  بحث  األعضاء، 
للحد  اتفاق  يطبق   ،2017 بداية  ومنذ  اإلنتاج، 
من إنتاج أوبك وشركائها أتاح رفع أسعار الخام، 
لكن بعض األطراف تخشى تراجع العرض بسبب 
األميركية  والعقوبات  الفنزويلي  اإلنتاج  انخفاض 
على إيران. وترغب كل من السعودية وإيران رفع 
سقف اإلنتاج المحدد في االتفاق وتناقشان حاليا 

حجم هذه الزيادة.
في  المنظمة  ــدى  ل ليببا  محافظ  وأضـــاف 
»ليبيا  أن  »سبوتنيك«  وكالة  إلــى  تصريحات 
وضعها خاص بسبب الوضع الذي تمر به، فطالما 
يتم المحافظة على حصتنا في اإلنتاج، كما كانت 

قبل أحداث 17 فبراير، فال مانع لدينا من العودة 
التدريجية لمستويات اإلنتاج، ولكن دون المساس 

بوضع األسعار المكتسبة«.
روسية  نفط  لشركات  محتمل  نشاط  وبشأن 
»روس  لشركة  تكون  أن  عون  استبعد  ليبيا  في 
في  إنتاجها  بدأت  قد  العمالقة  الروسية  نفط« 
ليبيا، الفتا إلى أن »الشركات الروسية وغيرها ربما 

األوضاع  الدخول في مشاريع بسبب  ال تستطيع 
الحالية في البالد«.

بالتزامن  الليبي  المسؤول  تصريحات  وجاءت 
مع تصاعد األوضاع في الهالل النفطي الليبي إثر 
هجوم شنه اآلمر السابق لحرس المنشآت النفطية 
الخميس  يــوم  الجضران  إبراهيم  )الوسطى( 
الماضي، ما حدا بمؤسسة النفط إلى إعالن حالة 
النفط  شحن  عمليات  ووقــف  القاهرة«  »القوة 
النوف  رأس  ميناءي  من  موظفيها  وإجالء  الخام 

والسدرة،
منطقة  في  الدمار  حجم  إن  اهلل  صنع  وقــال 
عدد  أن  إلى  مشيرا  جــدا،  كبير  النفطي  الهالل 
فبراير   17 أحــداث  قبل  خزانا   13 كان  الخزانات 
2011، أصيب منها 8 خزانات فى الحروب الماضية 
وبقي منها 5 خزانات، قبل إصابة خزانين اثنين 
آخرين، وأضاف »إذا انهارت الخزانات الباقية لن 
نستطيع التصدير أو تشغيل مصفاة رأس النوف«.

اقتصاد 09

سهم  تعرض  الصناعي  جونز«  »داو  بمؤشر  وجــوده  من  أعــوام   110 نحو  بعد 
»جنرال إلكتريك« لإلقصاء من المؤشر الرئيس في البورصة األميركية، في نكسة 
للمجموعة الصناعية العمالقة تجسد الصعوبات التي تجتازها منذ أكثر من سنتين، 
ويتألف مؤشر داو جونز من أسهم 30 شركة يفترض أن تمثل مجتمعة االقتصاد 

األميركي برمته.
ونقلت وكالة »فرانس برس« عن رئيس اللجنة المسؤولة عن أسهم المؤشرات 
في شركة »ستاندرد آند بورز داو جونز« لمؤشرات األسواق، ديفيد بليتزر، قوله 
»إن جنرال إلكتريك كانت من أوائل أعضاء مؤشر داو جونز الصناعي في 1896، 

وكانت جزءا منه دون انقطاع منذ 1907«.
وأوضح أنه لهذا السبب سيتم اعتبارا من 26 يونيو الجاري استبدال سهم جنرال 

إلكتريك في مؤشر »داو جونز« بسهم »وولغرينس بوتس آالينس«.

استئناف إنتاج مصنع الجبس ببئر الغنم إقصاء سهم »جنرال إلكتريك« من مؤشر »داو جونز«
بئر  بمنطقة  إنتاجه  الناعم  الجبس  مصنع  استأنف 
التوقف،  من  سنوات  بعد  الزاوية  ببلدية  الغنم 
أكدت مصلحة أمالك الدولة في صفحتها على موقع 

»فيسبوك«. االجتماعي  التواصل 
اإلنتاج  استئناف  عملية  إنــه  المصلحة  وقالت 
اكتملت رغم بعض العراقيل والصعوبات والنواقص، 
جنوب  كم   120 بعد  على  يقع  الذي  المصنع  وكان 
قبل  من  للسطو  تعرض  قد  طرابلس،  مدينة  غرب 

أهالي  ــام  وق  ،2014 عــام  في  مجهولة  جماعات 
بردهم. المنطقة 

يشار إلى أن مصنع الجبس أنشئ في العام 2006، 
سنويا،  طن  ألف   100 إلى  التصميمية  طاقته  تصل 
بتنفيذ من شركة اإلنجازات الحرارية المغربية. وقد 
الخام  مادة  لتوفر  نظرا  الغنم  بئر  منطقة  في  أقيم 
المائية  الكالسيوم  المتمثلة في كبريتات  األساسية، 

.90% وبجودة عالية تصل إلى 

الهند تحث على زيادة صادرات النفط 
وتريد أسعارا مستدامة

حثت الهند، ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، الدول األعضاء في 
البترول »أوبك«، أمس، على سد نقص في اإلمدادات  البلدان المصدرة  منظمة 
إمدادات  على  الجيوسياسية  العوامل  تؤثر  حيث  النفط،  أسعار  استدامة  وضمان 

بعض المنتجين، حسب وكالة »رويترز«.
ويواجه العالم على األرجح انخفاضا في صادرات النفط القادمة من إيران ثالث 
أكبر منتج في أوبك، بعد أن انسحب الرئيس األميركي دونالد ترامب من االتفاق 

النووي وتعهد بتجديد العقوبات على طهران.
والهند أكبر مشتر للنفط اإليراني بعد الصين

فيينا:  في  نقاش  جلسة  خالل  بــرادان،  دارمندرا  الهندي،  النفط  وزير  وقال 
»الظروف السياسية التي تكون في بعض األحيان داخلية وفي أحيان أخرى خارجية، 

تسفر عن نقص في إمدادات بعض الدول«.
بأكثر من  الفجوة  بالتدخل وسد  التزاما  أوبك وأعضائها  وأضاف: »نتوقع من 
المطلوب من أجل ضمان استدامة األسعار«، مشيرا إلى أن أسعار النفط المرتفعة 

في الوقت الحالي تقلل النمو االقتصادي في كثير من الدول.
إذا  تهديدا  سيكون  بالفعل  الهش  العالمي  االقتصادي  »النمو  قائال:  وأردف 
استمرت أسعار النفط عند هذه المستويات، وخوفي هو أن يؤدي هذا إلى فقر طاقة 

في أنحاء عدة من العالم«.

< عمليات السيطرة على حريق خزاني 2 و12 بخزانات شركة الهروج بمنطقة الهالل النفطي
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»أوبك« تبحث غدا رفع حصص اإلنتاج وليبيا ال تمانع

اختبار جديد ألوبك مع صدام سعودي ـ إيراني

إغالق مينائي السدرة ورأس 
النوف يخفض اإلنتاج بنحو 

400 ألف برميل يوميا

»التزال األسواق تعاني عجزا مع 
ارتفاع الطلب وزيادة االضطرابات، 
ما يتطلب إنتاجا أعلى لتفادي نفاذ 

المخزونات بنهاية العام«.

هجوم الجضران يهدر هذه اإلمكانية 

القاهرة–ترجمة: هبة هشام

صنع الله: قادرون على إنتاج 
مليوني برميل يوميا في 2022
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اتفاق باريس وتحّديات تنفيذه

من بني املشاركني في اجتماع باريس واجهاٌت 
لجماعاٍت متطرفٍة وأيضًا أصحاب مصالَح مرتبطٍة 

بجماعاٍت مسلحة تمّولها الدولة

نور الدين السيد الثلثي

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

تلك التحديات في جانٍب هامٍّ منها تحت عنوانيْ الفساد والتشبّث بالسلطة.
يَ  يطغى على مشهد العمل الحكومي والسياسي في ليبيا فسادٌ عظيم، تـميَّز–بعد ما سُمِّ
صُنع  دائرة  في  عارضة،  ممارساتٍ  كمجرّد  وليس  جوهري،  كعنصٍر  العربي–بتغلغله  بالربيع 
النظام  االنتصار على  والجديد هو كوْنه–عند أصحابه–أمرًا طبيعيًا، بعد  والقرارات.  السياسات 

وإسقاط الدولة والقانون واالنحدار إلى حروٍب أهلية مستمرّة إلى اليوم.
المنتصرين واالنتهازيين  الذي بات مسيطرًا على سلوك  الغنيمة  الفساد بمنطق  يمارسون 
المرتبطين بهم؛ يرون في البالد وشعِبها وثرواتها ممتلكاتِ قبيلةٍ هُزمت في غزوة، وكلَّ ما 
ة للغازي المنتصر. هكذا كانت الحرب منذ الجاهلية؛ غزواتٍ وصواًل إلى  للمهزوم غنيمًة مستحَقَّ

السّبِي والغنيمة.
كان من بين المشاركين في اجتماع باريس واجهاتٌ لجماعاتٍ متطرفةٍ؛ وكان من بينهم أيضًا 
أصحاب مصالحَ مرتبطةٍ بجماعاتٍ مسلحة تموّلها الدولة، وبأغنياِء حرٍب يراكمون الغنائم عبر 
اختالساتٍ واعتماداتٍ وتحويالتٍ ومصروفاتٍ وهمية، في انتهاكاتٍ صارخةٍ للقانون وتحّلٍل من 

واجبات المواَطنَة ومسؤوليات الوظيفة.
ويأتي اتفاق باريس بخارطةٍ مؤدّاها انتخاباتٌ، قد تعني لِمن مَرَدُوا على النهب واطمأنّوا 
إليه نهايَة عهدهم بالغنيمة وبدايًة للحساب. أولئك لن يسيروا نحو تلك النهاية ما استطاعوا، 
وكيفما سايروا الدعواتِ إلى إعالء مصلحة الوطن ورفع المعاناة عن المحرومين والمقهورين 
والمسحوقين. ويوجد من بين أطراف االتفاق ومَن وراءهم من أحزاٍب وجماعاتٍ مسّلحةٍ ومصالحَ، 
من يدركون أن حظوظ فوزهم في أي انتخاباتٍ نزيهةٍ ستكون شبه منعدمة، وجماعاتٌ ترفض 
في قرارتها مبدأ االنتخاب وتداول السلطة من أساسه. يشير أداء أطراف االتفاق فيما مضى إلى 
أن الطريق سيكون محفوفًا بمخاطر التسويف والتحجّج والمزايدة والمناكفة، ما سيؤدّي إلى 
إفشال هذا االتفاق مثلما فشل غيره من محاوالت الحّل أمام التعنت والتعصب والمغالبة والتشبّث 
بالسلطة. هؤالء موافقون شكاًل، ومقاومون في الحقيقة ألي حلٍّ يؤدّي إلى إزاحتهم عن مواقع 

السلطة وأدواتها.
ليس في اتفاق باريس غيرُ لملمةِ شتاتٍ متنافٍر، ما يفرّقه أكثر بكثيٍر جدًا مما يجمعه

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

االستقرار واألمن والبناء مقوّماتٌ ال تحتمل إغفااًل أو إرجاء.
إن الغاية من كّل جهدٍ للخروج من المحنة، هي حماية الوطن وبناء دولة القانون والمؤسسات 
والحريات العامة وكرامة اإلنسان؛ والبداية ال بدّ أن تمرّ عبر حلِّ الجماعات المسلحة وجمع السالح 
عن  للخارجين  ورادعةٍ  للوطن  حاميةٍ  كقوّةٍ  الموحد  الوطني  الجيش  لبناء  الجهد  ومضاعفة 

القانون.
ـقّ اآلخر من تلك البداية تبرز األهمية الكبرى للمصالحة الوطنية، ومكافحة الفساد،  وفي الشِّ
وإفساح المجال للعمل السياسي في إطار قوانين ناظمة، من غير تمييٍز أو إقصاٍء لتياٍر أو فكٍر أو 

توجّهٍ مهما كان لونه.
الوطنيون والُقوى الوطنية–بعيدًا عن المغامرين والمتاجرين والمتجوّلين–هم وحدَهم مَن 
يُضمّد الجراح وينقذ األهل ويبني الوطن. أما القوى األجنبية التي ’تساعدنا‘ اليوم، ومعها عمالء 
وأغنياء حرٍب غيرُ خافين، فهي ذاتها التي هبّت ذات ربيٍع ’لحماية المدنيّين‘، ومن قبُل جاءت 

سافرًة كقوى استعماٍر وإبادةٍ وسرقة مقدّرات.

في معركة الجهل

املثقف العربي املعاصر في سلوكه يخدم الجهل 
أكثر مما يخدمه أعداء الشعب من طغاة وسراق

عبد الكافي المغربي

األبريز وتخليصة من باريز
والشكليات  باريس  مؤتمر  ســادت  التي  االحتفالية  رغــم 
التي  الليبية  الكرنفاليات  وغرابة  طبعته  التي  الدبلوماسية 
األوروبية  والمبادرات  الدولية  المؤتمرات  تظل  صاحبته 
بالذات ترياقًا مُخّففًا لمرض االنقسامية الليبي، ليكون محاًل 
المأمول  الحل  عن  بعيدًا  به  تنأى  فال  الديمقراطي،  للتداول 
الضالعة  اإلقليمية  القوروسطية  والدوغمائيات  الدكتاتوريات 

في االنقسامية الليبية بشهوياتها وغضبياتها.
الفاصلة العتبة 

الجيوبولتيك  هبة   1951 عام  المستقلة  األقاليمية  فليبيا 
مابعد  حقبة  في  سابقة  إيطالية  كمستعمرة  مصيرها  تَقرّرَ 
االستعمارين  بين  الفاصلة  العتبة  تكون  بأن  االستعمار 
اإلنجليزي المشرقي العربي والفرنسي المغربي، وأميركا التي 
حسم تدخلها في الحرب انتصار الحلفاء على المحور في شمال 
ومنه  القديم  لالستعمار  الوارثة  اإلمبريالية  ستكون  إفريقيا 
عاصمته  في  العسكري  نفوذها  بتثبيث  اإليطالي  االستعمار 
الكولونيالية السابقة طرابلس، وإقليمها؛ بل حسمت حضورها 
في خمسينيات القرن العشرين بأن تكون ليبيا بؤرة من بؤر 
المعسكر الغربي األنجلوساكسوني في الصراع بين الرأسمالية 

اإلمبريالية و الشيوعية.
منطقة  من  فرنسا  ُأخرجت  آميركي  ـ  بريطاني  وبترتيب 
وقعّت  التي  الليبية  الحكومة  ورئيس  فزان،  بوالية  انتدابها 
اتفاقية الجالء الفرنسي عام 1956، هو الذي وقعّ عام 1954 
»ويلس«  قاعدة  استئجار  عقد  بخصوص  آميركا  مع  اتفاقية 
الحربية التي وضعت ليبيا حتى االنقالب العسكري 1969، في 

قلب الحرب العالمية الباردة عليها أمنًا وتنمية ورخاء.
عن  فرنسا  تلكأت  الذي   ،  2011 العربي  الربيع  سخونات 
النفطية  الجارة  في  تالفته  تونس،  في  سريعًا  معه  التجاوب 
 20 الـ  القرن  ثمانينيات  في  دكتاتورها  شّكل  التي  الغنية، 
الصحراء؛  جنوب  اإلفريقية  مستعمراتها  على  مزعجا  ضاغطا 
عقدين،  من  ألزيد  سنوات  كعكتها  تقاسم  من  كماحُرمت 
البريطاني وفيما بعد  ـ  الثالثي األميركي  النفطي  الكارتل  مع 
التقليدي  النفوذ  لمنطقة  تمتد  المرّة  هذه  وعينها  اإليطالي 
تغيير  بعد  نفوذه  موقع  الذي  الليبي  الشرق  في  البريطاني 
وصمة  باريس  مؤتمر  في  بها  فحّلت  مصراتة،  في   2011
مخزون  على  السيطرة  هو  الفرنسي  والهدف  البريكسيت. 
الطاقة في خليج سرت، الذي لم يجر استكشافه بالكامل حتى 

وأن  خصوصًا  كبيرًا،  أوروبيًا  استراتيجيًا  هدفا  ويمثل  اآلن، 
شركة »توتال« الفرنسية تبدو مصممة على التمركز بقوة فيه 

بسبب ترواثه الواعدة.
الفرنسية المبادرة 

األميركي  الغيابين  انتهزت  الفرنسية  المبادرة  أن  الشك 
إيران  والحرب ضد  السلم في كوريا  بإبرام صفقات  المنشغل 
اإليطالي  والغياب  األوسط.  الشرق  في  المتطرّفة  وتوابعها 
الغارق في مالبسات تشكيل الحكومة اإليطالية الجديدة التي 
من  التموضع  إلى  بالشك،  إيطاليا  ستعيد  إنجازها  حالة  في 
الثانوي،  بالدور  االكتفاء  وعدم  الليبية  األزمة  إدارة  في  جديد 
الذي استنامت العامين الماضيين إليه بالمراهنة على الحكومة 
الطاقة  منابع  في طرابلس، ومساندتها، بسبب وجود مجمل 

التي تستغلها مؤسسة )ايني( اإليطالية في غرب البالد.
فرنسية  مبادرة  هو  باريس،  مؤتمر  أن  التوهم  يمكن  ال 
تمت دون استشارة وموافقة من المجتمع الدولي، وأنها تبدو 
إطارًا اتفاقيا ثانيًا يتجاوز اتفاق الصخيرات الذي رعاه. ففرنسا 
ال يمكن أن تتصرف فرديا في قضية ذات طابع دولي كالقضية 
السابع.  بنده  و  األمن  مجلس  بقرارات  المحكومة  الليبية 
حضورها الدبلوماسي الموافق عليه أمريكيا، والمدعوم أوروبيًا 
يأتي في إطار الضغط على األطراف الليبية األربعة التي ضمّها 
اللقاء من أجل التسريع للوصول إلى التوافقات التي ستنتهي 

باالنتخابات.
البرمجة العملية لسياسة التوافق الليبي

هي  الليبي،  ـ  الليبي  التوافق  لسياسة  العملية  البرمجة 
االتحاد  في  واألمن  الخارجية  للسياسة  العليا  الممثلية  مهمة 
األوروبي، التي عكست مضمونها وآلياتها رئيستها، بأن تبتث 
في األذهان الليبية ثالث نقاط جوهرية في مسألة االنتخابات: 
توضيح صالحيات جميع المؤسسات في وقت مناسب قبل إجراء 
ضرورة  ـ  له،  سيصوتون  ما  الليبيون  يعرف  حتى  االنتخابات 
اعتماد الدستور قبل االنتخابات إلضفاء الوضوح على العملية 
رئيسًا  مرة  ألول  الليبيين  انتخاب  في  المتمثلة  االنتخابية 
لهم. فبدون اعتماد الدستور، وتوضيح صالحيات المؤسسات 
المنتخب  الرئيس  سيجد  األخرى  بالسلطات  عالقته  وتحديد 
إلجراء  اآلمنة  البيئة  توفير  ـ  خطير،  قانوني  فراغ  في  نفسه 
االنتخابات، مع ضمان اعتراف الجميع بعد يوم من االنتخابات 
بنتائجها، فالسند الدستوري من أهم السنود التي تؤمن نتائج 

نتائجها  تكون  التي  واالعتراضات  الطعون  من  االنتخابات 
عكسية، كما في المرّات السابقة، و في أسوأ األحوال أنها لن 

تقود البالد إلى المضي قدمًا للديمقراطية.
العدميات الليبية، ستحاول إلى آخر نفس، أن توضع العصا 
فالعدمية  باريس.  لقاء  إليها  ألمح  التي  الضغوطات  عجلة  في 
اللييية العائدة من المؤتمر، كمُسمّى القيادة العامة للقوات 
المسلحة الليبية تتنصّل من مبدأ أساسي من المبادئ الثمانية 
لكسر جمود األزمة التي قرّرها لقاء باريس، ببند إلغاء األجسام 
بإلغاء  الجيش  ميليشيا  فإقرار  الموازية  كالحكومة  الفوضوية 
الحكومة المؤقتة غير المعترف بها دوليًا يعنى الخضوع تحت 
في  موجود  كما هو  تشترط  التي  التوافقية  الحكومة  سيطرة 
العالم الديمقراطي وشبهه خضوع العسكر للسلطة المدنية. 
بمادة محصنة  يقع  الدستور  الجيش حسب مسودة  فمسمّى 
التلويح باإلعالن الدستوري  تحت السلطة المدنية. لذلك جاء 
للدستور  باالحتكام  واألنكى   ،  2011 االنتقالي  للمجلس 
الشيزوفرينا  الباهتة  الذي تلتصق برمزياته   ،1951 الفيدرالي 
الهيئة  بيان  المتوّهمة  رؤيتها  عن  عبّر  التي  االنفصالية 
القيادية لمفارقة التكتل االتحادي الوطني و »الفيدرالي« عن 
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موضعة  استعادت  التي  الليبية،  المسلمين  اإلخوان  جماعة 
نفسها في رئاسة المجلس األعلى للدولة، توافق على الجلوس 
واقع  أمر  كقوة  باريس  لقاء  في  الجيش  مسمّى  قائد  مع 
وترفض الجلوس معه على اعتباره قوة شرعية، الشيزوفرينيا 

ذاتها قضم التفاحة مع الغريم ثم العودة إلى شيطنته.
اإلجرائية  الخطوات  باريس  مؤتمر  من  اإلبريز  تخليص 
التي أعقبته، والتي تتأطر في عودة االهتمام الدولي بالقضية 
اإلرهاب  لضرب  الهدف  وتعزيز  العسكري،  الجانب  في  الليبية 
لتعزيز  المتبادل  االلتزام  إطــار  في  معاقله،  في  اإلسالمي 
وإحكام  المتحدة،  األمم  صياغة  حسب  السياسية  المصالحة 
في  للتوفق  الليبية  المالية  األجهزة  على  الدولية  المراقبة 
تلوح  النتخابات  تمهيدًا  والنقدية  المالية  السياسة  تنسيق 
اإلدالء  الليبي  الشعب  بإمكان  سيكون  خاللها  من  األفق،  في 
بصوته والتصويت للقادة الذين بمقدورهم أن يكونوا قيّمين 

جيدين على ثروة ليبيا.

 إيطاليا حسمت حضورها في خمسينيات القرن العشرين بأن تكون ليبيا بؤرة من بؤر املعسكر الغربي 
األنجلوساكسوني في الصراع بني الرأسمالية اإلمبريالية و الشيوعية

 الهدف الفرنسي هو السيطرة على مخزون الطاقة في خليج سرت، الذي لم يجر استكشافه بالكامل حتى اآلن، 
ويمثل هدفا استراتيجًيا أوروبًيا كبيًرا

نورالدين خليفة النمر

»أناركيون« بالفطرة !
أذكر في بدايات حدث فبراير واهتمام الكثير 
ممن  الكثير  وخروج  بليبيا  الفضائيات  من 
وكثر  السياسي  التحليل  أهل  أنهم  يدعون 
في  األلسن..  على  المصطلحات  تردد  حينها 
غمرة تلك الموجة أتذكر أن األستاذ المحامى 
محمد العالقى وعلى إحدى المحطات قال.. يا 
لنا من ضبط المصطلحات حتى  سادة ال بد 
الفهوم  عن  بعيدا  بينة  على  األمــور  تكون 
واللغو  اللغط  يحدث  ال  وحتى  الخاطئة 
والحيرة المعرفية... منذ ذلك وأنا كلما مررت 
بمصطلح ما حاولت تتبع معناه وصرت أهتم 

بهذه المسألة وأراها جد مهم .
ــرأت مسمى  ق يــوم أن  لــى  ــدا  ب هــذا مــا 
القذافى..  حكم  لمرحلة  وصفا  »بلشفية« 
ألن  نظرا  ورد  التوصيف  ذلــك  أن  ــن  وأظ
الحقبة  تلك  ــان  إب رفعت  اليسار  شــعــارات 
وحدث ما يشبه احتكار الدولة لوسائل اإلنتاج 
والحجر  التجارية  األنشطة  كل  إلغاء  وتم 
الشعارات  وانتشار  الخاص  القطاع  على 

االشتراكية، وما إلى ذلك.
أريد أن أذهب إلى مالحظة وهي  وأنا هنا 
هو  أظن  فيما  للدقة  األقــرب  التوصيف  أن 
من  يقترب  المرحلة  تلك  فى  حدث  ما  أن 
تبعا  بسيط  تحوير  مع  »األناركية«  األفكار 
»أناركيا«  دكتاتورنا  كان  لقد  المنشأ..  لبيئة 
التجريب  ماراثون  وخاض  بالدولة  يؤمن  ال 
وكيان  مؤسسات  لكل  والتركيب  والفك 
لتلك  توصيفا  الناس  اختصر  حتى  الدولة، 
الحالة و أطلقوا عبارة )خض شكارة الفئران( 

كتعبير دقيق عن حالهم.
نعرف  أن  وما جدوى  يقول  هناك من  لعل 
أن ما مر بنا هو محاولة عبثية لتطبيق الفكرة 
األناركية؟. الجدوى تتأتى من فائدة اكتشاف 

أننا ربما كمجتمع أناركيون بالفطرة.
محاولة  ــو  ه الــمــســألــة  هـــذه  وتــنــاول 
المفاهيم  تلك  فــرز  إلعـــادة  متواضعة 
المصطلحات،  وضبط  وتصنيفها،  المتناثرة 
المعاني  تشكيل  ــادة  إع في  والمساهمة 
والتدقيق وبلورة كل ذلك بغية امتالك مزيد 
والظواهر  المعاش  واقعنا  األدوات لفهم  من 
والحقائق.  األفكار  لجالء  وتحليلها  واألفعال 
تبدو نظرية،  وإن كانت  غاية معرفية،  وتلك 
شديدا  التصاقًا  ملتصقة  معرفة  فهى 

السياسي  بالواقع  األفكار  تلك  تنتجه  بما 
وبالتالى  اليومية،  وبالحياة  واالجتماعي، 
ومن  والشعوب ومصائرهم،  األفراد  مسارات 
هنا تأتي أهمية ضبط المصطلحات ومحاولة 

سبر غور المعنى.
أشير  للمصطلح  عــابــرة  مصافحة  فــى 
كان  الغالب  فى  السابق  دكتاتورنا  أن  إلى 
أنتجتها  منظومة  داخــل  ولكن  »أناركيا« 
الفراغ–التى  جغرافيتنا–جغرافية  حقيقة 
وممر  االستقرار  وعــدم  بالترحال  اتسمت 
الوحيد  المنتج  ليس  ظني  في  وهو  عبور؛ 
لتلك البيئة ولكن عبر تاريخنا لم نعرف دولة 
راسخة إال بشكل عابر، ولذا ربما نحن كذلك 

بالفطرة!!. »أناركيون« 
 ( الالسلطوية  اختصارا  تعنى  األناركية 

)anarchism
حكومة؛  أو  حكام  غير  من  مجتمع  أي 
الدولة  أن  تعتبر  حيث  سياسية  فلسفة   وهي 
بل  أهمية  ذات  وليست  فيها  مرغوب  غير 
تروّج  المقابل  في  و  للمجتمع،  مضرّة  هي 
إلغاء  أو  لتحجيم  وتسعى  دولة   بال  لمجتمع 
فيما  ــراد  األفـ عالقة  فــى  السُلطة  تدخل 
حينها  عنه  التعبير  تم  ما  وهــو  بينهم.. 
فى  حدث  الذي  التحوير  الشعبية،  بالسلطة 
ليبيا هو تجمع السلطة فى يد فرد وإن كان 
بيد  السالح  والثروة  )السلطة  شعار  تحت 

الشعب(.
ليست  األناركيين  أفكار  حــال،  كل  على 
بينهم على  فيما  االتفاق  قد اليتم  و  موحدة 
رغم  األناركية  فى  المطلوبة  المعايير  بعض 
األحــوال  أحسن  وفى  مشترك  األســاس  أن 
معينة  متشابهات  فى  اشتراكا  لديهم  نجد 
والالسلطوية..  الــدولــة  كراهية  أساسها 
أناركية  منها  عديدة  األناركية  واألنـــواع 
فردية:  وأناركيه  وأناركية شيوعية  اشتراكية 

. )individualist(
انتباهى  لفتت  التي  هى  األخيرة  وهــذه 
وهي التي تعنينا فى هذا المقام ألنها بظني 

تعكس تقريبا نمط حكم القذافى.
وبما أن )األناركية هي االعتقاد بأن أفضل 
حكومة على اإلطالق هو عدم وجود حكومة( 
دكتاتورنا  على  الفكرة  هذه  سيطرت  فقد 
وتم  الشعبية  السلطة  شعار  ورفع  السابق 

ومؤسسات  كيانات  وهــدم  القوانين  إلغاء 
من  ركنا  وهدم  ألغى  كلما  أنه  رغم  الدولة 
نظرا  بكيان جديد  بعدها  خرج  الدولة  أركان 
واستمر  الحكم..  دفة  لتسيير  إليه  لحاجته 
عنها  التراجع  ثم  األفكار  وتبني  التجريب 
الجوانب  التقاط بعض  ولعل  واضح..  بشكل 
اليسارية فى المشهد الليبى يومها هو الذي 
ليبيا  حاكم  يجترحه  ما  بأن  للمشاهد  أوحى 

يميل إلى االشتراكية.
حركة  بناء  يحاولون  األناركيين  ...أَن   (
»أممية« تنسيقية منظمة تهدف إلى تحويل 
وثبة  ستكون  »تشاركية«  إلــى  الكوكب 
»ثورية  وخطوة  اإلنساني  التطور  في  كبرى 
نعرفه  ــذي  ال العالم  تغير  إنها  عمالقة«. 
طالما  التي  االجتماعية  المشاكل  وتنهي 
»عصرً  بدء  إنها  البشري،  الجنس  اجتاحت 

جديدً »من الحرية(.
والجذرى  النهائى  الحل  تتذكرون  هل 
االقتصادي  المشكل  وحــل  والتشاركيات 
واإلنجازات  األممى  والقائد  واالجتماعي؛ 

العمالقة...إلخ. الثورية 
يبدو  أخرى  ناحية  من  للمسألة  ومقاربة 
أن دكتاتورنا السابق ربما تماهى مع تاريخنا 
ومع  الراسخ،  الدولة  كيان  من  يخلو  الذي 
سلوك سائد فى مجتمعنا تعارف البعض على 
فرضته  بدائي  سلوك  بنمط  إليه  اإلشــارة 
وكراهية  لالستقرار  مكان  ال  حيث  الجغرافيا 
جغرافيا  بحكم  والقيود  الحدود  لكل  واضحة 
يدفعنا  هذا  وربما  حالنا..  عليها  التي  الفراغ 
تلك  تتقبل  مناسبة  بيئة  وجد  بأنه  للقول 
بالفطرة  األناركيون  من  مجتمع  أي  األفكار.. 

ويكرهون الدولة ومؤسساتها ونظامها؟.
أحوالنا  تغيرت  أن  بعد  حتى  المالحظ 
لم  فبراير  بعد  القاهرة  الدولة  قوة  وزالــت 
ربما  بل  اآلن  حتى  دولــة  نبني  أن  نستطع 
نبني دولة أصال!. العتبارات  أن  نريد  ألننا ال 
ومن  ناحية،  من  المتنازعة  األطراف  مصالح 
بها  نرى  التي  البدائية  العقلية  أخرى  ناحية 

العالم.
يستخدم  ــن  م ــاك  ــن ه ــال  حـ ــل  ك عــلــى 
بلد  حالة  توصيف  يــراد  عندما  المصطلح 
المركزية  السلطة  سقوط  أو  تفكك  عند  ما 
قوى  صعود  إلى  يؤدي  مما  عليه  المسيطرة 

حالة  محدثة  محلها  للحلول  تتصارع  مختلفة 
من الفوضى.. ولكن األناركية كنظرية وفكر 
إطار  في  تبلورت  اجتماعية  وكحركة  سياسي 
في  واالشتراكية  العمالية  الحركات  نشأة 

النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
االنجرار وراء تلك االدعاءات ومحاولة إعادة 
تجربتها واقعيا يهدد المجتمع حتما باالنهيار 

والفوضى وهو ما نمر به هذه األيام
»الالسلطوية«  معنى  على  مفكروها  وأكد 
واستبدال  للسلطة  التام  الغياب  تعني  التي 
»بمؤسسات  المركزية  الدولة  مؤسسات 

شعبية« أي ال يكون فيها تراتبية هرمية.
االقتناع  أن  يقال  النظري  المستوى  على 
بالحق  اإليــمــان  عــن  ينتج  بالالسلطوية 
الطبيعي لكل إنسان في أن يكون هو وحده 
»سيد مصيره« وكانت هذه إحدى المفردات 
المتداولة أيام النظام السابق.. حيث البديل 
أن يدير  للدولة هو  األناركيون  الذي يطرحه 
السكان في مناطق سكنهم شؤونهم اليومية 
العمومية  بالجمعيات  تبدأ  آليات  خالل  من 
إنشاء  تم  )لدينا  ؛  مثال  السكنية  للمجاورات 
الشعبية  الكومونات والشعبيات والمؤتمرات 
اجتهد  التي  التجارب  كل  وفشلت  إلخ(.   ...
هذه  لمثل  تصوره  طرح  في  األناركي  الفرد 
عملية  تصورات  وضع  إمكان  إلثبات  اآلليات 
للمجتمع  بها  يمكن  التي  للكيفية  ومنطقية 
لسلطة..  الحاجة  دون  شــؤونــه  يدير  أن 
وفشلت كل تجاربه التي حاول فيها إلغاء دور 

الدولة.
وهل  المنوال  نفس  على  نمضي  فهل 
نحن  وهل  األناركي  المجتمع  نموذج  يناسبنا 

ال زلنا أناركيين بالفطرة!؟.
االدعـــاءات  تلك  وراء  االنــجــرار  ثمن  إن 
ومحاولة إعادة تجربتها واقعيا على المجتمع 
يهدد المجتمع حتما باالنهيار والفوضى وهو 

ما نمر به هذه األيام.
ألم يحن الوقت وبعد أكثر من أربعة عقود 
في التجريب، أليست مدة كافية لكى ينتهى 

ذلك الوهم من عقولنا؟.

 التوصيف األقرب للدقة فيما أظن هو أن ما حدث فى تلك املرحلة يقترب من األفكار »األناركية« 
مع تحوير بسيط تبعا لبيئة املنشأ

 أفكار األناركيني ليست موحدة و قد اليتم االتفاق فيما بينهم على بعض املعايير
 املطلوبة فى األناركية رغم أن األساس مشترك

تكلف  إذا  االستبداد  إليه  يأوي  ركنًا  ونراه  مكينة،  اجتماعي  فتك  قوة  الجهل  نرى  نزال  ال 
من  خالية  بحياة  ويمني  والسكون  بالطمأنينة  يَعِد  أثيم  شيطاٌن  كذلك  والجهل  للحكم، 
الهموم، في حين يريد الفقرَ والحقارَة باإلنسان. الجهل متكشف ال يأرب إلى االختفاء ومن 

عزاء أن جميعنا كان جاهاًل ساذجًا في مرحلة ما من حياته.
وفي واقع األمر لي قصة مع الجهل مثيرة، ولربما أفردنا لها جزًءا كاماًل من سيرة ذاتية 
التي  القاسمة  الوكزة  عن  الحديث  في  هنا  أقتصر  وإنما  لنا خطر،  يكون  أن  ر  ُقدِّ إذا  نكتبها 
واليوم  بغضًا شديدًا،  يومها  بغضتُه  المثقف  الشباب  آباء  لرجل من  وكان  لجهلي،  وجهت 
ولقد ظل  تقليم مخالب جهلي ودفع جبروته.  يدٌ علي في  وتقديرًا خالصين،  حبًا  له  أجمع 

النقد واالزدراء المهذب لكتابة معينة الباعث ألصحاب الطموح على المثابرة.
كان الجهل عندي يبث سكينة ِبتُّ اليوم أحن إليها، حنين المفتقر إلى الغنى، وكانت هذه 
ما  لكل  جذابة  جاهزة  حلواًل  لي  تقدم  المتدهور  التعليم  سنوات  أنْضجَتْها  التي  السكينة 
يضعه عقلي من تساؤالت أو ما تعرض لي من قرارات، أو تأمالت في المستقبل، في المهنة، 

في األسرة إلخ.
الحياة  تلطيف  يروقه  ال  وسطٍ  في  ليبيا،  في  األسر  أبناء  ينشأ  كما  نشأت  قد  كنت  ولما 
بدياًل،  األبدية  الحقيقة  عن  يرضى  وال  الوجودية  األسئلة  ويذم  األنثى،  وبمخالطة  بالفنون 
ويستسخف الرجاء في مستقبل أفضل للوطن، فقد تغلغل في نفسي إيمان صلب أخذ يناوئ 
الشهوة والرغبة في المعرفة معا. وكاد هذا اإليمان، إيمان النشأة، يتهشم بفعل أول عالمات 
البلوغ في نظري: احتقار اآلباء وتراث المجتمع، لوال أنه سريعًا ما تحول إلى إيمان متصلب، 

إيمان االقتناع.
توطيد  يخدم  ما  لها  أقدم  فكنت  اإلجابات  إلى  ساعات  في  تهفو  كانت  نفسي  أن  والحق 
على  اإلسالم  تغالب  منابر  أو  والقرآن،  العلم  بين  التوافق  عن  ساذجة  مقاالت  من  العقيدة 
المسيحية من باب التبشير، وكنت جاهاًل أتم الجهل بأنه ليس ثمة مسيحية لنفند في الغرب، 
الدفاع  من  قرون  بفعل  قومنا  من  المسيحيين  صدور  في  مترسخة  الشرقية  المسيحية  وأن 

الروحي فال تسلم إال لإللحاد الغربي.
ولم يكن عسر المخاض حتى أغدو محسوبًا في المثقفين منطويًا على أسباب من قبيل 
حالتي الصحية التي تحول بيني وبين المطالعة بغير وسيط، وإن كانت هذه الحقيقة كثيرًا 
ما شجعت االنصراف عن تثقيف النفس، بقدِر ما هو ناشئ من صعوبة إيجاد تعريف للجهل 
تقابلها من معانٍ متباينة. ومشكلة  ما  األلفاظ مع  المعاصر، واختالط  العربي  المجتمع  في 
الجهل بالغة التعقيد، ألن الرجل العربي ما زال يخلط بين الجهل وحقبة تاريخية سابقة على 

اإلسالم اصطلح عليها بالجاهلية.
عن  المطلقة  الحقيقة  غياب  هو  كليهما  العربي  والمتدين  الدين  رجل  عند  الجهل  أن  أي 
يسود  أثرًا  أبعد  تشوش  وثمة  اآلخرة.  والحوادث  الحياة  حِكمة  فهم  في  والضالل  العقل 
الطبقات التي تحسب نفسها متعلمة، بين الجهل كحالة من الخواء الفكري واألمية. ونعتقد 
أن تأثير التراث وأيضًا ما تعكسه العامية من ترجمة شائهة للجهل على االستيعاب العربي 

من أخطر عناصر مشكلة الجهل.
ليس ثمة شك عندي أن المثقف العربي المعاصر في سلوكه يخدم الجهل أكثر مما يخدمه 
أعداء الشعب من طغاة وسراق. ذلك أنه يشنع على المعرفة إطاحتَها بإيمان المثقف الضعيف 
القراءة  أن  وجدتُ  وقد  اللذات.  مدافعة  أنهكته  الذي  الشخصي  للخلق  وإفسادَها  أساسًا، 
اإلنسانية  المثل  وفي  المفكر  مهمة  في  باليقين  الملطف  إيمانيَ  مني  تنتزع  لم  المتنوعة 
العالية. وأرى اليومَ أن من تمسك باألخالق رغبًا في الجزاء أو رهبًا من العقاب ثم انفلت من 
الدين الالهث وراء أهوائه في  إذ بدت له األديان أهواَء وخرافات ال يفترق عن رجل  زمامها 
العربي المكروب في حاجة إلى مفكر مخلص، يجمع بين  القول أن المجتمع  شيء. وقصارى 
التحرر والتدين، يقاوم شك اليوم بإيمان األمس، ويقدم أنموذجًا للرجل المؤمن المستقيم 

المستنير.

صالح الحاراتي
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سالم العوكلي

الحرية تلد الحريات

درنة املنقار العالي
- 1

ما عساها أن تكون البياصا الحمراء
ميدان الشجرة

ال  كي  حلقومه،  في  الحامي  الزيت  سكب  ما 
تصرخ من وجع، المدينة.

أم درنة، المرأة التي جاءها المخاض، في ذيل 
الوادي

لتلد دون قابلة، الهيلع
ما التهم الخوف

الخوف دُسَّ في آية الكرسي وآيات أخر.
ما عساها أن تكون البياصا الحمراء

اغتالته  الرحمة  شحاذ  البركاوي،  فريحة 
األيدي السوداء في بياض نهار داٍم.

ثورة  تعب  ــدّهُ  ه من  بوحمره،  إبراهيم 
فبراير.

طال  من  الشاعر،  عمر  األسطى  إبراهيم 
رصاص الطاغية قبره بعد أن بليت العظام.

سالم العوكلي، سيد من سادة الحياة، يكتب 
الشعر بروح غصتْ باألمل.

الطائش  محبهم،  صديقهم،  الهنيد  رجب 
الدهشة  تأبط  من  ــدي  األب المتأمل  الــروح، 

المصابة بالرشح.
هؤالء من لم نعرف

أم اآلخرون من لم يعرفوا أنفسهم
هم من خاضوا في يمّ الشجاعة التي تخض 

الحليب في الركب وأغرقوا الوادي.
ما عساها أن تكون البياصا الحمراء.

- 2
دارنس السر المدفون في واد بالجبل األخضر 
ما  المتوسط،  واألبيض  الكبرى  الصحراء  بين 
أن  إسبارطة  آلهة  أخبرته  من  باتوس  اكتشف 
طريقه المسدود كباب مرصود مفتاحه مدسوس 

في القارة الليبية.
• دارنس ساحة للحرب الضروس بين الكاهية 
القرن  في  محمد  النبي  وصحابة  البربر  ملكة 
وعند  الصحابة،  مثوى  أمست  الميالدي،  السابع 

العرب باتت درنة.
السبيل  تكون  أن  لقدرها  استكانت  درنة   •

للقوافل والسابلة...
ليلة سقوط  التائه  لألندلسي  المأوى  درنة   •

غرناطة.
حربية  سفينة  نيران  من  وابل  تحت  درنة   •
بعد  تكن  لــم  لما  1805م،  ــام  ع أمريكية 

اإلمبريالية األمريكية.
وابل  تحت  العشرين  القرن  ــل  أوائ درنــة   •
اإليطالي  الحلم  حامالت  حربية  بواخر  نيران 

اإلمبراطوري.
تتبادلها  الثانية  الكبرى  الحرب  زمن  درنة   •
جيوش أوربية تتناطح ألجل الفوز بالعالم غنيمة.
• درنة تشهق بالموت كل مرة وتنهض حية.

شجر  تتفيأ  واد  كف  في  المحطوطة  درنة   •
ماء  خمرها  شالل،  وماء  الجلنار  يغطيها  الموز، 
شعر  مثلما  الوادي  في  المنسدل  شعرها  الزهر، 
أن  أو  لها  وجود  ال  كأن  الرومانتيكي،  شعرائها 

وجودها حلم تائه في الصحراء الليبية.
بدو  بشر  خلطة  الكبرى  الحرب  عقب  درنة   •
وحضر، من أندلس ومن كريت ومن مصر ومن 
الهوى، بها مس  أوروبية  األرومة  الشام، عربية 
من كل شيء فتهوى الجديد وتقلع قديمها قبل 

أن يبلى...
وتموسق  بالفن  تتفنن  ضاجة  أنوثة  درنة   •

بدنها )هنا الرقص، هنا الوردة(.
• درنة لم تطمح غير أن تكون السبيل للتائهين 
الرمال األعظم،  الماء األجاج أم في بحر  في بحر 
درنة كما ميناء لسفائن الصحراء ولسفائن البحر 
األبيض. لو أن الحجم كفيل بالقدر لكان قدر أثينا 
ضئيال كذا مكة وكذا غرناطة وغيرهما، لكن القدر 
بالقدرة كذا كانت لندن عاصمة العالم المدينة ما 

مطرحها جزيرة قاحلة.
• درنة ألهذا كنت عرس الدم عند الطاغية؟

- 3
الجماعة  الوادي،  تجتاح  ركامية سوداء  سحب 
وغابات  أحراش  عبر  تتسربل  المقاتلة  الليبية 
المأوى، هم  الجبل األخضر وتتخذ من سراديبه 
قوى  بين  دولية  حــروب  من  عائدون  هم  من 

عظمى ووسموا باألفغان العرب.
في العقد التاسع من القرن العشرين تسربوا 
األمنية،  القذافي  كتائب  فطاردتهم  البالد  في 
لو  جرار،  بجيش  لهم  فكمن  كمنوا  درنة  قرب 
كل  القت  التي  السمحة  درنــة  الختاروا  خيروا 
اإلهمال والضغينة من طاغية البالد، لم يأتوها 

وإن  الصعبة  ووديانها  الوعرة  الجبال  أتوا  لكن 
كانت محط نظرهم.

الدين  دعاة  وهمَ  لعوب  غادة  درنة  عندهم 
فانتشروا  سبيل  خير  إلى  يعيدونها  من  القويم 
شرايينها،  في  انــدســوا  نائمة  كخاليا  فيها، 
وانسابوا في ليلها الدامس من أثر مطاردات ال 
تكل من كتائب الطاغية من وسمهم بالزنادقة 
حينا وبالكالب الضالة حينا. حينها غزا المدينة، 
األخضر  فأحرق  بالنابلم  والغابة  األحراش  ورمى 

واليابس، ولم يكن على عجل.
الحمراء  البياصا  باتت  وبغي  وغــى  ساحة 
،وكرسه، ووادي الناقة، وشارع الفنار، وكل زنقة 
وشارع وحواشي وحواري درنة وتاللها ووديانها، 
ناحية  كل  في  وربض  فبيتا،  بيتا  البيوت  فتش 
جيشه الضارب. ذات مرة اكتسحت الكتائب جبانة 
بالمدينة حيث قبر الشاعر إبراهيم األسطى عمر، 
وأمطرت القبور بالرصاص، هكذا في قبره لحق 
ورغما عن هذا  الشاعر.. غصبا  الطاغية  رصاص 
في مارس 2003م درنة تحيي الذكرى الخمسين 
وجاءتها  عمر،  األسطى  إبراهيم  شاعرها  لوفاة 
صحفيون  فنانون،  أدباء،  شعراء،  تسعى:  البالد 
وأساتذة جامعة، فكانت ساعتها درنة -كما كني 

شاعرها- سيرة البلبل.
- 4

درنة والمنقار العالي
وين خطم زولك يا غالي

هكذا غنيتُ ورددتُ في الصبا، كما سأغنى.

حني نقول الحريات دون أن نحدد عددها فإننا باإلمكان أن نحدد ماهيتها عبر دستور 
يضمنها وعبر شكل نظام حكم يجعل هذه الحريات في مأمن

الحرية إقامة في ألوان قزح وال يمكن أن تكون حمراء مضرجة بالدم في حرب األخوة، كما 
أوهمتنا مناهج األدب وقريحة العنف

دارنس ساحة للحرب الضروس بني الكاهية ملكة البربر وصحابة النبي محمد في القرن السابع امليالدي، أمست 
مثوى الصحابة، وعند العرب باتت درنة

حينها غزا املدينة، ورمى األحراش والغابة بالنابلم فأحرق األخضر واليابس، 
ولم يكن على عجل

عالج الروح

الطب الحديث اكتشف اآلن هذه الحقيقة، وانتبه 
العلم إلى أن املعتقد الديني هو الذي يثري الروح 

ويحافظ على سالمتها

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

يشكل النور عنصرا فعاال حاسما في الكون، وعلى األرض وفي حياة اإلنسان. حتى ليمكن القول 
أنه لوال النور ما كانت لتزدهر الحياة على األرض، ولواله لما كانت لتظهر العيون في الحيوانات 
واإلنسان. فالعين ثمرة النور. لذا كانت للنور مكانة بارزة ومبجلة، وحتى مقدسة، في األديان 
منذ القدم. في البداية لم تكن المكانة المعنية للنور في حد ذاته، وإنما لمصدره األساسي في 

الطبيعة، أال وهو الشمس، ثم النجوم والكواكب.
في الهند القديمة نجد في الدين الفادي )نسبة إلى الفيدا، أحد كتب الهندوس المقدسة( 
الشريعة المعروفة تحت اسم »قوانين مانو«، المؤلفة منذ مطلع القرن الثاني عشر قبل الميالد 
التي  الشريعة  هذه  ونواهي  أوامر  تطالعنا  حيث  الميالد،  قبل  الخامس  القرن  في  واكتملت 
فرضها »ففسبان« إله الشمس على »مانو« أول إنسان وأبي البشر. كما أن هذا الدين يعزو 

أصل الوجود إلى الحرارة، والحرارة والنور أخوان ألب واحد، هو الشمس.
وفي البوذية، التي نشأت على يد البوذا )-560 480 ق. م( نجد ما يسمى »النرفانا«، وهي 
السياق  استعماله في هذا  يبدو  الذي  أخرى،  النور مرة  نجد  الروحية. فهنا  درجة »االستنارة« 
مجازيا، إال أنه ليس مجازيا خالصا، ذلك أن اإلنسان الذي يصل حالة االستنارة هذه إنما يكون 
اختالف  على  جميعها  الكائنات  في  كمونه  فيه  الكامن  النوري  الجزء  استكمال  إلى  وصل  قد 

صورها.
في إيران ظهر الدين المتهري حوالي 1400 سنة ق. م. حيث كان العقل البشري يفزع من 
الظالم وينبهر بالنور وإليه يصبو، فأله النجوم التي أبرزها الشمس، اإلله الذي يضيء العالم 
مسلسا حياة اإلنسان ويقف داعما له ممثال الخير تحت اسم »أهورا مزدا« ضد إله الظالم، إله 
الشر المسمى »دوروج«. لهذا السبب جرى تقديس النور والنار، فكانت الصالة تقام نهارا للنور، 

وليال للنار. في هذا الطرح يتصارع اإللهان صراعا أبديا الستقطاب اإلنسان ويسيران الكون.
مع مجيء زرادشت )-660 583 ق. م( أبطلت هذه الثنائية. فليس ثمة وجود إال إلله واحد، 
هو إله الخير، إله النور الالمرئي، الذي سيكون النصر المؤزر من نصيبه، إذ ما الشر إال ضباب 
عابر في حياة اإلنسانية. أما في مصر فقد دعا الفرعون أخناتون )ت حوالي 1354 قبل الميالد( 

إلى عبادة إله واحد، يرمز له بقرص الشمس، هو أتون، أي إله الشمس.
والنجوم  الشمس  يخلق  أن  قبل  خلقه  النور.  اهلل  خلق  ما  أول  )التوراة(  القديم  العهد  في 
والكواكب، ما يدل على العالقة األثيرة هلل بالنور. كما تتخذ الديانة اليهودية نجمة رمزا لها. 
العالم. تكررت  المسيح فهو نور  أما  البتة«.  المسيحية »«إنَّ اهلل نور، وليس فيه ظلمة  وفي 
البحوث  أكدت  مثلما  مرات،   6 »منير«  ولفظة  مرة   43 القرآن  في  »النور«  و  »نور«  لفظة 
المختصة. لكننا سنقتصر هنا على أمثلة محددة من تلك التي يدل فيها النور على القرآن أو 

دين اإلسالم، وتلك التي يضيف فيها اهلل النور إلى نفسه.
فمن أمثلة الباب األول:

ُلمَاتِ ِإَلى النُّوِر ]اآلية[ )البقرة: 257( . نَ الظُّ اهللَّ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخِْرجُهُم مِّ
َكِرهَ  وََلوْ  نُورَهُ  يُتِمَّ  َأن  ِإالَّ  اهللَّ  وَيَْأبَى  ِبَأْفوَاهِِهمْ  اهللَّ  نُورَ  يُْطفُِئوا  َأن  يُِريدُوَن 

اْلَكافِرُوَن )التوبة: 32(.
ومن أمثلة الباب الثاني:

اْلمِصْبَاحُ  مِصْبَاحٌ  فِيهَا  َكمِشَْكاةٍ  نُوِرهِ  ،مََثُل  وَاأْلَرِْض  مَاوَاتِ  السَّ نُورُ  اهللَّ 
الَّ  زَيْتُونَةٍ  بَارََكةٍ  مُّ شَجَرَةٍ  مِن  يُوَقدُ  دُرِّيٌّ  َكوَْكبٌ  َكَأنَّهَا  الزُّجَاجَُة  زُجَاجَةٍ  فِي 
شَرْقِيَّةٍ وَاَل َغرِْبيَّةٍ يََكادُ زَيْتُهَا يُضِيُء وََلوْ َلمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ،نُّورٌ عََلى نُوٍر ]اآلية[. 

)النور:35(.
هذا، إضافة إلى أن الهالل يمثل رمزا إسالمية.

وفي العصور الحديثة، وبعيدا عن الدين، نسمي الفلسفة العقالنية التي ظهرت في القرن 
الثامن عشر في فرنسا »فلسفة األنوار« أو اختصارا »التنوير«. ونسمي المفكرين المدافعين 
عن تقديم العقل وحرية التفكير »المستنيرين« أو »التنويريين«. ونقول »العلم نور« وللشخص 

المتألق الذي يثير إعجابنا »منور«.
السقاف،  أبكار  اعتمدنا كليا على:  الهند والصين وإيران،  بأديان  * مالحظة. في ما يتعلق 

الدين في الهند والصين وإيران، آفاق، 2018، القاهرة.

»إذا اردت سالمة الرأس والجسد، فعليك بسالمة الروح« هكذا تحدث أفالطون منذ أكثر 2500 
سنة. الطب الحديث اكتشف اآلن هذه الحقيقة، وانتبه العلم إلى أن المعتقد الديني هو الذي 
يثري الروح ويحافظ على سالمتها، وبسبب ذلك ألحق العلم رجل الدين إلى الطبيب المعالج 
صحبة العلماء النفسانيين. ولقد أثبت رجال الدين الدارسون لعلم النفس القدرات العجيبة التي 
يحققها عالج الروح في شفاء البدن من أوجاعه. صار عالج الروح الحليف األقوى للطب الحديث. 
لم تعد مهمة رجل الدين أن يرهبك من اآلخرة، ويحببك فيها بالحوريات. أصبح اهلل يهديه 
وَاْلمُؤْمِنُوَن﴾ فيساعد  وَرَسُوُلهُ  عَمََلُكمْ  َفسَيَرَى اهللَّ  اعْمَُلوا  ﴿وَُقِل  النفسية  العلة  إلى 

المريض في عالج الروح فتشفى األبدان.
»ريتشارد يونج« أراد له أبوه أن يكون رجل دين، فشب مقتنعا بهذا العمل، ولكن انحرف 
بذرة  أن  غير  األعمال،  مختلف  بين  متشردا  ليصبح سكيرا، مشاكسا  دراسته  ترك  في شبابه، 
الخير اإلنسانية فيه لم تمت، لقد تفتقت، فانتبه أن اهلل أراد له أن يرى البشر بعيونهم فلم 
ناجحا، وما  الماضي، حتى استقر زوجا صالحا، وعامال  القرن  أربعينيات  الثالث، في  يجتز عقده 
ولم  الناس  عن  يميزه  زيا  له  يرتدِ  لم  ولكنه  الدين،  نحو  ثانية  وجهته  إاّل  الخير  بذرة  لبثت 
يطويه،  ثم  المنابر،  فوق  المقدس من  كتابه  يحفظه من كالم  ما  ترديد  على  حياته  تقتصر 
ويعود متصدرا وجبة يوم األحد الشهية وشرابها المعتق. قرر أن يكون قريبا من المرضى في 
المستشفيات، واستطاع أن يتحصل على غرفة مظلمة في ركن مظلم، وسط سخرية األطباء 

في مستشفى)الجين( لألمراض العقلية بوالية )الينوي(.
اليوم  أنقذت  يسألونهم: »هل  عندما  بابتسامة  منه  المستشفى  أطباء  يقابل سخرية  كان 
ينصت  كان  همته.  أحبطا  اليأس  وال  السخرية  ال  ولكن  السماء«.  مرشد  يا  األرواح..  بعض 
للمرضى واالبتسامة تغمر وجهه، كانوا يرفضون الحديث معه، ولكنه يقابل صمتهم بابتسامة 
وصبر. من دون أن يتفوه بكلمة واحدة كان يحييهم ويجلس بجوارهم فقط، أما إن تحدثوا 

اليه فينصت بجوارحه كلها إلى أن يجد كلمة صائبة يقولها لهم.
كان بالمستشفى عالم رياضيات أصيب بخلل عقلي، ال يتحدث حتى لوالديه، يجيب فقط إن 
سئل. ذهب إليه في غرفته وحياه وجلس بجواره أكثر من ساعة، بعدها نهض، وقال للمريض: 
»حسنا سأراك مرة أخرى«. جاءت أمه إلى مدير المستشفى، مبتهجة وأخبرته أن ابنها قال لها: 
»لقد أحضروا له قسيسا جديدا، كل ما يفعله هو أن يجلس بجوارك، وال يجبرك على الحديث أو 
اإلنصات لثرثرته« واستطردت: »أنت ال تعلم أنه لم يقل ألحد شيئا منذ عامين. إنه ال يتحدث 
أبدا، وإجاباته مقتضبة على قدر السؤال«. ورفضت زوجة أن تُشرح جثة زوجها، وحاول أطباء 
لن  أنهم  وأخبرها  بهدوء  منها صاحبنا  اقترب  يفلحوا،  لم  ولكنهم  كافة  بالسبل  المستشفى 
يعرفوا سبب موته إاّل بالتشريح.. إنها لألسف الشديد وسيلتهم الوحيدة لمعرفة إذا كان سبب 
موته وراثيا، ألن هذه المعرفة قد تساعدهم على إبعاد الخطر عن أطفاله.. »فوافقت في الحال.

وفقدت سيدة جنينها في حادث سيارة، وأصيبت بجروح ليست خطيرة درجة الموت، ولكنها 
لم تستجب تماما للعالج، فلقد كانت تسعى نحو موت بطئ، وتمكن معالج الروح من الوصول 
إلى معرفة أن الجنين كان ثمرة عالقة خارج نطاق زواجها، فلم يعاتبها أو يوبخها أو يرهبها 
الثالثة،  وأطفالها  لزوجها  اهتمامها  تولي  وأن  تعتبر،  أن  تريدها  السماء  أن  لها  بين  ولكنه 

وبالفعل تحسنت صحة المرأة، وشفيت تماما وأصبحت أما وزوجة وفية مخلصة.
سبل  عاتقها  على  أخذت  نفسية  دينية  مدرسة  تأسيس  من  )يونج(  القسيس  تمكن  لقد 
معالجة الروح فساهمت فعال في شفاء الكثير من المرضي متخذين مبادئ أهمها أنك تساعد 
الناس بدءا من اإلصغاء إليهم بعطف، من قبل أن تبدي لهم أية نصيحة، مؤكدا لهم أن مهمة 
رجل الدين أن يكتسب ثقة المريض ال أن يرهبه من العقاب أو يغريه بالثواب. المهمة الرئيسة 
أن تنصت إليه كإنسان يحتاج لمن يأخذ بيده، وأن فن اإلصغاء يشجع المريض على االعتراف 
ثابر على دفنها، ألن  أفعال مشينة في أعماقه يتفاقم عذابها كلما  وإفراغ ما يحتفظ به من 
المريض بعد أن يفرغها ألذان صاغية متعاطفة سوف يرتاح من عبء إخفائها وعندها سوف 

يتقبل نصائحك وعالجك.
الخالصة هي أن فن اإلصغاء، وليس فن الخطابة هو ما يساعد على شفاء الروح.

»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها
والتعبر عن رأي »             «

خصوصية ظاهرة النور

أحرارا بعد، نحن فقط وصلنا لحرية أن  نحن لسنا 
نكون أحرارًا.

الحرية مطلقة كان الشعار الذي بدأت به النظم 
النظم  هذه  فمثل  تشكيلها،  مراحل  االستبدادية 
لذلك  شيء،  كل  في  والتجريد  المطلق  إلى  تميل 
تطرح الحرية كشعار دون أن تكون ملزمة بتكوين 
األبصار  يعمي  أو تشريعاته، ألنه هكذا  مؤسساته 
ويتحول إلى سراب تداعب به تلك النظم شعوبها 

العطشى للحرية.
لذلك استبدل هذا الشعار الفضفاض إجرائيا إلى 
السالم  المؤنث  الجمع  وهذا  »الحريات«  مصطلح 
ينزل بالحرية كمفهوم مطلق إلى مفهوم محسوس 
يمكن بناؤه وإدارته، وحين نقول الحريات دون أن 
نحدد عددها فإننا باإلمكان أن نحدد ماهيتها عبر 
دستور يضمنها وعبر شكل نظام حكم يجعل هذه 
وتداول  السلطات  فصل  مثل  مأمن،  في  الحريات 
ضمانات  من  وغيرها  القضاء  واستقاللية  السلطة 
الحقوق والحريات والواجبات المترتبة على العيش 

وسط جماعة أيضا.
ثورة  عبر  دكتاتوري  نظام  يسقط  حين  نعم 
الحرية كمفهوم  تكون  أن  المفترض  شعبية فمن 
مطلق قد نزعت من احتكار النظام لها كشعار إلى 

العمل على تحويلها إلى حريات مضمونة بدستور 
يخضع له الجميع. وهذا المفهوم المطلق والمجرد 
للحرية هو ما يجعل الفترة التي تعقب نجاح الثورة 
على  العمل  النهاية  في  لكن  الفوضى،  تعمها 
تفصيل هذه الحرية والنزول بها إلى األرض والنص 
أثناء بناء الدولة الجديدة هو المحك الرئيسي لنجاح 
كمطلق  للحرية  الكيميائي  التحويل  وهذا  الثورة، 
كما  بالقصير،  ليس  وقتا  يأخذ  محددة  عناصر  إلى 
الكثير  أخبرتنا  كما  باهظا،  يكون  قد  ثمنا  يستلزم 

من تجارب التغيير السياسي الجذري.
المشكلة تكمن في كون من قاموا بهذه الثورة، 
طويل  بالتفاؤل  معنيين  غير  والدتها،  عاشوا  أو 
بسبب  الحاكمة  النظم  على  تمردوا  فهم  المدى، 
أو  الحريات  في  وتضييق  عسف  من  يعانون  أنهم 
سيصبحون  أنهم  يفكروا  ولم  كليهما،  أو  العيش 
فوقه  لتعبر  النازحين  و  والجوعى  الجثث  جسرا من 
فمن  المعتق،  الحلم  إلى  عقود  بعد  أخرى  أجيال 
يتمرد بشكل غريزي يحتاج إلى نتائج تمرده لينعم 
بما ثار من أجله، أما خزعبالت المراحل والنضج فهو 
مواتيا  اإلصالح  كان  إذا  بها، خصوصا  معنيا  ليس 
أو  الطوائف  من  خالية  غنية،  ليبيا،  مثل  دولة  في 
األعراق المتناحرة، ومجتمعها يشكل أسرة واحدة، 

تسلموا  أشخاصًا  ثمة  أن  يحسون  فهم  وبالتالي 
المنتصرون  الناس  اختارهم  عندما  البناء  مرحلة 
بالثورة  يذهبوا  أن  وتعمدوا  األمانة،  هذه  فخانوا 
إلى هذا المصير الذي جعل ذكراها مريرة بعد ثالثة 

أعوام فقط.
يدافعون  الذين  المتحدثين  من  الكثير  تابعت 
التي  الفئات  هذه  عن  الحرج  من  يخلو  ال  بشكل 
الذي  الطبيعي  بمسارها  وانحرفت  الثورة  سرقت 
يهمنا  ال  فيقولون:   ،  2012/7/7 بانتخابات  تكلل 
ولكن  يوفرها،  كان  النظام  ألن  الخبز  وال  العيش 
فأتلفت  عليها،  تحصلنا  التي  الحرية  هو  األهــم 
يتحدثون  التي  الحرية  هذه  من  شيئا  ألرى  حولي 
فما  كالهواء.  المنتشر  الخوف  أجد سوى  فال  عنها، 
أن  نعرف  ونحن  خصوصا  ؟  للحرية  مفهومهم  هو 
مواجهتنا مع النظام السابق كانت من أجل الحرية، 
وحتى النظام المُسقط نفسه عاش على مدى عقود 
للشعب، بل ويمرر  التي جلبها  الحرية  يتحدث عن 
وكل  الحياة،  قررنا  والماء  بالخبزة  الشهير  هتافه 
بها.  وننعم  حريتنا  على  نحافظ  أن  أجل  من  ذلك 
فعن أية حرية يتحدث هؤالء المهللون لثورة فشلت 
دفعت  بل  أهدافها؟  من  أي  تحقيق  في  اآلن  حتى 
طالما  الذي  القمعي  للنظام  الحنين  إلى  الماليين 

حلموا بنهايته.
إحدى  وهي  التعبير؟  حرية  يقصدونه  ما  هل 
األكاذيب التي يروجونها في وسائل اإلعالم، وكأن 
الشتائم والسباب واتهام الغير بأشد االتهامات، هو 
المقصود بحرية التعبير، وهي القيمة التي ال يمكن 
أن يحس بها إال كاتب أو صاحب رأي مكتوب، لذلك 
ظلت دائما مرتبطة بالصحفيين والكتاب ومنتجي 
الذي  الشفوي  الكالم  حرية  أما  الرأي،  ذات  الفنون 
بل  التعبير،  بحرية  لها  عالقة  فال  الريح  مع  يذهب 
السابق  النظام  فترة  كبير  حد  إلى  متوفرة  كانت 
رأي  كل  لحظر  المطبوعات  رقابة  أنشأ  ــذي  وال
في  بحرية  يتحدثون  الناس  وترك  مكتوب  مخالف 
مؤتمراتهم أو في مرابيعهم أو في زوايا المقاهي، 
وهو تنازل تكتيكي يأتي في سياق سياسة التنفيس 
التي يحتاجها المجتمع بعكس الرأي المكتوب الذي 
يعتبره أي نظام قمعي نوعا من التوثيق أو نوعا من 

التنوير المضاد لظالميته.
فعن أي حرية تعبير يتحدثون؟! ومن في نطاق 
الفجر  هذا  ينتقد  أن  يستطيع  ال  ليبيا  فجر  نفوذ 
المزعوم، وال اإلسالم السياسي، وال جماعة األخوان 
أو المقاتلة، والصحفيون الذين قتلوا أو خطفوا في 
طرابلس خير دليل على ذلك. ومن هم في نطاق 
المعركة  هذه  نقد  يستطيعون  ال  الكرامة  معركة 
حتى وهم مؤيدون لها وال يستطيعون الكتابة عن 
مخاوفهم من عودة العسكر، ومن في نطاق سيطرة 
داعش أو الجماعات المتطرفة يخفون كونهم كتابا 
ألن الكاتب أو الصحفي أو الفنان مرتد في عقيدتهم 
قبلة.  غير  على  الذبح  أو  وصمته  استتابته  وواجب 
ونحن  السلمي؟  التظاهر  حرية  عن  يتحدثون  هل 
بواسطة  بهم  نُكل  التظاهر  حاولوا  من  أن  نعرف 
واحد  يوم  في  منهم  العشرات  وقتل  الميليشيات 
في  المسلحة  الميليشيات  ضد  تظاهروا  عندما 

طرابلس وبنغازي حتى توقف الناس عن التظاهر.
فأية حرية متخيلة يحاولون جعلها بديال لمقومات 
العيش األساسية التي فقدت تماما، وأصبح الناس ال 
يطلبون سوى األمن وإمكانية االستمرار في العيش 
ينزحون  الليبيين  جعل  ما  وهذا   ، وألسرهم  لهم 
بمئات اآلالف تاركين وطنهم أو تاركين مدنهم أو 
تاركين أحياءهم . إال إذا كانوا يعنون بالحرية شعار 
الناس  وتندر  الذي أصبح محل سخرية  )ليبيا حرة( 
تقدم في  التي  الكوميدية  المشاهد  أو  الشارع  في 
التلفزيون في شهر رمضان، حيث يحق ألي شخص 
أن يقفل الشارع أو يقيم مطبا أمام بيته أو دكانه، 
أو يجرف  أو مبانيها،  الدولة  أو يستولي على أرض 
الغابات، أو يوقف سيارته في وسط الطريق، أو يقيم 

حاجز تفتيش على أي مفترق يشاء.
لم تكن يوما الحرية هبة ثورية أو مائدة تهبط 
من السماء لكنها قيمة حضارية ال يمكن أن توجد 
إال في ظل دستور يضمن كل الحريات الشخصية، 
نسق  وضمن  السلطات،  بين  يفصل  نظام  وفي 
تفكير اجتماعي يؤمن أن ال مقدس في السياسة وال 
شيء أو أحد محصنا ضد النقد طالما هو تصدى ألن 
يكون مسؤوال عن استقرار وحياة اآلخرين. الحرية 
حمراء  تكون  أن  يمكن  وال  قزح  ألــوان  في  إقامة 
مضرجة بالدم في حرب األخوة، كما أوهمتنا مناهج 

األدب وقريحة العنف.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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لوال النور ما كانت لتزدهر الحياة على األرض، 
ولواله ملا كانت لتظهر العيون في الحيوانات 

واإلنسان. فالعني ثمرة النور
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الغوال والعفاريت
في كتابات النيهوم

ننتقي  يوم(  أي  من  التاسعة  )الساعة  النيهوم  نصّ  من 
المبكرة  طفولته  في  تملكه  الذي  الرعب  فيها  حدد  فقرات 
زوجتك  قالت  كما   - البالوعة   (  : يقول  السفلي،  العالم  من 
وملوك  األظافر  وبقايا  بالوحل  مليء  غريب  مكان  الفاضلة- 
بحًثا  الحدود  عبر  التسلل  عن  يكفون  ال  الذين  البلهاء  الجن 
الفترة  هذه  حدد  ولقد   .) ليبيا..  سكان  مع  المتاعب  عن 
خمسة  بعد  التاسعة  الساعة   "  : الشارع  إلى  خروجه  ببداية 
ماء  وغلى   .. إصابات  دون  البالوعة  مرحلة  انتهت  أعوام: 
الشاي على النار، وخرج طفلك إلى الشارع لكي يتعلم حراسة 

المرمى .. " .
على  مركزًا  البائس،  الجيل  ذلك  طفولة  يتناول  المقال 
بين  السحيقة  الهوة  بتلك  األمر  لينتهي   ، الكبار  إهمال 
نصًا  النيهوم  ويستهل  األبناء.  وجيل  اآلباء  جيل  الجيلين: 
 1970/7/18 بتاريخ  نشر  المساء(  هذا  تذهب  أين   ( عنوانه 
بقوله : يشاع عن بنغازي - أم اليتامي – أنها مدينة الكساد 
ويشاع  النهار،  وضح  في  شوارعها  في  يمشون  الموتى  وأن 
أيضًا أنها ) غولة مدينة( ألن بنغازي الحقيقية ماتت مقتولة 
الدعاية  مصادر  من  إلينا  تتسرب  واإلشاعة  الحرب..  في 
الليلية  والنوادي  الصهيونية  لخدمة  تهدف  التي  المضادة، 
غولتنا  حساب  على  أثينا  في 
والنصّ كله يسخر من   .  "  ..
والعفاريت،  األشباح  خرافات 
التي وإن خفت حملة االعتقاد 
الفترة  تلك  في  بوجودها 
وتنور  التعليم  انتشار  بسبب 
ظل،  وجودها  أن  إاّل  الناس 
للتصديق  قابًل  ما،  حد  إلى 

السابقة. األجيال  عند 
يوم  التالي،  األسبوع  في 
النيهوم  نشر   1970/7/25
 ( بعنوان  مشابهًا  ا  نصًّ
سخرية  أكثر  وكان  الشك( 
ولكن  السابق،  النص  من 
بوضوح  يشير  الذي  الرمز، 
في  مرتفعًا  حجرًا  وجدت  ثم   ..  " واضحًا:  كان  تخلفنا  إلى 
إذ  الوقت..  لبعض  فوقه  أستريح  أن  وقررت  الشارع  وسط 
 .. أتفو   "  : الحجر  تحت  من  لي  يقول  ما  أحدًا  سمعت  ذاك 
كرسيك  أني  تعتقد  هل  صدري..  فوق  تجثم  لماذا   .. أنهض 
راجل  قبر  أنه  واكتشفت  مصدق،  غير  الحجر  إلى  ونظرت   " ؟ 
مرابط - يعني ولي – وأنني جشمت فوق صدره حًقا دون أن 
معلنًا  معه  فجأة  قفزت  وعندما  يختنق..  أن  كاد  حتى  أدري 
اعتذاري قال المرابط معبــرًا : " أعوذ باهلل منكم.. إن المرء 
قد  أحدكم  يجد  أن  دون  بينكم  عينيه  يغمض  أن  يستطيع  ال 
وضع حذاءه في فمه أو جثم فوق صدره وشرع يلعب )السيزه( 
.. ماذا دهاكم ؟ ألم يعد بوسعكم أن تروا موضع أقدامكم ؟ "
)الناس  نصه  في  مداهما  يبلغان  ونقده  سخريته  ولكن 
والبيوت( الذي يقول فيه إن الناس في ليبيا كانوا في القرن 
البحر،  وأعشاب  الطين  من  بيوتهم  يبنون  عشر  الثالث 
مشيرًا بتواصل النص إلى معتقدات خرافية يقومون بها في 
الليبيون  به  يقوم  ما  أن  إلى  ينتبه  القارئ  ولكن  القرن.  ذلك 
به  يقومون  كانوا  ما  مع  تمامًا  يتطابق  العشرين،  القرن  في 
: " وكانت الخريطة- خريطة  .. يقول  الثالث عشر!  القرن  في 
الفقي  يأتي  ثم  ما،  نعجة  بذبح  الغالب  في  تبدأ  البيت-  بناء 
يجدهم  أن  المرء  يتوقع  الذين  الجان  من  المنطقة  ويمسح 
التي  المعروفة  العفريتة  ضد  خاصًا  مسمارًا  ويدق  هناك، 
طريقه  في  كان  عندما   - يوم  ذات  بنفسه  المحلة  شيخ  رآها 
الناس  وكان  رأس،  بدون  الشارع  في  تركض  الفجر-  لصلة 
يذهبون  عندما  دائمًا  العفاريت  يرون  الثالث عشر  القرن  في 
وكانوا  باألحجار،  معهم  العراك  في  ويتورطون  الفجر،  لصلة 

يفقدون رؤوسهم أحيانًا في معركة غير متكافئة.. " .
ال أعتقد أن كاتبًا )علمانيًا( تحدث عن األشباح والعفاريت 
والغولة مثلما تحدث النيهوم. كان بالطبع يسخر من االعتقاد 
في  التي سمعها  والخرافات،  الحكايات  أن  أرجح  ولكنني  بها، 
في  منها  تحرر  أن  إلى  السيطرة  لدرجة  منه  تمكنت  طفولته 
وتوظيف  ذكر  من  يتأكد  ذلك  ولعل  الطفولة،  بعد  ما  مرحلة 
بنت   ( و   ) إنصيص  )نص  مثل  وأبطالها،  الخرافات  معظم 
اتفق  وكيفما  الخرافية.  الشخصيات  من  وغيرها  السلطان( 
نصوص  لخدمة  توظيفها  أحسن  قد  النيهوم  أن  أرى  فإنني 
المنهجية  أعماله  من  تقريبًا  اختفت  ألنها  ذلك   ، بداياته 

األخرى، التي تناولت العديد من الدراسات الجادة.
والعفاريت  الغوال  وّظف  وهل  حذوه؟  الفاخرى  حذا  فهل 
مثلما وظفها النيهوم؟ ذلك ما سنتناوله في الحلقة القادمة.

المقال يتناول طفولة 
ذلك الجيل البائس، 

مركًزا على إهمال الكبار 
لينتهي األمر بتلك الهوة 

السحيقة بين الجيلين

الوسط - نهلة العربي

من الحرائق إلى النهب.. تراث شحات األثري في مرمى االهمال

وزارة الداخلية عدة مرات بتعيين أفراد تابعين للمصلحة 
في المنافذ، لوقف عمليات التهريب«.

وفي المقابل، قال أستاذ إدارة وحماية التراث الليبي، 
الدكتور أحمد عيسى فرج، في حوار سابق مع »الوسط« 
التهديدات والتحديات متزايدة على موقع »قوريني«  إنَّ 
العالمي  التراث  لجنة  سجلت  أن  بعد  خصوصًا  األثري، 
طويلة،  سنوات  منذ  ملحظتها  اليونسكو  بمنظمة 
مطالبة السلطات الليبية ببذل المزيد من الجهود لحماية 

موقع »قوريني« ودعمه وتقويته.

لها  يتعرض  التي  التهديدات  أسباب  عيسى  وأرجع 
الطبيعي  العامل  أولها  أساسيين،  عاملين  إلى  الموقع 
البشري  العامل  وثانيها  المحيطة،  والبيئة  كالمناخ 
ومركزيتها،  وجمودها  اإلدارة  ضعف  في  المتمثل 
باآلثار،  تتعلقان  مصلحتان  ليبيا  في  »توجد  موضحًا: 
والثانية  المنشأ،  حديثة  وهي  شحات  في  األولى 
100 عام لكنها لم تستطع أن  بطرابلس، وعمرها فاق 
تطور من أدائها وال تزال تدير اآلثار والتراث باألسلوب 
القرن  من  الخمسينات  في  به  أسست  الذي  ذاته 

أخيرًا، تمكن عدد من الموظفين بمراقبة آثار شحات 
في  شب  حريق  إخماد  من  المنطقة  سكان  مع  بالتعاون 
المحصورة بين األجورا ومسرح  المنطقة  أثري في  موقع 

السوق واألكروبولس وحرم أبوللو.
الحريق  آثار شحات، فضل عبدالعزيز، إن  وقال مراقب 
»استمر من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشرة ظهرًا، و 
تم إخماده بفضل جهود شباب المدينة، وتمت السيطرة 
على الحريق قبل أن يصل إلى المباني األثرية«. وأضاف 
بأن »المراقبة كلفت فريقًا لحصر األضرار وتحديده للعمل 

على صيانته«.
الحكومة  في  الليبية  اآلثار  مصلحة  رئيس  أن  ورغم 
الموقتة، أحمد حسين، نفى وجود أضرار تذكر أو إصابات، 
إال أن منطقة شحات وما تحويه من كنوز حضارية وإرث 
فعلى  التهديد،  نيران  مرمى  في  زالت  ما  عريق  بشري 
جهة  المنصورة  منطقة  في  حريق  شب  المثال  سبيل 
أضرار  وقوع  دن  سابق،  وقت  في  الشمالية،  المقابر 
الحريق،  دخان  من  الناتجة  التشوهات  بعض  باستثناء 
في  المنتشرة  والتاريخية  األثرية  المواقع  تتعرض  بينما 
شحات وضواحيها إلى اعتداءات متزايدة، مما شكل خطرًا 

على مصير هذه المواقع إذا بقي األمر على هذا الحال.
يهدد  ما  القدرية  الحوادث  أو  وحده  اإلهمال  وليس 
العربية  الصحف  العديد من  تنقل  إذ  المنطقة،  آثار هذه 
نسب  ليبيا  من  أثرية  قطع  تهريب  عن  أخبارًا  واألجنبية 
في  أحمد حسين  نفاه  ما  وهو  إلى شحات،  منها  العديد 
حديث سابق مع »الوسط« قائًل: »القطع األثرية موجودة 
في المخازن والمتاحف، وهي في أماكن آمنة ولم تسجل 
أية عملية تهريب بها، وهذا ال يعني بأن األخبار كاذبة 
األخبار  في  إليها  المشار  القطع  إنَّ  بل  وتفصيًل،  جملًة 
مناطق  عدة  في  يحدث  الذي  السلبي  الحفر  عبر  تُهرب 
السيطرة  الصعب  من  أمر  وهو  الليل،  أثناء  خصوصًا 
في  عليه  السيطرة  لنا  فكيف  العادية  الظروف  في  عليه 
ظروف ليبيا الراهنة، كما أن لحرس الجمارك في الموانئ 
والمنافذ البرية دورًا في ضبط القطع المهربة، وخاطبنا 

الماضي«.
أيضًا  تحته  يأتي  البشري  بالعمل  يتعلق  ما  إن  وقال 
يتعلق  فيما  خاصة  الضعف  يعاني  الذي  القانون  قصور 
التي  الجرائم  على  تترتب  التي  وبالعقوبات  بالملكية 
العمراني  الزحف  كذلك  ويأتي  اآلثار،  حق  في  ترتكب 
وعدم  اآلثار،  تحوي  التي  لألراضي  الملكية  ومشكلة 
ألعمال  العلمية  بالشروط  األجنبية  البعثات  التزام 
مناسبة  غير  ومواد  تقنيات  واستخدام  والترميم،  الحفر 
بعض  تعامل  سوء  يأتي  ثم  البناء،  وإعادة  الترميم  في 

السياح مع اآلثار، بحسب قوله.
أمور  لعدة  تحدث  التحديات  هذه  أن  عيسى  ويرى 
»عبر  إذ  الملكية،  القضية  في  تلخص  أن  يمكن  مركبة 
سنوات طويلة كان االستيلء على الممتلكات واألراضي 
في كثير من األحيان دون أي تعويض، ولما يكن الناس 
لملكيتهم  تعود  التي  باألرضي  المطالبة  على  قادرين 
ردود  كانت  فبراير  ثورة  وبعد  القبلية(،  األعراف  )وفق 
كثير  لدى  اعتقاد  ساد  فقد  ذلك،  اتجاه  قوية  الفعل 
منهم بضرورة استرداد أملكهم بسبب أحقية الملكية 
لهم، دون أي اعتبار للقانون أو لسلطات مصلحة اآلثار، 
شكًل  المنقولة  اآلثار  وحتى  األثرية  المواقع  وأصبحت 

من أشكال الغنائم«.
الرسمية  الجهة  تعد  شحات  آثار  مراقبة  أن  وأوضح 
من  الممتدة  المنطقة  في  اآلثار  على  تشرف  التي 
المصرية   - الليبية  الحدود  إلى  غربًا  البياضة  منطقة 
هذه  وتدير  الجغبوب،  منطقة  حتى  وجنوبًا،  شرقًا 
متمثلة في مكتب  عبر عدة مكاتب  الواسعة  المساحات 
مؤكدًا  والجغبوب،  وطبرق  ودرنة  والبيضاء  سوسة  آثار 
التراث  حماية  في  ما  حد  إلى  نجحت  اإلدارات  هذه  أن 
واآلثار، إال أنَّ حجم وشكل التحديات صار أكبر بكثير من 
قدراتها خاصة مع تدهور األوضاع األمنية وعدم اكتراث 
واألمنية(  )اإلدارية  الرسمية  والجهات  المواطنين 
لها  المراقبة  توجهها  التي  والمكاتبات،  بالمراسلت 

التعديات. للوقوف ضد 

< عرض للدمى المائية في مسرح ثانغ لونغ في هانوي

مسرح الدمى املائي يكافح الغرق
يشق  الدخان  منها  ينبعث  بخياشيم  تنين 
في  يحصل  المشهد  هذا  الماء،  داخل  طريقه 
فيتنام مهد مسرح الدمى المائية، وهو من أكثر 
األنشطة الثقافية استقطابًا للسياح في البلد 

رغم االمتعاض الذي يثيره لدى الفيتناميين.
في الكواليس، انتعل محركو الدمى األحذية 
الذي  الحوض  لدخول  بالصيادين  الخاصة 
يحتل مساحة المسرح برمتها. وخلف ستار من 
المتفرجين،  أنظار  يقيهم  األخضر  الخيزران 
دماهم  المياه  تحت  بأيديهم  هؤالء  يحرك 

الموضوعة على عصي خشبية طويلة.
الدمى  محركي  فرقة  أعضاء  من  وثمانية 
هؤالء،  ومن  نساء.  هن   40 عددهم  البالغ 
أحذيتها  أبدلت  التي  هواي  ثو  نغوين  تقول 
البلستيكية بجوارب ومشايات خلل االستراحة 
ألن  للغاية  مضنية  مهنة  »هذه  عرضين  بين 

الدمى ثقيلة«.
فبعد ظهر كل يوم، تقدم خمسة عروض في 

مسرح ثانغ لونغ في وسط هانوي.
صعيد  على  مرجعًا  المسرح  هذا  ويشكل 
على  معتاد  وهو  المائية،  الدمى  عروض 
لهذا  مخصصة  دولية  مهرجانات  استضافة 
زيارة  أي  خلل  إلزامية  محطة  وبات  النشاط 

سياحية إلى فيتنام.
ودرس الفنانون العاملون فيه هذا الفن في 
كلية المسرح والسينما، في هانوي التي تضم 

قسما لتحريك الدمى.
مثل  تحريكه  يصعب  الدمى  هذه  وبعض 
إلى  وزنها  يصل  قد  التي  الساحرة  شخصية 
أربعة  جهود  وتتطلب  كيلوغرامات  عشرة 

أشخاص.
وتلتزم القصص التي تُقدّم نمًطا ثابتًا إذ 
مواضيع  في  الخوض  عليها  القائمون  يتجنب 
تستفز نظام الحزب الواحد الشيوعي في البلد، 
الحياة  من  مستوحاة  مشاهد  بعرض  مكتفين 
سبيل  على  بينها  المحلية  واألساطير  القروية 

على  يتغلب  ملك  سيرة  إلى  يتطرق  ما  المثال 
الغزاة الصينيين.

كما أن تغييرًا طفيًفا طرأ على شكل الدمى 
قرويين  تمثل  انها  اذ  الوقت  مع  الخشبية 
بالذهبي  ملونة  كلها  وحيوانات...  وصيادين 
لوونغ  تشو  بحسب  اللمّاع  واألخضر  واألحمر 

مدير مسرح ثانغ لونغ.
فيتنامي  وهو  كيين  فان  نغوين  ويقول 
وعاد  استراليا  إلى  عقدين  من  أكثر  منذ  هاجر 
لتمضية إجازة في بلده األم »تمكنت من رؤية 

ومعارك جواميس... هذا  الحقول  في  مزارعين 
كله يذكرني بطفولتي«.

وتوضح السائحة األميركية كارولين ثوموف 
من ناحيتها »لم أر يومًا عرضًا للدمى المائية 
من قبل«، معربة عن سعادتها بهذه »التجربة 

الثقافية« الفيتنامية.
أناسًا  حًقا  أرى  بأني  »شعرت  تقول  وهي 
إعجابها  مبدية  ويرقصون«،  يصطادون 
يرافقون  الذين  التقليديين  بالموسيقيين 

العرض من جانبي الحوض.

لونغ  ثانغ  مسرح  على  القائمون  ويقدم 
أنفسهم على أنهم حراس تقليد نشأ في حقول 
األرز في البلد قبل قرون كنوع ترفيهي ابتكره 

السكان.
ويوضح تشو لوونغ »ورد ذكر الدمى المائية 
في أقدم مسلة حجرية في فيتنام يعود تاريخها 
إلى حوالى الف سنة«، في إشارة إلى مسلة سونغ 
ديين لينه العائدة إلى القرن الثاني عشر والتي 

عثر عليها في معبد بوذي في شمال البلد.
وهو يقول: »عندما ستحضر األجيال المقبلة 
بنسخته  كان  كما  سيرونه  العرض،  هذا 

األصلية«.
يواصل  الذي  فييم  دينه  فام  الحرفي  ويقر 
تصنيع هذه الدمى يدويًا، بأن هذا الفن يفقد 
تدريجا قدرة الجذب للشباب الفيتناميين بفعل 
عدم تماشيه مع العصر، في تطور مماثل لما 
شهدته األوبرا الصينية التي انحسر االهتمام 
فيها وبقيت متابعتها تقتصر على الفضوليين.
مدرّسين  مع  عمل  الذي  الحرفي  ويوضح 
المائية  الدمى  لتكييف كتب أطفال مع مسرح 
وأيضا  العروض  من  جديدة  أنواع  »ثمة 

االنترنت...« وهو ما يصعب التصدي له.
هانوي  في  االتنية  العلوم  متحف  ويحاول 
الفيتناميين،  التلمذة  لدى  للتقليد  الترويج 
في  للدمى  مسرح  مع  السياح،  إلى  إضافة 
الهواء الطلق. غير أنه يواجه صعوبة في ملء 
رأس  مثل  التقليدية  االحتفاالت  خارج  مقاعده 

السنة القمرية.
وللمفارقة، هذا النوع الفني يعيش حال تجدد 
الكندي  المسرحي  المخرج  ان  إذ  الخارج،  في 
روبير الباج حقق نجاحا قبل سنوات باستلهامه 
المسرحي  عرضه  في  الفيتنامي  التقليد  هذا 
سترافينسكي  ايغور  الروسي  للمؤلف  لقصة 
األوركسترا  مقر  تحويل  عن  خلله  يتوان  لم 
تكرار  يعتزم  وهو  المائية.  للدمى  حوض  إلى 

التجربة في أوبرا تورنتو خلل الربيع.

للفنان سالم بحرون »داركو«،  الفردي  المعرض  السبت  اختتم 
للفنون  »ورق«  مؤسسة  ونظمته  »أبدية«  عنوان  حمل  الذي 

بالمدينة القديمة طرابلس ضمن مشروع »آرت آوت«.
مجموعة  الخميس،  فعالياته  انطلقت  الذي  المعرض  وتضمن 
المدينة  أزقة  بداخل  موزعة  فنيًّا  عمًل  وعشرين  سبعة  من 
مكان  لمعرفة  الزرقاء  األضواء  يتتبعون  الحضور  وكان  القديمة، 
إلى ثلث مجموعات قام بحرون بتنفيذها بين  المقسمة  األعمال 

العامين2017 و2018.
وكانت مؤسسة »ورق« للفنون أعلنت فى أبريل انطلق النسخة 
المساحات  في  الفن  الستخدام  أوت«  »آرت  مشروع  من  األولى 

العامة.
حيث يعتمد المشروع على مجموعة من المبادرات، في خمس 
محطات مختارة، في حارات وأزقة المدينة القديمة بطرابلس خلل 
مايو ويونيو، تحت مفهوم »The city is our gallery« أو المدينة 

هي الغاليري.
على  الفنانين،  لحث  المشروع  هذا  ويسعى 
ونشاطات  ألغراض  العام  الفضاء  استخدام 
حول  أسئلة  مجموعة  طرح  خلل  من  إبداعية، 
والمعنوي،  المادي  بمحيطه  اإلنسان  علقة 
هي  ما  منها  اليومية،  بالحياة  الفن  وعلقة 
كيف  العام،  الفضاء  تجاه  المواطن  واجبات 
دور  عن  بديًل  يكون  أن  العام  للفضاء  يمكن 
المدينة  من  نجعل  أن  يمكن  وكيف  العرض؟ 
واالستكشاف،  وللبحث  للحوار  منصة  القديمة 

والتجارب اإلبداعية؟.

 »أبدية« سالم بحرون في أزقة املدينة القديمة

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

السنة الثالثة
العدد 135 7 شوال 1439 هــ

21 يونيو 2018 م اخلميس

< منطقة شحات وما تحويه من كنوز حضارية وإرث بشري عريق مطمع للنهب والسرقة

< منطقة شحات غنية باآلثار

بعد حادث جديد بموقع أثري

تنظمه مؤسسة »ورق«..

الفن الليبي املعاصر يستعد لثاني 
جوالت معرض »عبر الحدود« في فيينا

من  الثانية  الجولة  للفنون  »ورق«  مؤسسة  تنظم 
معرض عبر الحدود، في الفترة ما بين 22 إلى 26 يونيو، 

في مدينة فيينا.
عبر  معرض  من  األولى  الجولة  وكانت 
الحدود في »سواب آرت فير« بمدينة برشلونة 

في أكتوبر 2017.
المعرض  من  الثانية  الجولة  في  يشارك 
لتحقيق  »كوسيلة  ليبيًا  فنانًا  عشر  اثنا 
وعالميًا،  محليًا  الفني  المشهد  إحياء  رؤية 
خارج  المعاصر  الليبي  الفن  لوصول  وتحدٍ 
الحدود في ظل كل القيود المفروضة حول 
الفن والفنانين في الوضع الحالي«، وفًقا 

لمؤسسة »ورق«.
بالمعرض  المشاركين  الفنانين  ومن 
وأحمد  قانة  وهادية  الخروبي  محمّد 
وتقوى  أبودبوس  وعلء  البارودي 
وعفراء  بوليفة  ومحمد  برنوسة 
الحمدي  وزياد  زهير  وبلقيس  األشهب 

وزينب العبار ومفتاح أبودجاجة وساري الفيتوري.
حول المعرض والمؤسسة

للفنون  »ورق«  مؤسسة  تستمر  المعرض،  هذا  عبر 
في العمل على رؤيتها في إحياء المشهد الفني في ليبيا، 
ولدعم الفنانين المحليين بإشراكهم في التبادل الفني 

والثقافي على مستوى عالمي.
يأتي Across Borders كرد فعل سلمي بعد إغلق 
فضاء المؤسسة قسرًا في مايو 2017، حيث كان هذا 
الحدث سببًا في توسيع نشاطات المؤسسة على نطاق 
جغرافي أكبر، وسببًا في اختيار مفهوم الحدود كموضوع 

رئيس للمحتوى الفني.
صورة  إليصال   Across Borders معرض  يهدف 
ليبيا،  في  الفنون  عن  واضحة 
الفنية  للممارسات  وللترويج 
الليبيين،  للفنانين  المعاصرة 
منصة  المعرض  يكون  أن  ونسعى 
والجمهور  الليبي  الفن  بين  حوار 

األوروبي.
الفنية  األعمال  مجموعة  وتتمحور 
التي يتضمنها المعرض حول مفهوم 
كل  عنها  ويعبر  يراها  كما  )الحدود( 
منها  مختلفة،  وتقنيات  بطرق  فنان 
الحدود االجتماعية، السياسية، والنفسية 

وغيرها.
ليبية  الحدود مبادرة  فيما يشكل عبر 
سابقة من نوعها، حيث تم التجهيز لهذا 
المعرض دون دعم مالي من الدولة الليبية 

أو أي جهة أخرى سواء محلية أو عالمية.
تقوى  من  فردي  وتنظيم  بتنسيق  المعرض  وهذا 
التنفيذي  والمدير  عامًا،  عشر  التسعة  ذات  برنوسة، 

لمؤسسة »ورق« للفنون.

 مؤسسة »أمالنا« تنظم املهرجان األدبي إلبداع الطفل
التي  الشاملة«  والتنمية  لإلعلم  »أمالنا  مؤسسة  تنظم 

تهتم بالطفل، في يونيو، المهرجان األدبي إلبداع الطفل.
الثقافية عن أدب  ويضم المهرجان عددًا من الفعاليات 
الطفل، ومسابقة أدبية يشارك بها أطفال من 13 إلى 17 سنة 
في مجال »الشعر والقصة القصيرة ولخاطرة والمقالة وفن 
اإللقاء«، وفًقا للصفحة الرسمية للمهرجان بموقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك«.
المهرجان  تفاصيل  إلعلن  صحفي  مؤتمر  وسيقام 

والمسابقة، بمبنى السراي الحمراء بمدينة طرابلس.
فيما عقدت اللجنة التحضيرية للمهرجان اجتماعها العام 
الذي ضم مختلف لجان العمل في 18 يونيو بمقرها المؤقت 
بهيئة تشجيع االستثمار بطرابلس، وذلك بحضور رجب خليل 
رئيس اللجنة التحضيرية، وأمال الهنقاري رئيس منظمة أمالنا 
لإلعلم والتنمية الشاملة، والناقد يونس الفنادي رئيس لجنة 
اللجنة الكاتب حسين المزداوي، والشاعرة  التقييم، وعضوا 

حنان محفوظ.
كما حضر االجتماع عضو منظمة أمالنا لطفية الطبيب، 
التنسيق  لجنة  وكل من جلل عثمان ومحمد شنينة عضوا 
العام، ونبيلة ديهوم رئيس اللجنة اإلعلمية. وفي االجتماع 

وكذلك  المشاركات،  بقبول  المتعلقة  المواعيد  على  أتفق 
شروط التسابق ستعلن في المؤتمر الصحفي المزمع عقده 
السبت. وتضم لجنة التقييم، إضافة إلى الناقد يونس الفنادي، 
والكاتب حسين المزداوي، والشاعرة حنان محفوظ، كل من 
الصحفي والكاتب عبد الرزاق الداهش، والصحفية والكاتبة 

فتحية الجديدي.

< اجتماع اللجنة التحضيرية
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حوار: عبدالرحمن سالمة

القاهرة: محمد علوش

األغنية الليبية تعاني من عدم االهتمام
خالد الزواوي: 

عازفا  الفني  مشواره  الزواوي  خالد  الشاب  الفنان  بدأ 
وكان  بصوته  أعمال  عدة  قدم  ثم  الكمان،  آلة  على 
الراحل  الموسيقار  باحترام  حظوا  الذين  الفنانين  من 
شارك  كما  أعمال،  عدة  له  وقدم  حتى،  حسن  محمد 
في عدد من المهرجانات الغنائية.. الزواوي التقينا به 

في »الوسط« للحديث عن الكثير في حياته الفنية.
غياب  بعد  بنغازي  إلى  رحلتك  كانت  كيف   ●

لسنوات؟
سعيد جدًا بوجودي في مدينة الفنّ بنغازي، حيث 
لي فيها ذكريات وأصدقاء وأخوة وأحباب، كما سعدت 
المدن  مختلف  من  الفنانين  من  كثير  مع  بلقائي 
في  تمثلت  والتي  الوطنية  اللحمة  وظهرت  الليبية، 
األصيل،  الليبي  الوطني  والصوت  والكلمة  اللحن 
التئام  في  األبرز  الدور  له  الفن  على  أؤكد  أن  ويجب 
الجرح الليبي.. فليبيا ستظل واحدة ولن تفلح أي قوة 

تمزيقها. في 
»إال  األخيرة  أغنيتك  نجاح  بعد  إحساسك  ما   ●

أمي« في مختلف المدن الليبية؟
الجمهور  فعل  ردود  أجد  فعندما  هلل،  الحمد 
اإليجابية بعد تقديم أي عمل أكون في قمة السعادة، 
قريبة  وكانت  كبيرًا  نجاحًا  حققت  أمي«  »إال  وأغنية 
خالد  الرائع  للشاعر  كان  العمل  وهذا  الجمهور  من 
فمعنى  للناس  الفنان  رسالة  وعندما تصل  المحجوب، 
ذلك أنه قد حقق الهدف والفائدة الحقيقية من هذه 

للمجتمع وللمشاهد بشكل عام. اإلبداعية  المهنة 

● لمن تهدي نجاح أغنية »إال أمي«؟
دائمًا  الليبية  فاألم  الليبيات،  األمهات  كل  إلى 
أحيي  كما  يصبرها،  اهلل  كبيرة  معاناة  في  تعيش  ما 
من  وهو  الكلمات  صاحب  المحجوب  خالد  الشاعر 
لها  كلماته  ودائمًا  معهم  تعاملت  الذين  الشعراء 
األغنية  فهذه  بسالسة،  للمتلقي  وتصل  بصمة 
والحداثة،  التجديد  عناصر  من  الكثير  تحمل  كلماتها 
األمر  فعل  فيه  يكون  الذي  األول  العمل  أنه  وأعتقد 
لي  سيكون  وقريبًا  للمستمع،  محبب  بشكل  يتكرر 
عمل آخر عن األب وهو أيضًا للشاعر خالد المحجوب 

وسنحرص أن ال يقل مستواه عن مستوى عمل األم.
● ماذا عن عالقتك بالفنان الراحل محمد حسن؟

عليه،  اهلل  رحمة  قوية،  عالقة  به  تربطني  كانت 
أني كنت  وأعتبر نفسي محظوظ جدًا  فنان كبير  فهو 
أعمال  وقدمت  معه  وعزفت  معه  وغنيت  منه  قريب 
وترك  عالمية  فنية  مدرسة  حسن  محمد  ألحانه..  من 
فإن  بجسده  عنا  غاب  وإن  كبير،  موسيقي  إرث  لليبيا 
أعماله  نالت  لو  كبير  موسيقار  فهو  ستخلده،  أعماله 
بعض  نالته  الذي  والتقدير  الحظ  من  جزء  الخالدة 

العربية لكان لها شأن آخر، فهي أعمال أكثر  األعمال 
وتطورا. عمًقاوإحساسًا 

تحظ  لم  حسن  محمد  أعمال  أن  تقصد  هل   ●
إعالمي؟ باهتمام 

حقها  تأخذ  لم  عام  بشكل  الليبية  واألغنية  نعم، 
وأتحدث  العربية،  الساحة  على  وخصوصًا  إعالميًا 
اإلعالم  ألن  الفنان،  وليس  الليبية  األغنية  عن  هنا 
العربي مقصر جدًا باالهتمام بها وتدارسها وتناولها، 
إمكانيات  إلى  وتحتاج  لدعم  تحتاج  الليبية  األغنية 
من  للخروج  الجاد  العمل  وأيضًا  التسجيل،  خالل  من 
أكثر.  وتنتشر  العربي  اإلطار  إلى  المحلية  الدائرة 
وكان  فنه،  على  الحرص  شديد  كان  حسن  ومحمد 
بسيطة  وبمعدات  البسيطة  األشياء  حتى  يستغل 
ومتواضعة في بداياته، لكنه قدم أعمااًل عظيمة جدًا 
بعمله  اهتم  كبيرة  موهبة  يمتلك  كان  ببساطة  ألنه 
اللحنية  الجملة  من  وطور  الليبية  لألغنية  وأخلص 
القالئل  الفنانين  وأصبح له طابع مميز، كما كان من 
خاص  عمل  تسجيل  فرصة  لهم  تتاح  عندما  الذين 
بهم خارج الوطن ال يبخل على تكاليف التسجيل ومن 

دون  التسجيل  يكون  أن  يرضى  وال  الخاص،  حسابه 
المستوى.

● من الذي تراه قد يخلف الفنان محمد حسن؟
آخر،  فنان  مكان  يكون  أن  ما  فنان  يستطيع  ال 
فقبله كان هناك فنانون عمالقة ليسوا في ليبيا فقط 
الشرق  كوكب  مثل  العرب  مستوى  على  أيضًا  وإنما 
والعندليب وموسيقار األجيال وجاء غيرهم الكثير، فال 
المستوى  أحد، هذا على  أحد مكان  يأتي  أن  يستطيع 
فاألستاذ   ، المحلي  المستوى  على  وكذلك  العربي، 
من  شبيهًا،  له  تجد  أن  يمكن  ال  فنان  حسن  محمد 
ثانٍ  بلون  أومطرب  فنان  يأتي  أن  فترة  بعد  الممكن 
وشكل ثانٍ وبنفس األصالة ونفس الروح، ونحن ربما 
نسير على نهجه، ولكن مدرسته الفنية ستظل مدونة 
اآلخرين  فنانينا  ننسى  أن  يمكن  ال  كذلك  باسمه، 
مثل سيف النصر وأشرف محفوظ وراسم فخري وعلي 
خاصة  مدرسة  لديه  منهم  واحد  وكل  وغيرهم  ماهر 
مكان  أحد  يأتي  أن  يمكن  ال  لك  قلت  ما  ومثل  به، 
آخر، ونجاح الفنان دائمًا يكون بتميزه ولونه الخاص، 
أني  إال  النصر،  وسيف  حسن  محمد  للون  حبي  ورغم 
للجمهور بشكل ولون خاص،  الخروج  دائما ما أفضل 
الخاصة  شخصيتك  تقدم  أن  هو  والنجاح  التميز  ألن 

وأال تلبس ثوب فنان آخر.
ما هي أمنيتك لليبيا؟  ●

كل  واألمان  األمن  يعم  أن  القدير  العلي  اهلل  أدعو 
فيها  يكون  قادمة  مرحلة  نبدأ  وأن  الوطن،  ربوع 
اللحمة  وفيها  األساس،  هو  والتشييد  والتعمير  البناء 
أبناءنا  نعلم  وأن  بمؤسساتنا  واالهتمام  الوطنية 

ليبيا. الحقيقي للوطن وكيف يحبون  المعنى 

األطفال.  إلنتاجات  كثيرًا  واستخدم  تجريبي.  إعالم  كوسيط 
وسعها  في  المتحركة  الرسوم  لكن  بالطبع  جيد  ألمر  وإنه 

تقديم أكثر من ذلك بكثير«.
وبالنسبة إلى المدير الفني لمهرجان أنسي، مارسيل جان، 

إن »سينما التحريك لم يعد حكرًا على األطفال«، خصوصًا مع 
غمار  يخوضون  الذين  المستقلين  المخرجين  عدد  »ازدياد 

تنتج بميزانية معقولة«. التي  األفالم  التجربة وتكاثر  هذه 
الفالس  »رقص  فيلمي  من  أتت  الشرارة  أن  جان  واعتبر 

يستذكر  إسرائيلي  حول  فولمان  آلري   )2008( بشير«  مع 
)2007( لماريان  الجيش و»برسيبوليس«  ماضيه في صفوف 
فيلمان  »إنهما  وقال  إيران.  بشأن  بارونو  وفنسان  ساترابي 
مسائل  إلى  يتطرقان  لكنهما  بنبرتهما  جدًا  مختلفان 

 الحرب والسياسة محور مهرجان أفالم التحريك املوجهة للكبار
في  فرنسا(،  )شرق  بأنسي  التحريك  أفالم  مهرجان  عزز 
المتحركة  الرسوم  أفالم  من  كثيرًا  أن  فكرة  األخيرة،  نسخته 
على  تتمحور  جدية  مواضيع  مع  البالغين  إلى  توجّه  باتت 

العالم. في  والنزاعات  المجتمع  مشكالت 
ويستهزئ الفيلم الصيني »هاف إيه نايس داي« من توقيع 
ليو جيان الذي عرض هذا األسبوع، في مهرجان أنسي والعام 
الرأسمالي  بالنظام  السينمائي،  برلين  مهرجان  في  الماضي 
كيس  على  سباق  خالل  من  بالمال  الصيني  المجتمع  وهوس 

مملوء باألوراق النقدية، حسب »فرانس برس«، األحد.
الصاالت  إلى  يخرج  يونيو،  من  والعشرين  السابع  وفي 
فيلم »ذي بريدوينر« لنورا توومي الذي رشح لجائزة أوسكار 
مسألة  يتناول  الذي  الفيلم  وهذا  أنسي.  في  والمشارك 
برمتها.  العائلة  يناسب  جديتها  بكّل  وطالبان  أفغانستان 
صبي  بزيّ  للتنكر  تضطر  صغيرة  فتاة  قصة  يروي  وهو 

القابع في السجن. لتكسب رزق عائلتها وتبحث عن والدها 
كثيرة  السبت،  فعالياته  يختتم  الذي  أنسي  مهرجان  وفي 
ومواضيع  التاريخية  المسائل  على  المتمحورة  األعمال  هي 
الشرق  في  كاالضطرابات  والنزاعات خصوصًا،  عمومًا  الساعة 
وأنغوال  السابقة  ويوغوسالفيا  الحمر  والخمير  األوسط 
من  المقتبس  كابول«  »سنونو  فيلم  مع  مجددًا  وأفغانستان 

»ياسمينا خضرا«. رواية 
»السينما  إن  بريدوينر«:  »ذي  مخرجة  توومي  نورا  وقالت 
تزداد نضوجًا مع أفالم تتطرق إلى مواضيع شائكة«، مؤكدة 
قرن  من  أكثر  قبل  أسس  فهو  تغيّر.  التحريك  »قطاع  أن 

التحريك«. إلى سينما  النظرة  تغيير  سياسية.. وساهما في 
الشخصيات  تجنب  تتيح  أنها  التحريك  تقنية  ميزات  ومن 
الدرامية والتطرق بطريقة رمزية إلى مآسي الحرب، فضاًل عن 
تقديم رسوم عن مواقع يصعب تصويرها أو إعادة تشكيلها.

في  يروي  الذي  عامًا(   33( دو  دوني  الفرنسي  وصرح 
القصة  بأنسي  الرسمية  المسابقة  في  المشارك  »فونان« 
عهد  في  البكر  ابنها  عن  فصلت  التي  لوالدته،  الحقيقية 
عن  االبتعاد  تتيح  التحريك  »تقنية  أن  الحمر،  الخمير 
نفسها  بالطريقة  نتعامل  ال  األحوال  كل  في  فنحن  المشهد، 
كانت،  أيًا  ما،  ممثلة  أن تجسد  في  أرغب  أكن  ولم  البشر  مع 

دور والدتي«.
فيلم  صاحب  كريستيانسن  كام  الكندي  المخرج  ولفت 
»وول« عن الجدار الفاصل في الضفة الغربية إلى أن »تقنية 
التحريك غنية بالصور المجازية وتسمح بكشف عوالم داخلية 
وأفكار ومكنونات يتعذر إظهارها مع تصوير مشاهد عادية«، 

وفق »فرانس برس«.
وفيلمه هو أحد الفيلمين االثنين المتمحورين حول النزاع 
اإلسرائيلي - الفلسطيني في أنسي مع »ذي تاور« للنرويجي 
الالجئين  من  أجيال  أربعة  مسار  حول  غرورود،  ماتس 

.1948 العام  منذ  الفلسطينيين 
مزجت  السينمائي،  »كان«  مهرجان  في  الحال  وكما 
ورسوم  حقيقية  مشاهد  بين  أنسي  في  مقدمة  أعمال  عدة 
مصورة، مثل »كريس ذي سويس« ألنجا كوفمل حول النزاع 
في يوغوسالفيا السابقة و»آنذر داي أوف اليف« حول الحرب 

األنغولية. األهلية 

األفضل للفنان أن يكون له 
شخصية مستقلة

محمد حسن مدرسة فنية عالمية 
ترك إرثًا كبيًرا

انتهيت من تصوير فيلم »أبي لم 
يمت بعد«

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

السنة الثالثة
العدد 135 7 شوال 1439 هــ

21 يونيو 2018 م اخلميس

عرض »قضية رقم 
23« في بنغازي

 رغم إثارته الجدل.. 

اللبناني  الفيلم  السبت،  الليبي«،  لإلبداع  »تاناروت  تجمع  يعرض 
التجمع  بمقر   ،2017 العام  إنتاج  من   »23 رقم  »قضية  الفرنسي   -

العرض. بعد  الفيلم  التجمع  أعضاء  ويناقش  بنغازي،  بمدينة 
في  أجنبي  فيلم  أفضل  لجائزة  النهائية  القائمة  في  الفيلم  ورشح 
يحقق  لبناني  فيلم  أول  ليكون  الجاري،  العام  »األوسكار«  منافسات 
هذا اإلنجاز، وأثار الفيلم وقت عرضه موجة من االعتراضات في بعض 
عرضه  بمنع  كثيرة  مطالبات  خرجت  التي  مصر  ومنها  البلدان  من 

إسرائيل. مع  بالتطبيع  التهام مخرجه 
المسيحي  طوني  يتعرض  حيث  بيروت،  في  الفيلم  أحداث  وتدور 
الالجئ  مع  تجمعه  حدود  بقضية  بدأت  كبيرة  إلهانة  اللبناني 
جروح  بإفشاء  القضية  تقوم  المحكمة،  قاعة  في  ياسر  الفلسطيني 
المحيط  اإلعالم  عن  فضاًل  عديدة،  صدمات  عن  وتكشف  سرية 
طوني  يضطر  مما  االنفجار،  حافة  نحو  بإصرار  يدفعها  الذي  بالقضية 
بيان  وفق  المسبقة،  وأحكامهما  حياتهما  في  النظر  إعادة  إلى  وياسر 

الموزعة. الشركة  من 
الفيلم من بطولة كامل الباشا وعادل كرم ودياموند بو عبود وريتا 
تأليف  ومن  شويري،  وكريستين  قصار  وجوليا  جوردي  وطالل  حايك 

جويل توما باالشتراك مع مخرجه زياد دويري.
وباإلضافة لترشيحه لجائزة »األوسكار« في فئة أفضل فيلم أجنبي، 
أهمها  بالجوائز،  عنها  فاز  عدة  دولية  مهرجانات  في  الفيلم  شارك 
الدولي«،  السينمائي  »فينيسيا  مهرجان  في  ممثل  أفضل  جائزة 
في  الفيلم  شارك  كما  األميركي«،  الفيلم  بـ»معهد  الجمهور  وجائزة 
بإعجاب  وحظي  السينمائي«  »الجونة  مهرجان  من  األولى  الدورة 
الجمهور الذي صفق لدقائق بعد انتهاء العرض، كما شارك في »أيام 

السينمائية«. قرطاج 

بعد نجاحها في مسلسل »أبو عمر المصري«

كوندا: أتمنى العمل مع أحمد عز من جديد
أعربت الفنانة المغربية نادية كوندا عن سعادتها 
مسلسل  في  دورها  عن  تلقتها  التي  الفعل  بردود 
رمضان  في  عرض  والذي  المصري«  »أبوعمر 
الماضي، مؤكدة أنها كانت كلها إيجابية ولم يكن 
ببعض  وفوجئت  لها،  وجهت  انتقادات  أي  هناك 
حيث  المغربية،  لهجتها  تناولت  التي  التعليقات 
بذلك،  فخورة  وكانت  المصريين،  استحسان  نالت 

ألن اللهجة المغربية صعبة وال يفهمها الكثيرون.
وأضافت في حوارها مع »الوسط« أن الجمهور 
في  المغربية  تحدثها  على  أثنى  أيضًا  المغربي 
اللهجة  إذ ساهم ذلك في خروج  مسلسل مصري، 
بتعليقات  أيضًا  وسعدت  العربي،  الوطن  كل  إلى 
من  يفتحون  كانوا  الذين  التواصل  مواقع  رواد 
له:  ويقولون  »فخر«  مع  افتراضيًا  حوارًا  خاللها 
إلى  باإلضافة  كنزه؟«،  تسيب  لييه  »لييه.. 
في  مشاهدها  على  المركبة  »الكوميكس« 

المسلسل.
في  شعبيتها  زيادة  أن  نادية  واعتبرت 
أنها  خصوصًا  لها،  مفاجأة  كانت  مصر 
في البداية لم تكن تفهم ما يحدث، وهو 
إحساس صعب أن تفهم سرعة رد الفعل 
هذا، ألنها ال تعيش في مصر، وال يوجد 
أي تفاعل مباشر لها مع الجمهور، وكل 
طريق  عن  تتلقاها  كانت  الفعل  ردود 
وهذا  فقط،  التواصل  ومواقع  الهاتف 
األمر جعلها تفكر كثيرًا في االستقرار 

بمصر لتشعر بكل هذا الحب.
»فخر«  على  البعض  هجوم  وعن 
الفنان  جسدها  التي  الشخصية  وهي 
خالل  »كنزه«  ترك  ألنه  عز  أحمد 
كان  الهجوم  هذا  أن  كشفت  األحداث، 
مؤكدة  كثيرًا،  به  وسعدت  لها  مضحًكا 
األشياء  أجمل  من  التعليقات  هذه  أن 
التي يحصل عليها الفنان ألنها عبارة 
عن تفاعل لحظي، كما أن هذه 
في  تفكر  جعلتها  التعليقات 
داخل  العمل  تجربة  تكرار 
الدراما  في  سواء  مصر 

التلفزيونية أوالسينما.
وأثنت الفنانة المغربية 
على الفنان المصري أحمد 
من  واحدًا  واعتبرته  عز، 

القالئل الذين تعرفت عليهم ولديه كل هذه األخالق 
الحميدة، وذكرها بأيام الدراسة حيث كانت تجمعها 
اجتماعي جدًا  أخوة وصداقة، فهو  بزمالئها عالقة 
ومحب لمن حوله، وكانا متفاهمين تمامًا حتى في 
الوقت،  المزح، فهو بشوش ومبتسم طوال  طريقة 
مشيرة إلى أن كل هذه الصفات جعلها على طبيعتها 

وراحتها أثناء تصوير المسلسل.
وتابعت: »أحمد كان يتحدث معي مثل األخ ودائم 
النصح لي، وهو شخص مشجع لكل من حوله، فهو 
الكثير، مجتهد ويعمل  تعلمت منه  إنسان حقيقي، 
للشخص  نموذج  هو  باختصار  طويلة..  لساعات 

الناجح«.
وأكدت نادية أن االستقرار في مصر كلمة كبيرة 
البلدان،  بين  والتنقل  السفر  تفضل  فهي  جدًا، 
تكون  أن  الممكن  من  المقبلة  حياتها  أن  وتعتقد 
بين مصر والمغرب وكندا، ولكن من المحتمل أن 
تستقر في القاهرة لبعض الوقت لتكتسب اللهجة 
لديها  يوجد  ال  وعمومًا  أكبر،  بشكل  المصرية 

مستحيل وكل شيء ممكن.
مهرجان  من  ممثلة  أفضل  لقب  صاحبة  وقالت 

مع  العمل  تتمنى  كانت  إنها  السينمائي«  »الجونة 
الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، رحمة اهلل عليها، كما 
تتمنى أن تعيد تجربة العمل مع أحمد عز من جديد 
فهو اسم على مسمى وبالمغربية يقولون »عِزيز« 
النجمات  تحترم  كما  قلبها،  على  عزيز  دائمًا  وهو 
أن  مؤكدة  شلبي،  ومنة  صبري  وهند  زكي  منى 
مصر بها الكثير من الممثلين الكبار والمحترفين، 

وتفضل المشاركة في أي بناء على موضوعه.
ووصفت نادية كوندا أن كواليس مسلسل »أبو 
عمر المصري« باالحترافية، كما أن كل فريق العمل 
كانوا اجتماعيين ألقصى درجة، وشعرت بأن هدفهم 
الرئيس هو أن يكون تركيزها منصبًا على التمثيل 
واألستايلست  للماكييرة  التحية  ووجهت  فقط، 

واللتان كانتا على أقصى درجة من المهارة.
وتفضل نادية العمل في السينما عن التلفزيون، 
ألنها عاشقة لألفالم سواء العربية أواألجنبية، ولم 
كما  التلفزيونية،  الدراما  عشاق  من  يومًا  تكن 
أنها ال تفضل مشاهدة األفالم أوالمسلسالت على 
الكمبيوتر أو عبر »يوتيوب«، وتستمتع بالذهاب إلى 

السينما لتختار أفالمها بنفسها.
من  انتهت  أنها  المغربية  النجمة  وكشفت 
يمت  لم  »أبي  عنوان  يحمل  مغربي  فيلم  تصوير 
بعد« للمخرج عادل فضيلي، والتي تقدم من خالله 
مع  السفر  تواصل  إلى  مشيرة  عليها،  جديدًا  دورًا 
فيلم »وليلي« للمشاركة في عدد من المهرجانات 
فيه  دورها  عن  حصلت  الذي  الفيلم  وهو  الدولية، 
»الجونة  مهرجان  من  ممثلة  أفضل  جائزة  على 

السينمائي« في دورته األولى العام الماضي.

< نادية كوندا وأحمد عز  في مشهد من مسلسل »أبوعمر المصري«

< مشهد من فيلم »قضية رقم 23«

يختتم فعالياته السبت..



في
املرمى

ميسي ينعش 
آمال األرجنتني 

أكد المدير الفني للمنتخب التونسي نبيل معلول أنه سيطالب 
العبيه بالصمود والدفاع عن الراية الوطنية مثلما كانوا في 
المباراة األولى ببطولة كأس العالم في روسيا، وقال معلول 

»سأجري بعض التعديالت في التشكيلة خالل المباراة المقبلة أمام 
المنتخب البلجيكي السبت المقبل، الفريق اإلنجليزي لديه عناصر 
ممتازة جدا سواء في الوسط أو الهجوم، ما مكنهم من الضغط 

على دفاعنا بشكل كبير في الشوط األول«.

أكدت سيليا كوشيتيني، والدة قائد ونجم المنتخب ◆
األرجنتيني األول لكرة القدم، ليونيل ميسي، أن نجلها 
يأمل في حصد لقب بطولة كأس العالم، وقالت »أراه 
مفعما بالتطلعات الكبيرة ألن أمله هو التتويج بكأس 
العالم، إنها إحدى أكثر الرغبات التي يتطلع لتحقيقها، 
نحن نعاني من االنتقادات عندما يقولون إنه ال يولي 

اهتماما بالمنتخب األرجنتيني«.

◆

رغم ارتفاع سقف التوقعات والطموح بشكل كبير، قدم المنتخب األرجنتيني 
بداية صادمة في مشواره ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا 
ليثير موجة من االنتقادات الحادة ضده وضد نجمه األبرز ليونيل ميسي، 
وهو ما لم يدع بديال أمام الفريق سوى إظهار تطور كبير وسريع عبر محطته 

الثانية في البطولة.
ويلتقي المنتخب األرجنتيني نظيره الكرواتي اليوم الخميس ضمن الجولة 
تشهد  والتي  الروسي،  بالمونديال  المجموعات  دور  مباريات  من  الثانية 
أيضا لقاء المنتخب الفرنسي نظيره البيروفي والمنتخب الدنماركي نظيره 

األسترالي.
وكان المنتخب األرجنتيني قد استهل مشواره في المونديال بالتعادل مع 
نظيره اآليسلندي بهدف على ملعب »أتكريت أرينا« في العاصمة موسكو 
في الجولة األولى لمباريات المجموعة الرابعة، وقد أضاع ميسي على منتخب 

بالده فرصة الفوز عندما أهدر ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 64.
أبرز  من  وكان  وميسي،  الفريق  ضد  حادة  انتقادات  حملة  ووجهت 
المنتقدين أسطورة كرة القدم األرجنتيني دييغو مارادونا الذي صرح بأن 

خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب لن يستطيع العودة إلى بالده.
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مالعب 14

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو 
لقب أسرع انطالقة في تاريخ كرة 
القدم، خالل مباراة منتخب بالده ضد 
نظيره اإلسباني في الجولة األولى، بعدما انطلق بسرعة 
كبيرة وصلت إلى )38.6 كم / ساعة( خالل هجمة مرتدة 
من منطقة جزائه إلى منطقة جزاء الخصم، ومرر كرة 
على طبق من ذهب لزميله غونزالو غويديس، ولكن 
األخير فشل في ترجمتها إلى هدف لبالده، ووفًقا 
للتلفزيون األلماني، فإن انطالقة رونالدو في منتصف 
الشوط األول جعلته أسرع العب في تاريخ كرة القدم، 
بعد أن أحرز النجم البرتغالي الثالثية لبالده كما سجل 
هدفه الرابع في مباراة المغرب بعد ثالث دقائق فقط 
من بداية المباراة، لينفرد مجدًدا بصدارة قائمة هدافي 
البطولة برصيد أربعة أهداف وبفارق هدف واحد أمام 
الروسي دينيس تشيريشيف الثالثية لبالده.

كما انفرد كريستيانو بصدارة قائمة أكثر الالعبين 
تسجيال لألهداف الدولية في قارة أوروبا على مر 
العصور، بعدما سجل هدف التقدم لمنتخب بالده في 
شباك المغرب، حيث رفع رصيده إلى 85 هدفا دوليا 
مع المنتخب البرتغالي، ليتخطى الرقم المسجل باسم 
النجم المجري بوشكاش برصيد 84 هدفا، ليصبح 
رونالدو أفضل هداف تاريخي للمنتخبات في أوروبا، 
وتقدم للمركز الثاني في قائمة الهدافين الدوليين 
على مستوى العالم خلف اإليراني علي دائي صاحب 
الصدارة برصيد 109 أهداف.
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● ميسي يهدر ركلة الجزاء

تـوج فريق النصر ببطولة الدوري الليبي لكرة القدم 
لهذا الموسم للمرة الثانية فى تاريخه عقب تصدره 
لمربع التتويج واستهل الفريق مشواره هذا الموسم 
ثم  ثابت  طارق  التونسي  المدرب  بقيادة  متعثرا 
المدرب  هو  البديل  ليكون  أقالته  تمت  ما  سرعان 
قيادة  فى  نجح  الذى  أربيش  الحفيظ  عبد  الوطني 
الذى استهله  الذهبي  المربع  إلى  الفريق من بعيد 
بتعادل بملعبه أمام األهلى طرابلس بهدف لهدف 
لكن الفريق خسر فى ذهاب الجولة الثانية فى لقاء 
الديربى أمام الجار األهلي بنغازي وهى المباراة التى 
الذى  إربيش  المدرب  فدائها  كان ضحيتها وكبش 
األزمة  بمدرب  سريعا  تعويضه  ليتم  بعيدا  رحل 
ومنقذ أزمات النصر فوزي العيساوى الذى نجح فى 
إلى  الفريق  قاد  حيث  الواجهة  إلى  الفريق  إعادة 
تعادل مثير أمام االتحاد بهدفين لهدفين بعد أن 
من  ثمين  بانتصار  عاد  ثم  بهدفين  متقدما  كان 
فوزه  سجل  ثم  طرابلس  األهلي  أمام  الديار  خارج 
الثانى تواليا أمام الجار األهلي بنغازي بهدف ثم توج 
باللقب فى الجولة األخيرة عقب غياب فريق االتحاد.

المحلية  القدم  كرة  مسابقات  مع  النصر  حكاية 
األولى  الكروية  المحلية  النسخة  انطالق  منذ  بدأت 
مشاركة  استمرت   64-63 الرياضي  الموسم  فى 
ثالث  فى  الستينات  مواسم  فى  األول  النصر  فريق 
نسخ كروية متتالية حتى الموسم الرياضي 67-66 
وهو الموسم الذى اتخذ خالله المدرب اليوغسالفي 
والذي  والشجاع  الجرىء  القرار  ماتيكالو  فلوريان 
قضى بضرورة هبوط الفريق لدوري الدرجة األدنى 
ليتم إعادة صياغته وبنائه من جديد فهبط الفريق 
وشهد  األضواء  دوري  إلى  سريعا  عودته  ليسجل 
الجمهورية  دوري  فى   71-70 الرياضي  الموسم 
عودة قوية والظهور األول واألبرز بعد غياب قصير 

لفريق النصر لكرة القدم بحلته ونكهته الجديدة.
فريق جديد  بروز  الموسم عن  حين كشف هذا 
يجيد ويتقن فنون الكرة الجماعية الجميلة وأسلوب 
السهل الممتنع والممتع نال واستحوذ على إعجاب 
الكروية  الرياضي بفضل عروضه  الجمهور  واحترام 
الرائعة ونتائجه القوية ووفرة عناصره الشابة البارزة 
لها  آخر وصار  إلى  يقدمها من موسم  أصبح  التي 
االنطالقة  هذه  وأدت  وحضورها  ومذاقها  صداها 
المراكز  على  المنافسة  الفريق  احتالل  إلى  القوية 
الجمهورية  دوري  فى  أنه  حتى  األولى  والتراتيب 

الثالثة  المرتبة  نال  األول  ظهوره  وخالل  األول 
الموسم حيث  لقب  المنافسة على  قريبا من  وكان 
حل ثالثا بفارق خمس نقاط أقل عن بطل الموسم 
وتواصل أداءه التصاعدي طوال مواسم السبعينات 
التى تعد من المواسم الذهبية الزاهية فى مسيرة 
الفريق الجميل رافعا شعار المنافسة حيث لم يتخل 
الفريق ويتنازل عن رباعي القمة بفضل قيادة مدربه 
يعد  الذى  ماتيكالو  فلوريان  القدير  اليوغسالفي 
أكثر المدربين األجانب عمال بالمالعب الليبية حيث 
قضى أطول فترة وأمضى قرابة تسع سنوات متتالية 
باإلضافة إلى تألق نجومه يتقدمهم هداف الدوري 
حيث  صدقي  يوسف  وقائده  موسمين  فى  الليبي 
تفوق وتقدم على فرق أخرى سبقته خبرة وتجربة 
فترة  يتوج مسيرته خالل  أن  الفريق  وكاد  وشهرة 
السبعينات بلقب موسم 77-78 عقب وصوله وتأهله 
لنهائيات الدورى الليبى ليكتفى فريق النصر بلقب 
وصيف بطل الموسم بفارق نقطة اقل عن االهلى 

طرابلس.
األكثر  المواسم  من  الثمانينيات  مواسم  كانت 
شهدت  والتى  وتميزا  وتألقا  وحضورا  توهجا 
ظهور وتميز جيل آخر تقدمهم نجمه الكبير فوزي 
العيساوي حيث نجح الفريق خالل مواسم الثمانينيات 

فى مواصلة رحلة التميز وظل الفريق قريبا دائما من 
األدوار  أغلب  التتويج ولعب  المنافسة على منصات 
الرئيسية خالل مواسم الثمانينيات وكان قريبا من 
الطالع كان يتخلى  التتويج غير أن سؤ الحظ وسؤ 
توج  حتى  األخيرة  واألمتار  اللحظات  آخر  فى  عنه 
المسيرة بلقب حتى وأن تأخر إال أنه جاء فى وقته 
-86 الرياضي  الموسم  فى  بامتياز  يستحقه  وكان 
الحلم  ليحقق  للموسم  النصر بطال  87 وتوج فريق 
الذى راوده طويال بعد أن تعثر فى األمتار األخيرة 
التتويج  موسم  سبقت  التى  المواسم  فى  للبطولة 
عن  أقل  نقطة  بفارق  المستحق  النصر  فوز  وجاء 
مثير فى  فوز  وبعد  المدينة  فريق  المباشر  مالحقه 
آخر مبارياته على ضيفه فريق األخضر بثالثة أهداف 
لهدفين حين ظل التعادل سائدا بهدفين لهدفين 

فوزي  الكبير  نجمه  ليحسم  األخيرة  الدقيقة  حتى 
الذى  السؤال  على  ويجيب  للنصر  اللقب  العيساوي 
لطالما  الذى  الحلم  ليحقق  طويال  وقتا  حائرا  ظل 
فرج  الراحل  نجمه  وتوج  طويال  وانتظره  راوده 
هدفا   12 برصيد  الموسم  هداف  بلقب  البرعصي 
قاد  حيث  بامتياز  نصراويا  موسما  الموسم  ليكون 
الفريق للتتويج باللقب المدرب يوسف صدقى وخالل 
مواسم الثمانينات سجل فريق النصر ظهورا افريقيا 
الذهبي  والمربع  النهائي  قبل  للدور  بوصوله  الفتا 
العام  القدم  لكرة  أفريقيا  كؤؤس  كأس  لبطولة 
انسحب واعتذر عن مواصلة  الفريق  أن  1985 غير 
المشوار ألسباب سياسية بعد أن كان من المقرر أن 

يواجه فريق األهلي المصري.
استمرت المسيرة خالل باقى المواسم والسنوات 
وتميز الفريق بوفرة المواهب وتقديمه ألسماء شابة 
آخر  جيل  فظهر  الليبية  الكرة  مسيرة  أثرت  بارعة 
خالل مواسم التسعينات قدم خالله عروض ونتائج 
قوية جعلته يبقى فى واجهة المنافسات والمواعيد 
الكروية الكبيرة وعوض الفريق اخفاقه فى المنافسة 
على إحدى ألقاب مواسم التسعينات بإحرازه بطولة 
المباراة  فى  تفوقه  عقب  القدم  لكرة  ليبيا  كأس 
النهائية على اليرموك بفضل ركالت الترجيح بقيادة 

الفريق  وسجل  العرفاوى  المنصف  التونسى  مدربه 
على  وظهور  مشاركة  أول  المرحلة  هذه  خالل 
األندية  بطولة  فى  شارك  حين  العربية  الواجهة 
العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت وفاز نجمه وهدافه 

محمد عبد السالم بكأس هداف البطولة العربية.
بقيادة  آخر  جيل  بظهور  األخيرة  األلفية  تميزت 
نجمه خالد حسين وقدم مواسم قوية كان خاللها 
وصيف  ولقب  بدور  اكتفى  لكنه  التتويج  من  قريبا 
بطل الموسم فى مناسبتين متتالييتن وتوج بلقب 
بطولة كاس ليبيا فى مناسبتين عامى 2003 و2010 
ومثل كرة القدم الليبية فى هذه المرحلة فى أربع 
لبطولة  النهائية  للمباراة  وصل  حيث  مناسبات 
كأس أندية شمال أفريقيا وفقد اللقاء النهائى أمام 
وفاق سطيف الجزائري كما شارك فى الكونفيدرالية 
التي   2013 العام  آخرها  األفريقية ثالث مرات كان 
الجيش  عن  هدف  بفارق  الثانى  الدور  من  غادرها 
المغربى وخالل النسخة الحالية من بطولة الدورى 
الليبى نجح الفريق بجيل شاب جديد أبرزهم سالم 
المسالتى وخالد مجدى ومفتاح طقطق فى تحقيق 
االنجاز األبرز بالتتويج ببطولة الدوري الليبي للمرة 
الثانية ليسجل هذا الجيل الصاعد اسمه بحروف من 

ذهب فى سجل األبطال والبطوالت المحلية.

وصلت رحلة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم إلى 
مرحلة التتويج بعد مخاض عسير جدا صادف العديد 
واالستقاالت  والمشاكل  والتأجيالت  العراقيل  من 
المسابقات  لجنة  وخصوصا  اللجان  من  للعديد 
األداء  بضعف  واالتهامات  لالنتقاد  تعرضا  األكثر 
وكذلك لجنة الطعون التي لم تفصل في العديد من 
المخالفات الواضحة لكن رغم كل هذه المشاكل توج 
فريق النصر القادم من بعيد ببطولة الدوري الليبي 

الممتاز للموسم الرياضي 2018-2017.
رحلة الدوري

 28 الدوري  مسابقة  من  الموسم  هذا  في  شارك 
فريقا تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات حيث ضمت 
والهالل  بنغازي  األهلي  فرق  األولى  المجموعة 
والقرضابية  والنجمة  ودارنس  واألنوار  والتعاون 
وضمت المجموعة الثانية النصر والتحدي واألخضر 
وشباب الجبل وخليج سرت ونجوم أجدابيا واألندلس 
والسويحلي  االتحاد  الثالثة  المجموعة  وضمت 
واتحاد  والشرارة  والترسانة  والشط  واألولمبي 
األهلي  ضمت  الرابعة  المجموعة  بينما  مصراتة 
والمحلة  والخمس  والوحدة  والمدينة  طرابلس 

ورفيق وابي االشهر.
بطل الذهاب

في  نقطة   18 الكاملة  العالمة  التحدي  فريق  حقق 
الدور األول ليصبح بطل الذهاب أوالشتاء لكنه حصد 
وأقصى  الرباعي  الدوري  في  نقاط  ست  بعد  فيما 
فرقا كبيرة مثل األهلي طرابلس واالتحاد من الدور 
الرباعي ومثل ليبيا في بطولة دوري أبطال أفريقا 
وخرج من الدور األول ومثل فريق االتحاد ليبيا في 
وخرج هو  »الكونفيدرالية«  األفريقي  االتحاد  كأس 

اآلخر من الدور األول بظلم تحكيمي واضح.
مرحلة اإلياب

شارك فيها 28 فريقا من المجموعات األربع وتصدر 

المجموعة األولى فريق األهلي بنغازي والثانية النصر 
طرابلس  األهلي  فريق  والرابعة  االتحاد  والثالثة 
أبي  األولى فرق  الدرجة  إلى دوري  وهبط مباشرة 
األشهر واألندلس والقرضابية والشرارة بينما دخلت 
أربعة فرق في معمة تفادي الهبوط وهي الترسانة 
والنجمة ونجوم اجدابيا ورفيق وبعد مباريات دوري 
استطاع  مرحلتين  من  كان  الذي  الهبوط  تفادي 
صفوف  ضمن  البقاء  اجدابيا  ونجوم  رفيق  فريقا 
النجمة  هما  فريقان  غادر  بينما  الممتاز  الدوري 
فريقا  وصعد  األولى  الدرجة  دوري  إلى  والترسانة 
أبي سليم والصداقة بشحات من الدرجة األولى إلى 
القادم  الموسم  ليصبح  التأهل  دوري  بعد  الممتاز 

مكونا من 24 فريقا بعد مغادرة 4 فرق.
دوري التتويج

شارك في الدور أربعة فرق هي األهلي بنغازي عن 
الثانية  المجموعة  عن  والنصر  األولى  المجموعة 
طرابلس  واألهلي  الثالثة  المجموعة  عن  واالتحاد 
عن المجموعة الرابعة وجاء األخير كأبرز المرشحين 
للبطولة )45( كونه حامل اللقب وكان يمني النفس 
باللقب رقم )13( في تاريخه لكنه لم يستطع تقديم 
ولم  الرباعي  الدور  منافسات  خالل  مميز  مستوى 
يرض جماهيره حيث تعادل في أربع مباريات وفقد 
نتيجة مباراة واحده وجمع 7 نقاط حيث تعادل في 
مرحلة الذهاب مع النصر واألهلي بنغازي واالتحاد 
وفي مرحلة اإلياب تعادل مع األهلي بنغازي وفاز على 

االتحاد وخسر أمام النصر.
الفريق  وقدم  نقاط   8 جمع  بنغازي  األهلي  أما 
خالل مرحلة الذهاب في الدوري الرباعي مستوي يعد 
االتحاد  أمام  األولى  مباراته  نتيجة  فقد  جيدا حيث 
بخطأ تحكيمي تسبب في أزمة التهديد باالنسحاب 
معاقبة حكم  وتم  بنغازي  األهلي  فريق  جانب  من 
ركلة  منحه  بسبب  باإليقاف  رجب  محمد  المباراة 
جزاء غير صحيحة لالتحاد في الوقت الذي تعادل فيه 

األهلي طرابلس مع النصر.
على  بنغازي  األهلي  فوز  اإلياب  مرحلة  شهدت 

االتحاد بعد أن تمت إعادة المباراة مرة ثانية بعد 
إلغاء المباراة األولى بسبب عدم دخول فريق االتحاد 
النصر  فريق  أمام  وخسر  بنينا  ملعب  أرضية  إلى 

وتعادل أمام فريق األهلي طرابلس.
أما االتحاد فقد جمع 5 نقاط في المرحلتين بفوز 
في الذهاب على األهلي بنغازي وتعادل مع األهلي 
طرابلس والنصر وفي مرحلة االياب خسر أمام األهلي 
بنغازي واألهلي طرابلس وانسحب أمام النصر ولم 
يذهب إلى ملعب بنينا األمر الذي ترتب عليه تتويج 
الموسم  هذا  الممتاز  الدوري  ببطولة  النصر  فريق 
وبالتالي أضاع فرص باقي الفرق األخرى في المنافسة 

دون أن تفصل لجنة العقوبات باالتحاد الليبي عن 
العقوبة المحتملة لفريق االتحاد بعد انسحابه.

جاء النصر من بعيد وجمع 11 نقطة ثمينة جعلته 
يظفر باللقب الغالي بعد معاناة وصبر حيث تعادل 
في أولى مباراته على ملعب بنينا مع فريق األهلي 
طرابلس وخسر في المباراة الثانية أمام األهلي بنغازي 
هذه الخسارة عجلت برحيل المدرب المخضرم عبد 
الحفيط اربيش الذي استطاع في فترة وجيزة خلق 
فريق متجانس بين الخبرة والشباب وصل بيهم إلى 
اسندت  المرحلة  هذه  وفي  الرباعي  الدوري  مرحلة 
فوزي  الوطني  المدرب  إلى  المهمة  الفريق  ادارة 

العيساوي بمساعدة ابن النادي خالد حسين وبالفعل 
كانت هناك نقلة نوعية في أداء الفريق في مرحلة 
اإلياب حيث فاز على األهلي بنغازي واألهلي طرابلس 
حضور  عدم  بسبب  الثالثة  المباراة  بنتيجة  والظفر 
فريق االتحاد إلى ملعب بينيا واحتساب نتيجة المباراة 

لصالح فريق النصر بنتيجة هدفين دون مقابل.
موسم االنجازات

حقق نادي النصر هذا الموسم العديد من األلقاب 
واإلنجازات وكان رقما صعبا في كرة القدم بحصده 
إلى بطولة فئة  باإلضافة  البراعم واألشبال  بطولة 
حصدها  التي  البطولة  تلك  تنسى  وال  األواسط 
األكثر  هو  النصر  ليكون  السلة  لكرة  األول  الفريق 
جميع  على  متفوقا  الموسم  هذا  للبطوالت  حصدا 

األندية الليبية.
الموسم المقبل

بعد انتهاء بطولة الدوري الليبي الممتاز هذا الموسم 
النصر باللقب وكأس بطولة الدوري  بتتويج فريق 
الليبي سيكون الموسم المقبل 2018 2019- من 
والهالل  بنغازي  واألهلي  )النصر  وهي  فريقا   24
واألخضر  والتحدي  واألنوار  ودارنس  والتعاون 
وشباب الجبل ونجوم أجدابيا وخليج سرت واألهلي 
والشط  والوحدة  والمدينة  واالتحاد  طرابلس 
والمحلة واالتحاد المصراتي والسويحلي واألولمبي 

ورفيق وأبي سليم والصداقة شحات والخمس(.
أفريقيا

ستشارك  ليبيا  فإن  األفريقي  التنصيف  حسب 
األبطال ومثلهما في  رابطة  اثنان في  بأربعة فرق 
بذلك  رسمي  إخطار  دون  األفريقي  االتحاد  كأس 
واألهلي  بنغازي  واألهلي  النصر  فرق  حيث ضمنت 
طرابلس في حال وصول موافقة االتحاد األفريقي 
يشارك  أن  وينتظر  التصفيات  في  للعب  )الكاف( 
أبطال  رابطة  دوري  في  بنغازي  واألهلي  النصر 
أفريقيا واألهلي طرابلس في »الكونفيدرالية« في 
انتظار الفريق الرابع بعد نهائيات بطولة الكأس بين 

الهالل واالتحاد.

غاب طويال وعاد كبيرا
»النـصر«

توج باللقب مرتين..حسم لقبه األول فى الدقيقة األخيرة ولقبه الثانى فى الجولة األخيرة
بنغازي–زين العابدين بركان

طرابلس–الصديق قواس

فوزي العيساوى قاد الفريق 
لمنصة التتويج العبا ثم مدربـــا

ترقب لنهائي الكأس بين الهالل 
واالتحاد لحسم المقعد الرابع 

مع بطل الدوري واألهلي 
طرابلس واألهلي بنغازي

النصر يفتح باب األمل األفريقي للكرة الليبية متجاوزا عثرات
لقب الدوري

● كريستيانو

● معلول

● فرحة نجوم النصر بلقب الدوري
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تعثرت المنتخبات العمالقة في كرة القدم أمام منافسين 
بالجولة  روسيا  نسخة  في  مكانة  وأقل  اجتهادا  أكثر 
األولى، حيث أخفقت البرازيل وألمانيا واألرجنتين والتي 
فازت بكأس العالم 11 مرة فيما بينها، األمر الذي أثار 
ما جرى مجرد  إذا كان  ما  التساؤالت بشأن  الكثير من 
كبوة عابرة أم مؤشر على تغيير كبير في توازن القوى 
في  متبعا  نمطا  هذا  وبدا  العالمية،  الكرة  صعيد  على 
بطولة هذا العام مع إخفاق إسبانيا بطلة نسخة 2010 
لتخطي  فرنسا  معاناة  بخالف  البرتغال،  على  الفوز  في 
أنها تشارك بواحدة من أضعف  التي يفترض  أستراليا 

التشكيالت خالل السنوات األخيرة.
ورغم أن ألمانيا سبق لها أن خسرت أمام المكسيك 
من قبل، لكن هزيمتها بهدف هذه المرة كانت الفتة 
بطلة  ألمانيا  انضمت  حيث  اإلحصائية،  الناحية  من 
حاملة  للفرق  لوف  يواخيم  مدربها  قيادة  تحت  العالم 
اللقب التي خسرت في المباراة االفتتاحية لكأس العالم 
في النسخة التالية وهي إسبانيا )2014( وفرنسا )2002( 
واألرجنتين )1982 و1990( وإيطاليا )1950(، وأصبحت 
في  بألمانيا  تلحق  التي  األولى  الهزيمة  هي  هذه 
األولى  المرة  أنها  كما   ،1982 منذ  االفتتاحية  مباراتها 
التي تفشل فيها منتخبات ألمانيا والبرازيل واألرجنتين 
في تحقيق الفوز في مبارياتها االفتتاحية بالبطولة، وال 
يبدو الجميع مقتنعا بأن بطولة هيمن على لقبها ثمانية 
منتخبات فقط طوال تاريخها الممتد عبر 88 عاما يمكن 

أن تشهد انقالبا مفاجئا في األوضاع بهذا الشكل.
على  التأكيد  إعادة  على  الكبرى  المنتخبات  ستعمل 
الناحية  من  شأنا  األقل  المنافسين  أمام  قوتها  نقاط 
يعتمد  جميعها  أن  يبدو  منتخبات  وهي  النظرية، 
موهبة،  األكثر  المنافسين  إلحباط  تهدف  خطة  على 
فاألرجنتين التي تعادلت بهدف أمام أيسلندا، والبرازيل، 
واجهتا  سويسرا،  أمام  نفسها  بالنتيجة  تعادلت  التي 
أجل  من  الهجومية  بالنزعة  للتضحية  يميالن  فريقين 
تنظيم دفاعي متماسك ومستويات كبيرة من المثابرة، 
لكن المكسيك تقدمت خطوة إضافية حيث نجحت في 
هجمات  تنفيذ  نحو  االنطالق  مع  دفاعي  حائط  تشييد 
يضم  الذي  ألمانيا  دفاع  ترك  ما  وهو  سريعة  مرتدة 
التداعي، ويظل وضع  العبين كبار السن في حالة من 
الحواجز والمتاريس الدفاعية فكرة للدول الصغيرة التي 

تحاول تحقيق مفاجآت.
في  الثمانية  دور  بلوغ  في  كوستاريكا  نجاح  أظهر 
على  التفوق  على  قدرتها  أن   2014 البرازيل  نسخة 
منافسين أكبر مكانة يمكن أن يؤتي ثماره بشكل جيد، 
ذاته في بطولة  الدور  بلوغ  أيسلندا في  نجاح  أن  كما 
أن  يمكن  التي  للكيفية  آخر  نموذج  هو   ،2016 أوروبا 
عليها  يعول  التي  األساليب  أحد  إلى  الحذر  بها  يتحول 
لتحقيق إنجازات كبيرة، وبدت جهود ألمانيا تحديدا في 
اختراق دفاعات المكسيك من دون طائل، فكلما زادت 
تعرضها  احتماالت  زادت  مهاجميها،  عدد  من  ألمانيا 
للخطر بسبب الهجمات المرتدة السريعة، كما أن العبي 
في  سقطوا  أنهم  يرون  أنفسهم  األلماني  المنتخب 
هذا الفخ الذي نصب لهم بدقة، وتزداد مهمة اختراق 

الدفاعات الحصينة صعوبة بالطبع في ظل غياب تأثير 
النجم األبرز في الفريق.

على  والبرازيل  األرجنتين  منتخبي  رهان  يستمر 
نجومهما، حيث بدا الساحر ليونيل ميسي، الذي لم يحرز 
لقب أي بطولة كبرى مع منتخب بالده حتى اآلن، كما 
لو أنه يحمل هموم العالم على كتفيه ليهدر ركلة جزاء 
نيمار  البرازيلي  النجم  يكن  ولم  أيسلندا،  أمام  لفريقه 
لخوض  العالم  في  العب  أغلى  عاد  حيث  حاال،  أفضل 
أمام  ليلعب  طويلة  إصابة  فترة  عقب  رسمية  مباريات 
سويسرا، ويخفق، وأمضى مهاجم باريس سان جيرمان 
األرض،  على  يتدحرج  وهو  المباراة  أوقات  معظم 
ويتفحص قدمه المصابة مع ارتكاب العبي سويسرا 19 

خطأ إجماال منها 10 أخطاء ضد نيمار وحده.

املغرب تودع على يد عثرات الكبار تترقب صحوة املواهب
قائد الثورة البرتغالية 

عن  فبدال  استثناء،  دون  العربية  المنتخبات  جميع  أخفقت 
استثمار تأهل أربعة منتخبات ألول مرة في تاريخ كأس العالم 
وكان  تماما،  عكسية  النتائج  جاءت  روسيا،  في  حاليا  المقام 
شهدت  حيث  العالمي،  المونديال  يودعون  من  أول  العرب 
تاركة  الضائع  بدل  الوقت  وفي  بالجملة  خسائر  البدايات 
الذي ساهم  وراءها خيبة حارقة في صفوف مشجعيها، األمر 
للدور  التأهل  مصادرة حظوظ  ثم  ومن  كارثي  سيناريو  في 
التالي، بعدما ألحقت الهزيمة بثالث من أصل أربع دول عربية 
سجلها  أهداف  بعد  ومصر،  والمغرب  تونس  وهي  مشاركة، 
كان  بينما  األولى،  لمبارياتهم  األخيرة  الثواني  في  الخصوم 

المضيف  أمام  االفتتاح  ضحية  الرابع  السعودي  المنتخب 
وخسر بأعلى نتيجة )5/0(.

صمد الفراعنة أمام األوروغواي، وال سيما 
أنهم لعبوا دون نجمهم محمد صالح، 
الدقيقة  في  هدف  شباكهم  في  سجل 
ثم  مباشرة  غير  حرة  ركلة  بعد  بة الـ89  ضر

والنتيجة  خيمينز،  خوسي  من  )0-رأس  النهائية 
1( ال تترك من خيار للمصريين سوى ضرورة الفوز أمام روسيا 
الروسي  الدب  لكن  الثاني،  للدور  الترشح  فرصة  على  لتبقي 
المصري  النجم  وجود  في   )3/1( وفاز  اآلمال  كل  على  أنهى 

محمد صالح.
كما أن الخيبة كانت على موعدها كذلك مع مغرب مهدي 
بن عطية، خصوصا أن البالد انتظرت إعادة التأهل للمونديال 
المدرب  مع  األطلس«  »أسود  أن سيطر  فبعد  عاما،   20 منذ 
اإليراني  المنتخب  مع  المباراة  على  رينار  هيرفي  الفرنسي 
المغاربة  خسر  شجاعته،  رغم  عليه  متفوقين  بدوا  الذين 
95 بعد هدف  الدقيقة  الضائع، تحديدا في  الوقت بدل  أثناء 
عكسي سجله عزيز بوحدوز ضد منتخبه، لكن العكس حدث 
أمام البرتغال في الجولة الثانية بتلقي هدف مبكر من النجم 

كريستيانو رونالدو في الدقائق األولى.
رغم  إنجلترا  بشجاعة  واجهوا  فقد  قرطاج«  »نسور  أما 
الهزيمة )1-2( في الوقت بدل الضائع حين سجل هاري كين 
هدفا في الشباك التونسية في الدقيقة 91، ليقترب سيناريو 
في  حدث  ما  غرار  على  األول  الدور  من  المونديال  مغادرة 

1978 و1998 و2002 و2006.
تواضع النتائج العربية عكس حالة التردي وعدم التطور في 
منتخبات المنطقة التي تعشق جماهيرها الساحرة المستديرة 
بجنون، وليس غضب الجزائريين من فشل التأهل المونديالي 
الليبية التي كانت تمني النفس في  ببعيد، وكذلك الجماهير 
لوال  جدا  قريبا  األمل  كان  أن  بعد  بقوة  األخيرة  التصفيات 
إلى  الحلم  لتحول  اإلدارية  الظروف  وبعض  التحكيمي  الظلم 
حقيقة قبل أن تخطف تونس البطاقة كشقيق عربي أخفق مع 
باقي زمالئه في تقديم كرة قوية تليق باسم ومكانة العرب 

في المحفل الدولي العالمي.

لكرة   2018 العالم  كأس  بطولة  المغربي  المنتخب  ودع 
القدم المقامة حالًيا بروسيا، بعدما تعرض للهزيمة الثانية، 
وخسر أمام نظيره البرتغالي بهدف على ملعب »لوجنيكي« 
مباريات  من  الثانية  الجولة  في  موسكو  بالعاصمة 

الخروج  التي حسمت  الهزيمة  الثانية، وجاءت  المجموعة 
من الدور األول بمثابة صدمة قوية للمنتخب المغربي 

األطلس«  »أسود  منتخب  قدم  أن  بعد  وجماهيره 
واحدًة من أفضل العروض منذ بداية المونديال، 
الناحية  في  البرتغالي  نظيره  على  تفوق  حيث 

االستحواذ  في  تفوق  كما  كبير،  بشكل  الهجومية 
لفترات طويلة من المباراة.

بداية  من  فقط  دقائق  ثالث  بعد  البرتغالي  للمنتخب  الفوز  وجاء هدف 
قائمة  بصدارة  مجدًدا  لينفرد  رونالدو،  كريستيانو  النجم  وسجله  المباراة 
الروسي  أمام  واحد  هدف  وبفارق  أهداف  أربعة  برصيد  البطولة  هدافي 
دينيس تشيريشيف، ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى أربع نقاط، حيث 
افتتح مشواره في البطولة بالتعادل مع إسبانيا )3 – 3( بينما ظل المغرب 

دون رصيد من النقاط حيث خسر مباراته األولى أمام إيران بهدف.
وتلقى منتخب المغرب ضربة موجعة قبل مواجهة البرتغال، بعدما أصيب 
تعرضه  رغم  المباراة  لكنه شارك في  أمرابط،  الدين  نور  ميدانه  متوسط 
إيران، وأمضى  أمام  األولى  المباراة  الرأس في  إلصابة قوية على مستوى 
»أسود  حلم  ليضع  بطرسبورغ  سان  بمدينة  مستشفى  في  ليلة  أمرابط 
األطلس« بسبب ظروف القرعة التي وضعتهم ضمن مجموعة نارية تضم 
كونه  للقب  والمرشح  األخير  أمام  مباراة  لتبقي  وإسبانيا  وإيران  البرتغال 
أفضل منتخبات العالم، لكنه تحصيل حاصل ودون هدف واضح، وكان األمل 
معقوًدا على الفوز على إيران األضعف نظرًيا قياًسا بباقي المنافسين، إال أن 
النيران الصديقة قضت على اآلمال مبكًرا، قبل أن تأتي الخسارة الثانية على 

يد قائد الثورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.
المنتخب المغربي يعد أفضل المنتخبات العربية األربعة من حيث األداء 

يودع  منتخب  ثاني  ليصبح  المصري  بنظيره  ولحق  أخفق  لكنه  والقوة، 
أول  العرب  ليكون  السعودية،  الثالث  المنتخب  جاء  بينما  المونديال 
والذي سجل ألول مرة حضوًرا  روسيا  العالم في  الراحلين عن كأس 
البطولة  في  قبل  من  تتحقق  لم  رابعة  بمشاركة  مسبوق  غير  عربًيا 

العالمية الكبرى.
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كأس  بمنافسات  الثاني  لقاءه  مصر  منتخب  خسر 
الروسي  المنتخب  المضيف  يد  على   2018 العالم 
محمد  الفريق  نجم  سجله  هدف  مقابل  أهداف  بثالثة 
في  مهمته  باتت  حيث  نظريا،  المنافسات  وودع  صالح 
مفاجات  بعدة  ومتعلقة  مستحيلة،  النهائي  ثمن  بلوغ 
في  سلبيا  رقما  »الفراعنة«  ليحقق  المنافسين  بأقدام 
المرة  هي  باتت  حيث  العالم،  بكأس  مشاركاته  تاريخ 
األولى التي يتلقى خاللها خسارتين، ففي نسخة 1934 

كانت الخسارة على يد المجر في بطولة 
لعبت بنظام خروج المهزوم، بينما خسر 
يد  على   1990 نسخة  في  واحدة  مباراة 

إنجلترا وأحرز تعادلين.
عماد  أهـــداف  صــالح  محمد  وعـــادل 
نجم  فرفع  مصر،  منتخب  مــع  متعب 
أهــدافــه  رصــيــد  اإلنــجــلــيــزي  ليفربول 
الهزيمة  لكن   ،34 للرقم  الــدولــيــة 
األفريقية  للمنتخبات   7 الرقم  تحمل 
المنظم  البلد  أمام  العربية  والمنتخبات 
جنوب  فــخــســرت  ــال،  ــدي ــون ــم ال ــي  ف
فرنسا  يد  على  والسعودية  أفريقيا 

في  اليابان  يد  على  تونس  وخسرت   1998 في 
في  المكسيك  يد  على  العراق  وخسرت   2002
البرازيل  أمام  الكاميرون  خسرت  كما   1986
النسخة  في  السعودية  وكذلك   2014 في 

الحالية على يد روسيا.
الثالث  هدفه  صــالح  محمد  سجل 
ملعب  على  مصر  منتخب  مع  عشر 
المنتخب المنافس، فكان قبل هذه 
دوليا  هدفا   12 يملك  المواجهة 
وذلك  المنافس  بملعب  سجلهم 
في شباك كل من تونس 
ونيجيريا  وبوتسوانا 
ومــوزمــبــيــق 

»هدفين«  وتنزانيا  »هاتريك«  وزيمبابوي  وغينيا 
الرابعة لمنتخب  والكونغو وتشاد، كما أن الهزيمة هي 
سجله  الذي  والهدف  العالم  بكأس  تاريخه  في  مصر 
أيضا يحمل الرقم 4 لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته 
هزائم   4 برصيد  الفراعنة  منتخب  واستمر  بالمونديال 

وتعادلين دون تسجيل أي انتصار.
المونديال  في  مصر  سجلتها  التي  األربعة  األهداف 
بواقع  أوروبــيــة  منتخبات  شباك  في  جــاءت  جميعها 
كل  فــي  وهـــدف  المجر  فــي  هدفين 
المنتخبات  أما  وروسيا،  هولندا  من 
أهدافها  غلة  مــن  رفعت  األفريقية 
بعد   2 للرقم  المنظم  البلد  شباك  في 
سجلت  أن  بعد  ــالح،  ص محمد  هــدف 
في  األفارقة  أهــداف  أولى  الكاميرون 
بمرمى  للمونديال  المنظم  البلد  شباك 
وذلك  الماضية  النسخة  في  البرازيل 

في 4 مباريات.
الــمــنــتــخــبــات األفــريــقــيــة تــواصــل 
في  الروسي  المنتخب  أمــام  السقوط 
انتصار  أي  تحقيق  دون  المونديال 
 1994 نسخة  في   )1/6( بنتيجة  الكاميرون  فخسرت 
أمامه  نظيفين  بهدفين  التونسي  المنتخب  وخسر 
أمام  الجزائري  المنتخب  تعادل  كما   2002 نسخة  في 
وتعد   ،2014 نسخة  في   )1/1( بنتيجة  الروسي  الدب 
في  المصري  للمنتخب  خسارة  أثقل  ثاني  هي  الخسارة 
يد  على  الخسارة  عقب  العالم  بكأس  مشاركاته  تاريخ 
وأخيرا  بإيطاليا،   1934 بنسخة   )2/4( بنتيجة  المجر 
بالمونديال،  الثانية  الجولة  مصر  تخسر  األولى  للمرة 
بسبب  الثانية  الجولة  الفراعنة  يخض  لم   1934 ففي 
حين  في  األولــى،  المباراة  من  المهزوم  خروج  نظام 
بينما   ،1990 نسخة  في  أيرلندا  أمام  الفراعنة  تعادل 
في  الثانية  بالجولة  له  فوز  أول  الروسي  المنتخب  حقق 

تاريخه بالمسابقة ليضمن التأهل.

أرقام سلبية تحاصر »الفراعنة« في روسيا

سجل محمد صالح 
هدفه الثالث عشر 

مع مصر على ملعب 
المنتخب المنافس

ــواي،  ــ األوروغ منتخب  مهاجم  احتفل 
الدولية  بمباراته  ســواريــز،  لويس 

نظيره  مرمى  في  بهدف   ،100 رقم 
بينهما  المباراة  في  السعودي، 
 ،2018 العالم  بطولة كأس  ضمن 

المقامة حاليا في روسيا.
»العضاض«  ســواريــز  وسجل 
بــالده  لمنتخب  التقدم  هــدف 
من  بتسديدة   ،23 الدقيقة  في 
ورفــع  ــجــزاء،  ال منطقة  داخــل 
عــامــا(   31( ــز  ــواري س لــويــس 
في  أهــداف  ستة  إلى  رصيده 
مباريات نهائيات كأس العالم، 
»ال  بقميص  ــا،  ــدف ه و52 
سيليستي« أحرزها خالل 100 
كأفضل  رقمه  معززا  مباراة، 
منتخب  ــخ  ــاري ت ــي  ف ــداف  هـ

األوروغواي.

سواريز يحتفي بالمئوية 
في السعودية

يوناس يعود إلى »الماكينات«
عاد الظهير األيسر لمنتخب ألمانيا يوناس 

هيكتور إلى معسكر الفريق إثر تعافيه من نزلة 
برد كانت قد تسببت في غيابه عن المباراة 
التي خسرها المنتخب األلماني بهدف أمام 
نظيره المكسيكي في بداية مشوار الدفاع 

عن اللقب في كأس العالم 2018 لكرة القدم 
المقامة حالًيا بروسيا.

وكان العب هيرتا برلين مارفين بالتنهارت 
قد حل مكان هيكتور العب كولون في 

صفوف المنتخب األلماني خالل المباراة أمام 
المكسيك، لكن من المتوقع أن يستعيد 

هيكتور مكانه في التشكيل األساسي خالل 
المباراة أمام المنتخب السويدي المقررة في 

سوتشي السبت ضمن الجولة الثانية من 
مباريات المجموعة السادسة بالمونديال.
ويتواجد المنتخب األلماني بالفعل في 

سوتشي الواقعة على البحر األسود حيث غادر 
مقر معسكره القريب من العاصمة موسكو إلى 

سوتشي من أجل تأقلم الالعبين مع الطقس 
المختلف ودرجات الحرارة األعلى، وخضع جميع 

الالعبين الـ23 في قائمة المنتخب األلماني 
لجلسة تدريبية في سوتشي.

مولر: األلمان في خطر
مولر  توماس  ميونيخ  بايرن  مهاجم  أقر 
لكرة  األلماني  المنتخب  على  الضغط  أن 
من  أيام  ثالثة  قبل  وذلك  هائل  القدم 
العالم  ألبطال  المصيرية  المباراة 

في مونديال 2018 في روسيا.
وقال مولر بعد حصة تدريبية 
لالعبي المدرب يواخيم لوف في 
سوتشي: »من المؤكد أننا نقوم 
إلى  التطلع  يجب  لكن  ذاتــي،  بنقد 
األمام، تبقى لنا مباراتان والضغط هائل«.

أول  لتكون  مسعاها  ألمانيا  واستهلت 
منذ  العالمي  باللقب  يحتفظ  منتخب 
مخيب  بشكل   ،1962 العام  البرازيل 
المجموعة  في  األولى  مباراتها  بخسارة 
وتلقى  بهدف،  المكسيك  ضد  السادسة 
ــه  أدائ بعد  قاسية  انــتــقــادات  المنتخب 
سرابا  بــدا  حيث  المكسيك،  ضد  المفاجىء 
في   2014 مونديال  بلقب  توج  الذي  للمنتخب 
بنتيجة  تاريخيا  انتصارا  خاللها  حقق  مسيرة 
7-1 على المضيفة البرازيل في نصف النهائي.

رفع كأس  الذي  القائد  ماتيوس  لوثار  وقال 
مارادونا  دييغو  حساب  على   1990 مونديال 
أر  »لم  حينه:  في  اللقب  حاملة  واألرجنتين 
بطولة  في  الضعف  بهذا  األلماني  المنتخب 
ما،  حد  وإلى  جــدا«،  طويلة  فترة  منذ  كبرى 
لما  استندت  ما  إذا  مفاجئة  النتيجة  تكن  لم 
إذ  التحضيرية،  مبارياتهم  في  األلمان  قدمه 
ودية  مباريات  ست  آخر  في  يتيما  فوزا  حققوا 
كاملة  بعالمة  التصفيات  إنهاء  منذ  خاضوها 
مباراتهم  في  بصعوبة  وكــان  مباريات(   10(
-1( السعودية  على  النهائيات  قبل  األخيرة 
روسيا  أمام  األولى  مباراتها  خسرت  التي   )2

المضيفة بخماسية نظيفة.
عندما  الــتــعــويــض  ــي  ف ــان  ــم األل ــل  ــأم وي
حيث  سوتشي،  في  السبت  السويد  يواجهون 
بالنسبة  أساسية  الــثــالث  النقاط  ستكون 
للمرة  األول  الدور  من  الخروج  لتجنب  إليهم 
النهائيات  في  للمشاركة  عودتهم  منذ  األولى 
الحرب  انتهاء  بعد   1954 ــام  ع العالمية 

الثانية. العالمية 

● نيمار يعاني أمام دفاع سويسرا

● أمرابط

● مولر

● سواريز
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 كل شيء  

أقوالهم

مؤتمر باريس استطاع نقل 
الصراع في ليبيا من صراع على 
الشرعية إلى صراع بين سلطة 

ومعارضة

النائب الثاني لرئيس
 مجلس الدولة
فوزي العقاب

من الضروري دعم السلطات 
الليبية في مكافحة الشبكات 
اإلجرامية التي تستغل الهجرة

رئيس الوزراء اإليطالي
جوزيبي كونتي

بريطانيا تعارض بشدة كل 
ما يحصل في الهالل النفطي من 
اعتداءات، وهي تتعامل مع هذا 

الموضوع بكل جدية

السفير البريطاني لدى ليبيا
فرانك بيكر

وممن  قواته،  تتمركز  كانت  وأين  الجضران،  إبراهيم  كان  أيــن 
تتشكل؟

مــن قدم السّلح للجضران الذي قيل أن من بينها صواريخ أرض 
جو؟

كيـف تسنى للجضران السيطرة على ميناءي السدرة ورأس النوف 
بهذه السرعة؟

وارتفاع  الليبي  النفط  بارتفاع كمية تصدير  ما حدث  مــــا علقة 
سعره عالميا؟

واألميركية  األوروبية  البيانات  اكتفت  و  »الجيش«،  رد  تأخر  لماذا 
باإلدانة دون المطالبة باالنسحاب؟

إبراهيم الجضرانمتـى يمكن حسم ملف حماية المنشآت النفطية؟

العيد في فزان.. فرحة وتسامح
سبها - رمضان كرنفودة

تختلف عادات أهل فزان فى عيد الفطر من حيث األكل والمالبس، وبينما تعتبر العصيدة وخبزة التنور 
من أشهر األكالت الشعبية في الجنوب، ففي العيد أيضًا يعتمد عليها في الوجبات الرئيسة.

لبيته  يعود  الصالة  وبعد  البيت،  عتبة  على  يكررها  أكبر«  »اهلل  ليردد  البيت  رجل  يخرج  العيد  وفجر 
ليعجن العصيدة بالسمن، وإن كان مقتدر الحال يذبح شاهًا ويكون فطور أهل البيت قاليا، بعدها يذهب 

إلى المصلى بثياب جديدة صحبة األبناء.
العائلة  عميد  بيت  إلى  ويذهبون  والجيران،  واألحباب  األهل  بين  المعايدات  تكون  الصاله  وبعد 

ليتناولوا وجبة الغداء، وكل شخص يأتي بوجبة غداء من بيته.
كل  يتركون  حيث  بإجالل،  معها  يتعاملون  دينية  ومناسبة  عظيم  يوم  هو  للتبو  بالنسبة  والعيد 
في  يستقبلوه  أن  أجل  الظروف من  أقسى  في  يقطعون مسافات طويلة  بل  به  لالحتفاء  وراءهم  شيء 
الباكر  الصباح  في  الرجال  ويخرج  التقليدي.  الزي  يلبسون  العيد  في صبيحة  حيث  األهل،  الديار وسط 
إلدراك صالة العيد، وما إن تنتهي الصالة يبادرون بالتهاني والتبريكات »سالنجوا ساغاهنوا، سالنجوا 
يلقون  األحياء  يتدفقون على  ثم  التبو، ومن  األكثر شيوعًا في مناطق  التهنئة  عبارة  ساغاهنوا«، وهي 

تحيتهم على أول شخص يصادفهم وفي الغالب يتجه التبو إلى أهل بيتهم أواًل.
وللجدة مكانة عظيمة في قلوب التبو بحيث في الغالب تجتمع العائلة في بيت الجد أو الجدة، وإن لم 
توجد ففي بيت األم ويتبادلون التحايا ويطلبون السماح من بعضهم بعضًا على كل الخالفات التي جرت 

بينهم في العام الماضي.

 نيللي مقدسي..
 كل النساء في »هال هال«

إخراج بشير الغوسيس.  الجديدة »هال هال«، من  أغنيتها  كليب  فيديو  نيللي مقدسي  اللبنانية  أطلقت 
وتظهر نيللي في األغنية المصورة بعدة إطالالت ساحرة، حيث لخّص العمل شخصية نيللي المتعددة 
نيللي  فنكتشف  أبعادها.  مختلف  في  وجسّدتها  واحد،  عمل  في  العالم  نساء  شخصيات  عاكسًة  األوجه، 
بمشاهد المرأة الرومنسية والذكية والمثيرة الجميلة والمثقفة المستقلة، وجميع هذه الصفات ستجتمع 
دة هذه الشخصيات بـ»نيللي النجمة«  في آخر شخصية في كليب »هال هال« وتطل نيللي مجسِّ

لتوصل رسالة عبّرت عنها بوضوح في آخر العمل المصوّر وهي »كوني امرأة«.
راقية  بصورة  النور  الكليب  يبصر  كي  وتصوير  إضاءة  من  حديثة  تقنيات  المخرج  استعمل 
وساحرة واألهم عصرية، إضافة الى اطاللة نيللي بعدّة كادرات راقصة محترفة أشرف عليها 

مدرِّب الرقص بيار خضرا.
عمل المخرج على أن تطّل نيللي بصورة مغايرة لما سبق وقدّمت، فأحب أن يأخذها 
إلى مكان جديد تظهر مختلفة فيه، بينما مزج بين الجمال الشرقي والغربي تماشيًا 

مع األغنية التي تتضمن موسيقى عصرية.

درنة والدراونة ...

 املجتمع الدرناوي مجتمع مدني في أصله حضاري 
التي  األندلسية  الــروح  فيه  اختلطت  تفاصيله،  في 

جلبتها بعض العائالت املهاجرة من بالد األندلس

فدوى بن عامر

"حي عليك امُوية سمحة كانت عندنا زمان في درنة.. حلوة اتقول عسل" كلمات بلهجة ليّنة ملحونة على 
نغمات المزمار الدرناوي لجارة درناوية غاية في الطيبة واللطف والجمال.

المجتمع الدرناوي مجتمع مدني في أصله حضاري في تفاصيله، اختلطت فيه الروح األندلسية التي جلبتها 
بعض العائالت المهاجرة من بالد األندلس مع الليبيين من ذوي األصول الطرابلسية وأبناء البادية البرقاوية 
والقادمين من جزيرة كريت واليهود لتشكل طابعًا خاصًا للمدينة تمثل جليًّا في هندسة مبانيها وياسمينات 
أزقتها وحدائق بيوتاتها الغارقة بعبق النعناع والحبق والزهر. وأما هواؤها فتتراقص فيه أنغام الموسيقا 
والشعر، فمن هدير شاللها إلى انسياب ساقيتها ورفرفة طيورها في سماء أوديتها وعلى أغصان بطومها، 
وخضرة مروجها المرصعة بكل لون بهي بهيج. وأما مزمارها فتغنى على ألحانه الفنانون ومنهم المرحوم 
المبدع سالم بن زبيه الذي رحل متسائاًل "ونقول يامن نقول ياما يفسرلي هالحِاّلمة ونقول يامن"... وكأنه 

حلم يا سالم ذلك الذي شهدته درنة حينها وتشهده اآلن.
هذه هي درنة التي في أحضانها ترعرع كل من آوى إليها فكانت في شغل دائم وانشغال بالعلم والثقافة 
والفكر والفن فأنجبت كبار الشعراء واألدباء والسياسيين والدبلوماسيين واألساتذة والقضاة وفِي كل مجال 

آخر كان لنسائها ورجاالتها باع طويل.
كل ذلك وَلم يخطر على بال أحد أن يجتاح الفكر المتطرف أركانها ويهز قلبها حتى ارتعشت أطرافها 
وتقطعت أوصالها فلماذ درنة على وجه التحديد؟. وكيف تحولت تلك الشخصية الدرناوية المرحة، المنفتحة 
على اآلخر المختلف إلى منغلقة ملتحفة بالسواد؟ كيف تحولت سماء درنة الضاحكة إلى وجه غاضب مكفهر 
ترتعد منه الفرائص؟. أغابت "بريكة صالحها" كما يقول أهلها بلسانهم الملحون الرقراق كمياه ساقيتها، 

حين كان لها ساقية جارية!.
وألن درنة هي أول مدينة بالمعنى "الكوزموبولتن" للكلمة التي يصادفها القادم من الشرق، فليس غريبًا 
أن تكون المتلقى األول للرياح المقبلة منه. فحين كانت رياح التنوير عاصفة هناك كان البد أن ينسحب 
أثرها إلى المحطة األولى داخل األراضي الليبية فكانت درنة، ليس فقط لقربها الجغرافي من المشارقة وإنما 
لطبيعة أهلها الذين فطنوا مبكرًا إلى أن المستقبل للعلم والتعليم، فكانت السباقة في إرسال أوالدها وبناتها 
للمدارس الحديثة، وتم تشكيل أول فرقة مسرحية في عشرينيات القرن الماضي إلى جانب دور العرض وهكذا 
انطلقت منها حركة ثقافية واعدة فكانت درنة رغم قلة عدد سكانها مصدر إشعاع لكل الوطن بفضل تميز 

الكثير من أهلها الذين كان لهم دور أساسي في قيام الدولة الليبية الحديثة.
على ما يبدو فإن الشخصية الدرناوية كانت قد تخلصت من تسّلط االنتماء القبلي ربما بحكم االختالط 
بين أهلها الذين وفدوا إليها من كل مكان كما سبق الذكر. ولكن هذا االختالط أدى كذلك إلى اختالط 
القيم، فمن المعلوم أن قيم البادية تختلف عن تلك التي في المدينة. فاألولى تسود فيها قيم الشجاعة 
واإلقدام والفروسية والتمرد والجود بينما قيم المدينة يسود فيها الخضوع للحاكم واالستكانة له والنظام 

واالمتثال للقانون وبالتالي ينحو اإلنسان فيها لصبره إلى العمل والعلم والتعلم.
وبتمازج أبناء البادية مع أبناء المدينة تتمازج القيم وتختلط مما قد يولد االزدواجية في الشخصية، كما 
أشار بذلك الباحث علي الوردي وذلك لخضوع الفرد سواء من أبناء البادية أو المدينة لنوعين من القيم، 
وقد يكون هذا ما خلق التناقض في الشخصية الليبية عمومًا، تلك االزدواجية التي باتت سمة من سمات 
الشخصية الليبية لم يفلت منها أحد إال من رحم ربي. َفَلو نظرنا على سبيل المثال للحائط األزرق لليبي 
متوسط التعليم أو حتى جامعي سنجد األدعية واالبتهاالت الدينية في منشور يتبعه منشور سب وشتم وقذف 
وقذع وقدح، كذلك حال "المثقف" أو "الشاعر" أو من هو من "النخبة" ستجد أبيات شعرية أو نثرية غاية في 
الرقة والجمال في نص متبوع بآخر دميم همّاز مشاء بذميم ال يخلو من التحريض على شخص بعينه أو 

منطقة أو مدينة.
وعودة لدرنة والدراونة، فقد انصهر أبناؤها داخل بوتقة المدينة فخف أو ربما انتهى لديهم الوالء القبلي 
أو لعله انحصر في أضيق ما يمكن وبالتالي انفتحوا على التأثر بالقادم إليهم من الشرق تحديدًا لكن التأثر 
كان في الحالتين أعني إيجابًا وسلبًا. فعندما كان عصر النهضة والتنوير بازًغا هناك سطع على سماء درنة 
أيضًا فازدهرت المدينة وأزهرت وهبّ عبيرها ليعمّ أرجاء الوطن وعندما غابت شموس التنوير هناك لتحل 
مكانها غيوم الظالم الفكري كانت درنة أول من تأثر بل باتت بؤرة له. وقد ساهمت ازدواجية الشخصية 
الليبية في احتضان القادم إليها دون كبير عناء ومع قوة التيار الظالمي الوافد وضعف المقاومة له سواء على 
المستوى الفردي أو الجماعي أوالسياسي خالل كل العقود الماضية حصل التحول االجتماعي الكبير الذي نرى 

نتائجه الوخيمة اْليَوْم مخيّمة على الوطن حتى أردته صريعًا مخذوال.
وتبقى الحكاية الدرناوية ياسالم، تبقى حلمًا يبحث عن تفسير.

 السجن ملن يصور تنانير النساء
ناقش البرلمان البريطاني، الجمعة، قانونًا بفرض عقوبة السجن حتى عامين، لمن 

يلتقط صورًا خلسة للنساء تظهر ما تحت التنانير التي يرتدينها.
يخلف  للخصوصية  مقيت  التصرف تطفل  »ذا  فرايزر:  لوسي  العدل  وزيرة  وقالت 
القانون  لمشروع  الحكومة  دعم  معلنة  الضحايا«،  لدى  والكرب  باالنحطاط  شعورًا 

المقدم من النائبة المعارضة فيرا هوبهاوس.
سجل  في  الممارسة  بهذه  المدانين  األشخاص  إدراج  القانون  مشروع  ويلحظ 

المعتدين الجنسيين.
السادسة  في  شابة  وهي  مارتن،  جينا  تقودها  التي  بالحملة  فرايزر  وأشــادت 
تسمى  التي  هــذه  التلصص  لممارسات  ضحية  كانت  العمر،  من  والعشرين 

»إبسكيرتينغ« باالنجليزية.
وأطلقت الشابة حملة لمطالبة السلطات بسن تشريعات، لقمع هذه االرتكابات.

وكانت جينا مارتن أطلقت هذه الحملة العام الماضي، بعدما التقط رجالن صورة 
تظهر ما تحت تنورتها، خالل مهرجان موسيقي في لندن. وأخطرت مارتن الشرطة 

بما فعاله غير أن ذلك لم يؤد إلى أي مالحقة قانونية.

 نفوق أكبر أورانغ أوتان في العالم
أعلن في أستراليا نفوق أنثى أورانغ أوتان من سومطرة هي األكبر سنًا في العالم، بعدما أنجبت 

62 عامًا. 54 قريبًا موزعًا عبر العالم، عن  11 صغيرًا ولها 
كانت  حيث  بيرث  حديقة  في  االثنين،  اإلندونيسية  اللغة  في  »السيدة«  أي  »بوان«  ونفقت 
1968 إثر هبة من ماليزيا. وقالت هولي تمسون مسؤولة الرئيسات في الحديقة  تقيم منذ العام 
النوع  هذا  استمرار  وفي  بيرث،  حديقة  في  أوتان،  أورانغ  مجموعة  في  أساسي  دور  لها  »كان 
عضوًا  أيضًا  كانت  مجموعتنا،  في  سنًا  األكبر  الحيوان  أنها  جانب  »إلى  وأضافت:  العالم«.  في 
فجيناتها  يوصف.  ال  إرًثا  وراءها  وتركت  بأسره،  العالم  في  المعروف  للتكاثر  لبرنامجنا  مؤسسًا 

10 % من هذه الحيوانات الموجودة في حدائق العالم«. موجودة في ما ال يقل عن 
أوروانغ  حيوان  كأكبر  القياسية  لألرقام  غينيس  موسوعة  ودخلت   1956 العام  »بوان«  ولدت 

أوتان سنًا في العالم. وفي البرية نادرًا ما تتجاوز إناث هذا الحيوان الخمسين عامًا.
فعندما  مزاجها.  الدوام  على  نعرف  »كنا  مستقلة  بشخصية  تتمتع  كانت  إنها  تومسون  وقالت 
تكون مستاءة كانت ترتطم بقائمتها«. وال يزال بعض صغارها في حديقة بيرث للحيوانات فضاًل 

عن أحفاد لها.


	p.1
	p.02
	p.03ok
	p.04
	p.05
	p.6
	p.7
	p.8
	p.9
	p.10
	P.11
	p.12
	P.13
	p.14
	p.15
	p.16ok

