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قريبا في ليبيا

»ديربي« طرابلس.. 
لعب بالنار في بلد 

»املختار«

يومية »أسبوعية موقتًا«

04مقتل 387 مدنيًا و 988 مسلحًا في الحرب الجوية منذ ٢٠١١
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05»الوسط« تنشر مالمح مشروع قانون االستفتاء على الدستور
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درجات الحرارة

سياسة 

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

مرادة..
الواحة المنسية

ص 16

إمدادات كند ا وليبيـا

القمر »أوروبا«

فضاء

نفط

صعدت أسعار النفط، أمس األربعاء، 
مدفوعة بتعطل إمدادات في كندا مما 

أدى إلى شح في السوق،
وقال متعاملون إن حالة الضبابية 

المحيطة بالصادرات الليبية دعمت 
الخام أيضًا. وبحسب وكالة »رويترز«، 
فقد زادت العقود اآلجلة لخام القياس 

العالمي مزيج برنت 61 سنتًَا أو 0.8 % 
إلى 76.92 دوالر للبرميل.

وسجلت العقود اآلجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط األميركي 70.88 دوالر 

للبرميل بزيادة 35 سنتًا أو 0.5 %.

تعززت اآلمال بوجود شكل ما من 
أشكال الحياة خارج كوكب األرض، 

بعدما أظهرت بيانات جمعها المسبار 
األميركي »غاليليو« وجود انبعاثات من 
البخار على السطح المتجمد ألحد أقمار 

كوكب المشتري. وكانت معلومات أولية 
جمعها المسبار أشارت إلى وجود محيط 
مائي كبير، تحت السطح المتجمّد للقمر 

»أوروبا«، يعادل ضعف ما تحتويه كل 
بحار األرض.

قيمة األضرار الناتجة عن التعديات
على محطات وأعمدة

 شركة الكهرباء الليبية 

ردود فعل محلية ودولية واسعة على قرار حفتر

»الهالل النفطي« يشغل من جديد اهتمام الداخل.. ويثير قلق الخارج
األكثر  المرحلة  دخل  النفط  على  الصراع  أن  يبدو 
أهمية وحساسية، بقرار القائد العام للجيش المشير 
المنشآت  تسليم  الماضي،  اإلثنين  حفتر،  خليفة 
للحكومة  التابعة  النفط  مؤسسة  إلى  النفطية 
سيطرة  إعادة  من  أيام  عشرة  نحو  بعد  الموقتة، 
النفطية  الموانئ  على  الثانية  وللمرة  الجيش، 
اآلمر  قــوات  وطــرد  النفطي«،  »الهالل  بمنطقة 
السابق لحرس المنشآت النفطية الوسطى إبراهم 

الجضران.
وأحدث قرار المشير حفتر الذي جاء مفاجئًا لكثير 
من متابعي الشأن الليبي، ردود فعل محلية متباينة، 
لكنها على الصعيد الدولي جاءت موحدة، ركزت على 
تأكيد تبعية المنشآت النفطية وتعامالتها مع الخارج 
للمؤسسة الوطنية للنفط، التابعة لحكومة الوفاق 
رباعي  بيان  في  ظهر  الذي  الموقف  وهو  الوطني، 
وبريطانيا  المتحدة  الواليات  حكومات  عن  صدر 
وفرنسا وإيطاليا، إلى جانب بيان األمين العام لألمم 
المتحدة، مع إشارات واضحة إلى »االستعداد للعمل 
المشروعة  الليبية  والمؤسسات  الليبي  الشعب  مع 

لتحقيق توزيع عادل للثروة الطبيعية للبالد«.
أما على صعيد ردود الفعل الداخلية، فقد تباينت 
ومجلس  الرئاسي  المجلس  بياني  في  المواقف 
بين  حدث،  ما  وتقييم  توصيف  حيث  من  النواب، 
)رئيس  يرحب  وآخر  )الرئاسي(،  القرار  يدين  طرف 

وعدد من أعضاء مجلس النواب(.
يؤكد  القرار  المحللين  رؤية  اعتبرت  حين  في 
على  الصراع  في  مهمة  ورقــة  النفط  أن  حقيقة 
السلطة والثروة الدائر في البالد، ومن ناحية أخرى 
في  المؤثرة  األطراف  أدوار  على  الصراع  في  ورقة 
األزمة الليبية، وال تخفي نسبة من الليبيين اعتقادها 
يحدث  ما  على  واضحة  بصمات  الدولي  للبعد  بأن 
اآلن، وتخشى تطور واحتدام هذا الصراع، بما يحمله 
من انعكاسات سيئة على الوضع الهش في بالدهم.

أما رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس 
بيانًا،  أصدر  فقد  اهلل،  صنع  مصطفى  المهندس 
القيادة  »إن  فيه:  قال  اللهجة،  شديد  بأنه  وُصف 
تمكنها  قانونية  سلطة  بــأي  تتمتع  ال  العامة 
ليبيا«،  في  النفط  ــادرات  ص على  السيطرة  من 
وحذرالشركات من »الدخول في عقود لشراء النفط 
المؤسسة ستتخذ  وأن  الموازية«،  المؤسسات  من 

جميع اإلجراءات القانونية المتاحة ضدها«.
لكن الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد 
المسماري، أرجع قرار تسليم المنشآت النفطية إلى 
مؤسسة النفط في بنغازي إلى سبيين.. األول، هو 
أن »المجموعات اإلرهابية تحصل على الدعم المالي 
وعلى اآلليات واألسلحة والذخائر، وتعقد اتفاقات مع 
نقوم  الذي  النفط  أموال  من  التشاديين  المرتزقة 

نحن بتأمينه«.
والثاني هو أن الجيش »فقد رجااًل وآليات وقدرات 
درهمًا  للنفط  الوطنية  المؤسسة  من  يتسلم  ولم 
يتمكن  الذي  للجيش  دينارًا  تخصص  ولم  واحــدًا 

دائمًا من التحرير والتطهير والتمكين«.
ووجهت قيادة الجيش كتابًا رسميًا إلى مؤسسة 
النفطية  النفط في بنغازي يقضي بتسلم الموانئ 
اجتماع  بعد  جاء  ما  وهو  الشرقية،  المنطقة  في 
المشير خليفة  الليبي،  للجيش  العام  القائد  حضره 
الثني في  الموقتة عبداهلل  الحكومة  حفتر، ورئيس 

بنغازي  النفط في  رئيس مؤسسة  وأعلن  البيضاء. 
تسليمه  قرار  بعد  له  تصريح  أول  في  سعيد،  فرج 
المواني، »احترام العقود السابقة المبرمة كافة من 
الشركات المستفيدة من النفط الليبي، الموقعة مع 

مؤسسة طرابلس«.
لكن مصطفى صنع اهلل يؤكد من جهته: »هناك 
مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط، معترف بها 
لدى منظمة البلدان المصدرة النفط )األوبك( ومن 
من  الصادرات  تعتبر  كما  الدولي،  المجتمع  قبل 

وستفشل  قانونية،  غير  الموازية  المؤسسات  قبل 
النفط  الماضي«، وأعادت مؤسسة  كما فشلت في 
المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  بقرار  التذكير 

رقم 2362«.
وجاء قرار المشير حفتر ليعيد فتح ملف المطالبة 
بإعادة المؤسسة الوطنية للنفط إلى مقرها األصلي 
في مدينة بنغازي، بعد أن نقل إبان النظام السابق 
العاصمة طرابلس، وما أعقب ذلك من صدور  إلى 
قرار في عهد حكومة علي زيدان بإعادة المؤسسة 
هذه  معالجة  أن  ترى  أصــوات  وظهرت  لبنغازي، 
األحداث تبدأ بتفعيل القرارات السابقة الخاصة بنقل 
بنغازي  مدينة  إلى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  مقر 
وتفعيل االتفاق السياسي بالخصوص، خاصة إعادة 
هيكلة المؤسسة الوطنية للنفط وتسمية شخصيات 

قادرة على إدارتها ذات كفاءة«.
استشارات  مؤسسة  توقعت  األثناء،  هذه  في 
الليبي،  النفط  إنتاج  توقف  مخاطر  زيادة  أميركية 

أجواًء من  العالمية  النفط  أسواق  في حين سجلت 
الغموض عقب هذا التطور، إذ يقول مدير مؤسسة 
»تريفكتا« الستشارات الطاقة، سوكريت فيغاياكار، 
الليبي«،  النفط  إنتاج  »الخطوة تزيد مخاطر توقف 
موضحًا: »مؤسسة النفط في طرابلس هي الكيان 

القانوني الوحيد الذي له الحق في بيع النفط«.
أن يؤدي عدم  الليبيين، من  ويتخوف كثير من 
بالمنشآت  المتعلق  الوضع  تسوية  إلى  التوصل 
شرعية  ــول  ح القائم  الــجــدل  وحسم  النفطية 
المؤسستين في طرابلس وبنغازي، إلى نتيجة تعمق 
مخاطر  شفا  على  تضعها  وربما  البالد،  في  األزمة 
النفط،  وتصدير  إنتاج  توقف  أولها  ربما  التقسيم، 
باإلتجار  السماح  عدم  على  الدولي  التأكيد  أمام 
بالنفط لغير المؤسسة التابعة لحكومة الوفاق، ما 
ومعها  البالد  في  االقتصادية  األزمة  تفاقم  يعني 

تفاقم األزمة المعيشية للمواطن.
التفاصيل ص 3

 الفخ

كل شيء

طرابلس، بنغازي، القاهرة - الوسط

ملعب طرابلس الدولي يتعرض ألعمال حرق وتخريب

ما زالت األحداث تتوالى بشأن مباراة األربعاء بين 
األهلي طرابلس واالتحاد في نصف نهائي كأس 
طرابلس  ملعب  مدرجات  أن شهدت  بعد  ليبيا، 
الدولي اعتداء من قبل بعض الجماهير، نتج عنه 

اندالع النيران في أجزاء عديدة من الملعب.
الحدث طغى على النواحي الرياضية، بعد أن 
أظهر فحص الملعب بعد االعتداء مدى الكراهية 
التي تمتع بها أصحابها اعتراضًا على نتيجة في 
مباراة لكرة القدم، األمر الذي يدفع الكرة الليبية 
الجهات  أمام  العراقيل، خصوصًا  مزيد من  نحو 
تمهد  أنها  يفترض  التي  والقارية  الدولية 
أزمة حظر  للخروج من  البالد  الطريق لمساعدة 

اللعب على أرضها ووسط جماهيرها.
قطبي  جماهير  بين  تصاعدت  االتهامات 
العاصمة، خاصة على مواقع التواصل االجتماعي، 

الكرة  اتحاد  احتجاج كل طرف على قرار  بدعوى 
طرابلس  بملعب  الجمعة  غدًا  المباراة  بإعادة 
الدولي.. تفاقمت األزمة فور إطالق حكم مباراة 
بهدفين  اإليجابي  بالتعادل  العاصمة  »ديربي« 
خالل ركالت الترجيح بعد انتهاء الوقت األصلي 
متقدمًا  االتحاد  وكان  أهداف  دون  المباراة  من 
)2-1( في ركالت الترجيح، وجاء الدور على أنيس 
فسددها  طرابلس،  األهلي  ركلة  ليسدد  سلتو 
وسقطت  العارضة  سقف  لمست  عندما  بنجاح 
تصاعدت  ــة  األزم المرمى.  خط  داخــل  الكرة 
سلتو،  ركلة  احتساب  في  الحكم  تردد  نتيجة 
ثم شكك في صحتها مساعده  باحتسابها  فبدأ 
حامل الراية، فعاد الحكم وألغاها، قبل أن يعود 
الرياضية  ليبيا  قناة  فيديو  الحالة على  لمراجعة 
من  فتأكد  الملعب،  خارج  من  للمباراة  الناقلة 

صحة الركلة واحتسبها هدفًا.
تفاصيل ص 14

طرابلس - الوسط

في نموذج قمة سنغافورة بين الرئيس 
األميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا 

الشمالية كيم جونغ أون تتجسد قيمة 
الفرصة التاريخية للكثيرين، وربما 
الفخ السياسي المحتمل آلخرين.

من سخونة اللحظة وعلى وقع 
صوت المصافحة، جاء اقتراح مركز 

بحثي أميركي بلقاء مماثل بين 
ترامب والمرشد األعلى للثورة 

اإلسالمية اإليرانية علي 
خامنئي.

كلمة واحدة من ترامب، 
قد تضع رأس خامنئي 

فريسة لوحش الحسابات، 
إنه صراع اإلقدام–اإلحجام 

بين موافقة على لقاء 
يقوض خطابه الرافض 

لـ»الغطرسة األميركية« 
وبين رفض قد يضعه 

في إحراج عالمي باعتباره 
»كارها للسالم«!

إنه االقتراح الفخ الذي 
تتبدى في ظاهره 

الرحمة وباطنه العذاب 
المبين، وربما يحمل 

في طياته إشارات نحو 
صفقات كبرى أخرى!

مليار 1.5
دينار

»أرشيفية« < منصة »الحريقة« لتصدير النفط              

ستيفاني: أرفض
أن يكون جمالي

جواز مروري للفن
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وليامز:
 دور حاسم لـ مصراتة 
في العملية السياسية

مصراتة - الوسط
عبرت القائمة بأعمال السفارة 

األميركية ستيفاني وليامز، عن 
اعتقاد بالدها أن لـ»مصراتة دور 

حاسم تلعبه في العملية السياسية«، 
مشيرة إلى أن »أبناء مصراتة، 

قدّموا التضحيات لهزيمة الجماعات 
اإلرهابية، بما في ذلك تنظيم 

داعش في سرت«. ورحبت وليامز 
خالل زيارتها رفقة وفد عسكري 

لمدينة مصراتة األربعاء بـ»الحوار 
الليبي الجاري حول كيفية كسر 

الجمود السياسي في إطار االتفاق 
السياسي الليبي، حيث تعمل ليبيا 
والمجتمع الدولي من أجل تمهيد 

الطريق لالنتخابات«. ووصلت 
القائمة بأعمال السفارة األميركية 

في ليبيا ستيفاني وليامز األربعاء إلى 
مصراتة يرافقها ضباط أميركيون 

من قيادة »أفريكوم«، وكان في 
استقبالها نائب رئيس المجلس 

الرئاسي أحمد معيتيق بحضور عدد 
من أعضاء مجلسي النواب والدولة 

عن مدينة مصراتة.

بعد فضيحة »يوروكلير«

أرصدة ليبية مجمدة في عهدة وفد مجلس األمن
في  المجمدة  الليبية  األرصــدة  ملف  فرض 
الساخن  الليبي  المشهد  على  نفسه  الخارج 
األسبوع،  خالل  وأممية  ليبية  تحركات  في 
ثــروات  حماية  محاوالت  اتجاه  في  تصب 
إلى مليار  الليبيين من خسائر سنوية تصل 

دوالر.
وفد  زيـــارة  فــي  الجهود  ــذه  ه تمثلت 
مجلس األمن الدولي إلى بلجيكا، ومباشرته 
تحقيقًا رسميًا لمعرفة مصير األموال الليبية 

المجمدة في البالد منذ العام 2011.
الرئاسي  المجلس  رئيس  طلب  وفــي 
لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ضرورة 
السماح لليبيا بإدارة األموال المجمدة خالل 
تتولى  أن  المقرر  من  سويديًا  مبعوثًا  لقائه 

بالده رئاسة مجلس األمن الشهر المقبل،
حكومة  في  الخارجية  وزارة  حاولت  كما 
تواصل  بشأن  طمأنينة  رسالة  بث  الوفاق 
الجهود لحماية تلك األرصدة في بريطانيا، 
لمجلس  مشروعًا  إنبي  اللورد  تقديم  بعد 
تعويضات  منح  يتيح  البريطاني  العموم 
الجمهوري  الــجــيــش  عمليات  لضحايا 
»لوفيف  مجلة  وكــشــفــت  األيــرلــنــدي.. 
مجلس  وفد  زيارة  أن  البلجيكية  لكسبرس« 
األمن بلجيكا منتصف الشهر الماضي تتعلق 
باألموال المجمدة لدى مؤسسة »يوروكلير« 

العام  االدعــاء  مكتب  يجري  التي   ، المالية 
بند  تحت  بشأنها  رسميًا  تحقيقًا  البلجيكي 
الوفد  اجتمع  إذ  األمـــوال.  غسل  مكافحة 
األممي مع المدير العام للخزينة البلجيكية، 
ألكسندر ديخيست، ومع محاٍم لألمير لوران 
ومع  الليبية  الدولة  ضد  قضية  رفع  الــذي 
االتحادي،  العام  المدعي  مكتب  قضاة  أحد 
بحسب المجلة. وعلى صعيد األرصدة الليبية 
القانونية  اإلدارة  مدير  قال  بريطانيا،  في 
بالوزارة، فتح اهلل الجدي، إن »مشروع اللورد 
إنبي إذا تم تمريره فإنه يعد سابقة خطيرة 

على المستوى الدولي يهدد التعاون وتبادل 
األخرى،  الدول  في  واالستثمارات  المصالح 
مجلس  لقرارات  صريحة  مخالفة  يعتبر  مما 

األمن التي بموجبها تم التجميد«.
تم  الجهود  لهذه  »نتيجة  قائال:  وتابع 
وأعلنت  القانون  مشروع  في  النظر  تأجيل 
هذا  تؤيد  ال  أنها  البريطانية  الحكومة 
القانون، إال أن اللورد إنبي قال إنه قد يتوجه 
إمكانية  أن  إلى  يشير  ما  أخرى،  وسائل  إلى 

تمرير المشروع تبدو ضعيفة«.
تفاصيل ص8

هموم الجنوب واملجتمع املدني في ضيافة »بيت سبها«

صنع الله: القيادة العامة ال تتمتع 
بأي سلطة قانونية تمكنها من 
السيطرة على صادرات النفط



للمهرجان  الرسمية  المسابقة  في  ناجي«  »جثة  القصير  الليبي  الفيلم  يشارك 
 27 وحتى   23 من  الفترة  في  يقام  الذي  المغربية،  المملكة  في  لألفالم  المغاربي 

من يونيو الجاري.
الجاري،  يونيو  شهر  من  والعشرين  السادس  في  ناجي«  »جثة  فيلم  ويعرض 
والجزائر  والسعودية  وتونس  المغرب  دول  من  فيلًما   11 مع  يتنافس  حيث 

وموريتانيا.
المجتمع، وتم تصوير  الحروب األهلية وآثارها السلبية على  الفيلم قضية  يكشف 
التير  وأنور  كحلول  نضال  بطولة  من  وهو  مصراتة،  مدينة  بضواحي  مشاهده 

وخالد القماطي، سيناريو هاشم الزروق، وإخراج رؤوف بعيو.

املراهقون يفضلون »سناب تشات«

المليار  عتبة  ــغــرام«  »إنــســت تخطت 
يعكس  إنــجــاز  فــي  نــشــط،  مستخدم 
الشبان،  من  سيما  وال  المتزايد،  االقبال 
ــل االجــتــمــاعــي  ــواص ــت عــلــى شــبــكــة ال

لـ»فيسبوك«. المملوكة 
خالل  اإلنجاز  هذا  عن  اإلعــالن  وأتى 
كيفن  الشركة  رئيس  نظمها  فعالية 
فرانسيسكو،  ســـان  ــي  ف ســيــســتــروم 
أيضا  النقاب  خاللها  وكشف  األربــعــاء، 
لمستخدمي  تتيح  جــديــدة  ميزة  عــن 
فيديو  مقاطع  نشر  المحترفين  التطبيق 
الواحد  مــدة  تصل  أن  يمكن  طويلة 

الساعة. إلى  منها 
»فرانس  لوكالة  سيستروم  وقــال 

من  مكون  مجتمع  اآلن  »لدينا  برس« 
مستخدم«. مليار 

في  مستخدميها  عدد  كان  أن  وبعد 
أصبحت  ألف،   800 عن  يزيد  ال  سبتمبر 
للتواصل  شبكة  رابع  اليوم  »إنستغرام« 
أكثر  مستخدميها  عدد  يبلغ  االجتماعي 
الثالث  والشبكات  شخص.  مليار  من 
اإلنجاز  هذا  إلى  سبقتها  التي  األخــرى 
وهي  لـ»فيسبوك«،  جميعها  مملوكة 
االجتماعي  التواصل  موقع  إلى  إضافة 
مستخدميه  عــدد  يزيد  ــذي  ال نفسه، 
خدمتا  مستخدم،  ملياري  عــن  حاليا 
ــاب«  ــسـ الـــمـــراســـالت الــفــوريــة »واتـ

و»ماسنجر«.

تمكنت  »إنستغرام«  تكون  وبذلك 
الرئيسيين  منافسيها  تخطي  ــن  م
ونجحت  تــشــات«،  و»ســنــاب  »تــويــتــر« 
فيها  يعاني  التي  المهمة  في  كذلك 
وهي  أال  جمة  مشاكل  من  »فيسبوك« 

الشباب. اجتذاب فئة 
أن  قبل   2010 في  إنستغرام  وأسست 
 2012 في  »فيسبوك«،  عليها  يستحوذ 

مقابل حوالي مليار دوالر.
يفترض  ايماركتر،  شركة  وبحسب 
أن  المتوقع  اإلعالنية  العائدات  تبلغ  أن 
السنة  هذه  »إنستغرام«  شركة  تحققها 
بزيادة  أي  دوالر،  مليار   5,5 حــوالــى 

%70 عن العام الماضي. بنسبة 
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»ليش  الجديدة  أغنيته  صابر  فارس  الفنان  أطلق 
في  األشهر  الفيديو  منصة  على  قناته  عبر  اتغيب« 

العالم »اليوتيوب« تزامنا مع االحتفاالت بعيد الفطر.

من  اتغيب  »ليش  الوسط«:  لـ»بوابة  صابر  وقال 
وتوزيع  وألحاني  الصبيحي،  حــازم  الشاعر  كلمات 

الموسيقي ياسر نجم«.
الماضية  الفترة  خالل  صابر  فارس  الفنان  وقدم 
هندسة  وألحانه،  كلماته  من  الخير«  »قليل  أغنية 

الصوت سمير الفيتوري.

»ليش اتغيب« جديد فارس صابر

مرات الضباب تصيرله تظليمة ...ويتوه الخبير ورحلته يجهلها
والنشدة يقولوا خير من التغشيمة.. اصحاب العقول العامرات اسالها
وأمثال العرب فيها اقوال حكيمة .......قداش عين عاميها اللي كحلها

انطلقت على الصفحات الليبية بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« 
حملة لحث المواطنين على رفع دعوى قضائية ضد المصارف الليبية عبر 

هشتاغ »#قاضيهم_كرامتك_وفلوسك_من_حقك«، الحملة أطلقها 
عدد من اإلعالميين والناشطين في مقدمتهم اإلعالميتان خديجة 

العمامي وحنين بوشوشة والناشط والمدون تامر الهدار.
وتفاعل عدد من الصفحات الليبية بمواقع التواصل االجتماعي 

»فيسبوك« حيث قال الناشط والمدون تامر الهدار إن عدد المسجلين 
لالنضمام للدعوى القضائية ضد المصارف والمصرف المركزي وصل 

إلى 1539مواطنا من مختلف مدن ليبيا، جمعتهم قضية مشتركة.

»#قاضيهم_كرامتك_
وفلوسك_من_حقك«

»إنستغرام« تتخطى عتبة املليار مستخدم

أطلقت مجموعة »فيسبوك« نظاما للتحقق من صحة 
الصور والتسجيالت المصورة، في إطار جهودها لمواجهة 

حمالت التضليل.
وستستعين »فيسبوك« بتقنيات التلقين التلقائي 

وأدوات تقنية أخرى للتصدي للصور والفيديوهات التي 
تنطوي على تالعب.

وأوضحت المسؤولة في »فيسبوك«، تيسا الينز، عبر 
مدونة الشركة: أن »أحد التحديات لمكافحة التضليل 

هو أنه يتجلى بطرق مختلفة تبعا ألنواع المضامين 
والبلدان«.

وأضافت: »في مواجهة ذلك، اختبرنا تقنيات التحقق 
من صدقية الصور والفيديوهات في أربعة بلدان. هذا 

األمر شمل الصور المتالعب بها )على سبيل المثال توليف 
فيديو إلظهار أمر ما لم يحصل حقيقة( أو تلك المقدمة 

خارج سياقها )على سبيل المثال صورة من مأساة سابقة 
يتم نسبها لنزاع دائر حاليا(«.

وفي ظل االنتقادات التي وجهت إلى الشبكة لسماحها 
بحملة أخبار كاذبة ممولة من روسيا خالل االنتخابات 

الرئاسية األميركية في 2016، ضاعفت »فيسبوك« 
جهودها لوقف الحسابات المزيفة ونشر اإلشاعات.

ولفتت الينز إلى أن جهود التحقق من الوقائع على 
الشبكة باتت تشمل أربعة عشر بلدا، وهو رقم مرشح 
لالزدياد خالل هذا العام. ويستعان بشركاء مستقلين 

إلجراء عمليات التحقق التي تدفع بـ»فيسبوك« إلى 
التحرك ضد المسؤولين عن األخبار الزائفة.

»فيسبوك«: إجراءات جديدة 
للتحقق من البيانات

أعلن موقع »يوتيوب«، الذي غالبا ما ينتقد لعدم إعطائه 
من  أرباح  تحقيق  لهم  سيتيح  أنه  حقوقهم،  المؤلفين 

خالل خدمة جديدة مدفوعة األجر.
»حاليا،  »يوتيوب«:  في  المسؤول  موهان  نيل  وقال 
سنواصل  المعلنون..  شركاؤنا  مصدرها  العائدات  معظم 
نحصل  أن  أيضا  نريد  لكننا  اإلعالنات،  في  االستثمار 
على  الحصول  من  المبدعون  يتمكن  أن  ينبغي  المزيد.. 

المال«.
»تشانل  خدمة  الغاية  لهذه  »يوتيوب«  وأطلقت 
دوالرات   4,99 مقابل  قنوات(  في  )االشتراك  ممبرشيب« 
موسيقية  ومقاطع  المباشر  البث  مشاهدة  تتيح  شهريا، 

إضافية ورسائل وغير ذلك.
منتجات  للبيع  يعرضوا  أن  الفنانين  بإمكان  وسيكون 

متعلقة بعملهم، مثل القمصان والقبعات وما إلى ذلك.
»يوتيوب«  موقع  الكثيرون  ينتقد  الحالي،  الوقت  وفي 
للفنانين  الدخل  من  بسيط  جزء  سوى  يخصص  ال  ألنه 

أصحاب الحقوق في األغاني والمقاطع التي تنشر عليه.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

● رجال االطفاء الذين أخمدو حريق خزانات النفط بحظيرة شركة الهاروج.

كلمة1000

من يريد االنضمام للحملة كشف حساب 
مختوم وسوف يتم نشر رابط من أجل 
إدراج بعض المعلومات التي يحتاجها 
المحامي من اسم ورقم هاتف واسم 
المصرف وفرعه وسوف يتم التعميم

آمال إبراهيم جلول

جميل جدا وهذا هو دور الناشط 
الحقوقي الحقيقي الذي يأتي بحقوق 
الناس من الحكومة والدولة ال أن 

ينظر علينا في السياسه باسم ناشط 
حقوقي تحية للشرفاء اللذين أطلقوا 

هذه المبادرة

عزالدين الشيخى

»جثة ناجي« في املهرجان 
املغاربي لألفالم

سجلت بياناتي وياريت 
الجميع ينظم للحملة وان 
شاء اهلل ناخذو حقنا من 

المفسدين.

Ahmed Why

نريد حملة نقاضي فيها 
النواب و حاشيتهم و 
شركاتهم الوهمية.

 Zuhair Albarasi

هذه الحملة هي دليل 
على أن الشعب أصبح 
واعيا أكثر من ذي قبل 
رغم جلد الساسة له 
واتهامهم له بالجبن.

اشرف بوزعكوك

يسجل معدل أعمار مستخدمي »فيسبوك« 
المتزايد  اإلقبال  ظل  في  مطردا  ارتفاعا 
و»سناب  »انستغرام«  على  للمراهقين 
على  المصنفة  ميزاتهما  بفضل  تشات«، 
الشبكة  أن  غير  و»مسلية«،  عصرية  أنها 
تهيمن  تزال  ال  عالميا  الرائدة  االجتماعية 

بقوة على منافساتها.
تستخدم  التي  عاما(   17( مانون  وتقول 
تشات«  و»ســنــاب  »انستغرام«  خدمتي 
الــصــور  ــارك  ــش ت عــلــى  المتمحورتين 
إن  يقول  »الجميع  الفيديو  وتسجيالت 
مرده  األمر  أن  أظن  قديما،  بات  فيسبوك 

لكون األهل يستخدمون هذه الشبكة«.
بالكاد  أي  عاما(   16( شارلوت  وتوضح 
أكبر من فيسبوك التي أطلقت في 2004، 
مقارنة  يكبر  بدأ  فيسبوك  أن  األكيد  »من 
تستخدمه  والدتي  كانت  التي  الفترة  مع 

خاللها«.
استخدام  شــارلــوت  وتفضل 

ألنه  تشات«  »سناب  تطبيق 
القصيرة  الرسائل  »يشبه 
إذ  الــمــعــاصــرة،  بنسختها 
يمكن وضع رسوم تعبيرية 
ــة، هــذا  ــاص ــرات خ ــؤثـ ومـ

ــجــذب أبــنــاء  ــا ي م
جيلي«.

هـــــــــاتـــــــــان 
الــتــلــمــيــذتــان الــلــتــان 
في  دراستيهما  تتابعان 

فرانسيسكو  سان 
لـــديـــهـــمـــا 
على  حساب 
ــوك  ــســب ــي ف

ما  نــــــادرا  لــكــن 

باالطالع  مانون  تكتفي  إذ  تستخدمانه، 
بهدف  ــر  واآلخ الحين  بين  عليه 
بالعالم«،  اتصال  »على  البقاء 
ــوت  ــارلـ ــا تـــشـــارك شـ ــم ــي ف
»مضامين  عليه  أصدقاءها 

مثيرة لالهتمام«.
استطالعات  نتائج  وتبدو 
ــرأي والـــدراســـات  ــ ال
ــة، فــرغــم أن  ــح واض
يــزال  ال  »فيسبوك« 
األولى  االجتماعية  الشبكة 
مليار   2,2 مع  العالم  في 
يقبل  مــســتــخــدم، 
بشكل  الشباب 
على  مــتــزايــد 
تشات  ــاب  ســن
وموقع  وانــســتــغــرام 

لـ»غوغل«  التابع  للفيديوهات  »يوتيوب« 
في  ــوجــودة  م خصائص  يــقــدم  ــذي  والـ

شبكات التواصل االجتماعي.
نتائجه  نشر  للرأي  استطالع  وبحسب 
مايو،  نهاية  في  للبحوث  »بيو«  معهد 
األميركيين  المراهقين  من   51% يستخدم 
و72%  ليوتيوب   85% مقابل  في  فيسبوك 

النستغرام و%69 لسناب تشات.
تخطت  الشاب،  الجمهور  هذا  وبفضل 
مستخدم،  مليار  عتبة  أخيرا  انستغرام 
وأطلقت في األيام األخيرة منصة »اي جي 

تي في« المخصصة للفيديو.
تاليا  سبق  االهتمام  في  التراجع  وهذا 
»فيسبوك«  تواجهها  التي  المشكالت 
وهو  شخصية،  بيانات  تسريب  بشأن 
قلقا ظاهرا لدى  يثير  أنه ال  يبدو  موضوع 

المستخدمين الشباب، بحسب المحللين.

»يوتيوب« يتيح الربح 
ألصحاب الحقوق

الوسط: الصغير الحداد
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حاسمة،  مرحلة  الليبي  النفط  على  الصراع  دخل 
أوراق  مقابل  العسكرية  التكتيكات  فيها  تراجعت 
التي  المواقف  ترجمته  ما  وهو  السياسية،  الضغط 
الماضي  اإلثنين  للجيش  العامة  القيادة  قرار  أعقبت 
تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط التابعة 
للحكومة الموقتة، بما لقيه من رفض دولي وتأكيد 
على شرعية المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس 
من قبل األمم المتحدة وأميركا وشركائها الدولين، 
للعمل  االستعداد  نحو  واضحة  أممية  إشــارات  مع 
المشروعة  الليبية  والمؤسسات  الليبي  الشعب  مع 
فيما  للبالد،  الطبيعية  للثروة  عادل  توزيع  لتحقيق 
أعاد هذا التطور الهام التأكيد على حجم التباينات في 
المشهد الداخلي المنقسم، إذ وصل تباين المواقف 
إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبر تصريحات 
أعضائه،  أحد  عن  صدرت  المجلس  لموقف  مناقضة 
اختلف  الذي  النواب  مجلس  في  الحال  يختلف  ولم 
ورقة  أنه  محللون  اعتبر  الذي  للقرار  أعضائه  تقدير 
هامة في الصراع العسكري والتنافس السياسي بين 

أطراف محلية ودولية.
الهالل  أزمــات  مسلسل  من  الحلقة  هذه  بــدأت 
الموانئ  الجيش  استعادة  على  أيــام  بعد  النفطي 
القيادة  باسم  الناطق  أرجع  إذ  النفطية،  والمرافق 
المنشآت  تسليم  المسماري  أحمد  العميد  العامة، 
النفطية إلى مؤسسة النفط في بنغازي إلى سبيين، 
الدعم  على  تحصل  اإلرهابية  »المجموعات  أن  هو 
وتعقد  والذخائر  واألسلحة  اآلليات  وعلى  المالي 
النفط  أموال  من  التشاديين  المرتزقة  مع  اتفاقات 
رجااًل  »فقد  الجيش  وأن  بتأمينه«،  نحن  نقوم  الذي 
الوطنية  المؤسسة  من  يتسلم  ولم  وقدرات  وآليات 
للجيش  دينارًا  تخصص  ولم  واحدًا  درهمًا  للنفط 
الذي يتمكن دائمًا من التحرير والتطهير والتمكين«.

السيطرة  استعادت  الجيش  قوات  أن  إلى  يشار 
على كامل منطقة الهالل النفطي األسبوع الماضي، 
حرس  آلمر  تابعة  قوات  مع  خاضتها  اشتباكات  إثر 
إبراهيم  السابق  الوسطى  فرع  النفطية  المنشآت 
الجاري  يونيو   14 الخميس  سيطرت  التي  الجضران 
تسجيل  وأظهر  النوف.  ورأس  السدرة  ميناءي  على 
العام  القائد  الماضي  اإلثنين  تداوله  جرى  مصور 
سالح  آمر  جانبه  وإلى  حفتر،  خليفة  المشير  للجيش 
غرفة  آمر  استقباله  عند  الجروشي  صقر  اللواء  الجو 
وظهر  سالم،  أحمد  العميد  النفطي  الهالل  عمليات 
سالم وهو يعطي التمام لحفتر بالقول: إن »الحقول 

والمنشآت النفطية تحت السيطرة التامة«.
وفور صدور قرار تسليم الموانئ النفطية لمؤسسة 
النفط في بنغازي، وجهت قيادة الجيش كتابًا رسميًا 
إلى مؤسسة النفط في بنغازي يقضي بتسلم الموانئ 
النفطية في المنطقة الشرقية، وهو ما جاء بعد اجتماع 
حضره القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر 

ورئيس الحكومة الموقتة عبداهلل الثني في البيضاء.
طرابلس  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  لكن 
سلطة  بأي  تتمتع  ال  العامة  »القيادة  أّن  اعتبرت 
قانونية تمّكنها من السيطرة على صادرات النفط في 
ليبيا«، وحذرت في بيان »الشركات من الدخول في 
عقود لشراء النفط من المؤسسات الموازية«، قائلة: 
»لن يتم تكريم هذه العقود وستتخذ المؤسسة جميع 

اإلجراءات القانونية المتاحة ضدها«.
مصطفى  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  ويقول 
واحدة  شرعية  وطنية  مؤسسة  »هناك  اهلل:  صنع 
المصدرة  البلدان  منظمة  لدى  بها  معترف  للنفط، 
النفط، األوبك، ومن قبل المجتمع الدولي، كما تعتبر 
الصادرات من قبل المؤسسات الموازية غير قانونية، 
وستفشل كما فشلت في الماضي«، وأعادت مؤسسة 
لألمم  التابع  األمــن  مجلس  بقرار  التذكير  النفط 

المتحدة رقم 2362 .
بنغازي  في  النفط  مؤسسة  أعلنت  المقابل،  في 
العقود  ــرام  »احــت سعيد-  رئيسها  لسان  -على 
المستفيدة  الشركات  من  كافة  المبرمة  السابقة 
طرابلس  مؤسسة  مع  والموقعة  الليبي  النفط  من 
كونها المؤسسة الشرعية«، الفتًا إلى »تفعيل فروع 
المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وسبها سعيًا 

للقضاء على المركزية«.
وترجمت المواقف الصادرة عن المجلس الرئاسي 
المجلس  رفض  إذ  واضحا،  انقساما  أعضائه  وبعض 
األمن  مجلس  بيان  في  وطالب  العامة،  القيادة  قرار 
بإيقاف أي عمليات بيع للنفط »غير قانونية«، معتبرا 
أن تسليم الموانئ النفطية لكيان غير شرعي يرسخ 
االنقسام ويزيد التوتر، وفي نفس السياق أعاد نائب 
رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق التذكير بأن 
قرارات مجلس األمن تحظر التعامل مع غير المؤسسة 
الوطنية للنفط، متعهدا بمالحقة أية مبيعات نفطية 

خارج شرعيتها.
رئيس  نائب  تصريحات  كانت  المقابل،  فــي 
المناقضة لموقف  الرئاسي فتحي المجبري  المجلس 
الرئاسي ، إذ دعا إلى حوار بين كافة األطراف انطالًقا 

من قرار القيادة العامة للجيش، بعدما قال إنه يتفهم اإلجراء الذي اتخذته 
القيادة، وأرجع في بيان تأييده قرار القيادة العامة للجيش إلى ما وصفها 
موارد  توزيع  في  العدالة  وعدم  والتهميش  اإلقصاء  ثقافة  بـ»استمرار 

البالد«.
في هذه األثناء، سجل المجلس األعلى للدولة حضورا في المشهد، من 
المجلس خالد المشري والمبعوث األممي  خالل مباحثات أجراها رئيس 
لدى ليبيا غسان سالمة حول آخر المستجدات المتعلقة بالهالل النفطي، 
فيما لم يكشف البيان الصادر عن مجلس الدولة تفاصيل هذه المباحثات.

قدمها  التي  األسباب  أن  قزيط،  أبوالقاسم  المجلس  عضو  واعتبر 
المسماري »موجودة فعاًل، لكن طريقة المعالجة تكتنفها خطورة كبيرة«، 
معترًفا بأن »عوائد النفط تمول الميليشيات فعاًل، وبعض األموال تتسرب 
إلى مجموعات معادية لقيام الدولة، وأن سياسة التجويع التي يمارسها 
الصديق الكبير يجب أن توقف بحزم«، لكنه عاد ليشير إلى أن »صدور 
القرار من القيادة العامة للجيش، وتجاوز البرلمان، يعزز مخاوف البعض 

من أن المسار الديمقراطي مهدد بالعسكرة«، وفق قوله.
إذ  للقرار،  ومعارض  مؤيد  بين  النواب  مجلس  في  اآلراء  وانقسمت 
خرجت دعوة للخروج بمظاهرات تأييد للقرار على لسان عضو لجنة الدفاع 
قال »نفد صبر  الذي  الجروشي،  النواب، طارق  القومي بمجلس  واألمن 
الشعب الليبي في معاناة سيطرة الميليشيات على مؤسسات تتحكم في 

رزق الليبيين«.

لكن عضو مجلس النواب فرج عبد الملك، اعتبر إن 
قرار القيادة العامة للجيش تسليم الحقول والموانئ 
البالد  وسيزيد  الصواب  »جانبه  النفطي  بالهالل 
لم  إلى  فيه جميعا  الذي نسعى  الوقت  في  انقسامًا 
الشمل من خالل تشكيل حكومة وحدة وطنية«، فيما 
أن  أوحيدة،  النواب، مصباح دومة  رأى عضو مجلس 
في صراعات مسلحة  ليبيا  في  النفط  مناطق  إدخال 
سيزيد األوضاع سوًءا وسيؤدي إلى إضعاف ليبيا التي 

تمر بظروف »كارثية«.
إعادة  عن  الحديث  الماضي  اإلثنين  قرار  وأعــاد 
المؤسسة إلى مقرها األصلي في مدينة بنغازي بعد 
أن نقله القذافي إلى العاصمة طرابلس، ثم ما أعقب 
زيدان  علي  حكومة  عهد  في  قرار  صدور  من  ذلك 
بإعادة المؤسسة لبنغازي. واعتبر أوحيدة أن معالجة 
هذه األحداث يبدأ بتفعيل القرارات السابقة الخاصة 
مدينة  إلى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  مقر  بنقل 
بنغازي وتفعيل االتفاق السياسي بالخصوص، خاصة 
وتسمية  للنفط  الوطنية  المؤسسة  هيكلة  إعــادة 
ونصح  كفاءة«،  ذات  إدارتها  على  قادرة  شخصيات 
عضو مجلس الدولة أحمد لنقي باإلسراع فى إتمام 
عملية النقل وإتمام مشروع المقر، وتوحيد المؤسسة 
البالد، وإنشاء فرع لها في  بشقيها في شرق وغرب 
بنغازي يباشر االختصاصات المخولة له ويشرف على 
عمليات انتهاء المبنى الجديد ونقل أعمال المؤسسة 

إلى مدينة بنغازي .
لتؤيد  الدولية  المواقف  خرجت  األثناء،  هذه  في 
عودة الموانئ والمرافق النفطية إلى سلطة مؤسسة 
العام  األمين  دعوة  جاءت  إذ  طرابلس،  في  النفط 
لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى وقف التصعيد 
إلى سلطة  النفطية  والحقول  الموانئ  جميع  وإعادة 
ـر غوتيريش، في  المؤسسة المعترف بها دوليًّا. وذكَّ
بيان وزعه الناطق باسمه، بقرار مجلس األمن الدولي 
ضرورة  على  شدد  الذي   ،2015 لسنة   )2259( رقم 
الحصري  الحق  وأكــد  الليبية،  المؤسسات  توحيد 
في  طرابلس  بالعاصمة  للنفط  الوطنية  للمؤسسة 
تصدير الخام، لكن بيان الناطق األممي نقل استعداد 
»األمم المتحدة للعمل مع الشعب الليبي والمؤسسات 
الليبية المشروعة، وجميع أصحاب المصلحة لتحقيق 
توزيع عادل ومنصف للثروة الطبيعية للبالد كجزء من 

ليبيا سلمية ومستقرة ومزدهرة«.
آخر أصدرته  بيان  أعقاب  األممي في  البيان  وجاء 
والمملكة  األميركية  المتحدة  الواليات  حكومات 
قلقها  أعربا عن  األربعاء،  وفرنسا،  وإيطاليا  المتحدة 
األربع  الــدول  مشددة  الجيش،  خطوة  إزاء  العميق 
الحيوية  الليبية  الموارد  على ضرورة »أن تظل هذه 
للنفط  الوطنية  الحصرية للمؤسسة  السيطرة  تحت 
الوفاق  لحكومة  الوحيدة  الرقابة  وتحت  الشرعية 
الوطني، على النحو المبيّن في قرارات مجلس األمن 
لسنة  و)2278(   2015 لسنة   )2259( رقم  الدولي 
الدول األربع  2017«.وحذرت  2016 و)2362( لسنة 
»أّن أي محاولة لاللتفاف على نظام عقوبات مجلس 
بالغًا  ضررًا  سيسبّب  المتحدة  لألمم  التابع  األمن 
اإلنسانية،  األزمة  تفاقم  من  ويزيد  ليبيا،  القتصاد 
المجتمع  وسيحمّل  األوســع.  استقرارها  ويقوّض 
وأمنها  ليبيا  سالم  يقوّضون  الذين  أولئك  الدولي 

واستقرارها المسؤولية كاملة«.
والمواقف  المتالحقة  التطورات  هذه  ووســط 
استشارات  مؤسسة  توقعات  جــاءت  الواضحة، 
النفط  إنتاج  توقف  مخاطر  ــادة  زي من  أميركية 
العالمية  النفط  أسواق  سجلت  حين  في  الليبي، 
يقول  إذ  التطور،  هذا  عقب  الغموض  من  أجــواًء 
الطاقة،  الستشارات  »تريفكتا«  مؤسسة  مدير 
توقف  مخاطر  تزيد  »الخطوة  فيجاياكار،  سوكريت 
إنتاج النفط الليبي«، موضحًا: »مؤسسة النفط في 
طرابلس هي الكيان القانوني الوحيد الذي له الحق 

في بيع النفط«.
الخبير  اعتبر  أسباب ما حدث،  لفهم  وفي محاولة 
وقعوا  الليبيين  أن  أحمد  محمد  د.  الليبي  النفطي 
في مأزق االعتراف الدولي مقابل القوة على األرض، 
وقال »إن هذا الوضع ال يقود اال لمزيد من الصراع 
العبثي«، فيما يرى الباحث االقتصادي علي الصلح أن 
»المشكلة الحقيقة هي المراهنة الدولية علي أطراف 
الخطر  توزيع  بإعادة  تسمى  السياسة  وهذه  األزمة، 
علي الخصوم«، مشيرا إلى أن »تلك المراهنة تربط 

العقود المستقبلية واختيارات األسواق«.
السابق  والرئيس  االقتصادي  المحلل  لكن 
إن  قال  الشحومي  سليمان  المال  سوق  لهيئة 
يتحدث  باعتباره  عاطفى  بتأييد  يحظى  القرار 
أن  توقع  لكنه  اإلرهاب،  تمويل  منابع  تجفيف  عن 
مستوي  علي  كبير  »انهيار  نحو  القرار  هذا  يقود 
من  ويحرمها  للدولة  العامة  المالية  ــرادات  اي
تشكلت  اقتصادي  اصالح  ببرنامج  القيام  فرصة 
سيربك  و  تطبيقه  لزاما  وصار  األساسية  مالمحه 
ليبقى  ــا«،  ــاس أس المتعثرة  اإلنــفــاق  عمليات 
أكبر  سؤال  رهن  النفط  على  الصراع  مسلسل 
معاناة  تزايد  محللون  يرجح  فيما  االنقسام،  حول 

التطور. هذا  نتيجة  الليبي  المواطن 

راس النوف، السدرة - الوسط

املجتمع الدولي رفض القرار نقل سلطة النفط.. وتناقضات املواقف طالت الرئاسي والنواب

الهالل النفطي.. يفتح ملف »شرعية« مؤسسة النفط مقرًا وتبعية!

< حفتر وآمر غرفة عمليات الهالل النفطي خالل االطالع على سير العمليات العسكرية < فائز السراج

< مصطفى صنع اهلل

»وول ستريت«: قرار حفتر يمهد ملواجهة مسلحة جديدة
القاهرة–ترجمة: هبة هشام

األميركية  جورنال«  ستريت  »وول  جريدة  حذرت 
المشير خليفة حفتر  الجيش  قائد  من عواقب قرار 
الهالل  منطقة  في  النفطية  المنشآت  تسليم 
للحكومة  التابعة  النفط  مؤسسة  إلى  النفطي 
يعني  ذلك  إن  وقالت  ليبيا،  شرق  في  الموقتة 
تضرب  التي  الحرب  ويفاقم  السالم،  جهود  ضياع 

ليبيا منذ سنوات.
من  أول  نشرته  تقرير  في  الجريدة،  وقالت 
جديدة  حالة  خلق  حفتر  خليفة  إعالن  إن  أمس، 
النفط  أســواق  في  اليقين  وعــدم  الغموض  من 
بين  محتملة  لمواجهة  ومــهــدت  العالمية، 
الحكومة الموقتة، الموالية لخليفة حفتر في شرق 
العاصمة  في  الوطني  الوفاق  حكومة  وبين  ليبيا، 
المتحدة  األمم  من  بدعم  تتمتع  والتي  طرابلس، 

والواليات المتحدة.
إنه  الجريدة  قالت  القرار،  تنفيذ  حالة  وفي 
سيكون واحدا من أكثر القرارات خطورة، بالنسبة 
توحيد  إعادة  وجهود  الوطني  الوفاق  حكومة  إلى 
الفوضى  من  دوامــة  نحو  انزلقت  والتي  ليبيا، 

والعنف منذ اإلطاحة بمعمر القذافي في 2011.
وأشار التقرير إلى أن خليفة حفتر وفائز السراج 
إجراء  على  باريس  اجتماع  خالل  اتفقا،  وأن  سبق 
إلغاء  على  واتفقوا  الجاري،  العام  بنهاية  انتخابات 

الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا.
الموقتة  الحكومة  خطط  إن  الجريدة  وقالت 
لكن  واضحة،  غير  النفطية  المنشآت  يخص  فيما 
خام  لتصدير  السابقة  المحاوالت  أن  إلى  لفتت 
النفط  مؤسسة  مظلة  خــارج  ليبيا،  من  النفط 

بطرابلس، باءت جميعها بالفشل.
البحرية  القوات  أعلنت   ،2014 العام  ففي 
قيمته  ما  تحمل  نفط  ناقلة  محاصرة  األميركية 
القوات  حاولت  الــخــام،  من  الماليين  عشرات 
ابراهيم  السابق،  النفطية  المنشآت  آلمر  التابعة 

الجضران، بيعها دون موافقة رسمية.

تصاعد دوامة العنف
الباحث في  ونقلت »وول ستريت جورنال« عن 
»احتماالت  أن  الحرشاوي،  جالل  الليبي،  الشأن 
حفتر«،  قرار  نتيجة  تزايدت  العنف  حدة  تصاعد 
نحو  ليبيا  فيها  تنحدر  عملية  نشهد  »قد  وقال: 

تقسيم أكثر عمًقا«.
من  أســبــوع  عقب  حفتر  خليفة  قــرار  وجــاء 
منطقة  شهدتها  التي  المسلحة  االشتباكات 
الهالل النفطي، وهي اشتباكات أسفرت عن تراجع 

اإلنتاج النفطي، واحتراق عدد من خزانات الخام.
العام  القائد  أعلن  االشتباكات،  انتهاء  وبعد 

إلى  ستنتقل  النفطية  الموانئ  إدارة  أن  للجيش 
إلى  وليس  ليبيا،  شرق  في  النفط  مؤسسة  فرع 
المؤسسة في طرابلس، وهي المؤسسة المعترف 
بها دوليًا بموجب قرار مجلس األمن رقم 2362. 
وبينما أعلنت الحكومة الموقتة في الشرق دعمها 
في  النفط  مؤسسة  نددت  حفتر،  قرار  وتأييدها 
الشرعي«،  بـ»غير  إياه  واصفة  بالقرار  طرابلس 
لوقف  قانونية  إجــراءات  تبحث  إنها  قالت  كما 
الليبي خارج  النفط  بيع  أي طرف من  القرار، ومنع 
إدارتها. وتعد مؤسسة النفط والمصرف المركزي 
يأمل  التي  الليبية  المؤسسات  أهم  من  الليبي 

المسؤولون الدوليون أن يتم تسليمهما مستقباًل 
أن  من  مراقبون  ويخشى  موحدة.  حكومة  إلى 
أن  يمكن  المؤسستين  هاتين  تقويض  محاوالت 
تدمر بشكل كامل أي مساٍع إلعادة توحيد الدولة.
صنع  مصطفى  النفط،  مؤسسة  رئيس  وكان 
اهلل، قال في حوار سابق مع »وول ستريت جورنال« 
إنه على تواصل مع شركات النفط األجنبية للتأكد 
الشرقية  ليبيا  موانئ  من  الخام  تصدير  عدم  من 
دون موافقة المؤسسة في طرابلس. وقال: »لدينا 

الشرعية هنا. ال يمكنهم الفوز«.
زعزعة االستقرار

القوات  دور  إلى  األميركية  الجريدة  ولفتت 
االستقرار  بعض  إرساء  في  حفتر  للمشير  التابعة 
الماضية،  السنوات  خــالل  النفطية  للصناعة 
منذ  النفطي  الهالل  منطقة  على  سيطرتها  مع 
التصدير  موانئ  وضع  وقرارها   ،2016 سبتمبر 

بالشرق تحت إدارة مؤسسة النفط في طرابلس.
السابقة  لكن تجدد االشتباكات خالل األسابيع 
األوراق  خلط  النفطية،  الموانئ  على  للسيطرة 

تسبب في زعزعة االستقرار القائم.
تراجع  في  األخيرة  االشتباكات  موجة  وتسببت 
 450 من  أكثر  ليبيا  في  اليومي  النفطي  اإلنتاج 
ألف برميل يوميا، بحسب بيانات أعلنتها مؤسسة 
فوق  إلــى  اإلنتاج  ارتفع  أن  بعد  وذلــك  النفط، 

مستوى المليون برميل يوميا.
وألقت أحداث الهالل النفطي بظاللها على أسواق 
الخام العالمية، إذ ارتفعت أسعار خام برنت القياسي 
%0.5، في تعامالت أمس الثالثاء، لتصل إلى 74.93 

دوالر للبرميل، بسبب اضطراب اإلنتاج في ليبيا.
األوروبــي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  وكانت 
أعمال  رجال  بحق  عقوبات  أقرت  المتحدة  واألمم 
وشركات شحن، بزعم قيامها بتهريب النفط خارج 
من  تعمل  التي  الدولية  الشركات  وتشمل  ليبيا. 
األلمانية،  »فينترشال«  قانوني  بشكل  ليبيا  شرق 

و»كونوكو فيليبس« األميركية.

<  من عمليات إصالح منظومة إطفاء احلرائق بحظيرة اخلزانات النفطية براس النوف 

الجيش: القرار يهدف لوقف تمويل اإلرهاب.. ولم 
نتلق درهما واحدا من المؤسسة

صنع الله: حفتر ال يختلف عن الجضران وهناك 
مؤسسة شرعية واحدة للنفط معترف بها لدى 

»أوبك«

»تريفكتا« الستشارات الطاقة: تزايد مخاطر 
توقف إنتاج النفط

<  عمليات اخماد الحرائق في أحد خزانات النفط بالهالل النفطي وفي الصورة الثانية لقطة لرجال االطفاء من شركات راس النوف والواحة والهروج و سرت بعد االنتهاء من عملية إخماد الحرائق في الخزانات النفطية



ــروورز«  »إيـ جماعة  أجرتها  مشتركة  دراســة  خلصت 
الجوية  الحرب  إلــى  البحثية  أميركا«  »نيو  ومؤسسة 
القذافي  إطاحة  أعقبت  التي  ليبيا  في  األطراف  متعددة 
في العام 2011 أسفرت عن مقتل نحو 387 مدنيا و988 

مسلحا.
الماضي،  األســبــوع  نشرت  التي  ــدراســة،  ال وحللت 
تداعيات 2158 ضربة جوية نفذتها على األقل 7 أطراف 
الذي  األمر   ،2012 سبتمبر  منذ  ليبيا  في  ودولية  محلية 

يؤكد الطبيعة المشحونة والممزقة في ليبيا بعد الثورة.
الضربات  من  سلسلة  ساعدت  »منذ  أنه  إلى  وأشارت 
إطاحة  في  األطلسي  شمال  حلف  قادها  التي  الجوية 
أهلي  صراع  إلى  البلد  انزلق   ،2011 العام  في  القذافي 
مشتعل شهد إنشاء حكومات متنافسة وصعود جماعات 
داعش  لتنظيم  فتاك  محلي  فرع  ذلك  في  بما  مسلحة، 

استغل المناطق التي ال تخضع لرقابة لتعزيز قوته«.
و»إيــروورز« هي جماعة معنية بمراقبة تداعيات الحرب 
ومقرها  والعراق  وسورية  ليبيا  في  »داعش«  تنظيم  ضد 
لندن، فيما تركز مؤسسة »نيو أميركا« ومقرها واشنطن 

على السياسات العامة بما في ذلك دراسات األمن القومي.
تحليل  أول  أميركا«  و»نيو  »إيــروورز«  دراسة  وتمثل 
الجوية  العمليات  ــراء  ج مــن  القتلى  لحصيلة  شامل 

العسكرية في ليبيا في الفترة التي أعقبت الثورة.
التي  ــدراســة،  ال على  القائمون  الباحثون  وخلص 
االجتماعي  التواصل  شبكات  على  حسابات  استخدمت 
 237 نحو  أن  إلى  منفردة،  وقائع  لتقييم  أخرى  ومصادر 
مدنيا على األقل قتلوا نتيجة تلك الضربات الجوية وبحد 
أقصى 387، فيما أصيب 324 آخرون على األقل من جراء 

الغارات.
أقل  تبدو  تلك  القتلى  حصيلة  أن  من  الرغم  وعلى 
ضد  الغربية  الجوية  الضربات  سببتها  التي  من  بكثير 
إحــدى  أظــهــرت  فقد  وســوريــة،  الــعــراق  فــي  مسلحين 
السمات المهمة للصراع الليبي، وهي أنه يتميز بطبيعة 

قاتمة وغامضة.
المتكررة في  الجوية  »الضربات  أن  الدراسة  وجاء في 
والواليات  المتنافسة  المحلية  الفصائل  تنفذها  لم  ليبيا 
الشفافية،  من  أقل  وبقدر  أيضا،  بل  فقط،  المتحدة 
فرنسا واإلمارات ومصر«. وأضافت أنه جرى اإلفصاح علنا 
المذكورة، األمر  الجوية  الضربات  %50 من  عن أقل من 
الذي أدى إلثارة التساؤالت بشأن المسؤولية والمساءلة 

عند وقوع وفيات في صفوف المدنيين.

ضحايا الضربات الجوية المحلية
قائد  حفتر  خليفة  المشير  أن  إلــى  الــدراســة  وخلصت 
المحليين في  الالعبين  الوطني، وهو من ضمن  الجيش 
الوفيات في صفوف  األكبر من  الجزء  ليبيا »مسؤول عن 

المدنيين منذ 2012«.
ذلك  في  بما  خارجية  بقوى  مدعوما  تعهد  حفتر  كان 
الذين  المتشددين  المسلحين  من  ليبيا  بتطهير  روسيا 

اشتد عودهم منذ مقتل القذافي.
وتوصل الباحثون إلى أن الجيش الوطني بقيادة حفتر 
يعتقد أنه شن أكثر من 1100 ضربة جوية أسفرت عن 
247 مدنيا. وقال  95 وال يزيد على  وفاة ما ال يقل عن 
الباحثون إن غالبية تلك الهجمات نفذت في مدن شرقية 

بما في ذلك بنغازي ودرنة والهالل النفطي.
حكومة  نفذتها  التي  الجوية  الضربات  عدد  ويقدر 
الوفاق الوطني بنحو 54 ضربة، أسفرت على األرجح عن 

وفاة 63 شخصا.

قتلى الغارات الدولية
جوية  ضربة   35 نحو  شنت  اإلمارات  أن  الدراسة  ذكرت 

على األقل في ليبيا، فيما نفذت مصر 42 ضربة جوية.
صاحبة  كانت  المتحدة  الواليات  أن  الباحثون  وحصد 
القوى  بين  من  ليبيا  في  تأثيرا  األكثر  العسكري  الدور 
أعقبت  التي  الفترة  في  تدخلت  التي  األخــرى  الخارجية 
ضربة   525 نحو  األميركية  المقاتالت  نفذت  إذ  الثورة، 

جوية على مسلحين منذ سبتمبر 2012.
أربعة  استمرت  عملية  األميركية  الضربات  وتضمنت 
تنظيم  لطرد   2016 العام  في  الشهر  ونصف  أشهر 

»داعش« من سرت.
األميركية  الجوية  العمليات  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 
 75 إلى   11 بين  ما  مقتل  في  تسببت  الفترة  تلك  في 
مدنيا، رغم قول القيادة العسكرية األميركية في أفريقيا 
»أفريكوم« إن عملياتها لم تتسبب في أي وفيات مؤكدة 

في صفوف المدنيين أثناء تلك الفترة.
إن  تشيدل،  مارك  »أفريكوم«،  باسم  الناطق  وقال 
مصداقية  ذات  إحصاءات  أي  تر  لم  العسكرية  القيادة 
بالعمليات  مرتبطة  المدنيين  صفوف  فــي  لوفيات 

األميركية في ليبيا، مضيفا: »لم نر أي أدلة أو معلومات 
الباحثون  وقال  استنتاجاتنا«،  تغير  أن  شأنها  من  أخرى 
الجوية في  المتحدة قدمت شرحا لضرباتها  الواليات  إن 
بالدول  أكبر، وإن لم تكن كاملة، مقارنة  ليبيا بشفافية 

األخرى التي أرسلت طائرات إلى ليبيا.

إحجام عن إعالن المسؤولية
كان  األحيان  من  كثير  في  أنه  إلى  الدراسة  توصلت 
بعينها  جوية  ضربة  عن  المسؤول  من  تحديد  يصعب 
والفاعلون  المحلية  الفصائل  تحجم  عندما  ليبيا،  في 
الخارجيون عن إعالن مسؤوليتهم عنها، ويلقي الليبيون 

باللوم على أطراف متعددة.
وقال كريس وودز، رئيس مؤسسة »نيو أميركا«: »لم 
يعلن أي طرف مشترك في القتال مسؤوليته عن أي من 
الوفيات في صفوف المدنيين في ليبيا منذ العام 2012، 
وهذا استمرار لما شهدناه من الناتو في 2011«، واصفا 

األمر بأنه »مأساة للشعب الليبي«.
وذكر نائب رئيس مؤسسة »نيو أميركا« بيتر بيرغن: 
تدخل  ينه  لم  العالم،  في  المنسية  الحروب  إحدى  »إنها 

الناتو الصراع؛ بل عجل بمرحلة جديدة وليبيا اآلن ساحة 
للحرب بالوكالة«.

مقارنة  تلك  القتلى  حصيلة  انخفاض  الباحثون  وأرجع 
انخفاض  إلى  والعراق،  سورية  في  آالف  ستة  من  بأكثر 
التقارير  ضعف  إلى  وربما  ليبيا،  في  السكانية  الكثافة 
الهواتف  أبراج  إن  إذ  الجوية،  الضربات  بشأن  اإلعالمية 
إلى  البالد  وتفتقر  الــصــراع،  في  استهدفت  المحمولة 
الصراع  في  مهما  دورا  لعبت  التي  المراقبة  جماعات 
إلى  أميركا«  و»نيو  »إيــروورز«  دراسة  وخلصت  السوري، 
أن ما يقرب ما يتراوح بين 778 و988 مسحال قتلوا من 
جراء الضربات الجوية التي نفذت في ليبيا في الفترة بين 

سبتمبر 2012 ويونيو 2018.
في  نفذت  الجوية  الضربات  تلك  أن  الدراسة  وأضافت 
مدن بنغازي وسرت ودرنة، وهي مناطق كانت تمثل ذروة 
األطلسي  شمال  حلف  وتدخل  الليبية  الثورة  أثناء  الصراع 
»ناتو« في العام 2011، ورأت الدراسة أن سيطرة تنظيم 
أراض في كل من درنة وسرت في عامي  »داعش« على 
الجوية  الضربات  2015 و2016 ساهمت في زيادة كثافة 

على المدينتين.

وقالت إن أكثر من 132 ضربة جوية تسببت في وفاة 
83 مدنيا نسبت إلى أكثر من طرف في وقت واحد، إذ قد 
آخرون  يلقي  فيما  ضربة  مسؤولية  فرنسا  البعض  يحمل 

باللوم على الجيش الوطني.
وبحسب مؤسسة »نيو أميركا« فقد عمت الفوضى ليبيا 
إلى حد كبير منذ تدخل حلف »ناتو« عام 2011 إذ يتنافس 
والجيش  الوطني  الوفاق  حكومة  هما  رئيسين  طرفين 
الوطني على السلطة، مشيرة إلى أن كال الطرفين ينفذان 
ضربات جوية على مناطق في الداخل، إلى جانب الغارات 

التي تنفذها البلدان التي تدعم كل طرف.
مدنين  قتلى  بوقوع  تفيد  التي  العديدة  التقارير  ورغم 
الوفاق  حكومة  تعلن  فلم  الجوية،  الضربات  تلك  جــراء 
والجيش الوطني أو البلدان التي تدعمهما وقوع وفيات في 
صفوف المدنيين بسبب الضربات التي ينفذونها، مضيفة 
أنه يصعب تحديد مسؤولية كل طرف عن ضربات بعينها 
للتحقق من إدعاءات تضرر المدنيين منها بسبب صعوبة 

الوصول إلى المواقع التي كانت هدفا لتلك الغارات.
وبحسب الدراسة فالحرب الجوية في ليبيا تشارك فيها 
الواليات المتحدة األميركية مستهدفة تنظيمي »داعش« 
و»القاعدة« دعما لحكومة الوفاق الوطني، فيما تنفذ مصر 
في  الوطني  الجيش  دعم  بهدف  جوية  ضربات  واإلمارت 

مجابهة »الميليشيات اإلسالمية«.
تستهدف  جوية  غــارات  بــدورهــا  فرنسا  تشن  فيما 
الجيش  مع  للتعاون  دعمها  معلنة  إسالميين  مقاتلين 
إلى  التزامها  رغم  وذلك  اإلرهــاب،  مكافحة  في  الوطني 

جانب الدول الغربية األخرى بمساندة حكومة الوفاق.
وتسببت الضربات الجوية التي ينفذها الجيش والوطني 
في  ــرى  األخ ــع  األرب ــدول  ال إلــى  إضافة  الوفاق  وحكومة 
وضع هش  من  تعاني  التي  ليبيا  في  الصراع  حدة  زيادة 
للصراع في  تمثل سابقة سيئة  بالفعل، فضأل عن كونها 
به  تصرح  لم  الضربات  تلك  من  كثيرا  أن  إذ  المستقبل، 
الجهات الدولية بما في ذلك األمم المتحدة، وحلف »ناتو« 
في  »ناتو«  تدخل  عند  الحال  كان  كما  العربية  والجامعة 

العام 2011، وفقا للدراسة.
ورأت الدراسة أنه رغم موافقة حكومة الوفاق الوطني 
على الضربات الجوية األميركية، وهو األمر المحتمل كذلك 
بالنسبة لفرنسا، فالفوضى ال تزال تعم سماء ليبيا، ممثلة 
من  كثير  عن  اإلعالن  في  المشاركة  األطراف  تجاهل  في 
الضربات الجوية التي تنفذها وكذلك الوفيات في صفوف 
دولي  ضغط  أي  غياب  عن  فضال  جرائها،  من  المدنيين 

على تلك األطراف للقيام بمثل تلك اإلفصاحات.
ولفتت إلى أن كال من مصر وفرنسا دافعتا عن ضرباتهما 
إن  قائلتين  النفس،  الدفاع عن  الجوية مستخدمتين مبدأ 
أمنهما،  تهدد  إرهابية  جماعات  تستهدف  الضربات  تلك 
تلجأ  لم  التي  لإلمارات  بالنسبة  الوضع مختلف  أن  مضيفة 
في  العسكرية  عملياتها  تستهدف  إذ  الحجة،  تلك  لمثل 
ليبيا تقويض اإلسالميين والتي تنفذ دون موافقة حكومة 

الوفاق، وكذلك دون وجود مبرر لكونها دفاعا عن النفس.
بشأن  شفافية  األكثر  هي  المتحدة  الواليات  إن  وقالت 
الدول  بين  من  ليبيا  في  تنفذها  التي  الجوية  الضربات 
من  البشرية  الخسائر  وإن  الجوية،  الحرب  في  المشاركة 
جراء الضربات األميركية كانت محدودة نسبيا، مرجعة ذلك 
إلى صعوبة التغطية الصحفية في مناطق مثل سرت والتي 
شهدت قدرا كبيرا من الغارات، فضال عن انخفاض قدرات 

المراقبة المحلية بين الليبيين.
وتوصلت الدراسة إلى أن نقص التقارير الدولية بشأن 
الحرب الجوية ساعد في إخفاء حقيقة أن الدولة المتدخلة 
التي  الجوية  الضربات  عن  اإلفصاح  عدم  تختار  ليبيا  في 
تشنها، إذ أن الغارات التي أعلن رسميا عنها أقل من 50 % 

من إجمالي الغارات التي جرى رصدها.

مصراتة،  في  الحربية  المخابرات  قائد  قال 
يقدر  المخابرات  جهاز  إن  شكري،  إسماعيل 
ليبيا  جنوب  في  »إرهابي«   500 نحو  وجود 
القوات  نفذت  حيث  ــاري،  أوبـ من  بالقرب 
الماضي  مارس  في  جوية  ضربة  األميركية 

أودت بحياة عنصرين بتنظيم »القاعدة«.
البريطانية  تليغراف«  »ذا  جريدة  نقلت  و 
ــات  ــوم ــل ــع ــم »ال أن  قـــولـــه  شـــكـــري  ــن  عـ
اإلرهابية  الجماعات  أن  كشفت  االستخباراتية 
شبكات  وتستخدم  مهاجرين  تجند  كانت 
تهريب البشر الدولية نفسها لنقل مقاتليها«.

إما  خيارا  يمنحون  »المهاجرون  وتابع: 
التعرض  أو  البحر(  )في  بالغرق  المخاطرة 
أو  ــا  ــ أوروب إلــى  طريقهم  ــي  ف لــالعــتــقــال 
الكثير  نظير  للقتال  اإلرهابيين  إلى  االنضمام 

من المال«.
األميركية  العسكرية  القوات  قيادة  كانت 
بيان  في  أعلنت  »أفــريــكــوم«،  أفريقيا  في 
مع  بالتعاون  شنت  األميركية  الــقــوات  أن 
دقيقة  جوية  ضربة  الوطني  الوفاق  حكومة 
الرابع والعشرين من  أوباري في  بالقرب من 
بتنظم  »إرهابيين«  مارس أسفرت عن مقتل 
أحد  داؤود،  أبو  موسى  أحدهما  »القاعدة« 
كبار قادة تنظيم »القاعدة« في بالد المغرب 

اإلسالمي.
ــاســم قـــوات »الــبــنــيــان  ــاطــق ب وذكـــر ن

المرصوص«، طه حديد، في تصريح للجريدة 
كانت  »القاعدة«  تنظيم  مثل  جماعات  أن   ،
بجنوب  الشاسعة  المساحات  من  تستفيد 
الصعب  من  »وجدنا  حديد:  وأضــاف  ليبيا. 
الوديان  في  يختبئون  أحيانا  تعقبهم.  للغاية 
وأحيانا أخرى في الجبال. وفي الصحراء تكون 

مركباتهم أخف وأسرع من خاصتنا«.
دائمة  أمــن  قــوات  هناك  »ليس  وتابع: 
على  يسهل  لــذلــك  ــاري  ــ أوب مــن  بــالــقــرب 
حاجتنا  سبب  هو  وهذا  االختباء.  اإلرهابيين 

إلى ضربات جوية أميركية«.
مكافحة  ضباط  عن  تلغراف«  »ذا  ونقلت 
تحقيقات  إن  قولهم  طرابلس  في  اإلرهــاب 
أن  متزايدة  بــصــورة  ترجح  كانت  حديثة 
من  األوامـــر  تتلقى  كانت  مسلحة  عناصر 

بالجيش  عميد  ورد  الجنوب.  في  آخرين 
عدم  سبب  حول  سؤال  على  الليبي  الوطني 
الضربات  من  مزيدا  األميركية  القوات  شن 
الرجال.  من  قليل  عدد  »هذا  قائال:  الجوية 
جميعا  تدميرهم  أميركية  طائرة  شأن  من 

سريعا«.
في  قالت  »أفريكوم«  قيادة  قالت  كانت 
إرهابية  وجماعات  القاعدة  »تنظيم  إن  بيان 
عدم  استغلت  ــش  داع تنظيم  مثل  ــرى  أخ
ليبيا«،  في  شاملة  لرقابة  مناطق  خضوع 
التنظيمات  تلك  ترك  »حال  أنه  على  مشددة 
التسبب  في  تستمر  فقد  مجابهتها،  دون 
وقــوات  المدنيين  صــفــوف  فــي  بــوفــيــات 
المواطنين  ضد  لهجمات  وتخطط  األمــن، 

األميركيين ومصالح الحلفاء في المنطقة«.

القاهرة - الوسط

القاهرة - ترجمة: مريم عبد الغني

<  أثار ضربة جوية سابقة في مدينة سرت.

جماعات إرهابية تجند مهاجرين في جنوب ليبيا
معلومات استخباراتية:

04www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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دراسة: مقتل 387 مدنيـا 
و988 مسلحـا في الحـرب الجوية 

متعدد ة األطراف منذ 2011
أفريكوم«: لم توجد إحصاءات ذات مصداقية لوفيات في صفوف المدنيين جراء العمليات األميركية

2158 غارة جوية نفذتها على األقل 7 أطراف محلية ودولية في ليبيا منذ سبتمبر 2012

واشنطن تشارك في الغارات التي تستهدف »داعش« و»القاعدة« دعما لحكومة الوفاق الوطني

<  شاحنات تقل مهاجرين في جنوب ليبيا.



الدستور  على  االستفتاء  قانون  مشروع  حدد 
بموجبها  تلتزم  التي  الضوابط  مــن  جملة 
المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات في تنظيم 
تقوم  المقبلة،  الفترة  خالل  االستفتاء  عملية 
لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  بموجبها 
قانون  وفق  االستفتاء  عملية  وتنفيذ  ــإدارة  ب
إنشائها خالل مدة ال تتجاوز 30 يوما من تاريخ 

استالمها القانون.
ونصت مسودة مشروع القانون الذي حصلت 
خانة  وضع  على  منه،  نسخة  على  »الوسط« 
المصوت  رأي  كان  حال  في  األسباب  لكتابة 
األربع  الدوائر  القانون نظام  اعتمد  بـ»ال«، كما 
في تنفيذ عملية االستفتاء، تتكون من األقاليم 
وفــزان«،  وبرقة  »طرابلس  الثالث  التاريخية 
الرابعة لليبيين المقيمين  الدائرة  باإلضافة إلى 

في الخارج.
واشترط القانون إلقرار الدستور موافقة ثلثي 

دائرة  كل  في  للمقترعين  الصحيحة  األصــوات 
نتيجة  تحال  أن  على  االستفتاء،  يوم  حدا  على 
للمصادقة  التأسيسة  للهيئة  مباشرة  االستفتاء 
مجلس  ويعتمده  للبالد  دائم  كدستور  عليها 

النواب.
الشعب،  ثقة  الدستور  ينل  لم  حــال  وفــي 
الهيئة  إلى  القانون على ضرورة أن يحال  نص 
إلى  المعدلة  النسخة  وإحالة  صياغته  إلعــادة 
الالزمة لطرحه  اإلجراءات  النواب التخاذ  مجلس 
كما  أيــام،   10 تتجاوز  ال  مدة  خالل  لالستفتاء 
لالستفتاء  طرحه  إعــادة  في  المفوضية  تشرع 

خالل 30 يوما من تاريخ إخطارها.
ــقــانــون ثــالثــة شــروط  ــشــروع ال ــدد م وحـ
الدستور  مشروع  على  التصويت  في  للمشاركة 
تنظم  بعدما  وذلــك  قريبا،  طرحه  المزمع 
وآليات  الناخبين  سجالت  العليا  المفوضية 
وضوابط القيد ومراجعة بياناتها، باإلضافة إلى 
االستفتاء  في  المشاركة  له  يحق  لمن  اشتراط 
أن يكون ليبي الجنسية بالغا سن 18 عاما يوم 

التسجيل، وأن يكون متمتعا باألهلية القانونية 
القومي  الرقم  على  حائزا  يكون  وأن  الكاملة، 

ومقيدا بسجل الناخبين.
كما حدد إجراءات الطعن على أي خرق أو ضد 
أي ناخب أوالطعن على النتائج األولية خالل 48 
المحكمة  ألزمت  كما  الخرق،  وقوع  من  ساعة 
في  الفصل  االستفتاء  مركز  بنطاق  الجزئية 
الطعون خالل ثالثة أيام من تقديمها، كما يحق 
االستئناف على الحكم أمام المحكمة االبتدائية 

خالل 3 أيام أخرى.
وأعطى مشروع القانون الحق لمجلس النواب 
من  اقتراح  على  بناء  االستفتاء  يوم  تحديد  في 
يكون  أن  على  لالنتخابات،  العليا  المفوضية 
يوما واحدا وعطلة رسمية في جميع أنحاء البالد 

وكافة مرافقها.
حال  في  أنه  إلى  المشروع  مسودة  وأشارت 
المراكز،  أحد  في  االستفتاء  عملية  إجراء  »تعذر 
بسبب أعمال شغب أوعنف تعيق االستفتاء، تعلن 
االستفتاء في  آخر ومكان  المفوضية عن موعد 

مدة ال تتجاوز أسبوعا من تاريخ الموعد األول«، 
»المفوضية  إعالن  ضــرورة  أن  على  نص  كما 
النتائج األولية مع نهاية االستفتاء وبما ال يتجاوز 
أجاز  تاريخ االستفتاء«، كما  أيام من  10 عشرة 
يدلوا  أن  يستطيعون  ال  الذين  اإلعاقة  »لذوي 
اصطحاب  االستفتاء،  ورقــة  علي  بأصواتهم 

محطة  رئيس  موافقة  بعد  لمساعدتهم  مرافق 
أكثر من  للمرافق مساعدة  االستفتاء، وال يجوز 

ناخب واحد«.
النتائج  بإعالن  المفوضية  القانون  ــزم  وأل
تاريخ  من  يوما   14 خالل  لالستفتاء  النهائية 
الطعن،  مواعيد  وانقضاء  األولية  النتائج  إعالن 
الرسمية  اإلعــالم  وسائل  مختلف  في  ونشرها 

وعلي موقعها اإللكتروني.
كما منح المفوضية حق حجب نتيجة التصويت 
بأحد مراكز االستفتاء أو إحدي محطاته إذا تبين 
لها وجود خرق لإلجراءات التنفيذية من شأنه أن 
يخل بنتائج عملية االستفتاء، بينما تحدد الالئحة 
التنفيذية  اإلجــراءات  القانون  لهذا  التنظيمية 
المفوضية  مجلس  قرار  إلى  باإلضافة  للحجب، 
إلغاء نتيجة التصويت )كليا أوجزئيا( ألحد مراكز 
الخرق  أن  ثبت  إذا  محطاته  إحدي  أو  االستفتاء 
من شأنه أن يؤثر علي نتيجة االستفتاء، وذلك 
وفق ما تحدده الالئحة التنظيمية لهذا القانون.

للمراقبين  الجواز  عدم  على  القانون  ونص 

أوغير  مباشرة  كانت  طريقة  بأية  التدخل 
والمحطات  المراكز  رؤساء  يتخذه  فيما  مباشرة 
من قرارات وإجراءات تنظيمية، لكن يجوز لهم 
تلتزم  كما  كتابة،  أو  شفاهة  األسئلة  توجيه 
المفوضية بتسهيل مهام المراقبين بما يضفي 
المصداقية ونزاهة عملية االستفتاء، ويجوز لها 
سحب اعتماد المراقبين المحليين والدوليين في 
أي وقت إذا ثبت لها القيام بأي عمل يتعارض 

مع أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية.
وألزم القانون الحكومة باتخاذ كافة اإلجراءات 
الالزمة لتأمين إجراء عملية االستفتاء، من خالل 
تأمين عملية االستفتاء بما يكفل حرية الناخبين 
التغطية  وتوفير  التصويت،  بعملية  القيام  في 
المالية الالزمة بإجراء عملية االستفتاء بناء على 
الميزانية التقديرية المقترحة من قبل المفوضية، 
وإصدار التعليمات والتكليفات للوزارات والهيئات 
التابعة لها ذات العالقة المباشرة وغير المباشرة 
بتقديم الدعم الالزم إلجراء عملية االستفتاء وفقا 

لمتطلبات المفوضية.

تحقيقات05 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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يحق لمن يشارك في االستفتاء أن 
يكون ليبي الجنسية بالغا سن 18 

عاما يوم التسجيل ومتمتعا باألهلية 
القانونية الكاملة وحائزا على الرقم 

القومي ومقيدا بسجل الناخبين

»الوسط« تنشر مالمح مشروع قانون االستفتاء على الدستور
كتابة األسباب في حالة التصويت بـ »ال«

ال يزال ملف الهجرة غير الشرعية يواجه تحديات 
تجاوزها  المتضررين(،  )أكثر  إيطاليا  تحاول 
دولية  حماية  مراكز  بإنشاء  التمسك  من خالل 
ليبيا  ترفضه  الذي  التوجه  وهو  للمهاجرين، 
المجتمع  فيه  يكثف  وقــت  في  قاطع،  بشكل 
واقعية  بتوصيات  للخروج  مساعيه  من  الدولي 

إزاء هذا الملف المعقد.
البداية جاءت بزيارة وزير الداخلية اإليطالي 
واقترح  طرابلس،  اإلثنين،  سالفيني،  ماتيو 
في  مهاجرين  استقبال  مراكز  إنشاء  خاللها 
لقائه  قال خالل  الليبية، حين  الجنوبية  الحدود 
وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبدالسالم عاشور: 
»اقترحنا إنشاء مراكز استقبال تقع على الحدود 
الجنوبية لليبيا«، وفق تغريدة عبر حساب الوزير 
اإليطالي بموقع التواصل »فيسبوك«، الفتا إلى 
إيطاليا  في  المهاجرين  استقبال  »أماكن  أن 
ستكون مشكلة لنا ولليبيا نفسها ألن تدفقات 

الهجرة لن تنقطع«.
المجلس  رئيس  نائب  جدد  ذلك  أعقاب  في 
معيتيق،  أحمد  ــوفــاق  ال لحكومة  الــرئــاســي 
تستقبل  معسكرات  إلقامة  القاطع  ليبيا  رفض 
المهاجرين على التراب الليبي، الفتا إلى أن ليبيا 
هي بلد عبور وليست مصدرا لتدفق المهاجرين، 
يخص  فيما  معا  االتفاق  إلى  األوروبيين  داعيا 

ملف الهجرة.
ورغم وضوح تصريحات سالفيني، لكنه عقد 
مؤتمرا صحفيا فور عودته إلى روما، قال فيه إن 
بإنشاء مراكز  تتعلق  ليبيا كانت  تصريحاته في 
حماية دولية للمهاجرين في »الحدود الخارجية« 
الجنوبية لليبيا وليس داخل التراب الليبي، قائال: 
»عندما كنت أتحدث عن مراكز الحماية وتحديد 
الهوية في الحدود على ليبيا، كنت أعني الحدود 

الخارجية لليبيا«.
وبشأن نتائج زيارته، أشار سالفيني بالقول: 
»نادرا ما وجدت تطابقا في النوايا مثل ما لمسته 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  مع  اليوم 
التي  السلطات  كل  ومع  السراج،  فائز  الوفاق، 
التقيتها«، متابعا: »هناك تشاطر كامل )لوجهات 
بينما ال يمكن قول  ليبيا وإيطاليا،  النظر( بين 
أو  األوروبــي،  واالتحاد  ليبيا  بين  نفسه  الشيء 
بين ليبيا ودول أوروبية أخرى، التي ألحقت الضرر 

بليبيا«.
وخالل مباحثات رئيس المجلس الرئاسي فائز 
الداخلية  وزير  أعلن  سالفيني،  وماتيو  السراج 
اإليطالي عزم بالده لعب دور رائد في الساحة 
السياسية لتعزيز المصالحة واالستقرار في ليبيا، 
الفتا إلى أن »إيطاليا تستطيع فعل ذلك بفضل 
خبرتها، ووجودها في البالد بسفارة تابعة لها، 

وبقائها على المسافة نفسها مع كل األطراف«، 
يودون  اإليطاليين  األعمال  رجال  بأن  منوها 
االستثمار في ليبيا، منوها بأن ليبيا تريد تعزيز 

العالقات مع إيطاليا.
مع  السراج  اتفق  سبق  ما  إلى  وباإلضافة 
لمواجهة  شاملة  صيغة  وضع  على  سالفيني 
االعتبار  في  تأخذ  الشرعية  غير  الهجرة  ظاهرة 
واالقتصادية  األمــنــيــة  المختلفة  أبــعــادهــا 
أهمية  إعطاء  المسؤوالن  أكد  كما  واإلنسانية، 
كبرى لتأمين الحدود الجنوبية عبر برامج لتدريب 
المكانية،  بالتنمية  واالهتمام  الليبية  القوات 
المكتب  وفق  المجلس  بمقر  لقاء  خالل  وذلك 

اإلعالمي للسراج.
المجلس  رئيس  نائب  اقــتــرح  جانبه  مــن 
الرئاسي أحمد معيتيق، تنظيم مؤتمر عن الهجرة 
غير الشرعية في النصف األول من شهر سبتمر 
المقبل، يهدف إلى معالجة ملف الهجرة من خالل 
رؤية ليبية - إيطالية واضحة، مؤكدا أن المؤتمر 
هو حل لهذا الملف الشائك الذي عانت منه ليبيا 
معاناة كبيرة بقدر إيطاليا أو أكثر، مشيدا بدور 

إيطاليا الداعم.
الهجرة  لمكافحة  ليبيا  برنامج  أن  إلى  ولفت 
مع  تتفق  ليبيا  أن  إلى  مشيرا  جاهز،  السرية 
الشركاء األوروبيين في الكثير من وجهات النظر، 
ولكن ترفض بشكل قاطع إنشاء معسكرات على 
التراب الليبي، معربا في الوقت نفسه عن أمله 
في مساعدة الجانب األوروبي خصوصا إيطاليا 
الهجرة،  تدفقات  على  نهائي  بشكل  للقضاء 
موضحا أن المشاركة األوروبية يجب أن تكون 

من خالل البرنامج الليبي.
مع  بالتوازي  األوروبـــي،  االتحاد  أعلن  كما 
الجئين  استقبال  مراكز  إلنشاء  خططا  الزيارة، 
للحد من أزمة الهجرة التي يعقد بشأنها االتحاد 
»ذا  جريدة  لكن  األسبوع،  هذا  طارئا  اجتماعا 
غارديان« البريطانية قالت إن االقتتال للسيطرة 
على موانئ نفطية في ليبيا يمثل عقبات أمام 

هذه الخطط.
وبعد يومين من الزيارة تعهد ماتيو سالفيني، 
بمنح السلطات الليبية 12 قارب دورية وبتدريب 
غير  للهجرة  للتصدي  السواحل  بخفر  طواقم 
الشرعية المنطلقة من الشواطئ الليبية، وفق ما 

ذكرت وكالة »آكي« اإليطالية.
للصحفيين  وأضاف سالفيني، في تصريحات 
روما  في  النواب  بمجلس  مداخلة  هامش  على 
مساء األربعاء: »سيتم منح 12 قارب دورية إلى 
ليبيا مع ما يترتب على ذلك من تدريب للطواقم 

لمواصلة حماية األرواح في البحر المتوسط«.
ولفت إلى أن »إيطاليا دربت 213 ضابطا من 
خفر السواحل الليبي، ويمكن تدريب 300 آخرين 
أنه  إلى  الفتا  األوروبية«،  عملية صوفيا  ضمن 
»استنادا إلى آخر بيانات المنظمة الدولية للهجرة 

التي تم تحديثها في شهر مارس الماضي، يوجد 
ذكور  منهم   91% مهاجر،  ألف   662 ليبيا  في 

و%10 من القصر«.

وثيقة من 10 نقاط
وبعد يوم من زيارة المسؤول اإليطالي، قدمت 
روما وثيقة طرحها رئيس الوزراء جوزيبي كونتي 
في قمة قادة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
غير الرسمية في بروكسل حول المهاجرين، محذرا 
أوروبا أنها أمام تحد حاسم إذا فشلت في تنفيذ 
سياسة فعالة لتنظيم تدفقات الهجرة وإدارتها، إذ 

أنها تخاطر بفقدان كامل البناء األوروبي.
على  »الوسط«  اطلعت  التي  الوثيقة  ودعت 
نسخة منها، وجاءت في 10 نقاط، للتحرك من 
لظاهرة  الهيكلية  اإلدارة  إلى  الطوارئ،  إدارة 
األولية  التدفقات  ضبط  خــالل  من  الهجرة، 
تنظيم  يمكن  ثم  ومن  ــا،  أوروب في  )القدوم( 
التدفقات الثانوية )عمليات النزوح داخل أوروبا( 

في وقت الحق.
مراكز  »إقــامــة  ضـــرورة  على  ــددت  ش كما 
الحماية الدولية في دول العبور، لتقييم طلبات 
اللجوء وتقديم المساعدة القانونية للمهاجرين، 
وأيضا للعودة الطوعية، ولهذا الغرض يجب على 
االتحاد األوروبي العمل مع المفوضية ومنظمة 

الهجرة العالمية«.
وطالبت الوثيقة بتكثيف االتفاقات والعالقات 
بين االتحاد األوروبي والبلدان التي يغادر منها 
المهاجرون، ضاربة مثاال بنجاح الخطة في كل 
من ليبيا والنيجر، اللذين ساعدا في تقليص عدد 
رحالت المغادرة بنسبة %80 خالل العام 2018، 
استقبال  مراكز  إنشاء  ضرورة  على  نصت  كما 
للمهاجرين في عديد البلدان األوروبية لحماية 
نظام  إلى إصالح  باإلضافة  المهاجرين،  حقوق 
خفر  ودعم  الخارجية،  الحدود  وتقوية  دبلن، 

السواحل الليبي.
تمويل  ــادة  ـــ»إع ب أيضا  إيطاليا  وطالبت 
األوروبــي  االتحاد  بين  االستئماني  الصندوق 
السحب على  إجمالي  يبلغ حاليا  )الذي  وأفريقيا 
المكشوف 500 مليون يورو(، وهو ما يؤثر أيضا 

على مكافحة الهجرة غير الشرعية على الحدود 
الليبية - النجيرية.

عقبات أمام الخطة األوروبية
غارديان«  »ذا  لجريدة  تقرير  أبرز  سبق  ما  إزاء 
إلنشاء  أوروبية  خطة  أمام  عقبات  البريطانية 
قالت  حين  ليبيا،  في  مهاجرين  استقبال  مراكز 
إن االقتتال للسيطرة على موانئ نفطية في ليبيا 
يمثل عقبات أمام خطط االتحاد األوروبي إلنشاء 
أزمة  للحد من  البلد  مراكز استقبال الجئين في 
الهجرة التي يعقد بشأنها االتحاد اجتماعا طارئا 

األسبوع المقبل.
ــدة، فــقــد اعــتــرف  ــري ــج وبــحــســب تــقــريــر ال
خطط  بأن  سرا  كبار  أوروبيون  دبلوماسيون 
إحالل االستقرار بليبيا، التي تعتمد عليها اآلمال 
طويلة المدى إلنهاء أزمة الهجرة التي تعانيها 

أوروبا، خرجت عن مسارها بصورة سيئة.
في  يأمل  األوروبي  فاالتحاد  الجريدة،  ووفق 
شمال  في  المهاجرين  الستقبال  مراكز  إنشاء 
أفريقيا، حتى ال ينقل جميع طالبي اللجوء الذين 
البحث  مهمات  أثناء  البحر  من  إنقاذهم  يجري 
تعتمد  المقترحات  أن  إال  إيطاليا،  إلى  واإلنقاذ 
في  السياسية  المصالحة  على  ما  بدرجة  أيضا 
ويجعل  األمن  تعزيز  إلى  ستؤدي  التي  ليبيا، 

المناخ أقل مواءمة لمهربي البشر.
إجراء  خطط  إن  يقولون  دبلوماسيين  لكن 
أقل  تبدو  العام  ليبيا هذا  في  رئاسية  انتخابات 
دامت  معركة  بعد  متزايد  نحو  على  احتماال 
البلد  في  نفطية  موانئ  على  للسيطرة  أسبوعا 
التحتية  بالبنية  جسيمة  أضرار  بإلحاق  وانتهت 

النفطية الحيوية في البلد.
ونقلت الجريدة عن الدبلوماسيين األوروبيين 
قولهم: »إن القتال األخير أظهر كيف أن ليبيا ال 
تزال بعيدة عن المصالحة السياسية، وأوضح أنه 
ال توجد جدوى من تنظيم انتخابات رئاسية إذا 
نتائجها«،  األطراف  تحترم كل  ولم  عنف  شابها 
بين  مصالحة  لتحقيق  الحاجة  أن  إلــى  الفتة 
أي وقت مضى  إلحاحا من  أكثر  الليبيين تصبح 
الوقت  في  األوروبيين  للسياسيين  بالنسبة 
الذي تستجمع فيه الحركات الشعبوية واليمينية 
المتطرفة قواها بتسليط الضوء على قلقها إزاء 

أزمة الهجرة.
لكنها رأت أن »فكرة تدبير مراكز )للمهاجرين( 
بسبب  األوروبيين  الساسة  عديد  ريبة  تثير 
االحتجاز  الموجودة في مراكز  المهينة  األوضاع 
اإلنسان  حقوق  لجنة  رئيس  قال  إذ  ليبيا«،  في 
بانزيري،  أنطونيو  األوروبي،  بالبرلمان  الفرعية 
إن أي تعاون مستقبلي يتحتم أن يكون مشروطا 

بغلق مراكز االحتجاز الحالية.
وقالت المديرة المشاركة لقسم أوروبا ووسط 
ووتــش«،  رايتس  »هيومن  منظمة  في  آسيا 
تثير  األوروبية  الخطة  إن  ساندرالند،  جوديث 
المراكز؟  سيدبر  »من  التساؤالت:  من  مجموعة 
للمنظمات  سيكون  هل  المتاحة؟  الضمانات  ما 
لتلك  الوصول  حق  والمحامين  الحكومية  غير 
ستتم  كيف  االستقبال؟  شــروط  ما  المراكز؟ 
ستكون  هل  الضعيفة؟  المجموعات  حماية 
إلعادة  األشخاص  لدى  حقيقية  احتماالت  هناك 

توطينهم في االتحاد األوروبي؟«.
الصعوبات  إحدى  أن  غارديان«  »ذا  واعتبرت 
تتمثل في أنه سيجري منح عدد أقل نسبيا من 
طالبي  بيانات  معالجة  مراكز  في  اللجوء  طلبات 
من  العظمى  الغالبية  أن  إذ  أفريقيا،  في  اللجوء 
بعد  رفضها  يتم  إيطاليا  في  اللجوء  طلبات 
تقييمها بحجة أن طالب اللجوء هو مهاجر ألسباب 
اقتصادية، وعلى األرجح سيحدث مثل ذلك في 

بلدان مثل النيجر.
وقالت إن ذلك األمر ال يقدم إجابة بشأن ما 
إذ كان طالب اللجوء الذي سيرفض طلبه سيكون 
له الحق في العودة الطوعية إلى بلده أو بدال من 
ذلك السعي للوصول إلى أوروبا بطريقة أخرى، 
الفتة إلى أن المشكلة الحالية األكبر في إيطاليا 
تتمثل في السرعة التي يتم بها تقييم طلبات 
لجوء المهاجرين األفارقة وترحيلهم، وليس عدد 

الوافدين الجدد، الذي يتباطأ بصورة ملحوظة.

القاهرة، طرابلس، روما - الوسط

إيطاليا تتعهد بمنح ليبيا 12 زورقا 
وتدريب 513 ضابطا لمواجهة 

قوارب الهجرة غير الشرعية

ـا في إنشـــاء مراكـــز حمــــاية دوليـــة للمهاجــــرين؟ هـل تنجـح أوروبـ
تعهدات على هامش زيارة سالفيني إلى ليبيا

القاهرة - الوسط 

<  نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، خالل استقباله وزير الداخلية اإليطالي ماتيو سالفيني يوم اإلثنين الماضي

<  سيدات ليبيات يدلين بأصواتهن في استحقاق انتخابي بعد ثورة فبراير
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على  إردوغان،  طيب  رجب  التركي،  الرئيس  حصل 
تفويض سياسي من الشعب التركي لتغيير مالمح 
قيام  منذ  مرة  ألول  البالد  في  السياسي  النظام 
الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك 
قبل أكثر من تسعين عامًا، بعد إعالن فوزه بوالية 
ثانية في انتخابات رئاسية اعتبرت منعطفًا مفصليًا 
في  انتخابات  وأهم  لألتراك  السياسية  الحياة  في 

تاريخ تركيا المعاصر.
 52.7% نحو  أصوات  التركي  الرئيس  نال  فقد 
نسبة  بلغت  انتخابات  في  األتراك،  الناخبين  من 
وكالة  أعلنته  لما  وفقًا   ،87% نحو  فيها  المشاركة 

»األناضول« التركية لألنباء.
المعارض  الحزب  زعيم  أعلن  المقابل  في 
لن  أنه  كيليشدار،  كمال  تركيا،  في  الرئيسي 
في  فوزه  على  إردوغان  طيب  رجب  الرئيس  يهنئ 
االنتخابات األحد، واصفًا إياه بـ»الديكتاتور« وبأنه 

يدير نظام الرجل الواحد.
حصر  طالبًا  االنتخابات  هذه  إردوغان  ودخل 
ومنحه  يديه،  بين  التنفيذية  السلطات  معظم 
صالحيات غير مسبوقة في النظام السياسي الذي 
أقره الناخبون األتراك في تعديالت دستورية وافقوا 

عليها في استفتاء جرى في أبريل 2017.
البرلمان  في  مدعومًا  الرئيس  وسيمضي 
بأغلبية من نواب حزبه »العدالة والتنمية« وحليفه 
النظام  أركان  توطيد  في  القومية«  »الحركة 

الرئاسي الجديد.
أما معارضوه الذين نافسوه على كرسي الرئاسة 
وهم خمسة يمثلون أحزاب المعارضة بكل أطيافها 
فلم يتمكنوا من هزيمته ال في االنتخابات الرئاسية 
وال البرلمانية. أقواهم كان محرم إينجه عن الحزب 
وحصل  أتاتورك،  بوريث  يوصف  الذي  الجمهوري، 

على نسبة %30.6 من مجموع األصوات.
بوضع  بالتعهد  المنافسة  هذه  إينجه  ودخل 
بالنظام  العمل  وإعادة  للبالد  جديد  دستور 
تعليمي  نظام  ووضع  السلطات،  وفصل  البرلماني 
الكردية  القضية  وحل  علماني  ديمقراطي  مجاني 

بما يصون »كرامة األكراد ويبدد مخاوف األتراك« 
على حد تعبيره.

لكن يبدو أن الناخبين األتراك جددوا ثقتهم في 
الرئيس إردوغان وحزبه وحليفهما. فإردوغان الذي 
عامًا   16 منذ  التركية  السياسية  الساحة  على  برز 
كرئيس للوزراء أواًل ثم رئيسًا للجمهورية بعد ذلك 
بالده  في  السياسية  الساحة  على  سيطرته  مدد 

لخمس سنوات أخرى.
وأجري إردوغان تعديالت جوهرية لنظام الحكم 
ضمت إلغاء منصب رئيس الوزراء وتعيين الرئيس 
للرئيس ومنحه  ونواب  وزراء  المسؤولين من  كبار 
حق التدخل في النظام القانوني للبالد وفرض حالة 

الطوارئ.
نموًا  داخليًا  تركيا  شهدت  إردوغان  عهد  وفي 
ما  على  يؤاخذونه  معارضيه  لكن  كبيرًا.  اقتصاديًا 
اعتبروه تضييقًا على الحريات اإلعالمية والسياسية 
بعد المحاولة االنقالبية الفاشلة العام 2016 حيث 

اعتقل أكثر من 60 ألف شخص.
الدول  بعض  مع  تركيا  عالقات  شهدت  كما 
الخليج  دول  وبعض  المتحدة  والواليات  األوروبية 
قضايا  إزاء  وقراراتها  أنقرة  مواقف  بسبب  توترًا 
واألزمة  سورية  في  الحرب  قبيل  من  إقليمية 

الخليجية.

مرحلة جديدة من عمر تركيا
ومع فوز إردوغان، ستكون تركيا على موعد مع بدء 
عليه  ستسير  الذي  الجديد  الرئاسي  النظام  تنفيذ 
80 مليون نسمة. وكشف  البالغ عدد سكانه  البلد 
الذي  الجديد  الرئاسي  النظام  تفاصيل  إردوغان 
عدد  خفض  بينها  من  التغييرات،  عديد  يتضمن 

الوزارات.

دمج للوزارات
الرئيس  عنها  تحدث  التي  التفاصيل  وبحسب 
في  المختلفة  المناصب  على  سيطرأ  التركي، 
سرعة  مقابل  كبير،  انخفاض  التركية  الجمهورية 
اإلنتاج  في  وزيادة  والحلول،  الخدمات  تقديم  في 
الجديد  النموذج  وبحسب  الوقت.  في  والتوفير 
سينخفض عدد الوزارات من 26 إلى 16 بعد دمج 

بعض الوزارات مع بعضها البعض، من أجل إحداث 
مزيد من التنسيق الفعال.

استحداث لجان جديدة
كما سيشهد النظام الجديد إنشاء 9 لجان جديدة، 
وهي: لجنة سياسات اإلدارة المحلية، ولجنة السياسات 
االجتماعية، ولجنة سياسات الصحة والغذاء، ولجنة 
القانون،  سياسات  ولجنة  والفن،  الثقافة  سياسات 
سياسات  ولجنة  والخارجية،  األمن  سياسات  ولجنة 
ولجنة  والتعليم،  التربية  ولجنة سياسات  االقتصاد، 
سياسات العلوم والتكنولوجيا والحداثة، وسيتضمن 
النظام الجديد أيضًا إنشاء 4 مكاتب جديدة ستعمل 

مباشرة مع رئيس الجمهورية.

حصول  ضرورة  على  التركي  الدستور  وينص 
أي حزب على 10 % من التصويت الشعبي لدخول 
الكبيرة.  األحزاب  يحابي  قانون  وهو  البرلمان، 
الشعوب   « حزب  فإن  الحالية  النتائج  وبحسب 
الديمقراطي « سيدخل البرلمان، بعد حصوله على 
نسبة 11.53 %، وكذلك حزب » الخير « الذي حصل 

على 10.6 %.

تحذير المعارضة
واختار كمال كيليشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب 
اينجه  محرم  ديموقراطي(  )اشتراكي  الجمهوري، 
إردوغان. وحصل  االنتخابات في مواجهة  ليخوض 

إال  األصوات  من   30.6% بلغت  نسبة  على  اينجه 
من  ثانية  دورة  إلى  لالنتقال  كافية  تكن  لم  أنها 
إعالن  منذ  له  تصريحات  أول  وفي  االنتخابات. 
السلطات  من  أوغلو  كيليشدار  حذر  إردوغان،  فوز 
التغييرات  بموجب  للرئيس  ستمنح  التي  الجديدة 

الدستورية التي أصبحت سارية.
وقال: »ال يمكنك ان تهنئ شخصًا يضع األجهزة 
ال  يده.  في  والتشريعية  والقضائية  التنفيذية 
تستطيع تهنئة رجل يدافع عن نظام الرجل الواحد. 

نهنئه على ماذا؟!«.
وسيتم بعد هذه االنتخابات االنتقال من نظام 
إردوغان  فيه  يتمتع  رئاسي  آخر  إلى  برلماني 

بصالحيات واسعة.
ولكن وسط مؤشرات على توتر بعد االنتخابات 
كيليشدار  رفض  الجمهوري،  الشعب  حزب  داخل 
أوغلو التلميحات بأن عليه االستقالة وربما تسليم 

رئاسة الحزب إلى إينجه الذي يتمتع بالكاريزما.
في  »الخاسر«  أن  أوغلو  كيليشدار  وأكد 
االنتخابات هو حزب العدالة والتنمية، الحاكم، بعد 
االنتخابات  في  عليها  حصل  التي  األصوات  تراجع 
البرلمانية، إال أنه لم ينتقد حزبه رغم تدني نسبة 

األصوات التي حصل عليها.
والرشى  »الضغوط  أوغلو  كيليشدار  وانتقد 
والتهديدات« خالل الحملة االنتخابية، وفي الوقت 
عملية  في  تزوير  عمليات  رصد  بعدم  أقر  ذاته 
االقتراع نفسها. وأضاف أن »المعركة لم تكن في 

ظروف متكافئة«.
ألردوغان  الرئيسي  المنافس  إنجه  محرم  وأقر 
الجمهوري بهزيمته لكنه وصف  من حزب الشعب 
النظام  إن  وقال  عادلة«،  »غير  بأنها  االنتخابات 
جدًا«  »خطير  اآلن  به  العمل  يبدأ  الذي  الرئاسي 
ألنه يقود إلى حكم الفرد. وقال في مؤتمر صحافي: 
»النظام الجديد الذي يبدأ سريانه من اليوم يشكل 
بالكامل  اآلن  تبنينا  فقد  تركيا،  على  كبيرًا  خطرًا 
االقتراع  نزاهة  في  وشكك  الفرد«.  حكم  نظام 
بقوله: »هذه االنتخابات لم تكن نزيهة. لقد كانت 
االنتخابات  في  إردوغان  فوز  بالدماء«.وأثار  ملوثة 
العالم،  قادة  أبرز  فعل مختلفة من  ردود  الرئاسية 
إذ شدد الرئيس الروسي فالديمير بوتين على أن 
نتائج االنتخابات دليل واضح على النفوذ السياسي 
به  تحظى  الذي  الواسع  والدعم  إلردوغان  الكبير 
االجتماعية  المسائل  إزاء  نهجها  بفضل  قيادته 
موقف  ولتعزيز  تركيا،  تواجهها  التي  واالقتصادية 

البالد على صعيد السياسة الخارجية.
الصينية  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  وأعلن 
و»تحترم  إردوغان  تهنئ  بكين  أن  شوانغ  غينغ 

الخيار الذي قام به الشعب التركي«.
على  كبرى  أهمية  تعلق  الصين  »إن  وقال: 
وتحت  الماضية  السنوات  في  تركيا.  مع  عالقاتها 
الثنائية  عالقاتنا  شهدت  الدولتين  رئيسي  إشراف 
وحققت  تقدمًا  المجاالت  كل  في  بيننا  والتعاون 

الكثير من النتائج اإليجابية«. 

واشنطن–وكاالت

<    الرئيس التركي إردوغان يحيي أنصاره عقب الفوز باالنتخابات الرئاسية

<   سالفيني

<   تظاهرة لليمين الفرنسي المتطرف ضد المسلمين

<   ماكرون

بعد اعتقال مخططين لالعتداء علي مسلمين:

مخاوف فرنسية من ضربات »حركة القوات الفاعلة« املتطرفة
باريس ، وكاالت

ماكرون وسالفيني.. خصومة  على وقع ملف الهجرة

ووزير  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أن  يبدو 
الداخلية اإليطالي ماتيو سالفيني ليسا على وفاق حول 
ال  الرجلين  بين  المتبادل  فالهجوم  المهاجرين،  ملف 
»المتغطرسة«  فرنسا  بأن  إيطاليا  تهديد  فمع  يتوقف، 
تخاطر بأن تصبح »العدو األول« لها في قضايا الهجرة، 
ردًا على تعليقات الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي قال إن 
تدفق المهاجرين على أوروبا تقلص مقارنة مع ما كان 
عليه قبل سنوات قليلة، اندلعت االنتقادات بين الرجلين.

تتلقى  »ال  بالده  أن  أعلن  بدوره  الفرنسي  الرئيس 
ألنها  المهاجرين  ملف  يخص  ما  في  أحد«  من  دروسًا 
الذين  اللجوء  طالبي  عدد  حيث  من  الثانية  »الدولة 
روما  انتقادات  على  ردٍّ  في  العام«،  هذا  استقبلتهم 

للموقف الفرنسي.
ووزير الداخلية اإليطالي ماتيو سالفيني انتقد بشدة 
كانت  »إذا  وقال:  الفرنسي.  الرئيس  »عجرفة«  السبت 
العنجهية الفرنسية تفكر في تحويل إيطاليا إلى مخيّم 
الجئين لكل أوروبا، ربما من خالل دفع بعض اليوروهات 

كبقشيش، فإنها مخطئة تمامًا«.
وإسبانيا،  فرنسا  اقتراح  على  ردًا  سالفيني  وجاء كالم 
يتم  األوروبية«  األراضي  على  مغلقة  »مراكز  إنشاء 
المهاجرون  فيها  لينتظر  أوروبية«،  بـ»أدوات  تزويدها 
درس ملفاتهم. ونقلت الناطقة باسم سالفيني عنه قوله: 
»ندعوه )ماكرون( إلى وقف الشتائم وإلى إثبات سخائه 
الكثيرة  الفرنسية  األبواب  فتح  خالل  من  أعمال  عبر 

والتوقف عن قمع نساء وأطفال ورجال في فانتيمي«على 
الحدود بين فرنسا وإيطاليا. وهذه ليست المرة األولى 
الفرنسي.  والرئيس  فرنسا  سالفيني  فيها  ينتقد  التي 
تصريحات  بعد  فرنسا  بـ»نفاق«  ندد  سالفيني  وكان 
لألخيرة انتقدت فيها إيطاليا لرفضها فتح ابوابها مؤخرا 
لسفينة »أكواريوس« وعلى متنها أكثر من 600 مهاجر.

الداخلية  وزير  واعتبر  يتوقف،  لم  المتبادل  والهجوم 
اإليطالي سالفيني، اإلثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الوزراء  رئيس  من  15 ضعفًا«  بـ  أكثر  »شريرًا  ماكرون 

المجري فيكتور أوربان، الذي رفض استقبال الجئين.
عدة  تصفه  الذي  أوربان  إن  لي  »يقولون  وأضاف: 
التزاماته  يحترم  ال  واحد،  رقم  العدو  بأنه  إعالم  وسائل 
باستقبال 300 شخص، لكن فرنسا مع رئيسها الصالح 
ماكرون ال تفي بالتزاماتها بالنسبة لتسعة آالف شخص. 
بالتالي إن كان أوربان شريرًا فإن ماكرون شرير أكثر منه 

بـ15 ضعفًا«.

حظر 5 دول مسلمة من دخول أميركا..

املحكمة العليا تنتصر لترامب وتؤيد مرسوم الحظر
واشنطن ، وكاالت

روما ، وكاالت

منحت المحكمة العليا في الواليات المتحدة انتصارًا 
واضحًا للرئيس األميركي دونالد ترامب بعد معركة 
قضائية، بعد أن أقرت الثالثاء مرسومه المناهض 

للهجرة.
الذي اتخذ بغالبية خمسة قضاة  القرار  ويصدق 
مقابل أربعة، على هذا المرسوم الذي يحظر بشكل 
دائم على مواطني ست دول، خمس منها مسلمة، 
إلى  ترامب  وسارع  المتحدة.  الواليات  دخول 
الترحيب في تغريدة على »تويتر« بـ»نصر عظيم« 
للشعب األميركي بعد »أشهر من الهستيريا« من 

جانب وسائل اإلعالم والديمقراطيين.
وافقت  العليا  المحكمة  »إن  بيان:  في  وقال 
األمن  للدفاع عن  للرئيس  الواضحة  السلطة  على 
الحكم هو كذلك  المتحدة.. هذا  للواليات  القومي 
لحظة تبرئة عقب أشهر من التعليقات الهستيرية 
الذين  الديموقراطيين  والسياسيين  اإلعالم  من 
وبالدنا«.  حدودنا  لتأمين  الالزم  فعل  يرفضون 
سيادة  عن  سأدافع  رئيس،  أنني  »طالما  وأضاف: 

وأمن الشعب األميركي«.
وصول  حول  النقاش  خضم  في  القرار  وصدر 
الحدود  إلى  الالتينية  أميركا  من  المهاجرين 
التراجع  على  ترامب  أجبر  حين  في  المكسيكية، 
إلى  أدت  التي  المطلق  التسامح  عدم  سياسة  عن 

انفصال العائالت.
صاغه  الذي  قرارها  في  العليا،  المحكمة  وتعتبر 
رئيسها جون روبرتس، أن الرئيس لم يفعل سوى 
استخدام صالحياته بطريقة شرعية في ما يخص 

الهجرة.
هو  المحكمة،  قرار  حوله  يتمحور  الذي  والنص 
المسودة الثالثة لمرسوم أحدث صدمة عالمية بعد 
أن بدأ البيت األبيض تطبيقه بشكل مفاجئ في 27 
يناير 2017، بعد أسبوع على تسلم ترامب مهامه.

وتنص النسخة األخيرة من المرسوم على »إغالق 
شخص،  مليون   150 نحو  أمام  األميركية  الحدود 
من اليمن وسورية وليبيا وإيران والصومال وكوريا 

الشمالية«.
ضد  »مرسوم  أنه  النص  معارضو  واعتبر 

المسلمين«، وهو اتهام رفضته اإلدارة بشدة.

إرهابيون أجانب
أبريل،  النص في  الرسمية حول  الجلسة  وخالل 
أعرب قضاة المحكمة العليا التقدميون األربعة عن 
المرسوم  بأن  أفادت  التي  االتهامات  إزاء  قلقهم 
الدستور  يحظر  حين  في  المسلمين،  يستهدف 

األميركي التمييز على أساس ديني.
مرافعة  القاضية سونيا سوتومايور، في  وكتبت 
تؤكد عدم موافقتها على المرسوم، أن أي مراقب 
المرسوم  وراء  من  الدافع  أن  سيستنتج  موضوعي 
هذه  وكانت  المسلمين.  ضد  مسبقة  أفكار  وجود 
القضية على األرجح األكثر أهمية بالنسبة للمحكمة 
العليا هذه السنة. وطالما أعلن ترامب منذ وصوله 
إلى البيت األبيض ان لديه حرية التصرف في تقييد 
األمر  أن  رأى  إذا  المتحدة  الواليات  إلى  الوصول 

ضروري للحفاظ على األمن القومي.
دخول  منع  هدفه  المرسوم  أن  على  ويشدد 
منذ  لكن  المتحدة.  الواليات  أجانب«  »إرهابيين 
أخطر  ارتكبت   ،2001 سبتمبر   11 اعتداءات 
قبل  من  أما  المتحدة  الواليات  في  الهجمات 
بلدان  من  ليسوا  أشخاص  قبل  من  أو  أميركيين 

يشملها المرسوم.

والية رئاسية .. أم تفويض جديد؟

صالحيات واسعة إلردوغان.. واملعارضة تشكك في نزاهة االنتخابات

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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بفرنسا  على  جديد  من  بظاللها  تلقي  األمنية  المخاوف  عادت 
بعد أن اعتقلت السلطات الفرنسية عشرة أشخاص يشتبه في 
أجهزة  قادتها  عملية  في  المتطرف  اليمين  بأقصى  ارتباطهم 
فرنسا،  في  مناطق  عدة  في  متزامن  بشكل  اإلرهاب  مكافحة 
ضد  العتداء  التحضير  بصدد  كانت  المجموعة  أن  ويعتقد 
متخصصون  ويعتقد  عدة مصادر.  بحسب  فرنسا  في  مسلمين 
قد تضرب في  المجموعات  بأن هذه  تنبئ  االعتقاالت  أن هذه 

فرنسا في أي وقت.
نفذت  التي  الفرنسي  الداخلية  االستخبارات  جهاز  حملة 
رهن  إيداعهم  تم  الذين  األشخاص  هؤالء  اعتقال  عن  أسفرت 
قبل  اإلثنين،  اإليقاف،  وتمديد مدة  األحد،  االحتياطي  التوقيف 

توجيه التهم إليهم.
إف  »آ  تسمية  عليها  أطلقوا  خلية  كونوا  الذين  المتهمون 
)حركة  أوبيراسيونيل«  فورس  دي  لـ»آكسيون  اختصار  في  أو« 
أفرادها في عدة مناطق في فرنسا  اعتقال  الفاعلة( تم  القوات 

بينها جزيرة كورسيكا.
منذ  الشديدة  األمنية  للمراقبة  تخضع  المجموعة  وكانت 
من  قائمة  وتحديدها  لمساجد  بمعاينات  قيامها  بعد  أسابيع، 
معتقلين  إلى  إضافة  استهدافهم،  تعتزم  متشددين  أئمة 
اختيارهن  تم  السجون، وحتى نساء محجبات  غادروا  إسالميين 

بشكل عشوائي.
الثالثينات  بين  أعمراهم  تتراوح  أفراد  من  الخلية  وتتكون 
الخلية متقاعد من  أمرأة، ويترأس هذه  بينهم  والستينات من 
شارونت،  توناي  بمدينة  باريس  ضواحي  في  يعيش  الشرطة 
وذكرت بلدية المكان أنه عمل مساعدًا في أحد مراكز االقتراع 
حزب  لصالح  األخيرة  الفرنسية  الرئاسية  االنتخابات  خالل 
االنتخابات  الوطنية«، وكذلك خالل  المتطرف »الجبهة  اليمين 

التشريعية في 2017.
إال أن مصدرًا في حزب الجبهة الوطنية، الذي غير اسمه إلى 
قائمة  ضمن  ليس  الشخص  هذا  أن  أكد  الوطني«،  »التجمع 

المنخرطين في الحزب وال حتى من المتعاطفين معه.

صعوبة المراقبة
المتخصص في حركات اليمين المتطرف، ستيفان فرانسوا، قال 
أجهزة  مراقبة  إن  فرنسية  محلية  لقناة  تصريحات صحفية  في 
االستخبارات الفرنسية للمجموعات المتطرفة مهمة صعبة نظرًا 
لتوزعها في عدة مناطق في البالد، وتعدد األيديولوجيات التي 

المجموعات تعمل غالبًا بشكل  تتبناها كل منها. كما أن هذه 
االستخبارات  أجهزة  على  ويصعب  رسمي،  وغير  سري  شبه 
المجموعات  هذه  تجنبت  إذا  خصوصًا  متابعتها،  الفرنسية 
بينها  ما  في  للتواصل  الحديثة  االتصال  وسائل  استخدام 

كاإلنترنت مثاًل.
ويضيف المتخصص أن هذه المجموعات قد تضرب يومًا ما 

وقد يصعب على األجهزة األمنية تجنب ذلك.
المرتبطين  تشددًا  األكثر  األشخاص  عدد  الخبير  ويقدر 
بحركات أقصى اليمين المتطرف في فرنسا بثالثة آالف شخص، 
من بينهم نحو 1000 شخص على درجة من التصميم لترجمة 

<   ترامب

المتطرف  اليمين  مجموعات  أن  مضيفًا  أفعال،  إلى  تطرفهم 
القرن  ستينات  منذ  عسكري  شبه  بشكل  تتدرب  ما  كثيرًا 
الماضي، ويحمل أفرادها أسلحة قانونية وهم غالبًا عسكريون 

شرطيون وصيادون يرتادون ميادين الرماية.

ارتفاع اإلسالموفوبيا
إعالن كشف هذه الخلية ومخططها الذي يستهدف المسلمين 
قلقه  عن  للتعبير  اإلسالمية  للديانة  الفرنسي  بالمجلس  دفع 
الذين  فرنسا  في  المسلمين  المواطنين  سالمة  إزاء  العميق 
من  كذلك  والتخوف  شخص  ماليين  ستة  بنحو  عددهم  يقدر 

استهداف مراكز دينية من بين 2500 مركز موزعة في البالد.
ويندد رجال دين مسلمون بارتفاع نسبة اإلسالموفوبيا في 

فرنسا بعد االعتداءات الجهادية.
بأن  ذكري،  اهلل  عبد  اإلسالموفوبيا،  مرصد  رئيس  وصرح 
أجواء معاداة اإلسالم الحالية في فرنسا قد تدفع إلى االنتقال 
ومؤسسات  مسلمين  ضد  االعتداءات  ارتكاب  مرحلة  إلى 

إسالمية.
وأعلن المجلس الفرنسي للديانة اإلسالمية عزمه االنضمام 

إلى االدعاء في هذه القضية لالطالع على حيثياتها.
السابق،  الفرنسية  الداخلية  االستخبارات  جهاز  مدير  وكان 

أقصى  بين  »مواجهة  من  خشيته  عن  أعرب  كلفار،  باتريك 
أمام  مغلقة  استماع  جلسة  خالل  اإلسالمي«،  والعالم  اليمين 

لجنة تحقيق برلمانية حول اعتداءات بباريس في 2015.
وقال خالل هذه الجلسة: »سيكون من الواجب علينا في وقت 
بمجموعات  لالهتمام  الالزمة  اإلمكانات  نوفر  أن  األوقات  من 

متطرفة أخرى، فالمواجهة صارت حتمية«.
»القلق  عن  اإلثنين،  المسلمين،  الفرنسيين  ممثلو  وأعرب 
الشديد« بعد إعالن اعتقال عشرة أشخاص من أقصى اليمين 
بحق  عنف  أعمال  الرتكاب  بتخطيطهم  يشتبه  المتطرف، 

المسلمين.
وسلطت هذه االعتقاالت الضوء على أقصى اليمين المتطرف 
ضربت  التي  »المتطرفة«  الهجمات  أثر  نفوذه  تنامى  الذي 
باريس بشكل خاص خالل السنتين الماضيتين، واوقعت أكثر 

من مئتي قتيل.
عن  اإلثنين،  اإلسالمية،  للديانة  الفرنسي  المجلس  وعبر 
إزاء سالمة نحو ستة ماليين مسلم يعيشون  العميق«  »القلق 
في فرنسا، وتخوف من تعرض نحو 2500 مركز ديني إسالمي 

في البالد لالعتداء.
الداخلية جيرار كولومب باتخاذ »كل  المجلس وزير  وطالب 
المقرر  االعتقاالت. ومن  المناسبة« بعد هذه  الحماية  إجراءات 
أن يستقبل الوزير الفرنسي ممثلين عن المجلس عصر اإلثنين.

االنتقال إلى الفعل
ومع أن عدد األعمال المناهضة لإلسالم التي سجلت العام 
تراجع  بسبب  خصوصًا   ،2016 بالعام  مقارنة  تراجعت   2017
هذا  في  تدخل  التي  العنف  أعمال  فإن  البسيطة،  التهديدات 

اإلطار ازدادت من 67 إلى 72 عماًل.
ويندد رجال دين مسملون ومسؤولون عن جميعات بارتفاع 

نسبة »اإلسالموفوبيا« بعد موجة االعتداءات الجهادية.
وقال رئيس المرصد ضد اإلسالموفوبيا عبداهلل ذكري »لم 
أتفاجأ بحملة االعتقاالت هذه ألن أجواء اإلسالموفوبيا الحالية 
تشجع االنتقال إلى الفعل«، في إشارة إلى االنتقال إلى ارتكاب 

اعتداءات تستهدف مسلمين أو مؤسسات إسالمية.
أن »عدم  لجنة مناهضة اإلسالموفوبيا في فرنسا  واعتبرت 
السلطات  تحرك  وعدم  اإلسالموفوبي،  للخطاب  أهمية  إعطاء 
األيديولوجي  العنف  يغذيان  الحزم،  من  يكفي  بما  الرسمية 

ويتيحان االنتقال إلى الفعل«.
مارين  المتطرف  اليميني  الوطني  التجمع  زعيمة  وحذرت 
لوبن من إقامة »أي رابط« بين األشخاص المعتقلين وناشطي 
حزبها. كما قال نيكوال باي العضو في المجلس التنفيذي لحزب 

لوبن: »لقد نددنا بشكل دائم باي استخدام للعنف«.
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إصرار إماراتي على انسحاب الحوثيين

املعارك تشعل »الحديدة« اليمنية.. وكارثة إنسانية تنتظر 600 ألف شخص باملدينة
بمحافظة  المتبادل  والقصف  القتال  حدة  تصاعدت 
الحديدة اليمنية على مدار األسبوع، وأسفرت المعارك عن 
مقتل نحو 55 شخصًا في غارات وقصف متبادل في محافظة 
الحديدة اليمنية، بينهم 14 لقوا حتفهم في غارتين الثالثاء.

ووقعت أعمال العنف الجديدة عشية توجه مبعوث األمم 
المتحدة لليمن، مارتن غريفيث إلى عدن، العاصمة الموقتة 
للسلطة المعترف بها دوليًا، الستئناف محادثاته مع أطراف 
النزاع في هذا البلد سعيًا إليجاد حل سياسي يجنب مدينة 

الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل االسم ذاته.
13 يونيو  الموالية للحكومة أطلقت في  القوات  وكانت 
بمساندة اإلمارات، الشريك الرئيسي في التحالف العسكري 
البحر األحمر باتجاه  السعودية، هجومًا على ساحل  بقيادة 
والمواد  المساعدات  غالبية  عبره  تمر  الذي  الحديدة  ميناء 

التجارية إلى البلد الغارق في نزاع مسلح.
التحالف  يعتبره  الذي  الميناء  على  الحوثيون  ويسيطر 
األحمر.  البحر  األسلحة ولمهاجمة سفن في  لتهريب  ممرًا 
الواقع  المدينة  الذي بلغ مطار  الهجوم  التحالف أن  ويؤكد 
في جنوبها، لن يتوقف إال في حال انسحاب المتمردين من 

المدينة ومينائها.
القوات  في  مصادر  عن  برس«  »فرانس  وكالة  ونقلت 
الماضية  األيام  تبادلت  القوات  أن هذه  للحكومة  الموالية 
الجراحي  منطقتي  في  المتمردين  مع  المدفعي  القصف 

والتحيتا جنوب مدينة الحديدة، وفي المطار. 
الحديدة  مدينة  جنوب  زبيد  منطقة  طريق  صصوعلى 
ما  الثالثاء  آلية عسكرية  جويتان  غارتان  استهدفت  أيضًا، 
أدى إلى مقتل ستة متمردين كانوا على متنها، كما ُأصيبت 
ما  حسب  أشخاص،  ثمانية  فيها  قتل  مدنية  ركاب  حافلة 

أفادت مصادر طبية ومحلية في المنطقة.
مدينة  باتجاه  الحكومية  القوات  هجوم  بداية  ومنذ 
بحسب  شخصًا،   429 قتل  أسبوعين،  نحو  قبل  الحديدة 

المصادر الطبية والمحلية في محافظة الحديدة.
وسبب تصاعد وتيرة القتال في الحديدة بين الحوثيين 
من  المدعومة  للحكومة  الموالية  والقوات  جهة،  من 
التحالف بقيادة السعودية من جهة أخرى، في تفاقم معاناة 
عدد  المتحدة  األمم  وقدرت  سكانها.  من  ألف   600 نحو 
النازحين من المدينة المطلة على البحر األحمر، بما ال يقل 

عن 50 ألف شخص توجه أغلبهم نحو صنعاء.
حاصرت المعارك وقصف التحالف الذي تقوده السعودية 
ضد الحوثيين في اليمن، الذي ال يهدأ على الحديدة، مئات 
اآلالف من السكان الذين يعجز الكثير منهم عن الفرار من 
النظيفة،  المياه  في  حادًا  نقصًا  أيضًا  تعاني  التي  المدينة 

فضاًل عن انقطاع الكهرباء.
في  الدائر  القتال  من  الفرار  في  األسر  بعض  ونجحت 
يسيطر  التي  صنعاء  بالعاصمة  للسالمة  طلبًا  الحديدة 
عليها الحوثيون، بينما اتجه آخرون إلى ريمة ووصاب، وهي 
الحكومة  سيطرة  خارج  الواقعة  المناطق  ضمن  تقع  أيضًا 

المعترف بها دوليًا.
قلة  الفرار ألسباب مثل  في  األسر  تلك  وتعجز عدد من 
أخرى.  شخصية  ومسائل  العمل  التزامات  بسبب  أو  المال 
ورفع السائقون الذين ينقلون الفارين من الحديدة األجرة 

إلى أكثر من مثليها منذ بدء المعركة.
طالت  التي  األضرار  هي  المياه  نقص  سبب  ولعل 
حفر  بسبب  إنها  اإلغاثة  موظفو  يقول  التي  األنابيب، 
مسؤولين  إلى  الوصول  يتسن  الخنادق.ولم  الحوثيين 

حوثيين للتعليق.

600 ألف شخص
التي  العسكرية  الحملة  أن تسبب  المتحدة  األمم  وتخشى 
الذي  البلد  في  كارثة  وقوع  في  العربي،  التحالف  يقودها 
يعاني أزمة إنسانية هي األسوأ في العالم، حيث يعتمد22 
مليون  نحو8.4  بات  فيما  المساعدات  على  يمني  مليون 

نسمة على شفا المجاعة.
األحمر،  البحر  على  المطل  الحديدة  ميناء  ويعتبر 
شريان الحياة الرئيسي لسكان المنطقة. ويقطن المدينة 

نفسها600 ألف شخص.
في  اإلنسانية  للشؤون  المتحدة  األمم  منسقة  وقالت 
سوء  من  مرتفعة  مستويات  »نرصد  غراندي،  ليز  اليمن، 
التغذية«. وتابعت: »من بين كل األمور التي نخشاها، ال 
الكوليرا...ربما  تفشي  احتمال  اآلن من  أهمية  أكثر  شيء 

يتأثر مئات اآلالف«.
البرق«  »بسرعة  الكوليرا  انتشار  من  غراندي  وحذرت 
إذا انهارت شبكة المياه وما لم يتم اتخاذ إجراء للتصدي 

للوضع على الفور.
خاصة  مولدات  منذ2015  الحديدة  سكان  ويستخدم 
القوات  الذي شنته  الهجوم  الكهرباء. لكن  للحصول على 
هذا  العربي  التحالف  من  والمدعومة  للحكومة  الموالية 

الشهر، جعلهم يواجهون صعوبة في الحصول على وقود 
الديزل الضروري لتشغيلها.

لتتجاوز  صيًفا  اليمن  في  الحرارة  درجات  وترتفع 
إلى  يساعد  قد  ما  وهو  الظل،  في  مئوية  درجة  األربعين 

جانب نقص المياه النظيفة في تفشي األمراض.
عسكرية  بعملية  العربي  التحالف  تعهد  المقابل،  في 
وسط  دخول  دون  الميناء  على  للسيطرة  سريعة 
المدنيين  صفوف  في  الخسائر  لتقليل  وذلك  المدينة، 

األساسية. السلع  تدفق  على  والحفاظ 
الدولية  اللجنة  في  المسؤول  قاسم  محمد  وأعلن 
موظفو  كان  بينما  الحديدة،  في  األحمر«  لـ»الصليب 
اإلغاثة يوزعون أكياسًا من الطعام في إحدى المنشآت، 

المدينة. إلى مدارس  النازحة  نقل عشرات األسر 
على  للحصول  تنتظر  كانت  بينما  امرأة  وأشارت 
حصتها »هربنا بما علينا من مالبس فقط«. كما قدرت 

النازحين  المتحدة للشؤون اإلنسانية عدد  منسقة األمم 
ألفًا و60ألف شخص.و يتراوح بين50  الحديدة بما  من 

القتال  تصاعد  إن  العالمي  األغذية  برنامج  وقال 
مليون  إلى1.1  يصل  ما  حصار  أو  نزوح  في  يتسبب  قد 
مساعدة  إلى  بحاجة  هم  الذين  الحديدة،  في  شخص 

عاجلة. غذائية 

متفائلون
ضمن  متجانسة  غير  قوى  ثالث  جمعت  اإلمارات  وكانت 
أجل  من  اليمنية«  »المقاومة  مسمى  تحت  واحدة  قوة 
مدينة  باتجاه  لليمن  الغربي  الساحل  في  العملية  شن 

الحديدة.
التي  الحديدة  مدينة  على  السيطرة  تمت  حال  وفي 
أكبر  ذلك  فسيكون  شخص،  ألف   600 نحو  يسكنها 
في  دوليًا  بها  المعترف  السلطة  لقوات  عسكري  انتصار 
خمس  القوات  هذه  استعادة  منذ  المتمردين،  مواجهة 

.2015 الحوثيين في  أيدي  محافظات من 
وشددت اإلمارات، يوم الثالثاء، على أن التحالف الذي 
الحديدة قبل نحو أسبوع، لن  أعلن السيطرة على مطار 
يبقي  المدينة  ميناء  نحو  التقدم  لوقف  حل  بأي  يقبل 

األشكال. من  بأي شكل  المدينة  في  المتمردين  على 
الدولي  التعاون  لشؤون  الدولة  وزيرة  وقالت 
»نحن  الثالثاء:  للصحفيين  الهاشمي  ريم  اإلماراتية 
لكنها  السياسية«.  بالعملية  ونؤمن  متفائلون 
في  الحوثيون  به  يكون  وضع  تخيل  يمكننا  »ال  أكدت: 

المدينة«.
عدن،  إلى  غريفيث  زيارة  عشية  التصريحات  وجاءت 
عبد  به  المعترف  الرئيس  يلتقي  أن  المتوقع  من  حيث 
الخاضعة  صنعاء  إلى  زيارة  بعد  هادي،  منصور  ربه 

المتمردين. لسيطرة 
المبعوث  »يواصل  فريقه  عن  صادر  بيان  وقال 
مواجهة  الحديدة  لتجنيب  مساعيه  اليمن  إلى  الخاص 
أن  مضيفًا  السياسية«،  المفاوضات  واستئناف  عسكرية 
الرامية  األخيرة  جهوده  »على  هادي  سيطلع  غريفيث 
إلى  والعودة  العسكري  التصعيد  من  المزيد  تجنب  إلى 

المفاوضات«. طاولة 
المتمردين  بين  حربًا   2014 منذ  اليمن  ويشهد 
مع  تصاعدت  لهادي،  الموالية  والقوات  الحوثيين 
مارس  في  عسكري  تحالف  رأس  على  السعودية  تدخل 
تمكن  بعدما  دوليًا  بها  المعترف  للحكومة  دعمًا   2015
البالد  السيطرة على مناطق واسعة من  المتمردون من 

صنعاء. العاصمة  بينها 
وأدى النزاع إلى مقتل نحو عشرة آالف شخص في ظل 
العالم  في  األسوأ  المتحدة  األمم  تعتبرها  إنسانية  أزمة 
في  الحديدة  محافظة  في  العنف  أعمال  ودفعت  حاليًا. 
يونيو  في  النزوح  إلى  شخص  ألف   32 نحو  اليمن  غرب 
ثالثة  من  أكثر  بينهم  المتحدة،  األمم  بحسب  الحالي، 

المحافظة. مركز  الحديدة،  مدينة  في  شخص  آالف 

استياء عارم بالمغرب

السجن 20 سنة لقادة »حراك الريف«

تسبب حكم القضاء المغربي على زعيم »الحراك« ناصر الزفزافي 
بتهمة  دانهم  بعدما  سنة   20 لمدة  بالحبس  رفاقه  من  وثالثة 
داخل  عارم  باستياء  الدولة«،  بأمن  تمس  مؤامرة  في  »المشاركة 
تتراوح  لفترات  بالسجن  آخرين  متهمًا   49 على  حكم  فيما  المغرب، 

بين عام و15 عامًا.
وبعد محاكمة استمرت تسعة أشهر، قضت المحكمة، الثالثاء، على 
كل من ناصر الزفزافي )39 عامًا(، ونبيل أحمجيق، الرجل الثاني في 
الحراك، وسمير إغيد ووسيم البوستاتي، بالسجن مع النفاذ لمدة 20 

سنة.
الحسيمة  مدينة  الريف«  بـ»حراك  يعرف  ما  احتجاجات  وهزت 
ونواحيها )شمال( على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017. 
وقد خرجت أولى التظاهرات في الحسيمة احتجاجًا على حادث أودى 
وتحسين  باإلصالحات  وطالبت  فكري.  محسن  السمك  بائع  بحياة 

المستوى المعيشي واإلنماء، بحسب »فرانس برس«.
2017. ودانت  الزفزافي كـ»زعيم الحراك«، وُاعتقل في مايو  وبرز 
من  كاًل  الدولة،  بأمن  للمس  بالتآمر  أيضًا  تتعلق  بتهم  المحكمة، 
عليهم  وحكمت  أدهشور،  وزكريا  بوهنوش  ومحمد  حاكي  محمد 
من  ثالثة  مجموعة  على  حكمت  حين  في  عامًا،   15 لمدة  بالحبس 

سبعة أفراد بالسجن لمدة 10 أعوام.
وطالت األحكام 53 شخصًا، وتراوحت األحكام األخرى تراوحت بين 
السجن لمدة خمسة أعوام وعام واحد، وتضمنت األحكام دفع غرامات 
في  بالمشاركة  تتعلق  خطورة  أقل  بتهم  هؤالء  إدانة  وتمت  مالية. 
تظاهرات غير مرخصة وإهانة أفراد القوات العمومية أو انتحال صفة.
وأصدر القاضي في غرفة الجنايات في محكمة االستئناف في الدار 
منتصف  منذ  يحاكمون  الذي  المتهمين  غياب  في  األحكام  البيضاء 
ما  مقاطعة  الجاري  يونيو  منتصف  منذ  قرروا  الذين   ،2017 سبتمبر 
أمام  أخيرة  كلمة  إلقاء  رفضوا  كما  محاكمتهم.  جلسات  من  تبقى 

المحكمة، والتزم الدفاع عنهم الصمت انسجامًا مع هذا القرار.

أحكام قاسية
بأنها  الدفاع، األحكام  المحامية سعاد براهمة من هيئة  ووصفت 
امتحان الحترام حقوق  »الدولة كانت في  أن  »قاسية جدًا«، معتبرة 

اإلنسان وحرية التعبير واستقالل القضاء، لكنها مع األسف فشلت«.
بعد  األحكام  استئناف  تطلب  سوف  الدفاع  هيئة  أن  وأوضحت 
لكون  الدفاع  هيئة  من  آخر  محاٍم  وأسف  موكليها.  مع  التشاور 
طيلة  سجلناها  التي  الخروقات  عديد  باالعتبار  تأخذ  لم  »المحكمة 
األحكام  هذه  تزيد  أن  من  محذرًا  وتابع  المحاكمة«،  هذه  مجريات 

التوتر في المنطقة.

وما أن بدأ القاضي بنطق أحكام اإلدانة حتى تعالت صرخات بعض 
أقارب المتهمين الذين حضروا الجلسة وانهار بعضهم لدى سماعه 

العقوبات، في أجواء غلب عليها التوتر واالنفعال.
بينما رفع بعض النشطاء، عند مدخل المحكمة، شعارات تضامنية 
قادة  وأنكر  الزفزافي«.  الريف« و»كلنا  بينها »عاش  المحكومين  مع 
أثناء  إليهم  الموجهة  االتهامات  كل  الزفزافي  رأسهم  وعلى  الحراك 
القاضي على مدى أشهر، مؤكدين أن »الحراك« كان  أمام  مثولهم 
سلميًا وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجًا على الفساد وللمطالبة بإنماء 

المنطقة.

أحكام مخففة
المدني،  للطرف  الممثل  المحامي محمد كروط  المقابل، وصف  في 
األحكام بـ»المخففة مقارنة مع التهم الموجهة للمالحقين والعقوبات 
التي ينص عليها القانون«، علمًا بأن بعض تلك العقوبات تصل إلى 

اإلعدام في القانون الجنائي المغربي.
وكان دفاع الطرف المدني الذي يمثل الدولة في هذه المحاكمة، أكد 
في وقت سابق إصابة أكثر من 600 رجل أمن وتسجيل خسائر مادية 
طوال  ونواحيها  الحسيمة  مدينة  شهدتها  التي  االحتجاجات  أثناء 

أشهر.
وأكدت النيابة العامة في مرافعاتها، األسبوع الماضي، االتهامات 
الموجهة لقادة الحراك بـ»التآمر من أجل المس بأمن الدولة وتلقي 
الخارج ينشطون ضمن حركة تسعى لفصل  أموال من أشخاص في 

الريف عن المغرب«.
واستثنت المحكمة، في وقت سابق هذا األسبوع، الصحفي حميد 
المهداوي من قائمة المتهمين الذين تمت إدانتهم، ويتوقع صدور 
الجلسات  يقاطع  لم  الذي  الوحيد  وهو  الخميس،  ملفه  في  الحكم 

ففصل ملفه عن باقي المتهمين.
الحبس  عقوبة  بال حدود«،  »مراسلون  بحسب  المهداوي  ويواجه 
بتهمة  الملف  هذا  ضمن  ويالحق  سنوات.  خمس  إلى  سنتين  من 
عن  يبلغ  لم  لكونه  الدولة«،  أمن  تمس  جريمة  عن  التبليغ  »عدم 
فيها  يتحدث  هولندا  في  يعيش  من شخص  تلقاها  هاتفية  مكالمة 

عن إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح »الحراك«.
وسبق أن حكم بالسجن لمدة سنة بسبب دعوته إلى المشاركة في 
تظاهرة غير مرخصة، بعدما ُاعتقل أثناء مشاركته في تظاهرة بمدينة 

الحسيمة )شمال( في يوليو الماضي.
وتقدر جمعيات أعداد المعتقلين على خلفية »حراك الريف« بنحو 
باإلفراج  وقد طالبت هيئات حقوقية وسياسية عديدة  450 شخصًا، 

عنهم، معتبرة مطالبهم مشروعة.
وأعلنت الحكومة المغربية إطالق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز 
ومسؤولين  وزراء  إعفاء  تم  كما  »الحراك«،  مطالب  مع  تجاوبًا  أخرى 

كبار ُاعتُبروا مقصرين في تنفيذ تلك المشاريع.

<   القوات اليمنية في طريقها إلي مدينة »الحديدة«

صنعاء، اليمن–وكاالت

المحافظة  في  العسكري  التصعيد  من  أسبوع  بعد 
بعشرات  السوري  النظام  قوات  قصفت  الجنوبية، 
سيطرة  تحت  أحياء  المتفجرة،  والبراميل  الصواريخ 
مما  سورية،  جنوب  درعا  مدينة  في  المعارضة  الفصائل 

تسبب بفرار عشرات العائالت نحو الحقول المجاورة.
بدعم  أسبوع  منذ  السوري،  النظام  قوات  وتكثف 
روسي، قصفها على المحافظة، وتحديدًا ريفها الشرقي، 
المعارضة  الفصائل  سيطرة  مناطق  لفصل  محاولة  في 

إلى عدة جيوب تمهيدًا لتسهيل السيطرة عليها.
هدفًا  أسبوع،  منذ  السورية،  درعا  محافظة  وتشكل 
روسيا  إليه  انضمت  النظام  قوات  قبل  من  عنيف  لقصف 
تتركز  حيث  الشرقي،  ريفها  يطال خصوصًا  يومين،  قبل 
على  مدنيًا   29 بمقتل  تسبب  ما  المعارضة،  الفصائل 
األقل وبنزوح أكثر من عشرين ألف شخص وفق المرصد 

السوري لحقوق اإلنسان.
وتسعى قوات النظام لعزل مناطق سيطرة المعارضة 
عملياتها  عليها  يسهل  ما  عدة،  جيوب  إلى  وتقسيمها 

العسكرية الستعادة السيطرة على جنوب البالد.
أهمية  من  خصوصيتها  الجنوبية  المنطقة  وتكتسب 
عدا  واألردن،  إسرائيل  مع  الحدودي  الجغرافي  موقعها 
 70% على  الفصائل  وتسيطر  دمشق.  من  قربها  عن 
إسرائيل،  مع  الحدودية  والقنيطرة  درعا  محافظتي  من 
أطرافها  على  السويداء  محافظة  في  وجودها  ويقتصر 

الغربية.
»استهدفت  الرحمن،  عبد  رامي  المرصد،  مدير  وقال 
الفصائل  أحياء سيطرة  الليل  منتصف  بعد  النظام  قوات 
المعارضة في مدينة درعا بأكثر من 55 صاروخًا من نوع 
الطيران  يتدخل  أن  قبل  المدى«،  قصيرة  أرض-أرض 

المروحي في قصف المدينة بالبراميل المتفجرة.
وشاركت الطائرات الروسية في قصف أحياء المعارضة 

في المدينة وقاعدة عسكرية جنوب غربها.
أن  )سانا(  الرسمية  السورية  األنباء  وكالة  وأوردت 

أوكار  على  العسكرية  »عملياتها  تواصل  الجيش  وحدات 
اإلرهابيين في ريفي درعا الشرقي والشمالي الشرقي«.

المدنيين  من  كثيرًا  درعا  مدينة  على  القصف  ودفع 
طالها  أحياء  من  العائالت  عشرات  وتوجهت  الفرار.  إلى 
القصف إلى حقول الزيتون المحيطة بالمدينة سيرًا على 
غرف  أو  خيم  إلى  ولجأت  نارية،  دراجات  على  أو  األقدام 

صغيرة مبنية في تلك الحقول.

سيطرة المعارضة
وتحاول قوات النظام وفق المرصد التقدم على محورين 
إلى  المعارضة  الفصائل  سيطرة  مناطق  »لفصل 
وهي  عليها«،  السيطرة  لتسهيل  تمهيدًا  جيوب  ثالثة 
دمشق  اتبعتها  لطالما  التي  العسكرية  االستراتيجية 
على  السيطرة  قبل  جهودها  وتشتيت  الفصائل  إلضعاف 

مناطقها.
وتقسم مناطق سيطرة قوات النظام المحافظة تقريبًا 
حاليًا  وتربطهما  الفصائل،  عليهما  تسيطر  قسمين  إلى 

قاعدة عسكرية خسرتها القوات الحكومية العام 2014.
وأوضح عبد الرحمن قائاًل: »تسعى قوات النظام بدعم 
جوي روسي إلى السيطرة على هذه القاعدة القريبة من 
إلى  بالكامل  المعارضة  سيطرة  مناطق  لتفصل  األردن، 

قسمين، شرقي وغربي«.
وتحاول قوات النظام كذلك التقدم على محور ثانٍ في 
الحرير  بصر  بلدة  على  السيطرة  عبر  الشرقي  درعا  ريف 
التي تتعرض لغارات روسية وسورية ودارت فيها، اإلثنين، 
معارك عنيفة. إذ تعرضت البلدة لقصف سوري بأكثر من 
20 برمياًل متفجرًا خالل الساعات األخيرة، تزامنًا مع قصف 
أدى  ما  المحاذية،  اللجاة  منطقة  على  وصاروخي  مدفعي 

إلى خروج مركز للدفاع المدني من الخدمة.
كوادره  أن  درعا  محافظة  في  المدني  الدفاع  وأعلن 
المستهدفة من  المناطق  إلى  الوصول  تتمكن من  »لم 

شدة وتيرة القصف«.
على  التصعيد  تداعيات  من  المتحدة  األمم  وحذرت 
في  الفصائل  سيطرة  مناطق  في  شخص  ألف   750 نحو 
الجنوب، في وقت أعلن األردن عدم قدرته على استيعاب 

موجة لجوء جديدة.
في  اإلنسانية  الشؤون  ومنسق  المقيم  المنسق  وقال 
»تويتر«:  موقع  على  تغريدة  في  الزعتري  علي  سورية 
عبر  سورية،  جنوب  في  إنسانية  أزمة  أي  تفادي  »يجب 
تجنيب المدنيين آالم القتال أواًل واالستجابة لها بسرعة 

من داخل سورية وخارجها ثانيًا«.
تم  النار  إلطالق  وقف  برغم  التصعيد  هذا  ويأتي 
برعاية  الجنوبية  المنطقة  في  عام  قبل  إليه  التوصل 
محور  المنطقة  وتشكل  روسية–أردنية–أميركية. 
واإلسرائيليين  األميركيين  مع  روسيا  تتوالها  محادثات 

واألردنيين.
وأكدت األمم المتحدة، الثالثاء، أن ما ال يقل عن 45 
ألف شخص فروا من القتال في محافظة درعا جنوب غرب 

سورية باتجاه الحدود مع األردن.
لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  باسم  الناطق  وقال 
الشؤون اإلنسانية، ينس اليركه، إن مدنيين من بينهم 
مستشفى  أن  كما  ومصاب،  قتيل  بين  سقطوا  أطفال 

توقف عن العمل بسبب ضربة جوية.
باسم  ناطقة  وهي  لوشر  بتينا  صرحت  ناحيتها،  من 
برنامج األغذية العالمي التابع للمنظمة الدولية: »نتوقع أن 

يزيد عدد النازحين إلى قرابة المثلين مع تصاعد العنف«.
إنه  الثالثاء،  اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  وقال 
وثق تزايد الخسائر البشرية منذ بداية الحملة العسكرية 
الشرقي  والشمالي  الشمالي  الريف  على  النظام  لقوات 

لدرعا قبل نحو أسبوع، وفق وكالة »فرانس برس«.
وارتفع عدد القتلى المدنيين إلى 32 على األقل، بينهم 
الدفاع  من  اثنان  وعنصران  اثنتان،  وطفلتان  نساء   7
مقاتلي  عدد  األقل  على   29 إلى  ارتفع  كذلك  المدني، 
الفصائل المقاتلة ممن قضوا في القصف الجوي والبري 
واالشتباكات العنيفة، بينما ارتفع إلى 24 على األقل عدد 

قتلى عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين.
وحققت قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة 
من  تمكنت  أن  بعد  درعا،  محافظة  في  تقدمًا  معها 
العطش  ومليحة  الحرير  بصر  بلدتي  على  السيطرة 

<   يرفع الفتة تتهم المسؤولين بفبركة محاكمة أنصار الحراك أثناء انعقاد الجلسة في محكمة استئناف الدار البيضاءاالستراتيجيتين.
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دمشق–وكاالت

المغرب – وكاالت

اتفاق وقف إطالق النار في مهب القصف السوري – الروسي
فرار 45 ألف نازح إثر حرب درعا

<   أسرة نازحة من المعارك الدائرة في جنوب سورية
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3709دوالر أميركي
1.5984يورو

1.8129الجنية االسترليني
0.3656الريال السعودي
0.3733درهم إماراتي

0.2078االيوان الصيني

2018 27 يونيو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

*  األمين العام لمنظمة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية »أونكتاد«
* نقاًل عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

توسع التجارة حقق واحد من أكبر 
إنجازات البشرية: انتشال مليار 

إنسان من براثن الفقر خالل 
عشرين عاماً فقط

قالت وزارة السياحة واآلثار األردنية، أمس األربعاء، إن الدخل السياحي للمملكة 
ارتفع 9.9 % في أول خمسة أشهر من العام الحالي إلى 1.437 مليار دينار )2.02 

مليار دوالر(، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017.
ونقلت وكالة »رويترز« عن الوزارة قولها في بيان صحفي إن سبب الزيادة في 
الدخل السياحي يرجع إلى ارتفاع عدد السياح 6.1 % في األشهر الخمسة األولى 

بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017.
في هذه األثتاء، أعلنت الحكومة األردنية عن عقد »القمة العالمية لالستدامة 
الوجهة  تسويق  استراتيجيات  على  الضوء  تسلط  التي  السياحة«  خالل  من 
انعقاد  ويأتي  االستثمار.  وفرص  التجارية  المواقع  وتحديد  للسياحة،  التنافسية 
المؤتمر من خالل التعاون لمشروع سياحة الممول من الوكالة األميركية وهيئة 

تنشيط السياحة االردنية

 مليارا دوالر دخل األردن السياحي في 5 أشهر

503
ماليين دوالر
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األضرار الناتجة عن التعديات على 
محطات وأعمدة الكهرباء وأسالك 
وآليات الشركة تقدر بنحو 1.5 
مليار دينار منذ العام 2011 .
المهندس علي ساسي
المدير التنفيذي للشركة 
العامة للكهرباء

فإن  األفيال  تتقاتل  »عندما  قديم:  أفريقي  مثل  يقول 
الحشائش واألعشاب هي التي تعاني«.

الكاملة  التجارية  الحروب  على  نفسه  القول  ويصدق 
النطاق: فعندما تتصادم االقتصادات الكبرى، تكون البلدان 

النامية بين االقتصادات األشد تضررًا.
األميركية تعريفات  اإلدارة  يونيو، فرضت  األول من  في 
على   % و10  الصلب،  على   %  25 بنسبة  ــواردات  الـ على 
األلومنيوم. ولن تؤثر هذه الرسوم على الصين فحسب، بل 

وأيضًا كندا والمكسيك ودول االتحاد األوروبي.
االتحاد  مفوضة  مالستروم،  سيسيليا  الحظت  وكما 
األوروبي لشؤون التجارة، في مناسبة عقدها مؤخراً مؤتمر 
األمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد(، »لسنا في حرب 
تجارية، لكنها ربما تندلع«. وهو وضع البد أن يصيب الجميع 

بالقلق واالنزعاج.
نحن نعلم من التاريخ أن ال أحد يخرج من حرب تجارية 
دول  قِبَل  من  الجمركية  الرسوم  زيادات  وتمثل  »فائزًا«. 
الحرب  المبذولة منذ نهاية  تجارية كبرى تقويضًا للجهود 

وتسهيل  التجارية  الحواجز  إلزالة  الثانية  العالمية 
التجارة العالمية.

التعريفات  العام بشأن  االتفاق  فمنذ بدء سريان 
الجمركية والتجارة )الجات( في العام 1947، انخفض 
مختلف  في  بها  المعمول  التعريفات  قيمة  متوسط 

أنحاء العاَلم بنحو 85 %.
كان  بل  المصادفة؛  قبيل  من  ذلك  يكن  ولم 
جوالت  وثماني  األطــراف،  المتعدد  للتعاون  نتيجة 
من مفاوضات التجارة العالمية، أواًل بموجب اتفاقية 
التي  العالمية  التجارة  منظمة  بموجب  ثم  الجات، 

خلفتها.
جانب  إلى  الجمركية،  التعريفات  خفض  وكــان 
التقدم التكنولوجي، سببًا في دفع التوسع غير العادي 
سنوات  خالل  شهدناه  الذي  العالمية  التجارة  في 
حياتنا. ففي العام 1960، كانت التجارة كحصة من 
من  تقترب  واليوم  %؛   24 اإلجمالي  المحلي  الناتج 

.60%
وعمل توسع التجارة على تغذية النمو االقتصادي، وخلق 
الوظائف، وزيادة دخول األسر في مختلف أنحاء العاَلم. وهو 
العالمي، حيث شهدت  الجنوب  وراء نهوض  أساسي  عامل 
وتغيرات  قويًا  اقتصاديًا  نمواً  النامية  الدول  من  العشرات 

اجتماعية إيجابية.
التجارة تحقيق واحد من أكبر اإلنجازات  كما أتاح توسع 
في تاريخ البشرية: انتشال مليار إنسان من براثن الفقر في 

غضون عشرين عامًا فقط.
بيد أن فوائد التوسع التجاري لم تعم الجميع بالتساوي. 
الــحــاالت،  بعض  ــي  وف
عن  التوسع  هذا  أسفر 
والنزوح  البيئة  تدهور 
يشعر  حيث  االقتصادي، 
بأنهم  اآلن  كــثــيــرون 
تِركوا وراء الركب. وهناك 
ومشروعة  جــادة  قضايا 
البد من معالجتها. لكن 
ليست  األحادية  النزعة 
بذلك.  للقيام  الطريقة 
العالمية  فالتحديات 

تحتاج إلى حلول عالمية.
أن  الـــمـــؤســـف  مـــن 
الجميع  منه  يخرج  بموقف  تنذر  الحالية  التجارية  التدابير 
تخسر  ســوف  تجارية،  حــرب  ــدالع  ان حــال  ففي  خاسرين. 
الشركات عبر مجموعة واسعة من القطاعات األرباح، وسوف 
يفقد العمال وظائفهم. وتخسر الحكومات العائدات، ويصبح 
أمام المستهلكين خيارات أقل بين المنتجات. وبصرف النظر 
واألسر  والحكومات  الشركات  تتكبد  سوف  مواقعها،  عن 

تكاليف أعلى.
تعرض  ربما  عالمية  تجارية  حربًا  أن  ذلك  من  األســوأ 
نظام التجارة المتعدد األطراف ذاته للخطر. وسوف تفضي 
دون أدنى شك إلى زيادات في التعريفات أكبر كثيراً من أي 
شيء مثيل في التاريخ الحديث. وتظهر أبحاث األونكتاد أن 
متوسط التعريفات قد يرتفع من مستويات ال تُذَكر إلى نحو 
30 % على المصدرين األميركيين، و35 % على المصدرين 
الصينيين.  المصدرين  على   % و40  األوروبــي،  االتحاد  من 
وعلى هذا، فحتى إذا كانت »األفيال« تتمتع بوزن اقتصادي 

كاف لتحمل حرب تجارية، فإنها لن تستفيد منها.
بطبيعة الحال، ستكون الدول النامية التي لم تلعب أي 
دور في إشعال الصراع أقل قدرة على تحمل تكاليفه. ففي 
صادرات  على  المطبقة  التعريفات  ترتفع  ربما  المتوسط، 

الدول النامية من 3 % إلى 37 %.
التي  الجمركية  التعريفات  متوسط  أن  حين  في  ولكن 
تؤثر على دول مثل نيجيريا وزمبابوي لن يزيد في األرجح 
إلى  ربما تصل  المكسيك  التعريفات ضد  فإن   ،%  10 على 
60 %. وعلى نحو مماثل، ربما تواجه دول مثل كوستاريكا، 
تتراوح  تعريفات  وتركيا  وبنغالديش،  وسريالنكا،  وإثيوبيا، 
بين و50 %. عالوة على ذلك، ستكون الحرب التجارية بمثابة 
في  األمل  عن  فضاًل  فقرًا،  العاَلم  دول  ألشد  قاسية  ضربة 
مضاعفة »نصيب الدول األقل نموًا في الصادرات العالمية« 

بحلول العام 2020 بموجب أهداف التنمية المستدامة.
الهش  االقتصادي  التعافي  التجارية  الحرب  تهدد  كما 
بعد األزمة المالية العالمية التي اندلعت قبل عشر سنوات، 
أنحاء  مختلف  في  التنمية  وجهود  النمو  تقويض  وبالتالي 
استخدام  إمكانية  الحرب من  العاَلم. كما ستحد مثل هذه 

التجارة لتلبية األهداف العالمية.
شاملة  تجارية  حرب  عن  الناجم  الضرر  يكون  وســوف 
يعكس  إذ  الدولية.  التجارة  نطاق  خارج  بوضوح  محسوسًا 
مناخ التجارة اليوم اتجاهًا عالميًا مقلقًا نحو األحادية القومية.

واآلن، تتخلى عن التعاون الدولي الدول الذي ساعد في 
إعادة تشكيل العاَلم الذي نعيش فيه اليوم نحو األفضل من 
خالل التجارة، وربما يخلف هذا التحول عواقب بالغة الخطورة 
تغير  لمكافحة  العالمية  الجهود  مثل  أخرى  مجاالت  على 

المناخ وضمان السالم والرخاء للجميع.
هو  تجارية  حرب  لكسب  طريقة  أسهل  فإن  هذا  وعلى 

تجنبها تمامًا.

طرابلس–الوسط

ميكيسا كيتوي *

تكاليف الحرب التجارية

تحركات ليبية وأممية تعيد األضواء مللف األموال املجمدة 

خبراء من الهند وبريطانيا وأسبانيا يشاركون في تحقيقات مجلس األمن بشأن بنك »يوروكلير«

مجلس األمن يبدأ تحقيقًا مع »يوروكلير«.. وتعثر مشروع تعويضات الجيش الجمهوري
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الخارج  في  المجمدة  الليبية  األرصدة  ملف  فرض 
في  الماضي  األحد  الساخن  الليبي  المشهد  على  نفسه 
اتجاه  في  تصب  لكنها   ، وأممية  ليبية  تحركات  ثالث 
من  الليبيين  ثروات  حماية  وخارجية  داخلية  محاوالت 
كان  جانب  فمن  دوالر.  مليار  إلى  تصل  سنوية  خسائر 
الدولي  األمن  مجلس  وفد  زيارة  تفاصيل  عن  الكشف 
مصير  لمعرفة  رسميًا  تحقيقًا  ومباشرته  بلجيكا،  إلى 

.2011 الليبية المجمدة في البالد منذ العام  األموال 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  طلب  حين  وفي 
لليبيا  السماح  ضرورة  السراج  فائز  الوطني  الوفاق 
سويديًا  مبعوثًا  لقائه  خالل  المجمّدة  األموال  بإدارة 
من المقرر أن تتولى بالده رئاسة مجلس األمن الشهر 
بث  الوفاق  حكومة  في  الخارجية  وزارة  حاولت  المقبل، 
تلك  لحماية  الجهود  تواصل  بشأن  طمأنينة  رسالة 
األرصدة في بريطانيا، بعد تقديم اللورد إنبي مشروعًا 
لمجلس العموم البريطاني يتيح منح تعويضات لضحايا 

األيرلندي. الجمهوري  الجيش  عمليات 
وكشفت مجلة »لوفيف لكسبرس« البلجيكية أن زيارة 
الماضي  الشهر  منتصف  بلجيكا  إلى  األمن  مجلس  وفد 
تتعلق باألموال المجمدة لدى مؤسسة )يوروكلير( المالية 
والتي يجري مكتب االدعاء العام البلجيكي تحقيقًا رسميًا 
بشأنها تحت بند مكافحة غسيل األموال. إذ اجتمع الوفد 

ألكسندر  البلجيكية،  للخزينة  العام  المدير  مع  األممي 
قضية ضد  رفع  الذي  لوران  لألمير  محاٍم  ومع  ديخيست، 
العام  المدعي  مكتب  قضاة  أحد  ومع  الليبية  الدولة 

االتحادي، بحسب المجلة.
المجلة البلجيكية أكدت أن هناك اهتمامًا أيضًا بشأن 
300 مليون يورو من العائدات السنوية التي تم اإلفراج 
عنها كل عام من قبل يوروكلير بطلب من بنك )هاتش 
اس بي سي( في لكسمبورغ والهيئة البنكية العربية في 

البحرين وفرعها الليبي الهيئة العامة لالستثمارات.
اختفاء  الماضي  مارس   8 في  زعمت  المجلة  وكانت 
المجمدة، وهو  الليبية  عشرة مليارات يورو من األموال 
االستثمارات  ومؤسسة  البلجيكية  السلطات  نفته  ما 
األموال  قضية  »أن  المجلة  ولفتت  أيضًا.  الليبية 
العقوبات  للجنة  تحقيق  محل  باتت  تبخرت  التي  الليبية 
بروكسل  إلى  وفدًا  أرسلت  التي  المتحدة  لألمم  التابعة 
هندي  مالي  خبير  وهو  شودوري،  روي  ليبيكا  يضم، 
خبير  فارالند  ماك  ديفيد  البريطاني  ومساعديه  معروف 
لويس  اإلسباني  البحري  النقل  وخبير  السالح  شؤون 

دالبوكركي«.
ومن المقرر أن يعود الوفد األممي بعد هذه االتصاالت 
تظهر  باتت  حيث  التحقيق،  لمواصلة  بلجيكا  إلى  مجددًا 
االستثمارات  لهيئة  حساب  وجود  منها  إضافية  حيثيات 
الخارجية الليبية يتضمن ودائع لمؤسسات إيطالية تتعامل 
معها مثل مؤسسة إيني للطاقة وبنك يوني كرديت، وهو 

حساب لم تكشف عنه مؤسسة »يوروكلير« حتى اآلن.

يبدو  بريطانيا،  في  الليبية  األرصدة  صعيد  وعلى 
المطروح  المشروع  تؤيد  ال  البريطانية  »الحكومة  أن 
األيرلندي، وتعلم  الجمهوري  الجيش  بتعويضات ضحايا 
يجب  الدولتين  بين  توقيعها  سبق  ملزمة  اتفاقات  أن 
وذلك  القانون«،  وفق  محمية  األرصدة  وأن  احترامها 
التي  الخارجية،  الخارجي بوزارة  وفق بيان إدارة اإلعالم 
أكدت »وجود تحركات دبلوماسية في مختلف العواصم 
بالمنظمات  واتصاالت  الليبي  للموقف  التأييد  لحشد 

الليبي«. الشعب  على حق  للتأكيد  اإلقليمية 
وقال مدير اإلدارة القانونية بالوزارة، فتح اهلل الجدي، 
فإنه يعد سابقة  إذا تم تمريره  إنبي  اللورد  إن »مشروع 
وتبادل  التعاون  يهدد  الدولي  المستوى  على  خطيرة 
يعتبر  مما  األخرى،  الدول  في  واالستثمارات  المصالح 
بموجبها  التي  األمن  مجلس  لقرارات  صريحة  مخالفة 
تم التجميد«. وتابع أنه »نتيجة لهذه الجهود تم تأجيل 
البريطانية  الحكومة  وأعلنت  القانون  مشروع  في  النظر 
أنها ال تؤيد هذا القانون، إال أن اللورد إنبي قال إنه قد 
يتوجه إلى وسائل أخرى، ما يشير إلى أن إمكانية تمرير 

المشروع تبدو ضعيفة«.
ليبيا،  لدى  المتحدة  المملكة  سفير  قال  بدوره، 
في  بشيء  تتقدم  لم  بالده  حكومة  إن  بيكير،  فرانك 
الموضوع بمجلس  مناقشة هذا  تأجيل  وتم  الشأن  هذا 
وأوضح،  المقبل.  أكتوبر  شهر  إلى  البريطاني  العموم 
معيتيق  عمر  أحمد  الرئاسي  المجلس  عضو  لقائه  خالل 
العموم  مجلس  أعضاء  بعض  أن  الماضي،  األسبوع 

طرح  يريد  من  هم  أيرلندا  شمال  يمثلون  الذين 
على  بناء  وليس  المجلس  داخل  التعويضات  موضوع 

البريطانية. الحكومة  من  طلب 
السماح  بضرورة  السراج  طالب  الغضون،  هذه  في 
من  بها  يلحق  ما  لتجنب  المجمّدة  األموال  بإدارة  لليبيا 
الرئاسي  المجلس  رئيس  استقبال  خالل  وذلك  خسائر، 
المبعوث الخاص للسويد لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
الملف  وأن  خاصة  سمنبي،  بيتر  هاتس  السفير  أفريقيا 
الليبي سيكون من ضمن الملفات الرئيسة التي سيبحثها 
الدولي خالل رئاسة مملكة السويد لشهر  مجلس األمن 

يوليو المقبل.
وقال الدبلوماسي السويدي إن زيارته تأتي مع استعداد 
بالده لتولي رئاسة مجلس األمن الدولي، إضافة لترأسها 
ويستوضح  ليستمع  جاء  وإنه  الدولية،  العقوبات  لجنة 
وأمنيًا  ليبيا سياسيًا  في  الوضع  تطورات  عن  السراج  من 
واقتصاديًا، وتحدث السراج عن أهمية بحث مجلس األمن 
المجمّدة  الليبية  األموال  بإدارة  لليبيا  السماح  الدولي 

لتجنب ما يلحق بها من خسائر تقدر بمليار دوالر سنويًا.
إلى  وصواًل  والسويد  بريطانيا  إلى  بلجيكا  من 
في  المجمدة  الليبية  األموال  ملف  يبقي  طرابلس، 
حقائب مسؤولين دوليين في انتظار حل لتداعيات قرار 
النظام  على  عقوبات  بفرض   1973 رقم  األمن  مجلس 
ليزول  المواطنين،  بقمع  اتهامه  بعد  السابق  الليبي 
النظام ويبقى قمع الحاجة ومخاوف نهب الثروة تسيطر 

الليبي. المواطن  على 

ليبيا تكسب قضية تحكيم رفعتها شركة تركية
●  باريس ــ الوسط

قضية  باريس  في  الدولية  التجارة  غرفة  رفضت 
التركية،  »أوزتاش«  شركة  من  المرفوعة  التحكيم 
يبلغ  بتعويض  الليبية  الدولة  طالبت  قد  كانت  التي 

60 مليون يورو.
بيان  في  الليبية،  بالدولة  القضايا  إدارة  وأعلنت 
مزاعم  بعد  التحكيم  قضية  في  فازت  أنها  اإلثنين، 
اإلخالل  جراء  بها  حاقت  أضرار  التركية من  الشركة 
وقضت  للمياه،  أبوزيان  منظومة  عقد  بتنفيذ 
جميع  برفض  الجاري  يونيو  التحكيم  محكمة 

مصاريف  تحميلها  مع  المدعية  الشركة  طلبات 
دوالر،  ألف   236.9 قيمتها  البالغ  التحكيم  غرفة 
المصاريف  عليهما  للمدعي  بالدفع  وإلزامها 

يورو. ألف   97.89 بنحو  القانونية 
أنها  إلى  القضايا  إدارة  أشارت  أخرى،  جهة  من 
يورو  مليون   147.88 دفع  العامة  الخزانة  جنبت 
في  القبرصية  »أولين«  شركة  به  تطالب  ما  مجموع 
تشجيع  هيئة  ضد  أقامتها  التي  التحكيمية  الدعوى 
في  الدولية  التجارة  غرفة  أمام  الليبية  االستثمار 

باريس.

القضاء اإليطالي يفك الحظر عن أرصدة السفارة الليبية
● طرابلس ــ الوسط

برفع  يقضي  حكمًا  اإليطالي  القضاء  أصدر 
الخاصة  المصرفية  والحسابات  األموال  عن  الحظر 
األسبوع  روما  العاصمة  في  الليبية  بالسفارة 

. الماضي 
الليبية  الخارجية  لوزارة  اإلعالمي  المكتب  وقال 
أسفرت  صحفي:  تصريح  في  طرابلس  بالعاصمة 
جهود الوزارة عن صدور حكم من القضاء اإليطالي 
األسبوع الماضي يقضي بأن أموال السفارة الليبية 
وفق  بالحصانة  تتمتع  المصرفية  وحساباتها 

الدولية«. االتفاقات 
اإليطالي  القضاء  عن  الصادر  الحكم  أن  وأوضح 
»قضى بأنه ال وجه إلقامة الدعوى المرفوعة وبفك 
للسفارة  التابعة  الحسابات«  تلك  عن  التجميد 

روما. الليبية في 
القضايا  متابعة  تواصل  الوزارة  أن  وأكد 
الدبلوماسية  تعترض عمل  التي  كافة  واإلشكاليات 
القضائي  الحكم  واصفًا  بالخارج«  الليبية 
المتواصلة  للجهود  »ترجمة  وبأنه  بـ»المنصف«، 

الدؤوب«. والعمل 

اتفق وزير المالية المفوض أسامة حماد مع مجلس إدارة الشركة الليبية 
األفريقية للطيران على معالجة المشكالت المالية التي تمر بها الشركة من 

مخصصات وزارة المواصالت المدرجة بالترتيبات المالية لهذا العام .
وناقش حماد خالل اجتماع األحد مع رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة 

بعض  تسييل  الحضيري،  محمد  سعيد 
للوفاء  الشركة  مصاريف  لتغطية  المبالغ 
الزيادة  إمكانية  ومدى  بالتزاماتها، 
الصفحة  حسب  الشركة،  مال  رأس  في 

الرسمية للوزارة .
مجلس  قرار  إلى  االجتماع  وتطرق 
بشأن  2014م  لسنة   1 رقم  في  الوزراء 
سلف  منح  على  المالية  لوزارة  الموافقة 
للطيران  األفريقية  الليبية  للشركة  مالية 
تفعيله،  إعادة  إمكانية  ومدى  القابضة 
الشركة  إعفاء  إمكانية  مدى  في  و-النظر 
نظرا  التأخير  غرامات  من  لها  التابعة 

للظروف واألحداث عن إرادة الشركة.
واتفق الجانبان على وضع آلية لدراسة رأس المال وكيفية استثماره بشكل 
وزير  من  لجنة  تشكيل  تقرر  كما  استثماري،  وحافز  ربحي  عائد  وخلق  جيد 
المراقب  وعضوية  القابضة  والشركات  المالية  وزارة  من  المفوض  المالية 
المالي بوزارة المواصالت والوصول إلى مقترح يجري عرضه على وزير المالية 

العتماده.

 »مالية الوفاق«: حل مشكالت »القابضة 
للطيران« من مخصصات»املواصالت«

الدين األميركي عند أعلى مستوى منذ الحرب العاملية الثانية
في  الميزانية  مكتب  كشف 
السيادي  الدين  أن  الكونغرس 
أعلى  بلوغ  وشك  على  األميركي 
أن  من  محذرًا  تاريخية،  مستويات 
ثالثة  بعد  ستعادل  الدين  خدمة 
االجتماعي،  الضمان  نفقات  عقود 
وتزايد  الفائدة  معدالت  ارتفاع  مع 

للبالد. المالية  الحاجات 
السنوية  التقديرات  ورسمت 
الكونغرس  في  المستقلة  للهيئة 
للواليات  المالي  للوضع  قاتمة  صورة 
نفقات  ترتفع  أن  متوقعة  المتحدة، 
خالل  الضعف  بمقدار  الفائدة 
 %  1,6 من  المقبلة،  العشر  السنوات 
من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام 

إلى 3,1 % في 2028.
وكالة  نقلت  الذي  التقرير،  وتابع 
أن  منه  مقتطفات  برس«  »فرانس 
مستوى  إلى  ستصل  الفائدة  نفقات 
 ،2048 العام  في  تاريخي  قياسي 
الناتج  إجمالي  من   6,3% يمثل 
هذه  في  أنه  إلى  مشيرًا  الداخلي، 
الفائدة  تسديد  »سيكون  الحالة 

النظام  على  الدولة  إلنفاق  موازيًا 
أعلى  حاليًا  تشكل  والتي  التقاعدي 

الدولة. تتحملها  نفقات« 
وينطلق تقرير مكتب الميزانية من 
مبدأ أن االحتياطي الفيدرالي سيواصل 

في الوقت الحاضر رفع معدالت الفائدة 
والتضخم  النمو  تسارع  ضوء  على 

ومستوى البطالة المتدني.
الذي  الفيدرالي  الدين  أن  ورأى 
إجمالي  من   %  78 إلى  حاليًا  يصل 

مستوى  أعلى  وهو  الداخلي،  الناتج 
الثانية،  العالمية  الحرب  منذ  له 
الناتج  إجمالي  من   %  100 سيقارب 
 % و152  سنوات  عشر  بعد  الداخلي 
2048، وهو »أعلى مبلغ بفارق  العام 

البالد«. كبير في تاريخ 
اإلجمالية  الفيدرالية  النفقات  أما 
عدا خدمة الدين، فسترتفع من 19% 
إلى  الداخلي حاليًا  الناتج  إجمالي  من 
بسبب  سيما  وال   ،2048 العام   23%
من  االجتماعية  البرامج  كلفة  تزايد 
الصحي  والضمان  التقاعد  نظام 

وللمسنين. فقرًا  لألكثر 
أن  الميزانية  مكتب  وتوقع 
بمستواها  الدولة  عائدات  تراوح 
نتيجة  المقبلتين  السنتين  خالل 
التي  الكبرى  الضريبية  التخفيضات 
والمطبقة  ترامب  إدارة  أقرتها 
لضريبة  بالنسبة  سنوات  لثماني 
العائدات  ترتفع  أن  على  الدخل، 
لتحقق  ذلك  بعد  طفيفة  بصورة 
رفع  عند   2026 العام  عالية  زيادة 

ضريبة الدخل على األفراد مجددًا.

<  أسامة حماد

<  مقر بنك يوروكلير

< مقر الكونجرس األميركي في واشنطن

< السراج مع المبعوث الخاص للسويد هاتس بيتر سمنبي خالل لقاء في طرابلس األحد الماضي
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األربعاء،  أمس  العراقي،  النفط  بقطاع  مسؤوالن  قال 
الكبرى »رويال دتش شل« تخارجت من  النفط  إن شركة 
حقل مجنون النفطي، وسلمت جميع عملياته هناك لشركة 

نفط البصرة التي تديرها الدولة.
أمس،  البصرة،  ونفط  شل  من  مسؤولون  واجتمع 
لوكالة  وفًقا  مجنون،  وتسليم حقل  خروج شل  الستكمال 

»رويترز«
وقال مسؤول نفطي عراقي بعد االجتماع: »تمت عملية 

التسليم بسالسة دون أي مشكالت«.

 11.05 مليون برميل إنتاج روسيا يوميًا خالل يونيو »شل« تسلم عمليات حقل مجنون للعراق
قال مصدر مطلع على بيانات، أمس األربعاء، إن 
برميل  مليون   11.054 بلغ  الروسي  النفط  إنتاج 
يوميًا منذ بداية يونيو، ارتفاعًا من 10.97 مليون 
الفترة من مارس  المتوسط في  برميل يوميًا في 

إلى مايو.
 10.947 البالغة  روسيا  حصة  ذلــك  ويفوق 
يهدف  عالمي  اتفاق  بموجب  يوميًا  برميل  مليون 

إلى خفض إنتاج النفط، وفقًا لوكالة »رويترز«
البلدان  اتفقت منظمة  الماضي،  األسبوع  وفي 

كبار  آخرون  ومنتجون  )أوبك(  للبترول  المصدرة 
الخام  إنتاج  زيادة  على  روسيا  بينهم  من  للنفط 
نقص  خطر  تفادي  بهدف  يوميًا  برميل  مليون 
ألكسندر  الروسي،  الطاقة  وزير  وقال  اإلمــدادات. 
نوفاك، إن بالده ستزيد إنتاجها النفطي بما يصل 
إلى 200 ألف برميل يوميًا في النصف الثاني من 
العام. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الروسي 
مليون   11( طن  مليون   550 الحالي  العام  في 

برميل يوميًا(.

أمس  الشهر،  ونصف  أشهر  ستة  في  مستوى  أدنى  إلى  الذهب  أسعار  تراجعت 
األربعاء، مع تماسك الدوالر وتحول المستثمرين إلى أصول آمنة أخرى في ظل توقعات 

برفع مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األميركي( سعر الفائدة مجددًا.
التوالي،  على  الثالثة  للجلسة  الفورية  المعامالت  في  الذهب  أسعار  تراجعت  فقد 
وانخفضت 0.3 % إلى 1255.51 دوالر لألوقية )األونصة(، بعدما سجلت أدنى مستوى 
1253 دوالرًا لألوقية في وقت سابق من الجلسة، حسب  منذ منتصف ديسمبر عند 

وكالة »رويترز«.
وانخفضت العقود األميركية اآلجلة للذهب تسليم أغسطس 0.2 % إلى 1257.30 

دوالر لألوقية.
واستقر الدوالر مقابل سلة عمالت، بعدما زاد 0.4 % في األسواق الخارجية، لينهي 

موجة خسائر استمرت أربع جلسات وانخفض فيها ألدنى مستوى في أسبوعين.
الذهب  على  الطلب  تقلص  إلى  األميركية  الفائدة  وأسعار  الدوالر  ارتفاع  ويؤدي 
العمالت  حائزي  على  األصفر  المعدن  تكلفة  من  يزيد  ذلك  ألن  فائدة  يدر  ال  الذي 

األخرى.
الفورية  المعامالت  في  الفضة  تراجعت  فقد  األخرى،  النفيسة  للمعادن  وبالنسبة 
0.3 % إلى 16.20 دوالر لألوقية. وكان المعدن انخفض في الجلسة السابقة ألدنى 

مستوى منذ األول من مايو عند 16.10 دوالر.
إلى   %  0.2 البالديوم  وارتفع  لألوقية،  دوالر   858.50 إلى   %  0.8 البالتين  ونزل 
958.15 دوالر لألوقية، بعدما المس أدنى مستوياته منذ أوائل أبريل عند 929.72 

دوالر لألوقية أول من أمس.

الخالفات تتسلل إلى اتفاق أوبك 
من »ثغرة« حجم اإلنتاج

● فيينا–وكاالت
رغم توصل منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك« خالل اجتماع فيينا األسبوع الماضي 
إلى اتفاق على زيادة إنتاج النفط اعتبارا من يوليو المقبل بهدف تلبية الطلب المتزايد 
فتح  بعدما  حبره،  يجف  لم  الذي  االتفاق  على  خيمت  الخالفات  أجواء  أن  إال  العالم،  حول 
ستضخها  التي  الزيادة  حجم  حول  المتعاملين  أمام  التكهنات  باب  نصوصه  غموض 

»أوبك« فعليا.
مصدران في »أوبك« قاال إن المنظمة وافقت مع روسيا على رفع اإلنتاج بنحو مليون 
برميل يوميا، وهو ما يعادل نسبة 1 % من اإلنتاج العالمي، لكن مصدرا ثالثا تحدث عن 
رفع اإلنتاج إلى 800 مليون برميل فقط، لكن قال وزير النفط اإليراني بيجن زنغنه قال 
800 ألف برميل  »رغم ما يقوله البعض )من الدول األعضاء( عن زيادة إنتاج أوبك نحو 

)يوميا(، فال توجد أرقام في البيان«.
بدورها، توقعت »إنريجي أسبكتس« أن يكون نصيب األسد في زيادات إنتاج النفط من 
السعودية، ومرجحه أن تميل صادراتها نحو خامات خفيفة. وأضافت »إنريجي أسبكتس«، 
وفقًا لرويترز، أن متوسط إنتاج السعودية من المتوقع أن يبلغ نحو 10.5 مليون برميل 
يوميًا في الربع الثالث، ومن المحتمل أن يقترب المتوسط في بعض األشهر من مستويات 
قياسية مرتفعة فوق 10.6 مليون برميل يوميًا.وتوقعت أن تعوض السعودية وروسيا أي 
انخفاضات إضافية في اإلمدادات في المستقبل من منتجين آخرين، بإضافة ما يصل إلى 

400 ألف برميل يوميًا أخرى
ويتوقع محللون في شؤون الطاقة أن تكون الزيادة الفعلية أقل من الحجم المقرر ألن 
العديد من الدول التي خفضت إنتاجها في الفترة الماضية ستجد صعوبة في العودة إلى 
طاقة اإلنتاج الكاملة، بينما ال يسمح لدول منتجة أخرى بتعويض النقص، حسب مصادر 
بنهاية  الثلث  بمقدار  اإليراني  النفط  إنتاج  ينخفض  أن  السوق  مراقبو  ويتوقع  »أوبك«، 
2018. ويعني ذلك أن إيران لن تحقق مكسبا يذكر من اتفاق زيادة إنتاج أوبك على عكس 

منافستها السعودية.
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تكون  تكاد  بــصــورة  الليبي  االقتصاد  يعتمد 
الدخل  في  النفطية  الصناعة  نشاطات  على  مطلقة 
الدولي،  النقد  صندوق  بيانات  على  وبناء  القومي، 
النفط  من  كان  الحكومي  الدخل  من   96% فإن 
الصادرات  من  نسبتهما  وصلت  بينما  والــغــاز، 
الذي   79% الخام  النفط  نسبة  كانت  وقد   ،97%
لخزينة  شهريًا  دوالر  مليارات   4 يقارب  ما  جلب 

.2012 الدولة في 
التي  الــحــادة  السياسية  التقلبات  أدت  وقــد 
إلى  الماضية  الــســنــوات  خــالل  ليبيا  شهدتها 
وبالتالي  النفطية،  الصادرات  في  كبير  انخفاض 
في  تأخير  إلى  أفضت  كما  النفط،  من  الدخل  في 
موضوعة  كانت  التي  اإلنتاج  في  التوسع  خطط 

.2020 للوصول إلى مليوني برميل يوميًا في 

التحتية البنية 
النفط  لصناعة  الحالية  التحتية  البنية  تقوم 
الخام  النفط  إنتاج  على  أساسًا  ليبيا  في  والغاز 
إما  المتوسط،  البحر  ساحل  إلى  ونقلهما  والغاز، 
تكريرهما  أو  العالمية  األســواق  إلى  لتصديرهما 
في  تستعمل  مشتقات  على  منهما  والحصول 

يتم تصديره. والباقي  المحلية  السوق 
الليبي  الجنوب  في  والغاز  النفط  إنتاج  ويتركز 
الشمال  في  البحر  في  صغيرة  حقول  باستثناء 
تونس.  لجمهورية  المالصق  بالجرف  الغربي 
نشاطات  من  تتكون  التحتية  البنية  فإن  وهكذا 
ثم  اإلنتاج،  مناطق  في  والتخزين  والرفع  الحفر 
بأقاليم  الــمــارة  األنابيب  عبر  الضخ  نشاطات 
النفطية  الموانئ  في  التخزين  و  البر،  على  مختلفة 
التكرير  وأخيرا  بحريًا،  تصديرها  وإعادة  البحر  على 
البتركيماويات  وصنع  وتخزينها  الغازات  وفصل 
لتسهيل  الساحل  على  ومعظمها  ــدة  ــم واألس

التصدير.
البنية  هذه  من  األكبر  الجزء  تنفيذ  جرى  وقد 
الحكومة  بين  مشتركة  باستثمارات  التحتية 
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  في  متمثلة  الليبية، 
فترات  خالل  ليبيا  دخلت  عالمية  إنتاج  وشركات 
وأكبرها  االستثمارات  هذه  قلب  ممتدة،  زمنية 
النفطي  السدرة  حوض  في  الممتدة  الحقول  هي 
شركتا  وكانت  الشرقي  وجنوبها  ليبيا  وسط  في 
البادئتين  و»مــوبــيــل«  األميركية  ــون«  ــس »أك
تطورت  اآلن  سنة   50 من  أكثر  مر  وعلى  باإلنتاج، 
إلى ما  الصناعة وامتدت شرقًا وغربًا وجنوبًا لتصل 

هي عليه اآلن.
ليبيا  في  النفطية  الصناعة  بنية  اختلفت  تاريخيًا 
متعددة  أجنبية  نفطية  شركات  وجود  ناحية  من 
األخرى،  المنتجة  بالدول  مقارنة  الدولة  داخل  أكثر 
أو  واحدة  شركة  مع  تتعامل  كانت  ما  عادة  التي 

المتحالفة. الشركات  من  »كونسورتيوم« 
يطلق  كان  التي  الشركات  ليبيا  في  وتواجدت 
»أوكسيدنتال«  مثل  المستقلة  الشركات  عليها 
إلى  اإليطالية  و»إيني«  و»فيبا«  و»فنترشهال« 

الشقيقات  كارتل  »أو  الكبرى  الشركات  جانب 
على  ســواء  للجدل  مثيرة  النقطة  هذه  السبع«. 
والتعامل  اإلجراءات  على  أو  التحتية  البنية  مستوى 
وعيوبها  االستراتيجية  مزاياها  ولها  التجاري، 

المكلفة. التنافسية 
بقانون  مغطى  النفطي  اإلنتاج  فإن  قانونيًا، 
الملكية  على  ينص  الذي   ،1958 للعام  البترول 
القانون  وينظم  النفطية،  لالحتياطات  العامة 
األرض،  على  الشركات  عمل  الالحقة  وتعديالته 
معينة  لشركة  الدولة  تعطيها  المتيازات  وفقًا 
الدولة  إقليم  في  معينة  ألراٍض  مساحات  تغطي 
ألي  الشركة  تحقيق  ــدى  ول البحري،  أم  الــبــري 
نسبة  على  الحصول  حــق  لها  نفطي  اكتشاف 
للدولة  تدفعها  ضريبة  مقابل  اإلنتاج  من  معينة 
في  ثــانٍ  كمشارك  الدولة  تدخل  أن  والمفترض 
إعداد  مرحلة  وهي  التطوير،  مرحلة  في  االستثمار 
المؤسسة  طريق  عن  لإلنتاج  النفطي  الكشف 

للنفط. الوطنية 
الروتين  وبعكس  أنه  إلى  هنا  اإلشارة  تجدر  و 
هنا  المستثمر  فإن  األجنبي  االستثمار  في  العادي 
بصورة  السلعة  على  يحصل  األجنبية«  »الشركة 
ــواق  األس فــي  مباشرة  يبيعها  ثــم  ومــن  مــاديــة 
النقدية  ــدورة  الـ فــي  الــدخــول  »دون  العالمية 
قيمة  يحصل  فإنه  ــر  آخ بمعنى  أي  المحلية« 
الضريبة  وتبقى  الصعبة  وبالعملة  خارجيًا  مبيعاته 
الشركة  مــن  خارجية  بتحويالت  محليًا  تدفع 
في  عليه  يطلق  النظام  هذا  الدولة.  خزينة  إلى 
اإلنتاج. تقاسم  اتفاقات  العالمية  النفطية  الصناعة 

للتنقيب  ما  لشركة  امتياز  منح  اليوم  يعدو  وال 
لشركة  مــقــاوالت  رخصة  إعطاء  كونه  واإلنــتــاج 
الليبية  الدولة  بين  الوسيط  بدور  تقوم  محورية 
للقيام  والخدمية  المتخصصة  الشركات  وعديد 

الليبي. اإلقليم  داخل  بالعمل 
المزدوج  االحتكار  في  هنا  المشكلة  وتكمن 
األجنبية  والشركة  المؤسسة  بها  تتمتع  الــذي 

محلي  نفطي  خاص  قطاع  تطور  من  يمنع  ما  وهو 
النشاطات  قيمة  نقل جزء من  يمنع  وبالتالي  فعال، 

المحلي. االقتصاد  إلى  النفطية 
النفطية الصناعة  مكونات 

رسوبية  أحــواض  عــدة  مــن  الــخــام  النفط  ينتج 
حوض  مــرزق،  حــوض  ــرت،  س ــوض  )ح ليبيا  مــن 
سرت  حوض  من  بكثافة  اإلنتاج  ويتركز  غدامس(، 
وكما  االكتشاف.  في  األسبق  كان  الذي  النفطي، 
عدة  من  والتجميع  اإلنتاج  يتم  ــارة  اإلش سبقت 
طريق  عن  للتصدير  الساحل  إلى  والضخ  حقول 
عن  ينتج  الــذي  المزيج  أو  الخام  منتجة.  شركة 
منفردًا  يتم تصديره  ما  عادة  نفسها  الشركة  إنتاج 

العالمية. تحت اسم تجاري معروف في السوق 
الخليج  شركة  تنتجها  السرير  خام  منظومة  ـ 
نفطية  لخامات  مزيج  عن  عبارة  وهــي  العربي 
ويتم  السرير،  وحقول  النافورة  حقول  من  منتجة 
في  النفطي  الحريقة  مرسى  ميناء  إلــى  ضخها 
أكبر  من  المزيج  هــذا  ويعتبر  للتصدير  طبرق 
ألف   350 نحو  إلى  وصل  حيث  إنتاجًا،  الخامات 
المنتج  مسلة،  خام  ذلك  إلى  يضاف  يوميًا،  برميل 
إلى  أحيانًا  تصل  بكمية  نفسها  المنطقة  من 
يعتبر  األساس  في  وهو  يوميًا،  برميل  ألف   120
ضخه  يمكن  أنه  إال  النوف  رأس  لمصفاة  المغذي 
تعطل  حال  في  طبرق  إلى  السرير  منظومة  مع 

المصفاة.
وتنتجهما  و»سيرتيكا«  »آمنا«  خامي  منظومة  ـ 
ووينترشل  كور  وسن  بتروكندا  شركتي  تحالف 
المؤسسة  مــع  مشتركة  شركة  فــي  األلمانية 
هذا  إنتاج  ويأتي  »الهروج«.  وهي  للنفط  الوطنية 
نوف  ال  رأس  ميناء  طريق  عن  يصدر  الذي  الخام 

النفطي من حقل آمال في حوض سرت.
من  تــأتــي  ــي  وه الزويتينة  ــام  خ منظومة  ـ 
شركة  وتنتجه  جــالــو  أو  انــتــصــار  حقل  ــاج  ــت إن
بين  مشتركة  شركة  هي  التي  للنفط  الزويتينة 
بمعدل  النمساوية  في«  أم  و»إو  »أوكسيدنتال« 

ألف برميل يوميًا.  25 إنتاجي تقريبًا 
الليبية  الخامات  أقدم  البريقة،  خام  منظومة  ـ 
العالمية  أكسون  شركة  وأنتجته  اكتشفته  الــذي 
لب  يشكل  كان  الزمن  من  طويلة  ولفترة  للنفط، 
األميركية  الشركة  انسحبت  وقد  النفطي،  اإلنتاج 
السياسية  المواجهات  بعد  الثمانينات  بداية  في 
بين ليبيا والواليات المتحدة، وكانت أكسون تعتقد 
قد  ــة  وزل زلطن  في  الخام  هــذا  تغذية  حقول  أن 
استنفدت، ولم يعد باإلمكان االستمرار في الحصول 
العاملين  بجهود  أنه  إال  منها،  تجارية  كميات  على 
للنفط  سرت  شركة  وتأسيس  النفطي  القطاع  في 
في  االستمرار  تم  للمؤسسة  بالكامل  المملوكة 

اإلنتاج بكميات أقل ولكنها مازالت تجارية.
بشركة  الخام  وينتج  السدرة  خام  منظومة  ـ 
وتحالف  للنفط  الوطنية  المؤسسة  بين  مشتركة 
و»فيليبس«  »كونكو«  هي  أميركية  شركات  ثالث 
القائد  الخام  هو  السدرة  خام  ويعتبر  و»هــس«، 
مع  إنتاجًا  األكثر  إنــه  حيث  من  الليبي  للنفط 
العالمي  القياس  خــام  مــن  مواصفاته  اقــتــراب 
الثقة  ناحية  من  العالمية  باألسواق  وقبوله  برنت 
المصممة  والشحن  التسليم  ــراءات  وإج بالمنتج 

األخرى. الموانئ  ببعض  مقارنة  عالية  بتقنية 
شركة  تنتجه  ــذي  ال الطفل  أبــو  خــام  منظومة  ـ 
مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني 
أبو  االسم  بنفس  النفط  حقول  ويأتي من  اإليطالية، 
كثافة  ذو  خام  وهو  جالو،  مدينة  شرق  شمال  الطفل 

ويحتوي على نسبة كبيرة.
ـ منظومة خام مليتة وينتج بشركة مشتركة بين 
حوض  الــوفــاء  حقول  من  إيني  وشركة  المؤسسة 
غدامس جنوب غرب ليبيا، ويصاحبه إنتاج غاز ومكثفات 
يتم شحنها إلى ميناء مليتة النفطي بالقرب من مدينة 

صبرات.
طريق  عن  اإلنتاج  ويتم  الشرارة  خام  منظومة  ـ 
شركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة 
ربسول اإلسبانية، وهذا من الخامات النفطية الجديدة 
والمحتوى  الكثافة  ناحية  من  العالية  الجودة  ذات 
مصفاة  إلى  الخام  ضخ  ويتم  المنخفض،  الكبريتي 
منه  يوميًا  برميل  ألف   120 تكرير  يتم  حيث  الزاوية، 

ويصدر الباقي عن طريق البحر إلى األسواق العالمية
خام  منظومة  أواًل  وهــي  البحرية  المنظومات  ـ 
البوري، الذي ينتج بشركة مشتركة مع إيني اإليطالية 
وقد بدأ إنتاج هذا الخام في منتصف الثمانينات، وهو 
خام ثقيل ذو محتوى كبريتي مرتفع إلى حد ما ويتم 
إنتاجه وتصديره عن طريق تسهيالت بحرية متقدمة 

تكنلوجياً.
ـ أما المنظومة األخرى وهي خام الجرف فهي منتجة 
من قبل شركة مشتركة بين المؤسسة وشركة توتال 
الفرنسية، وينطبق عليه إلى حد كبير ما ينطبق على 

خام البوري من ناحية الجودة وطرق التسليم.

السعر بالدوالرنوع الخام

76.90برنت

71.36غرب تكساس

72.15دبي

73.15سلة أوبك

71.09أورال
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< ميناء السدرة النفطي

د. محمد أحمد*

* خبير نفطي ليبي

العدد المقبل : المصافي ومصانع 
البتروكيماويات والغاز الطبيعي والمكثفات النفطية

خالل أسبوعين عاد الصراع على النفط إلى صدارة األحداث الليبية، إثر هجوم 
قوات الجضران التي تسببت في إغالق موانئ الهالل النفطي 3 سنوات منذ 

العام 2013، وحتى سبتمبر 2016، ليدخل النفط مجددا دوامة االنقسام 
بعودة الحديث عمن له الشرعية والوالية على »قوت الليبيين«.

لكن بعيدا عن صراع األطراف الليبية الذي امتد إلى ورقة النفط نفسها، 
وقبل الخوض فيما ستؤول إليه نتائج هذا االنقسام، يبقى من المهم رسم 

»بروفايل« عن »قوت الليبيين« الذي يتصارعون عليه دوليا بأدوات محلية.
أين تقع بالضبط البنية التحتية لصناعة النفط والغاز؟ وماهي أحواض النفط 
الرئيسية، ومكونات تلك الصناعة من حقول ومصاف وموانئ، وماهي شركات 

النفط األجنبية العاملة في ليبيا؟ وفي ظل أي قانون تعمل تلك الشركات 
وماهو المقصود باتفاقيات تقاسم اإلنتاج؟

أسئلة يجيب عنها الخبير النفطي الليبي د. محمد أحمد في هذه الدراسة :

<  ألكسندر نوفاك

 9.9 مليار دوالر إيرادات النفط 
والغاز في 5 أشهر

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن حجم اإليراد النقدي من بيع النفط بلغ 
9.9 مليار دوالر خالل خمسة أشهر، حسب خطاب بعثت به إلى مجلس النواب 

20 من شهر يونيو الجاري. في 
الفترة  خالل  أنه  المؤسسة  خطاب  وذكر 
وصل  الماضي  مايو   31 وحتى  يناير  أول  من 
البيع  جراء  المحصل  النقدي  اإليراد  حجم 
النفطية  والمنتجات  والغاز  للنفط  المباشر 
والبتروكيماويات 9 مليارات و 908 ألف دوالر.

يتضمن  النقدي  اإليراد  هذا  أن  إلى  وأشار 
إيجارات  صورة  في  الشركات  سددته  ما 
الشركات  من  وإتاوات  وضرائب  سطحية 

والمشاركة. االمتياز  عقود  األجنبية صاحبة 
وعلى صعيد أسعار النفط عالميا صعد سعر 
 %  0.8 أو  سنتًَا   61 األربعاء  أمس  برنت  خام 
مدفوعا  وذلك  للبرميل،  دوالر   76.92 إلى 
شح  إلى  أدى  مما  كندا  في  إمدادات  بتعطل 

السوق. في 
وقال متعاملون إن حالة الضبابية المحيطة 

مسؤولون  أبلغ  بعدما  وكذلك  أيضًا،  الخام  دعمت  الليبية  بالصادرات 
نوفمبر. اعتبارًا من  اإليراني  النفط  المستوردين بوقف شراء  أميركيون 

العالمي  القياس  لخام  اآلجلة  العقود  زادت  فقد  »رويترز«،  وكالة  وبحسب 
76.92 دوالر للبرميل. 0.8 % إلى  61 سنتًَا أو  مزيج برنت 

وسجلت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 70.88 دوالر 
.% 0.5 35 سنتًا أو  للبرميل بزيادة 

<  مصطفي صنع اهلل
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محنة أمة )1(

ما شدني في املحاضرة تساؤالن استجلبهما 
املحاضر من واقع املسلمني

أحمد معيوف

»لقد صرفت أغلب أوقات حياتي في دراسة الفلسفة الغربية. وغدت رؤية هذه الفلسفة شيئا مألوفا 
هذه  نظر  زاوية  من  التحليل  إلى  اإلسالم  وقائع  أخضع  أيضا،  الوعي  وعن  وعي،  وعن  اآلن.  لدي 
الفلسفة. وكان من نتيجة ذلك أنني قد الحظت في العديد من المرات أنني ال أستطيع التعبير عن 

هذه اإلشكاليات بلغة األوردو.
محمد إقبال
في محاضرة ألقاها أستاذ تونسي تحت عنوان »كانط واإلسالم«، استضافتها مؤسسة مؤمنون 
بال حدود، تطرق فيها إلى مواضيع عدة ودسمة، إال أن المحاضرة في مجملها كانت مفككة، أو 
لم تكن على  أنها  إال  إرهاصاتها،  البعض في مراجعة بعض  وربما تكون حفزت  لي،  هكذا بدت 
في  شدني  ما  أن  إبرازها.على  المحاضر  أراد  التي  الفكرة  باستخالص  تسمح  التماسك  من  درجة 

المحاضرة سؤاالن استجلبهما المحاضر من واقع المسلمين.
الغرب  تقدم  لماذا  ويقول:  عشر  الثامن  القرن  في  المسلمون  الذي طرحه  ذلك  األول  السؤال 

وتأخرنا؟
ويقول السؤال الثاني الذي تطرحه بعض التيارات اإلسالمية المعاصرة اليوم: لماذا تخلفنا عن 

ركب الحضارة رغم أننا »خير أمة«؟.
ال شك أن السؤال الثاني... قياسا على السؤال األول... يجعلنا نستنتج أن من طرح السؤال األول 
هم أكثر عقالنية وأعمق فهما للحضارة من أبناء عصرنا، رغم أنهم تقدموا عنا في الماضي بقرنين 

من الزمن، بينما
ولجنا القرن الواحد والعشرين ونحن عاجزين عن أن نحافظ على مستوى »التخلف« الذي كنا 

عليه وقتذاك، بل تدحرجنا إلى هاوية أعمق من تلك.
ما شدني في المحاضرة تساؤالن استجلبهما المحاضر من واقع المسلمين

أجدني أوال أتفق مع الكاتب السعودي عبد اهلل بن بخيت في مقال له بجريدة الرياض يحاول فيه 
أن يجد جوابا عن السؤال األول، ويطرح بخصوصه العديد من األسئلة. يقول السيد عبد اهلل بن 
بخيت: »في ظني المشكلة ال تكمن في اإلجابة بل في السؤال نفسه )!...(. هل هذا سؤال حقيقي 
أم سؤال إعالمي أم سؤال سياسي أم سؤال مضلل؟. هل ينطوي على شيء يمكن البحث فيه؟. من 
هو الغرب ومن هم المسلمون؟. هل السويد وأمريكا شيء واحد؟. هل الصومال وأفغانستان شيء 

واحد؟ هل القيم التي تنتظم المرأة اإلندونيسية هي نفس القيم التي تنتظم المرأة السعودية؟.
نفس السؤال يمكن طرحه لتحديد الفرق بين القيم األمريكية والقيم السويدية. فسؤال لماذا 
تخلف المسلمون وتقدم الغرب مبني على افتراضات كثيرة لم يبحث فيها أصال«. ويعترض عبد 
اهلل بن بخيت على اإلشكالية التي تعترض هذا السؤال ليبين البون الشاسع في ما يطرحه فيقول: 
تنتهي  كليهما  أن  لمجرد  والطاولة.  التفاحة  بين  تقارن  كأنك  بالغرب  المسلمين  تقارن  »عندما 
بتاء التأنيث. تقارن دينًا بجغرافيا سياسية«. وحتى يعيد السؤال إلى المنطق الذي طرح من أجله 
يقول: »يمكن أن يتسق السؤال لو أنه طرح على الشكل التالي: لماذا تقدمت الشعوب المسيحية 
وتخلفت الشعوب اإلسالمية؟. هذا السؤال كسؤال يعتبر منطقيا ألنه يقارن أهل دين بأهل دين 

آخر، ولكنه من حيث المحتوى غير صحيح. 
»أن  التقدير:  هذا  في  تماما  معه  وأتفق  الكاتب  تقدير  وفي  متخلفة«.  مسيحية  شعوب  ثمة 
الفلسفي  الكالم  ابتعدنا عن  »إذا  يقول:  لألمور«،  الصحيحة  الرؤية  أبعدنا عن  السؤال  طرح هذا 
واألكاديمي، وهبطنا إلى التجربة الشخصية، أستطيع أن أقول أن الفرق بين شعوب العالم الثالث 

والشعوب الغربية يكمن في قيم الحرية وسيادة القانون.«.
إال أني من ناحية أخرى أخالف السيد بن بخيت، ذلك أن الظروف الموضوعية التي طرح فيها 
السؤال األول: »لماذا تقدم الغرب؟« تجيز طرحه بالشكل الذي طرح عليه. ففي زمن طرحه كانت 
هناك إمبرطورية إسالمية مترامية األطراف في طور االحتضار، وامبراطوريات نصرانية قد انتفضت 
من براثن التخلف. كان فعال هناك ثنائية الفضاء اإلسالمي والفضاء المسيحي كواقع سياسي قائم 
فعليا. وقد فطن ذلك الجيل من الرواد إلى أسباب التخلف الذي دخلت نفقه الدول اإلسالمية. فهذا 
السؤال يتضمن نقدًا ذاتيًا ومحاولة لمعرفة الواقع عن طريق تشريح أحداثه، على أن معرفة الواقع 
وحدها ال تكفي إن لم نضع هذه المعرفة في خدمة مقاربتنا لألجوبة الصحيحة واألسئلة الصحيحة.

إياكم والخطيــئة والثــالثة

أعلن صراحة أن إيطاليا لن تسمح بأية عمليات 
إنقاذ إنسانية دولية ولن تقبل على أرضها أي 

أشخاص يتم إنقاذهم في البحر

صالح المرغني

انتخابات استعادة املوسيلينية
الفاشي  والتصعيد   ،20 الـ  القرن  عشرية  في  ليبيا  الحتالل 
والنار  الحديد  بسياسة  استعمارها  أحكم  الذي  عشرينيته  في 
ذاتها:  الشعبوية  الحوافز  تقريبا  يكرّر  الحبشة  إلى  ممتدًا 
تؤزمه  صناعي  شمال  العيش  مستوى  في  األقاليمي  التفاوت 
وضغوطات  األوروبي  لالتحاد  البيروقراطية  اإلكراهات  اليوم 
والبطالة  الفساد  فيه  يتفشى  تاريخيًا،  متأزم  العولمة وجنوب 

بلغ معدلها بمناطقه لما يقارب الـ %60 بين الشباب.
 1911 والماضي  الحاضر،  إيطاليا  بين  مستبعدة  المقارنة 
والعبيها  االستعمارية  اللعبة  عن  والمهمشة  المعزولة 
مخاطرة  ركوب  إال  أمامها  يكن  لم  والتي  وفرنسا،  بريطانيا 
االقتصادي  لالتحاد  مؤسسة  عضوة  اليوم  فهي  االستعمار 
فجوة  لتضييق  ميزانية  رصده  رغم  الذي  األوروبي.  والنقدي 
بين  التماسك  سياسات  لدعم  يستخدمها  والتي  التفاوت، 
التدابير  هذه  أن  إال  العشرين،  القرن  ثمانينيات  منذ  بلدانه 
التي بدت إلى حدٍ ما ناجحة في العديد من المناطق؛ فإنها 
فشلت في مناطق أخرى مثل جنوب إيطاليا، والسبب الضعف 
الشعبويون  يشجبه  الذي  المستشري  والفساد  المؤسسي 
فازوا  الذين  الشمال«،  رابطة  تحالف »حركة خمس نجوم + 

باألغلبية في االنتخابات اليوم.
خالل  إيطاليا  في  الحاكمة  السياسية  المنظومة  ضعف  إن 
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ـ كما بيّن كتاب »البقاء 
شكل  ـ  البرلمان“.  داخل  اإليطالية  األحزاب  حكومة:  دونما 
واحداة من قواعدها السياسية شبه التابثة، فقد كان التحرير 
اضطر  لذلك،  ونتيجة  أهلية.  شبه  حرب  بمثابة  الفاشية  من 
أن  دون   ،1945 لسنة  التالية  العقود  فى  لالختباء  الفاشيون 
يكون اختفاؤهم تامًا وحقيقيًا. ولكن ظهور حكومة محدودة 
الفعالية بعد الحرب العالمية الثانية يُعد في جزء منه رد فعل 
البنيوي  الحكومي  الضعف  هذا  السالفة.  التاريخية  لألحداث 
أشبه  بمرونة   « بالما  »دي  كتاب  وصفه  بما  النظام  أمد 
السياسية  والصيغ  األفراد  أن  ذلك  المطاطية؛  الكرة  بمرونة 
النجاح  كان  لذا  جديد.  من  ترتد  أقل  بفعل  لكنها  تتساقط، 
قلق،  مثار  األخيرة  العقود  فى  المتطرف  لليمين  االنتخابى 
في إيطاليا والبلدان األوروبية المقاربة التي صارت بالتدريج 
اليوم.  السائدة  المعممة  االحتكارات  رأسمالية  انتشار  ضحايا 
مواجهة  في  المضادة  السياسية  القوى  يدّ  في  تعد  ولم 
يسارى،  ديمقراطي/  المسمى  البرلمانى.التيار  اليمين  تواطؤ 
أو اشتراكى فى آخر األمر من سبل إال اللجوء إلى االمتناع عن 
الذي  المتطرف  لليمين  التصويت  أو  االرتباك،  أو  التصويت، 

يلعب على مخاوف غرائز الحمائية!.

المُسقطة  الفاشية  التبس  الذي  الشعبوي  المزاج  أعطى 
إيطاليا  انتخابات  مُجدّدًا  وطرحته  ـ   20 الـ  القرن  أربعينيات 
العالمثالثيات استمرارية روح فقدتها نظيرتها  ، في  ـ   2018
عام  الفاشية  اخترعت  التي  الموسيلينية  نقلت  بل  النازية؛ 
إلى  ليبيا  وقاعدته  أفريقيا  في  اإليطالي  االستعمار   1922
لها  دقيقًا  تاريخيًا  تتبعًا  نقرأ  أن  نأمل  فارقة،  دولية  محطة 
»ليبيا  الشريف  السيد  مفتاح  كتاب  بصدور  ليبية  رؤية  من 
الرؤية  ستبقى  الوقت  ذلك  وحتى  موسوليني«.  حكم  تحت 
شاملة  إيطالية  تاريخية  كتابات  من  تلقفناها  التي  المعمّمة 
أن  على  تُجمع  والتي  غرامشي،  عن  وكتابات  بوكا  لديل 
أزمة  على  اإليطالى  اليمين  فعل  ردة  كانت  الموسولينية 
كانهيار  ومستتبعاتها  االقتصادية  العشرينيات  سنوات 
الجنود:  وتسريح  والبطالة،  الجنوب  في  الفالحية  األوضاع 
زحف  الذين  العاطلين  المسرحين  العساكر  من  جيشٌ 
روما.  العاصمة  إلى  بهم  السود  القمصان  ذوو  الفاشيون 
إيطاليا.  في  وامتدادها  الشيوعية  البوادر  مواجهة  وأخيرًا 
اإليطالية،  الرأسمالية  ال  أنه  المؤرخين  على  مااليخفى  ولكن 
الليبرالي الستعمار  التي توجهّت حكومتها برئاسة جولييتي 
ليبيا عام 1911. الذي كان السياسي االشتراكي وقتها بنيتو 
الموسيلينية،  السياسية،  أداتها  موسوليني من معارضيه وال 
على  السيطرة  طموح  بألمانيا  أسوة  لديهما  كان  بعد  فيما 
البروبغندا  مجال  وتحدّد  العالم.  على  وبالتالي ضمنًا  أوروبا، 
في  الرومانية!  اإلمــبــراطــوريــة  بناء  إعـــادة  مسألة  حــول 
الشقائق  ما  حدٍّ  وإلى  ليبيا،  المُكلفة  الفقيرة،  المستعمرة 

األفريقية آرتريا والصومال 1914 .
تُرجعنا وقائع التاريخ إلى أنه قبل سقوطها، حاولت فرنسا 
فأبرمت  األلماني  التهديد  من  تحدّ  أوروبية  تحالفات  إحكام 
 .1935 في7يناير  عليها  قع  الموُّ موسوليني-الال  اتفاقية 
بتشاد  أوزو  شريط  عن  فرنسا  تنازل  بنودها  أحد  كان  والتي 
الحبشة.  في  إيطاليا  يدّ  وإطالق  ليبيا.  حدود  ضمن  ليصبح 
لترضية  مغامرة  ذاته، سوى  العام  في  ها  غزو  يكن  لم  الذي 
الذي  المحتمل  الشريك  أمام  الكفاءة  وإثبات  العظمة  جنون 
أما  األوروبــي.  الصراع  سيرشحه  فيما  ــواب  األب على  يلوح 
الحقيقة  استوعب  موسيلينى  فإن  الدولي  المستوى  على 
لبريطانيا  إما  تابعًا،  التحالف  على  يرتكز  نظامه  استقرار  بأن 
األرجح  أو  المتوسط،  البحر  فى  السيادة  لها  التى  العظمى، 
أللمانيا النازية. التي ستكافئة بالمستعمرة البريطانية مصر. 
الحرب  عشية  حتى  قائما  القرار  اتخاذ  في  التردد  ظل  ولقد 
إيطاليا  ألجأ  الذي  البنيوي  التابث  لكن  الثانية.  العالمية 

أن  لواقع  عقود  الستة  لمايقارب  استنامت  التي  إيطاليا 
الضعيفة،  المركزية  الحكومات  فيها  السياسة  مقاليد  تتوّلى 
التي  والتسويات  الحزبية  المواءمات  لتلك  حاجة  في  ليست 
األنظمة  في  كما  االستراتيجي  االنتخابي  السلوك  يشترطها 
دائما  إيطاليا  ففي  وألمانيا؛  فرنسا  وأبرزها  القارّة  الجارة 
واإلدالء  غضبهم  عن  والتعبير  التظاهر  الناس  بمقدور 
آرائهم.  لتوضيح  واالنتخابات  االستفتاءات  في  بأصواتهم 
وال يتوقع األفراد أن تتردى األوضاع كثيرًا إذا ما فعلوا ذلك. 
تملك  ال  ربما  المركزية  الحكومة  أن  إلى  هذا  يعود  وربما 
اليومية  الحياة  شــؤون  على  كبيرة  بدرجة  فاعلة  سيطرة 
التي  للمواطنين مقارنة بالمؤسسات األخرى داخل المجتمع، 
الممكن  نتائج االنتخابات. ومن  ال تتأثر كثيرًا بالضرورة من 
قوية  محلية  مجتمعات  المؤسسات  هذه  مثل  تتضمن  أن 

وشبكات اقتصادية غير رسمية وشركات.
اللوبي  أن  بــاريــس،  مؤتمر  طرحها  التي  المؤشرات 
في  البترولية  استثماراته  تمثل  الذي  اإليطالي  االقتصادي 
الحكومة  على  ضغطه  سينصّب  »أيني«  مجموعة  ليبيا 
ألن  الحالي،  الشهر  مطلع  مهامها  تسلمت  التي  المُنتخبة، 
المكانة  لزحزحة  فرنسية  خطًطا  اعتبرته  ما  أمام  تصمد 
حتى  ليبيا  في  ــى  األول مرتبتها  من  إليطاليا  االقتصادية 
التغيير الليبي عام 2011 واالنفراد باستثماراتها علي حساب 
 « صحيفة  تجرأت  بل  لروما.  الحيوية  االقتصادية  المصالح 
شطرنج  »لعبة  بأنه  ليبيا  في  مايجري  وصف  إلى  أوري«   2
الكفة  في  تبدو  حسمها  حظوظ  وإيطاليا«  فرنسا  بين 
الناطقة  عن  صدر  الذي  البيان  يؤكده  الرأي  هذا  الفرنسية. 
بنظيره  األميركي  الرئيس  لقاء  عشية  األبيض،  البيت  باسم 
يبرز  بكندا  أخيرًا  الكبار«  »السبع  قمة  هامش  على  الفرنسي 
تفويضًا أميركيا لفرنسا لقيادة المسعى األوروبي، إليجاد حل 
لتحقيق  المعنيّة،  األطراف  جميع  بمشاركة  الليبية  للمشكلة 
تطرّفاتها  أشبع  الموسيلينية  الشعبوية  األمد.  طويلة  نتائج 
عنها  الموروثة  اإليطالية  والشعبوية  واالستعمار  التاريخ 
الثورية  توّجهاتها  يشبع  االنتخابات،  صندوق  عبر  اليوم 
الحمائية  الغرائز،  مخاوف  على  والتغذى  المؤسسة،  محاكمة 
وتصعيدًا  اختالفًا،  تشهد  التي  المُهدّدات  والهوياتية، 
فرنسيا ـ إيطاليا إزاء ما تقذف به قوارب الهجرة غير القانونية 
عبر شواطي الغرب الليبي. لكن الخالف الحقيقي حول مابعد 

الشواطئ إنه هناك حيث يكمن النفط والترواث.

نقلت املوسيلينية التي اخترعت الفاشية عام 1922 االستعمار اإليطالي في أفريقيا وقاعدته ليبيا إلى محطة 
دولية فارقة

كان النجاح االنتخابى لليمني املتطرف فى العقود األخيرة مثار قلق، في إيطاليا والبلدان األوروبية املقاربة التي 
صارت بالتدريج ضحايا انتشار رأسمالية

نورالدين خليفة النمر

الجضران.. الشجرة التي تخفي الغابة
في  بدأ  عندما  وحده  الجضران  يكن  لم 
النفطية  الموانئ  على  االستيالء  مشروع 
ومنع تصدير النفط، بل كان معه وخلفه 

عدة أطراف سواء خارجية أو داخلية.
فيها  أعلن  التي  المرحلة  تميزت  فقد 
الجضران استيالءه على الموانئ التي كان 
هي  أوالهما  بسمتين  بحراستها،  مكلفًا 
الدولة  مشروع  فشل  عالمات  آخر  ظهور 
التي كان الليبيون يطمحون إلى تحقيقها 
المليشيات  لتغول  باستسالمهم  وذلك 
المؤدلجة والعصابات المسلحة في المدن 
ودرنة  وطرابلس  بنغازي  مثل  الكبيرة 
ومصراته وإعالن كل منها عن مشاريعها 
يحمل  منها  أحد  ال  والتي  بها  الخاصة 
تمثلت  بينما  المدنية،  الدولة  شبهة 
الدعوات  وتيرة  ارتفاع  في  الثانية  السمة 
الجهوية والقبلية والمناطقية وتجسيدها 
وسيادية،  محلية  عرجاء  مؤسسات  في 
شاغروها  يتحدث  وتشريعية  تنفيذية 
وأقاليمهم  مدنهم  باسم  وممثلوها 
وقبائلهم، وال يرد ذكر الدولة الليبية في 
بروتوكولي  كملحق  عرضًا  إال  حديثهم 

يتبع ما قبله وليس العكس.
مرة  ألول  الجضران  ظهر  عندما  إذن 
كانت  الليبي،  األحـــداث  مــســرح  على 
فقد  تغولهما،  أوجِّ  في  والدين  الجهوية 
حصانان  الجضران  تصرف  تحت  كــان 
اليصل أحد في ليبيا إلى السلطة إال على 
ظهر أحدهما، فبدا إبراهيم الجضران في 
الفرنسي  المثل  عليه  ينطبق  الحالة  تلك 
خيارات  بين  محتار  »فــالن  فحواه  الــذى 

كلها جيدة ومناسبة له«.
فمن حيث الجهوية وجد أمامه مشروعًا 
يصفه أصحابه بأنه فيدرالية ووجد تحت 
من  وثلة  المشايخ  من  بعضًا  تصرفه 
ال  والتي  الــقــدرات  المتواضعة  النخبة 
تؤهلها لخوض تنافس على مستوى نخب 
القبيلة والجهوية  الوطن، فامتطت جواد 
لعلها تصل إلى ما تطمح إليه من مكانة 
إليها عن طريق آخر  ال تستطيع الوصول 

غير هذا.
ربما  آفاًقا  الجضران  أمام  فتح  هذا  كل 

لم تكن تخطر على باله عندما كان يخطو 
أولى خطواته نحو االستيالء على ما كان 
فأعلن  النفطية،  المنشآت  من  يديه  بين 
الشرق  فــي  مبطن  ــة  دول مــشــروع  عــن 
المشايخ  من  مجموعة  ونصبته  الليبي 
المستقبل  لدولة  زعيمًا  والمتعلمين 
بحركة  جدير  سياسي  لمكتب  ورئيسًا 
استعمار  من  يعانى  لشعب  وطني  تحرر 
قومي ثقافي استيطاني على غرار الشعب 
الفلسطيني، وحاول أن يمد هذا المشروع 
على  النفط  بيع  بواسطة  الحياة  بأسباب 
عليها،  استولى  التي  الموانئ  رصيف 
ولكن بعضًا من القوى الكبرى رأت آنذاك 
هذا  مثل  قيام  تقتضي  ال  مصالحها  أن 

المشروع في ليبيا.
كان أيضًا بإمكان الجضران أن يمتطي 
قوى  إلى  انحيازه  ويعلن  الدين  حصان 
اإلسالم السياسي التي تسيطر ميليشياتها 
على العاصمة والمؤتمرالوطني والحكومة 
سنوات  يستثمر  أن  بإمكانه  أنه  والسيما 
االنتماء  بتهمة  القذافي  عهد  في  سجنه 
أذرع  إحدى  الليبية  المقاتلة  تنظيم  إلى 
قوة اإلسالم السياسي مدعيًا بأنه أصيل 
اختار  أنه  ورغم  بالركب،  ملتحًقا  وليس 
وأعلن  الجهوية  حصان  الفترة  تلك  في 
أن  إال  السياسي،  لإلسالم  تبعيته  عدم 
الجضران  به  يقوم  ما  في  وجدوا  هؤالء 
لهم، ألنه  نافعًا  وتخريب عماًل  من عبث 
واإلرباك  الفوضى  بنشر  يقوم  الواقع  في 
يظهر  بــدأ  ــذى  ال الخصم،  معسكر  في 
آنذاك  يقودها  عسكرية  قوة  شكل  في 
مع  تصطدم  فأخذت  حفتر  خليفة  اللواء 
امتداداتهم المليشياوية في الشرق والتي 
الدموي  العنف  أنواع  كل  تمارس  كانت 
دفع  ممّا  االجتماعية  الفئات  مختلف  ضد 
الغالبية الساحقة من المجتمع هناك إلى 

الوقوف إلى جانب هذه القوى الجديدة.
خلفه  ومن  الجضران  إبراهيم  يكن  لم 
رغم  السياسي  اإلســالم  أن  عن  غافلين 
الخصومة العلنية معه، يظل حليًفا مرشحًا 
ومحتماًل في أي مرحلة من مراحل الصراع 
عليه  دلــل  ما  وهــذا  ليبيا،  في  المسلح 

هذه  حتى  الطرفين  بين  العالقة  تاريخ 
قام  لهم سواء  مفيد  فالجضران  اللحظة، 
بدور الخصم أو بدور الحليف، وحتى حين 
عليه  يسلطون  تقلقهم  بتصرفات  يقوم 
المؤدلجة  مصراته  مليشيات  من  بعضًا 
له  فيجلب  معه،  لتصطدم  والمناطقية 
هو  وجهويًا  قبليًا  تعاطًفا  الصدام  ذلك 
في حاجة إليه من جهة الشرق، وهذا في 
الذى  لخصمهم  ومربك  مزعج  ذاته  حد 
أصبح اسمه الجيش العربي الليبي بعد أن 
نال شرعية وجوده الرسمي من البرلمان 

الليبي.
لم  والــديــن  الجهوية  حصاني  لكن 
في  يجرى  السلطة  نحو  سباقهما  يكن 
بل  العالم،  عن  المعزول  الليبي  الفراغ 
وسائسوه  مالكه  حصان  كل  خلف  كان 
المراهنين  جمهور  جانب  إلى  الخارج  من 
عليه من الداخل، وهذا يعنى أنه يتوجب 
على الجضران في حالة امتطائه ألي من 
وأن  مالكه  لمشيئة  يمتثل  أن  الجوادين 
أيضًا  يحقق  وأن  سائسيه  تعليمات  يتبع 
في  الجواد  على  المراهنون  ينتظره  ما 

الداخل.
في  والتعقيدات  التباين  هذا  ظل  في 
دولية  ــراف  واألطـ والمصالح  العالقات 
الحالة  استثمار  يجرى  أوداخلية،  كانت 
الجضران  إبراهيم  فيطل  الجضرانية 
مختلفة  أدوار  في  الليبي  المشهد  على 
للبعض–متقلبًا  تبدو  كما   – ومتناقضة 
وفي  والدين  الجهوية  بين  تحالفاته  في 
والتنظيمات  بنغازي  سرايا  بين  حروبه 
حسب  للحدود  العابرة  األخرى  اإلرهابية 
ما يعتقد أنه مناسب له وما يتطلبه رضى 
غير  يرعاه،  الذى  الدولي  الطرف  وموافقة 
منطقة  في  جغرافيًا  محصور  دوره  أن 
وجهوية  قبلية  العتبارات  النفطي  الهالل 
أوراق  أهم  يمثل  الهالل  هذا  وباعتبار 
االقتصاد  سرة  هو  ألنه  الليبية،  اللعبة 
الليبي ومن يسيطر عليه بشكل  النفطي 
مطلق ونهائي يصيب خصومه في مقتل.

الجضران  مليشيات  هجوم  أن  الشك 
المنشآت  منطقة  إلى  ودخولها  األخير 

حول  وتساؤالت  استغرابًا  أثار  النفطية 
تمكنه من الوصول إلى هدفه وعن الدعم 
الذى تحصل عليه وكيفية تجميع وتمويل 
إيواء  مناطق  وتأمين  الحجم  بهذا  قوة 
لها تحت بصر القوى الدولية التي ليست 

كلها داعمة للجضران.
تجد  التعجبية  التساؤالت  هــذه  كل 
المصالح  خارطة  تعقيدات  في  إجاباتها 
الليبية،  والداخلية  الدولية  والعالقات 
أفضل  بين  من  تعد  الليبية  فالحالة 
الحاالت العربية قابلية لالستثمار والتدوير 
من  الكثير  بين  المصالح  لعبة صراع  في 
بما  ــك  وذل واإلقليمية  الدولية  القوى 
تمثله من موقع وهجرة وتنظيمات عابرة 
للحدود ونفط وغاز، ولهذا فقد يكون ما 
النفطية  المنشآت  على  هجوم  من  حدث 
قوى  من  الجضران  تضليل  عن  ناتجًا 
دولية تريد القضاء عليه وعلى المليشيات 
نهائيًا من  المحاربة معه وذلك إلخراجه 
دفعت  يكون  وقد  الجوادين،  سباق  حلبة 
خيارين،  أحــد  لتحقيق  دولية  قــوى  به 
وبالتالي  المنشآت  على  السيطرة  إمــا 
المشهد  على  جديدة  معادالت  إدخــال 
في  خراب  إحداث  وإما  الليبي  السياسي 
هذه المنشآت يتطلب إصالحه زمنًا ليس 
القوى  كل  أن  صحيحًا  فليس  قصيرًا، 
الدولية لديها مصلحة في استمرار تدفق 
النفط الليبي تحت كل الظروف، بل منها 
من يهمه ارتفاع األسعار ومنها من يهمه 
وخصومه  منافسيه  بعض  على  التضييق 
في  الليبي  النفط  ضخ  توقف  خالل  من 
تهمها  الــقــوى  هــذه  وبعض  ــواق  األسـ
كان  إذا  النفط  من  أكثر  والغاز  الهجرة 
ذلك يؤدي إلى تحجيم أطراف في الصراع 

الليبي ال يعتبرون شركاء مريحين.
ــان حــظ أي مــن هــذه  كــيــف مــا كـ
هو  المؤكد  فإن  الصحة،  من  االحتماالت 
أن كل يوم يمرعلى وجود هذه المليشيات 
داخل المنشآت النفطية يرسخ ويقوي من 

المشروع الذى تم تكليفها بإنجازه.
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عندما ظهر الجضران ألول مرة على مسرح األحداث الليبي، كانت الجهوية والدين في أوج
تغولهما

هذا الهالل يمثل أهم أوراق اللعبة الليبية، ألنه هو سرة االقتصاد النفطي الليبي ومن يسيطر 
عليه بشكل مطلق ونهائي يصيب خصومه في مقتل

تولى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الطلياني الجديد السيد ماتيو سلفيني مهامه مؤخرًا، 
معادية  متشددة  عنصرية  فلسفة  تتبنى  التى  الشمال«  »رابطة  إلى  وينتمي  يميني  وهو 

لألجانب في تعاملها مع الالجئين والمهاجرين.
دول  )إلى  والمهاجرين  لالجئين  جماعية  إبعاد  بعمليات  سيقوم  أنه  الجديد  الوزير  أكد 

المصدر وليس بالضرورة إلى دول االنتماء( .
كما أعلن صراحة أن إيطاليا لن تسمح بأية عمليات إنقاذ إنسانية دولية ولن تقبل على 
أرضها أي أشخاص يتم إنقاذهم في البحر، وتم ذلك تحديدًا وصراحة وعالنية يوم السبت 

الموافق للثاني من الشهر الجاري.
من  المزيد  لترتيب  طرابلس  إلى  مهامه  أوائل  في  »ماتيوسلفيني«  يتوجه  وبسرعة  اآلن 
ليبيا  إذالل  في  وإمعانًا  إيطاليا  لنقاوة  حماية  والمهاجرين  الالجئين  مأساة  في  ليبيا  توريط 
والمجاعة  الحروب  من  للفرار  القدر  ساقهم  الذين  المساكين  بهؤالء  التضحية  في  وزيادة 
رجااًل  وكبارًا،  صغارًا  واالنتهاك  أوالتعذيب  والغرق  الموت  ليواجهوا  بالدهم  في  واإلرهاب 
ونساًء عبر حائط جهنمي في ليبيا ،مدفوع الثمن، ومذكرًا بالماضي األليم إليطاليا في ليبيا 

رغم أنف كِرام الوطن وأشرافه وشعبه.
2017 ارتكب السيد »فائزمصطفى السراج« وفريقه خطيئتين في هذا الشأن :  في العام 
2 فبراير2017 والتى أضفت قدرًا من  أوالهما التوقيع على ما عرف بـ»مذكرة التفاهم« في 
شرعية وإن كانت زائفة على التدخل اإليطالي الفج، والتصرف ضد حياة الالجئين والمهاجرين 
وضد المصلحة الوطنية العليا لليبيا بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان ولقرار مجلس 
النواب الليبي، ثم الثانية بالطلب الرسمي المكتوب الذي وقعه في 27 يوليو 2017 كغطاء 
السيد  سلمه  والذي  البحري،  طرابلس  وميناء  الليبية  اإلقليمية  المياه  في  اإليطالي  للتدخل 
السراج للطليان أثناء عودته من اجتماع في باريس وقتها ، ولوح به رئيس الوزراء اإليطالي 
السراج قد كان تحت ضغط سياسي  السيد فائز  ) ويبدو أن  اليوم  السابق منتشيًا في ذات 
أوغير ذلك، فسلم الرسالة للطليان مؤرخة وموقعة دون أن يعطى الفرصة حتى لكتابة رقم 
تفاقم  إلى  ذلك  كل  بموجب  إيطاليا  أرادته  لما  الحثيث  التنفيذ  على  وترتب  عليها!(،  إشاري 
أعداد المحشورين في نطاق الحائط الناري الليبي، ومحاربة المنظمات اإلنسانية التى تحاول 
الموالية  المليشيات  تقوية  إلى  إضافة  الدولية  المياه  في  والغرق  الموت  من  الناس  إنقاذ 
ومنظمات  الليبي  البرلمان  من  والرفض  االستنكارات  كل  برغم  وثرواتها  سطوتها  وتنامي 
عن  ناهيك  العالم،  في  ليبيا  لسمعة  الشديدة  واإلساءة  والوطنية  الدولية  اإلنسان  حقوق 

معاناة الضمير الوطني في مواجهة االنتهاكات ضد حقوق الالجئين والمهاجرين.
إلى  الجديد  اإليطالي  الداخلية  وزير  لحضور  الترتيب  أنباء  األيام  هذه  األخبار  وتتناقل 
طرابلس ) الداخلية وليس الخارجية لربما باعتبار أن الشأن الليبي قد أمسى مسألة داخلية 
والالجئين  ليبيا  حساب  على  الجديدة  سياسته  حزمة  تنفيذ  وهو  واضح  ولهدف  إيطالية!( 
والمهاجرين وإلقاء من لدى إيطاليا من الجئين خلف الحائط الناري الليبي في تجاهل كامل 

اللتزامات إيطاليا اإلنسانية ورغم رفض الخيرين من األمة اإليطالية لتلك السياسة.
وعليه، فإننا نحذر من مغبة تمكين اليمين اإليطالي من إخضاع السيد فائز السراج وفريقة 
والمجموعات المسلحة الموالية له من جديد لإلرادة اإليطالية والتى تشمل حسب ما تورده 
المصادر من لزوم استخدام ما يعرف بحرس السواحل الليبي )وإن كان حقيقة في مهمته هذه 
الدولية  المياه  الالجئين من  للقبض على  زوارق جديدة  اإليطالي( عشرة  للساحل  هو حرس 
من  ممولة  وسبعة  تونس  في  للتسليم  جاهزة  ثالثة  منها  طرابلس،  شواطئ  إلى  ونقلهم 
انتهاك  في  فزان  في  والبلديات  القوى  مع  المباشر  الطلياني  العمل  كذلك  األوربي،  االتحاد 
مهين للوطن ولإلنسان فيه.. وكان من األجدى أن تنفذ أوروبا وإيطاليا وعودها وتتوجه إلى 
هناك  للبشر  يتيح  بما  واإلعمار  السالم  لنشر  أفريقيا  في  الالجئين  لموجات  المصدرالحقيقي 
األمن وفرص اإلزدهار إلعمار القارة وال يحمل الناس على الفرار من جحيمها ولكن ال يبدو أن 

العقلية االستعمارية الطليانية قد تبدلت.
فاحذروا الخطيئة الثالثة

صالح السنوسي
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سالم العوكلي

قرصان الرمال ولعبة الدول

كأس العالم الليبي كسر العزلة!
إال  مطلقا،  الناس  يسود  أن  يمكن  ال  ]اإلرهــاب 
بعض،  عن  بعضهم  معزولين  كونهم  حال  في 
األنظمة  كــل  اهتمامات  أول  ــإن  ف وبالتالي 
أن  يمكن  لذا  العزلة.  إحــداث  هو  االستبدادية 

تكون العزلة بدء اإلرهاب.[
الفيلسوف األلمانية حنة أرندت.

الصبا  لكني كروي، فمنذ  الكرة  آل  لست من 
لم يفتني كأس عالم، عام 1966م كأس العالم 
اللعبة ونجم الكرة األوحد  في بريطانيا مخترعة 
شريط  خالل  من  ــدورة  ال تلكم  تابعت  بيليه، 
المالبسات  البريطانية  الدورة  يلخص  سينمائي 
والبتلز والفوز، كان ذلك في دور السينما خاصة 

دار هايتي بمدينتي بنغازي.
عام 70 شاهدت الكأس في التلفزيون الليبي 
فقد   74 أما  1968م،  ديسمبر   24 في  افتتح  ما 
خشبة  بيتنا  تلفزيون  جهاز  جعل  من  تمكنت 
الشارع، حيث  البشرية في  اللعبة  مسرح تعرض 
تجمهر جمع من كل حدب وصوب،وبدا وكأنهم 
في  البشر  يشاركون  وأنهم  بعضهم  يعرفون 
يكون  ال  )اإلنسان  حيث  لعبهم،  مشاعرهم،في 
يكون  حين  إال  يلعب  وال  يلعب،  حين  إال  إنسانا 

إنسانا( أو كما قال شيلر.
البالد،  الليبية مطاردة في  القدم  عندئذ كرة 
جاء  1969م  سبتمبر  العسكري  االنقالب  عقب 
القذافي  معمر  األخ  الثورة  قيادة  مجلس  رئيس 
ليخطب في ساحة مدرسة شهداء يناير الثانوية 
ببنغازي، لم يجد الجمهور الذي يريد فعاقب حتى 
عندها  الذي  بالتلفزيون  األخبار  بإدارة  العاملين 

يبث مباراة في الدوري الليبي.
لم  المماثلة  المجتمعات  مثلما  الليبيون 

الفروسية  ميز  لقاءات  في  قبائل  تجمعهم  تعد 
والمبارزة في قارة القبيلة، النوادي هي قبيلتهم 
ألغى  أوال  الذي  القذافي  تصور  كما  أو  العصرية 
نوادي بدمج بعضها، وألغى أسماء نوادٍ شهيرة، 
فيما بعد جاء في نظريته العالمية الثالثة بكتابه 

األخضر: أن الرياضة تمارس وال يتفرج عليها.
الفرجة تجمع وتخلق وشائج ولحمة، لهذا كتبت 
عام 1978م أثناء دورة كأس العالم مقالة بجريدة 
ثقافة  القدم  )كرة  عنوان  الثقافي تحت  األسبوع 
المسرحي  والمفكر  الكاتب  مرجعيته  الفقراء(، 
اليساري برتولد بريخت من يري: أن أستاد الكرة 
خشبة المسرح التي تعرض لعبة ألربعة وعشرين 
وذهنية  فنية  مقدرات  يقدم  والعرض  ممثال، 
ومثيرة،  مشوقة  للعبة  والتنافس  العراك  تحول 
هو  وحكم  عليها،  متعارف  قانونية  أسس  ضمن 
كما المخرج الذي يحافظ على أصول اللعبة التي 

تجتذب البشر وتوحدهم...الخ.
نهاية العام 1978م سجنت رفقة ) 12 ( من 
سرد  وكتاب  صحفيين  من  الزمالء  األصدقاء/ 
شيوعي  حزب  تأسيس  بتهمة  ومسرح  وشعر 
يستهدف إسقاط النظام واالستيالء على السلطة، 
لهذا تابعت دورة 82 من خالل جهاز ترانزستور 
الحصان  بسجن  الثالث  القسم  في  تهريبه  تم 
األسود )بورتا بينتو(، ما كان برج بابل الذي يحفل 
بسجناء يتقنون أو يعرفون لغات عدة كالروسية 
والبلغارية غير االنجليزية والفرنسية وااليطالية، 
فمنهم عسكريون درسوا في شرق أوروبا، تلكم 
دورة فريقي األزرق إيطاليا –لهذا دورة 2018 م ال 
تعنيني خاصة أني لست قوميا- فريقي )الكالشو( 
فاز بالكأس، وقد منحه رمزيا للفلسطينيين من 

إسرائيل  لغزو  باسلة  مقاومة  يخوضون  حينها 
بيروت التي تعيش أيضا حربا أهلية شعواء.

السجن  في  ونعيشها  نعايشها  التي  العزلة 
أيضا،   86 دورة  وفي  هذا  العالم  كأس  كسرها 
الدوري  منع  من  تقريبا  يعانون  الليبيون  حينها 
أرقام  مجرد  الالعبين  جعل  األقل  على  أو  الليبي 
الظاهرة  النجومية  لمحاربة  األسماء  منعت  فقد 
ظهر  العزلة  وكسر  الرجعية!!،  البرجوازية 
بالعزلة  البشر  يعانيه  الذي  لإلرهاب  كمعارضة 
االستبدادي حسبما نظرة  النظام  يمارسها  التي 

حنة آرندت.
كأس 90 خاصة مباراة الكأس في درنة ليلة 
دخلة الصديق الشاعر أحمد بللو، لقد تجمع جمع 
العريس  أصدقاء  الطلقاء  السجناء  المشاهدين 
بحجة العرس وبمناسبة كأس العالم 90 كسروا 
العزلة، وقد أصبح صبح القذافي عام 88 وأطلق 
أمريكية  جوية  ضربة  بعد  جاء  وذلك  سراحنا، 
لنادي  اإلرهابي  التفجير  عقب  للقذافي   86 عام 
ليلي ببرلين، ووسم العقيد القذافي في اإلعالم 
حروب  وبعد  العالم!،  في  رجل  أخطر  األمريكي: 
وانبثاق  فيها،  وهزم  القذافي  خاضها  متتالية 
حروب عصابات تخوضها جماعات معارضة ليبية.

في  زاد  مما  تفاقمت  فقد  البالد  عُزلة  أما 
والما  )بالخبزه  تجويعهم  وحتى  الليبيين  عزل 
قررنا الحياه( وعمال بالمثل الشعبي )جوع كلبك 
يتبعك(، وقد نمّى اإلرهاب اإلمبريالي األمريكي 

عزلة القذافي فوظفه لعزلة الليبيين.
العزلة كالوحشة منها تتخلق الفردانية فالخوف 
للبرتغالي  )العمى(  روايــة  في  الجهل،  ويعمم 
ساراماغوا تصاب بالد كلها بالعمى الذي يجسد 

حالة  إلى  الحياة  تتحول  بهذا  الفيزيائية  العزلة 
خبط عشواء.

العزلة  كسر  االلكتروني  الفضاء   94 كأس 
ولم  العالم كبيت،  ابتكرت  االصطناعية  فاألقمار 
تنتبه األنظمة االستبدادية بعد لما يحدث فإنهم 

في غيهم يعمهون وبعماهم يتعيشون.
العزلة،  بكسر  دوليا  شعورا  بث   98 كــأس 
فالفريق الفرنسي ما خاض وفاز بالدورة في بالده 
التشكيل  البشر متعدد األرومة، فريق  فريق من 
اللوني فيه )زيدان( الجزائري بطل الدورة أيقونة 

لذا الكسر.
كأس 2002 وكأس 2006 حتى كأس 2010م 
التوريث،  يزمع  فالقذافي  ليبيا  في  الثلج  ذوبان 
الشمالي،  الكوري  الشيوعي  الحزب  منوال  على 
وحزب البعث العربي السوري أخذ ينسج. لكن ابنه 
الساعدي أمم الفريق الوطني لكرة القدم، وشرع 
في الرهان بالرشوة وتبديد األموال من أجل شراء 
كأس العالم، لكن هذا من المستحيالت األربعة 

هذا ما يعرفه القذافي األب.
سقط  من  القذافي  يطله  لم   2014 كأس 
التي مارس لم تسقط لهذا  العزلة  نظامه لكن 
مفرد  عزلة  في  بيتي  في  الــدورة  هذه  عايشتُ 
المباراة  التلفزيون  عبر  أتابع  األجــرب،  كالبعير 
عقب  دخلت  فالبالد  الباب،  على  وبعين  بعين 
والتيار  أهلية  حــرب  في  2011م  فبراير  ثــورة 
لي  وقتل  االغتياالت،  يمارس  وعصاباته  الديني 
كأس  لكن  ونساء،  رجاال  وأحباب  وأصدقاء  زمالء 
العالم واللعبة الجميلة تجذب عيني وفي دهشة 
هدف  قول،  هدف،  قول،  أصرخ:  وحيدا  المغتبط 

وتردد الشوارع أيضا ذلكم.

نصب نفسه آمرا لحرس املنشآت النفطية، وليرتفع عدد أفراد الحرس؛ الذين يشكلون 
ميليشيا جضران، من 3 آالف فرد فترة النظام السابق إلى 12 ألف فرد

اآلن وبعد إحساس هذه القوى بقرب نهاية معركة درنة ضد اإلرهاب كان البد من تحريك 
الدمية املطيعة كي تربك الوضع لصالح الجماعات املتطرفة

في 74 تمكنت من جعل جهاز تلفزيون بيتنا خشبة مسرح تعرض اللعبة البشرية في الشارع

كأس 2014 لم يطله القذافي من سقط نظامه لكن العزلة التي مارس لم تسقط لهذا
عايشُت هذه الدورة في بيتي

كتب.. يكتب.. )ملاذا تكتب (؟

 لَم الكتابة ونحن نعلم أن ثقافتنا ثقافة شفاهية 
أو شفوية، حتى أننا نجد أصحاب الضجيج على 
الفضائيات أكثر شهرة؟ وتأثيرا من أى كاتب مرموق

عمر أبو القاسم الككلي

صالح الحاراتي

بـ  باستثناء ما يعرف  الكون  الكون يخلو من »الفراغ«. فال فراغ في  الفيزياء،  من وجهة نظر 
»الثقوب السوداء« التي هي ظاهرة متميزة ولها وضع خاص. كل الكون »مالء«. وما نشاهده 
حولنا من »فضاء« ونتصوره بحسنا العام فراغا، ممتليٌء بمادة غير منظورة تشغل حيزا، هي 
لثقلها.  وفقا  الفضاء  حيز  وتحتل  وكثافتها  وزنها  في  تختلف  غازات  عدة  من  المتكون  الهواء 
وعلى هذا، فالكون متخم بالمادة. لكن هذا المقال ال يتعامل مع الفراغ من وجهة نظر الفيزياء، 

وإنما من وجهة نظر »الحس العام«.
الفراغ، بهذا المعنى، عنصر مهم في الكون وهو مجال حيوي تجري فيه نشاطات اإلنسان 
البوذي ثمة تدريب ذهني تُلقى فيه في  العملية جميعها وتتحقق إنجازاته. في مذهب الزن 
حلقات التأمل أسئلة ال إجابات لها، هي فقط محفزات على التأمل الذي يمثل نشاطا أساسيا في 
البوذية، هذه األسئلة تسمى في اليابانية »ُكوان«، من ضمنها سؤال يقول: هل الحركة في 

الخطوة أم في الطريق؟!.
ليس همنا هنا اإلجابة على هذا السؤال. لكن يمكن القول أن الفراغ يمثل »رحم الحركة«. 
فال حركة ممكنة بدون وجود هذا الرحم. والفراغ أيضا »رحم الكتلة« فال يمكن للكتلة أن توجد 
إال في فراغ. لذا هو كذلك رحم الفنون التشكيلية المتمثلة في الرسم والنحت والعمارة. فما 

العمارة إال أسْرٌ للفراغ واعتقاٌل له داخل حيز.
أولت الديانة البوذية، بمختلف مذاهبها، عناية كبرى بالفراغ الذي تقلب فيها بين مفاهيم 
وتلوينات متباينة واتخذ أبعادا ميتافيزيقية. حيث »الفراغ هو إدراك للغياب الكامل ألي وجود 
.)1( )1(. كما يتم الربط بين الفراغ والتألق الداخلي  متأصل وهوية ذاتية في كل الظواهر« 

عنصرا  الفراغ  يمثل  حيث  الصين،  في  الطاوية  الفلسفة(  باألحرى  )أو  الديانة  فعلت  وكذلك 
مثلما  يحدد،  الذي  هو  فالفراغ  لإلنسان.  مفيدة  ويجعلها  وظائفها  تأدية  من  األشياء  ن  يمكِّ
يقول المؤسس الو تسو »فائدة العجلة يُجْبل الطين ويتخذ من القوالب شكل آنية.. ثم على 

هذا الشيء الذي هو في نفس اآلن ال شيء، الفراغ الذي في داخل اآلنية، تعتمد فائدة اآلنية.
الشيء  هذا  الداخل،  في  الفضاء  على  ولكن  بيتًا  نشيِّد  واألبواب  النوافذ  قطع  طريق  وعن 

الالشيء، تعتمد منفعة الدار وتقوم الدار« )2(.
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من  شيئا  تحتاج  عليه  الوافية  اإلجابة  وتبدو  الكتابة،  أهل  على  ومتكرر  بديهى  سؤال  هذا 
التأمل، فالكتابة تبدو عمال متعبا للذهن، وفي »معظم األحيان« ال يحصل الكاتب منها على 
الكتابة رغم  أي عائد مادي مجٍز مثل عائد سماسرة االعتمادات مثال.. فلماذا يستمرون في 

كل الصعوبات والعقبات التي يتعرضون لها؟
ليس لدى إجابة وافية. ولكن لنقل إنها الوسيلة التى يعتقد صاحبها أنه يريد نقل معِرفِته 

وتجربتهِ الحياتية وأفكاِره لآلخرين. وربما قلنا اختصارا، هي تعبير عن الذات.
أو  شفاهية  ثقافة  ثقافتنا  أن  نعلم  ونحن  الكتابة  لمَ  السؤال..  يبقى  اإلجابة  تلك  رغم 
كاتب  أى  من  وتأثيرا  شهرة  أكثر  الفضائيات  على  الضجيج  أصحاب  نجد  أننا  حتى  شفوية، 
للكتابة أن يكون لها جدوى وكيف يمكن أن  السؤال.. كيف يمكن  مرموق... مما يستدعي 

للتأثير؟. القابلية  نجعلها تكتسب 
عن،  تتغاضى  األحيان  أغلب  في  إذ  الحياة،  هامش  على  كتابة  بأنها  تتعلق  العلة  هل 
وتتجاهل تناول جزء هام من الحياة وتستأصل جانبا منه خوفا وتحاشيا للخوض في المحظور 
والممنوع والعيب والحرام؟ ونحن نعلم أننا إذا فعلنا ذلك، أن ما تجاهلناه غير موجود!! وإذا 

غضضنا الطرف عن التعامل مع الموروث مثال، فهل يعني أنه غير قائم فى حياتنا؟.
الحقيقة أن الواقع يؤكد أنه مستشريا ومستفحال وغائرا بل ويشكل األرضية الصلبة التي 
فى  نرفل  أننا  يعني  ال  فإنه  االستبداد  واقع  عن  الحديث  تجاهلنا  إذا  وكذلك  العقول،  تمالء 

نعيم الحرية!؟.
على كل حال، أشهر ما قيل تبريرا بالخصوص وإلقاء المسؤولية بعيدا هو أن.. أمة اقرأ ال 
تقرأ.. وكان ذلك هو التبرير الالئق حتى يتجنب أهل الكتابة عبء المسؤولية عن الالجدوى 

السائرين فى ركابها.
ذلك،  إلى  وما  وأبحاث  نثر  شعر  مقاالت  قصص  روايات  الكتابات  من  الكم  هذا  نرى  إننا 
ولكنها تجتر التاريخ، وتقول كالما متكلَّفًا، له زينة شكلية ولكنه بال قيمة ومعنى، ودون ان 

يُحدث تأثيرا فعاال وتغييرا في العقول.
اسر  من  االنفكاك  تأبى  متحجرة  عقول  في  أم  ومضمونا،  شكال  الكتابة  فى  العيب  هل 
أم  القراء  عدد  المهم هو  التنشئة؟.. هل  العقول من خالل  إلى  األسبق  كان  الذي  الموروث 

فاعلية ونوعية من يُقرأ؟.
والسؤال األهم.. هل هناك أمل في تغير ما هو راسخ في العقول دونما حدوث تغيير فى 

األوضاع السياسية واالقتصادية؟.
يقول لي صديق أن رغيف الخبز له أولوية؛ وال شك أن األوضاع المعيشية الضاغطة بيئة 
طاردة وليست مشجعة لالهتمام بالقراءة والمعرفة.. قلت نعم لقمة العيش أولى باالهتمام 
طيلة  حكمونا  من  عليه  دأب  منهج  والتجهيل  والتجويع  الغرائز؛  اولويات  من  الخبز  ورغيف 

قرون حتى يستتب لهم األمر.
والفلسفية  والعلمية  والسياسية  الساخرة  بين  تتنوع  الكتابات  أن  من  وبالرغم  المالحظ 
الترغيب  وسائل  معظم  استخدام  رغم  وقليال؛  محدودا  زال  ال  القراء  عدد  أن  المؤكد  ولكن 
الصعبة  المفردات  عن  البعيدة  الميسرة  الصحفية  والكتابة  اللفظية  البالغية  والمحسنات 

ولكن لم يتغير شيء.. لماذا؟.
والحياة  الدين  عن  المتداولة  والفهوم  العقول  على  المسيطرة  الثقافة  ألن  ربما  قلت 
وأظن  والمريح؛  السائد  هو  السلف  فهوم  اجترار  زال  وال  العقول  فى  عميق  بشكل  مستقرة 
هنا ال مفر إال بإقرار صدق من يقول- أنه بدون التوجه إلى نقد المسلمات لن تؤتي الكلمة 

المكتوبة أثرها ولو كانت من رسم فحول أهل البالغة.
وال مفر من أن تتوقف حمالت إعالم ومنصات البترودوالر عن حمالت تفسيق وتكفير كل 
من يحاول أن يقترب من المنظومة الفقهية أو يقدم رأيا مخالفا، فسالح التكفير والتحريض 

ال شك سينشر الخوف الوجودي ويكمم األفواه إلى أجل غير مسمى.
لقد حاول رواد التنوير منذ أكثر من قرن ونيف مالمسة بعض المسلمات الخاطئة ولكن ال 
زال التغيير المنشود فى حده األدنى.. بل ساهم البعض- في زمن أفول وانحدار المجتمعات 
والتقليدي  الممكن  لحدود  المتجاوز  المعنى  إنتاج  بآلية  االهتمام  عدم  في  نعيشه-  الذي 
والسائد، وكان همهم الشاغل هو سرعة النشر، واكتساب الشهرة ضمن منظومة العالقات 
والمجامالت ومحاباة أهل السلطة من ناحية والتماهي مع الرأى العام تحت شعار »الجمهور 

عايز كده«!! دون االقتراب من عالتنا الحقيقية.
يأخذني الظن في بعض األحيان–وبعض الظن إثم–أن أكثر ما يسلب القارىء قدرته على 
استيعاب ما يقرأ هو أنه يعيش فى بيئة يتسيدها أدعياء امتالك الحقيقة الذين يضخون في 
المجتمع مفاهيم إقصائية مغلفة بغالف مقدس تستهدف قمع اآلخر وإسكاته.. وفي وسط 
مثل هذا المناخ يأتي السؤال الذي مفاده أي فكر يرجى له أن ينير شيئًا من ظالمات تتراكم 
فعالية  وتقل  الكتابات  لدينا  تكثر  ولذلك  القداسة،  تدعي  وهي  خاصة  بعض  فوق  بعضها 
الكتابة.... ويكثر الخطباء وتضمحل آثار الخطابة، تقام الطقوس والشعائر وال أثر لذلك على 
لإلنسانية  نجد  نكاد  وال  والقراء  والحفاظ  والحجاج  المصلين  كثرة  نرى  األخالق..  مستوى 
أثرا في مجتمعنا؟. يكثر القول في كل مجلس ويتنادى الناس لملتقيات وندوات ولكثير من 
مجالس النقاش بينما ال نجد أثرًا يذكر لفعل تلك المثاقفة أو قل بدقة أكثر ال توجد معايير 

يقاس بها أثر التحول المأمول إلى قضايا حقيقية وجادة.
هناك أسئلة جوهرية مفقودة والبد للكتابة أن تقتحمها وتتناولها.

ماذا نريد؟ ما الذي نطمح إليه؟ ما هي آليات التفكير في قضايانا وشؤوننا؟ كيف ننظر إلى 
المشكالت من حولنا؟ ما هي أولوياتنا؟ ماذا عن مستقبلنا؟

مع  الكتابة  ناتج  يترافق  لم  إذا  وجدوى  أثر  للكتابة  يكون  لن  أنه..  القول  بتكرار  أختم 
يستدعي  ما  وذلك  التلقينية،  التعليم  منظومة  وإصالح  واالقتصادىي  السياسي  اإلصالح 

للحديث بقية.
»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

 محورية الفراغ

القديم،  السالح  مهرب  مشاركة  كانت 
حراك  في  الجضران،  إبراهيم  المدعو 
من  غنائم  على  استيالئه  عبر  فبراير 
وأمالك  سيارات  في  تمثلت  سرت  معركة 
قبائل القذاذفة، حيث أنه في الفترة التي 
خرج فيها رتل القذافي وكاد أن ينجو لوال 
إلى  متجها  الجضران  كان  الناتو  ضربات 
دوريا  يوصلها  كان  التي  بغنائمه  إجدابيا 

ثم يعود ليستولي على غنائم أخرى.
المعتاد  دوره  مــارس  الشكل  وبهذا 
ما  عبر  واستطاع  طرق،  وقاطع  كقرصان 
سرت  بيوت  من  وذهب  نقود  من  سرقه 
النازح أهلها أن يجند الكثير من التابعين 
المنشآت  بحرس  يسمى  ما  ليشكل  له 
بأسلحة  المجموعة  وبدأت هذه  النفطية، 
سريع  وبشكل  تتسلح  أن  قبل  خفيفة 
عسكرية  عــربــات  مــن  ثقيلة،  بأسلحة 
من  وغيرها  هـــاوزر  ومــدافــع  وراجــمــات 
وصلته  أنها  يقال  التي  الثقيلة،  المعدات 
السودان  من  قدوما  تشاد  طريق  عن 

يهمها  كــان  إقليمية  دول  من  كدعم 
السيطرة على الهالل النفطي مثلما حاولت 
السويس  قناة  على  ما  يوما  السيطرة 
هذه  وعبر  مصر،  في  األخوان  حكم  إبان 
من  وصله  وما  المأجورة،  المجموعات 
لحرس  آمــرا  نفسه  نصب  ثقيل،  ســالح 
أفراد  عدد  وليرتفع  النفطية،  المنشآت 
الحرس؛ الذين يشكلون ميليشيا جضران، 
إلى  السابق  النظام  فترة  آالف فرد   3 من 
12 ألف فرد، من بينهم مرتزقة تشاديون، 
وليلعب لعبته السياسية األولى عبر الحراك 
كي  برقة  حقوق  عن  والدفاع  الفيدرالي 
يحشد مزيدا من الدعم من بعض عناصر 
أو  المركزية  رهاب  من  الموتورة  القبائل 
بكرههم  تاجر  الذين  العنصريين  بعض 

للغرب الليبي.
صيف  في  أقفل  ليبيا  خارج  من  بأوامر 
البالد  حرم  ما  النفطية،  الموانئ   2013
برميل  ألــف   600 تصدير  من  وشعبها 
يوميا، وما تسبب في خسائر تقدر بحوالي 

100 مليار دوالر حسب تصريحات رئيس 
صنع  مصطفي  الليبية  النفط  مؤسسة 
القرصنة  أعمال  عن  يتوقف  أن  دون  اهلل، 
تمكنت  حيث  يجيدها،  التي  والتهريب 
إحــدى  ضبط  مــن  األمريكية  البحرية 
النفط  تهريب  في  الكثيرة  محاوالته 
الليبي وقبضت على ناقلة النفط »مورننغ 
غلوري« في مارس 2014 وهي ترفع علم 

كوريا الشمالية قبالة ساحل قبرص.
في  ــدان  ــ زي حكومة  فشلت  وحــيــن 
قوت  عن  اإلفراج  أجل  من  معه  التفاوض 
لحسابه  يهربه  أصبح  ــذي  ال الليبيين 
التشادية  المجموعات  وحساب  الشخصي 
برشوة  إغرائه  إلى  زيدان  لجأ  المتمردة، 
له  دُفعت  دوالر،  مليون   300 ب  قدرت 
بالمؤتمر  الطاقة  لجنة  رئيس  طريق  عن 
الوطني مقابل اإلفراج عن تصدير النفط 
منصبه،  فــي  وتثبيته  شــرعــي  بشكل 
المنهوب  الــمــال  ــذا  ه عبر  وليُنصب 
شقيقيه في مفاصل مهمة تخدم عصابات 

نصبه  أحدهما  يقودها،  التي  التهريب 
والثاني  المحلي،  إجدابيا  لمجلس  رئيسا 

أميرا لتنظيم أنصار الشريعة بأجدابيا.
القرصان  مهنة  كانت  فبراير  ثورة  قبل 
بين  والمخدرات  السالح  تهريب  جضران 
له  جعل  الــذي  األمــر  وهو  وليبيا،  تشاد 
حلفاَء أقوياء في تشاد من مهربي السالح 
بعصاباتهم  يستعين  مازال  والمخدرات 
في هجومه المتكرر على الهالل النفطي، 
كما كانت له عالقات قديمة مع الجماعات 
والتي  الصحراء  في  المتنقلة  المتطرفة 
الذي  المال  مقابل  بالسالح  يزودها  كان 
مقابل  تدفع  فديات  من  عليه  يحصلون 

اختطاف مواطنين أوروبيين.
سفراء  معه  تعامل  ــذي  ال الجضران 
دول  مخابرات  ألجهزة  وتابعون  غربيون، 
إقليمية ودول كبرى، والذي زاره في مقره 
السابق  المتحدة  األمم  منظمة  مبعوث 
كوبلر شادا على يده بعد اعترافه باتفاق 
لبث  ما  الرئاسي  والمجلس  الصخيرات 
لعب  التي  الفيدرالية  بالنغمة  ضرب  أن 
صف  في  وانــخــرط  الحائط  عــرض  بها 
اإلسالم  وجماعات  المتطرفة  المجموعات 
ليعلن  الغربية  المنطقة  في  السياسي 
تخلت  حتى  الوطني  الجيش  على  حربه 
النفطي،  الهالل  من  وطــرد  قبيلته  عنه 
لينخرط في عمله األصلي وهو التهريب، 
عيون  لكن  البشر،  تهريب  المرة  وهذه 
داعميه من دول إقليمية وأجهزة مخابرات 
دولية لم تغفل عنه باعتباره أداة مطيعة 
الليبية  األزمة  ذهبت  كلما  األوراق  لخلط 
النفطي  الهالل  ودائما  الحل،  طريق  في 
القرصان  على  التي  المهمة  الورقة  هو 
جاءت  كلما  حرقه  أو  إيقافه  ومرتزقته 

الفرصة.
بقرب  القوى  هذه  إحساس  وبعد  اآلن 
نهاية معركة درنة ضد اإلرهاب كان البد 
تربك  كي  المطيعة  الدمية  تحريك  من 
من  المتطرفة  الجماعات  لصالح  الوضع 
حل  تريد  ال  التي  القوى  ولصالح  جهة، 

األزمة الليبية اآلن من جهة أخرى.
في  السفن  قــراصــنــة  كــان  ومثلما 
الصومال أوراقا سياسية تلعب بها القوى 
أصبح  األفريقي،  القرن  على  المتصارعة 
نفسها  القوى  لعبة  جضران  القرصان 
قوت  النفطي؛  الهالل  حول  الصراع  في 
المجاعة  حتى  عنهم  منع  الذي  الليبيين 

والنزوح بالماليين من البلد.
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الفراغ من وجهة  هذا املقال ال يتعامل مع 
»الحس  وجهة نظر  من  وإنما  الفيزياء،  نظر 

العام«



ثقافة

حق األربعاء 
محمد الُدقاق
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األشباح والعفاريت
 في كتابات الفاخري

)الغَوال(  وظف  هل  النيهوم؟  حذو  الفاخري  حَذا  هل 
آخر هل  بمعنى  أو  النيهوم،  مثلما وظفها  واألشباح  والعفاريت 
لم  كال..  اإلجابة:  صديقه؟  على  سيطرت  كما  عليه  سيطرت 
إلى  الفاخري، ولعل ذلك يرجع  العفاريت واألشباح على  تسيطر 
أن طفولة الفاخري التي وإن تشابه بؤسها مع طفولة النيهوم 
وجيله، إاّل أنها تختلف كثيرًا بسبب أنها هانئة، آمنة، عاشها في 
كنف أم رؤوم وأب حنون، وأخوة كان يحبهم ويحبونه كثيرًا. إن 
الرسائل العديدة التي بعثها الفاخري ألهله تؤكد هذا التناغم 
بينه وبين أفراد أسرته، ولعل الصفحة األخيرة من الرسالة التي 
بها  محتفظًا  والده  ظل  التي  بريطانيا،  من  والده  إلى  بعثها 
منذ يوم 1970/7/16 وحتى النصف األول من تسعينات القرن 
ألسرته.  يحملها  التي  الجياشة  العواطف  هذه  تؤكد  العشرين 

تقول هذه الصفحة:
أطأطئ  أن  إلى  ويدفعني  جدًا،  يحزنني  واحد  شيء  »هناك 
عندما  الشيء:  ذلك  عميق،  طويل  وتفكير  كآبة  في  رأسي 
وجوهكم  أرى  أن  أستطيع  ال  وإني  عني،  بعيدون  أنكم  أتذكر 
الطيبة الودودة، وال أقدر أن أقول لكم ما أختزنه من كلمات.. 
وال أستطيع أن آكل أي شيء لذيذ من بين يدي أمي الحبيبة، 
وآالف األشياء األخرى التي أتمنى أن نلتقي ذات يوم، وأن أجلس 
بينكم، وأن أغمض عيني وأحكيها دفعة واحدة! على أية حال، 
الوقت..  طوال  أتذكركم  أنا 
وأحكي  أحالمي،  في  وأراكم 
جميعًا،  عنكم  باعتزاز  للطلبة 
حين  كل  تجاهكم  وأرحل 
إليكم،  اشتياقي  أجنحة  على 
تذكروه  )جنقي(  تنسوا  فال 
كثيرًا  يحبكم  ألنه  دائمًا، 
وصلتني  دائمًا.  ويتذكركم 
-شقيقه-  مصطفى  رسالة 
وكذلك  طويل  انتظار  بعد 
وقد  أخيه-  -ابن  علي  رسالة 
أن  غير  لذلك،  كثيرًا  ابتهجت 
كتابة  من  منعتني  االختبارات 
وسوف  إليهما،  جيدة  رسالة 
أفعل في اليومين القادمين. وقل لمصطفى إنني أهنئه بالنجاح 
محمد،  ورمضان،  ونيس،  إلى  سالمي  فيه.  أثق  ألنني  مقدمًا 
وعبدالكريم -جميعهم أخوته- وبقية األحباب. أرجو أن تُقبّلوا 
يتصور  مما  أكثر  يحبها  )جنقي(  إن  لها  تقولوا  وأن  أمي،  رأس 
خيال بشري، وإنه يتمنى لها طول العمر والصحة، وسالمي على 

كل أبناء أخوالي األعزاء.. )ابنك المحب خليفة(.
هناك العديد من مثل هذه الرسائل، ولعل تلك التي انتقينا 
منها القصة التي سنتعرض لها الحقًا، تبرز روح المحبة واأللفة 
على  أضفتها  قد  الفاخري  والدة  كانت  الذي  والمرح  والدفء 
عائلتها، وهذا ما جعل أصدقاء أبنائها يعزّونها ويحبونها كثيرًا، 
فيه طفل  يشب  ال  البيت  هذا  وألفة  حنان  مثل  أن  بينت  ألنها 
أن  لك  يعني  هل  ولكن  عفاريت.  أو  أشباح  بهواجس  مسكون 

)الغولة( لم تجد لها مكانًا في نصوص الفاخري؟.
ُذكرت )الغولة( في نص )الموت الكريه( الذي ذكرناه وقلنا 
إن الذي اتهم المقبرة بإرسال األشباح، والعفاريت هو النيهوم 
ذاته. أما في نص )المواجهة( فإن الفاخري يتحدث عن مقبرة 
)سيدي حسين(، وهي ذات المقبرة التي تحدثنا عنها في نص 
)الموت الكريه(، وهي التي أشار إليها في نص )عناء الكلمات( 
ذلك ألن سورًا مهترئًا هو فقط الذي يفصل القبور عن مدخل 

بيت الفاخري.
ولم يذكر الجن والعفاريت في نص )تذكرة إلى الجحيم( إاّل 
للتدليل على قدرات طفل جسور كان يقاسي من قسوة الفقيه، 
الذي علمه القرآن: »ورغم أنني كنت أستطيع أن أفعل أي شيء 
بطريقة أو بأخرى، غير أنني لم أجرؤ على تخطي أية بالوعة، أو 
دلق الماء عليها بالليل، إذ إنها، كما يقولون، مليئة بالعفاريت 
والشياطين والجان. وفي نص )ليالي شهرزاد( يوظف الفاخري 
لهم:  تقول  »كانت  النص:  لخدمة  )الغولة(  فيها  ذكرت  خرافة 
أتيتكم اليوم بفتى سمين.. سوف تتلذذون كثيرًا بأكله. وذهل 
منذ  التي تخيل  الفتاة  أن  أدرك فجأة  السلطان، ذلك ألنه  ابن 

قليل أنه سيتزوجها، كانت مجرد )غولة( حقيقية«.
العمر  )سنوات  و  األطفال(  دخول  )ممنوع  النصان:  أما 
الصدئة( فهما يتحدثان عن بؤس الطفولة ولم تذكر األشباح 
فيهما إاّل لتأكيد هذا البؤس والتخلف اللذين كانا أهم مميزات 

حقبة طفولة جيل الخمسينات من القرن الماضي.
إن )الغولة( أو األشباح والعفاريت في كتابات الفاخري مجرد 
أدوات وظفت لخدمة فكرة النص، ولكنها ليست بأية حال من 

األحوال هاجسًا مثلما سيطر على النيهوم.
كاملة،  قصصًا  الفاخري  رسائل  في  أن  يرون  الفاخري  قراء 

وهذا ما سنحاول إبرازه في حلقات قادمة .
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إطالق العقد العربي للحق الثقافي بمشاركة ليبيا
للثقافة  الدائمة  للجنة  الثاني  االجتماع  في  ليبيا  شاركت 
العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة 
في  المنظمة  بمقر  تونس  استضافته  الذي  »األلكسو«، 

العاصمة الجمعة واستمر على مدار يومين.
للثقافة خالل االجتماع  العامة  الهيئة  واستعرض وفد 
وزارة  مؤتمر  اجتماع  استضافة  بينها  من  عدة،  مواضيع 
في  أقر  والذي  طرابلس،  في   2020 العرب  الثقافة 
الشعر  بيوم  االحتفال  على  الموافقة  وكذلك  االجتماع، 
للمكتب  وفًقا  ليبيا،  في   2019 مارس   21 في  العربي 

اإلعالمي للهيئة.
المدرجة  المواضيع  من  عددًا  المجتمعون  وناقش 
تمت  التي  القضايا  بين  ومن  األعمال،  جدول  على 
 2027-2018 الثقافي  للحق  العربي  العقد  مناقشتها 
الثقافية  والقمة  العربية  الثقافية  والمدن  والعواصم 
الثقافي  التراث  اللجنة سبل حماية  ناقشت  العربية، كما 
باضطرابات  تمر  التي  العربية  والبلدان  فلسطين  في 
إضافة  التراث  هذا  لحماية  ميثاق  صياغة  وبحث  أمنية، 
إلى البوابة اإللكترونية للتراث الثقافي في الدول العربية، 

واالستراتيجية العربية للتنمية المسرحية.
إدارة  مدير  الدائمة  اللجنة  االجتماع  في  ليبيا  ومثَّل 
الطيرة،  عمر  للثقافة  العامة  بالهيئة  الدولي  التعاون 
أبو  عبدالمطلب  التراث  الهيئة لشؤون  رئيس  ومستشار 

سالم.
 )2027-2018( الثقافي  للحق  العربي  العقد  ويُمّثل 
فاتحة عهد جديد لتنفيذ مشاريع وأنشطة ثقافية شاملة، 
-2005( الثقافية  للتنمية  العربي  العقد  لروح  واستمرارًا 

2014(، ما يجسد طموح منظمة »ألكسو« في بناء تربوي 
وثقافي وعلمي.

يمتد حت- العام 2027..

إلى  دعا   1945 المتحدة  األمم  ميثاق  أن  ومعروف 
الصبغة  ذات  المسائل  حّل  على  الدولي  التعاون  وجوب 
وتعزيز  واإلنسانية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس، وشدد 
على ان حقوق اإلنسان غير قابلة للتجزئة، فهي متداخلة 
الكرامة  إلى  بالنسبة  األهمية  في  ومتساوية  ومترابطة 
اإلنسانية. وأكد ميثاق جامعة الدول العربية أن الغرض 

الدول  بين  الصالت  توثيق  في  يتمثل  الجامعة  من 
تحقيقًا  السياسية  خططها  وتنسيق  فيها  المشتركة 
والنظر  وسيادتها  استقاللها  وصون  بينها،  للتعاون 

عمومًا في شؤون البالد العربية ومصالحها.
ويُعد العقد العربي للحق الثقافي إطارًا للعمل العربي 
المشترك من أجل دعم حقوق اإلنسان من خالل الثقافة، 
مستوى  على  االقتصادي  النمو  دعم  في  وتوظيفها 
بالصناعات  العناية  من  المزيد  وتوفير  العربية،  البلدان 
الفكري،  اإلبداعي  المنتج  تبادل  وتشجيع  اإلبداعية، 
الثقافي  التنوّع  واحترام  والحوار  السالم  ثقافة  وإحياء 
العربية،  الثقافية  الوحدة  إطار  في  الفكرية  والقيم 
التقدّم  قيم  على  واالنفتاح  وثقافته،  اآلخر  واحترام 
شأن  وإعالء  وإحيائه،  التراث  على  والحفاظ  اإلنساني، 
من  عالمية  شراكة  تأسيس  في  دورها  وتأكيد  الثقافة 

أجل تحقيق التنمية المُستدامة بحلول عام 2030.
الثقافي  الحق  ان  على  التشديد  العقد،  مبادئ  ومن 
اإلنسان،  أساسي من مُكوّنات منظومة حقوق  مُكوّن 
وأن  جوهره،  هي  العلمي  والبحث  والتعليم  والتربية 
العربي  العقد  ركيزة  العربية  للدول  الثقافية  الهوية 
للحق الثقافي، فيما اللغة العربية عنصر مُوحّد للثقافة 
في  الثقافي  التراث  خصوصًا  الثقافي،  والشأن  العربية، 
لمنظومة  أساسي  رافدٌ  المادي،  وغير  المادي  بعديه 
حرية  بناء  وأن  العربية،  الدول  في  المُستدامة  التنمية 
التعددية  على  يقوم  المعرفة  وإنتاج  واإلبداع  الفكر 
العربية  الثقافة  بين  التعاون  جسور  ومدّ  الفكرية، 
الثقافات  وحوار  ضروري،  أمر  األخرى  الوطنية  والثقافات 
والتسامح  والتعايش  السلم  قيم  ترسيخ  إلى  سبيل 
المحلية  الثقافية  التعبيرات  وأن  اآلخر،  على  واالنفتاح 
لتنوّعها،  وضمان  العربية  الثقافات  من  يتجزأ  ال  جُزء 
مكوّن  والجماعية  الفردية  الفكرية  الملكية  وحقوق 

أساسي لمنظومة الحقوق الثقافية.

استعرض وفد ليبيا استضافة مؤتمر وزارة 
الثقافة العرب 2020 في طرابلس

عبدالرزاق  الليبي،  التشكيلي  الفنان  نشر 
عنوان  تحمل  التي  للوحته  صورة  الرياني، 
»الال«، وذلك على صفحته في موقع التواصل 

»فيسبوك«. االجتماعي 
الليبية«  »السقيفة  لصفحة  الرياني  وقال 
واآلداب:  والفنون  الثقافة  بأخبار  المعنية 
وهو  السيدة  بمعنى  )الال(  اسمها  »اللوحة 
الدارجة  اللهجة  في  للمرأة  توقير  خطاب 

عندنا«.
لسلسلة  تكملة  جاءت  »الفكرة  وواصل: 
الليبي  الزي  عن  رسمتها  التي  اللوحات  من 
وقتًا  أعطيتها  اللوحة  هذه  بس  التقليدي... 

واهتمامًا أكثر من سابقاتها«.
لمسة  أول  بدأت  »اللوحة  الرياني:  وأوضح 
 .2018 سنة  لمسة  وآخر   2013 صيف  فيها 
الدكتوراة  لرسالة  مناقشتي  أثناء  عرضتها 
وعرضت معها شرح للتقنية المستخدمة، ألن 
التطبيقي  بالجانب  مهتمة  الدكتوراه  رسالة 
أول مرة مكتملة  أما عرضها  الزيتية…  للوحة 
نويجي  بدار   2018 أبريل   26 يوم  فكان 
من  نخبة  حضور  في  القديمة  بالمدينة 
الثقافي  المركز  من  ووفد  الليبيين  المثقفين 

اإلنجليزي«.
ومقاس اللوحة، بحسب الرياني 90+100 
واستخدمت  قماش،  على  زيت  ألوان  سم، 

فيها عدة تقنيات في الرسم.
ليبي  تشكيلي  فنان  الرياني  الرزاق  وعبد 
المدرسة  أسلوب  بين  الواقع  بريشته  يحاكي 
يهتم  فنان  الجديدة،  والواقعية  الواقعية 
الظل  ويستعمل  ا  جدًّ الدقيقة  بالتفاصيل 
مختلف  بشكل  اللوحة  في  واأللوان  والضوء 

عن مَن اختاروا منهج الواقعية في الرسم.
د  تجسِّ التي  أعماله  على  الرياني  ويضيف 
اللحظة،  إحساس  عن  وتعبِّر  الليبي،  الواقع 
الليبية.  الوجوه  تعابير  استخدام  في  ويتفنن 
التوثيق،  حد  إلى  يقف  لم  الرسم  في  إبداعه 
في  تتجسد  التي  والروح  الذات  تصوير  بل 
بالمشهد  التأثر  حد  إلى  والنظر  الحركة 

المصور.
الفنون  درس   ،1968 مواليد  من  وهو 
درجة  على  وحصل  ليبيا  في  الجميلة 
جائزة  على  وحصل  إيطاليا،  في  الماجستير 
التي  والنحت  الرسم  بمسابقة  األول  الترتيب 

.2003 متها جامعة روما سنة  نظَّ

أعمال عبدالرزاق الرياني
تنبض بالتفاصيل

 رحيل الباحث محمد حسني بودجاجة
المدون  الليبي  الثقافي  الوسط  فقد 

أبرز  وأحد  التوثيقي  بالشأن  والمهتم 
الثقافي  الموروث  على  المحافظين 

الباحث محمد حسين  بنغازي،  بمدينة 
الجمعة بمدينة  توفي  الذي  بودجاجة، 

طرابلس في حادث سير.
ودخل بودجاجة على أثر الحادث في 
المنية، وسيشيَّع  وافته  حتى  غيبوبة، 
وفًقا  بنغازي،  بمدينة  السبت  جثمانه 

الليبية »وال«. األنباء  لوكالة 
التي  المبادرات  كان لبودجاجة عديد 

بنغازي  تراث مدينة  للحفاظ على  تسعى 

طوال عقود قضاها في البحث والدراسة 
والتدوين، حتى تمكن من إنشاء معرض 
بعنوان  الثمانينات  في  والثقافة  للتراث 
»جادو«، وأصبح المكان عالمة فارقة و 

الليبي  التراث  بدراسة  للمهتمين  معلمًا 
الشعبية  والمقتنيات  للصور  ومتحًفا 

لألجانب. سياحية  ووجهة 
كما أنشأ »جمعية المسجد« التي 

تهدف إلى تسليط الضوء على دور الجامع 
في تنمية المجتمع وتطويره، ولكن توقف 

عمل الجمعية من قبل وزارة األوقاف.
وُلد محمد بودجاجة في مدينة درنة 

1944، درس في مدرسة شهداء  العام 
وعمل  بنغازي،  بمدينة  الثانوية  يناير 

في اإلذاعة في منتصف الستينات، وسافر 
إلى ألمانيا بعد ذلك للدراسة، وتزوج 

افترقا. ثم  بألمانية 
كان من هواة التصوير، وله تسجيالت 
ويعد  ا،  عالميًّ ليبيا  مثلت  منها  وثائقية 
الذين اهتموا بجمع  من أهم المؤرخين 
الليبي، كما تميز بسرد مبسط،  التراث 

التي تهتم  التفاصيل  وتدوين دقيق لكل 
لمدينة  الشعبي  والموروث  التاريخ  بحفظ 

بنغازي.

 مناقشة قضايا الجنوب الثقافية في ضيافة «بيت سبها»
استضاف بيت الثقافة في مدينة سبها اجتماعًا ضم وكيل 
والثقافة  العامة لإلعالم  بالهيئة  المدني  الثقافة والمجتمع 
مجبّر،  محمود  المؤقتة،  بالحكومة  المدني  والمجتمع 

وعددا من مؤسسات المجتمع المدني والمثقفين.
من  عددًا  ضم  مميزًا  كان  الحضور  إن  مجبّر  وقال 
الليبية  األنباء  وكالة  حسب  المدني،  المجتمع  مؤسسات 

)وال(، اإلثنين.
ثالث  »تناولنا  المدني:  والمجتمع  الثقافة  وكيل  وأضاف 
نقاط مهمة كان أولها المسودة المعروضة على البرلمان 
الليبي بخصوص تنظيم اللوائح والقوانين الخاصة بالعمل 
في مفوضية المجتمع المدني، وثانيها المشاكل والصعاب 
الجنوب،  في  المدني  المجتمع  منظمات  منها  تعاني  التي 
المدني  المجتمع  مؤسسات  في  األمنية  الخروقات  وثالثها 
واستغالل  القومي،  األمن  على  وخطورتها  التبعية  ومنها 
واألمنية  السياسية  القضايا  في  المدني  المجتمع  منظمات 

وجهل مؤسسات المجتمع المدني بدورها«.
مؤسسات  من  وافر  عدد  االجتماع  »شاركنا  وتابع: 
قانونيّي  وائتالف  النسائي  االتحاد  منها  المدني  المجتمع 
مؤسسات  اتحاد  ورئيس  ليبيا  ارتقاء  ومنظمة  سبها 
والصناعة  التجارة  غرفة  ومنظمة  فزان  المدني  المجتمع 

الجنوب«. ومنظمة صرخة 
مسودة  إلعداد  لجنة  شُكلت  أنه  على  مجبر  وأكد 
وعرضها على البرلمان، ألن المسودة المعروضة سابًقا لم 

الجنوب، حسب تصريحاته. تشمل 
ائتالف  عضو  برئاسة  كانت  المشكلة  اللجنة  أن  وذكر 
المسودة  في  للنظر  محجوب،  عقيلة  سبها،  القانونيين 

السابقة ومحاولة تعديلها أو تقديم البديل.
فرع  وجود  ضرورة  إلى  تُطرق  أنه  إلى  مجبر  وأشار 
بعد  الجنوبية،  المنطقة  في  المدني  المجتمع  لمفوضية 

اعتذار الرئيس السابق واستقالته وهو خالد عيفة.

بعد فترة من التجميد..

مشاركة ليبية في اجتماعات االتحاد 
العام لألدباء والكتاب العرب

 تسليم درع تكريم لإلعالمي 
عبدالفتاح الوسيع

سلم رئيس الهيئة العامة لإلعالم والثقافة والمجتمع المدني جمعة الفاخري، ومدير 
التي منحها  التكريم  الغويل، درع  الدبلوماسي فوزي  العربية  الفنية بالجامعة  اإلدارة 
الماضي  الشهر  العربية  الدول  بجامعة  المجتمعين  العرب  اإلعالم  وزراء  مجلس 

الوسيع. عبدالفتاح  لإلعالمي 
من  القرن  نصف  تجاوزت  التي  اإلعالمية  لمسيرته  تقديرًا  الدرع  الوسيع  وتسلم 
في  وممثاًل  ومخرجًا  مهمة  وثقافية  وثائقية  لبرامج  ومقدمًا  مذيعًا  والتميز  العطاء 
السفر  الصحية لم يتمكن من  الوسيع  والتلفزيون، ونظرًا لظروف  المسرح والسينما 

لحضور مراسم التكريم بالقاهرة، وفًقا للمكتب اإلعالمي للهيئة، األحد.
اإلعالميين  من  وعدد  غوقة  عبدالقادر  والسفير  الدبلوماسي  الدرع  تسليم  حضر 
والفني  والثقافي  الوسيع اإلعالمي  الفاخري عن دور  وأبناءالوسيع، وتحدث  والفنانين 

في مجال العمل اإلذاعي والتلفزيوني والمسرحي.
أما الغويل، فأكد قيمة هذه الجائزة التي يمنحها مجلس وزراء اإلعالم العرب من 
خالل اجتماعهم السنوي في جامعة الدول العربية للمتميزين من اإلعالميين العرب، 

الليبيين الوسيع ومحمد أبوعامر. ومنحت هذه العام لإلعالميين 

وصل بغداد، اإلثنين، وفد ليبي للمشاركة 
العام لألدباء  الدوري لالتحاد  في االجتماع 
محمد  الشاعر  ومهرجان  العرب،  والكتَّاب 

مهدي الجواهري، في العاصمة العراقية.
وعقدت االجتماعات خالل الفترة من 26 

إلى 27 يونيو، في بغداد.
رابطة  إحواس  خليفة  الكاتب  ومثَّل 
اجتماع  في  الليبيين،  والكتَّاب  األدباء 
والكتَّاب  األدباء  التحاد  الدائم  المكتب 
النويصري  رامز  الشاعر  كما شارك  العرب، 
لمهرجان  الـ12  الدورة  فعاليات  في 

الجواهري الشعري، يومي 28 و29 يونيو.
وتأتي هذه المشاركة بعد رفع التجميد 
عن عضوية ليبيا الذي كان مفروضًا عليها 

منذ العام 2012.
وفي اليوم األول افتتح االجتماع صباحًا 
بقاعة الوركاء، واستمر إلى فترة الظهيرة، 
المسائل  من  مجموعة  الحضور  وناقش 

المهمة المدرجة على أجندة اللقاء.
المؤتمر  المسائية  الفترة  في  وانطلق 
في  التنوع  »ثقافة  عنوان  تحت  الفكري، 

مواجهة ثقافة العنف«.
االتحاد  مقر  المشاركة  الوفود  وزارت 
العراق بمدينة بغداد،  العام ألدباء وكتاب 
في  وجالوا  المقر،  تاريخ  إلى  فيها  تعرفوا 
أرجائه، وكانت قاعة الجواهري محطة مهمة 
قبل الجلوس في حديقة المقر للحديث عن 

هموم الثقافة واألدب.
اللجنة  عضو  الفواز،  علي  الناقد  وقال 
المجلس  وعضو  للمؤتمر  التحضيرية 
»أقيم  صحفية:  تصريحات  في  المركزي 
المكتب  اجتماع  المؤتمر  هامش  على 
حيث  األول،  العرب  والكتَّاب  لألدباء  العام 

أن تكون  العرب  األدباء  اجتماعات  اعتادت 
هناك مؤتمرات لمناقشة األجناس األدبية 

والمشكالت األدبية«.
المؤتمر  هذا  اقترحنا  »لكننا  وتابع: 
العنف  ثقافة  مواجهة  في  ثقافيًا  محورًا 
الدائم  المكتب  بموافقة  حظي  والذي 
لألدباء العرب بوصف عام أن ثقافة العنف 
الثقافة  تشكل مظهرًا خطيرًا من مظاهر 
في  تبحث  التي  العربية  والقيم  العربية 
مجال مواجهة الثقافات المرعبة من خالل 
ثقافة  ودعم  اآلليات  اقتراح  على  العمل 
التعدد  وثقافة  التنوع  وثقافة  االختالف 
وتقبل اآلخر وثقافة التسامح مقابل البحث 

الثقافية  الرهانات  عن  الحديث  في  أيضًا 
أيضًا  تتعلق  التي  والتعليمية،  والمعرفية 
التواصل  ووسائل  التواصل  برهانات 
المعلومات،  وتكنولوجيا  االجتماعي 
العلمي  الدرس  وتنمية  تعزيز  خالل  من 
في  وكذلك  واألكاديمي،  والتعليمي 
ودراسة  الدراسية  المناهج  قراءة  إعادة 
ظواهر التاريخ اإلسالمي وإعادة النظر في 
العربية  الثقافة  صلب  في  تدخل  مفاهيم 
اإلنسانية  الثقافة  في  وحتى  واإلسالمية، 
االستخدام  ومفاهيم  والعرفية  واألخالقية 
التي  األمور  وغيرها من  الحقوق  ومفاهيم 

تدخل في محاور وفعاليات«.

< حسن أونيس، الثاني من اليسار خالل مشاركته في االجتماع 

< جانب من المشاركة الليبية

الوسط ـ نهلة العربي

لم يذكر الجن والعفاريت 
في نص (تذكرة إلى 

الجحيم) إالّ للتدليل على 
قدرات طفل جسور كان 
يقاسي من قسوة الفقيه

< محمد حسين بودجاجة

< بيت الثقافة في سبها
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وضيف شرف في عمل مع الفنان أحمد الرياني، 
وهو  مخلوف«  »يوميات  مسلسل  قدمت  كما 
عمل للمسموعة مع الفنان فتحي بدر والفنانة 
النويصري  محمد  جمال  والفنان  خليل  سعاد 

وإخراج  الصهبي  محمد  الكاتب  تأليف  ومن 
السمين. عوض 

»يوميات  مسلسل  ينفذ  لم  لماذا   ●
مخلوف« للتلفزيون رغم نجاحه في اإلذاعة؟

هو فنان شامل، قدم العديد من 
أبدع  المسرحية وكذلك  األعمال 

إنه  التلفزيونية، حيث  الدراما  في 
يجيد في كل األلوان، وفي السنوات 

األخيرة قدم العديد من األعمال 
الفنان  صحبة  الليبي  للتلفزيون 

رائعًا..  صالح األبيض وشكال ثنائيًا 
الفنان سالم عيسى في حواره مع 
»الوسط« يكشف لنا نشاط وزارة 

الثقافة واإلعالم في األيام الماضية 
الفترة  المقررة في  الفعاليات  وكذلك 

المقبلة.
العامة  الهيئة  أنشطة  آخر  عن  ماذا   ●

المدني؟ والمجتمع  واإلعالم  للثقافة 
نحاول  أننا  إال  المحدودة،  اإلمكانات  رغم 
على  حرصنا  حيث  الموعد،  في  نكون  أن 
واأليام  أخيرًا،  بطبرق  الثقافي  المركز  افتتاح 
مركز  من  أكثر  بافتتاح  قمنا  أيضًا  الماضية 
ثقافي، وهي مراكز ثقافية أجريت لها صيانات 
الدور  لها  وسيكون  األثاث،  حتى  األساس  من 
المدن  في  الثقافي  المشهد  إثراء  في  الكبير 

مهرجان  من  أكثر  اعتماد  تم  كما  الليبية، 
اإلمكانات،  توفر  حال  في  انطالقها  وسيتم 
األدباء  وأيضًا  الفنانين  زمالئي  وأشكر 
نعول  والذين  معنا  تواصلوا  الذين  والكتّاب 
الليبي يعمل في ظروف  فالفنان  عليهم كثيرًا، 
صعبة وبإمكانات محدودة ولكنه حريص على 
كبيرة  ميزانيات  تخصص  أن  وأتمنى  التواجد، 
أنها  على  الثقافة  وزارة  إلى  ينظر  وأال  للثقافة 
وزارة غير مهمة، فالعالم المتقدم يصرف أكبر 

واإلعالم. الثقافة  على  الميزانيات 
حدثنا عن آخر أعمالك؟  ●

مع   »8 »هدرازي  عمل  قدمت  العام  هذا 
»ثالثة  عملت  وأيضًا  عبدالكريم،  فرج  الفنان 
كنت  وأيضًا  بليبلو،  حمزة  الفنان  مع  فازي« 
الحداد،  عبدالباسط  الفنان  مع  شرف  ضيف 

من  جدًا  قريبًا  كان  مخلوف«  »يوميات 
يطالبوننا  عام  وكل  المستمع،  ومن  المواطن 
حقق  أنه  صحيح  منه،  جديد  جزء  بتقديم 
إلى  تحويله  تم  ولو  المسموعة  في  نجاحًا 
في  ولكن  أيضًا،  نجاحًا  سيحقق  مرئي  عمل 
يعانيها  التي  الصعبة  الظروف  هذه  ظل 
واإلعالم  للثقافة  العامة  الهيئة  وأيضًا  الفنان 
إمكانات  إلى  يحتاج  ألنه  تنفيذه،  نستطيع  فال 
العمل  ومخرج  جيد  بشكل  يظهر  كي  مادية 
أنسب  العمل  أن  يرى  السمين  عوض  الفنان 

لإلذاعة. الحالي  الوقت  في 
● كيف كان الثنائي الذي كونته مع الفنان 

األبيض؟ صالح 
الكبار  الفنانين  من  األبيض  صالح  الفنان 
بالنسبة  جدًا  مهمة  محطة  يعتبر  معه  وعملي 
له جمهوره  فنان كبير  لي، وربي يشفيه، فهو 
له  وحتى  الليبية  المدن  كل  من  محبوه  وله 
يقوم  ما  دائمًا  وهو  الجوار  دول  في  جمهور 
المواطنين،  ومع  الفنانين  مع  خيرية  بأعمال 
يشفيه  أن  اهلل  أدعو  وأنا  أبيض  قلبه  فعاًل  هو 

ويعافيه.
صندوق  إنشاء  في  تفكرون  ال  لماذا   ●

لدعم الفنانين في مثل هذه الظروف؟
الفنان  ألن  جدًا  ممتازة  فكرة  هذه  فعاًل 
ويحتاج  صحية  ألزمة  يتعرض  عندما  الليبي 
وإحراج  ورطة  في  يصبح  جراحيًا  تدخاًل 

ويخفف  الناس  يسعد  الذي  فالفنان  للجميع، 
يصبح  الفنية  أعماله  خالل  من  آالمهم  عنهم 
غير قادر على تحمل مصارف عالجه ال في ليبيا 
صندوق  لدينا  يكون  عندما  لكن  خارجها،  أو 
ممتازة،  وفكرة  مهم  فهذا شيء  الفنان  لدعم 
معلومة  قيمة  خصم  يتم  عندما  خصوصًا 
هلل  والحمد  المنتج،  يدفعها  العقد  قيمة  من 
أن  ومتأكد  المنتج  هو  الفنان  ليبيا  في  نحن 
ال  الفنان  دعم  صندوق  لصالح  قيمة  خصم 
الفكرة  هذه  لتفعيل  وسنسعى  أحد،  يعارضها 
فقط،  بالعالج  خاصًا  يكون  لن  والصندوق 
والطوارئ  االجتماعية  األمور  كل  يخص  وإنما 
ويسعد  يحمي  وربي  للفنان  تحدث  قد  التي 

الفنانين. كل 
الليبيين؟ للفنانين  تقول  ماذا   ●

يكونوا  أن  النخب  كل  ومن  منهم  أتمنى 
السياسية  التجاذبات  عن  البعد  كل  بعيدين 
شمل  لم  في  تسهم  أعمالهم  كل  تكون  وأن 
واالنتماء  الوطنية  الروح  يحيوا  وأن  الليبيين 
من  الفتن  بمحاربة  عليهم  للوطن،  الحقيقي 
المحبة  روح  وينشروا  الفنية  أعمالهم  خالل 
بناء  في  والبدء  العمل  على  الليبيين  ويحثوا 
الهدامة  الظواهر  يحاربون  وكذلك  الوطن 
والمحبة  واأللفة  التسامح  ثقافة  وينشرون 
بفضل  لألفضل  ستعود  ليبيا  اهلل  وبإذن 

الوطنيين. أبنائها  سواعد 

انطالق مهرجان »موازين« وسط مطالبات باملقاطعة.. وأحالم تعلن تنازلها عن أجرها
انطلقت الجمعة الدورة الـ 17 من مهرجان »موازين 
من  عدد  بمشاركة  المغرب،  في  العالم«  إيقاعات 
النجوم الغناء العرب واألجانب، ووسط ترقب لمعرفة 
األبرز  الفني  الحدث  لمقاطعة  الدعوة  تأثير  مدى 
الدورة حتى  وتستمر  المغربية.  المملكة  في  سنويًا 

الثالثين من يونيو الجاري.
ملك  رعاية  تحت  يقام  الذي  المهرجان  وتأسس 
المغرب محمد السادس في 2001، وجذب على مدى 
دوراته عشرات النجوم، أمثال وردة الجزائرية والشاب 
لوبيز  وجنيفر  الحناوي  وميادة  نصري  وأصالة  خالد 

وشاكيرا.
ويشارك في الدورة الـ 17 اللبنانية ماجدة الرومي 
والعراقي كاظم الساهر واإلماراتية أحالم والتونسي 
والسورية  حماقي  محمد  والمصري  الرباعي  صابر 

رويدا عطية والفلسطيني أمير دندن.
ويتعرض المهرجان كل عام النتقادات تنصب على 
إنفاق الماليين لجلب فنانين من نجوم الصف األول، 
الفنانين األجانب بمالبس ال تناسب  وظهور بعض 

عادات المجتمع المغربي.
وتحولت  العام  هذا  زادت  االنتقادات  وتيرة  لكن 
إلى حملة على وسائل التواصل االجتماعي لمقاطعة 
المهرجان، على غرار حمالت شعبية شهدتها المغرب 
خالل األشهر القليلة الماضية لمقاطعة بعض السلع 

االستهالكية.
الحقوقي رشيد  المغربي والناشط  وقال الصحفي 
البلغيثي لـ»رويترز«، إن »مقاطعة موازين ليست هي 

مقاطعة موازين في باقي السنوات.. المقاطعة اليوم 
أصبحت سلوًكا وعقيدة لدى المغربي ألنه بدأ يعرف 

بعضًا من تأثيرها«.
شركات  ثالث  مقاطعة  من  »الهدف  وأضاف: 
االحتكار  بسبب  كان  المغربية  السوق  محتكرة 
المبدأ لمهرجان موازين  والهيمنة، وهذا هو نفس 

المهرجانات  اندثر عدد من  بدأ موازين  ألنه عندما 
ومهرجان  الرباط  كمهرجان  المغرب  في  الرائدة 
الورود في قلعة مكونة الذي يعاني صعوبات كبيرة 
الشعبية  الفنون  مهرجان  وكذلك  التمويل  في 
الثقافات«  مغرب  »جمعية  وأكدت  بمراكش«. 
حقق  المهرجان  أن   2013 في  المهرجان  المنظمة 

وال  الراعية  الشركات  خالل  من  المالية  استقالليته 
يأخذ تمويالت من المال العام.

وتتوزع أنشطة المهرجان على ستة مسارح، فيما 
يقدر المنظمون عدد المترددين على الحدث الفني 
يتسنى  لن  األغلب  وفي  زائر.  مليوني  بنحو  سنويًا 
التأكد من مدى جدوى حملة مقاطعة المهرجان هذا 

أو  الحفالت  اإلقبال على  إال من خالل مستوى  العام 
العدد اإلجمالي للزائرين.

تأثير  تبرز  المغربية  المواقع  من  عدد  وخرج 
المقاطعة وأن الحملة أتت بثمارها، حيث إن اإلقبال 
كان ضعيًفا على الحفالت، كما ظهر تأثير الحملة في 
أجرها،  عن  تنازلها  أحالم  اإلماراتية  المطربة  إعالن 

مقابل  عليه  تحصل  أن  المفترض  من  كان  الذي 
سهرتها في »موازين«. وقالت أحالم، في بيان رسمي 
نشرته على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل 
االجتماعي: »فقط لقائي بالجمهور المغربي الحبيب 

هو األجر الحقيقي الذي سأتقاضاه«.
الجمهور:  مخاطبة  بيانها  في  أحالم  وكتبت 
استقبلني  جمهور  أول  ألنكم  مغربية  نفسي  »أعتبر 
واحتضني. ال يمكن أن أرفض أي دعوه تتاح لي فيها 

فرصة اللقاء مع حبايبي والداعمين األوائل لي«.
التزاماتي،  »أحترم  اإلماراتية:  المطربة  وزادت 
ثقافي  موازين كمهرجان  العالمي  المهرجان  وأعتبر 
يكفي  المغرب..  في  للسياحة  ومشجع  بل  وإنساني 
الملك  المغرب  لملك  السامية  الرعاية  تحت  أنه 
كالمها  أحالم  ووجهت  اهلل«.  رعاه  السادس  محمد 
مضت  سنوات  إليّ  يعيد  »لقاؤكم  كاتبة:  للجمهور 
في  المغربي  الجمهور  وساعد  فيها  احتضنتموني 
العربي وهذا  الوطن  نجوميتي على مستوى  صناعة 
تعالوا  جميعًا  أنتظركم  حييت..  ما  أنساه  يمكن  ال 

ووصلوا صوتكم من خاللي«.
وختمت أحالم بيانها الرسمي بالقول: »بانتظاركم 
وعائلتي  أنا  رحالي  أشد  الغالي..  جمهوري  حبايبي 
يخذلني  لم  الذي  الشعب  بلقاء  قدرًا  ألعلو  إليكم 
يومًا منذ بدايتي.. عاش المغرب وعاش الملك، علمًا 
بأن أجري سيكون بالكامل وتحت إشرافي لجمعيات 

إنسانية بالمغرب، وهذا سيكون دائمًا وأبدًا«.
في حين ظهرت أنباء عديدة من المسؤولين عن 
المختلفة  للفعاليات  الكبير  الحضور  تبرز  المهرجان 
للمهرجان مثل حفالت كاظم الساهر ومحمد حماقي 

وبوسي.

أطالب الفنانين الليبيين بالبعد 
عن السياسة والعمل على تقديم 

أعمال تبث روح المواطنة

بعد تعيين هالة جالل ومروة عبدالله..

مهرجان »أسوان« يحقق أهدافه نحو تمكني املرأة

المرأة«  ألفالم  الدولي  »أسوان  مهرجان  إدارة  اختارت 
عامًا  ومشرفًا  للمهرجان  فنيًا  مديرًا  جالل  هالة  المخرجة 
المهرجان  إدارة  اختارت  كما  الطويلة،  األفالم  مسابقة  على 
القصيرة،  األفالم  لبرنامج  مديرًا  عبداهلل  مروة  الدكتورة 
وبذلك تعد هالة جالل أول امرأة تتولى مهام المدير الفني 

ألحد المهرجانات المصرية عبر تاريخها.
وكلية  للسينما  العالي  المعهد  في  جالل  هالة  تخرجت 
أفالم  عدة  كمخرجة  وقدمت  القاهرة،  بجامعة  اإلعالم 
طاهر«  بهاء  و»رحلة  نسائية«  »دردشة  أبرزها  تسجيلية 
و»المدن تختار موتاها«، كما أنتجت أفالمًا روائية وتسجيلية 
تأسيس  في  وشاركت  األبواب«  و»طرق  »الحساب«  أبرزها 
من  بيان  وفق  الشابة،  المواهب  لدعم  وإدارتها  »سمات« 

المهرجان.
المؤسسات  عديد  إنشاء  في  جالل  هالة  شاركت  كما 
العربي،  العالم  في  المستقلة  الشابة  للسينما  الداعمة 
الذي  األوروبية«  العربية  السينما  »قافلة  مهرجان  وترأست 
ولبنان،  واألردن  وهولندا  وفرنسا  مصر  في  عروضه  ُأقيمت 
فيها  ودرست  المستقل  للتعليم  ورش  إنشاء  في  وساهمت 
وفي  المصرية  المحافظات  من  عدد  في  مناهجها  ووضعت 

بلدان عربية وأوروبية، فضاًل عن مشاركتها في لجان تحكيم 
»الجونة«  منها  سينمائية  مهرجانات  بعدة  وإقليمية  دولية 

و»اإلسماعيلية« و»مصر دوت بكرة« و»الفيبا« و»شيفيلد«.
ومبرمجة  أكاديمية  باحثة  عبداهلل  مروة  الدكتورة  وتعد 
كلية  من  السينما  في  الدكتوراة  درجة  على  وحصلت  أفالم، 
اإلعالم بجامعة القاهرة وتخصصت في الدراسات السينمائية.

 2006 العام  منذ  األفالم  برمجة  مجال  في  مروة  وتعمل 
اإلعالم  بكلية  والتلفزيون  اإلذاعة  بقسم  بالتدريس  وتقوم 

جامعة بني سويف منذ العام 2015.
»أسوان  بمهرجان  األفالم  لبرامج  الفنية  اإلدارة  وُأسندت 
الدولي ألفالم المرأة« في الدورتين الماضيتين للمخرج أحمد 
برامج  وإدارة  برمجة  المهرجان  إدارة  فصلت  بينما  حسونة، 
من  الثالثة  الدورة  من  بداية  القصيرة  عن  الطويلة  األفالم 
أن  عن  فضاًل  وتطويرهما،  البرنامجين  كال  في  التوسع  أجل 
اختيار امرأتين لمهام اإلدارة الفنية للمهرجان يأتي متوافقًا 
مع سعي إدارته الدائم لتمكين المرأة من القيام بكل األدوار 

واألعمال اإلدارية والفنية تماشيًا مع توجهاته منذ تأسيسه.
دورته  يعقد  المرأة«  ألفالم  الدولي  »أسوان  مهرجان 
المقبل،  العام  26 فبراير من  إلى   20 الفترة من  الثالثة في 
والسياحة،  الثقافة  وزارتي  من  بدعم  تنظيمه  ويتم 
ونقابة  للمرأة  القومي  القومي  المجلس  وبرعاية 

السينمائيين. 

جمالها  يكون  أن  صليبا  ستيفاني  اللبنانية  الفنانة  رفضت 
هو جواز مرورها إلى الوسط الفني في مصر، معتبرة أن ردود 
السحاب«  تلقتها عن دورها في مسلسل »فوق  التي  الفعل 

أكثر من جيدة.
● ما أسباب موافقتك على »فوق السحاب«؟

ألسباب عديدة، أولها قلبي، فأنا أحببت العمل ككل وشخصية 
»تاليا« تحديدًا ووجدت نفسي فيها منذ قراءتي األولى للسيناريو، 

رؤوف  المخرج  لوجود  تشجعت  كما 
عبدالعزيز، الذي يوجد بيني وبينه كثير من 
وداعمًا  مشجعًا  وكان  المشتركة،  الصفات 
لي منذ البداية، حيث عملنا معًا على تحديد 
مالمح الشخصية، باإلضافة إلى وجود هاني 

سالمة على رأس العمل.
تلقيتِها  التي  الفعل  ردود  عن  ماذا   ●

عن دورك؟
الدراما  في  لي  عمل  ألول  بالنسبة 
كانت  الفعل  ردود  المصرية،  التلفزيونية 
وأحببت  توقعت،  مما  وأكثر  جدًا،  إيجابية 
بشكل  القصة  ومع  معي  الجمهور  تفاعل 
حالة  التعليقات  خالل  وجدت  حيث  جميل، 
شخصية  حول  منهم  البعض  انتابت  حيرة 

»تاليا« وهل هي تحب »ماندو« أم ال؟
شخصية  لتجسيد  استعددتِ  كيف   ●

»تاليا«؟
»تاليا« شخصية صعبة اشتغلت عليها كثيرًا، ألنها فتاة روسية 
البداية  في  يراها  من  »المافيا«،  مع  وتعمل  عربي  أصل  من 
من  كثير  وبها  مركبة  ولكنها  أدائها،  في  سهلة  أنها  يتخيل 
العوامل النفسية الداخلية، وأوجدت لها تاريخًا وبحثت عن سمات 
األشخاص الذين ذهبوا إلى روسيا من أصول عربية، فهي أحبت 
»ماندو« ويجب أن تكون لديها مبررات قوية وواضحة كي تقنع 

الجمهور.
● هل اختيارك دور بنت روسية من أصل عربي سهل عليك 

األمر من تجسيدك دور فتاة مصرية؟
من المؤكد ذلك، فأنا لم أتقن اللهجة المصرية بعد، ولو كنت 

وحق  فقط  حقي  في  أخطئ  لن  وقتها  مصرية  فتاة  دور  قبلت 
الجمهور، ولكن في حق العمل ككل، واللهجة كانت ستبقى 

عائقًا بيني وبين المشاهد كي يصدقني.
سبب  هو  جمالك  يكون  أن  تقبلين  هل   ●

ترشيحك ألي دور؟
ال أقبل ذلك، وأفضل تقديم الشخصيات المركبة 
التي ال يتوقعها الجمهور، وأن أعتمد اعتماد كليًا 
على تفاصيل الشخصية الداخيلة وليس شكلها 
أن  الممكن  من  الجمال  ألن  فقط،  الخارجي 
الكاميرا،  أمام  يخذلك 
تستند  كنت  إن  ولكن 
الداخلية  التفاصيل  إلى 
فستجد تعبيراتك الخارجية 
أسهل، فأنا أسعى لتقديم 
أدوار تظل عالقة في عقول 

المشاهدين.
● من الفنان أو الفنانة 
تتمنين  التي  المصرية 

العمل معهم؟
بالفنانين  مليئة  مصر 

»الجامدين« سواء في السينما 
أبدًا  تشبع  وال  التلفزيون،  أو 

من الممثلين الموهوبين، فهي 
كبيرة وتسع الكل، ويوجد العديد 
معهم  العمل  أتمنى  الذي  منهم 

سواء فنانين أو فنانات.
● هل تنوين االستمرار في الدراما المصرية؟

وجودي في مصر هذا العام ليس صدفة، ومن المؤكد 
بطولة  في  للمشاركة  هنا  بي  يأتي  أن  اختار  القدر  أن 
الموسم  وخالل  سالمة  هاني  مثل  نجم  مع  مسلسل 
وكل  جمهور،  وله  محبوبًا  ويصبح  وينجح  الرمضاني، 
هذه عالمات من اهلل بأنه يجب عليّ االستمرار، وكنت 
سيعطيني  تقبلني  لو  الجمهور،  فعل  رد  ألرى  أنتظر 
كي  المصرية،  البيئة  في  أكثر  للدخول  والقوة  الدافع 
أكون مستعدة في حال تم ترشيحي لتجسيد دور فتاة 

مصرية.

أحببت »تاليا« ألنها شخصية 
صعبة ومركبة

سعيدة بكل ردود الفعل اإليجابية 
عن أول أدواري في مصر

< محرر الوسط مع سالم عيسي

< مروة عبداهلل< هالة جالل

< كاظم الساهر< أحالم< ماجدة الرومي < فعاليات »موازين«

حوار: عبدالرحمن سالمة

حوار: محمد علوش

القاهرة ـ الوسط

القاهرة ـ الوسط

ستيفاني صليبا: أرفض أن يكون 
جمالي جواز مروري للفن



في
املرمى

سداسية 
إيطالية تنذر 
باألسوأ

يمثل ليبيا اليوم في دورة ألعاب البحر األبيض المتوسط 
المقامة بمدينة طراغونة اإلسبانية، البطل راشد 

السويسي، الذي سيخوض منافساته في الكرة الحديدية، 
ضد أبطال الجزائر وفرنسا وإيطاليا وتركيا وسان مارينو 

والجبل األسود.

االتحاد الليبي للسباحة يقوا إنه سيدفع بأربعة سباحين في ◆
بطولة روما الدولية التي ستنطلق اليوم الخميس، وهم: محمد 

ساسي وعزالدين قطاط والسيد أحمد وسراج أبوقرين.
يصاحب الالعبين المدرب طه البركي واإلداري محمد مرشان 

والطبيب محمد الفقية.

◆

جرس  للشباب،  الوطني  المنتخب  دق  كبير،  سلبي  مؤشر  في 
خالل  الليبية،  للكرة  غامض  بمستقبل  منذرا  مبطرا،  اإلنــذار 
المتوسط  األبيض  البحر  ألعاب  دورة  منافسات  في  مشاركته 
أمام  الثالثاء  الثقيلة  هزيمته  بعد  مبكرا  اإلسبانية  بطراغونة 

إيطاليا بنتيجه نصف دستة أهداف.
المنتخب  فإن  األهداف،  وعدد  القاسية  النتيجة  عن  وبعيدا 
اإليطالي فرض سيطرة فير عادية على مجريات الملعب، وفي 
بشل  الوقوف  حتى  من  الوطني  المنتخب  يتمكن  لم  المقابل 

صحيح في الملعب، كأبجديات التدريب في كرة القدم.
بأربعة  لصالحه  األول  الشوط  اإليطالي  المنتخب  وأنهى 
لتنتهي  الثاني  الشوط  في  هدفين  وأضاف  رد،  دون  أهداف 

المباراة بتفوقه )6/ 0(.
نظيره  أمام  البطولة  في  األولى  مباراته  فقد  ليبيا  منتخب 

المغربي بنتيجة )1/2(.
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حددت تقارير صحفية، موعد إتمام 
صفقة تعاقد مانشستر سيتي 
مع جورجينهو نجم نابولي 
والمنتخب اإليطالي.

ووفقا لما أكدته 
صحيفة "ميرور"، 
فإن اإلعالن سيكون 
في وقت الحق هذا 
األسبوع، وإن سبب التأخير، 
يعود إلى رغبة نابولي في إرضاء 
حماهيره الغاضبة عن طريق 
التعاقد مع العب بديل.

وتشير التقارير إلى أن قيمة 
الصفقة ستبلغ 46.5 مليون جنيه 
إسترليني.

وكانت المفاوضات بين الطرفين 
قد تعرضت لهزة بعدما رفض 
مانشستر سيتي رفع قيمة العرض الذي 
قدمه والذي يبلغ 44 مليونا، 
إال أن وكيل أعمال الالعب 
البرازيلي األصل، جواو 
سانتوس، كان واثقا دائما من 
إمكانية إزالة العراقيل.
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● منتخب الشباب الليبي لكرة القدم

● السويسي

● جورجينهو

األربعاء  مباراة  بشأن  تتوالى  األحداث  زالت  ما 
نصف  في  واالتحاد  طرابلس  األهلي  بين 
مدرجات  شهدت  أن  بعد  ليبيا،  كأس  نهائي 
اعتداء من قبل بعض  الدولي  ملعب طرابلس 
أجزاء  في  النيران  اندالع  عنه  نتج  الجماهير، 

عديدة من الملعب.
بعد  الرياضية،  النواحي  على  طغى  الحدث 
مدى  االعتداء  بعد  الملعب  فحص  أظهر  أن 
الكراهية التي تمتع بها أصحابها اعتراضًا على 
نتيجة في مباراة لكرة القدم، األمر الذي يدفع 
الكرة الليبية نحو مزيد من العراقيل، خصوصًا 
يفترض  التي  والقارية  الدولية  الجهات  أمام 
أنها تمهد الطريق لمساعدة البالد للخروج من 
أزمة حظر اللعب على أرضها ووسط جماهيرها.

جماهير  بين  وتبادلت  تصاعدت  االتهامات 
التواصل  مواقع  على  خاصة  العاصمة،  قطبي 
على  طرف  كل  احتجاج  بدعوى  االجتماعي، 
الجمعة  غدًا  المباراة  بإعادة  الكرة  اتحاد  قرار 
فور  األزمة  تفاقمت  الدولي..  طرابلس  بملعب 
إطالق حكم مباراة »ديربي« العاصمة بالتعادل 
بعد  الترجيح  ركالت  خالل  بهدفين  اإليجابي 
انتهاء الوقت األصلي من المباراة دون أهداف 
وكان االتحاد متقدماً )2-1( في ركالت الترجيح، 
ركلة  ليسدد  سلتو  أنيس  على  الدور  وجاء 
األهلي طرابلس، فسددها بنجاح عندما لمست 
خط  داخل  الكرة  وسقطت  العارضة  سقف 
الحكم  تردد  نتيجة  تصاعدت  األزمة  المرمى. 
ثم  باحتسابها  فبدأ  سلتو،  ركلة  احتساب  في 
الراية، فعاد  شكك في صحتها مساعده حامل 
الحالة  لمراجعة  يعود  أن  قبل  وألغاها،  الحكم 
على فيديو قناة ليبيا الرياضية الناقلة للمباراة 
الركلة  صحة  من  فتأكد  الملعب،  خارج  من 

واحتسبها هدفًا.

البداية والنهاية
أهلي  بين  الكروية  »الحرب«  شــرارة  اندلعت 
كرة  واتحاد  جهة،  من  وجماهيره  طرابلس 
أن  منذ  أخــرى،  جهة  من  ومسانديه،  القدم 
واالتحاد،  طرابلس  أهلي  مباراة  حكم  أطلق 
انتهاء  صافرة  الماضية،  الجمعة  أقيمت  التي 
كأس  نهائي  قبل  مرحلة  في  الفريقين  مباراة 
الترجيح  ركالت  2–2 من خالل  بالتعادل  ليبيا، 
في  تعادال  أن  بعد  الفريقان  إليها  لجأ  التي 

الوقت األصلي من المباراة بدون أهداف.
االتحاد كان متقدما 2–1 في ركالت الترجيح، 
ركلة  ليسدد  سلتو  أنيس  على  ــدور  ال وجــاء 
األهلي طرابلس، فسددها بنجاح عندما لمست 
خط  ــل  داخ الكرة  وسقطت  العارضة  سقف 
المرمى »كما أوضحت اإلعادة بالفيديو وأكدها 

الحكم«.
المشكلة جاءت من تردد الحكم في احتساب 
في  شكك  ثم  باحتسابها  فبدأ  سلتو،  ركلة 
الحكم  فعاد  الراية،  حامل  مساعده  صحتها 
على  الحالة  لمراجعة  يعود  أن  قبل  وألغاها، 
لهذه  الناقلة  الرياضية  ليبيا  قناة  فيديو 
صحة  من  فتأكد  الملعب،  خارج  من  المباراة 

الركلة واحتسبها هدفا.
المباراة  حكم  ــرار  ق رفــض  االتــحــاد  ــادي  ن
حتى  الترجيحية،  ركالته  استكمال  ورفــض 
استنفد الوقت الذي منحه الحكم ليعود االتحاد 
المباراة  إنهاء  فقرر  الترجيح،  ركالت  ويسدد 
قــرار  تــاركــا   ،2–2 تعادلية  النتيجة  معتبرا 

العقوبات وتحديد نتيجة المباراة بناء

القفز على االختصاصات
يتولى  أن  فضل  الكرة،  اتحاد  إدارة  مجلس 
»ديربي««العاصمة،  مــبــاراة  ملف  بنفسه 
في  المسابقات  للجنة  القانوني  الحق  متجاهال 
للمباراة، وفقا لالئحة  النهائية  بالنتيجة  النطق 

تشريعات  في  عليها  المنصوص  العقوبات 
الدولي  القانون  من  المنبسقة  الكرة  اتحاد 

للعبة.
وطاقم  المسابقات  للجنة  أوكل  الكرة  اتحاد 
القضية  لبحث  لجنة  تكوين  المباراة،  تحكيم 

وعرضها عليه، وقد كان.

تهديد استباقي
إدارة  بــادرت  األزمــة،  من  اآلخــر  الجانب  على 
بردة  فيه  هددت  بيان،  بإصدار  االتحاد  نادي 
الكرة  اتحاد  إصدار  حالة  االتحاد،  فعل جماهير 
باالتحاد  األول  الكرة  فريق  يمس  قــرار  ألي 
قبل  في  طرابلس  أهلي  مع  مباراته  ونتيجة 

نهائي الكأس.
من  طلب  على  »بــنــاء  الــبــيــان:  فــي  وجــاء 
والمحتقنة  الغاضبة  االتحاد  نــادي  جماهير 
مساء  عقد  فقد  عاجل  اجتماع  عقد  بشأن 
اجتماع   2018/  6  /  23 الموافق  السبت  اليوم 
وقد   ، العريق  االتحاد  نادي  مؤسسة  لجماهير 

قرر جمهورالنادي في اجتماعه اآلتي ..

النادي  كاملة إلدارة  المسؤولية  تحميل  أوال:- 
، وضــرورة  الــنــادي  ــرار ضد  ق أي  في صــدور 
لتطبيق  الطرق  بكل  الكرة  اتحاد  على  الضغط 
اللوائح والقوانين ومنح نتيجة المباراة لالتحاد 

.
في  الكرة  اتحاد  استمرار  حــال  في  ثانيا:- 
نادي  وإقصاء  استبعاد  في  الممنهجة  سياسته 
إدارة  على   ، واأللقاب  البطوالت  من  االتحاد 
النادي تقديم شكوى لدى االتحاد الدولي ضد 
الحجج  كل  وتقديم  القدم  لكرة  العام  االتحاد 
االتحاد  هذا  مؤامرات  تكشف  التي  والبراهين 

ضد نادي االتحاد .
الرياضية  ليبيا  قناة  ضد  قضية  رفع   -: ثالثا 
التي  المشبوهة  األخـــرى  الــقــنــوات  وبعض 
المؤسسة  لهذه  اإلساءة  في  تتمادى  أصبحت 
المشرف  تاريخها  تشويه  ومحاولة  العريقة 
على  والــدخــالء  الحاقدين  بعض  باستضافة 

اإلعالم الرياضي ووضع حد لهذه المهزلة .
قرار األزمة

لتدخل  طرابلس  أهلي  قبول  عــدم  ظل  في 

الفصل في  قرار  الكرة في  اتحاد  إدارة  مجلس 
حالة  االتحاد  جماهير  تهديد  وبين  المباراة، 
استكمال  رفض  الذي  فريقها  قرار ضد  إصدار 
الكرة  اتحاد  أصدر  الترجيح..  ركالت  تسديد 
طرابلس  األهلي  مباراة  بإعادة  يقضي  قــرارا 

واالتحاد، لتقام غدا الجمعة.

رد فوري من الزعيم
اتحاد  قــرار  طرابلس  األهلي  إدارة  واجهت 
الجمعية  أعضاء  بدعوة  المباراة،  بإعادة  الكرة 
واتخاذ  االجتماع  أجل  من  للنادي،  العمومية 
بيان  »حسب  أسماه  لما  المناسبة  القرارات 
النادي« بتربص اتحاد الكرة باألهلي طرابلس.

للجماهير  جماهيرية  فعل  ردة  أول  وفــي 
أمس  أول  منها،  كبير  عدد  تجمهر  األهالوية، 
والرياضة  الشباب  وزارة  مبنى  أمام  الثالثاء، 
بعضهم  وقــام  بطرابلس،  الوفاق  بحكومة 
بإشعال النيران في عدد من إطارات السيارات.

دعوة خطيرة
األهلي  ــادي  ــن ال إدارة  أصـــدرت  ــس،  ــاألم ب

الرسمية  النادي  صفحة  على  بيانا  طرابلس، 
على »فيس بوك«، جاء فيه:

األهلي  بالنادي  العمومية  الجمعية  »تدعو 
ليبيا  مدن  كافة  في  المشجعين  روابط  كافة 
للجمعية  الطاريء  االجتماع  إلى ضرورة حضور 
لمناقشة  ــك  وذل األهلي  بالنادي  العمومية 
يقودها  التي  والــمــهــازل  الراهنة  ــداث  األحـ
بعرض  ضرب  والذي  الجعفري  جمال  الفاشل 
المنظمة  واللوائح  القوانين  بكل  الحائط 
للعبة وللمرة الثانية على التوالي يخسر فريقه 
منبطحا  منصاعا  المباراة  لهم  ويعيد  المدلل 
مارسوا  الذين  وقادتها  المليشيات  لتهديدات 
األخيرة  المباراة  بداية  قبل  اإلرهاب  أنواع  كل 
ــاص وتــعــدي وضــرب  ــار ورصـ مــن إطـــالق ن
بالصوت  مثبت  ذلك  وكل  وإداريين  رياضيين 

والصورة .
مفصلية  بمرحلة  يمر  األهلي  الــنــادي  إن 
الحياد  فزمن  الجميع،  جهود  تكاتف  تتطلب 
فمثلما  رجعة،  لغير  ولى  قد  والظلم  والصمت 
الراعي،  منظومة  ــام  أم ــد  واح كرجل  وقفنا 
من  ضد  وقــت  كل  وفــي  وبعده  غــدا  سنقف 
تسول له نفسه المساس بنادي العزة والشرف 

والكرامة.
تمام  على  الحضور  الجميع  من  نأمل  عليه 
 27 ــاء  ــع األرب غــد  ــوم  ي مــن  5مــســاء  الساعة 
إلسقاط  األهلي  النادي  بمقر   2018 يونيو 
في حجمها  ووضعها  الفاسدة  المنظومة  هده 

الطبيعي نحن األهلي الزعيم فمن أنتم«.

أين الهالل؟
فريق  ينتظر  الــهــاديء«،  البعيد  »الركن  في 
الهالل الفصل في األزمة وتحديد الطرف الذي 
سيواجهه في المباراة النهائية من كأس ليبيا.

المباراة  خوض  إلى  الهالل  نــادي  ويتطلع 
النهائية من أجل تحقيق الحلم بالتتويج للمرة 
حدوث  وحالة  ليبيا،  بكأس  تاريخه  في  الثانية 
النهائي بين  ما يعكر صفو خوض مباراة قبل 
األهلي طرابلس واالتحاد، ماذا سيكون موقف 
من  منسحبان  الفريقان  سيعتبر  »هل  الهالل.. 

البطولة وتتويج الهالل بطال لها؟«.

الخاسر الوحيد
األهلي  وال  ــقــدم  ال ــرة  ك اتــحــاد  يــكــون  لــن 
أواالتحاد، هم من سيخسر من جراء  طرابلس 
الشعبية  اللعبة  بها  تــدار  التي  ــروح  ال هــذه 
ما  إلــى  جماهيره  تتعطش  بلد  في  األولــى 
واالستقطاب  األزمــات  عن  بعيدا  حوله  تلتف 
رشيد«  ــل  »رج من  هناك  فهل  السياسي.. 
يطفيء نار الفتنة قبل اندالعها بين الجماهير، 
بها  تؤجج  مغرضة  أطراف  تلتقطها  أن  وقبل 
عالقة  ال  ومصالح  ألغــراض  السياسي  الوضع 

لها بالوطن.

»ديربي« طرابلس .. لعب بالنار في بلد »املختار«
اتحاد الكرة يقرر إعادة قبل النهائي بين األهلي واالتحاد

شرارة »الحرب« الكروية بين أهلي طرابلس، واتحاد كرة القدم، انطلقت مع ركالت الترجيح في الديربي

من السيتي لجورجينهو
مليونا 

صاحبة  التلفزيونية،  ميدياسيت  مجموعة  أعلنت 
روسيا  مونديال  مباريات  لنقل  الحصرية  الحقوق 
2018 في ايطاليا، أن عدد المشاهدين وصل إلى 
مستوى قياسي على الرغم من غياب الـ »أتزوري« 

عن البطولة.
كونفالونييري  فيديلي  ميدياسيت  رئيس  وأكد 
في  للمساهمين  العمومية  الجمعية  اجتماع  في 
العالم  كــأس  بطولة  »تسجل  ميالنو  ضــواحــي 
األعوام  في  الجماهيري  الحضور  مستويات  أفضل 
من  اآلن  حتى  أفضل  وهــي  األخــيــرة،  العشرين 

مونديال 2014 الذي شاركت فيه إيطاليا«.
أول  كمعدل  مشاهد  ماليين   4 حوالي  وحضر 

 ،2014 في  شخص  مليون   3,5 مقابل  مباراة،   36
عندما تم بث البطولة عبر شبكتي »راي وسكاي«، 
حصة  معدل  أن  إلى  مشيرا  كونفالونييري،  بحسب 

الشبكة من السوق بلغ 26 بالمئة.
التوقعات  تتخطى  االعالنية  العائدات  »إن  وتابع 
رياضي  حدث  »أول  أنه  إلى  إشــارة  في  بكثير«، 
الصافية  القيمة  االعالنية  االيــرادات  فيه  تتخطى 

لشراء حقوق البث«.
وفشل منتخب إيطاليا المتوج باللقب أربع مرات 
خسارته  بعد  العالم  كأس  نهائيات  إلى  بالتأهل 
أمام السويد 0-1 وتعادلها معها 0-0 في الملحق 

األوروبي.

إيطاليا تضرب رقمها المونديالي في غياب »شمس األتزوري«

أغنية تحرم منتخب انجلترا من جماهيره

●
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قدم  كرة  مشجعي  بمنع  الثالثاء،  بريطانية،  محكمة  قضت 
بريطانيين من حضور مباريات إنجلترا لثالث سنوات، بعد أن 
ظهرا في مقطع فيديو، وهما يرددان أغنية معادية للسامية 

خالل كأس العالم المقام في روسيا.
ديفيد  بحق  إنجلترا  شمال  في  "ليدز"  محكمة  قرار  وجاء 
باتي ومايكل بارنز، إثرعودتهما من روسيا، ومثولهما أمام 
المتهمين  سلوك  وصفت  والتي  هوالند  شارلوت  القاضية 

بـ"المشين".
تذاكر  لديهما  المتهمين  أن  المحكمة  علمت  وبعدما 
إنهما  القاضية  قالت  العالم،  كأس  في  المقبلة  للمباريات 
ألفعالهما"،  مؤسفة  نتيجة  "في  المباريات  هذه  يحضرا  لن 
البريطانية  الشرطة  "فرانس برس"، وتتبعت  نقلت  ما  وفق 
أغاني  فيه  ــرددان  ي فيديو  مقطع  انتشار  بعد  المتهمين 
في  حانة  في  نازية  بإشارات  ويقومون  للسامية،  معادية 
في  مبارياتها  أولى  إنجلترا  لعبت  حيث  فولغوغراد،  مدينة 

البطولة ضد تونس.
وحكمت محكمة بريطانية أخرى، السبت، على رجل ثالث 
إنجلترا  مباريات  بحرمانه من حضور  يدعى مايكل هيربرت 
لخمس سنوات بسبب أفعال مرتبطة بنفس الفيديو، بحسب 

ما أعلنت الشرطة البريطانية.
القدم  لكرة  البريطاني  االتحاد  باسم  متحدث  ودان 
"السلوك  قائال:  الفيديو"،  في  )الظاهرين(  االشخاص  "أفعال 
قيم  يمثل  ال  الفيديو  في  الظاهرين  لألشخاص  المشين 
غالبية مشجعي كرة القدم اإلنجليز المساندين للمنتخب في 
البريطانية  الشرطة  قائد  نائب  أشاد  جهته،  و من  روسيا"، 
ورئيس شرطة كرة القدم مارك روبرتس بالسلوك "الممتاز" 

لمعظم المشجعين اإلنجليز في روسيا.

القاهرة - عدنان النمكي
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بعد الخروج املر: من األفضل عربيا في املشاركة املونديالية

التأهل »القيصري« هل يدفع باألرجنتني إلى حلم التتويج

مصر والسعودية وتونس والمغرب ودعوا من الدور األول:

عبر إلى ثاني أدوار المونديال عقب فوزه على نيجيريا في الرمق اآلخير

ودعت من الدور األول على يد كوريا الجنوبي

األول  الفوز  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  المنتخب  نجم  حقق 
التانغو" في مونديال روسيا على حساب نيجيريا،  لـ"راقصي 

في مباراة حطم فيها "البرغوث" 5 أرقام قياسية.
والتي  نيجيريا  مباراة  بعد  ميسي  رصيد  وأصبح 

 107(  ،1-2 بنتيجة  األرجنتين  بــفــوز  انتهت 
كأس  تاريخ  في  له  مباراة   18 وخالل  مراوغات(، 
مرواغات(   105( مارادونا  لدى  كان  بينما  العالم، 

خالل 21 مباراة.
ميسي  حققه  الذي  الوحيد  اإلنجاز  هذا  يكن  ولم 

مونديال  في   100 رقم  الهدف  سجل  فقد  األمــس،  مباراة  في 
الثاني  الـــدور  ــى  إل فريقه  بصعود  ساهم  هــدف  وهــو  روســيــا، 

بالبطولة، وفق ما ذكر موقع "يوروسبورت".
نسخ   3 في  يسجل  األرجنتين  تاريخ  في  العب  ثالث  النجم  وبات 

رقم  وعادل   ،)2018-2014-2006( نسخ  في  سجل  إذ  بالمونديال، 
-1998-1994  ( وباتيستوتا   ،)1994-1986-1982  ( مارادونا 

.)2002
لـ6  نيجيريا  مرمى  في  بهدفه  أيضا  ميسي  رصيد  ووصل 
ماريو  رقم  معادال  بالمونديال،  مشاركاته  تاريخ  في  أهداف 
أهداف،   8 برصيد  وستابيلي  مارادونا  خلف  ويأتي  كيمبس، 
أهداف   6 إلى  البرغوث  أهداف، ويحتاج   10 وباتيستوتا برصيد 
أخرى ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بالده في كأس العالم.

رقم  لميسي  أصبح  فقد  الثاني،  الدور  إلى  األرجتتين  وبوصول 
قارية وعالمية  32 بطولة  المجموعات في  إذ تخطى دور  به،  انفرد  جديد 
برفقة منتخب األرجنتين ونادي برشلونة مثل بطوالت دوري أبطال أوروبا 

وكوبا أميركا وكأس العالم ودورة األلعاب األولمبية.

تمكن  الــغــيــر..  ــا  وهــداي األنــفــس  بشق 
ثاني  إلى  العبور  من  األرجنتيني  المنتخب 
2018 عقب  العالم روسيا  أدوار كأس 
المباراة  الثالثاء في  أول أمس  فوزه 
المجموعة  مــن  ــرة  واألخــي الثالثة 
القارة  ممثلي  أحــد  على  الرابعة 
السمراء نيجيريا بهدفين لهدف واحد.

البهجة  إرتسمت  التي  اللحظة  وفي 
على أوجه عشاق الكرة األرجنتينية فور تأهله 
الشك  تسلل  المونديال،  من  الثاني  للدور 
من بين أضلع جماهير »التانغو« بشأن قدرة 

زمالء ميسي على مواصلة المشوار بنجاح.
في  متذبذبة  األرجنتين  نتائج  وكانت 
العالمية  المسابقة  استهلت  إذ  األول  الدور 
منيت  ثم   )1-1( أيسلندا  مع  مر  بتعادل 
قبل   )0-3( كرواتيا  أمــام  عريضة  بهزيمة 
في  هدف  بفضل  نيجيريا  أمام  تتدارك  أن 
الختامية  المواجهة  من  األخيرة  الدقائق 

للمجموعة الرابعة )1-2(.

قصور فني
والرياضيين  اإلعالميين  مــن  كبير  ــدد  ع
من  استغرابهم  عــن  أعــربــوا  العالميين، 
مردود المنتخب األرجنتيني العاجز عن بسط 
منه  قيمة  أقل  منافسين  على  »سيطرته« 

على الورق.
العجز  إلى  األرجنتيني  الفشل  وأرجع هؤالء 

الفريق  منه  يعاني  الذي  الواضح  التكتيكي 
المالحظين  إقناع  على  القادر  غير  الالتيني 
مونديال  في  بعيدا  الذهاب  على  بقدرته 

روسيا.
المدرب خورخي  االنتقادات في خانة  وتصب 
اآلن  حد  إلى  بصمته  غابت  الذي  سامباولي 
اإلمكانيات  استغالل  حسن  عن  عاجزا  والح 
الهائلة التي تضمها تشكيلة األرجنتين دون 
أن نتحدث عن األسماء التي لم تتم دعوتها 

للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018.

ميسي وسامباولي
الفريق  مدرب  أن  الفنييون  المتابعون  يرى 
برشلونة  نجم  أنهك  سامباولي،  السابق، 
قللت  متعددة  بمسؤوليات  ميسي  ليونيل 
فعلوا  منافسين  أمام  وكبلته  خطورته  من 

كل شيء من أجل إيقافه.
في  التنويع  عدم  األرجنتين  على  ويعاب 
لميسي  والتحضير  بالتمرير  واالكتفاء  اللعب 
وفي  اللصيقة  المحاصرة  من  يعاني  الذي 
بعض األحيان التدخالت العنيفة، حتى باتت 

للمنافسين  مفتوحا  كتابا  األرجنتين  حلول 
من  التقليل  في  كبير  بشكل  نجحوا  الذين 
الضغوطات  من  زاد  مما  البرغوث  خطر 
والفريق  »اللبيسيليستي«  أيقونة  على 

الكاتالوني.
ترسانته  »التانغو«  يستثمر  لم  بالمقابل 
عن  اآلن  حد  إلــى  عجزت  التي  الهجومية 
العبور  بتأمين  واكتفت  مقنع  انتصار  تحقيق 

إلى ثاني األدوار بالحد األدنى المطلوب.

نقطة ضوء
إن  الرياضة  عالم  في  المؤرخون  يقول 
دافعا  تعطي  »القيصرية«  االنــتــصــارات 
من  العديد  أن  أيضا  يقال  كما  استثنائيا 
فهل  المسابقات  ثنايا  من  بعثوا  األبطال 
على  المقولة  هــذه  تنطبق  أن  يمكن 

المنتخب األرجنتيني ؟
كأس  لبطوالت  المتابعين  بعض  يعتقد 
المعاناة تصنع األبطال مستدلين  العالم أن 
بمشاركات المنتخب اإليطالي الذي عادة ما 

عانى في بداياته المونديالية.
منوال  على  ميسي  زمــالء  ينسج  ــد  وق
سباتهم  من  استفاقوا  ما  إذا  اإليطاليين 
الهجومية  إمكانياتهم  كــل  واستثمروا 
عرف  حــال  في  ممكن  شــيء  وهــو  الهائلة 
سامباولي كيف يوظف العبيه على الميدان. 

إذا الكرة اآلن في مرملهم.

5 أرقام قياسية لميسي 
في مباراة نيجيريا

كأس  بطولة  العربية  المنتخبات  ــت  ودع
أن  إال  مبكرا،  روسيا  في  المقامة  العالم 
بشكل  يعكس  ال  المبكر  ــروج  ــخ ال هــذا 
بعض  قدمته  الــذي  الفني  المستوى  كبير 
الكروي  المحفل  في  العربية  المنتخبات 
 4 مشاركة  روسيا  مونديال  وشهد  العالمي. 
في  مسبوق  غير  إنجاز  وهو  عربية،  منتخبات 

العربية. الكرة  تاريخ 

المغربي المنتخب 
في  وانهزم  الثانية،  المجموعة  في  نافس 
نظيف  بهدف  إيــران  أمــام  األولــى  المباراة 
صديقة"،  بـ"نيرن  األخيرة  األنفاس  في  جاء 
في  بالخطأ  بوحدوز  عزيز  المغربي  سجله 
المغرب  مني  ــك  ذل وبــعــد  فريقه.  شــبــاك 
الروسي،  المونديال  في  الثانية  بالهزيمة 
الرغم  على   ،)1-0( البرتغال  يد  على  وكانت 
الطرف  كــانــوا  ــس"  األطــل ــود  "أسـ أن  مــن 

المباراة. األفضل في 
إسبانيا،  أمام  األخيرة  الثالثة  المباراة  في 
بطل  أمــام  ــدا  ن المغربي  المنتخب  ــف  وق
عليه  وفــرض   ،2010 مونديال  في  العالم 

لمثلهما. بهدفين  اإليجابي  التعادل 

السعودي المنتخب 
في  مخيب  ــأداء  ــ ب الــســعــوديــة  ظــهــرت 
منافسات  ضمن  روسيا  أمام  األولى  مباراتها 
نظيفة،  بخماسية  وخسرت  األولى،  المجموعة 
الثانية  المباراة  قبل أن يتحسن مستواها في 
بهدف  أيضا  خسرتها  والتي  أوروغواي،  أمام 
مصر،  أمام  الثالثة  المباراة  وفي  رد.  دون 
ومقنعا،  جيدا  أداء  السعودي  األخضر  قدم 
بهدفين  "الفراعنة"  أمام  قاتال  فوزا  وانتزع 

مقابل هدف واحد.

المصري المنتخب 
في  ألوروغــواي  الهجومي  المد  مصر  قاومت 
المجموعة  منافسات  ضمن  األولــى  المباراة 
األولى، إال أنها مع انعدام الفعالية الهجومية 
صالح،  محمد  للفراعنة  األول  النجم  وغياب 
في  المصري  ــاع  ــدف ال تــراخــي  ــى  إل إضــافــة 
سمحت  ــاراة،  ــمــب ال مــن  ــرة  األخــي اللحظات 
الوقت  في  الفوز  هــدف  بانتزاع  ألورغـــواي 
لم  والثالثة،  الثانية  المباراتين  في  القاتل. 
منه،  المنتظر  األداء  المصري  المنتخب  يقدم 
روسيا  ــام  أم متتاليتين  هزيمتين  وتلقى 

والسعودية )1-3 و1-2( على الترتيب.

التونسي المنتخب 
الروسي،  المونديال  كان مشوار تونس في 
العربية  المنتخبات  جميع  بين  األصــعــب 
في  اصطدمت  حيث  البطولة،  في  المشاركة 
المجموعة  منافسات  ضمن  األولــى  المباراة 
وخسر  العريق،  إنجلترا  بمنتخب  السابعة، 

األخيرة  اللحظات  في  قرطاج"  "نسور 
في  ينهزموا  أن  قبل   ،)2-1( بنتيجة 
 .)5-2( بلجيكا  أمام  الثانية  المباراة 
وتبقى لمنتخب تونس مباراة ثالثة، 

الخميس  البنمي  بنظيره  وستجمعه 
وافــرة  التونسيين  حظوظ  وتبدو  المقبل، 

للفوز، وتوديع المونديال بأفضل طريقة.

من أفضل العب؟
العربية،  للمنتخبات  الجماعية  النتائج  بعد سوء 
العب  أفضل  هو  »من  سؤال،  السطح  إلى  برز 

عربي في مونديال روسيا؟«.
خصائص فردية

وحسب الرصد الجماهيري واإلعالمي، فقد برز 
محمد  والمصري  أمرابط،  الدين  نور  المغربي 
والتونسي  الدوسري،  والسعودي سالم  صالح، 

وهبي الخزري، والمغربي نور الدين أمرابط.

نور الدين أمرابط
بصفوف  المحترف  أمرابط  قدم 
أداء  اإلسباني،  ليغانيس  نادي 
المغربي  المنتخب  مع  متميزا 
درسا  وأعطى  روسيا،  مونديال  في 
وظهر  والصالبة.  القتالية  ــروح  ال في 
بصم  عندما  البرتغال،  مباراة  في  جليا  ذلك 
وقــوي،  رجولي  أداء  على  المغربي  النجم 
دون  من  المباراة  لتلك  األول  النجم  وكان 

منازع.

صالح محمد 
المونديال  في  يقدم  لم  صالح  أن  صحيح 
األخيرة،  الفترة  في  عليه  عودنا  ما  الروسي 
تمكن  أنه  إال  ليفربول،  فريقه  مع  وخاصة 
وهو  مباراتين،  في  هدفين  تسجيل  من 
التي  النتائج  عن  النظر  بغض  جيد  رقــم 
إذا  وأيضا  العالم،  كأس  في  مصر  حققتها 
من  عائد  صالح  أن  االعتبار  بعين  أخذنا 

اإلصابة.
الدوسري سالم 

ــة في  ــودي ــســع ال بــدايــة  ــت  ــان ك
بعد  متعثرة  الروسي  المونديال 

البطولة  مستضيف  أمــام  عريضة  هزيمة 
-0( أوروغـــواي  أمــام  الخسارة  ثم   ،)5-0(

في  السعودي  األخضر  يتوهج  أن  قبل   ،)1
تألق  بفضل  مصر،  أمــام  الثالثة  المباراة 
الدوسري،  رأسهم  على  العبيه  من  مجموعة 
في  "الفراعنة"،  أمام  الفوز  الذي سجل هدف 

القاتل. الوقت 
السعوديون  الرياضيون  النقاد  ويصف 
سعودي  العب  وأفضل  بالملهم،  الدوسري 

وبدني. فني  كمستوى 

الخزري وهبي 
رحيمة   2018 روسيا  مونديال  قرعة  تكن  لم 
مجموعة  في  ووضعته  التونسي،  بالمنتخب 
وإنجلترا،  بلجيكا  منتخبي  تضم  "حديدية" 
إثبات  مــن  الــخــزري  يمنع  لــم  ــك  ذل ولكن 
مباراتين  في  رائعا  أداء  قدم  حيث  موهبته، 
العالم، وخاصة  خاضهما حتى اآلن في كأس 
 ،)5-2( بلجيكا  أمــام  الثانية  المباراة  في 
الهجوم  لوصول  السحري  المفتاح  كان  حيث 
رغم  الحمر"،  "الشياطين  مرمى  إلى  التونسي 
الهدف  الخزري  صنع  فقد  المحاوالت،  قلة 

األول وسجل الهدف الثاني.

اللقب"  حــامــل  ــروج  "خـ لعنة  أن  يــبــدو 
بعد  العالم،  كــأس  بطولة  في  مستمرة 
من  األلماني  للمنتخب  المدوي  الخروج 
الخسارة  إثر  األربــعــاء،  روسيا،  مونديال 
الجنوبية بهدفين نظيفين، في  من كوريا 

المجموعة السادسة.
هزيمته  بعد   2014 نسخة  بطل  وودع 
التي  السادسة  المجموعة  في  الثانية 
اللقب  حامل  ألمانيا  لتصبح  تذيلها، 
السادس الذي يفشل في عبور الدور األول 

من النسخة التالية.
إيطاليا ودعت 2010

وأصــبــحــت هـــذه "الــلــعــنــة" عــامــة في 
ودع  حيث  األخيرة،  ــوام  األع موندياالت 
من   4 في  التالي  المونديال  اللقب  حامل 
اللقب  5 بطوالت، وهنا الئحة بحاملي  آخر 
الدور  من  الخروج  »لعنة«  واجهوا  الذين 
لتحقيقهم  التالي  المونديال  في  األول 

المجد العالمي:
ثم   1938 مونديال  لقب  حققت  إيطاليا 
خرجت من الدور األول في مونديال 1950.

 1962 مونديال  لقب  حققت  البرازيل 
مونديال  في  األول  الدور  من  خرجت  ثم 

.1966
 1998 مونديال  لقب  حققت  فرنسا 
مونديال  في  األول  الدور  من  خرجت  ثم 

.2002
 2006 مونديال  لقب  حققت  إيطاليا 
مونديال  في  األول  الدور  من  خرجت  ثم 

.2010
 2010 مونديال  لقب  حققت  إسبانيا 
مونديال  في  األول  الدور  من  خرجت  ثم 

.2014
مونديال  لقب  حققت  ألمانيا  وأخيرا 
في  األول  الــدور  من  خرجت  ثم   2014

مونديال 2018.

ألمانيا سادس ضحايا »لعنة« بطل المونديال

تاريخ  في  الجزاء  لضربات  جديدًا  قياسيًا  رقمًا  المكسيك  على  الثاني  السويد  هدف  منح 
الثاني  الهدف  منها  جاء  جزاء  للسويد ضربة  جرانكفيست سجل  أندرياس  العالم،  كأس 
في شباك المكسيك، في الدقيقة 50 من زمن الشوط الثاني، والذي رفع حصيلة ضربات 
الجزاء في النسخة الحالية من المونديال إلى 18 ضربة جزاء، وهو أكثر عدد من ضربات 

الجزاء في نسخة واحدة بتاريخ كأس العالم.

رقم قياسي جديد في ضربات الجزاء

● فرحة مارادونا بتأهل األرجنتين

● ميسي

خروج البطل
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 كل شيء  

أقوالهم

يجب على االتحاد األوروبي تنسيق 
الجهود الرامية إلى تثبيت الوضع 

األمني والسياسي في ليبيا

رئيس البرلمان األوروبي
أنطونيو تاياني

إيطاليا مستعدة للترحيب بالذين 
يفرون من الحرب، وليس الذين ال 

يهربون من الحرب

وزير الداخلية اإليطالي
ماتيو سالفيني

اتصاالت تجري بين خبراء من الحلف 
والسلطات الليبية لتحديد آليات 
المساعدة في بناء المؤسساتها 

األمنية

األمين العام لحلف شمال األطلسي
ينس ستولتنبرج

مـاذا بقي منها؟

متـى تنتهي ؟

مَـن مِن األطراف التزم بها؟

أيــن الخطة )ب( في حالة تجاوزتها األحداث؟

لماذا ال يعلن سالمة أسباب عرقلة تنفيذها؟

خطة سالمةكيـف يمكن الوصول إلى »انتخابات« بدونها؟

مرادة.. الواحة املنسية
مرادة هي واحة ليبية تبعد حوالي 120 كلم جنوب العقيلة، وتمتاز بكثرة أشجار 
النخيل والمياه الجوفية. وهي تقع على منخفض يسمى بها )منخفض مرادة( 
العقيلة  مدينة  وجنوب  جالو  واحة  وغرب  كلم(   225( بمسافة  زلة  واحة  شرق 

بمسافة 120 كلم.
ويعتقد أن معنى كلمة مرادة )المحبوبة أو الهدف الذي يراد له أن يتحقق 
وأمل يبتغى ويسعى إليه(، وفيها يتدفق الماء من حوالي 35 عينًا طبيعية مثل 
عين حقانة وعين المالحة وعين الهمل وعين العريق وعين القطرة وعين الجرم.
ويرى أستاذ اآلثار بجامعة بنغازي سعد بوحجر أنها واحة منسية في التاريخ، 
التجارية  الطريق  على  وقوعها  لعدم  بها،  يهتموا  لم  المؤرخين  من  فكثير 

المعروفة في تلك الفترة.
وتقع واحة مرادة في الصحراء الشرقية، ووردت كما يؤكد بوحجر في بعض 
لكونها  عام   3000 بنحو  الميالد  قبل  اإلغريقية  والكتابة  المصرية  النصوص 
قريبة منهم من الناحية الغربية، وتم اكتشاف أول حقول النفط في ليبيا العام 

1932 بالواحة وهو حقل الرقبة.
ويقال إن واحة مرادة فوق بحيرة نفط، وبها مواد معدنية مثل البوتاسيوم 
ومياه طبيعية، وتمتاز بكثرة أشجار النخيل، وتمتاز كذلك بكثرة المياه الجوفية 

بها.

اإلنسان أوال

 مراجع الفلسفة تنصب على تحرير العقل 
باملنطق  إثباته  يمكن  ال  فيما  اإلنساني 

وبالوسائل املادية

محمد عقيلة عمامي

أو كنائسه، ولكننا  أو معابده  الدين ومساجده  الكثيرين عن  البداية  الغالب، هو ما يبعد في  العلم، في 
المرحلة  إلى  يصل  عندما  العلم،  طالب  اإليمان.  إلى حظيرة  المطاف  نهاية  في  بهم  يعود  أنه  نكتشف 
الجامعية، أو مرحلة البحث وتوسيع المدارك، يكتشف أن العلوم تتنوع وتتوسع ولكنها ال تخرج عن علمين 
هما: تاريخ الفلسفة والتعليم الديني، تنصب مراجع الفلسفة على تحرير العقل اإلنساني فيما ال يمكن 

إثباته بالمنطق وبالوسائل المادية.
وتتفق تواريخ أولئك الذين تحدوا عقائد الدين، وبينوا كيف تتغير القناعات وفق تغير األمم وسلطاتها 
السياسية وما حققته االكتشافات العلمية العملية؛ فينتشر اإللحاد والملحدون ويترك الدين من دون منطق 
يسنده ألسباب عديدة. هذا لم يحدث في بالدنا فقط ولكنه حدث في العالم كله. عندما وصلت المرحلة 
الجامعية، كان أبعد شيء أفكر فيه أن أدخل مسجدا أو أنصت إلى موعظة، كانت األسئلة كثيرة واإلجابة 
الرافضة، هي بمثابة الشهادة بأنني إنسان متمدن، متفتح، ومثقف.. فتلك كانت مميزات الحداثة، ناهيك 

عن فورة الشباب والبحث عن المغامرة وعن مغريات الحياة المتنوعة.
ولكن الفلسفة التي تجعل المرء أن يقدم المنطق والعقل للبحث والتعليل بل وتقوده للتجربة واالستنتاج 
إلى التفكير في كل ما يراه، فيصل ال محالة إلى لب الكون والحياة وأساسها، لينتهي به المسار إلى خالقها 
فيجده، مثال، في صحراء قاحلة ال أثر لحياة فيها، تُفرش بسندس أخضر وتتنوع باتساعه األزهار بمجرد 
أن تسقط على رمالها الحارقة أمطار، من بعد سنوات، قبل أن تصل وجهتها الموسمية المعتادة، فنرى 
اهلل يبعث الحياة في بذور مدسوسة ال حياة فيها.. يراه يخرج الحي من الميت.. ويراه بعد ذلك ميتا يخرج 

الحي منه.
الدين لم يمنح اإلنسان فقط، االستقرار النفسي والراحة، والتعايش مع بعضنا البعض، والثقة في اهلل 
وأن اآلخرة خير لنا من األولى فقط، بل منحنا أيضا القدرة على تلمس جماليات الحياة، فاالهتمام بالمعابد 
وإقامتها تعد هي أساس الهندسة المعمارية. وإقامة التماثيل هي أساس لفن النحت، واالبتهاالت الدينية 
أساس للشعر، والموسيقى من التراتيل الدينية، والمسرحيات من رواية األساطير والرقص من العبادات 

الموسمية لآللهة. فالحياة والدين كالنور والشمس.
ويكتشف المرء من تفكيره أنه مسلم من الذين يتفكرون في خلق اهلل قياما وقعودا؛ يرى أن عقله يقوده 
إلى حقائق يستغرب كيف أنه لم ينتبه إليها؟ ولماذا رفضها وهو بعلمه ومعرفته ممن يفترض فيهم أن 
يكونوا ممن يخشون اهلل، ألم يقل تعالى في محكم آياته »ِإنَّمَا يَخْشَى اهللَّ مِنْ عِبَادِهِ اْلعَُلمَاُء ۗ ِإنَّ 
اهللَّ عَِزيزٌ َغُفورٌ«؟ ألم يرتفع بمعرفته إلى )عالم( بالشيء بمجرد أن انتبه إلى سيرورته؟. مفكرون وصلوا 
إلى حقيقة تؤكد أن قيمة الدولة، أي دولة، تعتمد على قيمة أفرادها، وانتبهوا أيضا، أن قيمة هذه الدولة 

تتزعزع إن اعتمدت على القوانين أكثر مما تعتمد على اإلنسان.
وهذه حقيقة، فالخلل الذي أصاب ثورة القذافي سببه كم هائل من قوانين وإهمال شبه كامل لمن كان 
يتعين أن يطبق القانون عليهم. كيف تقنع مواطنا أنه ال حريه له طالما غذاؤه من وراء حدوده، في حين أنه 
ال يملك حرية إاّل ما تقررت له وفق وجهة نظر واحدة، اإلنسان ال يعرف األلوان بتنوعها، فال يتهم إنسان أنه 

خائن لمجرد أن له وجهة نظر ترى أنه من الضرورة ان نتبادل مشروع إدارة بالدنا.
وفساد  واضطرابات  وقالقل  فتن  من  لها  المخطط  غير  للثورات  االنتقالية  الفترة  تخلو  ما  نادرا 
بنوايا  يفشل  وقد  يحكم،  من  يطغى  قد  وزمان.  عهد  كل  في  اإلنسان  هو  فاإلنسان  صوره،  بمختلف 
وقد  الحكم،  ومفاصل  ومقاليد  السلطة  تسرق  متربصة  تنظيمات  هناك  تكون  وقد  سيئة.  أو  حسنة 
عصابات  تتكون  الغالب  في  ولكن  طغيانها،  ظل  في  الظلم  يتغول  وقد  تضعف،  قد  أو  الدولة  تطغى 
وزمر، أو زمر تتشكل تحت مسميات كثيرة. ولكن، في الغالب، تتكون جمعيات سرية قد تكون أهدافها 
من  يكون  والقتل  واإلرهاب  العنف  فإن  سري  طابعها  أن  طالما  الحالتين  كال  وفي  سيئة  أو  خيرة، 
ما  فغالبا  ذلك  حدث  وإن  إجرامية.  عصابة  إلى  تنقلب  طيبة  بنوايا  بدأت  وإن  أنها  والالفت  برامجها، 

تكون تلك الفترة هي األظلم في تاريخها.

 سعودية تقود 
»فورموال 1«

سيارات  إحدى  األحد،  الحمد،  أسيل  السعودية  قادت 
»فورموال 1« قبل سباق جائزة فرنسا الكبرى، وتأتي 

الذي  اليوم  اللفة على حلبة لوكاستوليه في  هذه 
في  للسيارات  النساء  قيادة  عن  الحظر  فيه  رفع 

شوارع المملكة.
وقال فريق رينو إن أسيل قادت سيارة من 

العام 2012، ضمن مسيرة لسيارات الشركة 
الفرنسية، احتفااًل بعودة السباق الفرنسي 
بعد  العالم  بطولة  سباقات  جــدول  إلى 

غياب عشر سنوات.
عضوية  تنال  امرأة  أول  أسيل  وتعد 
والدراجات  للسيارات  السعودي  االتحاد 
اللجنة  في  أيضًا  عضو  وهي  النارية، 

أنشأها  التي  السيارات  لرياضة  النسائية 
االتحاد الدولي للسيارات.

في  مران  في  مرة  ألول  إي20  السيارة  وقادت 
التعود  أجل  من  الفرنسية  الحلبة  على  يونيو   5
عليها، وقالت في بيان: »أحببت التسابق وسباقات 
سيارات  إحــدى  وقيادة  الصغر  منذ  السيارات 

فورموال 1 هي شيء يفوق أحالمي«.

 الذئاب تتزايد في فرنسا
ارتفع عدد الذئاب في فرنسا إلى 430 بحسب التعداد الشتوي، الذي نشره االثنين، المركز 
الوطني للصيد والحياة البرية، لكنه لم يبلغ بعد الحد الذي يمكن القول معه إن هذا النوع 

قابل لالستمرار في هذا البلد.
وقال المركز: »كل المؤشرات التي بحوزتنا تدّل على نمو سريع للذئاب في كّل فرنسا«.

لكن هذا النوع لم يبلغ بعد العتبة، التي يمكن القول معها إنه صار قاباًل لالستمرار، 
وهي 500 ذئب. ومع انتهاء شتاء 2017-2018 كان العدد المقدّر للذئاب 430، أي بنموّ 

قدره 20 % عن السنة الماضية، بحسب ما قال المركز في بيان.
وارتفع كذلك عدد المناطق التي تتواجد فيها الذئاب بشكل ثابت، من 57 في شتاء 

2016-2017 إلى 74 في الشتاء الماضي، أي بنسبة 30 %.
وتستند تقديرات أعداد الذئاب إلى 750 مؤشرًا، منها آثار األقدام، والمعاينة، وأجهزة 

التصوير الخفية. وتعمل السلطات على حماية هذا النوع من خالل تحديد سقف للعدد 
المسموح قتله.

وتأمل السلطات أن يصل عدد الذئاب في فرنسا إلى 500 في العام 2023، رغم غضب 
الرعاة من هذه الحيوانات التي تفترس مواشيهم.

اللبنانية  النجمة  أجلت 
فارس حفالتها  ميريام 

المقبل، إذ أعلنت أنها لن 
الحفالت  إحياء  تتمكن من 

خالل يوليو، وعزت ذلك 
ألسباب صحية. وقالت مريام على 

أحبائي، كنت موعودة  »إنستغرام«: »لكل 
المقررة في  الخيرية  الحفلة  كون معكن في 

الجاري لصالح  بـ27 من الشهر  كازينو لبنان 
Kids First Association وكنت من كل 

الحفل.  بها  غني  قلبي محمسة ومتشوقة 
ولكن أصبت بعارض صحي خارج عن إرادتي 

أجبرني ولقيت حالي مجبورة وبطلب من 
 6 الفنية لمدة  األطباء إنو علق نشاطاتي 

وتابعت:  أسابيع«. 
على  »بتمنى 

إنو  الكل 
الحفل  يحضر 
يستمتع  وأن 

الفنية  بالفقرات 
يلي رح تتقدم. 
وبذّكر كل مين 

إنن  اشترى بطاقة 
البطاقات  اشتروا 

شفاء  في  للمساهمة 
األطفال  العديد 

بمرض  المصابين 
السرطان. أحبكم من كل 

قلبي«.

 مريام فارس.. 
أسباب صحية
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