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خاطر بحياته إلخفاء آثار درنة
 عن »عيون داعش«
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هرمز

مهبط على القمر

فضاء

نفط

على نحو مفاجئ، تحول مضيق هرمز 
إلى ساحة استعراض قوى سياسية، بعد 
تهديد الرئيس اإليراني حسن روحاني 

بإغالق المضيق ومنع تصدير النفط 
الخليجي للعالم، وذلك في معرض 

تعليقه على العقوبات التي تفرضها 
واشنطن على طهران، لكن الجيش 

األميركي تعهد باإلبقاء على المسارات 
المالحية في الخليج العربي مفتوحة 

أمام ناقالت النفط. وقال الناطق باسم 
القيادة المركزية، بيل إربن، إن البحرية 

األميركية وحلفاءها في المنطقة 
متأهبون لضمان حرية المالحة.

بدأت شركة »إينيرغيا« العلمية 
للصناعات الصاروخية الفضائية، تصميم 
شكل جهاز إنزال رواد الفضاء على القمر.

وجاء في بيان للشركة: »بدأت أعمال 
تصميم المظهر الفني للمهبط القمري، 
الذي سيستخدم صاروخًا ثقياًل لتوصيله 

إلى المدار القمري«. وينص البرنامج 
الفيدرالي الروسي للفضاء لفترة 2016-

2025 على إحداث األساس الضروري 
إلجراء دراسة شاملة للقمر بعد عام 

.2025

إلى إيطاليا في الفترة من يناير إلى 
يونيو 2018، مقابل 84 ألفًا في الفترة 

نفسها من العام 2017، وذلك بانخفاض 
نسبته 80 %.

تعيني ويليامز خطوة استباقية حلسم اجلدل املتوقع حول خليفة »سالمة«

واشنطن تدخل رسميًا غرفة القيادة األممية في ليبيا
تعيين  عن  معلومات  تسرب  واكــب  جــدل  بعد 
القائمة  ويليامز،  ستيفان  األميركية  الدبلوماسية 
منصب  في  ليبيا،  لدى  األميركية  السفارة  بأعمال 
مطلع  سالمة  غسان  المتحدة  األمم  مبعوث  نائبة 
أنطونيو  العام  األمين  قــرار  جاء  األسبوع،  هذا 
غوتيريش، اإلثنين الماضي، ليقطع الشك باليقين، 
ليس فقط في قرار دخول ويليامز القمرة األممية 
في طرابلس بعد عشرة أشهر من العمل في سفارة 
بالدها، لكنه، ووفق متابعين للشأن الليبي، يمثل 
إشارة دالة على دور أميركي أكبر متوقع في الملف 
مهمة  مناسبات   3 في  األحداث  تطورات  الليبي. 
ويليامز  اسم  طرَحت  الماضين  الشهرين  خالل 
مرحلة  وتدشين  الليبي،  الملف  لتولي  ربما  بقوة 
جديدة تقودها الواليات المتحدة في هذا االتجاه..

رئيس  مع  األميركية  السفيرة  لقاء  األول، خالل 
فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
السراج في طرابلس في 31 مايو الماضي، بحضور 
والــدهــاوزر،  توماس  الجنرال  »أفريكوم«  قائد 
تحفظًا  أبــدت  لكنها  باريس،  بمؤتمر  ورحبت 
»اعتقاد  بأن  مفاده  االنتخابات  عقد  على  أميركيًا 
في  االنتخابات  إجراء  يجب  بأنه  المتحدة  الواليات 
أقرب وقت ممكن، ولكن يجب أن يتم التحضير لها 

جيدًا لتجنب المزيد من عدم االستقرار«.
الماضي، خالل  يونيو  من  الخامس  في  الثاني: 
تونس،  في  االقتصادي  اإلصالح  مؤتمر  رعايتها 
إلصالح  ــراءات  إج حزمة  إعــالن  خالله  جرى  الــذي 
االجتماع  ــالل  وخ الليبي،  االقتصاد  منظومة 
المجتمع  قلق  األميركية  باألعمال  القائمة  نقلت 
الوضع  من  الدولية  النقدية  والمؤسسات  الدولي 

االقتصادي في ليبيا.
حين  مصراتة،  في  فكانت  األخيرة  المحطة  أما 
الماضي  يونيو  من  والعشرين  السابع  في  التقت 
وضباطًا  نوابًا  »أفريكوم«  ضباط  من  وفد  برفقة 
وأشادت  الليبية.  مصراتة  مدينة  في  ومسؤولين 
قدموا  »حين  المدينة  أبناء  بشجاعة  السفيرة 
في  بما  اإلرهابية  الجماعات  لهزيمة  التضحيات 

ذلك تنظيم داعش في سرت«.
مصراتة،  زيارتها  على  أسبوع  يمر  يكد  ولم 
حتى ظهر خبر انتقال ويليامز من تمثيل الواليات 
المتحدة إلى بعثة األمم المتحدة، وبدت واشنطن 

الصراع  ظل  في  أوراقــهــا  ترتيب  تعيد  وكأنها 
ليبيا،  في  الوضع  إدارة  على  الفرنسي–اإليطالي 
المكلفة بها  السؤال حول ماهية األجندة  وليطرح 
تأثيرها  وحجم  البعثة،  في  األميركية  المسؤولة 
المستقبلي في ملف تقول في تفاصيله إنها أنفقت 

فيه 635 مليون دوالر منذ العام 2011.
في  عامًا   24 على  تزيد  خبرة  ويليامز  وتمتلك 
توليها  ذلك  في  بما  الدولية،  والشؤون  الحكومة 
المتحدة  الــواليــات  بعثة  رئيس  نائب  منصب 
 2016( العامين  فــي  ــراق  ــع ال فــي  األميركية 
 ،)2015  2013-( الفترة  خالل  واألردن  و2017(، 
والبحرين في الفترة من 2010 إلى 2013. وتولت 
الدبلوماسية األميركية منصب كبير المستشارين 
في  األميركية  السفارات  وفــي  سورية  لشؤون 
والكويت  المتحدة  العربية  ــارات  اإلمـ من  كل 
المسؤول  الموظف  منصب  وشغلت  والباكستان، 
المعني بشؤون األردن في واشنطن، وعملت نائبة 
المغرب  مكتب  ومدير  والشام،  مدير شؤون مصر 
العربي، وقبيل التحاقها بالعمل في وزارة الخارجية 
األميركية، عملت في القطاع الخاص في البحرين.

على  ارتكزت  التي  الذاتية  السيرة  عن  وبعيدًا 

مايو  منذ  األوسط،  الشرق  في  واسعة  عمل  خبرة 
تحمسًا  تبدي  ال  التي  واشنطن  فــإن  الماضي، 
يتعلق  فيما  خاصة  باريس،  اجتماع  لمخرجات 
بإجراء انتخابات قبل نهاية 2018، وهو ما أبرزته 
)المسؤولة  الحالية  األممية  المسؤولة  تصريحات 
معهد  أصــدر  وحينها  السابقة(،  الدبلوماسية 
حول  دراســة  األدنــى  الشرق  لدراسات  واشنطن 
من  أكثر  قبل  ونشرت  الليبية«  االنتخابات  »مأزق 

شهر من تولي ويليامز منصبها الجديد.
واعتبر مجلس العالقات الخارجية أن تخطي وضع 
الدستور واستعجال وضع قوانين االنتخابات سوف 
الدستور  تخطي  أن  إلى  مشيرًا  شيء،  أسوأ  يكون 

واإلسراع في قوانين االنتخابات سيكون خطأ أكثر 
والقوانين  الدستور  من  كاًل  »إن  وقال:  خطورة. 
االنتخابات  إلجراء  ضروريان  المتوازنة  االنتخابية 
التي تعمل على التقدم بداًل عن تقويض التقدم. 
ومع ذلك يبدو أن الخطة التي تم التوصل إليها في 
أو  الحاسمة  الخطوات  باريس ستحاول تجاوز هذه 

اإلسراع بها«. 
أميركا  دخول  أن  الليبي  للشأن  متابعون  ويرى 
يكتسي  ليبيا  في  المتحدة  األمم  عمل  خط  على 
أهمية أكبر في وقت أصبح فيه الصراع اإليطالي–

الفرنسي على دور قيادي في ليبيا مكشوفًا استنادًا 
البلدين  مسؤولي  من  متبادلة  تصريحات  إلى 
بالخصوص، ما يرجح توقع دور أميركي مباشر في 
إدارة تفاعالت األزمة الليبية، وترتيب جدول أعمال 
أعلنت  السياق  وفي  الداخل،  من  األممية  البعثة 
وزيرة الدفاع اإليطالية، إليزابيتا ترينتا، أنها طلبت 
إحالل  في  قيادي  بدور  للقيام  واشنطن  مساعدة 
السالم في ليبيا، خالل مباحثات أجرتها مع مستشار 
األمن القومي األميركي جون بولتون في العاصمة 

اإليطالية روما الشهر الماضي.
وكشفت المسؤولة اإليطالية عن تماهٍـ واضح 

خالل  من  االنتخابات  من  األميركي  الموقف  مع 
به«،  القيام  يمكن  ما  أفضل  »ليست  أنها  التأكيد 
على  شاهدة  كانت  المتحدة  الواليات  أن  موضحة 
إلى  األمــور،  تُسرع  عندما  العراق  في  يحدث  ما 
اإليطالية  ستامبا«  »ال  جريدة  مطالبة  جاءت  ذلك 
بإرساء تحالف عملي وفعلي بين الواليات المتحدة 
لسعي  والتصدي  ليبيا  في  الوضع  إلدارة  وإيطاليا 
البالد،  في  السياسية  العملية  توجيه  فرنسا، 
الزيارة  أن  إلى  لها  افتتاحية  في  الجريدة  وأشارت 
إلى  كونتي،  جوزيبي  الـــوزراء،  لرئيس  المقررة 
الرئيس  مع  الشهر  نهاية  واجتماعه  واشنطن 
مناسبة  تكون  أن  يجب  ترامب  دونالد  األميركي 

لنسج هذا التحالف.
ستؤول  ما  وانتظار  التطورات،  هذه  ووســط 
السلبية  وتداعياتها  النفطي«  »الهالل  أزمة  إليه 
كثيرون  ينتظر  البالد،  في  االقتصاد  قطاع  على 
قد  المقبلة،  المرحلة  خالل  لواشنطن  مهمًا  دورًا 
تكون أحد تجلياته تغيير قواعد اللعبة، وربما يعيد 
ترتيب أوراق المشهد الليبي، بما يتماشى مع رؤية 

أميركية جديدة يرصد الجميع مالمحها.
تفاصيل ص 3

 الشيخة

كل شيء

طرابلس، بنغازي، القاهرة - الوسط

160 عامًا ظلت المرأة 
التونسية على قائمة 

االنتظار، على أمل الحصول 
على لقب »شيخ المدينة« 
أو قل رئيس البلدية.

فمنذ العام 1858 
تداول على بلدية 

تونس 31 
رئيسًا، إلى أن 

جاءت سعاد 
عبد الرحيم 

لتكسر 
القاعدة.
لم تجن 
الشيخة 

سعاد اللقب 
فحسب، بل حصدت 

أيضًا مكتسبات 
مرحلة نهضوية 

أطلقها الراحل حبيب 
بورقيبة، ومنحت 

المرأة حريات تاريخية.
اليوم تستعد سعاد إلدارة 

المصالح البلدية لمدينة 
تونس، ولسان حالها، 

هل سأسجل بصمة خاصة 
للمرأة في مقعد المشيخة؟

   مهاجر17000

< ومع وفد األفريكوم في مصراتة  < ويليامز وسالمة   

خالد يوسف: اليوجد 
فنان اشترط علّي 
شيء سواء غادة

 أو عمرو

13

الجمالي: االنتخابات 
هي الحل األمثل

رأى مبعوث الجامعة العربية إلى 
ليبيا، صالح الدين الجمالي، أن 

إجراء االنتخابات في ليبيا »هو الحل 
األمثل لألزمة الحالية« في البالد، 

معتبرًا أن »إعالن باريس« الذي 
صدر في أعقاب المؤتمر الدولي 
حول ليبيا يوم 29 مايو الماضي 

بقصر اإلليزيه برعاية الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون »هو 

دعم لتلك المسيرة«.
وقال الجمالي، في اتصال هاتفي 

مع »الوسط« إن »ليبيا تحتاج إلى 
توحيد األطراف وبناء جيش موحد، 
والحل األمثل لذلك هو االنتخابات، 

وأنا أرى أن هناك إقبااًل كبيرًا 
من الليبيين على التسجيل في 

االنتخابات، مما يعطي أماًل بنجاح 
العملية السياسية«.

إال أنه نبه إلى »أن هناك غموضًا 
في الوضع الحالي بسبب المبادرات 
والتحركات السياسية«، مشيرًا إلى 
أنه »في نفس الوقت نرى انفراجًا 

ومصالحات بين المدن، وعودة 
مهجرين، مما يثبت أن هناك نية 

حقيقية إلنهاء األزمة«.

1.4 مليار دوالرخسائر وقف تصدير النفط منذ يونيو

بعد إعالن حالة القوة القاهرة في أربعة موانئ 
بالهالل النفطي، ومع توقف اإلنتاج في حقل 
بلغت  الليبية،  النفطية  الحقول  أكبر  السرير 
بإيقاف  المرتبطة  اليومية  اإليــرادات  خسائر 
إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي 
مؤسسة  تقديرات  وفق  دوالر،  مليون   67.4
نحو  إلى  تصل  خسائر  مايعني  وهو  النفط، 
يونيو   14 منذ  دوالر  مليون  و415  مليار 
الماضي وحتى أمس األربعاء، إال أن المؤسسة 
على  القاهرة  القوة  إعــالن  بيان  في  قالت 
ميناءي الحريقة والزويتينة اإلثنين الماضي إن 
الخسائر منذ هجوم الجضران أكثر من 650 

مليون دوالر.
وأيا كانت التقديرات، فالواضح أن الخسائر 
المباشرة كبيرة، لكن الخسائر غير المباشرة 
أكبر بكثير، فإعالن القوة القاهرة في 4 موانئ 
بالهالل النفطي »سيخّلف عواقب وخيمة على 
الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، 
المديين  على  والشعب  الوطني  واالقتصاد 
مؤسسة  بيان  حسب  والطويل«،  القصير 
سيترتب  أخــرى  بعبارة  أو  نفسها،  النفط 
النفط  لعمليات  النطاق  واسع  تعطل  عليه 
والغاز والكهرباء، األمر الذي يكون له تبعات 
اقتصادية ومالية سلبية على االقتصاد الوطني 

وعلى كاهل المواطن في كل أرجاء ليبيا. فقد 
تحدثت المؤسسة الوطنية للنفط عن تأثير 
الحقول  أكبر  السرير  حقل  إنتاج  ضخ  توقف 
السرير نفسها  إنتاجا،  وعلى مصفاة  الليبية 
التي يضخ لها 10 أالف برميل يوميا، فضال عن 
التأثير السلبي على توليد الطاقة في محطات 
كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي. ومما يفاقم 
األزمة ويهدد باستمرارها أن مؤسسة النفط 
كافة  من  طلبت  الموقتة  للحكومة  التابعة 
الموانئ  من  االقتراب  عدم  النفط  ناقالت 

الحصول  إال بعد  أو محاولة دخولها  النفطية 
على إذن منها، وجاء هذا التعميم بعد محاولة 
 »MARAL HOMER« ناقلة النفط اليونانية
النفطي.  الحريقة  ميناء  اإلثنين دخول  صباح 
برايس«  »أويــل  موقع  نشره  تقرير  وتوقع 
األميركي استمرار الوضع الراهن في منطقة 
النفطي  اإلنتاج  واضطراب  النفطي،  الهالل 
لفترة أطول من المتوقع، محذرا من أن ذلك 

ينذر بالضغط على اإلمدادات العالمية.
تفاصيل ص 8

مشروع بحثي سويسري يحلل اقتصاد »املجموعات املسلحة« بطرابلس الكبرى

ويليامز: يجب إجراء االنتخابات في 
أقرب وقت وأن يتمّ التحضير لها جيداً 

لتجنّب المزيد من عدم االستقرار

»حافة الوادي«.. الحرب ضد داعش بـ »زوم السينما«
محمد  المخرج  يرسم  والسقوط،  النجاة  بين 
لوحة  الوادي«  الشبابية »حافة  تجربته  عيسى في 
للحرب  واالجتماعية  النفسية  لألبعاد  سينمائية 
شخصية  حكاية  واقع  من  ليبيا،  في  اإلرهاب  على 

حولته من البندقية إلى الكاميرا.
ينتمي  أحدهما  أخوين  قصة  الفيلم  ويحكي 
ويقول  الجيش،  مع  واآلخر  »داعش«  تنظيم  إلى 
كأنك  يبدو  األخوين،  بين  حوار  آخر  »في  المخرج 

تقف على حافة، إما النجاة أو السقوط«.
نطاق  على  اإلرهاب  انتشار  من  البالد  وتعاني 
واسع عقب اندالع ثورة 17 فبراير، وهو ما حمس 
اإلمكانات.  قلة  رغــم  لتصويره  الفيلم  صناع 
للفيلم ظروف صعبة، فترة  المخرج »كانت  ويقول 
كانت  بالشتاء،  أشهر   10 عن  تقل  ال  التصوير 
وكانت  خارجي  التصوير  مكان  ألن  فترة  أصعب 
صعبة  والطريق  النقل  في  الحقيقية  المشكلة 
الطريق«.  بهذه  خاصة  ســيــارات  إلــى  وتحتاج 
مما  فإن  الصعبة،  التصوير  ظروف  على  وعالوة 

أنها  النقاد،  وفق  السينمائية،  التجربة  هذه  يميز 
خرجت من رحم تجربة حقيقية عاشها المخرج.

الحقيقية  األحــداث  »عايشت  عيسى  ويوضح 
وادي  اقتحام  في  الجيش  مع  تطوعت  عندما 
محاولة  التصوير  مكان  »كان  وأضاف  مرقص«، 
وأغلب  نعيشه،  الذي  الحقيقي  الواقع  لتجسيد 
من  للحقيقة  موافقة  تكون  أن  حاولنا  اللقطات 

الهاون واالشتباكات«. ضربات 
صعوبات  عبداهلل  عالء  الفيلم  بطل  يجد  ولم 
»األحداث  يقول  إذ  الشخصية،  هذه  تقمص  في 
فهمي  على  كبير  بشكل  ساعدت  ليبيا  بالدنا  في 
هو  وما  الظروف  مع  التعامل  وكيفية  الشخصية 

الشخصية«. المطلوب من 
»إنها  قال  والتي  الصعوبات،  عبداهلل  وشرح 
»الفيلم  وأضاف  المناخ«،  وعوامل  المادي  الدعم 
اإلمكان  بقدر  وحاولنا  ذاتية  بمجهودات  نفذ 

إيصال الصورة كاملة وبشكل صحيح«.
تفاصيل ص 13

< ميناء احلريقة النفطي

بنغازي، طرابلس - الوسط



تصدر فيلم المغامرة والحركة والخيال العلمي الجديد »عالم الديناصورات: المملكة 
مليون   150 بلغت  إيرادات  محققا  الشمالية،  أميركا  في  السينما  إيرادات  الساقطة« 
وبرايس  برات  كريس  من  كل  وبطولة  بايونا،  إيه.  جيه.  إخراج  من  الفيلم  دوالر. 

داالس هوارد وريف سبال.
وتراجع فيلم الرسوم المتحركة الجديد »الخارقون 2« من المركز األول الذي احتله 

الثاني، مسجال 80.928 مليون دوالر، وتراجع  المركز  الماضي إلى  األسبوع 
»أوشنز  والمغامرات  الحركة  فيلم 

احتله  الذي  الثاني  المركز  من   »8
الثالث  المركز  إلى  الماضي  األسبوع 
مليون   11.65 بلغت  بــإيــرادات 
دوالر. الفيلم بطولة ساندرا بولوك 
وكيت بالنشيت وآن هاثاواي وريانا 

ومن إخراج غاري روس.
»تاغ«  الكوميدي  الفيلم  وتراجع 
احتله  ــذي  ال الثالث  المركز  مــن 
الرابع  األسبوع الماضي إلى المركز 
دوالر.  مليون   8.2 بلغت  بإيرادات 
إيد هيلمز وجيريمي  الفيلم بطولة 

رينر وجيك جونسون وأنابيل واليس وإيسال فيشر، ومن إخراج جيف تومسك، 
احتله  الذي  الخامس  المركز  على   »2 األموات  »قائمة  الحركة  فيلم  وحافظ 
بطولة  الفيلم  دوالر.  مليون   5.25 إلى  وصلت  بإيرادات  الماضي  األسبوع 
إخراج  ومن  كروز،  وتيري  باكارين  ومورينا  برولين  وجوش  رينولدز  ريان 

ديفيد ليتش.

مشاركة ليبية مميزة في منتدى تعاون إعالمي بالصني

علـى  »تويتـر«  القصيـرة  التغريـدات  موقـع  سـهل 
السياسـية  الحمـالت  إعالنـات  تحديـد  المسـتخدمين 

ومعرفـة الجهـة التـى تمولهـا، وذلـك بعـد 
عـدم  بسـبب  المتحـدة  الواليـات  تهديـد 
علـى  السياسـى  اإلنفـاق  عـن  الكشـف 

وسـمح  االجتماعـى،  التواصـل  وسـائل 
قـدر  علـى  بالحصـول  للمسـتخدمين  الموقـع 
كبيـر مـن الشـفافية فيمـا يتعلـق باإلعالنـات 
السياسـية التـى تظهـر أمامهـم علـى الموقـع.

مماثلـة  تويتـر  مـن  الجديـدة  األداة  وتأتـى 
لمـا سـبق ووفـره موقـع فيـس بـوك، الـذى بـدأ 

السياسـية  لإلعالنـات  للبحـث  قابـل  أرشـيف  إنشـاء 
تويتـر  أداة  ولكـن  الماضـى،  الشـهر  األمريكيـة 

مثـل  التفاصيـل  إلـى  الوصـول  المسـتخدمين حـق  تمنـح 
المعلنيـن  مـن  لإلعالنـات  السـكانية  االسـتهداف  بيانـات 

السياسـيين فـى الواليـات المتحدة، إلـى جانـب معلومات 
اإلعالنـى. واإلنفـاق  الفوتـرة 

بهـا  الخاصـة  الرسـمية  المدونـة  فـى  الشـركة  وقالـت 
علـى اإلنترنـت، »نحـن نوضـح أكثـر من 
أى وقـت مضـى مـن هـو وراء اإلعالنات 
التى تـروج لمحتوى سياسـى«، وأضافت 
الخطـة  فـى  األولـى  الخطـوة  هـذه  أن 
التى تـم اإلعالن عنهـا منذ عدة أشـهر.

فيسـبوك  مـن  كال  أن  بالذكـر  جديـر 
بعـد  واسـعة  النتقـادات  تعرضـا  وتويتـر 
العمـالء  قبـل  مـن  منصاتهمـا  اسـتغالل 
االنتخابـات  فـى  للتدخـل  الـروس 
 ،2016 لعـام  الرئاسـية  األمريكيـة 
للترويـج  اإلعالنـات  نظـام  واسـتغالل 

معينـة. ألفـكار 

تواصـل www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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بمهرجان  فكرون  أحمد  الفنان  مشاركة  حظيت 
بمتابعة  البرازيلية  باولو  ساو  مدينة  في  الموسيقى 

كبيرة على موقع »يوتيوب«.
أغانيه  من  ــددا  ع فكرون  أحمد  الفنان  ــدم  وق
و»حلوة  و»عيونك«  مــردود«  »سلف  مثل  المميزة 

الصورة« و»علي حنيني«.
بنغازي،  في  المولود  فكرون،  أحمد  الفنان  يعتبر 
الليبية  للموسيقى  أســســوا  الــذيــن  الـــرواد  مــن 
للحن  واختصارها  المميز  فاإليقاع  الحديثة،  والعربية 

والكلمات، خواص امتازت بها أغاني فكرون.

حفل فكرون في البرازيل يجتاح »يوتيوب«

خليــك بيــن النــاس فاعــل خيـــر والعمــر مهمــا طــال راه قصــــير
خليـــــك ديمـــــة صافـي كيــــف العســــل للنـاس حلــو وشـــافــي

ال تهيـن غيــرك وال بشــر تكافـي مهمــا حصــلك مـــن قــالل الخيـــر

احتل هاشتاغ »#ليبيا_في_ثالث_كلمات« الترتيب األول بالصفحات 
العربية على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«.

وعبــر رواد الصفحات العربية عن حبهم للشعب الليبي وليبيا خاصة 
من كانت لهم صداقات مع الليبيين وذكريات فيها من الذين ولدوا 

بها أو درسوا في جامعاتها أو زاروها للعمل أوالسياحة. 

»#ليبيا_في_ثالث_كلمات«
هاشتاغ في حب ليبيا 

»تويتر« يرصد اإلعالنات السياسية

أعلنت خدمة مشاركة الصور »انستغرام« عن ميزة 
جديدة ستكون متاحة على تطبيقها عبر هواتف 
“آيفون”؛ حيث يمكن اآلن للمستخدمين الذين 

يشاركون قصصهم إضافة مقاطع صوتية لها.
ووفقا للمدونة الرسمية النستقرام، سيكون خيار وضع 

 »iOS« المقاطع الصوتية في القصص متاحا على نظام
في البداية، لكن سيحصل مستخدمو أندرويد على الميزة 

الجديدة أيضا في وقت الحق.
ولتضمين المقطع الصوتي في قصص المستخدم 

على إنستجرام، سيكون عليه الضغط إلضافة ملصق إلى 
صورة أو مقطع فيديو في القصص، ليجد رمز الصوتيات 

الجديد.
وبمجرد الضغط على الرمز، سيتم منح المستخدم 

إمكانية الوصول إلى مكتبة تضم آالف المقاطع الصوتية 
والتي سيتمكن المستخدمون من تصفحها أو حتى 

البحث عن أغنية معينة خاللها.

أعلنت »فيسبوك« وقف البرنامج الذي أطلقته سنة 
2014 بهدف تصنيع أسطول من الطائرات المسيرة 
تتيح النفاذ إلى اإلنترنت في المناطق المحرومة من 

هذه التقنية.
وأكدت المجموعة في البيان الذي أصدرته في هذا 

الشأن عن نيتها مواصلة تطوير األجهزة الطائرة 
لتوفير اإلنترنت في المناطق النائية، لكن مع تركيز 

جهودها مع شركائها على اإلنتاج الصناعي.
وتعتزم »فيسبوك« إغالق مكاتبها في بريدجووتر 

في جنوب غرب إنجلترا، حيث كان يطور مشروع 
»أكويال« لطائرات بال طيار تعمل بالطاقة الشمسية.

وقال يائيل ماغواير مدير قسم الهندسة في 
»فيسبوك«: »عندما أطلقنا هذا المشروع في العام 

2014، قليلة كانت الشركات المهتمة بهذا المجال«، 
غير أن جهات متعددة للمالحة الجوية استثمرت في 

هذه التكنولوجيا الحقا، مما دفع »فيسبوك« إلى وقف 
مشروعها.

وأعلن المسؤول أن »فيسبوك« تتعاون خصوصا مع 
»إيرباص« على تطوير طائرات شمسية من دون طيار 

اسمها »هابس«.
وتعمل »غوغل« من جهتها على مشروع »لون« 

الذي يوفر النفاذ إلى اإلنترنت في المناطق المعزولة 
من خالل مناطيد هيليوم تحلق في الستراتوسفير.

»انستغرام« ميزة جديدة 
لـ »آيفون« فقط

»فيسبوك« توقف 
مشروع طائرات مسيرة

التي تقدمها تيليغرام، طرح تطبيق »واتس  الميزة  على غرار 
آب« للتراسل الفوري ميزة جديدة للمسؤولين في المجموعات 
)Groups( وتمنح الميزة الجديدة للمسؤولين القدرة على أن 
يكونوا المستخدمين الوحيدين، في المجموعة، القادرين على 
إرسال الرسائل، وأوضح »واتس آب« بأن هذه الميزة ستكون 
إنشاء  يمكنهم  الذين  المدرسين،  مثل  لألشخاص  مفيدة 

مجموعة لفصلهم ويكونوا قادرين على إرسال الرسائل.
وأعلن »واتس آب« عبر مدونته: »اليوم نطلق إعدادا جديدا 
إلى  إرسال رسائل  المشرفون فقط  للمجموعة حيث يستطيع 
األشخاص  يستخدمها  التي  الطرق  إحــدى  وهي  مجموعة، 
والمعلومات  اإلعالنات  تلقي  في  المجموعات  استخدام  في 
الهامة، بما في ذلك اآلباء والمدرسون في المدارس والمراكز 
المجتمعية والمنظمات غير الربحية، ولقد قدمنا   هذا اإلعداد 
ل  ض أف أدوات  على  الحصول  للمشرفين  يمكن  بحيث  الجديد 

لحاالت االستخدام هذه«.
ويمكن تمكين هذه الميزة من خالل االنتقال إلى معلومات 
ثم  المجموعة،  إعدادات  إلى  ذلك  بعد  التوجه  ثم  المجموعة، 
اختيار إرسال الرسائل، واختيار »Only Admins«، كما تتوفر 
قريبا  وستصل   ،»iOS« نظام  لمستخدمي  حاليا  الميزة  هذه 

لمستخدمي نظام »أندرويد«.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

● جمهور اليبان ينظف المدرجات عقب الخسارة من بلجيكا في كأس العالم 2 يوليو 2018.

كلمة1000

من أجمل الدول الي زرتها ودرست فيها 
وعشت معاهم وال حسيت إني في غربة 

تحية لكل شعب ليبيا الطاهر.

Bello - بيلو

األقرب لنا من ناحية التمسك بالعادات 
، شعب واثق من نفسه ، أحبببب 
لهجتتتتهم وكثيرا أحاول أتعلمها 

)قعمز ، إش كون، باهي(. 

هاجر

 »اململكة الساقطة« 
يتصدر إيرادات »هوليود«

من الظلم أن تكون حروف 
تويتر ٢٨٠ حرفا ألنها 

لن توفي ليبيا والليبيين 
حقهم في المدح والثناء 

ولكن نتمنى أن يعلموا قدر 
محبتنا لهم

Ibrahim Alfaisal

أنا من السعودية ياليتهم 
جنبنا قريبين لعاداتنا 
وثقافتنا رجالهم كفوا 

وبإذن اهلل يعمرون بلدهم 
والليبيات جمال وأدب

mimo shammri

شعب مثقف واعي طيب 
الخلق من خالل معرفتي 
لهم هنا بأمريكا عز اهلل 
يعزهم يارب #ليبيا_في_

ثالث_كلمات

Sohayla Assiry

اختتم الوفـد الليبـي اإلثنيـن الماضي، مشـاركته 
الصينـي  اإلعالمـي  التعـاون  منتـدى  أعمـال  فـي 

األفريقـي، المنعقـد فـي بكيـن.
ووفق مـا أوردت إدارة اإلعـالم الخارجي بوزارة 
لعقـد  فرصـة  يمثـل  المنتـدى  فـإن  الخارجيـة، 
لقـاءات ثنائيـة وشـراكات دوليـة وللتعـاون بيـن 
مجـال  فـي  الشـعبية  الصيـن  وجمهوريـة  ليبيـا 
الخبـرات  نقـل  جوانـب  فـي  وباألخـص  اإلعـالم، 
مـن  واالسـتفادة  والمعلومـات  األفـكار  وتبـادل 
خدمـات التدريـب والتأهيـل الفنـي للعامليـن في 
الليبيـة  والمسـموعة  التلفزيونيـة  المؤسسـات 

الحكوميـة.
وشـارك فـي أعمـال المنتـدى وزراء ومسـؤولو 
حكومـات  وممثلـو  األفريقيـة،  بالـدول  اإلعـالم 
الليبـي مديـر  الوفـد  المشـاركة، وتـرأس  الـدول 
إدارة اإلعالم الخارجي فـي وزارة الخارجية الليبية 

أحمـد عمـر األربـد.

مديـري  مـن  العديـد  مـع  األربـد  وبحـث 
والصينيـة  العالميـة  األنبـاء  ووكاالت  القنـوات 
واألفريقيـة، كيفيـة التعامـل المباشـر والتواصـل 
رسـميا  ووجـه  الخارجـي،  اإلعـالم  إدارة  مـع 
والصحفييـن  للمراسـلين  المفتوحـة  الدعـوة 
ودول  الصيـن  مـن  اسـتثناء  دون  واإلعالمييـن 
أفريقيا والمؤسسـات اإلعالمية المختلفة العالمية 
الليبيـة  العاصمـة  لزيـارة  بالمنتـدى  الموجـودة 
طرابلـس فـي كل وقـت ودون قيـود، باإلضافـة 
دائـم  بشـكل  بليبيـا  تواجدهـم  مناقشـة  إلـى 
ومسـتمر وآليـة اعتمـاد مكاتـب ومراسـلين مـن 

طرابلـس. العاصمـة 
متعـددة  لقـاءات  الليبـي  الوفـد  عقـد  كمـا 
المنتـدى،  فـي  المشـاركة  الوفـود  مـع  ومتنوعـة 
بمـا  المشـترك  الثنائـي  التعـاون  أوجـه  لبحـث 
متنوعـة  فرصـا  ويمنـح  الليبـي،  اإلعـالم  يخـدم 
مفيدة في مجملها لإلعالميين الليبيين الشـباب.

ميزة جديدة ملشرفي 
املجموعات في »واتس آب«
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النائب الثاني لرئيس المجلس األعلى للدولة ناجي مختار في حوار لـ»الوسط«:

لسنا مؤيدين للصديق الكبير ووجهنا ملحمد الشكري دعوة لزيارة مجلس الدولة

 »االنتخابات أوال« محل توافق

باريس« »اتفاق  تُقيِّمون  • كيف 
باريس،  اجتماع  فى  المشاركين  ضمن  كنت   -
انتهى بالتوقيع على بيان بداًل من مذكرة  الذي 
تباين  بسبب  األربعة،  السياسية  لألطراف  ملزمة 
وجهات النظر فضاًل عن ضيق الوقت بالنظر إلى 
أن المناقشات كانت لمدة يوم واحد، لكنّ على 
االنتخابات  إجراء  على  األطراف  اتفقت  حال  أية 
مخرجات  في  المهم  وهــو  العام،  نهاية  قبل 

االجتماع.
العملية  إلخــراج  فرنسا  مساعي  تنجح  هل   •

المسدود؟ الطريق  من  ليبيا  فى  السياسية 
صعوبة  عقب  جاءت  الفرنسية  المساعي   -
حكومة  قدرة  وعدم  المجلسين،  بين  االتفاق 
العالقة،  والمختناقات  المشاكل  حل  على  الوفاق 
إلى  والذهاب  االنتخابات  فكرة  جعل  ما  وهو 
فرنسا  فإن  لذلك  ضروريًا،  أمرًا  جديد  مشهد 
تتابع  فرنسا  فإن  لذلك  الحال،  بلسان  تحدثت 
للتوافق،  الفرصة  وتقتنص  الليبي  الــوضــع 

ليبي. نجاج  هو  الفرنسي  فالنجاح 
»اتفاق  تعرقل  أن  يمكن  التي  الجهات  ما   •

.؟ باريس« 
فى  السائد  الوضع  أو  الظروف  أن  أعتقد   -
معيشية  ظروف  من  تعاني  التي  المناطق  بعض 
على  تؤثر سلبًا  التي  كبيرة هي  وأمنية  وخدمية 
نسمي  أن  نستطيع  وال  انتخابية،  عملية  أي 
جميع  أن  ذلــك  بأسمائها،  أو  بعينها  أطــراًفــا 
باالنتخابات،  وتطالب  تؤكد  السياسية  األطراف 
الظروف  لالنتخابات،  الحقيقي  المعرقل  لكن 
عامة  ليبيا  المناطق فى  اآلن فى بعض  الحاصلة 

الرؤية. والجنوب خاصة وعدم وضوح 
• لماذا ظهر الحماس الفرنسي اآلن في الملف 

..؟ الليبي 
الملف  فى  أصيل  طرف  أنها  تشعر  فرنسا   -
الليبي، حين قال الرئيس ماكرون خالل االجتماع 
مبكرًا  دخلت  التي  الدول  »أول  بالده  إن  األخير 
بالمسؤولية  وتشعر  الليبية  الثورة  أحداث  فى 
إيجاد  فى  تأخرنا  وقد  الحالي،  المشهد  حيال 
أكثر من هذا«، ونستطيع  نتأخر  حلول ولكن لن 
األخالقية  بالمسؤولية  تشعر  فرنسا  إن  نقول  أن 
أوروبا  يهم  الليبي  الملف  أن  وبسبب  واألدبية 

الشرعية. غير  الهجرة  بسبب 
إيطالي  تحرك  ثمة  بأن  مؤشرًا  لمستم  هل   •

..؟ الليبية  األزمة  لفرنسا بشأن  مضاد 
إلى  زيارة  فى  كنت  بأسبوع  االجتماع  قبل   -
هذا،  مثل  يوجد  ال  إنه  القول  وأستطيع  إيطاليا، 
األزمة  فى  التحرك  يكون  أن  تريد  إيطاليا  لكن 
الدولية  البعثة  تتبناه  وأن  مشترًكا،  الليبية 
دولة  تتواله  أن  من  أكثر  الدولي  المجتمع  أو 
بخالف  يعرقلون  ال  اإليطاليين  ولكن  بمفردها، 

التفصيلية. االختالفات  بعض 
• ما موقف دول الجوار من »اتفاق باريس« ..؟

يبدِ  ولم  باهتمام،  باريس  اجتماع  حضروا   -
أن  كما  االتفاق،  بنود  على  اعتراضه  منهم  أحد 

االجتماع. بمخرجات  مرحبة  الدول  جميع 
الموعد  فى  االنتخابات  إجــراء  يمكن  وهل   •

..؟ المحدد 
نشهد  يــوم  وكــل  واقــعــة،  ــروف  ظ هناك   -
إلى  يسعى  مــن  لكن  المشهد،  فــى  متغيرًا 

الظروف  من  المعوقات  إزالــة  عليه  انتخابات 
عن  الحديث  نستطيع  وال  والخدمية،  المعيشية 
فى  ونحن  العام  نهاية  فى  النتخابات  توقعات 

العام. منتصف 
• وما الذي يمكن أن يعطل إجراء االنتخابات ..؟

االنتخابات،  ــراء  إج يعطل  أن  يمكن  ما   -
العملية،  إنجاح  فى  الدولي  التعاون  هوعدم 
ليبيًا  شأنًا  يعد  لم  الليبي  الشأن  أن  خاصة 
اتصاالت  لها  ــراف  األط من  كثير  وجــود  بقدر 
متداخل  المشهد  وبالتالي  إقليمي،  وبعد  دولية 
المجتمع  تعاون  عدم  فى  يكمن  قد  والتعطيل 

العملية. إنجاح  فى  الدولي 

بشأن  الحاصلة  اإلشكالية  من  موقفكم  ما   •
..؟ الدستور 

على  االستفتاء  ــراء  إج اآلن  الصعب  من   -
إلى  يحتاج  األمر  لكون  االنتخابات،  قبل  الدستور 
لذلك،  تتسع  ال  الزمنية  والفترة  كثيرة  إجراءات 
حاليًا  الموجودة  المسودة  أن  إلى  باإلضافة 
نقاشًا  يحتاج  ما  الخالفات  من  العديد  حولها 
رئيس  أيضًا  عليه  يتفق  األمــر  وهــذا  مطواًل، 
أيام  قبل  قمت  عقيلة صالح حيث  النواب  مجلس 
جلسة  وعقدت  الشرقية  المنطقة  إلى  بزيارة 
اتفاق  بمخرجات  التزامه  وأكــد  معه،  مطوله 
الطريق  أواًل هي  االنتخابات  بأن  باريس واإلقرار 

الصحيح.
مؤتمر  عن  مــاذا  آخــر،  ملف  إلى  باالنتقال   •

..؟ االقتصادي  تونس لإلصالح 
بوفد  المؤتمر  في  شارك  الدولة  مجلس   -
رئيس  في  تمثل  للمجلس  المالية  للجنة  رسمي 
النواب  مجلس  لألسف  لكنّ  وعضوين،  اللجنة 
ولم  المالية  لجنة  من  بعضو  إال  ممثاًل  يكن  لم 
غياب  فإن  لذلك  ــراءات،  اإلج على  موافًقا  يكن 
فراًغا  شّكل  االجتماع  عن  الشرقية  المنطقة 

االجتماع. فى  كبيرًا 
• لماذا التعجيل باإلصالح االقتصادي قبل توحيد 

مؤسسات الدولة المالية والسلطة السياسية؟
بالعملية  عالقة  لها  ليست  اإلصــالحــات   -
لتحسين  محاولة  إنما  بعد،  أو  قبل  االنتخابية 
الظروف المعيشية للمواطن وهى محاولة إلجراء 
اقتصادية، وهذا  أو  مالية  اإلصالحات  الكثير من 
من  اجتهادات  وهى  سياسي  بعد  له  ليس  األمر 

مجلس الدولة ومصرف ليبيا المركزي والمجلس 
قبل  اجتماعات  عدة  عقدوا  والذين  الرئاسي، 

االجتماع. لهذا  الدعوة 
• لماذا كانت الواليات المتحدة الراعي الوحيد 

..؟ تونس  لمؤتمر 
راعيًا بقدر  إنها كانت  نقول  أن  - ال نستطيع 

. ليبيا  فى  المالي  للمشهد  متابعة  ما هو 
• هل ثمة رؤية واضحة لتطبيق تلك اإلجراءات ..؟

والتنفيدية  المالية  المؤسسات  توحيد  دون 
هناك  تكون  لن  أعتقد  المركزي  ليبيا  ومصرف 

الليبي. الشعب  مطالب  تلبي  حقيقية  إصالحات 
مصرف  توحيد  بعرقلة  يتهمكم  البعض   •

...؟ المركزي  ليبيا 
انتجت  الدولة  بمجلس  األخيرة  االنتخابات   -
فقط،  شهرين  منذ  جــديــدًا  رئاسيًا  مكتبًا 
النواب،  مجلس  مع  مستمر  تواصل  على  ونحن 
الشكري،  محمد  مع  مرة  من  أكثر  اتصلت  وأنا 
أجل  الدولة من  لزيارة مجلس  دعوة  له  وقدمت 
نرفضه  ال  فنحن  مباشر،  بشكل  منه  االستماع 

. الكبير  للصديق  مؤيدين  لسنا  وكذلك 
مجلسي  بين  للتفاهم  أمل  بارقة  ثمة  *هل 

..؟ للجيش  العامة  والقيادة  والنواب  الدولة 
من  بأكثر  وقمت  الجميع،  مــع  جلست   -
صالح  عقيلة  والتقيت  الشرقية،  للمنطقة  زيارة 
العام  المشهد  عن  وتحدثنا  الثني،  وحكومة 
الجيش  حول  أما   . المؤسسات  توحيد  وضرورة 
الدولة  بها  تمر  التي  األحداث  ألن  تباين  هناك 
واألمر  العسكرية،  المؤسسة  توحيد  تفرض 
يحتاج إلى بناء ثقة بين األطرف العسكرية، وإذا 

ل  التي تقوم بها مصر والتي نعوِّ نجحت الجهود 
العسكرية  المؤسسة  توحيد  أجل  من  عليها 

كبيرًا. إنجازًا  فتعتبر 
• ما رأيكم بشأن األحداث الجارية في درنة ..؟
- أحداث درنة ليست جديدة، فهي منذ أربعة 
المنطقة  في  من  كل  يؤيدها  وحرب  سنوات، 
إجماع  عليها  وكذلك  بقوة،  ويدعمها  الشرقية 
نستطيع  ال  وبالتالي  النواب،  مجلس  من  حقيقي 
فالمشهد  مباشر  بشكل  أحداثها  على  التعليق 

درنة مشهد عسكري. فى 
ورؤيتكم  الجنوب،  أحداث  من  موقفكم  وما   •

..؟ لحلها 
مشكلة الجنوب الحقيقية تتمثل في غياب سلطة 
إيجاد  يجب  الجنوب  أجل حل مشاكل  ومن  الدولة، 
سلطة حاكمة حقيقية فى المنطقة، وهذه السلطة 
العمل  وتمارس  والخدمي  األمني  بالمشهد  تهتم 
على األرض، ونحن اآلن قاربنا على إنجاز هذا األمر، 
القادمة،  األيام  خالل  حقيقي  عمل  هناك  وسيكون 
مليون  نصف  قرابة  الجنوب  سكان  عدد  أّن  خاصة 
نسمة وتنظيم أمورهم وحل مشاكلهم ليس باألمر 
الجنوب البد أن ترجع  القبلية فى  أن  الصعب. كما 
خطوات إلى الخلف، وكل من يعتقد أن القبلية حل 
أو أنها ستحل مكان الدولة فهو مخطئ، والمليشيات 
ال يمكن أن تحل محل األجهزة األمنية، وال يمكن 
التعويل على قيادات قبيلة على قيادة المشهد فى 
الجنوب، فالجنوب بحاجة إلى سلطة دولة تكنوقراط 
وأن تفعل مؤسسات الدولة، فال مصالحة اجتماعية 
على  إجــراءات  وهناك  المؤسسات،  تفعيل  بعد  إال 

األرض خالل األيام القادمة في هذا اإلطار.

ناجي  للدولة  األعلى  المجلس  لرئيس  الثاني  النائب  قال 
مرهونة  تزال  ال  باريس  اجتماع  مخرجات  تنفيذ  إن  مختار، 
بعض  منها  تعاني  التي  واألمنية  والخدمية  المعيشية  بالظروف 
العملية ربما  إنجاح  الدولي فى  التعاون  إلى أن عدم  المناطق باإلضافة 
تشعر  فرنسا  أن  إلى  الفتًا  المقررة،  االنتخابات  إجراء  أمام  عائًقا  يمثل 
الوقت  في  نافيًا  الليبي،  الملف  تجاه  واألدبية  األخالقية  بالمسؤولية 
المساعي  تجاه  إيطاليا  جانب  من  مضاد  عمل  ثمة  يكون  أن  نفسه 

األطراف  أغلب  أّن  إلى  »الوسط«،  مع  حوار  في  مختار  وأشار  الفرنسية. 
متفقة على الذهاب لالنتخابات قبل االستفتاء على الدستور، بالنظر إلى 
الخالفات  الدستور تحتاج وقتًا مطواًل ونقاشات كثيرة بسبب  أن عملية 
اجتماع  الشرقية عن  المنطقة  غياب  أّن  وأضاف  الحالية.  المسودة  حول 
األمر  أن  رغم  كبيرًا،  فراًغا  شّكل  االقتصادية  اإلصالحات  بشأن  تونس 
ليس له بعد سياسي فهي محاولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطن، 
المالية  المؤسسات  بتوحيد  اإلصاحات مرهون  تلك  تنفيذ  أن  إلى  الفتًا 

المركزي. ليبيا  والتنفيدية ومصرف 
وإلى نص الحوار:-

نعِوّل على جهود مصر لتوحيد 
الجيش الليبي.. واألمر يحتاج إلى 

بناء ثقة بين األطراف العسكرية

القبلية البد أن ترجع خطوات إلى 
الخلف.. وال يمكن التعويل على قيادات 

قبيلة على قيادة المشهد فى الجنوب

حوار - رمضان كرنفودة

رغم الجدل الذي واكب أنباء تعيين الدبلوماسية 
نائبة  منصب  في  ويليامز  ستيفان  األميركية 
المتحدة غسان سالمة مطلع هذا  مبعوث األمم 
األسبوع، إال أن صدور قرار األمين العام أنطونيو 
غوتيريش اإلثنين الماضي قطع الشك باليقين، 
بأعمال  القائمة  ــول  دخ ــرار  ق في  فقط  ليس 
السفارة األميركية لدى ليبيا القمرة األممية في 
طرابلس بعد 10 أشهر في سفارة بالدها، لكنه 
-ووفق مراقبين للشأن الليبي- يمثل إشارة دالة 
على مرحلة جديدة يخطوها الدور األميركي في 
بيوت  مطابخ  في  نضوجها  بعد  الليبي  الملف 

التفكير األميركية.
الماضيين  الشهرين  خالل  األحــداث  تطورات 
طرحت اسم ويليامز بقوة على الملف الليبي في 3 
مناسبات مهمة، ربما تؤشر لمرحلة جديدة تقودها 

الواليات المتحدة في الملف الليبي:
األول، خالل لقاء السفيرة األميركية مع رئيس 
فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
الماضي،  مايو  31 من  في  السراج في طرابلس 
توماس  الجنرال  »أفــريــكــوم«  قائد  بحضور 
أبدت  لكنها  باريس  بمؤتمر  ورحبت  والدهاوزر، 
بأن  مفاده  االنتخابات  عقد  على  أميركيًا  تحفظًا 
إجراء  يجب  بأنّه  المتحدة  الواليات  »اعتقاد 
االنتخابات في أقرب وقت ممكن، ولكن يجب أن 
يتمّ التحضير لها جيدًا لتجنّب المزيد من عدم 

االستقرار«.
الثاني: في الخامس من يونيو الماضي، خالل 
تونس،  في  االقتصادي  اإلصالح  مؤتمر  رعايتها 
إجــراءات  حزمة  عن  اإلعــالن  خالله  جرى  والــذي 
وخــالل  الليبي،  االقتصاد  منظومة  ــالح  إلص
قلق  األميركية  باألعمال  القائمة  نقلت  االجتماع 
الدولية  النقدية  والمؤسسات  الدولي  المجتمع 

من الوضع االقتصادي في ليبيا.
مصراتة،  في  فكانت  األخيرة  المحطة  أما 
يونيو  من  والعشرين  السابع  في  التقت  حين 
مع  األفريكوم  ضباط  من  وفد  برفقة  الماضي 
نواب وضباط ومسؤولين في مصراتة. وأشادت 
قدموا  »حين  المدينة  أبناء  بشجاعة  السفيرة 
في  بما  اإلرهابية  الجماعات  لهزيمة  التضحيات 

ذلك تنظيم داعش في سرت«.
ولم تكد تمر ستة أيام على زيارتها مصراتة، 
الواليات  تمثيل  من  ويليامز  انتقال  جاء  حتى 
نقطة  لتضع  المتحدة،  األمم  بعثة  إلى  المتحدة 
فاصلة على تسلسل األحداث منذ مايو الماضي، 
حين بدت واشنطن وكأنها تعيد ترتيب أوراقها 
واإليطالي  الفرنسي  النفوذ  ــراع  ص ظل  في 
مستقبلية  استفهام  عالمة  لتوضع  المتواصل، 
في  األميركية  المسؤولة  أجندة  حــول  كبيرة 
في  المستقبلي  واشنطن  تأثير  وطبيعة  البعثة، 
ملف تقول إنها أنفقت فيه 635 مليون دوالر منذ 

العام 2011.
تزيد  خبرة  تمتلك  ويليامز  أن  إلــى  يشار 
الدولية  والشؤون  الحكومة  في  عامًا   24 على 
بعثة  رئيس  نائب  منصب  توليها  ذلك  في  بما 
الواليات المتحدة األميركية في العراق في عامي 
-2013( عامي  خالل  واألردن   ،)2017–2016(

إلى   2010 من  الفترة  في  والبحرين   ،)2015
منصب  األميركية  الدبلوماسية  وتولت   .2013
كبير المستشارين لشؤون سورية وفي السفارات 
األميركية في كل من اإلمارات العربية المتحدة 

الموظف  منصب  وشغلت  والباكستان،  والكويت 
واشنطن،  في  األردن  بشؤون  المعني  المسؤول 
وعملت نائبة مدير شؤون مصر والشام، ومدير 
بالعمل  التحاقها  وقبيل  العربي،  المغرب  مكتب 
في وزارة الخارجية األميركية، عملت في القطاع 

الخاص في البحرين.
ارتكزت  التي  الذاتية  السيرة  عن  وبعيدًا 
األوســط،  الشرق  في  واسعة  عمل  خبرة  على 
تبدي  ال  التي  واشنطن  فإن  الماضي،  مايو  منذ 
تحمسًا لمخرجات اجتماع باريس، والخاصة بعقد 
أبرزته  ما  وهو   ،2018 نهاية  قبل  االنتخابات 
تصريحات المسؤولة األممية الحالية )المسؤولة 
معهد  أصدر  وحينها  السابقة(،  الدبلوماسية 
حول  دراسة  األدنى  الشرق  لدراسات  واشنطن 
»مأزق االنتخابات الليبية« ونشرت قبل أكثر من 

شهر من تولي ويليامز منصبها الجديد.
حث  الماضي،  مايو  في  المنشورة  دراسته  في 
األميركية  القرار  صنع  دوائر  من  المقرب  المعهد 
»بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا« على صرف 
االنتباه عن االنتخابات في عام 2018 والتركيز على 
والمدرجة  إلحاحًا  األكثر  العمل  خطة  بنود  تنفيذ 
بالفعل في جدول أعمال األمم المتحدة )خطة عمل 
هذا  وطني  لمؤتمر  اجتماع  »عقد  وهي:  سالمة( 
الصيف، كما حدث في الزاوية في 13 مايو )تنتهي 
هذا العام صالحية 75 من 104 مجالس بلدية في 

ليبيا(.
الدراسة حثت األمم المتحدة أيضًا على مواصلة 
الحوار مع الميليشيات لوضع خطة عمل توحدها«، 
وقال »يجب أن تساهم الواليات المتحدة أيضًا في 
حوار الميليشيات من خالل إرسال فريق يتألف من 
ضباط من ذوي الخبرة من العراق لتقديم المشورة 
التحالفات  في  التوسط  بشأن  المتحدة  لألمم 
القبلية«، مما يطرح تساؤاًل حول ما إذا كان حوار 

مصراتة جزءاً من هذه االستراتيجية.
إذًا، يبدو أن بيوت الخبرة األميركية، وأحد المفارز 
المهمة لصناعة القرار األميركي، تضع رهانًا على 
الدور األممي، إذ اقترح الباحث بين فيشمان، الذي 
عمل مديراً لشؤون شمال أفريقيا في مجلس األمن 
القومي األميركي في الفترة بين 2011 و2013، 
وكاتب الدراسة، تطوير العمل السابق مع المجالس 
البلدية لكي تؤدي المجالس المنتخبة حديثًا دورًا 

أكبر في تصميم مشاريع التنمية وتنفيذها، وهو ما 
يحظى بقبول بعض األطراف الداخلية مثل اإلخوان 
الذين طالبوا بـ: » نظام حكم محلي المركزي يمنح 

سلطات واسعة للوحدات اإلدارية«.
ترافق هذا التوجه األميركي مع حملة إعالمية 
مجلة  اتهمت  إذ  االنتخابات،  مقترح  ضد  واسعة 
»فورين بوليسي« األميركية، الدول الغربية بترك 
ليبيا لتمزّق نفسها، عبر السماح بالدعوة إلجرائها 
مقال  في  محذرة  مستقرة،  مؤسسات  غياب  في 
الحكومات  »حديث  أن  من  باك،  جاسون  للكاتب 
الغربية الفضفاض عن االنتخابات كان سببًا رئيسًا 

في إثارة الرغبة في الصراع بعد عام من الهدوء«.
أما مجلس العالقات الخارجية فاعتبر أن تخطي 
وضع الدستور واستعجال وضع قوانين االنتخابات 
تخطي  أن  إلى  مشيرًا  شــيء،  أســوأ  يكون  سوف 
الدستور واإلسراع في قوانين االنتخابات سيكون 
الدستور  من  »كــاًل  إن  وقــال  خطورة.  أكثر  خطأ 
إلجراء  ضروريان  المتوازنة  االنتخابية  والقوانين 
االنتخابات التي تعمل على التقدم بداًل عن تقويض 
التقدم. ومع ذلك يبدو أن الخطة التي تم التوصل 
الخطوات  هذه  تجاوز  ستحاول  باريس  في  إليها 

الحاسمة أو اإلسراع بها«.
ويقول متابعون للشأن الليبي إن هذه التطورات 
والضغوط اإلعالمية ربما تحمل إشارات مهمة على 

طبيعة مهمة نائبة المبعوث األممي الجديدة، ومن 
ثم دور أميركي مباشر في إدارة التفاعالت وترتيب 
ما  الداخل، وهو  األممية من  البعثة  أعمال  جدول 
كشفه الموقف اإليطالي األخير الصادر عن وزيرة 
إنها  قالت  التي  ترينتا،  إليزابيتا  اإليطالية،  الدفاع 
في  قيادي  بدور  للقيام  واشنطن  مساعدة  طلبت 
إحالل السالم في ليبيا، وذلك خالل مباحثات كانت 
أجرتها مع مستشار األمن القومي األميركي جون 
بولتون في العاصمة اإليطالية روما الشهر الماضي.
وكشفت المسؤولة اإليطالية عن تماهٍ واضح 
خالل  من  االنتخابات  من  األميركي  الموقف  مع 
التأكيد أنها »ليست أفضل ما يمكن القيام به«، 
الواليات المتحدة كانت شاهدة على  موضحة أن 
ما يحدث في العراق عندما تُسرِّع األمور، وفي هذا 
السياق، جاءت مطالبة جريدة »ال ستامبا« اإليطالية 
الواليات  بين  وفعلي  عملي  تحالف  بإرساء  إلى 
المتحدة وإيطاليا إلدارة الوضع في ليبيا والتصدي 
لسعي فرنسا، توجيه العملية السياسية في البالد 
وإزاحة إيطاليا وضرب مصالحها، وأشارت الجريدة 
في افتتاحيتها إلى أن الزيارة المقررة لرئيس الوزراء 
نهاية  واجتماعه  واشنطن  إلى  كونتي  جوزيبي 
الشهر مع الرئيس األميركي دونالد ترامب يجب أن 

تكون مناسبة لنسج هذا التحالف.
األميركي  التحرك  إن  بل  فحسب،  هذا  ليس 
بها  قام  زيارة  خالل  الجوار  دول  على  يركز  بدأ 
وفدان من مجلسي النواب والشيوخ األميركيين 
مع  الليبي  الملف  مستجدات  لبحث  تونس  إلى 
إذ  السبسي،  قائد  الباجي  التونسي  الرئيس 
إليجاد  التونسية  المبادرة  النقاشات  شملت 
الجهود  ونتائج  ليبيا،  في  سياسية  تسوية 

التونسية في إنجاح المبادرة.
والتحركات  المفاجئة  التطورات  هذا  ووسط 
األميركية الهادئة، يتوقع متابعون للشأن الليبي 
المقبلة،  المرحلة  خالل  لواشنطن  مهمًا  دورًا 
تعيد  وربما  اللعبة،  قواعد  تغيير  نحو  تدفع  قد 
مع  يتماشى  بما  الليبي،  المشهد  أوراق  ترتيب 
»الالمركزية  تكون  قد  جديدة،  أميركية  رؤية 

والبلديات« نواتها الرئيسة.

الوسط - عالء حموده

»وليامز« في كابينة القيادة األممية

ماذا تخبئ األجندة األميركية لليبيني..؟!

< السراج وسالمة وويليامز خالل لقاء في مايو الماضي < ستيفان ويليامز

مراقبون: تعيينها في البعثة األممية 
خطوة هامة نحو دور أميركي أكبر 

في الملف الليبي

 السيرة الذاتية للنائبة الجديدة 
لسالمة ارتكزت على خبرة عمل 

واسعة في الشرق األوسط

األفارقة يساوون بني الفرقاء الليبيني

حفتر يضع 5 شروط إلعادة ضخ النفط
نواكشوط، القاهرة–الوسط

العاصمة  من  األفريقي  واألمن  السلم  مجلس  أوصى 
شامل  منتدى  بتنظيم  نواكشوط،  الموريتانية 
أو  يوليو  شهر  في  الليبية،  األطراف  بين  للمصالحة 
أغسطس المقبل، تحت رعاية األمم المتحدة واالتحاد 
المغلقة  جلساتهم  األفارقة  القادة  واختتم  األفريقي. 
يوم  نواكشوط  قمة  هامش  على  يومين،  طيلة 

االثنين، بإصدار قرارات وتوصيات لحل األزمة الليبية.
الوفاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  وكان 
فائز السراج، حضر جلسة االفتتاح، ثم غادر نواكشوط 
رفض  يدن  لم  الذي  الختامي  البيان  على  احتجاجًا 
بالهالل  النفطية  الموانئ  تسليم  الوطني  الجيش 
ترك  لكنه  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إلى  النفطي 
سيالة  الطاهر  الخارجية  وزير  برئاسة  الليبي  الوفد 
سيطرت  التي  األفريقية  القمة  في  المشاركة  يواصل 

عليها األزمة الليبية.
إلى  القرار،  نص  حسب  األفريقية،  القمة  ودعت 
المستوى  رفيعة  اللجنة  واتصاالت  جهود  مواصلة 
المعنية بليبيا، مع أصحاب المصلحة الليبيين والجهات 
واسع  توافق  إلى  التوصل  بهدف  الدولية  الفاعلة 
واألهداف  اتخاذها  يتعين  التي  المبادرات  حول  لآلراء 
المتحدة،  األمم  لخطة  تنفيذًا  تحقيقها  ينبغي  التي 
بهدف الحفاظ على استقالل ليبيا وسيادتها ووحدتها 
تقرير  على  بناء  األفارقة،  القادة  وسجل  واستقرارها. 
حول التوتر في ليبيا قدمه رئيس سيراليون جوليوس 
انخفاض  منها  حدثت،  إيجابية  »تطورات  بيو،  ماد 
وتعزيز  الناخبين  بتسجيل  بااللتزام  وطالبوا  العنف«، 
المكاسب الرئيسية لمؤتمر باريس الدولي. ودون أن 
تحدد مكان عقد المؤتمر، ختمت التوصيات بالدعوة 
األطراف  بين  للمصالحة  شامل  منتدى  تنظيم  إلى 
الليبية، في شهر يوليو أو أغسطس 2018 تحت رعاية 

تهيئة  أجل  من  األفريقي،  واالتحاد  المتحدة  األمم 
الظروف المواتية إلجراء انتخابات نزيهة وسلمية على 

أساس توافقي.
للقيادة  الرسمي  الناطق  قال  أخرى  ناحية  ومن 
القيادة  إن  المسماري،  أحمد  العميد  للجيش،  العامة 
العامة للجيش تؤكد خمس نقاط »حرصًا منها على 
عدم توقف صادرات النفط«، على رأسها تنفيذ تعيين 

محمد الشكري محافظًا للمصرف المركزي.
وتال العميد أحمد المسماري، خالل مؤتمر صحفي 
مساء األربعاء، بيانًا للقيادة العامة للجيش أكدت فيه 
محلية  مشتركة  حقائق  تقصي  لجنة  »تشكيل  على 
التي  الجماعات اإلرهابية  دولية بشأن مصادر تمويل 
هاجمت الهالل النفطي، وتوزيع الثروة بشكل عادل، 
وصرف ميزانية القوات المسلحة التي لم يتم صرفها 
»تقدر  أنها  إلى  العامة  القيادة  ولفتت  اليوم«.  حتى 
العبث  مواصلة  عدم  على  وتحرص  الجيش  تضحيات 
المال  استنزاف  أمام  الطريق  وقطع  النفط،  بعائدات 
العام وتجفيف منابع تمويل اإلرهاب، وتحقيق العدالة 

في توزيع العائدات بما يفيد المواطن .

< سيالة خالل رئاسته وفد ليبيا في قمة نواكشوط



المخابز  أزمة  الماضية  الفترة  خالل  تصاعدت 
والمطاحن في العديد من المناطق، على خلفية 
نقص الوقود والدقيق، بعدما دخلت االعتمادات 
المستندية الستيراد الدقيق نفقا مظلما، السيما 
بعدما قال مدير صندوق موازنة األسعار جمال 
لم  الدولة  في  المعنية  الجهات  إن  الشيباني 
منذ  والدقيق  القمح  بتوريد  للصندوق  تــأذن 
الصندوق  يقم  لم  كما   ،2015 العام  ــر  أواخ

بتوريد الدقيق إلى المخابز.
وجاءت تصريحات الشيباني في رد على أزمة 
بعض  دفعت  التي  الدقيق  ومادة  الخبز  نقص 
المخابز إلى إغالق أبوابها أمام المواطنين، الفتا 
إلى أن القطاع الخاص يتكفل باستيراد الدقيق 
في  ثم  ومن  توزيعه  في  يتحكم  فإنه  والقمح، 

سعره.
بسبب  الخبز  في  نقصا  مناطق  عدة  وتشهد 
رغيف  سعر  ارتفع  بينما  المخابز،  بعض  إغالق 
نتيجة  تعمل،  تــزال  ال  أخــرى  مخابز  لدى  الخبز 
عليها، حيث وصل سعر كيس  المتزايد  للطلب 
الدقيق إلى 180 دينارا، وهو ما دفع عددا من 
نتيجة  العمل  عن  التوقف  إلى  المخابز  أصحاب 

ارتفاع أسعار الدقيق.
وقال الشيباني في تصريح إلى »الوسط« إن 
»يأتي في  أن  يفترض  األسعار  صندوق موازنة 
الدولة  في  المعنية  للجهات  بالنسبة  األولوية« 
والدقيق،  القمح  باستيراد  تكليفه  أجــل  من 
للقطاع  الحرية  منح  ذاتــه  الوقت  في  منتقدا 
القمح والدقيق،  الخاص في هذا الشأن بتوريد 
في  الخبز  رغيف  سعر  توحيد  عدم  إلى  أدى  ما 
هذه  إسناد  أن  معتبرا  البالد،  مناطق  مختلف 
المهمة للصندوق من شأنه ضبط أسعار رغيف 
الخبز التي »يفترض أن تكون موحدة في زوارة 
ال  »أن  ضــرورة  على  مشددا  ــات«،  وغ وطبرق 

يترك هذا األمر للمضاربة وعبث العابثين«.
رغيف  ثم  ومن  الدقيق  سعر  تحديد  وبشأن 
والقمح  الدقيق  أن  إلى  الشيباني  أشار  العيش، 
األمر  ترك  فإن  ثم  ومن  الخارج  من  يستورد 
تستطيع  لن  الدولة  فــإن  والمضاربة  للتجار 
»اقترح  الصندوق  أن  إلى  الفتا  األسعار،  تحديد 
أن يقوم بتوريد القمح وتوزيعه على المطاحن، 
لديها  يكون  أن  يجب  التي  الدولة  عن  ممثال 
الكمية  على  وتتعرف  غــذائــي  ــن  أم برنامج 
المطلوب توريدها، ليكون الشراء بكميات كبيرة 
وتحديد  التوريد  سعر  تخفيض  في  تساهم 
الحصاد  مواسم  في  الشراء  وأسعار  الجودة 

المحلي للحصول على سعر أفضل«.
الدولة  يعطي  الشيباني  طــرح  فــإن  لذلك 
عندما  معين  بسعر  المخابز  ــزام  إل في  الحق 
والدقيق عن طريقها حتى  القمح  توريد  يكون 
من  الدقيق  بشراء  المخابز  أصحاب  يتحجج  ال 
بأسعار مرتفعة ونوعية وجودة  الخاص  القطاع 

الدقيق.
الخاص  »القطاع  أن  إلى  ليشير  عاد  لكنه 
أن  بشرط  لكن  ــة،  دول أي  اقتصاد  في  مهم 
ومراقبته  محاسبته  على  قــادرة  الدولة  تكون 
مواصفات  وجــود  عدم  إلى  الفتا  ومتابعته«، 
لرغيف الخبز في الوقت الراهن، حيث يضع »كل 
له«،  يحلو  كما  والشكل  والسعر  الــوزن  مخبز 
العام  خالل  المركزي  ليبيا  »مصرف  بأن  منوها 
للتجار  ويفتح  اعتماد،  أي  لهم  يفتح  لم   2018

بمستندات رسم التحصيل«.
االستيراد  عملية  يشوب  فساد  عن  ومتحدثا 
شخصا   30 أو   10 يستفيد  »أن  الشيباني  قال 
على حساب ستة ماليين مواطن، هذا الموضوع 
غير مقبول ويجب أال يسمح به«، الفتا إلى أنه 
جرى التواصل مع كافة الجهات ووزارة االقتصاد 
والمجلس الرئاسي والجهات الرقابية وإبالغهم 

بالخصوص، ولكن دون جدوى، على حد قوله.
اجتماعات  عقد  الرئاسي  المجلس  فإن  لذلك 
رئيس  نائب  اجتمع  حيث  األزمــة،  لحل  متتالية 

مختصين  مع  كاجمان،  السالم  عبد  المجلس 
إليجاد  والــوقــود،  واالقتصاد  المخابز  بقطاع 
إلدارة  بيان  أشار  حيث  اإلشكالية،  لهذه  حلول 
التواصل واإلعالم بمجلس الوزراء، إلى أنه جرى 
آلية لتجاوز هذه اإلشكاليات  االتفاق على وضع 
وتوفير الوقود والدقيق وتوزيعها بشكل يضمن 
في  تسربها  ومنع  الخبز  إنتاج  في  استخدامها 
مواعيد  تحديد  إلى  باإلضافة  السوداء،  السوق 

محددة للبدء في تنفيذ هذه اآللية ومتابعتها.
المعلومات  مركز  عــام  مدير  اللقاء  حضر 
التجارة  إدارة  ومدير  االقتصاد  بوزارة  والتوثيق 
العليا  اللجنة  الداخلية بوزارة االقتصاد، ورئيس 
والغاز  الوقود  توزيع  مكتب  ورئيس  للمخابز، 
بشركة البريقة، ورئيس النقابة العامة للمخابز، 
عام  ومدير  للنفط،  ليبيا  شركة  عــام  ومدير 

شركة الراحلة.
وفي لقاء آخر، بحث أمين عام مجلس الوزراء 
للمخابز  العامة  النقابة  رئيس  مع  عامر،  الطاهر 
العليا  اللجنة  أبوالقاسم، ورئيس  اخريص أحمد 
الفقير، الصعوبات  المخابز علي عبداهلل  لمتابعة 
التي تعيق عمل المخابز لتوفير الخبز للمواطنين، 
باإلضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العالقة 
المخابز؛  أصحاب  تواجه  التي  المشاكل  لحلحلة 
بالتزاماتها  واإليفاء  احتياجاتها  توفير  أجل  من 

نحو المواطن.
السالك  محمد  أعلن  نفسه  ــار  اإلطـ ــي  وف
الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، عن بدء 
العمل على توفير مخصصات مالية عاجلة لشراء 
احتياجات المخابز في كل مناطق ليبيا ومراجعة 
كما  بالخصوص،  السابقة  المالية  االعتمادات 
المحاسبة  طالب السراج المسؤولين في ديوان 
للوصول  الرئاسي  المجلس  أعضاء  مع  الجلوس 
يعاني  التي  األزمة،  لحلحلة  قانونية  صيغة  إلى 

منها المواطنون.
لتوفير  عاجلة  حلول  عنوان  تحت  بيان  وفي 
بيان  ــار  أش والمخابز،  المطاحن  احتياجات 
السراج  عقده  اجتماعا  أن  إلى  الوفاق  لحكومة 
تغطية  بحث  باألزمة  مختصين  مسؤولين  مع 
القمح  من  والمخابز  العامة  المطاحن  احتياجات 
والدقيق والزيت والخميرة بصفة عاجلة، إضافة 
لتوفير احتياجات القطاع الخاص من تلك المواد.

طرابلس - الوسط

تصاعد أزمة الخبز.. و»الرئاسي« يتدخل بـ »إجراءات عاجلة«

ضحايا »الهجرة« في تزايد وسط جدل أوروبي بشأن خطط الحماية
السواحل الليبية ترفع مؤشر الخطر
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لعمليات  تزايدا  تسجل  الليبية  السواحل  تزال  ال 
غرق المهاجرين قبالة ليبيا في رحالت محفوفة 
األخرى  تزال هي  ال  التي  أوروبا  تجاه  بالمخاطر 
على  تعكف  التي  الحماية  خطط  بشأن  مختلفة 

مناقشتها لوضع تصور يحد من الظاهرة.
وخالل خمسة أيام فقط لقي نحو 180 شخصا 
حتفهم أو اعتبروا في عداد المفقودين إثر غرق 
مع  المتوسط،  األبيض  البحر  في  مراكب  ثالثة 
اتفاق  بعد  مهاجرين،  مغادرة  وتيرة  تسارع 
شكك  مماثلة،  عبور  عمليات  ــردع  ل أوروبـــي 
في  واضــح  تباين  وسط  جــداوه  في  مراقبون 

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

من تفاقم األزمة.
األذهان  إلى  ليعيد  آخر  زورق  غرق  والثالثاء، 
سبعة  لقي  فيما  الشرعية،  غير  الهجرة  مأساة 
إنقاذ  وتم  طفالن،  بينهم  مصرعهم،  أشخاص 
عن  بعيدا  ليس  قاربهم  غرق  بعد  آخرين   123
تابعة  سفينة  قبطان  وأكــد  الليبي،  الساحل 
التمكن  عدم  غميض  رامي  هو  الليبية  للبحرية 
من انتشال جثث خمسة مهاجرين لقوا حتفهم 
لدى وصول طاقم اإلنقاذ، مشيرا إلى العثور على 
طفلين فارقا الحياة على متن القارب دون تقديم 

مزيد من التفاصيل.
العميد  الليبية  البحرية  باسم  الناطق  وكان 
 41 إنــقــاذ  الــثــالثــاء  فجر  أعلن  قاسم  أيــوب 
مهاجرا غير شرعي واعتبار 63 آخرين في عداد 

المفقودين إثر غرق زورق مطاطي كان يقلهم 
نجوا  41 مهاجرا  إن  وقال  قبالة سواحل بالده. 
نجاة  سترات  يرتدون  كانوا  ألنهم  الموت  من 

وتم إنقاذهم.
 104 هناك  كان  الناجين،  إفــادات  وبحسب 
قبالة  غرق  الــذي  ــزورق  ال متن  على  أشخاص 
 50 نحو  مسافة  على  بوللي  الــقــره  ســواحــل 
المنطقة  هذه  وأصبحت  طرابلس،  شرق  كلم 
الرئيسي  االنطالق  مركز  الماضية  األشهر  في 
للزوارق المطاطية المحملة بمهاجرين يجازفون 
بالمخاطر  المحفوفة  الرحلة  هذه  في  بأرواحهم 

على أمل الوصول إلى إيطاليا.
والجمعة تم انتشال جثث ثالثة أطفال واعتبر 
حوالي مئة مهاجر بينهم نساء وأوالد في عداد 
المفقودين إثرغرق مركبهم قبالة سواحل القره 
بوللي، في حادث لم ينج منه سوى 16 مهاجرا 

جميعهم من الشبان.
األحمر  الهالل  في  المسؤول  أعلن  والثالثاء 
الثالثة  األيام  في  تم  أنه  اإلمام  محمد  الليبي 
األخيرة العثور على حوالي 20 جثة على شاطئ 
شرقي العاصمة طرابلس، مرجحا أن تكون هذه 
األمواج  وقذفت  غرقا  قضوا  لمهاجرين  الجثث 
بجثثهم إلى الشاطئ، وبحسب المنظمة الدولية 
للهجرة، فإن حصيلة األيام األخيرة ترفع إلى ألف 

عدد الذين قضوا في المتوسط عام 2018.
الداخلية  وزارة  وكيل  وأعلن   .. سبق  ما  إزاء 
الوفاق  بحكومة  الشرعية  غير  الهجرة  لشؤون 
الوطني محمد الشيباني، وضع خطة شاملة مع 
جميع المؤسسات األمنية والعاملة بملف الهجرة، 
التي تشمل جهاز خفر السواحل، وجهاز الهجرة 

غير الشرعية، وكذلك إدارة أمن السواحل الليبية 
التابعة لوزارة الداخلية.

الخطة  أن  إلى  بيان،  وفق  الشيباني،  وأشار 
دول  مع  الليبي  بالتعاون  كبيرا  اهتماما  أولت 
البرامج  مواصلة  تقرر  حيث  األوروبــي،  االتحاد 
االتفاقات  كافة  وتنفيد  سابقا،  الموضوعة 

المبرمة مع الدول المعنية بملف الهجرة.
التعاون  على  ركــزت  الخطة  أن  ــاف  وأضـ
المباحثات  خالل  اإليطالي  الجانب  مع  المشترك 
التي أجريت األسبوع الماضي مع وزير الداخلية 
اإليطالي، حيث جرى التأكيد على استمرار العمل 
المشترك بين الجهات األمنية الليبية واإليطالية 
في تنفيذ ما تم االتفاق عليه من دعم فني لجهاز 
خفر السواحل الليبية، الذي بدأ بمنح الجهاز قطعا 
صيانتها  استمرارية  وضمان  لإلنقاذ،  بحرية 
 - الليبية  الصداقة  باتفاقية  عمال  وجاهزيتها، 

اإليطالية المبرمة سنة 2008.
زورقا   12 تقديم  اإليطالية  الحكومة  وقررت 
لمساعدتهم  الليبيين  السواحل  خفر  إلى  سريعا 

في التصدي بشكل أفضل لمحاوالت المهاجرين 
الوصول إلى إيطاليا.

للهجرة  الدولية  المنظمة  بعثة  رئيس  وأشار 
إلى »زيادة مقلقة في  ليبيا عثمان بلبيسي  في 
عدد الوفيات في البحر قبالة السواحل الليبية«. 
وقال إن »المهربين يستغلون يأس المهاجرين 
ورغبتهم في المغادرة قبل قيام أوروبا بمزيد من 
الحمالت على طرق العبور في البحر المتوسط«.

وبعد أسابيع من التوتر الشديد حول مسألة 
الهجرة، توصل قادة االتحاد األوروبي إلى تسوية 
تنص على إنشاء »نقاط إنزال« للمهاجرين خارج 

االتحاد األوروبي لردعهم عن القيام بالرحلة.
ويرى محللون أن هذه التسوية تسمح لقادة 
الدول الواقعة في الخطوط األمامية بوجه تدفق 
المهاجرين بإنقاذ ماء الوجه، لكنه يبقى غامضا 
العملية  التعهدات  من  يكفي  ما  يتضمن  وال 
العميد  وكان  المسألة،  لهذه  حل  إلى  للتوصل 
الماضي بأن مهربي  أيوب قاسم حذر األسبوع 
المهاجرين كثفوا الرحالت، تحسبا إلغالق الحدود 
األوروبية بعدما منعت روما سفن منظمات غير 

حكومية من دخول مرافئها.
الواقعة  الــدول  لقادة  تسمح  التسوية  هذه 
المهاجرين  تدفق  بوجه  األمامية  الخطوط  في 
بإنقاذ ماء الوجه، لكنه يبقى غامضا وال يتضمن 
ما يكفي من التعهدات العملية للتوصل إلى حل 
الليبيون  السواحل  خفر  وتولى  المسألة,  لهذه 
مهاجر  ألف  نحو  أواعتراض  إنقاذ  الجمعة  منذ 
تقوم السلطات بعد وصولهم بنقلهم إلى مراكز 
صعبة  أوضاع  في  اآلالف  يتكدس  حيث  احتجاز 

بانتظار ترحيلهم.

180 شخصا لقوا حتفهم 
أواعتبروا في عداد المفقودين 

إثر غرق ثالثة مراكب خالل 
خمسة أيام

<  الفتة علقها أحد المخابز الليبية لتنبيه المواطنين برفع سعر الخبز

<  الزورق رأس جدير ينقذ 125 مهاجًرا شمال قره بوللي

أسعار الخبزة »نار« مثل بورصة الدوالر
أكاديميون وفنانون: 

ــن مــحــدود  ــواط ــم ــم يــكــن ال ل
من  الوحيد  المتضرر  هو  الدخل 
إذ  الخبز،  أســعــار  ارتــفــاع  ــة  أزم
وأكاديمية  ثقافية  نخب  تبدي 
وحقوقية غضبا من هذا االرتفاع 
تحت  األســر  معاناة  فاقم  الــذي 
اليومية  ــات  األزم طابور  ضغط 
وتواجه  المواطن.  يعانيها  التي 
انعدام  أو  شــح  أزمــة  المخابز 
البالد،  أنحاء  جميع  في  الدقيق 
بشكل  األســعــار  ارتفعت  فيما 
بعض  سجل  حيث  مسبوق  غير 
بدينار  أرغفة   3 المواطنين شراء 
ارغفة   6 سعر  بلغ  فيما  ــد،  واح
أرغفة  و4  واحدا،  دينارا  صغيرة 

خبز دائري شعير بدينار أيضًا .
وفــي  ــال،  ــمــث ال سبيل  عــلــى 
فتحي  الفنان  يشتري  طرابلس، 
ناقصي  خبز  أرغفة  ثالثة  كحلول 
ويقول  ــد،  واحـ بدينار  الـــوزن 
جنونية،  »األسعار  لـ»الوسط«: 
عليها«،  المواطن  يستطيع  وال 
أسعار  ارتفعت   « ساخًرا  وأضاف 
نزل  فقد  المواطن  إال  كل شئ.. 
ما  وهو  مكان«،  كل  في  سعره 
محمد  وردة  الصحفية  أرجعته 

وانتشار  ــة  ــدول ال »غــيــاب  ــى  إل
الفوضي«.

الصحفية  ــدت  رص حين  فــي 
تفاوتا  طرابلس  من  علي  نهلة 
آخر،  إلــى  مخبز  من  السعر  في 
وتقول »ال أعرف على أي أساس 
عبئا  تشكل  التي  الــزيــادة  تتم 
االســرة«،  األســرة  ميزانية  على 
عبد  السينارست  يشكو  فيما 
الحفيظ سعيد من أن »عشاء أو 
المتوسطة يتطلب  العائلة  أفطار 
الدينار  ونصف  بدينارين  خبز 
»هذا  وقــال  الــواحــدة«،  للوجبة 

مرهق جدا«.
في  أفضل  الوضع  يكن  ولم 
فيما  األزمة  تتفاقم  إذ  بنغازي، 
مغلقة،  المخابز  أغلب  تكون 

تــعــمــل بضع  الــمــفــتــوحــة  ــا  أمـ
األكاديمي  ويــوضــح  ســاعــات، 
ست  يشتري  إنه  العمري  محمد 
أن  بعد  بــديــنــار،  خبز  ــردات  فـ
ربع  نحو  أرغفة   10 سعر  كــان 
الشاعر  يلقي  حين  في  دينار، 
على  باالالئمة  العبيدي  أحمد 
الفاحش من روؤس  »االستغالل 
ــات ولــيــســت أمــــوال«،  عــصــاب
أصبحت  الخبز  »أسعار  مضيفا 
والنفط  الـــدوالر  بورصة  مثل 
وتنخفض  بقوة  ترتفع  ليبيا،  في 

ببطء«.
وفي سبها تضاعف سعر الخبز 
ويبدي  السابق،  سعره  أمثال   5
الناشط الحقوقي حامد سويسي 
كنا  السابق  »في  بالقول  أسفه 

بدينار  خبز  ــردة  ف  20 نشتري 
نشتري  أصبحنا  واليوم  واحــد، 
خمسة  بقيمة  نفسها  الكمية 
أحمد  الطالب  أما   ، ديــنــارات«، 
في  أمل  بارقة  وجد  فقد  يونس 
مخابز الزالت تحافظ على السعر 
تكتمل  لم  فرحته  لكن  القديم 
مغلقة  المخابز  »هذه  يقول  إذ 
أوقات  في  وتفتح  الوقت  معظم 

غير معروفة«.
لكن الوضع يزداد صعوبة مع 
من  عذبة  أبو  اهلل  عبد  الصحفي 
5 دينارات  بـ  سبها يشتري خبزا 
 10 مــن  مكونة  ــرة  ألس يوميا 
صنع  إلى  أحيانا  ويضطر  أفراد، 
وجــود  لعدم  البيت  فــي  الخبز 
الخمس  مدينة  ومن  السيولة«. 

اليسير  مكرم  الفنان  يتساءل 
السوق  بأسعار  المتحكم  عــن 
و  األسعار  يرفع  ومن  السوداء 
مدينتي  »فــي  وقــال  يخفضها، 
شروط  تستوفي  وال  بدينار   3

الوزن أو النظافة«.
ــة  ــذه األزم ــع اســتــمــرار ه وم
تلك  طالت  التي  بتداعياتها 
للحل  االقتراحات  تتنوع  النخب، 
يقترح  إذ  والثوري،  اإلداري  بين 
من  المصراتي  محمد  المحامي 
بأصحاب  اجــتــمــاعــا  طــرابــلــس 
وإيجاد  األسباب  وبحث  المخابز 
تفعيل  بإعادة  ويطالب  الحل، 
وأن  التموينية،  السلع  مؤسسة 
الدقيق،  استيراد  عليها  يقتصر 
المخابز  نــقــابــة  تــتــولــى  وأن 
المخابز  على  الحصص  توزيع 
النقابة،  في  المسجلين  حسب 
اإلقتصاد  وزارة  تتولى  وأن 
الجهات  مــع  التسعيرة  ــع  وض
من  ومراقبتها  العالقة  ذات 
األكاديمي  لكن  البلدي،  الحرس 
حدث  ما  يرجع  العمري  محمد 
ويــقــول  الــشــارع  سلبية  إلـــى 
إال  يــخــافــون  ال  »الــفــاســدون 
الدولة،  غياب  فى  الشعب  من 
كل  ستحل  الشعب  ــرج  خ ــو  ول

المشاكل«

<  أحد طوابير الخبز في ليبيا

الوسط - أسماء بن سعيد

<  عبداهلل ابو عذبة<  مكرم اليسير<  محمد العمري <  فتحي كحلول < عبد الحفيظ سعيد<  نهلة علي



تحدث تقرير تحليلي أعده مشروع »مسح األسلحة الصغيرة« عن 
الوضع في العاصمة طرابلس، ووضع المجموعات المسلحة بها، 
وتحدث عن سيطرة أربع مجموعات رئيسة على العاصمة، تتحكم 
في المؤسسات واألمن والمصارف، وتمارس نفوذها في وجود 

حكومة الوفاق الوطني.
وحلل التقرير القدرات المالية للمجموعات المسلحة األربع، التي 
اطلق عليها »كارتل طرابس« وهي »كتيبة أبو سليم« و»كتيبة 
النواصي« و»كتيبة ثوار طرابلس« و»قوة الردع الخاصة«، ولفت 
إلى أن العائد المادي الذي تتلقاه » المجوعات المسلحة« األربع ال 
يتناسب مع نفقاتها، وقال إنها توسعت بشكل كبير، رغم تراجع 
األموال المخصصة لها من الدولة. ونقل التقرير عن مسؤولين 
أمنيين، لم يذكر أسماءهم، أن الدخل الذي تتلقاه المجموعات 
المسلحة، مثل »قوة الردع الخاصة« أو »كتيبة النواصي«، من 

وزارة الدفاع ال يفسر قط توسعها المطرد منذ العام 2016.
المعهد  يتبع  بحثي  مشروع  وهو  المشروع،  تقرير  وقــال 
العالي للدراسات الدولية والتنمية في سويسرا، إن » المجوعات 
أعضاء  الردع«، ضمت  »قوة  خاصة  األربع،  الرئيسة  المسلحة« 
سابقين من مسؤولين سابقين بأجهزة المخابرات، وحصلت على 
معدات وأجهزة مرتفعة الثمن، وضمت جنودا جددا على نطاق 

واسع في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وأضاف معدا التقرير، الباحثان وولفرام الغر وعالء اإلدريسي، 
أن فهم التغير الحادث في أنماط تمويل » المجوعات المسلحة« 
تمويلها،  وسبل  اإلقليمي  توسعها  طريقة  فهم  مفتاح  األربع 
على  المسلحة من سيطرتها  المجموعات  جنتها  التي  فاألرباح 
المصارف خالل األزمة لعبت دورا مهما. وإلى حد معين، استمر 
جديدة  أفرع  على  السيطرة  عبر  المسلحة  المجموعات  توسع 

للمصارف، مما وفر لهم وصوال جيدا للثروات والموارد.
واستطاعت المجموعات المسلحة األربع التغلغل في مستويات 
في  أعمق  بشكل  متورطة  وأصبحت  البنكي،  والقطاع  اإلدارة، 
شبكات األعمال والسياسة. ونقل التقرير عن قائد سابق في »قوة 
الردع«، لم يذكر اسمه، قوله: »المجوعات المسلحة تقوم اآلن 
بدور أجهزة المخابرات والقوات األمنية التابعة للدولة، وشركات 

األمن الخاصة، ومقدم خدمات للعامة من الشعب«.
الغربية  والحكومات  المتحدة  لألمم  اتهامات  التقرير  ووجه 
بالمساهمة في خلق الوضع القائم في طرابلس، بتشجيع المجلس 
العاصمة تحت حماية مجموعات مسلحة  على دخول  الرئاسي 
مختارة، دون التفاوض بشكل جدي حول ترتيبات أمنية مستدامة 
ترضي الجميع، وبذلك فهم ساهموا في توسع تلك المجموعات 
بعض  والغرب  المتحدة  األمم  تتحمل  ولهذا  العاصمة.  داخل 
مسؤولية ما يجري في طرابلس، ومسؤولية النفوذ والسلطة التي 

حصلت عليها » المجوعات المسلحة األربع«.
القائم، مضيفا  التقرير أنه ال يوجد حل سهل للوضع  ورأى 
أن »المجلس الرئاسي ال يقود فعليا أي قوات نظامية تستطيع 
الوحيدة  والقوات  طرابلس.  في  مهمة  مواقع  على  السيطرة 
التي يقودها تفتقر المصداقية، ويرى الكثير أنها متورطة في 
الصراع بين المجموعات المسلحة في طرابلس«. وتابع: »الحرس 
المسلحة  المجموعات  من  أي  تحدي  يستطيع  ال  الجمهوري 
الكبرى في طرابلس، لقدرتهم العسكرية الضعيفة، وحقيقة أن 
المجموعات المسلحة الكبرى تتحكم بالفعل في الحكومة«. وقال 
إن الوضع الحالي ال يسمح سوى حلول موقتة لتفادي اندالع حرب 

واسعة، وتمهيد األرض لحل سياسي.
مصادر التمويل

المسلحة منذ  المجموعات  التقرير عن مصادر تمويل  وتحدث 
العام 2011، وقال إن مصدر التمويل الرئيس بعد رحيل معمر 
القذافي هو األموال التي خصصتها وزارتا الدفاع والداخلية لتلك 
المجموعات، أو من خالل اللجنة األمنية العليا أو قوات الدروع. 
المسلحة«،  »المجموعات  عناصر  رواتب  التمويل  هذا  وغطى 
وسمح للقيادات والحلفاء السياسيين بتكديس ثرواتهم، التي 
الثقيلة وغيرها من  أعيد استثمار جزء منها في شراء األسلحة 

المعدات التي تحتاج لرأس مال كبير.
 2014 العام  منذ  بداية  الدولة  مؤسسات  انقسام  لكن 
عطل الترتيبات التي تعتمد على هذا النمط من التمويل. إذ 
لم يستجب المصرف المركزي ألي طلبات قدمها طرفا الصراع 
لزيادة الميزانيات المخصصة لهم، بينما استمر المصرف في 
أعداد  وتراجع  الحكومة.  لوائح  على  المدرجة  الرواتب  دفع 
مع   ،2016–2015 عامي  بين  الحكومية،  الرواتب  المتلقين 
البدء في إدخال منظومة الرقم القومي والتي تهدف إلى منع 

االزدواجية في مدفوعات الرواتب.
ومع انخفاض التمويل المخصص من الدولة، دأبت المجموعات 
فارتفعت  للتمويل،  أخــرى  مصادر  عن  البحث  على  المسلحة 
معدالت الجرائم، وخاصة الخطف ألسباب مالية في طرابلس بين 
عامي 2015–2016. وخالل الفترة نفسها، ظهرت »مجموعات 
الحماية«، وتقوم بموجبها مجموعات مسلحة بفرض ضرائب على 
األعمال والمحال التجارية مقابل توفير األمن والحماية. ومع مرور 

الوقت، حظيت »مجموعات الحماية« تلك بالطابع المؤسسي.
ففي حي أبو سليم بالعاصمة، قال التقرير إن المجلس المحلي 
فرض ضرائب على المحال التجارية واألعمال، على يتم استثمار 
العائدات في الخدمات العامة، لكن بعض سكان الحي قالوا إن 
قائد كتيبة أبو سليم، أو الدعم المركزي، عبدالغني الككلي هو من 
ضغط لفرض تلك الضرائب، فهو يملك عالقات قوية مع المجلس 

البلدي، ويسيطر بالكامل على عائدات الضرائب وسبل توزيعها.
وفي سوق الكريمية، تفرض كتيبة »301« ضرائب على المحال 
كافة قيمتها مئة دينار شهريا، وتصل أرباحها الشهرية إلى 750 
ألف دينار. وتحصل عناصر الكتيبة التي تتولى تأمين السوق على 
جزء من تلك العائدات، والذي يضاف إلى رواتبهم من الحكومة.

المباني  أو  الدولة  لمؤسسات  بالنسبة  المعتاد  من  وأصبح 
التابعة للحكومة، مثل األبراج في وسط طرابلس أو مؤسسة 
النفط الوطنية، »دفع مكافآت« للمجموعات المسلحة التي تسيطر 

على المناطق المحيطة بهم.
االنتعاش خالل األزمات

في  المسلحة  المجموعات  استغلت   ،2014 العام  نهاية  ومنذ 
طرابلس فرصة اتساع الفجوة بين سعر صرف الدوالر الرسمي 
والسعر في األسواق السوداء، واستفادت أيضا من أزمة نقص 

أفعال  تسببت  الحالتين،  كلتا  وفي  المصارف.  في  السيولة 
المجموعات المسلحة في تعميق األزمة.

وقال التقرير إن السبب الحقيقي وراء األزمة االقتصادية في 
ليبيا وأزمة السيولة هي التراجع الحاد للعائدات النفطية منذ العام 
2013، وانقسام المؤسسات الحكومية بين حكومتين منذ 2014. 
وتسبب ذلك في تراجع الثقة في العملة المحلية، وشجعت معدالت 
التضخم الليبيين على إبقاء أموالهم خارج المصارف. وفاقم ذلك 
اإلجراءات التي فرضت لتقييد الوصول إلى العملة الصعبة باألسعار 
الرسمية، إلى جانب شبهات كثيرة طالت بعض موظفي المصارف 

تكشف تورطهم مع شبكات الخطف.
وهنا حذر التقرير من أن زيادة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي 
وغير الرسمي للعملة تزيد من حاالت االحتيال والفساد، الفتا إلى 
حصول رجال األعمال، ذوي الصالت والروابط القوية، على العملة 
الصعبة بالسعر الرسمي عبر خطابات االئتمان، واستفادوا من 
الفارق في السعر. وتسبب ذلك في استنزاف االحتياطات األجنبية 
لليبيا، وتراجع أداء العملة المحلية. وهنا نبه التقرير إلى أن عملية 
إصدار بطاقات االئتمان وفرت أيضا فرصة للتربح من الفارق بين 

سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في األسواق السوداء.
ودفعت أزمة الصرف المجموعات المسلحة في طرابلس للتورط 
بشكل أعمق في القطاع البنكي، إذ تنافست المجموعات المسلحة 
على السيطرة على المصارف وفروعها المختلفة، وتنافسوا على 
قدرتهم على ترهيب موظفي المصارف أو حمايتهم من اآلخرين، 
من أجل التربح من مخططات بطاقات االئتمان وعمليات إصدار 
خطابات االئتمان. كما شكلت تلك المنافسة إطارا للصراع بين 

مجموعات موالية ومعارضة للمجلس الرئاسي.
ومع زيادة التوترات حول الوصول إلى العملة، سعت المصارف 
للحصول على حماية من المجموعات المسلحة إلدارة توزيع المال. 
وهنا تربحت المجموعات المسلحة، بشكل مباشر وغير مباشر، 
بسبب عالقاتهم الجديدة مع المصارف، إذ تدفع إدارة البنوك 

مصاريف شهرية للمجوعات المسلحة مقابل الحماية.
وقال التقرير: »إن السيطرة على توزيع النقد وضع المجموعات 
المسلحة في موضع جديد كليا من القوة والنفوذ االقتصادي. 
ففي الوقت الذي يجد فيه غالبية الليبيين صعوبة في الوصول 
الحصول  المسلحة  المجموعات  عناصر  يستطيع  رواتبهم،  إلى 
على رواتبهم كاملة من المصارف فور توزيع النقد«. كما ذكر 
أن المجموعات المسلحة تستفيد من استخدام أذونات الصرف 
)الشيكات(، إذ يقبل المتعاملون باألذونات بخصم نحو %20 من 

القيمة المستحقة في األذونات مقابل السماح لهم بالصرف.
وفي بعض الحاالت، قال التقرير: »إن المجموعات المسلحة 
قيادات  أحد  أجراها  زيارة  عن  وتحدث  قسريا«،  نهجا  اتخذت 
ديوان  إلى  »الصندوق«،  باسم  معروف  النواصي«،  »كتيبة 
المحاسبة بصحبة مدير فرع مصرف في طرابلس، وطالب من 
الديوان التراجع في قرار تعليق إصدار خطابات االئتمان، من أجل 
إصدار خطابات لصالح الشركات التابعة لـ»كتيبة النواصي«، لكن 
الزيارة يبدو أنها لم تسر بشكل جيد وانتهت بخطف المسؤول 

عن األمن في ديوان المحاسبة.
وشملت حوادث الخطف أيضا مسؤولين بارزين في المصرف 
والمسؤول  المصرف  محافظ  مكتب  مدير  بينهم  المركزي، 
التشغيلي. وأكد التقرير أن المجموعات المسلحة المتورطة في 
تلك األفعال ال تتحرك بدافع القوة الغاشمة، لكنها تحافظ على 
سير عملياتها عبر شبكة معقدة من التواطؤ والمنفعة المتبادلة 
واإلكراه. ويقوم بعض كبار رجال األعمال في طرابلس بالتقرب 
من مجموعات مسلحة بعينها للوصول إلى خطابات االئتمان، 
مقابل استثمار جزء من أرباحهم في المجموعات المسلحة نفسها.

تقسيم موارد الدولة
الذي يشوب عملية إصدار خطابات  الفساد  التقرير: »إن  وقال 
االئتمان جزء من نهج أوسع تسعى بموجبه المجموعات المسلحة 
األكبر في طرابلس لتقسيم موارد الدولة بينها«. وإلى حد أكبر 
من ذي قبل، ذكر التقرير أن عائدات السيطرة على موارد الدولة 

تتركز اآلن في يد مجموعة صغيرة من »المجموعات المسلحة« 
في طرابلس. كما أن نفوذ المجموعات المسلحة داخل الحكومة 

أصبح علنيا أكثر من ذي قبل.
المسيطرة  الكبرى  المسلحة  المجموعات  »إن  التقرير:  وقال 
الحكومة قائمة  للحكومة، بل إن  على طرابلس ليست موالية 
تحت رحمة تلك المجموعات«. ونقل عن مصادر داخل مجموعات 
مزيفة،  واجهة  مجرد  الوفاق  »حكومة  أن  بطرابلس  مسلحة 

وقراراتها تمليها المجموعات المسلحة«.
سيطرتك  »فرض  »النواصي«:  كتيبة  في  مصدر  وقال 
الواقعة  ــوزارات  ال على  تسيطر  أنك  يعني  ما  منطقة  على 
كتيبة  وتسيطر  هناك«.  األوامر  تصدر  وأنت  المنطقة.  في 
الخاصة«  الردع  »النواصي« وكتيبة »ثوار طرابلس« و»قوة 
ــوزارات  ال معظم  تقع  حيث  طرابلس،  وسط  منطقة  على 

والمؤسسات الرئيسية ومقار الشركات المملوكة للدولة.
األربع  المسلحة  المجموعات  احتكار  عن  التقرير  وتحدث 
 ،2014 نهاية  منذ  طرابلس  في  االبتزاز  ألعمال  الرئيسية 
 ،2017 أكتوبر  في  النقل،  وزير  خطف  بحادث  مثاال  وضرب 
على يد عناصر من كتيبة »ثوار طرابلس«، وإطالقه بعد أن 
وقع الوزير بتخصيص جزء من عقد مع شركة إيطالية بقيمة 
إلى  الدولي،  مطار طرابلس  إعمار  إلعادة  يورو،  مليون   78

شركة مملوكة لرجال أعمال من مصراتة.
الكتيبة  في  قيادي  حاول  الجاري،  العام  من  فبراير  وفي 
نفسها ابتزاز مسؤول كبير في مؤسسة النفط الوطنية لتوقيع 
عقد. وفي مارس أجبر القيادي نفسه الرئيس المنفذ لشركة 
»أفريقيا للطيران« على توقيع عقد تأمين. وتورطت عناصر 
من »ثوار طرابلس« و»أبو سليم« و»قوة الردع الخاصة« في 
العام  خالل  للطيران«  »أفريقيا  شركة  من  مسؤولين  خطف 
موالين  تعيين  على  وإجبارهم  رهائن،  واحتجازهم   ،2017

لهم في مراكز مهمة داخل الشركة.
وفي إشارة على النفوذ الكبير الذي تتمتع به »المجموعات 
والمهمة  األمنية  المناصب  إن  التقرير  قال  األربــع،  المسلحة« 

تتوالها عناصر من منطقة سوق الجمعة، وهم لهم روابط قوية 
الردع«،  و»قوة  طرابلس«  و»ثوار  »النواصي«  كتائب  بقيادات 

وبعضهم فاوض للسماح بدخول المجلس الرئاسي العاصمة.
الرحمن الطويل، الذي  المؤثرة، عبد  ومن بين الشخصيات 
لعب دورا مهما في التفاوض حول دخول حكومة الوفاق، وأصبح 
بعدها رئيس أركان الجيش. ونقل التقرير عن سياسيين: »إن 
المجموعات المسلحة األربع تسعى لتعيين موالين لها في صفوف 

الحكومة العليا والمتوسطة«.
ألن  وذلــك  أهمية،  األكثر  ــوزارة  ال الخارجية  وزارة  وتعد 
جذبا  األكثر  هي  الخارجية  والبعثات  السفارات  في  التعيينات 
به،  تتمتع  الذي  والنفوذ  ألصاحبها  المرتفعة  الرواتب  بسبب 
مثل قنصل ليبيا في تونس، فهو قيادي سابق في »كتيبة ثوار 
طرابلس«. وقال التقرير إنه عندما وصف وزير الخارجية طاهر 
سيالة، مايو 2017، خليفة حفتر باعتباره »قائد الجيش«، ردت 
»ثوار طرابلس« و»النواصي« بنشر دبابات وأسلحة ثقيلة حول 

مقر وزارة الخارجية والمجلس الرئاسي.
أو هيئة تسمح  الخارجية، تمثل أي وزارة  وإلى جانب وزارة 
للمجموعات المسلحة بالوصول إلى موارد الدولة المالية مصدر 
جذب خاصا. وخص التقرير بالذكر إدارة اللوازم الصحية، فهي 
تملك ميزانية سنوية بقيمة 700 مليون دينار، وفي منتصف 
2017، انتصرت »ثوار طرابلس« أمام مجموعات مصراتة، ونجحت 

في وضع أحد الموالين لها على رأس اإلدارة.
مستقبل »كارتل طرابلس«

وناقش التقرير التحليلي مستقبل المجموعات المسلحة الكبرى 
في طرابلس، أو ما أطلق عليه اسم »كارتل طرابلس«، وقال إن 
الخالفات الداخلية بين المجموعات األربع، والمعارضة العنيفة التي 
تبديها المجموعات األصغر التي جرى إقصاؤها من العاصمة تمثل 

تهديدا حقيقيا لنجاة »الكارتل«.
لكن التقرير لفت إلى مجموعة من األسباب منعت حدوث 
أي تحرك عسكري ضد »المجموعات المسلحة« األربع، أولها 
شاملة  حرب  اندالع  أن  من  طرابلس  في  الكثيرين  مخاوف 

داخلها  بالتحرك  حفتر  لخليفة  سيسمح  العاصمة  في  كبرى 
والحصول إلى موطئ قدم داخلها.

بشكل  األربع  المجموعات  انهيار  احتماالت  إن  أيضا  وقال 
عنيف يزيد من سيطرتها الخانقة على مؤسسات الدولة. ورأى 
على  اإلقليمية  السيطرة  لتنظيم  تفاوضية  تسوية  وحدها  أن 
المؤسسات والمواقع الرئيسية في طرابلس يمكنها درأ احتماالت 
الصراع المسلح، وتعي قيادات المجموعات المسلحة تلك الحقيقة، 
كما تعلم جيدا بزيادة التوترات داخل صفوف قواتها. فمن ناحية، 
هناك شبكات المصالح السياسية لكل »مجموعة مسلحة« على 

حدة، التي تنذر بجرها إلى صراع أكبر.
و»أبو سليم«  »ثوار طرابلس«  قيادة  أن  التقرير  وأوضح 
تتخوف بشكل متزايد من استثمار »قوة الردع« في القدرات 
المخابراتية وقدرات المراقبة، كما تتخوف من سيطرة التيار 
المدخلي على قراراتها. ووصف أحد قيادات »ثوار طرابلس« 
قوة الردع بأنها »منظمة متشددة خطرة، لها آذان وأعين 

داخل كافة المؤسسات الليبية«.
كما أن الثراء الفاحش السريع الذي حظت به بعض القيادات 
نفسها.  المسلحة«  الـ»مجموعات  صفوف  بين  العداء  يغذي 
وتحدث بعض أعضاء »قوة الردع« و»ثوار طرابلس« عن غضبهم 
الشديد مما اعتبروه »أعماال فاضحة من االبتزاز والنهب واإلثراء 
الذاتي من قبل زمالء سابقين بالمجموعات المسلحة«، وأشار 
بعضهم إلى أدلة أعلنتها األمم المتحدة تكشف تورط آمر »ثوار 
طرابلس«، هيثم التاجوري، في استغالل خطابات ائتمان بقيمة 

عشرات الماليين من الدوالرات.
وحذر رجال أعمال، بينهم مقربون من القيادات السابقة بـ»قوة 
الردع« من »القوة المتزايدة غير المحكومة للمجموعات المسلحة 
الكبرى في طرابلس، خاصة قوة الردع، التي احتجزت كثيرا من 

األبرياء في سجن معيتيقة، بينهم رجال أعمال، بهدف الفدية«.
ولفت التقرير إلى نقطة أخرى وهي أن أعضاء تلك »المجموعات 
المسلحة األربع« من الجنود المشاة، وأن ارتباطهم بتلك الكيانات 
مرهون بالرواتب فقط، وليس بالوالء، ومع زيادة وطأة األزمة 
في طرابلس  المسلحة، سواء  للمجموعات  يمكن  االقتصادية، 
أو تلك التي خرجت منها، جذب وتجنيد أعضاء جدد سواء من 
تغير  إلى  النازحين، وهذا قد يؤدي  أو من  القدامى  المقاتلين 

صادم في ميزان القوة بين المجموعات المسلحة بطرابلس.
تحالف »المجموعات المسلحة« الصغيرة

من  واحــد  تحالف  تشكيل  إمكانية  إلى  التقرير  تطرق  وهنا 
المجموعات المسلحة التي جرى إقصاؤها من العاصمة، وقال إن 
الغضب يتزايد حول طرابلس، بين القوى السياسية والعسكرية 
تحت  الواقعة  الدولة  مؤسسات  إلى  الوصول  تستطيع  ال  التي 

سيطرة »المجموعات المسلحة« األربع.
وقال إن منطقة تاجوراء تضم تسع مجموعات مسلحة كبرى، 
ومعظم مجموعات  »كارتل طرابلس«،  تطور  كثب  تراقب عن 
وفي  لطرابلس،  الرئاسي  المجلس  وصول  تعارض  بتاجوراء 
التواصل معهم. وأشار  المجلس  لم يحاول مستشارو  المقابل 
أيضا إلى تدهور العالقات بين المجموعات المسلحة التي تدعم 
المجلس الرئاسي بسبب قضية المحتجزين في سجن معيتيقة، 
الذي شمل أكثر من 2600 سجين، معرضين للتعذيب واالحتجاز 
الزاوية أيضا  الغرب من طرابلس، تضم مدينة  القسري، وإلى 
طرابلس  في  الوضع  عن  راضية  غير  عدة  مسلحة  مجموعات 
بشكل عام. كما تضم مجموعات مسلحة من صبراتة، دخلت في 
مفاوضات مع مجموعات من تاجوراء ومصراتة من أجل تغيير 

موازين القوة في طرابلس.
لكن التقرير رأى أن قدرة مجموعات الزاوية على إحداث تغيير 
كبير محدودة بسبب الصراع داخل مدينة الزاوية نفسها، كما أنها 
في حال انضمت إلى الحرب ضد »كارتل طرابلس«، فمن المرجح 

إبعادها على يد المجموعات المحلية األخرى في طرابلس.
طرابلس  مجموعات  طمع  »إن  التقرير:  قال  مصراتة،  وفي 
المسلحة بالمدينة خلق غضبا كبيرا داخل مصراتة«، الفتا إلى أنه، 
منذ نوفمبر 2017، هناك جهود متكررة لتشكيل تحالف من القوات 
المسلحة للتحرك صوب العاصمة، لكن تدخل البعثة األممية، في 

ديسمبر 2017 وفي مارس 2018، منع تلك المحاوالت.
ووسط تلك التوترات، تقدم سياسيون من مصراتة، في أبريل 
الماضي، بمقترح للمجلس الرئاسي إلحداث تغييرات في الترتيبات 
األمنية في طرابلس، يتم بموجبه نشر قوات مكافحة اإلرهاب، 
بقيادة مصراتة، في العاصمة، على أن تشكل تلك القوات ثقال 
موازنا لـ»كارتل طرابلس«. لكن المجلس الرئاسي رفض هذا 
االقتراح، وأصدر فائز السراج، في مايو الماضي، قرارا يعلن تولي 

»قوة الردع« مهام مكافحة الجريمة المنظمة واإلرهاب.
وتبقى قدرة مجموعات مصراتة على دخول طرابلس رهن 
قدرتها على التوصل إلى تفاهمات مع حلفاء آخرين. والتحالفات 
قد تشمل مجموعات من تاجوراء وصبراتة وترهونة والزنتان، 
التي نشرت بدورها مجموعات في مناطق ورشفانة وغيرها من 

المناطق جنوب وغرب طرابلس.
تهديد حفتر

وقال التقرير إن خوف المجموعات المسلحة في طرابلس من 
أن يكون خليفة حفتر هو المستفيد الوحيد من اندالع حرب في 

العاصمة، هو ما منع اندالع تلك الحرب حتى اآلن.
وحتى اآلن، ال توجد أي قوات تابعة لحفتر في منطقة طرابلس 
الكبرى، كما أن تحرك اآلمر العسكري للمنطقة الغربية، أسامة 
الماضي، أضعف قدرة  الجويلي، في منطقة ورشفانة، نوفمبر 

المجموعات الموالية لحفتر في الغرب.
وقال التقرير أيضا: »إن أفعال حفتر في شرق ليبيا، حيث عمل 
على تهميش أو إقصاء الحلفاء السابقين، تجعل من الصعب ألي 
الغرب خوض  في  مسلحة  مجموعات  قيادات  أو  قبلية  قيادات 
حرب بالنيابة عنه. لكن في ظل الوضع القائم، وفي حال اندلعت 
حرب كبرى في العاصمة، قد يحاول البعض التواصل مع حفتر 
والحصول على دعمه«، وأضاف التقرير: »حفتر يعمل سرا للتحضير 
لمثل هذا السيناريو. وأرسل مسؤولين إلى ترهونة وبني وليد 
والزاوية، بهدف بناء موالين له، لكنه لم يحقق تقدما كبيرا في 
هذا الشأن بعد، ويمكن لحفتر االعتماد على دعم عدة مجموعات، 
خاصة المجموعة ذات التيار المدخلي في صرمان وصبراتة وغرب 

الزاوية، ولديه دعم في الزنتان والرجبان«.
وتابع: »اندالع حرب في طرابلس يسمح لتلك المجموعات 
بدخول الحرب، ما يمكن حفتر من حشد دعم شعبي ألهدافه 

المعلنة بالسيطرة على كامل ليبيا بـ)قبضة من حديد(«.

تحقيقات05 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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اتهام األمم المتحدة والحكومات الغربية بالمساهمة في خلق الوضع القائم في طرابلس

الوضع الحالي ال يسمح سوى لحلول موقتة لتفادي 
اندالع حرب واسعة، وتمهيد األرض لحل سياسي

القاهرة - الوسط: )ترجمة: هبة هشام(

<  قوات مسلحة أمام مطار طرابلس

<  خليفة حفتر<  فائز السراج

اقتصاد »املجموعات 
املسلحة« بطرابلس الكبرى

تقوم بدور المخابرات والقوات األمنية وشركات األمن الخاصة، ومقدم خدمات للعامة

مشروع بحثي سويسري يحلل:
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أندريس  المنتخب،  المكسيكي  الرئيس  اقترح 
األميركي  الرئيس  على  أوبرادور،  لوبيز  مانويل 
و»تحسين  الهجرة«  من  »الحد  ترامب  دونالد 
األمن«، وذلك غداة فوزه الساحق الذي حمل اليسار 
إلى السلطة في المكسيك ألول مرة في تاريخ تلك 
للواليات  المجاورة  بالمشاكل،  المثقلة  الدولة 

المتحدة.
في  بـ»أملو«  الملقب  أوبرادور  لوبيز  وقال 
تغريدة على »تويتر«، فجر الثالثاء، »تلقيت أتصااًل 
نصف  لنحو  وتحدثنا  ترامب  دونالد  من  هاتفيًا 
شامل  اتفاق  في  التفكير  عليه  اقترحت  ساعة. 
في  وظائف  خلق  إلى  تؤدي  تنمية  مشاريع  يشمل 
الهجرة  من  الحد  نفسه  الوقت  وفي  المكسيك، 

وتحسين األمن«.
عالقته  على  التوتر  طغى  الذي  ترامب،  وكان 
بالمكسيك بسبب رغبته في بناء سور بين البلدين 
للمهاجرين  المعادية  ومواقفه  الهجرة  من  للحد 
»مناقشات  أجرى  بأنه  ذلك  قبيل  صرح  عمومًا، 
يتوقع  أنه  وأكد  أوبرادور،  لوبيز  مع  هاتفيًا  جيدة« 
»عالقات جيدة جدًا« في المستقبل. وقال: »أعتقد 

أنه سيحاول مساعدتنا على الحدود«.
في  عامًا(   64( أوبرادور  لوبيز  فوز  إعالن  وتم 
حسب  األصوات  من  بـ53%  الرئاسية  االنتخابات 
يقوده  الذي  االئتالف  كما حصل  الرسمية.  النتائج 
في  األصوات  أغلبية  على  له  ينتمي  الذي  الحزب 
مجلس النواب، وهيمن على مجلس الشيوخ أيضًا.

اليسار يحكم ألول مرة في المكسيك
أوبرادور،  للوبيز  الكبير  الفوز  المراقبون  واعتبر 
وانتخابات  التشريعية  االنتخابات  اليسار  واكتساح 
في  الناخبين  رغبة  عن  تعبيرًا  الشيوخ  مجلس 

التغيير في بلد أرهقته أعمال العنف والفساد.
المنتخب،  الرئيس  حزب  »مورينا«،  حزب  وكان 
كانوا  تسعة  أصل  من  حكام  ستة  على  حصل 
العاصمة  حاكم  بينهم  االنتخابات،  بهذه  معنيين 
مكسيكو، التي فازت بها سيدة للمرة األولى أيضًا 
بقيادة  االئتالف  حصل  كما  المكسيك.  تاريخ  في 
 .500 أصل  من  نائبًا   213 على  »مورينا«  حزب 
ويتشكل هذا االئتالف المعروف باسم »معًا نصنع 
وحزب  العمل،  وحزب  مورينا،  حزب  من  التاريخ« 

الشيوخ،  مجلس  انتخابات  وفي  االجتماعي.  اللقاء 
سيحصل االئتالف على ما بين 54 و70 من المقاعد 

الـ128.
المشهد  عقب  على  رأسًا  االنتصار  هذا  ويقلب 
السياسي المكسيكي الذي كان حتى اآلن محصورًا 
حاليًا،  الحاكم  )يمين(  الدستوري  الثوري  بالحزب 

وحزب العمل الوطني )يمين الوسط(.
لوبيز  المخضرم،  اليساري  السياسي  وأكد 
»أعي  قائاًل:  الفوز  من  تأكده  بعد  أوبرادور، 
التاريخ بصفتي  )...( سأدخل  التاريخية  مسؤوليتي 
وأبنائه  بزوجته  محاط  وهو  وأضاف  جيدًا«.  رئيسًا 
أمام اآلالف من مؤيديه في ساحة زوكالو في وسط 

مكسيكو: »لن أخيب أملكم«!
بلدية  رئيس  تقدم  االنتخابات  نتيجة  وكشفت 
على  نقطة  ثالثين  من  بأكثر  السابق  مكسيكو 
تحالفًا  يقود  الذي  أنايا  ريكاردو  المحافظ  الشاب 
من اليمين واليسار، وخوسيه أنطونيو ميادي من 

في  حل  الذي  الحاكم  الدستوري«  الثوري  »الحزب 
المرتبة الثالثة.

تهنئة من كندا
أيضًا  ترودو  جاستن  الكندي  الوزراء  رئيس  وهنأ 
كندا  أن  مؤكدًا  المنتخب،  المكسيكي  الرئيس 
فترة  منذ  وشريكتان  »صديقتان  والمكسيك 

طويلة«.
أهداف  »تجمعنا  تغريدة:  في  ترودو  وكتب 
لفائدة  تعود  تجارية  عالقات  نقيم   )...( مشتركة 
وأضاف:  العالم«.  بقية  حسد  وتثير  الطرفين 
التي تهدف  المشتركة  »الدليل على ذلك جهودنا 
الشمالية  ألميركا  الحر  التبادل  اتفاق  إلى  للتوصل 

للقرن الحادي والعشرين«.
واستفاد لوبيز أوبرادور من نقمة المكسيكيين 
بمحاربته  فوعد  المستشري،  الفساد  على  العارمة 
غير  بالرئيس  المتجسدة  السلطة«  »مافيا  وبطرد 

الشعبي أنريكو بينا نييتو. وقال المحلل السياسي 
األساسي  التحدي  إن  كريسبو  أنطونيو  خوسيه 
للرئيس الجديد »سيكون بتحقيق ما وعد به، في 
حين أن ما وعد به أقرب إلى الخيال«، مضيفًا: »لن 

يتمكن من القيام بذلك، لكننا سننتظر لنرى«.

غموض حول االقتصاد
للوبيز  التصالحية«  بـ»اللهجة  رحب  أن  وبعد 
»كابيتال  مركز  أعرب  النصر،  خطاب  في  أوبرادور 
أيكونوميكس« البريطاني عن األسف »ألنه ال يوجد 
االقتصادية«  السياسة  الوضوح عن  القليل من  إال 
الـ»بيزوس«  بأن  ذلك  على  واستدل  لحزبه. 

المكسيكي تراجع اإلثنين بأكثر من 1%.
تحديات  مواجهة  أوبرادور  لوبيز  على  وسيكون 
عليه  سيكون  الفساد  مكافحة  جانب  فإلى  هائلة. 
تنفيذ وعده »بتحجيم« الرئيس ترامب الذي هدد 
ورأى  الشمالية،  ألميركا  الحر  التبادل  اتفاق  بإلغاء 

غير  الهجرة  ضد  شيئًا«  تفعل  »ال  المكسيك  أن 
الشرعية القادمة من أميركا الوسطى.

الحملة  خالل  النقاشات  محور  العنف  شكل  كما 
المرشحين  من  كبيرًا  عددًا  طال  حيث  االنتخابية، 
الدراسات  مكتب  وقال  األرض.  على  الناشطين  أو 
ُاعتبرت  األخيرة  االنتخابية  الحملة  إن  »إيتيليكت« 
وشهدت  المكسيك  تاريخ  في  دموية«  »األكثر 
اغتيال 145 سياسيًا على األقل، بينهم 48 مرشحًا 

أو شخصية كانت تنوي الترشح.
وقتل ناشطان على األقل األحد، هما ناشطة من 
حزب العمال )معارضة( في والية ميشواكان )غرب( 

ومرشح للحزب الحاكم في والية بويبال )وسط(.
البالد  في  شخص  ألف  مئتي  من  أكثر  وقتل 
المخدرات  تهريب  ضد  الحرب  وبدء   2006 منذ 

بمساعدة الجيش.
يغذي  الذي  الفقر  على  بالقضاء  »أملو«  ووعد 

أعمال العنف، وإعادة السلم االجتماعي إلى البالد.

سيدة عمدة للعاصمة
أوبرادور،  لوبيز  حققه  الذي  االنتصار  وبجانب 
بعد  األحد،  انتخابات،  في  أخرى  مفاجأة  تحققت 
»مورينا«  حزب  من  شينبوم  كالوديا  فوز  إعالن 
المكسيكية،  العاصمة  حاكمة  بمنصب  اليساري 
لهذا  تنتخب  امرأة  أول  بذلك  لتصبح  مكسيكو، 

المنصب.
إدارية  تعديالت  بعد  أصبحت  ومدينة مكسيكو 
الوالية  نييتو،  بينيا  السابق،  الرئيس  عهد  في 
الحاكمة  وستمارس  للبالد.  والثالثين  الثانية 

الجديدة كل صالحيات رئيس بلدية العاصمة.
العالمة  أن شينبوم  وذكر معهد »ميتوفسكي« 
شاسع  بفارق  تقدمت  عامًا   56 العمر  من  البالغة 
أنهت  وقد  التقليدية.  األحزاب  مرشحي  على 
»الثورة  حزب  هيمنة  من  عامًا  عشرين  بذلك 

الديموقراطية« اليساري على مكسيكو.
تنتخب حاكمة لمدينة  أمرأة  أول  وشينبوم هي 
روزاريو  هي  أخرى  سيدة  كانت  وإن  مكسيكو 
 1999 في  بالنيابة  المنصب  هذا  شغلت  روبليس 
كوتيموك  حينذاك،  البلدية  رئيس  استقالة  إثر 

كارديناس.
وكانت هذه الناشطة اليسارية كلفت ملف البيئة 
رئيسًا  أوبرادور  لوبيز  انتخاب  بعد  مكسيكو  في 
لبلدية العاصمة في 1999، تحت راية حزب »الثورة 
الديموقراطية«. وقد رافقته بعد ذلك عند تأسيسه 

حركة »التجديد الوطنية« )مورينا( في 2014.
العلماء،  من  يهودية  لعائلة  مولودة  وشينبوم 
الوطنية  المكسيك  جامعة  في  الفيزياء  ودرست 
الواسعة  الطالبية  الحركة  في  وشاركت  المستقلة 
الجامعة  هذه  في  إصالحات  سلسلة  عارضت  التي 
دكتوراة  تحمل  التي  شينبوم  وكانت   .1986 في 
األمم  في  مستشارة  وعملت  الطاقة  هندسة  في 
حادة  انتقادات  الحملة  خالل  واجهت  المتحدة، 
حملتها مسؤولية انهيار مدرسة خالل الزلزال الذي 
ضرب البالد في 19 سبتمبر 2017. وكانت مدرسة 
ريبسامين التي قتل فيها 19 طفاًل وسبعة بالغين 
في الزلزال، تقع في القطاع الذي تتحمل مسؤولية 

من المدينة.
وقال خبراء إن مخالفات في تشييد المبنى أدت 
الضحايا  أهالي  يطالب  بينما  المبنى،  انهيار  إلى 
بإجراء تحقيق حول مسؤولية شينبوم التي اتهمت 
خصومها باستغالل هذه القضية ألغراض انتخابية.

مكسيكو، واشنطن–وكاالت

<  كالوديا شينبوم  أول سيدة تنتخب  حاكمة للعاصمة المكسيكية <     الرئيس المكسيكي المنتخب اندريس مانويل لوبيز اوبرادور يحتفل بإنتصاره 

»مراكز عبور« على الحدود مع النمسا

ميركل ترضخ لليمني للحفاظ على الحكومة 
وتقر إجراءات مشددة ضد الالجئني

المستشارة  إليه  توصلت  الذي  االتفاق  أثار 
الذي  حكومتها،  إلنقاذ  ميركل  أنغيال  األلمانية 
عند  المهاجرين  من  العديد  إعادة  على  ينصُّ 
الحدود األلمانية، أثار انتقادات ومخاوف من إثارة 
في  وخصوصًا  أوروبا  سائر  في  مماثلة  مواقف 

النمسا.
وأعلنت الحكومة النمساوية الثالثاء »استعدادها 
غداة  حدودها«  حماية  أجل  من  إجراءات  التخاذ 
ميركل  أعلنتها  التي  اللجوء  طالبي  على  القيود 

إلنقاذ إئتالفها الحكومي.
أنه  بيان  في  النمساوية  الحكومة  وأوضحت 
الذي  االتفاق  األلمانية  الحكومة  أقرت  حال  في 
أنها  اإلثنين  متأخر  وقت  في  إليه  التوصل  تم 
»ستضطر التخاذ إجراءات من أجل تفادي أي ضرر 
حدودها  لحماية  و»خصوصًا  وشعبها«  للنمسا 

الجنوبية« أي الحدود مع إيطاليا وسلوفينيا.
ووافقت ميركل تحت ضغط الجناح األكثر مياًل 
نهائي  حد  وضع  على  حكومتها  في  اليمين  إلى 
أطلقته  الذي  الهجرة  سياسة  في  السخي  للنهج 
للجدل  المثير  القرار  اتخذت  عندما   2015 في 
طالبي  من  اآلالف  مئات  أمام  البالد  أبواب  بفتح 
اللجوء، خاصة القادمين من سوريا. وسمحت تلك 
السياسة بتدفق أكثر من مليون الجئ على ألمانيا

»مراكز عبور«
بين  إليه  التوصل  تم  الذي  االتفاق  وينصُّ 
المسيحي«  الديمقراطي  »االتحاد  ميركل  حزب 
)يمين الوسط(، وحليفه اليميني البافاري »االتحاد 
غير  مهاجر  أي  أن  على  المسيحي«  االجتماعي 
شرعي يصل إلى ألمانيا بعد أن يسجل دخوله في 
إلى  نقله  يتم  األوروبي،  االتحاد  من  أخرى  دولة 
بدال  النمسا  مع  الحدود  على  يقام  عبور«  »مركز 
من أن ينقل إلى مراكز إيواء موزعة في سائرأنحاء 

ألمانيا.
من  العظمى  الغالبية  الواقع  في  ذلك  ويشمل 
طالبي اللجوء الذين لن يعودوا موزعين في كل 
أنحاء البالد كما هم عليه اليوم. وبعد نقل هؤالء 
المهاجرين إلى »مراكز العبور« يصار إلى دراسة 
ملفاتهم. وبعد االنتهاء من ذلك تتم إعادتهم إلى 
الدول األوروبية التيأتوا منها، وذلك في إطار اتفاق 

إداري مع الدولة المعنية.
من  حكومة  تديرها  التي  النمسا  وتعترض 
المحافظين واليمين المتطرف على هذه النقطة. 
وتستعد فيينا أيضًا لطرد مهاجرين قادمين من 
إيطاليا تحديدًا، نقطة الدخول األساسية لهؤالء 

اليوم إلى االتحاد األوروبي.
التي  التنازالت  تؤدي  أن  من  مخاوف  وهناك 
قدمتها ميركل أمام اليمين إلى إعادة النظر في 
والتي  األخيرة  األوروبية  للقمة  الكبرى  المبادئ 
إزاء  األوروبية  للحلول  األولوية  إعطاء  على  تقوم 

الميول القومية وتقديم مساعدة إلى إيطاليا.
بلبلة في ألمانيا

فهي  المأزق،  من  بعد  تخرج  لم  ميركل  لكن 
الداخلية،  وزير  استمالة  في  نجحت  كانت  وإن 
باالستقالة  هدد  قد  كان  الذي  زيهوفر،  هورست 
إقناع  عليها  يزال  ال  الحكومي،  التحالف  وانهيار 
االشتراكي  الحزب  الحكومة،  في  اآلخر  شريكها 

الديمقراطي، من اليسار-الوسط بقبول االتفاق.
وتحفظ الحزب االشتراكي عن الردّ حتى اآلن، 
وفي  االتفاق.  لدرس  الوقت  من  مزيدًا  وطلب 
من  أقوى  الحكومية  األزمة  فستعود  رفضه  حال 
الثالثة  الشركاء  يلتقي  أن  المقرر  ومن  السابق. 
الكبار في االئتالف الحكومي للتوصل لتفاهم حول 
إجراءات الهجرة، رغم أن رد الفعل المبدئي للحزب 
يكن  لم  اليسار،  في  أوسع  وبشكل  االشتراكي، 

مرحبًا باالتفاق.
وندد عزيز بوزكورت أحد خبراء الحزب باالتفاق 
»الذي يسير تمامًا في اتجاه« اليمين المتطرف. 
نددا  فقد  المتطرف  واليسار  البيئة  أنصار  أما 

ب»مراكز العبور« على الحدود بأنها »معسكرات 
اعتقال« في إشارة إلى الماضي النازي للبالد.

رفض  الديمقراطي  االشتراكي  الحزب  وكان 
هذه  مثل  إقامة  سنوات  ثالث  قبل  قاطع  بشكل 
طالبي  تدفق  إزاء  بشأنها  التباحث  عند  المراكز 

اللجوء.
كانت  وإذا  لضغوط.  تتعرض  ميركل  تزال  وال 
فقد  حكومتها  انهيار  تفادي  في  سياسيًا  نجحت 
التي  الهجمات  نتيجة  أضعف  األزمة  من  تخرج 
تتعرض لها من قبل زيهوفر. ومن الصعب تخيُّل 
أن تنجح ميركل في إقامة عالقة مستقرة مع وزير 
اللذين يشككان علنًا بسلطتها  الداخلية وحزبه 

منذ أسابيع.
وعلقت صحيفة »بيلد« األوسع انتشارًا الثالثاء 
يومًا  تكن  لم  حكومي  إئتالف  في  »األجواء  أن 

مسمومة كما هي اليوم على األرجح«.
»تفاهم جيد«

بعد  للصحفيين  أعلنت  قد  ميركل  وكانت 
مفاوضات شاقة مع وزير داخليتها، إنه »بعد أيام 
عصيبة ومفاوضات صعبة، اليوم أنه يعتقد بأنهم 

توصلوا إلى تفاهم جيد«.
في  والوزير  المستشارة  بين  الخالف  وبدأ 
لخطة  ميركل  تصدت  عندما  يونيو،  منتصف 
طرحها زيهوفر وترمي إلى تشديد سياسة اللجوء. 
ورفضت ميركل تحديدًا إجراًء أساسيًا طرحه وزير 
داخليتها ويقضي برد المهاجرين المسجلين في 
إلى  األوروبي عندما يصلون  االتحاد  آخر من  بلد 

حدود ألمانيا.
مفتوحة  حرب  إلى  الخالف  تحول  ما  وسرعان 
بصعوبة  تشكل  الذي  اإلئتالف  بإسقاط  هددت 
االجتماعي  المسيحي  االتحاد  بين  مارس  في 
اليميني المتشدد واالتحاد المسيحي الديمقراطي 
)يمين الوسط بزعامة المستشارة( واالشتراكيين 

الديمقراطيين.
بدوره قال زيهوفر إنهم »بعد مفاوضات مكثفة 
للحد من  إجراءات  اتفاق« حول  إلى  توصلوا   )...(
البالد.  إلى  الشرعيين  غير  المهاجرين  تدفق 
حول  واضح  اتفاق  »لدينا  الداخلية  وزير  واضاف 
كيفية منع الهجرة غير الشرعية في المستقبل على 

الحدود بين ألمانيا والنمسا«.
جدًا  متين  االتفاق  »هذا  أن  زيهوفر  وأوضح 
ويتفق مع أفكارهم ويتيح له البقاء على رأس وزارة 
ليل  أعلن  زيهوفر  وكان  الفيدرالية«.  الداخلية 
األحد–االثنين عزمه االستقالة من منصبه، لكنه 
عاد وعلق هذه الخطوة إفساحًا في المجال أمام 

جولة أخيرة من المفاوضات مع ميركل.

برلين – وكاالت

إئتالف »معًا نصنع التاريخ« في الحكم للمرة األولى

رئيس املكسيك اليساري يتعهد بمحاربة الفساد والفقر

أعضاء من مجلس الشيوخ االميركي يزورون روسيا قبل قمة ترامب-بوتني
موسكو - وكاالت

الشيوخ  مجلس  أعضاء  من  عدد  التقى 
نادرة  زيارة  في  روس  مع مسؤولين  الجمهوريين 
من  حساسة  قضايا  لبحث  الثالثاء،  موسكو  إلى 
بينها أوكرانيا وسورية والتدخل الروسي المزعوم 
في انتخابات الرئاسة األميركية قبل قمة الرئيسين 

فالديمير بوتين ودونالد ترامب.
في  بوتين-ترامب  قمة  تنعقد  أن  المقرر  ومن 
16 يوليو في هلسنكي، في وقت يرتفع فيه التوتر 
النزاعات  من  العديد  بشأن  والغرب  روسيا  بين 
والخالفات السياسية. وهذه القمة ستكون األولى 
المنفردة بين الرئيسين لبحث العديد من القضايا 
المتفجرة في العالم، وذلك على الرغم من لقائهما 
الدول  لقمة  حضورهما  هامش  على  قبل  من 

العشرين بهامبورغ في ألمانيا قبل عام.
بوزير  األميركي  الشيوخ  مجلس  وفد  والتقى 
الخارجية الروسي سيرغي الفروف وعدد من أعضاء 

البرلمان الروسي.
وقال السناتور عن والية أالباما، ريتشارد شيلبي، 
بعضها  الخالفات  بعض  هناك  أن  نعرف  »نحن 
أساسي، وبعضها أقل أهمية. وناقشنا بعضها مع 

الفروف ورئيس الدوما«.
وكان صرح للتلفزيون الروسي عقب اجتماع مع 
الفروف في وزارة الخارجية »نحن ندرك أن العالم 
الواليات  بين  التوتر  تراجع  إذا  أفضل  سيكون 

ما  يشكل  أن  »نأمل  وأضاف  وروسيا«.  المتحدة 
هلسنكي  في  بوتين-ترامب  لقاء  عن  سيصدر 

بداية يوم جديد«.
الروسي  الخارجية  وزير  صرح  جهته،  من 
أعضاء  زيارة  تشكل  أن  يأمل  أنه  باالنكليزية 
بين  العالقات  »الستئناف  حافزا  الشيوخ  مجلس 
البرلمانين األميركي والروسي. أعتقد أن استئناف 
الحوار سيكون حدثا مناسبا جدا عشية اللقاء بين 

الرئيسين«.
وهنأ الفروف الوفد بعيد االستقالل األميركي في 
4 يوليو، وتمنى لهم النجاح في استضافة مباريات 

الواليات  اختيار  بعد   2026 في  العالم  كأس 
المتحدة وكندا والمكسيك لتنظيم البطولة.

العقوبات غير مطروحة للنقاش؟
ومن بين نقاط الخالف المعقدة بين واشنطن 
تفرضها  التي  االقتصادية  العقوبات  وموسكو، 
بسبب ضمها شبه  روسيا  على  المتحدة  الواليات 

جزيرة القرم األوكرانية.
وأعلنت موسكو وواشنطن عن موعد القمة بعد 
جون  القومي،  لألمن  ترامب  مستشار  التقى  أن 
موسكو  في  بوتين  الروسي  بالرئيس  بولتون، 

األسبوع الماضي.

يناقشا  لم  الجانبين  إن  قالوا  مسؤولين  أن  إال 
رفع العقوبات األميركية باعتبارها مسألة يمكن أن 

تناقشها القمة.
من  كينيدي،  جون  الزائر،  السناتور  وتحدث 
القوتين  بين  الخالفات  بعض  عن  لويزيانا 
من  أطلب  »أنا  للصحافيين  وصرح  العظميين. 
الوالية  انتخابات منتصف  التدخل في  روسيا عدم 

هذا العام. وأطلب منها الخروج من أوكرانيا«.
وأضاف »هذه بداية حوار ولكن عليكم االنتباه 

إلى ما يفعله الناس وليس إلى ما يقولونه«.
»تجادلنا«

كونستانتين  الروسي  السناتور  قال  جهته  من 
الدولية  الشؤون  لجنة  يرأس  الذي  كوساشيف 
الرئيسية.  الخالف  نقاط  إحدى  هي  العقوبات  أن 
وأوضح عقب المحادثات »لم نتفق على كل شيء. 
وتجادلنا. ومن الواضح أنه ليس بيننا فهم مشترك 

حول العديد من القضايا«.
رغم  بوتين  مع  التواصل  إلى  ترامب  ويسعى 
أن عالقات الرئيس األميركي مع عدد من حلفائه 
رسوم  فرض  بسبب  التوتر  يشوبها  الغربيين 
انسحاب  وتبعات  األوروبية  البضائع  على  جمركية 
وستأتي  إيران.  مع  النووي  االتفاق  من  واشنطن 
حساس  اجتماع  عقب  وترامب  بوتين  بين  القمة 

لحلف شمال األطلسي في بروكسل.
وأعرب ترامب عن استيائه من الحلف ويتوقع أن 
يوجه انتقادا قاسيا ألعضاء الحلف األوروبيين لعدم 

إنفاقهم ما يكفي على الدفاع القومي.

عقوبات واشنطن ضد موسكو تتصدر المباحثات

طهران–وكاألت

اجتماع في فيينا ألطراف االتفاق النووي

أميركا تسعى لوقف صادرات النفط اإليرانية تمامًا.. وتدعم اإلطاحة بالنظام

الخمس  الدول  خارجية  وزراء  أن  طهران  أعلنت 
النووي  برنامجها  حول  االتفاق  على  الموقعة 
سيجتمعون غدًا الجمعة في فيينا للمرة األولى منذ 

انسحاب الواليات المتحدة منه في مايو الماضي.
وينضم وزراء خارجية بريطانيا والصين وفرنسا 
إلى نظيرهم اإليراني محمد جواد  وألمانيا وروسيا 
أوردت  ما  بحسب  النمساوية،  العاصمة  في  ظريف 

وكالة األنباء اإليرانية الرسمية.
ستناقش  االجتماع  هذا  »خالل  الوكالة:  وقالت 
مجمل مقترحات االتحاد األوروبي )لتقديم الضمانات 
التي تطالب بها إيران( ووسائل حماية )االتفاق( بعد 

انسحاب الواليات المتحدة منه«.
وفي موسكو، صرح نائب وزير الخارجية، سيرغي 
االجتماع  بأن  الروسية  األنباء  لوكاالت  ريابكوف، 
و»حماية مصالح  االتفاق  انهيار«  »منع  إلى  يهدف 

األطراف االقتصادية«.
واشنطن  إلى  برسالة  نبعث  أن  »يجب  وأضاف: 
لنظهر االختالف الكبير بين مواقف الدول المشاركة 
دونالد  األميركي  الرئيس  موقف  وبين  االتفاق  في 

ترامب«.
 2015 النووي في فيينا في يوليو  ووقع االتفاق 
الدول  تضم  التي   ،»1+5« ومجموعة  إيران  بين 
الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن الدولي 
والصين  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  )الواليات 
وروسيا( وألمانيا، وصادق عليه مجلس األمن الدولي 

في قرار تم اعتماده باإلجماع.
الجمعة  اجتماع  إن  اإليرانية  الوكالة  وقالت 
يفترض أن يعقد برعاية اللجنة المشتركة لالتفاق 
متابعة  ومكلفة  األوروبي  االتحاد  يرأسها  التي 

تطبيقه.
وتزامن إعالن اجتماع فيينا، بينما يقوم الرئيس 
لدعم  أوروبا  في  بجولة  روحاني  حسن  اإليراني 
االتفاق بدأها بزيارة سويسرا. وكان من المفترض 

أن يصل روحاني إلى فيينا أمس األربعاء.
وقرر الرئيس األميركي دونالد ترامب االنسحاب 
قبل شهرين.  النووي  االتفاق  من  واحد  جانب  من 
تخصيب  الستئناف  مستعدة  أنها  إيران  وحذرت 

التي  النسبة  أعلى من  أي   ،20% بنسبة  اليورانيوم 
انهار  إذا  أيام«  غضون  »في  االتفاق  بها  يسمح 

االتفاق.
موقف متشدد من واشنطن

األميركية،  الخارجية  وزارة  أعلنت  ناحيتها،  من 
دفع  على  مصممة  المتحدة  الواليات  أن  اإلثنين، 
النفطية  وقف صادراتها  عبر  لتغيير سلوكها  إيران 
الدول  اعتراض  من  الرغم  على  تام،  بشكل 

المستوردة.
وقال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية 
األميركية براين هوك، الذي يدير التفاوض مع حلفاء 
حيال  جديدة  استراتيجية  حول  المتحدة  الواليات 
يكفي من  ما  وجود  واثقة من  واشنطن  إن  إيران، 
االحتياطات النفطية في العالم لالستغناء عن الخام 

اإليراني.
وأكد أن العقوبات األميركية ضد الشركات التي 
 6 من  أعتبارًا  مجددًا  ستفرض  إيران  مع  تتعامل 
أغسطس على شركات السيارات والمعادن واعتبارًا 

من 4 نوفمبر على التعامالت النفطية والمصرفية.

عواصم  عدة  مطالب  واشنطن  وستتجاهل 
أجنبية بإعفاءات تستثني بعض القطاعات من هذه 

العقوبات.
حددتها  التي  النهائية  المهلة  وساهمت 
أسعار  على  الضغوط  زيادة  في  المتحدة  الواليات 
النفط عالميًا، على الرغم من قول ترامب إنه أقنع 

السعودية بزيادة إنتاجها لتعويض ارتفاع األسعار.
على  الضغط  زيادة  هو  »هدفنا  هوك:  وقال 
النظام اإليراني عبر خفض إيراداته من بيع النفط 
الخام إلى الصفر«. وتابع مدير التخطيط السياسي 
في وزارة الخارجية األميركية بالقول: »نسعى حاليًا 
للحد من االضطرابات في األسواق العالمية، لكننا 
واثقون من وجود ما يكفي من فائض القدرة على 

إنتاج النفط عالميًا«.
وكان ترامب غرد قائاًل إنه اتصل هاتفيًا بالعاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي وافق 
مليوني  إلى  يصل  قد  بما  بالده  إنتاج  زيادة  على 
محتمل  نقص  أي  تعويض  أجل  من  يوميًا  برميل 
أكدت  الرياض  أن  ورغم  اإليرانية.  اإلمدادات  في 

المحادثة الهاتفية، فإن الوكالة السعودية الرسمية 
لم تشر تحديدًا إلى قرار بزيادة إنتاج النفط، خاصة 
أن الخبراء يؤكدون أنه ال توجد حاجة لهذه الخطوة 

اآلن.
وأوضح هوك أن »العقوبات المصرفية ستستأنف 
لحجز  بقوة  األحكام  هذه  وسنطبق  نوفمبر،   4 في 
اإليراني  النظام  ومنع  الخارج  في  اإليرانية  األصول 

من الوصول إلى عمالته الصعبة«.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن قلة من الشركات 
الكبرى ستكون قادرة على جني ما يكفي من األرباح 
في تعاملها مع إيران لتبرير مخاطر خسارة السوق 
الشركاء  كبار  بينها  أخرى  قوى  أن  إال  األميركية. 
التجاريين إليران مثل الهند والصين وتركيا قد ال 

تتجاوب سريعا مع المطالب األميركية.
أميركيين  دبلوماسيين  تكليف  هوك  وأعلن 
مهمة الدفاع عن السياسة األميركية، لكنه حذر من 
»إننا ال نسعى لتقديم تراخيص أو إعفاءات ألنه من 

شأن ذلك تخفيف الضغوط عن إيران«.
وتابع بالقول: »نحن مستعدون للعمل مع دول 
تخفض وارداتها من إيران على أساس كل حالة على 
حدة«، مضيفًا: »أما في ما يتعلق بعقوباتنا األخرى، 

فنحن ال نسعى لتقديم تراخيص أو إعفاءات«.
ضغوط سياسية

صعدت  فلقد  االقتصادية،  الضغوط  وبجانب 
الواليات المتحدة من حملتها السياسية ضد طهران 
ترامب  الرئيس  من  المقربين  من  اثنين  وأوفدت 
لحضور اجتماع للمعارضة اإليرانية في فرنسا. ولم 
يكتف المبعوثان األميركيان بتأكيد دعم المعارضة 
خلق«،  »مجاهدي  جماعة  في  المتمثلة  اإليرانية 
النواب  مجلس  رئيس  جينغريتش  نيوت  ولكن 
الجمهوري السابق، ورودي جولياني محامي ترامب 
وحاكم مدينة نيويورك السابق، عبرا عن قناعتهما 

بأن »النظام اإليراني سيسقط قريبًا«.
مع  المتشددة  األميركية  التصريحات  وتزامنت 
تظاهرات شهدتها عدة مدن إيرانية، بما في ذلك 
األوضاع  تدهور  على  احتجاجًا  طهران،  العاصمة 
ووصفت  االقتصادية.  المصاعب  وتزايد  المعيشية 
من  جزء  بأنها  التظاهرات  تلك  اإليرانية  السلطات 

»مؤامرة خارجية تقودها الواليات المتحدة«.

<    الرئيس اإليراني حسن روحاني ونظيره السويسري أالن بيرسيه خالل مؤتمر صحفي

<    وزير الداخلية االلماني هورست زيهوفر

<   الفرورف يستقبل وفدا من األعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ األميركي في موسكو 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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األمم المتحدة ومنظمات تطالب األردن بفتح الحدود أمام 300 ألف نازح

مفاوضات حاسمة بني الروس واملعارضة السورية لحسم مصير درعا 
يصلهم  أن  يتوقعون  كانوا  بأنهم  روس  مفاوضون  صرح 
على  المعارضة  السورية  للفصائل  النهائي  الرد  األربعاء  أمس 
تتضمن  والتي  سورية،  جنوب  في  المعارك  لوقف  مقترحاتهم 
عودة قوات النظام إلى المنطقة. وعقد الطرفان اجتماعًا مطواًل 
الثالثاء طلب خالله المفاوضون الروس من وفد الفصائل العودة 
أمس مع رد نهائي بشأن اقتراح لوقف المعارك المستمرة في 

الجنوب السوري منذ أكثر من أسبوعين.
وسط  مدني  ألف   300 على  يزيد  ما  لنزوح  المعارك  وأدت 
لهم  الحدود  فتح  رفض  على  أردني  إصرار  مع  المئات  ومقتل 
وتعتبر  السورية.  األراضي  داخل  اإليواء  معسكرات  وإقامة 
المعركة في تلك المنطقة شديدة الحساسية لقربها من الحدود 
اإلسرائيلية واألردنية، وهو ما دفع تل أبيب للتحذير مرارًا من 
اللبناني  اهلل  لحزب  تابعة  أو  إيرانية  قوات  لن تسمح ألي  أنها 

االقتراب من حدودها، وطلبت دعم واشنطن.
السورية من داخل مدينة درعا،  المعارضة  وقال مصدر في 
رافضًا الكشف عن اسمه، »أنذر الوفد الروسي الفصائل الثالثاء 
بأن األربعاء هو اليوم األخير من المفاوضات ويجب أن تقدم ردها 
النهائي خالل اجتماع يعقد عند الرابعة من بعد الظهر )أمس(«. 
وأضاف »قد تكون جولة المفاوضات حاسمة اليوم. فإما أن تقبل 
الفصائل بالتسوية أو تُستأنف الحملة العسكرية«، بعدما كانت 
الغارات توقفت منذ مطلع األسبوع إلفساح المجال أمام التفاوض.

روسي  بدعم  يونيو   19 منذ  السوري  النظام  قوات  وتشن 
عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة درعا تمكنت بموجبها 
مساحة  من   %  60 إلى  من 30%  نطاق سيطرتها  توسيع  من 
»مصالحة«  اتفاقات  عبر  أو  العسكري  الحسم  عبر  المحافظة، 
بلدة.  أكثر من ثالثين  األخيرة في  األيام  أبرمتها روسيا خالل 
الفصائل  استسالم  على  رئيس  بشكل  االتفاقات  هذه  وتنص 

وتسليم سالحها مقابل وقف القتال.
وقال المصدر إن المفاوضين الروس رفضوا الثالثاء مسودة 
مطالب قدمتها الفصائل. وتنص مسودة المعارضة على تسليم 
السالح  أن يسلم  االتفاق، على  فور بدء سريان  الثقيل  السالح 
المتوسط الحقًا مع »بدء عملية سياسية حقيقية« لتسوية النزاع 
السوري. كما تشترط »وقف إطالق نار شامل« مع »عودة قوات 

النظام إلى خطوط ما قبل الهجوم األخير«.
وتتمسك الفصائل بأن يتضمن أي اتفاق مقبل »خروج من ال 
يرغب بتسوية وضعه من المقاتلين من المنطقة الجنوبية مع 
عائالتهم إلى أي منطقة يريدونها في سورية«. وتمسك الروس 
بمضمون اقتراحهم الذي تم على أساسه إبرام اتفاقات في عدد 
من بلدات الجنوب. ويرفض الروس، وفق المصدر المعارض، 
»خروج أو تهجير المقاتلين أو المدنيين من درعا«، ويريدون 
عودة »جيش النظام إلى ثكناته )كما كان قبل العام 2011(، 
وأن تصبح الدوائر الحكومية كاملة تحت إدارة الدولة مع انتشار 

الشرطة السورية« بإشراف روسي.
مناطق  في  الروس  والمفاوضون  النظام  توصل  أن  وسبق 
أخرى إلى اتفاقات تم بموجبها إجالء مقاتلي المعارضة وعدد 
ضخم من المدنيين إلى شمال البالد، لكن هذا األمر ال ينطبق 

على درعا.
وأكد العقيد إبراهيم الجباوي، الناطق الرسمي باسم »غرفة 
العمليات المركزية في الجنوب« التي تضم الفصائل كافة أن 
يناقش  الروس  المفاوضين  أمس  التقى  الذي  المعارضة  وفد 
الجنوب  في  والقوى  الفعاليات  مع  الروسية  الردود  »مضمون 
على أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات« في وقت الحق أمس. 
وتابع »نأمل التوصل إلى اتفاق حتى يعود المشردون ويتوقف 

القتل«.

اجتماع طارئ لمجلس األمن
مجلس  بأن  نيويورك  في  غربية  دبلوماسية  مصادر  وصرحت 
لبحث  الخميس في جلسة طارئة  اليوم  الدولي سيلتئم  األمن 
التي  الطارئة  الجلسة  وهذه  سورية.  غرب  جنوب  في  الوضع 
ستكون مداوالتها مغلقة دعت إليها كل من السويد التي تتولى 
والكويت،  الجاري  يوليو  خالل  األمن  لمجلس  الدورية  الرئاسة 
العضو العربي الوحيد غير الدائم في المجلس، بحسب ما أعلنت 

البعثة السويدية لدى األمم المتحدة في بيان.
وخالل الجلسة الطارئة سيقدم مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية إلى أعضاء المجلس الـ15 تقريرًا عن الوضع 
اإلنساني في محافظة درعا الحدودية مع األردن. وقالت البعثة 

جديدًا  »فشاًل  يعكس  الوضع  تدهور  إن  بيانها  في  السويدية 
المدنية«.  التحتية  والبنى  المدنيين  حماية  في  النزاع  ألطراف 
وأضافت إن »الجهود يجب أن تنصبّ على خفض منسوب العنف 
والسماح لقافلة إنسانية تابعة لألمم المتحدة عالقة على الحدود 

األردنية بتسليم شحنتها في أسرع وقت ممكن«.
من جهته قال الناطق باسم األمم المتحدة، فرحان حق، خالل 
الكثيف  والبري  الجوي  »القصف  إن  الثالثاء،  الصحفي،  مؤتمره 
يتواصل في العديد من أنحاء محافظة درعا السورية«. وأضاف 
أن القصف العنيف تسبب بسقوط »قتلى وجرحى مدنيين وبأكبر 

نزوح سكاني منذ اندالع النزاع«.
المجال  في  العاملين  »زمالءنا  أن  األممي  المتحدث  وأوضح 
اإلنساني يقدّرون عدد النازحين بما بين 270 ألفًا و330 ألفًا، 

بين سورية  الحدودي«  معبر نصيب/جابر  عند  ألفًا   60 بينهم 
واألردن، الفتًا إلى أن هؤالء يعيشون في ظروف مأساوية زادت 
من حدتها »عواصف رملية ودرجات حرارة تصل إلى 45 درجة 

مئوية«.
وبحسب فرحان حق فإن »ما ال يقل عن 12 طفاًل وامرأتين 
ورجل مسن قضوا قرب الحدود األردنية بسبب لدغات عقارب 
وجفاف وأمراض متصلة بالمياه الملوثة«. ولفت الناطق إلى أن 
»مكتب حقوق اإلنسان طلب من الحكومة األردنية فتح حدودها 

ومن الدول األخرى في المنطقة استقبال الجئين مدنيين«.
دعوة لألردن لفتح الحدود

بدورها، حضت منظمة »هيومن رايتس ووتش« غير الحكومية 
األميركية المدافعة عن حقوق اإلنسان في بيان أمس األربعاء، 
أمام  حدودهما  فتح  على  اإلسرائيلي  االحتالل  ودولة  األردن 
الفارين من القتال في درعا في الجنوب السوري. وقالت المنظمة 
»على السلطات األردنية واإلسرائيلية السماح للسوريين الفارين 
لكن  وحمايتهم«.  اللجوء  بطلب  درعا  محافظة  في  القتال  من 
بالمساعدات  محملة  شاحنات  إدخال  السبت  منذ  أعلن  األردن 
اإلنسانية إلى الجنوب السوري وتوزيعها هناك، وبلغ عددها حتى 
صباح أمس الثالثاء 86 شاحنة. ويوزع الجيش األردني باستمرار 
منذ السبت مساعدات تشمل غذاء وماء ودواء ومواد إغاثية أخرى 
من ثالث نقاط قرب الحدود للنازحين، الذين يقدر عددهم بـ95 
ألفًا. وتؤكد المملكة على بقاء حدودها مغلقة، وأن ال قدرة لها 
على استيعاب المزيد من الالجئين، فيما تحض المجتمع الدولي 
نحو  األردن  أرضهم. ويستضيف  السوريين على  على مساعدة 
650 ألف الجئ سوري مسجلين لدى األمم المتحدة، فيما تقدر 
عمان عدد الذين لجأوا إلى البالد بنحو 1,3 مليون منذ اندالع 
النزاع السوري في 2011. وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤالء 
تجاوزت عشرة مليارات دوالر. من جهتها، أكدت تل أبيب أنها 
لن تسمح بدخول مدنيين سوريين فارين من الحرب في بلدهم 
واحتلت  لهم.  اإلنسانية  المساعدات  تقديم  ستواصل  لكنها 
إسرائيل أراضي واسعة من هضبة الجوالن والمناطق المحاذية 
1981 في  العام  المنطقة  1967. وضمت  في  لها من سورية 

خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

مصرع نجل البغدادي
وفي تطور منفصل، أعلن تنظيم »داعش« أمس مقتل أحد أبناء 
زعيمه أبو بكر البغدادي في هجوم شنه مع مقاتلين آخرين في 
محافظة حمص بوسط سورية، بحسب ما أفادت وكالة أعماق 
الناطقة باسم التنظيم الجهادي الثالثاء. وتحت عنوان »قوافل 
الشهداء« نشرت الوكالة الدعائية عبر تطبيق تلغرام نقاًل عن 
»والية حمص« التابعة للتنظيم صورة للفتى »حذيفة البدري« 
مرتديًا الزي األفغاني وحاماًل بندقية كالشينكوف. وكان مسؤول 
ُأعلن مقتله  البغدادي الذي  عراقي أكد مطلع مايو أن أبو بكر 
األراضي  على  الحياة  قيد  على  األرجح  على  زال  ما  عدة،  مرات 

السورية الحدودية مع العراق.

<   نازحون سوريون من محافظة درعا قرب مدينة نصيب جنوب سورية

دمشق، موسكو–وكاالت

صنعاء–وكاالت

اإلمارات تعلق العملية العسكرية في الحديدة

غريفيث يعقد محادثات »مثمرة«  مع زعيم الحوثيني 

اليمن  إلى  المتحدة  األمم  مبعوث  أعلن 
صنعاء،  مغادرته  قبيل  غريفيث  مارتن 
أمس األربعاء، أنه أجرى محادثات »مثمرة« 
الحوثي،  الملك  عبد  المتمردين  زعيم  مع 
يخاطب  ال  الذي  األنظار،  عن  المتواري 
في  النزاع  حيال  الشاشة،  عبر  إال  جمهوره 

هذا البلد.
ختام  في  غريفيث  تصريحات  وجاءت 
الخاضعة  صنعاء،  إلى  دبلوماسية  مهمة 
التوصل  لمحاولة  المتمردين،  لسيطرة 
إلى تسوية سياسية تجنب مدينة الحديدة 
المطلة على البحر األحمر حرب شوارع بين 
للحكومة  الموالية  والقوات  المتمردين 

المعترف بها.
نحو  قبل  بدأت  القوات  هذه  وكانت 
ثالثةٍ أسابيع هجومًا باتجاه مدينة الحديدة 
ووصلت  المتمردين،  لسيطرة  الخاضعة 
دولة  لكن  جنوبها.  في  الواقع  إلى مطارها 
بالتنسيق  الهجوم  قادت  التي  اإلمارات 
مطلع  قبل  أعلنت  السعودية  المملكة  مع 
األسبوع تعليق العمليات العسكرية إفساحًا 
حل  إلى  للتوصل  غريفيث  أمام  للمجال 

سياسي.
تدخل  رئيسيًا  ميناًء  الحديدة  وتضم 
التجارية  والمواد  المساعدات  غالبية  منه 
والغذائية الموجهة إلى ماليين السكان في 
بلد يعاني أزمة إنسانية كبيرة ويهدد شبح 

المجاعة نحو ثمانية ماليين من سكانه.
تقوده  الذي  العسكري  التحالف  لكن 
للقوات  دعمًا  ويقدم  اليمن  في  السعودية 
ممرًا  اليمناء  يعتبر  للحكومة،  الموالية 
لتهريب األسلحة ولمهاجمة سفن في البحر 
المتمردين من  بانسحاب  ويطالب  األحمر، 
الهجوم،  لوقف  شرط  دون  من  المدينة 

غريفيث  وقال  الحوثيون.  يرفضه  ما  وهو 
»أنا  أمس،  صنعاء  مطار  في  للصحفيين 
الملك  عبد  للسيد  خاص  بشكل  ممتن 
دعمه  على  باألمس،  التقيته  الذي  الحوثي 
والمناقشة المثمرة التي أجريناها«، في أول 
تعيين  منذ  الرجلين  بين  لقاء  عن  إعالن 
فبراير  في  منصبه  في  الدولي  المبعوث 

الماضي.
إلى  وصل  الذي  غريفيث،  يحدد  ولم 
صنعاء اإلثنين، مكان االجتماع. ومقر إقامة 
ال  وهو  معروف،  غير  الحوثي  الملك  عبد 
يظهر في العلن، بل يكتفي بإلقاء خطابات 

عبر شاشات القنوات الموالية للمتمردين.
زيارته  خالل  التقى  أنه  غريفيث  وذكر 
»قادة وممثلين« عن جماعة »أنصار اهلل«، 
على  مشددًا  للمتمردين،  السياسي  الجناح 
تلقيتها،  التي  الرسائل  من  »مطمئن  أنه 

التي كانت إيجابية وبناءة«.
وأوضح قائاًل: »لقد أبدى جميع األطراف 

تشاركوا  بل  السالم،  في  القوية  رغبتهم 
لتحقيق  ملموسة  أفكار  في  أيضًا  معي 

السالم«.
بين  حربًا  اليمن  يشهد   ،2014 ومنذ 
الموالية  والقوات  الحوثيين  المتمردين 
السعودية  تدخل  مع  تصاعدت  للحكومة، 
مارس  في  العسكري  التحالف  رأس  على 
دوليًا  بها  المعترف  للحكومة  دعمًا   2015
بعدما تمكن المتمردون من السيطرة على 
العاصمة  بينها  البالد،  من  واسعة  مناطق 

صنعاء والحديدة على بعد 150 كلم.
السعودي،  التدخل  منذ  النزاع،  وأدى 
بينهم  شخص  آالف  عشرة  نحو  مقتل  إلى 
الصحة  منظمة  بحسب  طفل،   2200 نحو 
للطفولة  المتحدة  األمم  ومنظمة  العالمية 
»يونيسف«، في ظل أزمة إنسانية تعتبرها 

األمم المتحدة األسوأ في العالم حاليًا.
بدء  منذ  الحديدة  محافظة  في  وقتل 
الهجوم باتجاه الميناء في 13 يونيو، 483 
بينهم  يمنية،  طبية  لمصادر  وفقًا  شخصًا، 

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

الحوثيين في 2015.
في  للوضع  حل  إيجاد  أن  غريفيث  ورأى 
إلعادة  إيجابية  »ظروفًا  سيخلق  الحديدة 

إطالق محادثات سالم في األيام المقبلة«.
األمن  مجلس  سيطلع  أنه  إلى  وأشار 
نتائج  على  الخميس،  اليوم  الدولي، 
حيث  )جنوب(  وعدن  صنعاء  في  مباحثاته 
المعترف  الرئيس  الماضي  األسبوع  التقى 
جاء  اجتماع  في  هادي  منصور  ربه  عبد  به 

»إيجابيًا«، حسب قوله.

<   مارتن غريفيث

استمرار االحتجاجات في منطقة الريف 
والشرطة تالحق 16 مطلوبًا

الرباط–وكاالت

أوقفت السلطات المغربية 16 شخصًا في منطقة الريف )شمال( 
عنهم،  يدافع  الذي  المحامي  أفاد  ما  بحسب  يونيو،  نهاية  منذ 
إدانة  أحكام  صدور  تلت  واحتجاجات  توترات  خلفية  على  وذلك 

قاسية بحق قادة »حراك الريف«.
وقال منسق الدفاع عن الموقوفين المحامي رشيد بلعلي إن 
النار  سبعة منهم وجهت إليهم اتهامات جنائية تتعلق بإضرام 
ووضع متاريس في الطريق العام، بينما يالحق تسعة آخرون بجنح 
على  التحريض  أو  مرخصة،  غير  تظاهرة  في  بالمشاركة  تتعلق 

العصيان المسلح، أو رشق القوات األمنية بالحجارة.
األسبوع  مطلع  أوضح  المحلية  السلطات  في  مصدر  وكان 
الجاري أن »نحو 60 شابًا قطعوا بحواجز طريقًا رئيسة وسط بلدة 
بوكيدارن )ضواحي الحسيمة( ورشقوا قوات األمن بالحجارة لما 

تدخلت لفتح الطريق«.
بجروح،  أصيبوا  األمن  قوات  عناصر  من  »عشرة  أن  وأضاف 
ونقلوا  األبيض،  بالسالح  طعنه  بسبب  بالغة،  بجروح  أحدهم 

جميعًا إلى المستشفيات«.
حركة  قائد  على  الماضي  األسبوع  المغربي  القضاء  وحكم 
 20 لمدة  بالحبس  رفاقه  من  وثالثة  الزفزافي  ناصر  االحتجاج 
سنة، بعدما دانهم بتهمة »المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن 
الحسيمة  مدينة  هزت  التي  االحتجاجات  خلفية  على  الدولة«، 
ونواحيها )شمال( بين خريف 2016 وصيف 2017. كما حكم على 

49 آخرين، بينهم ستة صحفيين، بالسجن بين عام و15 عامًا.
بسجن  مغربية  محكمة  قضت  واسعة،  إدانة  نال  حكم  وفي 
الصحفي حميد المهداوي ثالث سنوات بتهمة »عدم التبليغ عن 
جناية تمس أمن الدولة«، على خلفية مكالمة تلقاها أثناء الحراك 

وعلم من خاللها بنية المحتجين تنظيم مظاهرة.

وخلفت هذه األحكام استياء لدى أوساط حقوقية وعلى مواقع 
التواصل االجتماعي في المملكة، ووصفتها أحزاب سياسية بأنها 

»قاسية«.
بـ»العودة  األحكام  تشبيه  حد  إلى  التعليقات  بعض  وذهبت 
في  بنجلون  الطاهر  المغربي  الكاتب  وقال  الرصاص«.  لسنوات 
مقال نشره موقع »لي 360« المغربي إن هذه األحكام »تعيدنا 
إلى سنوات الرصاص«، في إشارة إلى انتهاكات حقوق اإلنسان 
الحسن  الراحل  الملك  حكم  فترة  خالل  المغرب  شهدتها  التي 

الثاني.
عن  العثماني  الدين  سعد  المغربية  الحكومة  رئيس  وعبّر 
غير  »من  اإلثنين  البرلمان  أمام  وقال  المقارنة،  هذه  رفضه 
الحقوق  مجال  في  الحالي  بالدنا  وضع  بين  المقارنة  المعقول 

بسنوات الرصاص«.
وتؤكد السلطات المغربية أن المحاكمة تمت في إطار احترام 
وتابعتها  أجانب  حقوقيون  مراقبون  وحضرها  الدولية،  المعايير 

الصحافة.
مع  مقابلة  في  أوجار،  محمد  المغربي،  العدل  وزير  وشدد 
العادلة  المحاكمة  مقتضيات  »كل  أن  على   »24 »فرانس  قناة 
احترمت«، مشيرًا إلى أن المالحقات كانت بسبب »أفعال يجرمها 

القانون« وليس بسبب رفع مطالب اجتماعية.
هذه  في  الدولة  يمثل  الذي  المدني  الطرف  دفاع  وكان 
أمن  رجل   600 من  أكثر  إصابة  سابق  وقت  في  أكد  المحاكمة 

وتسجيل خسائر مادية أثناء احتجاجات »الحراك«.
إنمائية  مشاريع  إطالق  أعلنت  المغربية  الحكومة  وكانت 
وتؤكد  »الحراك«.  مطالب  مع  تجاوبًا  أخرى  بإنجاز  والتسريع 
السلطات أنها حققت تقدمًا في مستويات إنجاز العديد من تلك 
المشاريع. كما أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس في 
اعتبروا مقصّرين في تنفيذ  وقت سابق وزراء ومسؤولين كبارًا 

تلك المشاريع.

االحتالل  سلطة  بقرار  بشدة  الفلسطينية  السلطة  نددت 
اإلسرائيلي اقتطاع مبالغ موازية للمخصصات التي تحصل 
الضرائب  أموال  من  سجونها  في  المعتقلين  أسر  عليها 
الفلسطينية، ورأت في هذا األمر »إعالن حرب« على الشعب 

الفلسطيني.
ردينة  أبو  نبيل  الرئاسة  باسم  الرسمي  الناطق  وقال 
وهو  األحمر  »الخط  تجاوز  اإلسرائيلي  القرار  إن  الثالثاء 
أن  وأاكد  الفلسطيني«.  الشعب  على  حرب  إعالن  بمثابة 
الرئاسة »ترفض بشكل قاطع هذا القرار الخطير وتعتبره 

مساسا بأسس العالقة منذ اتفاق أوسلو حتى اآلن«.
وكان برلمان سلطة االحتالل اإلسرائيلي، »الكنيست«، 
تقتطع  بأن  للحكومة  يسمح  قانونا  اإلثنين  مساء  أقر 
السلطة  لحساب  تجبيها  التي  الجمركية  الرسوم  من 
تُصرف  التي  المخصصات  توازي  مبالغ  الفلسطينية، 
لعائالت المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية.

أفيغدور  المتطرف،  الصهيوني  الدفاع  وزير  ورحب 
كل  »إن  تويتر  على  وكتب  الجديد.  بالقانون  ليبرمان، 
سيحسم  وقتلة،  إرهابيين  إلى  مازن  أبو  يدفعه  شيكل 
بشكل آلي من موازنة السلطة الفلسطينية«، مضيفا »إن 
جيوبهم  ضرب  عبر  يمر  اإلرهابيين  ضد  الفاعل  الكفاح 

وجيوب عائالتهم وجيوب أبو مازن«.
كما قال النائب عن حزب ليكود آفي ديشتر الذي عمل 
على القانون، إن المبالغ التي تدفع إلى عائالت المعتقلين 
تمثل 7 % من موازنة السلطة الفلسطينية، أي نحو 330 
اإلسرائيليون  المسؤولون  ويعتبر  سنويا.  دوالر  مليون 
المحتجزين  الفلسطينيين  عائالت  إلى  دفع مساعدات  أن 

»ألسباب أمنية« يشجع العنف.
القرار،  بتنفيذ هذا  المضي  »أن  أيضا  ابوردينة  واعتبر 
الخيارات  كل  وستكون  خطيرة،  تداعيات  له  ستكون 
الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الصعد ابتداء من محكمة 
الجنايات الدولية، مرورا بمجلس األمن الدولي«. وطالب 
وقراراتها،  مواقفها  »بمراجعة  اإلسرائيلية  الحكومة 
ويقبع  ومسدود«.  خطير  طريق  إلى  األمور  تصل  ال  حتى 
أمني  أسير   6000 نحو  حاليًا  اإلسرائيلية  السجون  في 

فلسطيني.
الغربية  واعتقلت سلطات االحتالل منذ احتالل الضفة 
نادي  بحسب  فلسطيني،  مليون  نحو   1967 في  وغزة 

األسير الفلسطيني. وتدعم السلطة عائالت وأبناء االسرى 
الفلسطينيين كالتزام أخالقي ومادي بدعم العائالت التي 

أصبحت بال معيل.

»إلغاء السلطة الفلسطينية«
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  سر  أمين  قال  جهته،  من 
التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، »إن هذا القرار بغاية 
الخطورة ويصل إلى درجة إلغاء السلطة الفلسطينية، وهو 
تسرق  »إسرائيل  أن  عريقات  وأضاف  وسرقة«.  قرصنة 
أراضي وأموال الشعب الفلسطيني )...( قرارها بناء وحدات 
استيطانية جديدة هو سرقة ألرض الشعب الفلسطيني«، 
مؤكدا أن كل ذلك هو نتيجة »قرارات الرئيس األميركي 

دونالد ترامب التي تشجع إسرائيل«.
وأكد عريقات أن »القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس 
الوطني  المجلس  من  قرارات  لديها  عباس  محمود 
الفلسطيني بتحديد العالقة مع دولة االحتالل اإلسرائيلي 
دولة  لتتحمل  اآلوان  آن   )...( واقتصاديا  وأمنيا  سياسيا 
الضفة  في  احتالل  كسلطة  كاملة  مسؤولياتها  االحتالل 

الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية«.
الوطنية  المبادرة  العام لحركة  األمين  من جهته، قال 
سرقة  الكنيست  »قرار  إن  بيان  في  البرغوثي  مصطفى 
ماليين الدوالرات من أموال الضرائب الفلسطينية والتي 
يدفعها المواطنون الفلسطينيون من عرق جبينهم بحجم 
لصوصية  قرصنة  هو  األسرى،  عائالت  مخصصات  يوازي 

حقيرة وعملية نهب عنصرية«.
واعتبر أن »إسرائيل تريد اغتيال ضحاياها من الشهداء 
الفلسطينيين مرتين، مرة بقتلهم وأخرى بقتل عائالتهم 
وأبنائهم«، داعيًا إلى الرد عبر »إلغاء كافة االتفاقيات معها 
بما في ذلك الوقف الفوري للتنسيق األمني، والتوجه لشن 
أوسع حملة لفرض المقاطعة والعقوبات عليها«. وسيشكل 
هذا القانون ضغطًا على السلطة الفلسطينية في حال لم 

ترد، إذ إن كافة الفصائل متضررة منه.
دوالر  مليون   127 نحو  االحتالل  سلطات  وتجمع 
تدخل  التي  البضائع  على  الجمركية  الرسوم  من  شهريًا 
إن  إسرائيل  وتقول  مرافئها.  عبر  الفلسطينية  السوق 
هذه المخصصات تشجع العنف، علما أن غالبية العائالت 
على  فقدت  أن  بعد  عليها  تمامًا  تعتمد  الفلسطينية 
األقل أحد أبنائها أو معيلها الذي قتلته أو اعتقلته سلطة 
والقدس  الغربية  الضفة  على  االستيالء  منذ  االحتالل 

الشرقية في 1967.

الماضي  مارس  في  أقر  األميركي  الكونغرس  وكان 
السلطة  إلى  المساعدة  من  قسم  بتجميد  قضى  قانونا 
عائالت  إلى  مساعدات  تدفع  ألنها  الفلسطينية 
أبيب  تل  وامتنعت  هجمات.  بارتكاب  دينوا  فلسطينيين 
السلطة  إلى  الضرائب  أموال  تسليم  عن  الماضي  في 
في  الفلسطينيين  انضمام  بعد  سيما  وال  الفلسطينية 

2011 إلى منظمة اليونسكو.

»فلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار«
الثالثاء  الفلسطينيات  آالف  شاركت  أخرى،  ناحية  من 
غزة  قطاع  بين  الحدود  على  نسائية  مسيرة  أول  في 
وإسرائيل التي ردت بإطالق النار والغاز المسيل للدموع 

ما أسفر عن إصابة العشرات منهن.
وتجمعت المشاركات في خيمة على بعد نحو 300 متر 
من السياج الفاصل مع المناطق الخاضعة لالحتالل على 
»فلسطينيات  شعار  تحت  غزة  لمدينة  الشرقية  الحدود 

نحو العودة وكسر الحصار«.
»االحتالل  إن  بيان  في  غزة  في  الصحة  وزارة  وقالت 
فعاليات  في  المشاركات  النساء  يستهدف  اإلسرائيلي 
النارية  باألعيرة  غزة  شرق  الكبرى  العودة  مسيرة 
وباالختناق«.  بجروح  منهن  العشرات  ويصيب  والغازات 
الحي  بالرصاص  أصيبوا  الجرحى  من   17 أن  وأوضحت 

والشظايا.
وقالت إحدى المشاركات وتدعى ريم أبو عرمانة )43 
بالرصاص  عاما(   15( وصال  ابنتها  قتلت  التي  عاما( 
ابنتي،  مسيرة  ألكمل  »أتيتُ  مايو   14 في  اإلسرائيلي 
أرضنا  عن  ندافع  فقط  نحن  سلمية  مسيرات  هذه 

وحقوقنا«.
وقتل 138 فلسطينيا على األقل منذ بداية التظاهرات 
االحتجاجية في المنطقة الحدودية من قطاع غزة في 30 
االحتجاجات  وبلغت  األرض.  يوم  ذكرى  بمناسبة  مارس 
األميركية  السفارة  نقل  مع  تزامنًا  مايو   14 في  ذروتها 
إلى القدس المحتلة من تل أبيب حيث قتل يومها فقط 

62 فلسطينيا.
جمعة  يوم  كل  تنظم  التي  االحتجاجات  هذه  وبدأت 
العودة  لمسيرات  العليا  الوطنية  الهيئة  بإشراف 
أكثر  منذ  المفروض  اإلسرائيلي  الحصار  برفع  للمطالبة 
من عقد على قطاع غزة وبعودة الالجئين الفلسطينيين 
الذين طردهم االحتالل من أراضيهم بعد إنشاء الكيان 

الصهيوني في 1948.

رام اهلل، فلسطين - وكاالت

السلطة تدين قرار االحتالل اقتطاع أموالها ملنع دعم األسرى والشهداء

<   جدارية في قرية أبو ديس لمروان البرغوثي القائد الفلسطيني المعتقل 

مسيرة نسائية على حدود قطاع غزة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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كالم في األرقام

سيولة نقدية تصل فرع مصرف 
الجمهورية في درنة

قالوا
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3712دوالر أميركي
1.6007يورو

1.812الجنية االسترليني
0.3656الريال السعودي
0.3733درهم إماراتي

0.2074االيوان الصيني

2018 4 يوليو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

الشهيبي،  مفتاح  البحري،  بنغازي  ميناء  إدارة  باسم  الناطق  أعلن 
البحار  نسيم  لشركة  التابعة  مون«  »سلفر  السفينة  وصول  الثالثاء  اليوم 

1460 سيارة قادمة من أوروبا. للتوكيالت المالحية على متنها 
تبدأ  السفينة  تفريغ  عملية  إن  صحفية،  تصريحات  في  الشهيبي  وقال 

بالسفينة. الخاصة  االنتهاء من اإلجراءات  فور 
متنها  على  صن«  »سلفر  السفينة  الماضي  يونيو  منتصف  في  ووصلت 

2087 سيارة مستعملة قادمة من أوروبا.
الباخرة  الماضي،  مايو  في  البحري،  البريقة  ميناء  إلى  وصلت  كما 
لصالح  مستعملة  سيارة   774 متنها  على  تحمل  التي   »Grande Sicilia«

وتجار. مواطنين 

 1460 سيارة تصل ميناء بنغازي

 مليون دينار

»إن أكبر اقتصاد في 
العالم قوي بما يكفي 
لمواجهة الضربات 
االقتصادية«

وزير التجارة األميركي 
ويلبر روس

*أكاديمي وباحث أميركي
*نقال عن موقع »بروجيكت سنديكيت«

المشكلة الرئيسية في منطقة 
اليورو هي تصحيح اختالالت 
سعر الصرف كتلك التي تؤثر 

اآلن على إيطاليا

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

ربما يقترب اليورو من أزمة أخرى. فقد اختارت إيطاليا، 
ما  اليورو،  منطقة  في  اقتصاد  أكبر  ثالث  صاحبة  الدولة 
يمكن وصفه على أفضل نحو بأنه حكومة رافضة ألوروبا. 

وال ينبغي لهذا أين يفاجئ أحدا.
فصال  كانت  إيطاليا  في  العكسية  الفعل  ردة  أن  ذلك 
رديئة  العملة  ترتيبات  من  طويلة  ملحمة  في  متوقعا 
على  ألمانيا،  المهيمنة،  القوة  تعمل  حيث  التصميم، 
تؤدي  سياسات  على  وتصر  الضرورية  اإلصالحات  عرقلة 
يبدو  خطاب  باستخدام  المتأصلة،  المشاكل  تفاقم  إلى 

وكأنه مقصود لتأجيج المشاعر.
اليورو. وكان  إيطاليا هزيال منذ إطالق عملة  أداء  كان 
ناتجها المحلي اإلجمالي الحقيقي )المعدل تبعا للتضخم( 
في  عليه  كان  الذي  المستوى  نفس  عند   2016 عام  في 

عام 2001.
لكن منطقة اليورو ككل لم تكن في حال أفضل كثيرا. 
المحلي  ناتجها  ارتفع   ،2016 إلى   2008 الفترة من  ففي 

اإلجمالي الحقيقي بما ال يتجاوز %3 في مجموعه.
وفي عام 2000، بعد عام واحد من تقديم اليورو، 
من  فقط   13% بنحو  أكبر  األميركي  االقتصاد  كان 
اقتصاد منطقة اليورو؛ وبحلول عام 2016 أصبح أكبر 
عام  في   2.4% بنحو  حقيقي  نمو  وبعد   .26% بنحو 
2017 ــ وهو ما ال يكفي لعكس الضرر الناجم عن 
ـ عاد اقتصاد منطقة اليورو  عشر سنوات من التوعكـ 

إلى التعثر مرة أخرى.
إذا كان أداء دولة واحدة هزيال، فبوسعنا أن نلوم 
هذه الدولة؛ أما إذا كان أداء العديد من الدول رديئا، 
فمن المؤكد أن النظام هو الذي يستحق اللوم. وكما 
أوضحت في كتابي »اليورو: كيف تهدد عملة موحدة 
مستقبل أوروبا«، كان اليورو نظاما مصمما للفشل 

تقريبا.
فقد انتزع من الحكومات آليات التعديل الرئيسية 
الفائدة والصرف(؛ وبدال من خلق مؤسسات  )أسعار 
المواقف  مع  التعامل  على  الدول  لمساعدة  جديدة 
المتعددة التي تواجهها، َفرَض اليورو قيودا جديدة 

وسياسية  اقتصادية  نظريات  إلى  غالبا  استندت  والتي  ــ 
ـ على العجز، والدين، بل وحتى السياسات البنيوية. مذمومةـ 

كان المفترض أن يجلب اليورو الرخاء المشترك، والواقع 
أنه فعل العكس تماما، فأبطأ النمو ونثر بذور الخالف.

خطة  إلــى  الملحة  الحاجة  على  ــدت  أك كتابي،  في 
من  األمــوال  فــرار  لمنع  الودائع،  عل  للتأمين  مشتركة 

النظام المصرفي في الدول الضعيفة.
المصرفي  االتحاد  أهمية  تــدرك  ألمانيا  أن  ويبدو 
حالها  لكن  وظيفتها،  أداء  من  الموحدة  العملة  لتمكين 
كــــان أشـــبـــه بــحــال 
أوغسطين،  القديس 
ــا رب،  الـــذي قـــال: »ي
ولكن  نقيا،  اجعلني 
فمن  ــد«.  ــعـ بـ ــس  ــي ل
ــحــاد  االت أن  الــواضــح 
الــمــصــرفــي إصـــالح 
في  تنفيذه  يــفــتــرض 
المستقبل،  في  ما  وقت 
حجم  عن  النظر  بصرف 
ــادث في  ــحـ الـ الــضــرر 

الوقت الحاضر.
المشكلة  تتمثل 
الرئيسية في منطقة العملة في كيفية تصحيح اختالالت سعر 
الحل  إيطاليا. ويتلخص  التي تؤثر اآلن على  الصرف كتلك 
التي تعاني  الضعيفة  الدول  العبء على  األلماني في وضع 
بالفعل من ارتفاع معدالت البطالة وانخفاض معدالت النمو. 
ونحن نعلم إلى أين يقودنا هذا: المزيد من اآلالم والمعاناة 

والبطالة، بل وحتى النمو األكثر تباطؤا.
فإن  المطاف،  نهاية  في  النمو  تعافى  إذا  وحتى 
المستوى  إلى  أبدا  يصل  ال  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
تعقال.  أكثر  استراتيجية  اتُِبعَت  لو  ليحققه  كان  الذي 
إلى  التكيف  أعباء  المزيد من  البديل في تحويل  ويتمثل 
األقوى  والطلب  األعلى  األجور  ظل  في  القوية،  الدول 
أنحاء  مختلف  في  الحكومية.  االستثمار  ببرامج  المدعوم 
حالة  إلى  السياسيون  القادة  ينزلق  اليورو،  منطقة 
االتحاد  في  البقاء  يريدون  فالمواطنون  الشلل:  من 
وعودة  التقشف  إنهاء  أيضا  يريدون  لكنهم  األوروبي، 
على  الحصول  يمكنهم  ال  إنهم  لهم  ويُقال  االزدهــار. 
في  الرأي  تحول  في  ينقطع  ال  أمل  وعلى  معا.  األمرين 
على  باقية  المتعثرة  الحكومات  تظل  ــا،  أوروب شمال 

الشعوب. معاناة  وتتزايد  المسار، 
أنطونيو كوستا  البرتغالي  الوزراء  رئيس  تُعَد حكومة 
فقد  النمط.  لهذا  االستثناء  االشتراكية  القيادات  ذات 
عام  في   2.7%( النمو  إلى  بالده  قيادة  تمكن كوستا من 
من   44%( الشعبية  من  عالية  درجــة  وتحقيق   )2017
من  أعلى  كان  الحكومة  أداء  أن  يعتقدون  البرتغاليين 
أنها  إيطاليا  تثبت  وربما   .)2018 إبريل  في  التوقعات 
فهناك،  تماما.  مختلف  بمعنى  كان  وإن  ــ  آخر  استثناء 
اليسار  من  كل  من  لليورو  المعادية  المشاعر  تأتي 
المتطرف  اليميني  الرابطة  حزب  وصول  ومع  واليمين. 
زعيم  سالفيني،  ماتيو  يقوم  فربما  اآلن،  السلطة  إلى 
من  النوع  ذلك  بتنفيذ  المخضرم،  والسياسي  الحزب 
أخرى  أماكن  في  المستجدون  خشي  التي  التهديدات 
تنفيذها. وإيطاليا كبيرة بالقدر الكافي، وتتمتع بما يكفي 
من خبراء االقتصاد المبدعين، إلدارة الرحيل بحكم األمر 
ــ بما يؤسس في واقع األمر لعملة مزدوجة مرنة  الواقع 

قادرة على المساعدة في استعادة الرخاء.
وهذا من شأنه أن ينتهك قواعد اليورو، لكن عبء الرحيل 
ل  الشرعي، بكل ما قد يترتب عليه من عواقب، سوف يحوَّ
شلل  على  إيطاليا  اعتماد  مع  وفرانكفورت،  بروكسل  إلى 
االتحاد األوروبي لمنع االنفصال النهائي. وأيا كانت النتيجة، 

فسوف تتضرر منطقة اليورو بشدة.
الواقع أن هذه النتيجة ليست حتمية. فبوسع ألمانيا ودول 
أخرى في شمال أوروبا أن تنقذ اليورو بإظهار قدر أعظم من 
اإلنسانية والمرونة. ولكن بعد مشاهدة الفصول األولى من 
هذه المسرحية مرات عديدة، أستطيع أن أقول إنني ال أعتمد 

على هذه الدول لتغيير سير األحداث.

جوزيف ستيجلز*

هل يمكن إنقاذ منطقة اليورو؟

منذ هجوم الجضران في 14 يونيو وحتى األربعاء

موانئ  أربعة  في  القاهرة  القوة  حالة  إعالن  بعد 
أكبر  السرير  حقل  توقف  ومع  النفطي،  بالهالل 
اإلنتاج  توقف  خسائر  ماهي  ليبيا،  في  النفطية  الحقول 
مصافي  توقف  على  ذلك  آثار  وماهي  والتصدير؟ 
التكرير، ونقص المحروقات والغاز الالزمين لالستهالك 

المحلي؟
في  المسؤولين  على  بإلحاح  نفسه  يطرح  سؤال 
جانبها  من  المؤسسة  معا،  النفط  ومؤسسة  الحكومة 
الناتجة  اليومية  الخسائر  إجمالي  تقديرات  أفصحت عن 
النوف  ورأس  السدرة  موانئ  في  اإلغالق  عمليات  عن 
من  يوميا  برميل  ألف   850 بنحو  والزويتينة  والحريقة 

الخام، وهو مايعادل نحو النفط 
20 ألف برميل يوميا من  وأضافت أيضا خسائر بنحو 
الغاز  من  يوميا  مكعبة  قدم  ماليين   710 و  المكثفات، 
الكهرباء  المستخدم بشكل أساسي في توليد  الطبيعي 
الحقول  وتزويد  والزويتينة،  بنغازي  شمال  بمحطات 

والغاز. الكهربائية  بالطاقة  نفسها 
األحد،  ليلة  صدر  بيان  في  المؤسسة  قدرت  كما 
إنتاج  بإيقاف  المرتبطة  اليومية  اإليرادات  »خسائر 
 67.4 بمبلغ  الطبيعي  والغاز  والمكثفات  الخام  النفط 
نحو  إلى  تصل  خسائر  مايعني  وهو  دوالر«،  مليون 
14 يونيو الماضي وحتى  مليار و415 مليون دوالر منذ 
إعالن  بيان  في  قالت  المؤسسة  أن  إال  األربعاء،  أمس 
اإلثنين  والزويتينة  الحريقة  ميناءي  على  القاهرة  القوة 
من  أكثر  الجضران  هجوم  منذ  الخسائر  إن  الماضي 

650 مليون دوالر.
الخسائر  إن  فالواضح  التقديرات،  كانت  وأيا 
أكبر  المباشرة  غير  الخسائر  لكن  كبيرة،  المباشرة 
بالهالل  موانئ   4 في  القاهرة  القوة  فإعالن  بكثير، 
التابعة  الشركات  على  وخيمة  عواقب  »سيخّلف  النفطي 
للمؤسسة الوطنية للنفط، واالقتصاد الوطني والشعب 
مؤسسة  بيان  حسب  والقصير«،  الطويل  المديين  على 
تعطل  عليه  سيترتب  أخرى  بعبارة  أو  نفسها،  النفط 
األمر  والكهرباء،  والغاز  النفط  لعمليات  النطاق  واسع 
على  سلبية  ومالية  اقتصادية  تبعات  له  يكون  الذي 
أرجاء  كل  في  المواطن  كاهل  وعلى  الوطني  االقتصاد 

. ليبيا
تأثير  عن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  تحدثت  فقد 
الليبية  الحقول  أكبر  السرير  حقل  إنتاج  ضخ  توقف 
 10 لها  يضح  التي  نفسها  السرير  مصفاة  على  إنتاجا، 
أالف برميل يوميا، فضال عن التأثير السلبي على توليد 
بنغازي،  وشمال  الزويتينة  كهرباء  محطات  في  الطاقة 
ميزانية  في  عجزًا  تواجه  المؤسسة  أن  إلى  مشيرة 
على  قدرتها  عدم  إلى  باإلضافة  المحروقات،  استيراد 
السائل  الوقود  باستيراد  المفقود؛  الغاز  تعويض 

الغاز بسبب إغالق الموانئ. البديل عن 
»على  اإلثنين  الصادر  بيانها  في  المؤسسة  وقالت 
المتكررة  ومحاوالتنا  التبعات  من  التحذير  من  الرغم 
الوطني(،  )للجيش  العامة  القيادة  مع  حل  إليجاد 
من  كل  في  الشحنات  تحميل  من  سفينتين  منع  تم 
الماضيين«.  اليومين  خالل  والزويتينة  الحريقة  ميناء 
سيتم  وعليه  بالكامل  ممتلئة  اآلن  »الخزانات  وأضافت 

اإلنتاج«. عمليات  إيقاف 
مؤسسة  أن  باستمرارها  ويهدد  األزمة  يفاقم  ومما 

ناقالت  كافة  طلبت  الموقتة  للحكومة  التابعة  النفط 
محاولة  أو  النفطية  الموانئ  من  االقتراب  عدم  النفط 
دخولها إال بعد الحصول على إذن منها، بحسب رسالة 
شرًقا  طبرق  من  النفطية  الموانئ  كافة  على  عممتها 

السدرة غربًا. حتى 
وجاء هذا التعميم بعد محاولة ناقلة النفط اليونانية 
ميناء  دخول  اإلثنين  صباح   »MARAL HOMER«
المخطاف  منطقة  في  توجد  حيث  النفطي،  الحريقة 
وحرس  األمنية  السلطات  أن  إال  الميناء،  من  القريبة 
بعدم  وحذرتها  االقتراب  من  منعتها  النفطية  المنشآت 

تكرار هذا األمر مرة أخرى.
ميناء  إلى  أيام  قبل  اليونانية  الناقلة  ووصلت 
بطبرق  النفطية  المنشآت  لكن حرس  النفطي،  الحريقة 
النفط  منعها، وكان مقررًا أن تحمل مليون برميل من 
الوطنية للنفط في  المؤسسة  إلى الصين لصالح  الخام 

طرابلس.
وقال مصدر مطلع من ميناء الحريقة النفطي بطبرق 
بطبرق  النفطي  الحريقة  ميناء  خزانات  إن  لـ»الوسط« 
امتألت،  قد  برميل  مليون   3.5 إلى  سعتها  تصل  التي 
اإلنتاج بنسبة  إلى تقليص  السرير  ما اضطر فنيي حقل 

جدًا. كبيرة 
النفط  لناقلة  التأخير  نسبة  أن  المصدر  وأضاف 
إلى  منبهًا  الساعة،  في  دوالر  آالف   10 من  أكثر  تتجاوز 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  تتحملها  الخسائر  هذه  أن 

الحريقة شبه متوقف. العمل بميناء  أن  حيث 
قرار  رافضة  فعل  ردود  إلى  التطورات  هذه  وأدت 
بها  معترف  غير  »حكومة  إلى  النفطية  الموانئ  تسليم 

الوطني  للمجلس  العام  المدير  تعبير  حد  على  دوليا«، 
الذي  األمين،  فضيل  واالجتماعي  االقتصادي  للتطوير 
ما  الضخ،  عن  النفط  توقف  يعني  ذلك  أن  من  حذر 

الليبي«. سيؤدي إلى انهيار أكبر في االقتصاد 
خسائر  من  »ليبيا  ماتكبدته  إلى  األمين  وأشار 
حرس  آمر  استولى  حين   ،2014–2013 عامي  في 
ومن  الجضران  إبراهيم  السابق  النفطية  المنشآت 
النفط  ضخ  إيقاف  إلى  أدى  مما  الموانئ،  على  معه 
وبدأ  دوالر،  مليار   100 أكثر  ليبيا  وفقدان  لسنوات 
حسب  الحين«،  ذلك  منذ  الليبي  االقتصاد  انهيار 

األميركية. الحرة  قناة  إلى  تصريحه 
الوطينة  المؤسسة   )...( ذلك  نريد  ال  »ونحن  وقال 
كذلك،  تبقى  أن  ويجب  واحدة  مؤسسة  هي  للنفط 
تعامل  بسبب  الموارد،  في  شح  من  تعاني  وكانت 

إيجابي«. غير  بشكل  معها  المركزي  ليبيا  مصرف 
عبد  الموقتة  الحكومة  رئيس  علق  المقابل  في 
تقسيم  إلى  تسعى  »ال  حكومته  إن  قائال:  الثني  اهلل 
وأضاف  بل  النفط«،  إيرادات  بصرف  واالنفراد  البالد 
الحكومة  إن  الثالثاء،  قرنادة  بمعكسر  اجتماع  خالل 
منابع  وتجفيف  العادل  التوزيع  »ضمان  على  حريصة 
النفط«. إيراد  من  تمول  التي  والميليشيات  اإلرهاب 

برايس«  »أويل  موقع  نشره  تقرير  توقع  حين  في 
الهالل  منطقة  في  الراهن  الوضع  استمرار  األميركي 
أطول  لفترة  النفطي  اإلنتاج  واضطراب  النفطي، 
على  بالضغط  ينذر  ذلك  أن  من  محذرا  المتوقع،  من 
العالمية، في وقت تشهد فيه األسواق عجزا  اإلمدادات 
أزمة  إلى  سيتحول  أنه  يبدو  أمر  وهو  اإلمدادات،  في 

. حقيقية
النفط  أسواق  بمتابعة  المعني  الموقع،  ولفت 
ليبيا،  في  التصدير  موانئ  أكبر  خروج  إلى  العالمية، 
رأس النوف والسدرة، من الخدمة منذ أيام، إثر اندالع 
ابراهيم  وقوات  الليبي  الجيش  قوات  بين  اشتباكات 
خزانين  تدمير  عن  أسفرت  اشتباكات  وهي  الجضران، 

450 ألف برميل من اإلنتاج اليومي. للنفط، وخسارة 
قال  بل  فقط،  ليبيا  على  األمر  تأثير  يقتصر  ولم 
استجابت  الدولي  الصعيد  على  األسعار  إن  الموقع 

متواضعة. الخام  تداوالت  وجاءت  لألنباء، 
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البريطانية  التجارة  غرف  حذرت 
»شارف  الشركات  صبر  أن  من  الثالثاء 
الحكومة  إحراز  عدم  بسبب  النفاد«  على 
تقدمًا في المحادثات حول »بريكست«.

وأصدر اتحاد غرف التجارة البريطانية، 
أنحاء  في  الشركات  آالف  يمثل  الذي 
البالد، بيانا قبل االجتماع الوزاري الحاسم 
»بريكست«  بشأن  ماي  ستعقده  الذي 

هذا األسبوع في منتجعها الريفي.
الجمعة، مع وزارتها  وتجتمع ماي غدا 
المنقسمة على نفسها في منتجع تشيكرز 
لتسوية  محاولة  في  لندن  الريفي شمال 
االقتصادية  العالقات  حول  الخالفات 
بعد  األوروبي  واالتحاد  بريطانيا  بين 
أشهر  تسعة  من  أقل  قبل  »بريكست« 
من خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 

في 29 مارس العام المقبل.
ودعا االتحاد السياسيين إلى »التوقف 
بالوضوح  الحكومة  وطالب  الشجار«  عن 
التي  الرئيسية  النقاط  من   24 بشأن 
الضرائب  فيها  بما  الشركات  تُقلق 
والرسوم والتعريفات والرسوم الجمركية 
الخروج  تلي  التي  الفترة  وضوابط 

البريطاني من االتحاد األوروبي.
وقال المدير العام التحاد غرف التجارة 
»اآلن  بيان  في  مارشال  آدم  البريطانية 
المملكة  خروج  قبل  الوقت  نفاد  ومع 
المتحدة من االتحاد األوروبي، يصل صبر 

أن  »مؤكدًا  حده  إلى  األعمال  أوساط 
الشركات انتظرت بصبر طوال عامين«.

أن  في  الحق  كل  »للشركات  وأضاف 
تعبر عن استيائها في الوقت الذي أصبح 
العملية  األسئلة  أن  تمامًا  الواضح  من 
ومعيشة  تنافسيتها  على  تؤثر  التي 
ماليين األشخاص، ال تزال دون إجابات«.
وتابع »قبل أقل من تسعة أشهر من 

يوم الخروج من االتحاد األوروبي، ال نزال 
التي  األجوبة  تقديم  من  كثيرًا  بعيدين 
الذي  كاليوم  تمامًا  الشركات  تحتاجها 
البريطاني  الخروج  على  االستفتاء«  تلى 

في العام 2016.
وزير  دعا  ماي،  مع  االجتماع  وقبل 
مخاوف  أخذ  إلى  هاموند  فيليب  المالية 

الشركات على محمل الجد.
التي  الشركات  آراء  أن  »أعتقد  وصرح 
تعتبر المصدر الرئيسي للوظائف والثروة 
تؤخذ  أن  يجب  بالدنا،  في  واالزدهار 

دائمًا في االعتبار«.
وأضاف »علينا أن نستمع إلى ما تقوله 
لنا الشركات ونضمن أن يخدم بريكست 

احتياجات الشركات«.
زمالئي  على  قائاًل»سأعرض  وأكد 
تقييم  الجمعة،  حكومتنا  مناقشات  خالل 
التوجهات  مختلف  لتبعات  الخزانة  وزارة 
رئيسة  لكن   )...( المحتملة  المستقبلية 
الوزراء قالت إننا ال نستطيع التعليق علنا 
نقاشات  بسببها  نخوض  مسالة  حول 

مكثفة مع محاورينا األوروبيين«.
كبرى  حذرت  األخيرة  األسابيع  في 
»إيرباص«  وهي  األوروبية  الشركات 
أن  من  و»سيمنز«  دبليو«  إم  و»بي 
»بريكست« قد يعني سحب استثماراتها 
آلالف  تهديدًا  يشكل  ما  بريطانيا،  من 

الوظائف.
 2016 يونيو  في  بريطانيا  وصوتت 
أن  إال  األوروبي،  االتحاد  من  للخروج 
منذ  يحاولون  الجانبين  من  السياسيين 

 امتالء خزانات ميناء الحريقة النفطي 
وسعتها تصل إلى 3.5 مليون برميل

450 ألف برميل خسائر تدمير خزانين 
للنفط في ميناء رأس النوف

بينها  الضرائب في خمس دول، من  أعلنت هيئات 
تشكيل  المتحدة،  والمملكة  وكندا  المتحدة  الواليات 
مجموعة مشتركة للتعاون وتبادل المعلومات من أجل 
الدول  بين  األموال  وغسل  الضريبي  التهرب  مكافحة 

وعلى الصعيد العالمي.
غلوبال  أوف  تشيفز  »جوينتس  مجموعة  وتضم 
هيئات  من  مسؤولين   )5 )جاي  إنفورسمنت«  تاكس 
والمملكة  وهولندا  وكندا  أستراليا  من  متخصصة 
»فرانس  وكالة  حسب  المتحدة،  والواليات  المتحدة 

برس«.
وتم تشكيل المجموعة بدعوة من منظمة التعاون 
والتنمية االقتصادية في أوروبا لتعزيز مكافحة التهرب 

الضريبي بحسب وكالة العائدات في كندا.
وتهدف المجموعة إلى »تشكيل هيئة دولية لتطبيق 
القانون من خالل تبادل البيانات والمعلومات وتحسين 
القدرة من خالل مقاربات جديدة، باإلضافة إلى القيام 
بعمليات مشتركة«، بهدف مالحقة »األشخاص الذين 

يسهلون ارتكاب جنح متعلقة بالضرائب في الخارج«.
وأعلنت وكالة العائدات في بيان، الثالثاء، أن خبراء 
للمجموعة  األول  االجتماع  خالل  أعدوا  الخمس  الدول 
الجرائم  لرصد  وطرقًا  »خططًا  الماضي  األسبوع 
اإللكترونية واألشخاص الذين يسهلون ارتكاب الجنح 

عبر الدول«.
نقاشاتهم  المجموعة  أعضاء  يواصل  أن  ويفترض 
الهاتفية  الدائرة  عبر  فصلية  اتصاالت  خالل  من 
المغلقة وأيضًا خالل اجتماع في 2019 لمنتدى منظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية في أوروبا حول الضرائب 

والجنح.
الجنائي في مصلحة  التحقيق  وصرح مسؤول هيئة 
يمكننا  »ال  بالقول:  فورت  دون  األميركية  الضرائب 
االستمرار بالعمل كالسابق وعدم تقاسم أي معلومات 
مع سائر الدول، بينما أفراد العصابات والمتهربون من 
الضرائب يتالعبون بالنظام ويستغلون ثغراته لربحهم 

الشخصي«.
إلغاء  إلى   )5 )جاي  مجموعة  »تهدف  قائاًل:  وتابع 
الدول  لكل  األفضل  الممارسات  من  واإلفادة  الحواجز 
وقادرة  رائدة  عمالنية  مجموعة  تصبح  وأن  األعضاء 
على ممارسة ضغوط على المجرمين الدوليين بفضل 

سبل لم يكن لدينا وصول إليها قباًل«.
لوكالة  العامة  المديرة  شاربونو،  جوان  وأكدت 
مكافحة  هو  أيضًا  الهدف  أن  كندا،  في  العائدات 
»الجرائم اإللكترونية عبر استخدام عمالت افتراضية«.

إجراء  الماضي  مايو  في  البريطاني  البرلمان  وأقر 
ضمن  الضريبية  المالذات  في  التعتيم  لمكافحة 
المملكة المتحدة من خالل إرغام أراضيها ما وراء البحار 
على التصريح علنًا عن هوية مالكي الشركات المسجلة 

فيها.
بعد  الثانية  المرتبة  في  المتحدة  الواليات  وتحل 
المصرفية،  للسرية  العالمي  التصنيف  في  سويسرا 
التي غالبًا ما ترتبط بغسل األموال، كما أعدته منظمة 
ما  حسب  الحكومية،  غير  نتوورك«  جاستيس  »تاكس 

ورد بتقرير وكالة »فرانس برس«.

»جاي 5 « مجموعة دولية للتعاون
 ضد التهرب الضريبي وغسل األموال

وسط خالفات مع وزرائها وغضب الشركات البريطانية

ماي ترأس اجتماعا حاسما للحكومة البريطانية غدا بشأن »بريكست«

<  تيريزا ماي

بنغازي، طرابلس ـ الوسط

لندن ـ الوسط

4 1 مليار دوالر خسائر وقف إنتاج وتصدير النفط
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ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوع أمس األربعاء، متعافية 
من أدنى مستوى في سبعة أشهر الذي المسته في الجلسة السابقة، مع تراجع 

الدوالر الذي عزز الطلب على المعدن األصفر.
لألوقية  دوالر   1260.06 إلى   0.6% الفورية  المعامالت  في  الذهب  وزاد 
دوالر   1261.10 عند  أسبوع  في  له  مستوى  أعلى  المس  بعدما  )األونصة(، 

لألوقية، حسب وكالة »رويترز«.
وصعد المعدن األصفر أكثر من 20 دوالرا مقارنة مع المستوى المتدني الذي 
بلغه يوم الثالثاء عند 1237.32 دوالر لألوقية، وهو أضعف مستوى له منذ 12 
 0.6% أغسطس  تسليم  اآلجلة  األمريكية  العقود  في  الذهب  وارتفع  ديسمبر. 
إلى 1261.30 دوالر لألوقية. وانخفض مؤشر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة 

األمريكية أمام سلة من ست عمالت كبرى، بنسبة %0.3 إلى 94.421 .

 اإلمارات: تشغيل أول مفاعالتها النووية قبل نهاية 2019صعود الذهب مع تراجع الدوالر
النووية  مفاعالتها  أول  أن  اإلمــارات  أعلنت 
 2019 نهاية  بين  الخدمة  سيدخل  األربــعــة 
2020، بعدما قالت في السابق إن إنتاج  ومطلع 
في  سيبدأ  المفاعل  هذا  من  النووية  الطاقة 

.2018
يساهم  أن  ــى  إل ــارات  ــ اإلم دولـــة  وتتطلع 
إنتاج  في   2020 العام  بحلول  النووي  البرنامج 

25 % من حاجتها من الكهرباء. نحو 
النووية  للطاقة  »اإلمـــارات  مؤسسة  وأكــدت 

للمشروع،  المشغلة  األربعاء،  أمس  السلمية«، 
حسبما نقلت عنها وكالة األنباء الرسمية، »اكتمال 
تمهيدًا  األولــى  المحطة  في  اإلنشائية  األعمال 
2019 ومطلع  نهاية  التشغيلية  العمليات  لمرحلة 

2020«، وفقًا لوكالة »فرانس برس«.
الماضي  مارس  في  أعلنت  اإلمــارات  وكانت 
أن  على  المفاعل  هذا  في  البناء  أعمال  اكتمال 
منه  النووية  الطاقة  توليد  وبدء  تشغيله  يتم 

الالزمة لذلك. الرخصة  بعيد إصدار 

خارطة النفط الليبي: التكرير واملصافي والبتروكيماويات )2 ـ 2(

السعر بالدوالرنوع الخام

77.82برنت

73.88غرب تكساس

73.59دبي

74.62سلة أوبك

75.23أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

2018 4 يوليو   * أسعار األربعاء 

على هامش تجدد الصراع حول »قوت الليبيين«

* خبير نفطي ليبي

دخل النفط مجددًا دوامة انقسام المؤسسات الليبية، بعد أن سلَّمت 
القيادة العامة للجيش موانئ ومنشآت النفط في منطقة الهالل النفطي 

إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة، التي أوقفت تحميل 
الناقالت المتعاقد معها من قبل مؤسسة النفط في طرابلس المعترف 

بها دوليًا.
األمر الذي تصاعد هذا األسبوع بإعالن القوة القاهرة على ميناءين 

جديدين هما الحريقة والزويتينة، باإلضافة إلى موانئ السدرة ورأس 
النوف التي فرض عليها حالة القوة القاهرة منذ هجوم قوات الجضران 

على المنطقة. ودون معرفة البنية التحتية لصناعة النفط والغاز 
ومكونات هذه الصناعة، كيف بدأت ثم تطورت على مدى عقود، وما هي 
الشركات األجنبية العاملة في ليبيا، ال يمكن تقدير حجم اآلثار السلبية 
للصراع الذي اشتعل منذ 14 يونيو الماضي وحتى اآلن، وال كشف أبعاد 
المصالح التي تذكي هذا الصراع. لذا نواصل في هذا العدد نشر الجزء 
الثاني من خارطة النفط الليبي: التكرير والمصافي والبتروكيماويات.

مصفاتا  زالت  وال  الليبي.  التواجد  عن  بعيدة 
جنيف و هامبورج تعمالن بينما توقفت مصفاة 
كريمونة للمصاعب المالية التي واجهتها. ينتج 
مجمع مرسى البريقة للكيماويات سماد اليوريا 
و مادتي الميثانول واألمونيا، ويستغل المصنع 
الغاز الطبيعي المنتج من حقول شركة سرت، 
كما نشير إلى معملي فصل المكثفات عن الغاز 
في كل من مرسى البريقة و الزويتينة، اللذين 
كميات  مع  النافتا  مكثف  من  كميات  ينتجان 
المسال(و  البترول  )غاز  الطهي  غاز  من  أخرى 
الذي يستعمل محليا. بالنسبة لمصنع »اليوريا« 
فقط ـ وليس الميثانول ـ فقد تم إدخال شريك 
في  الرائدة  النرويجية  يارا  شركة  وهو  أجنبي 
صناعة األسمدة عالميا، وفقا للشروط نفسها 

التي طبقت مع شركة رأس النوف.

محاربة أوروبية للصناعة الليبية
يمكن  كيف  هو:  المهم  السؤال  ويبقى 
لصناعة المصب في ليبيا أن تتحسن و ماهي 
آفاق تطورها؟ كما الحظنا فإن صناعة التكرير 
و البتروكيماويات أنشئت في ليبيا تحت ظل 
القطاع العام المتمثل أوال في قطاع الصناعة، 
النفط ممثال  قطاع  إلى  نقله  ثم جرى  و من 
ويمكن  للنفط.  الوطنية  المؤسسة  في 
القول إن الفكر االستراتيجي في هذا التوجه 
الظروف  ليساير  أخرى  إلى  مرحلة  من  انتقل 

المحيطة بالصناعة النفطية العالمية.
ففي السبعينيات تركز التفكير الليبي على 
و  النفطية،  الثروة  على  قيمة  إضافة  كيفية 
يحقق  ما  منها  جزء  تصنيع  بمحاولة  ذلك 
في  األمن  تحقيق  و  االقتصاد  في  التنويع 
ناحية اإلمدادات المحلية خصوصا مع التوسع 
األسعار  فورة  صاحب  الذي  الكبير  اإلنمائي 
دول  في  مطابقا  كان  التوجه  هذا  النفطية. 
انغمست  »التي  الجزائر  و  كالسعودية  أخرى 
الملكية  ذي  الثقيل  التصنيع  برامج  في  أكثر 

العامة وفقا للنموذج السوفييتي«.
أوروبا  ومحاربة  األسعار  انهيار  دفع  وقد 
من  جديد  باتجاه  ليبيا  في  الوليدة  الصناعة 
الصناعة  في  التوسع  تجميد  هو  و  التفكير، 
إنجازه  ماتم  على  الحفاظ  مع  التكريرية، 
وتسييره باألدوات الممكنة خصوصا في ظل 
حصار تكنولوجي على قطع الغيار المستعملة 
في  الفكر  من  األخيرة  الموجة  الصناعة.  في 
مشاريع  من  للتخلص  اتجهت  المجال  هذا 
مشاريع  على  تدل  وهي  األبيض«  »الفيل 
تكلفة  ذات  قرن  ربع  منذ  أنشئت  ضخمة 
و  ضخمة  بعمالة  ومثقلة  عالية  تشغيلية 

اقتصادياتها ضعيفة.

عوامل األزمة
في  باألزمة،  اليوم  الوضع  وصف  يمكن 
الطلب  في  حاد  تزايد  ـ  اآلتية:  العوامل  ظل 
على  الحكومي  الدعم  نظام  تحت  المحلي 
المواصالت  قطاعات  في  النفطية  المنتجات 
قدرة  من  أكثر  الصناعة  و  الكهرباء  وتوليد 

المصافي المحلية على الوفاء به.
ـ تخلف تكنولوجي كبير في المعدات ناتج 
بسبب  الصيانة  قلة  من  طويلة  سنين  عن 
مع  العمالة  عدد  وتضخم  الدولية،  العقوبات 

إنتاجية ضعيفة.
ـ عجز الدولة ممثلة في المؤسسة الوطنية 
في  ضرورية  تحسينات  تمويل  عن  للنفط 

المصافي القائمة.
ـ فشل في توجه المشاركة األجنبية سواء 
منها تلك التي تحققت، وأفضت إلي مقاومة 
مرسى  و  النوف  رأس  في  كبيرة  عمالية 
المشاركة  اقتراح  أم لم تتحقق مثل  البريقة، 
أو  االيثيلين،  مصنع  في  كيميكلز«  «دو  مع 

المشاركة مع »فيتول« في مصفاة الزاوية.
ويبقى أن الخيارات صعبة، و أن التوجه إلى 
إقامة مصاف جديدة من قبل بعض الصناديق 
االستثمارية الحكومية مثل »صندوق اإلنماء« 
قد يثبت استمرارا لألزمة و ليس حلها إذا لم 
الخام  بيع  أسعار  هي:  مبدئية  مسائل  تحل 
للمصافي، أسعار بيع المنتجات محليا و دوليا، 
من  التأكد  الحكومي،  الدعم  تمويل  طريقة 

قيمة االسواق الخارجية.

القيمة  عديمة  سلعة  الخام  النفط 
نفطية  منتجات  واشتقاق  تكريرها،  دون 
والمعدات  األجهزة  في  لالستخدام  صالحة 
ووفقًا  اليومية.  حياتنا  في  المستخدمة 
الحرق  من  تبدأ  التي  االستغالل  لعمليات 
التحويل  عمليات  أو  الطاقة  على  للحصول 
فإن  واألسمدة  البالستيك  مثل  أخرى  لسلع 
لتقنية  وفقًا  الحاجة  يلبي  نفطي  منتج  كل 

استخدام معينة.
أو  النفطية  المنتجات  فإن  العموم  وفي 
في  إال  بعضها  محل  إحاللها  يصعب  الغازية 
الغاز  إحالل  مثل  ومحدودة  معينة  حاالت 
توليد  محطات  في  الديزل  محل  الطبيعي 
التوربينات  يعرف  فيما  الكهربائية،  القدرة 
النفط  ثنائية االستخدام. و نظرا ألن برميل 
النفطية  المنتجات  من  متفاوتة  نسبا  يحوي 
األقل  الثقيلة  السوداء  للمنتجات  أكثر  تميل 
طلبا في السوق، وتخف في المنتجات البيضاء 
التكرير  عمليات  فإن  السوق  في  طلبا  األكثر 
المنتجات  على  الحصول  تعظيم  تحاول 
عادة  يعوضها  إضافية  بتكلفة  ولو  البيضاء 

الفرق في قيم المنتجات بالسوق.
المنشأ  أميركية  غربية  صناعة  التكرير 
النفط  تسويق  في  القديم  النموذج  وكان 
مراكز  إلى  الخام  النفط  شحن  على  يعتمد 
ومن  أوروبا(  و  )أميركا  الغرب  في  التكرير 
النامية  إلى األسواق  المنتجات  إرجاع  ثم يتم 
بما فيها تلك المنتجة للنفط. طبعا كان هذا 
يتم باالرتكاز على التفوق التكنولوجي العالي 
للتكنولوجيا  الغربية مع احتكار نسبي  للدول 
لدولة  التكاليف  باهظة  االختراع  حقوق  في 

نامية.
معه  تغيرت  حدثا  مهمان  تطوران 
التطور األول كان مبكرا مع  متغيرات كثيرة، 
 ، السبعينيات  في  أوبك  منظمة  نجم  صعود 
لتمويل  الكافية  السيولة  معه  توفرت  حيث 
على  تعتمد  كبيرة  تكرير صناعية  مشروعات 
 ، الخام  المادة  رخص  في  النسبية  الميزة 
روح  بتصاعد  أيضًا  مدفوعًا  التطور  هذا  كان 
ألفكار  براعم  وتكون  سياسية  استقاللية 
من  االستراتيجي  االكتفاء  و  القومي  األمن 
الدول  مع  المواجهة  في  النفطية  المنتجات 

الغربية المستهلكة للنفط.
هو  أوروبا  في  خصوصا  الثاني  التطور 
ارتفاع ما يسمى الوعي البيئي أو الهلع البيئي 
فرض  الذي  األخرى،  المسميات  بعض  في 
مستعملي  على  عالية  تلكفة  ذات  قوانين 
أم مستهلكين،  كانوا مصنعين  النفط سواء 
صناعة  جمود  ظاهرة  خلقا  تطوران  وهما 
الصناعة  هجرة  وجزئيا  أوروبا  في  التكرير 
كثيفة الطاقة إلى أماكن أكثر اقتصادية التي 

بدأت بصناعة التكرير.

صناعة التكرير: تاريخيا و مستقبال
بدأت صناعة التكرير في ليبيا بإنشاء مصفاة 
النفطية  البريقة  مرسى  مدينة  في  صغيرة 
باالشتراك  يوميا  برميل  آالف   10 بطاقة 
»إسو«  شركة  وقتها  األجنبي  المشغل  مع 
األمريكية. ولم تكن هذه المصفاة موضوعة 
ما  بقدر  نفطية  صناعة  تطوير  خطة  ضمن 
كانت مساعدة من الشركة المشغلة )هدية(، 
و كان يقصد بها تسهيل العمليات المحتاجة 
في  للشركة  النفطية  المنتجات  من  لكميات 
منطقة شبه معزولة تفتقد حينها إلى شبكات 

توزيع المحروقات أو الكهرباء.
بداية  في  النفط  أسعار  ارتفاع  وساهم 
في  أوبك  منظمة  نجم  بزوغ  مع  السبعينيات 
حاجز  كسرت  التي  المالية  المقدرات  توفير 
العجز عن االستثمار المحلي و تم وضع خطة 
على  مبنية  ليبيا  في  النفط  صناعة  لتطوير 
مجال  واقتحام  التكرير  قطاع  في  التوسع 
هنا  النظر  وبغض  البتروكيماويات،  صناعة 
هذا  لمثل  مصاحبة  سياسية  عوامل  أي  عن 
منتجة  دول  عدة  في  انتشر  الذي  التوجه 
فإنه  الجزائر،  و  السعودية  فيها  بما  للنفط 
عن  العالمية  الشركات  إلحجام  فعل  رد  كان 
الدول  في  صناعية  قطاعات  في  االستثمار 
و  قوتها  ستهدد  أنها  حينها  رأت  المنتجة 
تسعير  قرار  انتزاع  بعد  خصوصا  سطوتها 

النفط منها.
التجربة كانت في الواقع مريرة، و ظهرت 
تحديات كبرى في الطريق، لكن دوال محدودة 
فقد  الصعوبات،  هذه  من  النفاذ  استطاعت 
و  النفطية،  األوروبية  الصناعة  ثائرة  ثارت 
فرضت قانون ضرائب ضد اإلغراق للمنتجات 
البتروكيماوية اآلتية من دول الشرق األوسط 
كما  ليبيا.  ضمنها  من  و  أفريقيا،  وشمال 
مواصفات  بفرض  األوروبية  الدول  قامت 

النفطية  المنتجات  على  التكلفة  عالية  بيئية 
المصافي  في  االستثمار  إعادة  إلى  أدى  مما 
نفذتها  حين  وفي  المواصفات،  بهذه  للوفاء 
التمويل  توفر  بسبب  األوروبية  المصافي 
المنتجة  الدول  مصافي  تعثرت  الالزم، 
للنفط التي ما صدقت ووفرت تكاليف إنشاء 

المصافي بتقنيات قديمة.
جزئيا  نجحت  قد  ليبيا  نعتبر  أن  يمكن 
أكملت  حيث  المختنق،  هذا  من  النفاذ  في 
على  معتمدة  المصافي،  من  شبكة  بناء 
تحتاجه  بما  المحلية  السوق  تزويد  عاملين: 
إلى  المتبقي  تصدير  و  نفطية،  منتجات  من 
السوق  احتياجات  وتزايدت  الدولية.  األسواق 
بشكل  السيارات  بنزين  من  أساسا  الليبية 
ليبيا  أصبحت  إنتاجه  محدودية  ومع  كبير 
المصافي  تغطي  حيث  منه  كبيرا  مستوردا 
المحلي على  الطلب  %20 فقط من  الوطنية 
األساسي  المحلي  المصدر  ويأتي  البنزين. 
الزاوية  مصفاة  من  السيارات  بنزين  من 
واليوم  السدرة  خام  الماضي  في  كررت  التي 
تكرر خام الشرارة، الذي يرتبط معها بشبكة 

أنابيب من الحقل.
المصافي  أقدم  من  تعد  الزاوية  مصفاة 
تبلغ  و  البريقة،  مرسى  مصفاة  بعد  المحلية 
طاقتها التكريرية 120 ألف برميل يوميا من 
شركة  اليوم  عليها  تشرف  الخفيف،  الخام 
للمؤسسة  بالكامل  ممملوكة  مستقلة 
الوطنية للنفط و تحولت إلى مركز صناعات 
محركات  لزيوت  مصنع  ففيها  نفطية، 
السيارات ووحدة إسفلت، و هي ميناء لتصدير 
المنتجات  الستقبال  كذلك  و  الشرارة،  خام 
أو من  الخارج  المستوردة سواء من  النفطية 

مصافٍ محلية أخرى.
الثالثة  المصفاة  هي  النوف  رأس  مصفاة 
أكبر  من  وتعتبر  الزمني،  الترتيب  حيث  من 
المصافي الليبية من ناحية الطاقة اإلنتاجية 
حيث تبلغ قدرتها 220 ألف برميل يوميا، وقد 
السرير  خام  لتكرير  أساسا  المصفاة  صممت 
تقوم  ولكنها  الخليج،  قبل شركة  المنتج من 
اليوم بتكرير مزيج من خامي مسلة و السرير 

من إنتاج شركة الخليج العربي.
في  النوف  رأس  مصفاة  أقيمت  وقد 
بالقرب  النفطي  الهالل  في  نائية  منطقة 
المقام  الخام  لتصدير  النوف  رأس  ميناء  من 
اليوم  انتقل  الذي  موبيل،  شركة  من  أساسا 
مع  المؤسسة  )تحالف  الهروج  شركة  إلى 
في  تقع  كور-وينترشل(،  بتروكندا-سن 
و  جواد  بن  مدينتي  بين  المسافة  منتصف 
لتكون  المصفاة  وصممت  البريقة.  مرسى 
قلب مجمع بتروكيماوي كبير ينتج ما يسمى 
صناعات  في  المستخدمة  باألوليفانات 
والمنتجات  الصناعي،  والمطاط  البالستيك 
األساسية هي اإليثيلين، والبروبلين، وخليط 
مصنع  ويوجد  الحراري،  البنزين  وأخيرا  ك4، 
»طاقة  إيثلين  بالبولي  الالحقة  للمنتجات 

مصنع اإليثيلين 1000 طن يوميا«.
من  مجموعة  حلم  المجمع  هذا  وكان 
أن  تصوروا  الذين  الليبيين  المهندسين 
المتوسط  البحر  في  إقليميا  مركزا  يكون 
يكون  أن  الرؤية  كانت  و  للبتروكيماويات، 
أرباح  من  نفسه  يمول  تجاريا مستقال  جسما 
البيع أو الشراكة مع شركة عالمية متخصصة 
في  السعودية  للتجربة  وفقا  المجال  في هذا 
سابك.  بمنظومة  عنه  تفرعت  ما  و  الجبيل 
وتعد مصفاة رأس النوف مصدرا هاما لمنتجي 
المستخدمين  الثقيل،  الوقود  زيت  و  الديزل 
المصانع  و بعض  الطاقة  توليد  في محطات 

خصوصا في المنطقة الشرقية،
حيث  السيارات  بنزين  تنتج  ال  وهي 
لبنزين  الرئيسي  المصدر  النافتا  تستخدم 
وقد  االيثيلين،  مصنع  لتغذية  السيارات 
الحصار  هما  بتطورين  سلبيا  المصنع  تأثر 
األمريكي على ليبيا، و المنافسة الشرسة من 
ويجري  األوروبية.  البتروكيماوية  الصناعة 
تصدير باقي المنتجات إلى األسواق العالمية 
باستثناء  البتروكيماوية،  المنتجات  فيها  بما 
اإليثيلين الذي يستخدم جزء منه في المجمع 
نفسه، أو في مجمع الـ»بي في سي« في أبو 

كماش.
وفي سنة 2008، جرى قبول أول مشاركة 
أجنبية في صناعة المصب في ليبيا، بعد بيع 
لشركة  النوف  رأس  مصفاة  ملكية  من  جزء 
شركة  وتأسست  الغرير،  شركة  هي  إماراتية 
ليبية إماراتية مشتركة إلدارة المصفاة فقط 

وليس باقي المجمع البتروكيماوي.
أن  الصفقة  لهذه  المعلن  الهدف  وكان 
يستثمر الشريك األجنبي في تحديث المصفاة، 
و يحولها إلى مشروع تجاري رابح تفصل فيه 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  و ملكية  إدارة  عن 
السوق  بتزويدات  األجنبي  الشريك  التزام  مع 
و  الوطنية  العمالة  على  الحفاظ  و  المحلية 

بين  اندلعت  التي  األسعار  حرب  وبعد 
أعضاء منظمة أوبك في منتصف الثمانينيات، 
العالم،  في  السوقية  حصتها  انحسار  و 
على  األمريكي  الحصار  عامل  إلى  باإلضافة 
الدولة  اتجهت  الليبية،  النفطية  الصادرات 
النفط  مصبات  في  تكرير  نظام  بناء  إلى 
بشركة  حاليا  المعروفة  أوروبا  في  الليبي 
نفط  مصفاة  بشراء  بدأ  الذي  أويل«،  »تام 
80 ألف برميل يوميا(  في كيرمونة ايطاليا ) 
برميل  الف   50( بسويسرا  جنيف  ومصفاة 
برميل  الف   110( هامبورج  ومصفاة  يوميا( 

يوميا( في ألمانيا.
استقبال  الثالث على  المصافي  وقد عملت 
)السدرة– الخام  النفط  من  كميات  تكرير  و 
البريقة( وتوزيعها عن طريق شركة »تام أويل« 
ومحطاتها في السوق األوروبية، وكانت عامال 
كانت  أسواق  واختراق  استرجاع  في  مساعدا 

عن  اليوم  متوقفة  المصفاة  أن  إال  تدريبها، 
العمل، نظرا للظروف السياسية التي تمر بها 
البالد، و الخالف بين العنصر الوطني والشريك 

األجنبي فيما يخص إدارة المصفاة.

مصفاتا السرير وطبرق
وطبرق  السرير  هما  الباقيتان  المصفتان 
تنتجه  الذي  السرير  بخام  تزودان  اللتان 
شركة الخليج العربي، وترتبطان بخط أنابيب 
بطاقة  السرير  مصفاة  وتعمل  للتزويد. 
إنتاجية 10 آالف برميل يوميا، وهي مخصصة 
بحاجياتها  الشرقي  الجنوب  منطقة  لتزويد 
من المحروقات، و خصوصا بنزين السيارات، 
طبرق  لمصفاة  اإلنتاجية  القدرة  تبلغ  فيما 
تعمل  وهي  يوميا،  برميل  ألف   20 االنتاجية 
األخضر  الجبل  و  الشرق  مناطق  تزويد  على 

ببعض حاجياتها من المحروقات.

د. محمد أحمد*

<  سهيل المزروعي
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ارتفاع النفط مع تعطل 
إمدادات ليبيا وكندا

»أرامكو« تعدل املرجع التسعيري 
لشحنات النفط السعودية

 .. وقطر تخفض أسعار 
بيع النفط آلسيا في يونيو

ارتفعت أسعار النفط بعدما أعلنت ليبيا حالة القوة القاهرة في 
بعض صادراتها من الخام، بينما ساهم فقد إمدادات كندية في 
الخام األمريكي ألعلى مستوى في ثالثة أعوام ونصف  رفع سعر 

العام.
دوالر   74.84 إلى   1.2% أو  سنتا   90 األميركي  الخام  وقفز 
يقلص  أن  قبل   ،2014 نوفمبر  منذ  أعلى مستوى  وهو  للبرميل 
80 سنتا،  زيادة قدرها  74.74 دوالر مسجال  إلى  مكاسبه ليصل 
إلى  ليصل  سنتا   50 برنت  مزيج  العالمي  القياس  خام  وارتفع 

77.80 دوالر للبرميل.
البالغة  الكندية  النفطية  الرمال  منشأة  في  اإلنتاج  وتضرر 
طاقتها 360 ألف برميل يوميا في سينكرود قرب فورت مكموري 
المرجح  ومن  الماضي  الشهر  كهربائي  عطل  نتيجة  بألبرتا 
تراجع  في  يساهم  قد  مما  يوليو  توقفها طوال شهر  يستمر  أن 

المخزونات األميركية.
تراجعت  األميركية  الخام  مخزونات  أن  لـ»رويترز«  مسح  وقدر 
لألسبوع الرابع على التوالي بنحو 3.3 مليون برميل في األسبوع 

المنتهي في 29 يونيو.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة 
عنه  نتج  مما  اإلثنين،  والحريقة  الزويتينة  ميناءي  تحميالت  في 

خسائر في اإلنتاج بلغ إجماليها 850 ألف برميل يوميا.
وقال كبير محللي السوق في»إف.إكس.تي.إم« للسمسرة في 
على صعود  يراهنون  من  أن  »يبدوا  اآلجلة حسين سيد  العقود 
من  النفط  صادرات  ليبيا  أوقفت  بعدما  للسوق  عادوا  النفط 

ميناءين رئيسيين«.
فسيكون  السوق  إلى  سريعا  ليبيا  نفط  يعد  لم  »إذا  وتابع 
اختبارا مهما لطاقة أوبك الفائضة السيما في ظل توقعات بتراجع 

إنتاج فنزويال وإيران بشكل كبير خالل الشهرين المقبلين«.
أن  اإلثنين  نتائجه  ونشرت  »رويترز«  أجرته  مسح  وأظهر 
مليون   32.32 )أوبك( ضخت  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة 
برميل يوميا في يونيو، بزيادة 320 ألف برميل يوميا عن مايو. 

وإجمالي اإلنتاج في يونيو هو األعلى منذ يناير 2018.
إنها  الثالثاء،  )أدنوك(،  الوطنية  أبوظبي  بترول  وقالت شركة 
تستطيع زيادة اإلنتاج هذا العام بمئات اآلالف من البراميل يوميا 

إذا اقتضت الحاجة.

قررت  إنها  األربعاء،  أمس  السعودية،  »أرامكو«  شركة  قالت 
تعديل مرجعها التسعيري لشحنات النفط الخام إلى آسيا، لتؤكد 

بذلك تقريرًا نشرته »رويترز« في وقت سابق.
تقييمات  متوسط  هو  لـ»أرامكو«  التسعيري  المرجع  وكان 
خامي دبي وعمان على منصة »بالتس«. أما المعادلة السعرية 
بداًل  للطاقة،  دبي  بورصة  في  عمان  خام  فستستخدم  الجديدة 
عن خام عمان على منصة »بالتس« بدءًا من األول من أكتوبر، 

بحسب ما ذكرته الشركة السعودية.
كانت ثالثة مصادر تجارية قالت لـ»رويترز« في وقت سابق إن 
»أرامكو« ستغير المعادلة السعرية المستخدمة لتسعير مبيعاتها 
من  األول  من  بدءًا  آسيا  إلى  الخام  النفط  من  األجل  الطويلة 
أسعار  لحساب  التسعيري  المرجع  في  تغيير  أول  ليصبح  أكتوبر، 
البيع الرسمية الخاصة بها منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين.

الرسمي  السعر  حددت  الدوحة  أن  القطرية  األنباء  وكالة  ذكرت 
في  للبرميل  دوالر   74.10 عند  رجعي  بأثر  البحري  خامها  لبيع 

يونيو، انخفاضا من 74.95 دوالر للبرميل في الشهر السابق.
القطري  للخام  الرسمي  البيع  سعر  في  الفارق  يصل  وبذلك 
بانخفاض  دبي،  خام  أسعار  فوق  للبرميل  سنتا   51 إلى  البحري 

قدره ثالثة سنتات مقارنة مع الشهر السابق.
 76.15 عند  يونيو  لشهر  البري  خامها  قطر سعر  حددت  كما 
الشهر  في  للبرميل  دوالر   77.05 من  انخفاضا  للبرميل،  دوالر 

السابق، وفقا لوكالة »رويترز«.
وتوقع تجار انخفاضا أكثر حدة في عالوات سعر البيع الرسمي 
عن خام دبي بالنسبة للخامين البحري والبري استنادا إلى ضعف 

الطلب في آسيا الشهر الماضي.
من  األقل  التعديالت  تبقي  أن  المرجح  من  إن  تجار  وقال 
التعامالت  في  قطر  شحنات  تداول  على  األسعار  في  المتوقعة 

الفورية بخصومات للشهر الثاني على التوالي.

الدولة الليبية بنت شبكة من المصافي لتلبية احتياجات 
السوق المحلية وتصدير المتبقي إلى األسواق الدولية

مصفاة رأس النوف صممت لتكون قلب مجمع بتروكيماوي لكن 
مصنع اإليثلين تأثر سلبياً بالحصار األميركي والمنافسة األوروبية

نعاني من تخلف تكنولوجي كبير في المعدات بسبب 
العقوبات الدولية وقلة الصيانة وتضخم عدد العمالة

التغيرمايويونيوالشهر
- 74.1074.950.85الخام البحري

)+0.51()+0.54()-0.03( 
0.90-76.1577.05الخام البري

 )+2.56()+2.64()-0.08(

وفيما يلي جدول بأحدث أسعار البيع الرسمية بالدوالر للبرميل 
مع فرق السعر عن دبي بين قوسين:
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محنة أمة )2(

الكواكبي لم يذهب ملا ذهب إليه الكثيرون في أن 
سبب العلة التهاون في الدين، بل اعتبر التهاون في 

الدين نتيجة من نتائج االنحطاط وليس سببا له

أحمد معيوف

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

أستطيع التعبير عن هذه اإلشكاليات بلغة األوردو.«
محمد إقبال

هذا السؤال المطروح والذي حاول الرواد اإلصالحيون أن يجدوا جوابا له، سبق وأن طرحه 
للدولة  الفكري  الركود  زمن  في  موتيفريكا  إبراهيم  يدعى  عثماني  ومسؤول  تركي  عالم 
للعالقات  مهندسا  موتيفريكا  إبراهيم  كان  ظني.  في  موفقة  إجابة  عليه  وأجاب  العثمانية، 
أن  له عمله كدبلوماسي  أتاح  العثمانية وفرنسا والسويد، وقد  اإلمبراطورية  السياسية بين 
يلم باألفكار األوروبية لعصر النهضة، ويتعرف عن كثب على آثار انتشار استخدام المطبعة، 
األطالس  طباعة  في  وبدأ  للطباعة،  دار  تأسيس  على  إسطنبول  إلى  عودته  عند  عمد  لذلك 
والقواميس وبعض الكتب الدينية، وقد نشر خريطة أطلس العالم، ووضّح فيها معالم العالم 
المعروف آنذاك بدقة متناهية. وإلى جانب الطباعة كتب موتيفريكا في التاريخ وعلم األديان 
وعلم االجتماع وعلم الفلك. وقد تساءل موتيفريكا “كيف تمكنت األمم النصرانية التي كانت 
ضعيفة مقارنة بأمم اإلسالم من استعمار الكثير من الدول؟، وكيف تمكنت أيضا من هزيمة 
ولوائح  قوانين  لها  االمم  هذه  “ألن  كالتالي:  جوابه  فكان  القوي؟،  العثمانية  الدولة  جيش 

ومؤسسات صنعت بعقل ومنطق”.
الجواب  تتمة  ويأتي  وقته،  في  المطروح  التساؤل  على  الجواب  من  جزء  هذا  تقديري  في 
التخلف  علة  أدرك  الذي  الكواكبي  الرحمن  عبد  مقدمتهم  وفي  اإلصالحية  الحركة  رواد  من 
والذي  الموضوع  هذا  في  الشهير  كتابه  وكتب  اإلسالمية،  المجتمعات  في  واالنحطاط 
الرحمن في فاتحة كتابه أن  اعتبرالمفكر عبد  سماه »طبائع االستبداد ومصارع االستعباد«. 
االنحطاط مرض أصاب هذه األمة، وقد حاول البحث عن أصل العلة، وأن يفرق بين مظاهرها 
وأسبابها. ولم يذهب لما ذهب إليه الكثيرون في أن سبب العلة التهاون في الدين، بل اعتبر 
به  يتغنى  ما  أسقط  وبذلك  له،  وليس سببا  االنحطاط  نتائج  نتيجة من  الدين  في  التهاون 
الكثيرون بأن العودة للدين سبب لالرتقاء، فاألصل االرتقاء والحضارة سبب في العودة للدين 
والفضيلة وليس العكس. كما لم يرَ االختالف في اآلراء سببا في هذه العلة، بل ويرى في هذا 
الجهالء. خالصة تجربته جعلته  قبل  اختالفهم  العلماء في  بها  تميز  للعقل  االختالف فضيلة 
يؤمن بأن سبب االنحطاط يعود إلى االستبداد السياسي، ونشر مقاالته التي ضمنها كتابه 
في  يدهشني  ومما  والعمران.  واالقتصاد  واألخالق  العلم  في  وتأثيره  االستبداد  مفهوم  عن 

تجربة الكواكبي مجموعة من األمور هي:
حين  المتحضرة،  األمم  في  وبيئته  المواطن  بين  السليمة  العالقة  لطبيعة  فهمه  أوال:   •
أشار إلى أن »عالقة اإلنجليزي واألمريكي بقومه وحكومته ليست إال عالقة شريك في شركة 

اختيارية، خالفا لألمم المتخلفة التي تتبع حكوماتها في كل شيء حتى فيما تدين«.
التَّعاليم  أن  ذلك  الديني،  لالستبداد  وليد  هو  السياسي  االستبداد  بأن  إقراره  ثانيا:   •
د اإلنسان  الدّينية »تدعو البشر إلى خشية قوّة عظيمة ال تُدرك العقول ُكنْهَها، قوّة تتهدَّ
بكّل مصيبة في الحياة وبعد الممات«. والمستبدون يبنون استبدادهم على هذا األساس، إذ 
حتَّى  األموال  والقوّة وسلِب  بالقهر  ويُذلِّلونهم  الشّخصي،  بالتّعالي  النّاس  »يسترهبون 
يجعلونهم خاضعين لهم«. ويعتقد كما يقرر هو بنفسه »أنَّ التَّشاكل بين الدين والسياسة 
يجرُّ عوام الناس–وهم السواد األعظم–إلى نقطة أْن يلتبس عليهم الفرق بين اإلله المعبود 
بحقّ وبين المستبدّ المُطاع بالقهر«، وتصبح النتيجة الطبيعية أن ال يرى الناس »ألنفسهم 

حّقًا في مراقبة المستبدّ النتفاء النّسبة بين عظمته ودناءتهم«.
بالمعروف  ويأمرون  الخير  إلى  يدعون  أمٌّة  منكم  ))ولتكن  الكريمة  اآلية  فهمه  ثالثا:   •
مراقبة  وليس  السلطة  مراقبة  هي  اآلية  من  القصد  أن  يعتقد  فهو  المنكر((،  عن  وينهون 
الناس. ويعتقد أن الغرب فهم هذه السنة الكونية وعمل بها عن طريق تأسيس البرلمانات 

التي تراقب أداء الحكومات.
فاعتبرها أسمى  رعيّته«  راٍع وكلُّكم مسؤوٌل عن  الشريف » كلُّكم  للحديث  رابعا: فهمه   •
قاعدة لمشروع سياسي، فالراعي في فهم الكواكبي هو سلطان ومسؤول عن األمة، أي هو 

أكبر مما يروج له الفقهاء.

ليبيا بحاجة غاندولوجيني..!

 ما يحدث في ليبيا منطقي وفق معطياتها، 
والصراعات والنزاعات ذات الظاهر السياسي 

السلطوي

عبدالواحد حركات

عــيــد الـحـرائـق الليبية

تجاوز البعثات الدبلوماسية مهام عملها في ليبيا

في  نصّ  للقمة  الختامي  البيان  أوروبا.  في  الروسي  النفوذ  تمدد 
الضغط  ممارسة  في  ستستمر  السبع  مجموعة  أن  على  بنوده  أحد 
على موسكو للتأثير في موقفها من القضية األوكرانية. وعلى خالف 
أميركا، تؤيد برلين وباريس هذه الوثيقة. ولكن التقرير يرى التأييد 
إذا ما  فاترًا، وأن األمور تبدو خالف ماهي عليه. فاالتحاد األوروبي، 

تفاقمت الخالفات مع واشنطن، سيمّم وجهه بال شكّ نحو روسيا.
أن  الموسيلينية«  استعادة  »انتخابات  مقالنا  في  بيّنا  كما 
استجابًة  سيكون  اإليطالية  الشعبوية  للحكومة  السياسي  التموضع 
للمنطلقات االنتخابية، والمشروعيات المستهدفة في جبهة الهجرة 
غير الشرعية. وإذا واجهت فرنسا هذا التموضع اإليطالي المستجّد 
وموسكو  الروسي  الحليف  إلى  أيطاليا  ستلجأ  الليبية،  الشواطئ  إزاء 
ترى في ليبيا فرصة لتحويل أزمة الهجرة إلى سالح لزعزعة استقرار 

أوروبا.
إنترست«  ناشيونال  في«ذا  ستايسي  ج.  مقال  له  ماتطرق  وهو 
عن صحيفة الوسط الليبية. فليبيا تقع حسب رأيه في قلب »السالم 
الحار« بين روسيا والغرب، حيث تسعى روسيا للتدخل في عدد من 
البلدان حول العالم على حساب الصدوع التي تطرأ في جدار التحالف 
المصالح اإليطالية من  الغربي. واحتمال تحرك روسيا لدعم  األمني 
العالمية  الحرب  بعد  فيما  أخرى، تحقيق مطامحها  جهة، ومن جهة 
جنوب  البحري  العسكري  بالتموضع  االستراتيجية  وأهدافها  الثانية، 
المتوسط األوروبي، يصبُّ في هذا االتجاه بلعب دور في حل األزمة 
ليبيا  شرق  في  الجيش  مُسمى  قائد  مع  ماحاولته  وهو  الليبية. 

بمشهدية ممسرحة على بارجة روسية في 12. 01 . 2017
ليبيًا تموضعه  إلى المنعطف اإليطالي، الذي يهمنا منه  بالعودة 
وانعكاس  األوروبية،  االتحادية  المنظومة  في  المستجدّ  الشعبوي 

الدول األخرى، ويمكنهم ذلك من العمل باستقاللية، وأداء واجباتهم 
في نطاق مكانهم المخصص والمحمي بعلم بالدهم وفقًا لقوانينهم 
يستعمل  الذي  المبدأ  وهذا  لبلدانهم،  الوطني  التشريع  نطاق  وفي 
احترام  لمبدأ  وفقًا  التعاطي  من  األجانب  يمكن  الدولي،  القانون  في 
سلطات حكوماتهم األصلية، ويضمن للبعثات الدبلوماسية حصانات 
عائالتهم ألي  وأفراد  عليهم هم  القبض  إلقاء  عدم  منها  وضمانات، 
سبب، ومازالت ذاكرتنا تحتفظ بمشاهد مقتل السفير األميركي وحرق 
مقر عمله في بنغازي وخطف السفير األردني والتونسي في طرابلس 
في فترات تصاعد موجة التطرف في ليبيا، وعجز الحكومة الليبية عن 
توفير الحماية لهذه البعثات مما اضطر كثيرًا من السفارات والبعثات 
إلى إغالق مقارها أو انتقالها إلى دول الجوار، والعمل مع رعاياهم في 
ليبيا عن بعد، بينما األعراف الدولية والقوانين المحلية تحميهم حتى 
من تفتيش مساكنهم، أو العبث بأوراقهم وأمتعتهم. أو فرض ضرائب 
مع  تستضيفهم.  التي  البالد  قبل  من  الشخصية  ممتلكاتهم  على 

ضمان خاص بحرية العبادة، وإقامة الشعائر الدينية.
أما خارج هذا النطاق فالبعثات الدبلوماسية يجب عليها أن تراعي 
إن  تجاوزها، بل  وااللتزام بها وعدم  لها  المستضيفة  الدولة  قوانين 
األعراف الدبلوماسية اليوم تنادي بضرورة إجادة لغتها ومعرفة عاداتها 
وتقاليدها، واحترام خصوصية شعبها، والتفاعل مع ما يحدث فيها سلبًا 
الواجبات  من  عددًا  الدبلوماسي  الممثل  يراعي  أن  وضرورة  وإيجابًا. 

النفطي  الهالل  في  الليبية  الحرائق  عيد  حلول  قبل  لفتتني 
ووزير  الحكومة  رئيس  لنائب   2018 يونيو   07 األولى  التصريحات 
خمس  حركة  مع  التحالف  في  الشمال  رابطة  مثل  الذي  الداخلية، 
أّكد  بأن  إيطاليا،  في  توًّا  المُنتخبة  الشعبوية  بالحكومة  نجوم 
التزامه األول باالصطفاف على الجبهة الليبية، وأنه يدرس إمكانية 
رحلته األولى قريبًا إلى هناك ومحورها يتعلق باالتجار بالمهاجرين 
جانب  إلى  يتقاضاها  اليوروات،  بمليارات  أرباحًا  يدرُّ  رأيه  في  الذي 
مهربي البشر: تجار النفط، واألسلحة، ويذهب جزٌء منها إلى تمويل 
المحاربة  الجبهة  في  إيطاليا  انخراط  واصفًا  اإلسالمي.  اإلرهــاب 

بااللتزام الذي يعفيها من وصمة الدولة المتواطئة.
المُثير لالنتباه أن التصريح ترافق وحفل استقبال في منزل السفير 
الروسي في روما منوّها بدور روسي مرتقب بالتعاون المستأنف مع 
هذا  ربط  المفيد  من   . المتوسط  األبيض  البحر  جبهة  في  إيطاليا 
كندا.  في  الكبار  السبع  الدول  قمة  في  بماحدث  المبدئي  التصريح 
ما  وهو  المجموعة  إلى  روسيا  عودة  إلى  األمريكي  الرئيس  دعا  إذ 
الجديدة.  اإليطالية  الشعبوية  اليمين  أقصى  حكومة  رئيس  أيده 
بما  األوروبي  االتحاد  في  زمالئه  مبدئية  على  خروجا  الموقف  ُأعتبر 
المواقف  تقارب  في  يصبّ  الدولي.  النظام  بنية  في  تغيرًا  يُجلي 
بين األنظمة الشعبوية الصاعدة في أوروبا والسلطوية التي يمثّلها 

شكل نقص الديمقراطية في روسيا.
روسيا  استعادة  في  األميركية  للرغبة  اإليطالي  التأييد  لقي 
فيها.  اإليجابية  أصــداءه  الكبار  السبع  الدول  تجمّع  في  مقعدها 
أن  الدولية  للعالقات  موسكو  معهد  عن  الصادر  البحث  فحسب 
النفوذ  ويقوض  أوروبا،  سيادة  يرسخ  الدولية  المجموعة  في  شقاقًا 
مُرجحًا الحتمال  روسيا  تعتبره  بما  المنطقة  في  األميركي  التقليدي 

بعض  سفراء  بين  ولقاءات  وزيــارات  اجتماعات  عن  األخبار  تطالعنا 
في  ويتناولون  مختلفة،  وكيانات  وأطراف  وأشخاص  ليبيا،  في  الدول 
هذه اللقاءات الشأن الليبي على المأل، بل إن البعض يعقد الصفقات 
والقوانين  الدبلوماسية  لألعراف  خطير  تجاوز  في  االتفاقات،  ويوقع 
والمعاهدات الدولية التي تنظم عمل البعثات الدبلوماسية، وهذا فقط 
وزرع  األخرى من جوسسة ورشاوى  األعمال  فماذا عن  ما هو معلن.. 
للفتن ودعم لطرف على حساب آخر، فهل نحن واعون بما يحدث؟ في 
حدود اختصاصاتنا وحقوقنا، وصون سيادتنا أم أن والة األمر ومتخذي 

القرار متعامون عما يحدث؟!
هذه األسئلة تقودنا إلى خوض هذا الموضوع الشائك الذي ساهم 
الليبي  الشأن  في  لتدخالت  مسارات  وفتح  الفتن  زرع  في  شك  دون 
حلول  إلى  الوصول  عن  المتناحرة  األطــراف  وباعدت  الهوة  عمقت 

لألزمات الليبية بقصد أو دون قصد.
ال يستطيع مقال أن يسبر غور هذه القضية وخطورتها وتداعياتها 
عبر التاريخ اإلنساني فقد كانت دائمة الحضور، ولكن قد يكون مناسبة 
للتركيز على مسائل مهمة لو وعينا لها قد تجنبنا الوقوع في بعض 

المحظور أو على األقل كيفية الخروج منه، وقد حدث ما حدث!
تعترف السلطات المحلية، وفقًا للقوانين واالتفاقات الدولية، بتمتع 
الدبلوماسيين بامتيازات وحصانات كثيرة أثناء عملها، وهذه االمتيازات 
لدى  وشعوبهم  لبلدانهم  مباشرين  ممثلين  باعتبارهم  لهم  تعَطى 

ذلك على ضلوعه في األزمة الليبية التي تمشهدها مجدّدَا المعارك 
القبائلية الليبية ـ الليبية الدائرة في الهالل النفطي.

مُصّفحة،  عسكرية  سيارة   600 ب  النفط  حرابة  بدء  على  عودًا 
من  فيلق  جمع  واستطاعة  للتشويش،  إلكترونية  بقدرات  مُرفقة 
من  ومرتزقة  ليبية،  ومناطق  قبائل  من  باألجرة  وفاّلقة  إرهابيين 
الهالل  في  الفتة  بسرعة  القوات  بهذه  والــزّج  والسودان،  تشاد 
موضوعة  كخطة  إليه  النظر  يجب  العود  هذا  سرت،  بخليج  النفطي 
منذ اتفاق لقاء باريس األوّل 28 مايو 2018 على الرّف تم إعدادها 
من األجهزة األمنية لداخلية الوزير اإليطالي السابق واإلنفاق عليها 
من اللوبي االقتصادي األيطالي الذي تمثل استثماراته البترولية في 

ليبيا مجموعة »أيني«.
صالح  في  واالقتصادية  النفطية  المصالح  على  التنافس  سيبقى 
مالك  المُفكر  بتعبير   2014 عام  منذ  نزفها  رغم  الليبية.  القضية 
منذ  بدأ  الذي  حاله  على  ظل  ما  وإذا  ووقتًا.  وتُرابا  إنسانا  نبي  بن 
إيطاليا، ومنافستها فرنسا  رئيسيين هما  يتمحور حول قطبين  سنة 
واالستثمارات  النفطية  االمتيازات  كعكة  من  حصتها  تريد  التي 
بدأ  واإلقليمية  الداخيلة  القوى  دور  فإن  ليبيا،  في  االقتصادية 
ترُمب  انتخاب  بعد  األميركي  االهتمام  وصار  بالتدريج،  استبعاده 
ينحسر ويسير في طريق تفويض أوروبي، بريطانيا سيضعف دورها 
األمور  سيؤزم  الذي  المربك،  العنصر  ولكن  البريكست.  الغامض 
فرنسي  إيطالي  تفاهم  الخط في حالة عدم  روسيا على  أكثر دخول 
عقالنية  فيه  وتخف  بمزعجاتها  السياسة  فيه  تتدخل  وتصعيد 

االقتصادية. المصلحة 

أثناء قيامه بعمله ومنها احترام قوانين وأنظمة الدولة المعتمد لديها 
األماكن  استعمال  إساءة  وعدم  الداخلية،  في شؤونها  التدخل  وعدم 

التي تشغلها البعثة، وعدم ممارسة أي نشاط غير المكلف به رسميًا.
قد  بالقانون  له  المصانة  بالواجبات  الدبلوماسي  الممثل  وإخالل 
ترفع عنه حصانته الدبلوماسية إذا قررت دولته ذلك، كما يحق للدولة 
أو  ارتكاب جرائم  إبعاده، وفي حال  أن تطلب من حكومته  المضيفة 
مخالفات يحق للدولة المستضيفة إبعاده، بوصفه شخصًا غير مرغوب 

فيه وفقًا للقواعد الدبلوماسية واألعراف الدولية.
البعثات  من  كثير  خروج  هو  بالدنا  في  به  ونشهد  نراه  ما  لكن 
الدبلوماسية عن قواعدها وأعرافها وتحولهم إلى سياسيين منفلتين، 
شاؤوا  بمن  ويلتقون  شاؤوا  كيفما  يتنقلون  البالد  أهل  من  وكأنهم 
لهم  وتعقد  اللقاءات،  لهم  تنظم  بالدنا،  لمؤسسات  احترام  دون 
الجلسات، ويلتقون مدنيين وعسكريين وتنفيذيين وتشريعيين، في 
البالد وفي خارجها وكأن ال سلطات محلية معنية بالتواصل المحدود 
جدًا معهم. وبداًل عن التقاء مسؤولينا بالسفراء للتشاور معهم وإيصال 
السفراء  أن  نجد  بلدانهم،  مع  التعاون  وجهات نظرهم وعرض سبل 
والمبعوثين الدبلوماسيين لبعض الدول ذات المصالح في ليبيا، أكثر 
تواجدًا في المحافل الليبية وبروزًا من مسؤولينا في كل مكان، فهل 
السلطات الليبية على علم، وهل سلوكهم في حدود القانون؟ ومازال 

الموضوع مطروحًا لنقاش ماال يناقش في ليبيا!!

لقي التأييد اإليطالي للرغبة األميركية في استعادة روسيا مقعدها في تجّمع الدول السبع
 الكبار أصداءه اإليجابية

 العنصر املربك، الذي سيؤزم األمور أكثر دخول روسيا على الخط في حالة عدم تفاهم إيطالي فرنسي

هل نحن واعون بما يحدث؟ في حدود اختصاصاتنا وحقوقنا، وصون سيادتنا أم أن والة األمر ومتخذي القرار 
متعامون عما يحدث؟!

ما نراه ونشهد به في بالدنا هو خروج كثير من البعثات الدبلوماسية عن قواعدها وأعرافها، دون احترام 
ملؤسسات بالدنا

نورالدين خليفة النمر

أم العز الفارسي

منصور رشيد الكيخيا شيخ قضايا االختفاء القسري )5( االرتهان للمخابرات األجنبية
الظروف  أن  سابقة  حلقة  فــي  ذكــرت  لقد 
أحضان  فــي  بالمعارضين  أحيانا،  تــوقــع،  قــد 
االستخبارات األجنبية طلبا للحماية أو التمويل مع 
ضمان حرية الحركة للنشاط المعارض. وغالبا ما 

تسبق هذه الخطوة عدّة خطوات أخرى منها:
المضيفة بمزاولة  الدولة  إذن  الحصول على   -
النشاط المعارض لنظام دولة الفصيل المعارض، 
الدولة  العالقة بين  وهذا أيضا يتوقف على درجة 

المضيفة والدولة التي يستهدفها المعارضون.
طاولة  على  المعارض  الفصيل  جلوس   -
توضح  التي  الكاملة  ملفاته  صحبة  االجتماعات 
ورؤيته  ونظامه  وكـــوادره  معارضته  أســبــاب 
على  القضاء  بعد  ماذا  واألهم  بالده،  لمستقبل 
نظام بلده؟. وماذا ستستفيد الدولة المضيفة في 
التمويل  وكيفيه  ومصالح؟.  مزايا  من  المستقبل 

واألهم أجندته!.
- الدولة المضيفة هنا مخيفة فهي بصراحتها، 
تفرض  شيء،  كل  على  للهيمنة  التغول  حد  إلى 
على  أيضا  بل  فقط  الحركة  على  ليس  قيودها 
عالقة هذا الفصيل مع غيره من الفصائل!. وهذا، 
اختصار  وهو  لألجنبي،  االرتهان  هو  النهاية،  في 
مصلحة  وتكون  الكاملة  العمالة  إلى  الطريق 

الوطن في المرتبة الثانية.
بوالية  دالس  مؤتمر  وبعد  قبل  أمريكا،  في 
متواجدين  المعارضين  جميع  كــان  تكساس 
ليبيا  مستقبل  بحث  ــذي  ال االجتماع  هــذا  في 
فلقد  عاديا،  يكن  لم  التواجد  هذا  القذافي.  بعد 
المركزية  المخابرات  مع  اجتماعات  عدّة  سبقته 
يجب  وما  الطريق  حددت  التي  وهي  األمريكية، 
في  للمعارضة  كان  لقد  المعارضة!؟.  به  تقوم  أن 
الوصل  همزة  وهم  منسقين،  أشخاص  أمريكا 
بين المخابرات األمريكية وفصائل المعارضة. إن 
مهام )همزة الوصل( هذه ليس تنسيق المواقف، 

االرتماء  والتعليمات، وهذا هو  األوامر  استالم  بل 
في حضن المخابرات.

أن  فيه  يفترض  األول  اجتماعان:  هناك  كان 
يكون لجميع فصائل المعارضة لنظام القذافي في 
واشنطن غايته بحث موضوع )ليبيا بعد القذافي( 
الثاني  االجتماع  أما  األمريكية،  المخابرات  برعاية 
لحقوق  العربية  المنظمة  فيخص  القاهرة  في 
وزير  فائق  أحمد  السيد  يرأسها  التي  اإلنسان 
اإلعالم المصري السابق، في حكومة على صبري، 
األحرار.  الضباط  تنظيم  في  الناصر  عبد  ورفيق 
السيد الدكتور منصور الكيخيا كان عضوا مؤسسا 
18 شخصية.  في هذه المنظمة، التي تتكون من 
لحضور  لمنصور  الدعوة  فائق  محمد  السيد  وجه 
كان  وهنا  القاهرة،  في  المنظمة  جلسات  وقائع 
وإما  واشنطن  إلى  يذهب  أن  إما  الخيار،  لمنصور 
الرغم  على  القاهرة!.  منصور  اختار  القاهرة.  إلى 
بالنسبة  مفصليا  كان  واشنطن  اجتماع  أن  من 
بعد  الحال  عليه  سيكون  وماذا  الوطن،  لقضية 

نظام القذافي؟.
في هذه الفترة كان منصور ينتظر حصوله على 
جواز سفر أمريكي ليستعمله بدال من جواز سفره 
المرحلة؛  تلك  في  يستعمله  كان  الذي  الجزائري، 
منصور  تقدم  جيدة.  كانت  بالجزائر  عالقته  ألن 
الحصول  بغية  باريس  في  المصرية  السفارة  إلى 
السفارة  أن  إاّل  مصر  إلى  الدخول  تأشيرة  على 
بعد  إاّل  التأشيرة  هذه  منحة  رفضت  المصرية 
قدم  كونه  من  الرغم  على  القاهرة  إلى  الرجوع 
برقية الدعوة لحضور اجتماعات المنظمة العربية 
فائق  محمد  السيد  تدخل  وهنا  اإلنسان،  لحقوق 
للرئيس  السياسي  المستشار  الباز  أسامة  والسيد 
التأشيرة  منصور  منح  وبالفعل  مبارك،  حسنى 

لدخول مصر بجواز سفره الجزائري.
وصل منصور بمفرده إلى مطار القاهرة، وكان 

فتحي  ابراهيم  المدعو  أحد تالميذه  استقباله  في 
 .1978 عام  الكويفية  سجن  من  الهارب  عميش، 
بـ  يعرف  ما  يرأس  منصور  كان  الوقت  هذا  في 
)التحالف الوطني الليبي( وكان نائبه السيد عاشور 
المجلس  في  أيضا، عضوا  منصور  كان  خيال.  بن 
جميع  لمناهضة  الدولية  )المنظمة  في  التنفيذي 
كان  التي   – )إيفورد(   - العنصري(  التمييز  أنواع 
يرأسها عبداهلل مصطفى شرف الدين. وباإلضافة 
)منظمة  فــي  عــضــوا  منصور  ــان  ك ــك  ذل ــى  إل

الحقوقيين العرب( ومقرها القاهرة.
كانت  أنها  أبدا  تِع  لم  أنها  المعارضة  هفوة 
مؤتمر  منذ  القذافي  قبل  من  تماما  مرصودة 
كامل  علم  على  النظام  كان  لقد   .1992 داالس 
سيف  غيث  دموع  ذلك  في  بما  فيه،  دار  ما  بكل 

النصر.
إلنقاذ  الوطنية  للجبهة  الوطني  المجلس  كان 
التي  الوطني،  التحالف  جبهة  وكذلك  ليبيا، 
بعيدان  أنهما  يعتقدان  منصور  الدكتور  يرأسها 
النظام، وأنهما غير مرصودين! بينما  عن مراقبة 
التي  الخطوات  كل  يعرف  القذافي  نظام  كان 
تمت بما فيها التوقيع على االتفاق بين المجلس 
وبين جبهة  ليبيا  الوطنية إلنقاذ  للجبهة  الوطني 
هنا،  بينهما.  المواقف  وتوحيد  لتنسيق  التحالف 
منصور  حركة  لخطورة  القذافي  انتبه  فقط  وهنا 
الفصائل  وتنسيق  توحيد  في  وجهودها  الكيخيا 
النظام  جعل  الدقيق  الرصد  هــذا  ضــده.  كافة 
يطارد منصور ويصرّ على تحييده والرجوع به إلى 
كان  منصور  وخطورة  جهد  إلى  فباإلضافة  ليبيا. 
الشعب،  قبل  من  ليبيا  في  كبيرة  بمحبة  يتمتع 
ليس ألنه معارض، وإنما ألنه إنسان وطني يتمتع 
الطراز  من  دولة  رجل  أنه  ناهيك  راقية،  بأخالق 
األول، مقارنة بالكثيرين ممن كانوا يدعون أنهم 

معارضة.

كان القذافي دائم االستهزاء والتندر بالدكتور 
صهد  إبراهيم  والرائد  المقريف،  يوسف  محمد 
العسكرية، وكان  الكلية  الخامسة في  الدفعة  أول 
أمريكا،  صنع  من  دمية  اإلنقاذ  جبهة  على  يطلق 
المخابرات  منعت  إن  تموت  سمكة  مثل  وأنها 

المركزية عنها الدعم.
إلى أن بعض أعضائها  جبهة اإلنقاذ لم تنتبه 
إال  القذافي  بنظام  مباشرة  عالقة  على  كانوا 
مؤخرا، ولعل قيام الدكتور محمد يوسف المقريف 
شاكير  أمين  يوسف  الدكتور  من  كل  بإبعاد 
بالتمر  وعبدالسالم  بالقاهرة،  األمني  المسئول 
القاهرة ونقلهما إلى السودان، ومنعهما من  من 
استعمال الهاتف من هناك إلى أي جهة كان يؤكد 
المقريف  محمد  الدكتور  وانتباه  العالقة،  تلك 
جبهة  كامل  القذافي  نظام  اخترق  لقد  لهما. 

اإلنقاذ في القاهرة والخرطوم وأمريكا.
المعارضة  فصائل  وتقييم  دراسة  كانت  لقد 
قائمة،  مكان  أي  في  وكأفراد  كمسميات  كافة، 
تواجد  أي  لها  ليس  أنه  الجادة  الدراسة  وأثبتت 
أحمد  حركة  األمــر  هذا  أكد  ولقد  الداخل،  في 
أن  قبل  حركته  انتهت  حيث  طرابلس  في  حواس 
قدومه،  توقيت  عن  المعلومات  توفر  بسبب  تبدأ 
أنه  الالحقة  الدراسات  وأثبتت  وهدفهم،  ورفاقه 
الليبية  المدن  في  للمعارضة  جذور  وال  حقيقة  ال 
أن  إلى  النظام  انتبه  كما  ضعيفة،  وأنها  كافة، 
أيديها  رفعت  قد  األمريكية  المركزية  المخابرات 
وعدم  المعارضة  بضعف  قناعتها  بسبب  عنها 
تكون  مهما  القذافي  نظام  تغيير  على  قدرتها 
قوة دعمها لها، ألنها غير مؤهلة ألحداث التغيير 

المطلوب!.

الدولة املضيفة هنا مخيفة فهي بصراحتها، إلى حد التغول للهيمنة على كل شيء، تفرض 
قيودها ليس على الحركة فقط بل أيضا على عالقة هذا الفصيل مع غيره من الفصائل!

 باإلضافة إلى جهد وخطورة منصور كان يتمتع بمحبة كبيرة في ليبيا من قبل
 الشعب، ليس ألنه معارض، وإنما ألنه إنسان وطني يتمتع بأخالق راقية

وفاقت  الليبية،  األزمة  استعصت  فقد  غير ممكنة،  المنطقية-   – الحلول  أصبحت كل 
جميع التوقعات، وتجاوزت كل مألوف، إذ الزالت ليبيا كما وصفها هيرودوت منذ 2500 
عام، قبائل بدو رحل متحالفة لغاية، أو متناحرة لغاية، وإن اختلف ترحلهم وتنوع اليوم 

عن سابقه، وصار ترحاًل فكريًا ومزاجيًا ووالئيًا، بعدما كان مجرد ترحل مكاني.
ليبيا كانت والزالت وستستمر مجتمع ما قبل الدولة، وال يمتلك الليبيون مقومات 
من  يعهدوها  لم  التي  المدنية،  بأنيميا  وجميعهم مصابون  الدولة،  وثقافة  وأسس 
وأفرغوها  القبيلة،  مقومات  حتى  يمتلكون  يعودوا  لم  أنهم  واألمر،  واألدهى  قبل، 
في  بها  ورموا  قيمتها،  وسلبوها  ديباجها،  عنها  وخلعوا  وسماتها  مزاياها  من  عنوة 
آمنًا للصوص والمهربين والقتلة  للمارقين وملجأ  البراغماتية، وجعلوها معقاًل  وحل 
للشعبوية،  أميري  منبر  إلى  وأحالوها  الليبيين،  بأرزاق  للعابثين  وحصنًا  والمخربين، 
ودهليز خفي للسلطة، وسوط لتشريع الظلم وقهر الضعفاء والفقراء، وأداة لمصادرة 

الحرية و اآلراء، ومؤسسة لتوطين الالعدالة والتمييز واإلقصاء.
الظاهر  ذات  والنزاعات  والصراعات  معطياتها،  وفق  منطقي  ليبيا  في  يحدث  ما 
ولم  الليبيون  له  يتجهز  لم  تغيير،  ومضاعفات  أعراض  تمثل  السلطوي  السياسي- 
سياسية  مدنية  أرضية  له  يوجدوا  ولم  ذائقتهم،  حسب  يأتِ  ولم  وفاجأهم  يألفوه 
مزمن  المدني  العقم  ألن  وتوجيهه،  إدارته  من  وتمكن  تناسبه،  ثقافية  اجتماعية 
لديهم، والنخب لم تجرؤ على تجاوز مضارب القبيلة، وتأنس المدن، وتخلع جالبيب 
األسالف، فعادو إلى سيرتهم األولى، ووظفوا غنائم ومزايا التغيير الذي كافحوه لتوليد 

ماٍض مشوه وملوث ومتخم باألكاذيب.
مدثرة  براغماتية  قوي  تقوده  اجتماعي  نزاع  إلى  للتغيير  الليبيين  مقاومة  تحولت 
واالنتماء  الوعي  بنسبية  وتأثر  بدائية صدئة،  لوطنية ملطخة بشيطنات  رثة  بأردية 
العشائري وأزمة الضمير والهوية، وحوله االنفجار الكارثي للقوى القبلية والمناطقية 

إلى مشروع مراكمة كراهية النهائي، لم يعد باإلمكان ضبطه.
الدرب، وتأكل اإلفك، وتتلقف  الليبيون بحاجة لعصا موسى، تشق لهم  قد أمسى 
أو  بخس  بثمن  فاخرة  ديمقراطية  مائدة  لهم  توفر  أن  يمانعون  وال  الفتن،  أفاعي 

مجانية، وال تكلفهم حتى غسل أيديهم من الماضي وتغيير جلستهم!.
فكر  ذوي   ( غاندولوجيون  إيجاد سلطويين  عليهم  يظل  العصا،  الليبيون  وجد  إن 
أو  البيروقراطية  أو  بالبراغماتية  يربطهم  تراحم  وال  رحم  صلة  ال  لغاندي(،  ينسب 
الثيوقراطية أو البلوتوقراطية أو األوليغارشية أو الشوفينية أو الفاشية بأنواعها، فهم 
مصابون بعمى العنصرية فال يميزون بين أبيض وأسود أو بين رجل وامرأة، قطعوا 
حبالهم السرية الظاهرة والخفية التي تربطهم بالشمبانزي العتيق، ولم يعرفوا من 
قبل الكي لوسيانو وال موسيليني وال الزير وال عروة القزويني، ولم يسمعوا بالسُليك 
بن السلكة أو نيت الف أو كلوديا فيليكس، ولم تأِو ذاكرتهم صرخات بكر، ونحيب 
أبو عبداهلل الصغير، وزفرة العربي األخيرة، وال أمهات لهم وال قبائل وال عشائر سوى 
ليبيا، وهم ثلة أسطورية ال يأتون إال بمعجزة، ولن يقنع بهم الليبيون، ويثقوا فيهم 

إال بمعجزة تردف المعجزة..!

محمد المهدي الفرجاني



رأي

 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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المقر الرئيس: طرابلس - بنغازى 
مكتب القاهرة،

 4 ، 4 أ  كورنيش النيل
أركاديا مول

تليفون 25749523
info@alwasat.ly :بريد إلكتروني

www.lwasat.ly :الموقع

+202

أحمد الفيتوري

ضلع الحبوني!

الجيش والنفط قراءة في األحداث منذ اجتماع باريس
اإليطالي  القلق  مالحظة  يفته  ــم  ل مــن   -١
وتصريحاتهم األخيرة بخصوص مبادرة باريس لن 
يفوته فهم الدور الكبير الذي تلعبه فرنسا في ليبيا 
الدولتين  بين  التاريخي  الصراع  يعرف  من  اليوم. 
على النفوذ في شمال أفريقيا سيفهم اللعبة أكثر. 
داعمة  تبدو  روسيا  تاريخيا  حدث  كما  أخرى  مرة 

للموقف الفرنسي.
تحت  النفطية  الموانئ  بوضع  الجيش  قرار   -٢
الموقتة  للحكومة  التابعة  النفط  مؤسسة  سيطرة 
ويبدو  متوقعا  وكان  اللحظة  وليد  ليس  والبرلمان 

أنه تدعمه قوى دولية مثل فرنسا وروسيا.
غازله  الموانئ  على  الجضران  جثم  عندما   -٣
باألموال  والسراج  السيد كوبلر باألحضان  الجميع؛ 
واألمم المتحدة بالبيانات وأمريكا بعدم اتخاذ قرار 
مع  جميعا  مصالحهم  توقف  رغم  ذلك  كل  حاسم. 
توقف تصدير النفط. وعندما حرر الجيش الموانئ 
يسلمها  أّل  الجميع  توقع  الجضران  مليشيات  من 
ولكن سلمها لمؤسسة نفط السراج ومصرف الكبير 
تقارير  في  ظهر  كما  الكبير  المالي  الفساد  رغم 
رئاسي  اتهام  ورغم  المتكررة  المحاسبة  ديــوان 
الوفاق ومصرف الكبير بالضلوع في دعم المليشيات 

التي استمرت تأتي من بين جنبيهم.
٤- وارتكبت الخطيئة الكبرى بتسليح الجضران 
الوفاق  رئاسي  وعجز  الكرة  ومعاودة  أخــرى  مرة 
عن أي عمل مما يثير الشك في ضلوعه بموافقته 

الضمنية رغم القرار الورقي المندد.
أو مراقب أن يسلم  ٥- فهل يتوقع أي سياسي 
أخرى؟.  مرة  المؤسسات  لنفس  الموانئ  الجيش 

الجيش لديه كل المبررات أّل يعاود الكرة.
أو  جهوي  قرار  أنه  على  البعض  يراه  القرار   -٦

تقسيمي....فما هو الرد العملي على هذا؟
حسب  اإليــرادات  توزيع  ضمان  على  العمل   -
تقوم  حتى  الثالثة  األقاليم  بين  السكانية  الكثافة 
الدولة ثم يمكن العودة إلى قانون النفط األصلي.

نقل  و  الــقــرار  هــذا  أغــراض  أحــد  يكون  أن   -
المالي  الفساد  شبكة  تفكيك  اإليــرادات  سير  خط 
القائمة والتي تسيطر على مفاصل الدولة اإلدارية 
ومؤسساتها المالية والتي يثبت فسادها المليارات 
ديوان  تقارير  من  تبين  كما  والمنهوبة  الضائعة 
على حجم  السيد غسان سالمة  وتعليق  المحاسبة 

عملية النهب.
ميزانيته  عن  مسؤول  إقليم  كل  يبقى  أن   -
حسب  الموزعة  ــرادات  اإلي من  مباشرة  مسؤولية 
الكثافة السكانية إلى أن تقوم الدولة مع تخصيص 

جزء للميزانية الوطنية.
انفصال  بـــادرة  البعض  يــراه  قــد  ــرار  ــق ٧–ال

وانقسام... فما هو الرد على ذلك؟
مجالس  عدة  له  و  فعاًل  منقسم  البلد  أول   -
رئاسي  أن  كما  متنافسة.  حكومات  و  تشريعية 
الوفاق نفسه منقسم و تصدر بياناته بذات األختام 

متضاربة حسب كل عضو.
وضمانات  واضح  عمل  يصاحبه  لم  إذا  -القرار 
للخصومات  المجال  فتح  وإنما  ــرادات،  اإلي لتوزيع 
اإلقليمية فإنه قد يؤدي، ليس فقط لالنقسام، بل 

إلى حرب تقسيم أهلية.
- استغالل القرار في إنهاء الفساد المالي وصب 
المصلحة على الشعب الليبي التعيس ورفع المعاناة 
الضمانات  أحد  سيكون  ليبيا  أرجاء  جميع  في  عنه 

لمنع حرب النفط أو التقسيم.
٨- أمريكا تبقى الدولة الفاعلة في القرار وأمريكا 
تعرف لغة واحدة وهي لغة القوة. من يملك القوة 
ترامب  استمع  كما  صوته  سيُسمع  األرض  على 
القوة  والجيش  الشمالية.  كوريا  وون  كيم  لصوت 
فرض  على  قدرتها  أثبتت  التي  ليبيا  في  الوحيدة 
واستحكام  المتكررة  والنتصارات  الواقع  األمــر 
ذلك  من  واألهــم  نفوذه.  مناطق  على  السيطرة 
وتركيز  ودرنة  بنغازي  تحرير  وخاصة  اإلرهاب  دحر 

السلطة العسكرية في شكل هرمي.
القرارات  واتخاذ  واضح  وطني  تبني مشروع   -٩
مشاكل  وحلحلة  إنجاحه  شأنها  من  التي  الحاسمة 
المالي  الفساد  شبكات  وتفكيك  الناس  معاناة 
سيكون لها األثر البالغ في إنجاح القرار والمشروع 

الوطني.
في  استغالله  ويمكن  صائب  القرار  أن  أعتقد 
وتم  النوايا  صدقت  إذا  الوطني  المشروع  إنجاح 

والفاعلة  الحاسمة  بالقرارات  المغرضين  على  الرد 
حاسمة  مالية  مراقبة  آلية  إرســاء  مع  والشفافة 

ومستقلة.
حفظ اهلل ليبيا وأبعد عنها شر الحرب.

مالحظة إضافية:
تأخر الرد من الدول الجنبية واألمم المتحدة قد 
يكون نتيجة موافقة أو معرفة مسبقة. وقد يكون 
و  موحد  قرار  على  والعمل  بينهم  اختالف  مؤشر 
سيكون  اختالفهم  أن  جيدًا  يعرفون  فهم  حاسم. 

رسالة ضعفهم وذهاب ريحهم.
ليست  األجنبية  للدول  »الموحّدة«  البيانات 
دليل قوة ول دليل التفاق المطلق. بل جرت العادة 
وجود  في  البيانات  هذه  مثل  نرى  أن  السياسية 
اختالفات كبيرة بين األطراف الموقعة عليه للوصول 
إلى بيان مرٍض للجميع مع تقديم التنازلت و يتضح 
وجرت  البيانات.  هذه  مثل  ظهور  تأخر  في  ذلك 
بريطانيا  تكون  أن  الدولية  الدبلوماسية  العادة 
دائمًا وراء إعداد و كتابة مثل تلك البيانات. الغرض 
الرئيس منها ليس الرد و إنما إظهار وحدتهم حتى 
ليبيا  أن  البحاث  من  الكثير  يردد  متفرقون.  وهم 
نالت استقاللها بعد ان فشلت القوى األربعة آنذاك 

على تقرير مصيرها و أرجع األمر لألمم المتحدة.
الحل لمشكلة ليبيا قد يكمن في قراءة تاريخها و 

فهمه جيدًا و استنباط الدروس منه.
دعهم يتربصون ونحن معهم متربصون.

 ليبيا محطة املتاجرة بالبشر قديما نتيجة توسطها بني تجار أوروبا وأفريقيا حيث هي قلب 
الشمال األفريقي ووسط املتوسط

 مارس العقيد القذافي هذه الحرب البتزاز أوروبا ولفك حصاره، ونجح باضطرار إيطاليا 
املتضرر املباشر بالدخول معه في مفاوضات

 قرار الجيش بوضع املوانئ النفطية تحت سيطرة مؤسسة النفط التابعة للحكومة املؤقتة والبرملان ليس 
وليد اللحظة وكان متوقعا ويبدو أنه تدعمه قوى دولية

من يملك القوة على األرض سيسمع صوته كما استمع ترامب لصوت كيم وون كوريا الشمالية

القادة محاضر وليسوا مناظر

أصبحت مسألة الدستور واالنتخابات، وأيهما تسبق 
األخرى جدال يوميا.. لم تعد معرفة أيهما األسبق 

كمسألة البيضة أم الدجاجة؟

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

هي،  التي  المجتمع،  في  المهيمنة  اآليديولوجيا  إنتاج  إعادة  محاولة  في  عموما،  الدولة،  مهمة  تتركز 
بالضرورة، آيديولوجيا الطبقة الحاكمة أو التحالف الطبقي الحاكم، وتثبيت الوضع القائم. وهي تفعل ذلك 

عبر وسائط وأجهزة متنوعة تشكل نسقا.
الفيلسوف الفرنسي الماركسي لويس ألتوسير هو أول من تكلم، بشكل محدد ومركز، على هذا الجانب، 
وذلك من خالل دراسته الشهيرة والمهمة التي عنوانها: »اآليديولوجيا وأجهزة الدولة اآليديولوجية«. 
فالدولة »آلة« قمعية تمكن الطبقات الحاكمة من تعزيز سيادتها على الطبقات األدنى في المجتمع )1: 
70(. وهكذا تكون الدولة، في نهاية األمر »ما أسمته الكالسيكيات الماركسية أجهزة الدولة« )1: 70(. 
وهو يفرق بين »سلطة الدولة« و »أجهزة الدولة«، حيث تختص األولى بـ »الحفاظ على سلطة الدولة أو 
االستيالء على سلطة الدولة، الذي هو هدف النضال الطبقي السياسي« )1: 73(. وتمثل الثانية األجهزة 

التي تستخدمها سلطة الدولة في إدارة الدولة.
وهو يميز بين »أجهزة الدولة القمعية« التي تستخدم )1: 78( ، بحكم التعريف، العنف المادي بشكل 
القانون، وهي الشرطة والمحاكم والسجون، إضافة إلى  ، والمسؤولة على تطبيق  مباشر أو غير مباشر 
قمعية  أداة  أحيانا  يكون  أنه  إال  الوطني،  األمن  بحماية  تتعلق  المحددة  مهمته  أن  رغم  الذي،  الجيش 
مساعدة حين تلجأ إليه الدولة من أجل التدخل عندما تتجاوز األحداث المعاكسة حدا معينا من الخطورة 
تعجز معه الشرطة المختصة بمكافحة الشغب عن السيطرة عليه. وبين أجهزة الدولة اآليديولوجية التي 
ال تستخدم )1: 78(، بحكم التعريف، العنف المادي، فهي »تؤدي وظيفتها، ليس من خالل العنف، وإنما 

من خالل اآليديولوجيا« )1: 78(.
التعليمي  الجهاز  أجهزة، يهمنا منها هنا  ثمانية  أهم  اآليديولوجية  الدولة  أجهزة  ألتوسير من  يورد 
المتمثل في المدارس من المرحلة االبتدائية وحتى الثانوية والمعاهد والجامعات حيث يتشرب الدارس 
]الحاكمة[«  الطبقة  سيادة  على  المؤسس  النظام  قواعد  األخير  التحليل  »في  تمثل  القواعد  من  جملة 
اكتساب  الممكن  من  تجعل  ممارسات  في  »الراسية«  اآليديولوجيا  ]غرس[  »تنجز  والمدرسة   )  51  :1(

واستخدام »خبرة know-how » موضوعية غير قابلة لالختزال في آيديولوجيا معينة« )1: 77(
تنبغي اإلشارة إلى أن الصياغة األولى لدراسة ألتوسير هذه نشرت سنة 1970، أي بعد حوالي سنتين 
من ثورة طالب الجامعات، وحتى الثانويات، التي عصفت بفرنسا، وأثرت اهتزازاتها في أوروبا غربا وشرقا 
وأمريكا وبلدان أخرى، سنة 1968، ما يعني أن الدراسة كتبت وأعيدت صياغتها الحقا تحت تأثير هذه 
مازالت تشكل صدعا  أنها  بعد مرور خمسين سنة على حدوثها،  إدغار موران،  عنها  قال  التي  العاصفة 

مفتوحا )2: 21(
من جانبه، يؤكد فان دايك )3( أنه »في مجال التعليم، تظهر الحاجة إلى الرقابة وفرض القيود العامة 
مع  تتعارض  التي  للجدل‘‘  ‘‘المثيرة  القضايا  لتجنب  راديكالية  األكثر  والسياسية  االجتماعية  اآلراء  على 
)3: 95(. كما أن الكتب التعليمية اإللزامية التي تقرأ  األيديولوجيات االجتماعية والسياسية المهيمنة« 
على نطاق وطني تعبر عن »الرأي الشائع المسيطر ]...[ لذلك نادرا ما يسمح بأن تكون ‘‘مثيرة للجدل‘‘» 

.)142 :3(

الثاني إلى الصفحة  * يشير الرقم األول إلى رقم المصدر أو المرجع في القائمة أدناه، ويشير الرقم 
المأخوذ عنها.

 Louis Althusser, Trans. by G. M. Goshgarian, Preface by Etienne Balibar, - 1
 Introduction by Jacques Bidet, On the Reproduction of Capitalism: Ideology and

Ideological State Apparatuses, Verso, London- New York, 2014
2 - الدوحة، ع 128 يونيو 2018. قطر

3 - توين فان دايك، ت: غيداء العلي، مراجعة وتقديم: عماد عبد اللطيف، الخطاب والسلطة، المركز 
القومي للترجمة، القاهرة، 2014

يبدو أن اإلمام األوزاعي، الذي مات مختنقا من دخان )مرعوبة( لم تحترق بكانون النار، سها عن دخانها 
من بعد أن طال تفكيره في حال أمتنا، التي قال عنها: »إذا أراد اهلل بقوم سوءا أعطاهم الجدل ومنعهم 
للغاية هو  انتقالية حرجة  فترة  في  المسلمين  حال  يراقب  وهو  إليه  انتبه  ما  يكون هذا  وقد  العمل«. 
نهاية  اإلسالم، وهو  أمة  تاريخ  المحوري في  الوقت  عام في ذلك  ألف  منذ حوالي  فلقد عاش  السبب؛ 
الدولة األموية وقيام الدولة العباسية. وما أشبه ذلك الحال بحالنا اآلن، الذي قد يجعل ممن يتفكرون 
بالنوِم، خصوصا من بعد  النومُ  الحزينة، فيختلط  الشتاء  ليالي  النار في  فيه يسهرون بجانب كوانين 

أن غابت اسطوانات الخزان، واحترقت صهاريج النفط.
أصبحت  أهالينا؛  بعامة  بل  وسياسييه..  ومفكريه  العصر،  هذا  بأئمة  األوزاعي  اإلمام  حال  أشبه  ما 
مسألة الدستور واالنتخابات، وأيهما تسبق األخرى جدال يوميا.. لم تعد معرفة أيهما األسبق كمسألة 
نقاشنا  وال  أحد،  على  يخفى  حالنا  يعد  لم  الديك!؟  أو  البيضة  لتصبح  بل تطورت  الدجاجة؟  أم  البيضة 
وانتقاداتنا ألولياء األمر فينا تتعدى أصله وفصله وحالته قبل ثورة فبراير، فهذا كان ال يملك إاّل الستر، 

وذاك كان مجرد ساع، أو فني الكترونات، أو سائق، أو أنه من النظام السابق.. وغير ذلك كثير.
أريد أن »أجادل« نفسي، وأحتفظ بقناعتي لنفسي، فأنا أعرف مسبقا أن موضوعي هذا خصب وقابل 
أن يُحمل متناقضات ال يمكن حصرها، وبالطبع ال أرغب في نقاشها بقدر ما أريد أن أنقل إليكم بعضا 
السنة. كتبه مؤلف وطبيب  وأعيدت طباعته هذه   1880 بيروت سنة  ترجم ونشر في  مما حواه كتاب 
اسكتلندي اسمه )Smiles Samuel ( متوفى سنة 1812 وأسماه )Self-help( يعني معونة الذات أو 
إلى  النجاح( وهي األفضل واألقرب  العربية هي )سر  الكتاب للغة  كيف تعين نفسك، وإن كانت ترجمة 

فحوى الكتاب.
الكتاب يتكون من ثالثة عشر فصال، تتناول سير شخصيات ابتدأت من الصفر، من أصول متعددة 
الظروف االجتماعية تتفق جميعها في أنها لم تقِض طفولة هانئة أو مثلما يقال ولدوا يأكلون بملعقة 
من الذهب. كانوا مجرد أطفال بائسين، وشبوا من طبقات كادحة بائسة هي التي اسمتها الشيوعية 
بمصطلح )البروليتاريا(. ولكن نجاحاتها تصاعدت حتى أن بعضهم وصل رئاسة بالده. الكتاب يتحدث 

باختصار شديد عن اآلالف من هذه النماذج.
بالده  تاريخ  أن  هو  بريطاني،  كاتبه  أن  االعتبار  في  آخذين  هذا،  موضوعي  في  يقال  أن  ينبغي  ما 
لم يسجل ناسا من عامة الشعب »ارتقوا من أدني مراتب الجند إلى أعالها كما شاع ذلك في فرنسا، 
وأنا  الفرنسية.  بالثورة  17 فبراير  1789«. نحن شبهنا ثورة  المثال، من بعد ثورتها سنة  على سبيل 
 ،2011 بعد  ليبيا من  في  برزت  التي  األسماء  وال ألي من  التشبيه،  قال هذا  لمن  أتعرض،  أن  أريد  ال 
أن  علينا  أحد، ولكن  تعد خافية على  لم  غايتها تسويق مسبق ألسماء  تزلف،  إنها مقالة  يقال  حتى ال 
أصبحت  األسماء  أن هذه  وهي  إليها؛  ننتبه  أن  ينبغي  بديهيات  وفق  بالدنا  في  الحال  واقع  إلى  ننظر 
تملك ثروات وسالحا وكتائب تسمت بأسمائها وأذرع طويلة داخل وخارج البالد، بل وكثير منهم يحف 
أصبح مصلحا  من  ومنهم  بل  والعسكريين  والسياسيين،  االقتصاديين  المستشارين  من  العديد  بهم 
الذي يسيطر عليه، ناهيك أن بعضهم يعمل بجد إلصالح منطقة نفوذه  الحيز  اجتماعيا هدفه إصالح 
وحماية »مواطنيها« بل أصبحت تقتص من الحكومة إن تطاولت على أحد منهم؛ بمعنى أنهم صاروا 
يوفرون األمن واألمان لهم طالما ظلوا مواطنين صالحين و)مطيعين(. هذا باختصار شديد يعني أنهم 

اآلن جزء فاعل في الحل، الذي لن يأتي أبدا من حكومة هم ليسوا طرفا قويا فيها.
مارسوا  أنهم  أو  فقراء،  كانوا  أنهم  أو  »نبالء«  يولدوا  لم  عليهم ألنهم  مأخذ ألحد  ال  إنه  أقول  أنا 
أعماال بسيطة ال تؤهلهم ألن يكونوا قادة.. وقد يكون هناك من جنح، ولكن ال أعتقد أن لهم تاريخا 

إجراميا مرعبا. ولم نسمع أن أحدا منهم، أعلن رفضه لقيام جيش واحد موحد.
الكتاب  تناوله  الذي  الموضوع  البسيطة، وهو  باألعمال  وبدء حياتهم  الفقر  المأخذ عنهم هو  يظل 
الكتاب  تناولهم هذا  1850. ولعل أشهر من  تناولهم عاشوا قبل سنة  إليه، علما أن من  الذي أشرت 
)أندرو جنسن( الرئيس السابع عشر للواليات المتحدة األمريكية، الذي بدأ حياته ) تارزي( ، والكردينال 
)ولس العظيم( كان ابن جزار، وعالم الفلك الكبير ) دالمبر( لقيط رباه فالح فقير، ومن الثورة الفرنسية 
ارتقى كثيرون منهم )هش رأمير( كان يطرز الثياب ويشتري بما يكسبه كتبا يتعلم منها فنون الحرب، 
وأصبح  الفرسان،  سلك  في  وانخرط  جلود  دباغ  كان  سير(  )سان  و  لواء.  قائد  وأصبح  جنديا،  وتطوع 
قبطانا، و )فكتور درك بلونو( الذي رفض االنخراط في الجيش قبل الثورة الفرنسية، ثم انضم إليه بعد 
الثورة وأصبح من قادتها. والمرشال )رندون( الذي دخل الخدمة صبيا يضرب الطبل في فرقته بالجيش 
العراق  أمير  فصار  مدرسا  كان  للجدل،  المثير  بتاريخه  الثقفي،  يوسف  بن  والحجاج  حرب،  وزير  وأصبح 
وخراسان، وأبو الطيب المتنبي كان ابن سقا واإلمام أبو حنيفة كان نساجا، والطبيب المشهور أبوبكر 

الرازي كان عوادا.. وغيرهم كثيرون تناولهم الكتاب المشار إليه.
والتاريخ الحديث يخبرنا أن )هربرت موريسون( الذي بدأ حياته صبي بقال وتوقف عن الدراسة من 
االبتدائية، ولكنه ثقف نفسه وتعلم ليصبح وزيرا لخارجية بريطانيا. ولعل األبرز في هذا الشأن الرئيس 
البرازيلي )لوال دا سيلفا( الذي ربته أمه مع ستة أطفال في غرفة واحدة، وترك الدراسة في سن العاشرة، 
وعمل ماسح أحذية.. وتواصلت أعماله اليدوية البسيطة إلى أن قادته قناعاته ومطالبته بحقوق العمال 
ومحاربة الفساد إلى السجن، ووصل الحكم فقام خالل سنوات حكمة الثمانية بالوصول بالبرازيل إلى 
لتمكينه  الدستور  بتعديل  بالماليين مطالبا  الشعب  انتهاء واليته خرج  المتقدمة، وعند  الدول  مصاف 
من والية ثالثة. فخرج إليهم باكيا وخطب فيهم قائال: )ناضلت ودخلت السجن لمنعهم من الحكم أكثر 

مما يسمح القانون.. فكيف أسمح لنفسي أن أفعل ذلك؟(.
للظلم  ويتصدى  بالحسنى،  الناس  ويعامل  والمال  القوة،  يملك  من  أن  واعلموا  كله  ذلك  تذكروا 
ويحترم  الناس،  بين  ويعدل  ويتصدى  السالح  ويجمع  والعباد،  البالد  أمن  على  ويعمل  والظالمين 
أنا  ما  أدق  بمعنى  أو  الناس..  يريده  ما  هو  وهذا  التاريخ  يقول  ليبيا. هكذا  حرياتهم هو من سيحكم 

مقتنع به شخصيا.

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

املدرسة وإعادة اإلنتاج اآليديولوجي

في  طالبوا  الليبيين  من  وآخرون  وصحفيون  كتاب 
عقدي الستينيات والسبعينيات بإحراق آبار البترول، 
يزاول  من  المعروف  الصحفي  شعيب(  )على  منهم 
المهنة حتى اللحظة. وقد ُكتبتْ سلسلة من المقالت 
والتحقيقات الصحفية تعلل هذه المطالبة: أن البترول 
إلى  تحول  الذي  المجتمع  على  سلبي  نتاجه  الليبي 
الكاتب  أما  أخرى،  فوائد  دون  والعطالة  الستهالك 
الصادق النيهوم فكتب مقالت نثرية رفيعة ساخرة 
البترول.  ظهور  بعد  الليبيين  حال  من  وتهكمية 
وانتشر التذمر من ظهور البترول وآثاره السلبية منذ 
التالي، حيث عرفَ  العقد  الستينيات وحتى بدء  أول 
الليبيون الفساد في اإلدارة والحياة السياسية، ولهذا 
تحول شعراء شعبيون لكتابة الشعر الناقد لمثل هذه 
المتغيرات حتى أن شاعرا منهم اشتهر بقصيدة )وين 

ثروة البترول يا سمسارة( وهو جعفر الحبوني.
البترول  ثروة  أن  الليبيين  من  للكثير  تبين  لقد 
األجنبية  الشركات  وأن  الكثير،  منها  يطلهم  لم 
وشخصيات مسئولة في الدولة استحوذت على جّل 
الناتج، وعلى ذلك في العمق كان البترول عند كثير 
من الليبيين محنة ولم يساهم في تغييرات إيجابية 
بعض  أن  حتى  ــروة،  ث هكذا  توفر  من  مفترضة 
السياسيين وخاصة اليساريين منهم رأوا أن النقالب 
النظام الملكي  العسكري سبتمبر 1969م وإسقاط 

من أآلثار السلبية لظهور النفط.
عقب النقالب تفاقمت هذه الوضعية وباتت اآلثار 
أيضا  اإلقليم  على  تنعكس  الليبي  للنفط  السلبية 
فقد تجسدت طموحات  أبعد من ذلك،  إلى  وأحيانا 
جهات  من  ومُنح  نفوذه  توسيع  في  النقالب  قائد 
أنفسهم  الليبيون  فوجد  معلنة،  غير  مهام  دولية 
في فاقة داخلية مضطردة وتفاقم وضع البالد. ليبيا 
الجيران  مع  حروب  في  النقالب  قائد  أدخلها  التي 
صدام  لنموذج  وننوه  الدنيا،  بقاع  في  وتدخالت 
العروبي وبومدين العالم ثالثي في نفس هذه اللحظة 
عسكرية  ترسانة  إلى  حُولتْ  هذه  ليبيا  المفارقة، 
أوغندا  كحرب  بالوكالة  وحروب  دولي  لنزاع  وقاعدة 

وتشاد وصراعات ايرلندا ونيكاراجوا.
بات البترول الليبي يؤدي مهام دولية وفي عراك 

على  الظاهر  في  النفوذ  على  السعودي  البترول  مع 
األقل، وعلى أثر ذلك صدرت قرارات دولية بمحاصرة 
وواجهت  الليبي  البترول  وتراجع  القذافي،  ليبيا/ 
حصل  بما  ذلكم  يُذكر  الصعاب.  تصديره  عمليات 
القره مانلي باشا والي طرابلس الغرب في  ليوسف 
مطلع القرن التاسع عشر حيث حوصر من بحرية عدة 
دول غربية آنذاك، على أثر هزائمه البحرية في حرب 

اإلتاوات على حركة السفن في البحر األبيض.
بعد ثورة فبراير طمح الليبيون للمرة األولى في 
استعادة ثروتهم، لكن الخيبة ما جنوا فعمّ التذمر 
البترول  انبثقت ثروة  مرة ثانية وساد السخط، لقد 
كشعلة للحرب األهلية التي كانت نتاج ثورة فبراير، 
يا  البترول  ــروة  ث ــن  )وي بوحويش  الشاعر  ســؤال 
داخلية  حروب  في  السماسرة  عليه  أجاب  سمسارة( 
متعددة حول هذه الثروة بدعم إقليمي دولي لهكذا 

تحارب من أجل النفوذ والمصالح.
مقالة  كتب  العوكلي  سالم  والصديق  الزميل 
)قرصان الرمال ولعبة الدول( ببوابة الوسط* بيّن 
فيها الدور الشخصي للمغامر الجضران من عمل عقب 
ثورة فبراير 2011م من أجل وضع اليد على المثلث 
الجغرافي للبترول الليبي، وبينت المقالة البعد الثاني 
للبترول أي العالقة بين البترول والتهريب، التهريب 
الذي عادة أسهم في تهريب الممنوعات كالمخدرات 
والسالح طبعا، والمستجد تهريب البشر ما هو التجارة 

الحديثة للعبيد تحت مسمى )الهجرة الال قانونية(.
وتبين المقالة أن شخصية كهذه شخصية دولية 
ثلج  وأن جبل  دولية،  تجارة  تجارة كهذه  أيضا  ألنه 
الصراع الليبي الليبي يدس العراك الدولي واإلقليمي 
على ثروة البترول، التي ليست مجرد كميات هائلة من 
البترودولر بل ما تحت هذا من نفوذ ومصالح أخر، 
فمن لديه أكثر يساوي أكثر، وفي مقالة )ليبيا أوزو 
ايطالي فرنسي(* وضحت التنافس اإليطالي الفرنسي 
في المنطقة ما قاعدته ليبيا ما بعد متغيرات الربيع 

العربي!.
ضلع زرائب العبيد!

)ألف داحس وليلة غبراء( روايتي التي رصدت أثر البترول 

في التحول الجتماعي السياسي ما طرأ على ليبيا، أما 
رواية )سريب( فبطلها طفل ليبي جدته مهاجرة التي 
هي محور رئيس في الرواية: من آثار الحرب الكبرى 
ساحة  اإليطالية(  )المستعمرة  ليبيا  جعلت  الثانية 
للتطاحن اإلمبريالي الغربي واألمريكي الياباني من 
الحرب  آثار  من  األرضية،  الكرة  على  السيطرة  أجل 
ومات  عدة  أطفال  لها  من  ليبية  امرأة  تلك تضطر 
زوجها للهجرة من غرب ليبيا إلى شرقها، وأحدث هذا 
الضطرار–ما واكبه مَحٌْل بغياب األمطار- أي الهجرة 
من غرب البالد تغييرا ديموغرافيا، حيث باتت أغلبية 
سكان شرق البالد ُأصولهم من غربها، وزادت ثروة 
البترول هذا خاصة في جنوب ليبيا. ورواية )سريب( 
كما أن زمنها عقد الستينيات أي عقب ظهور النفط، 
المكان  حيث  بنغازي  بمدينة  الصابري  حي  مكانها 
عرف بزرائب العبيد، الزميلة نجوى بن شتوان ترصد 
في رواية لها بنفس السم كيف أن هذا المكان هو 
مقر لبقايا العبيد عقب إلغاء التجارة بالبشر آواخر القرن 

الثامن عشر.
هذا الضلع/ الهجرة قديم في العالم وبالتالي في 
ليبيا، فالهجرة ضرورة في العمران البشري، وكانت 
هذا  دولهم.  عن  وحتى غصبا  البشر  بــإرادة  تحدث 
القديم الحديث مع نهايات القرن العشرين سيتجدد 
ثقب  بعد  ما  الــبــاردة،  الحرب  بعد  ما  بمعطيات، 
الرأسمالية  أزمة  بعد  ما  النترنت،  بعد  ما  األوزون، 
في الثمانينات، األهم ما بعد أن أمست أوروبا القارة 
العجوز، في هذا الحال الكوني المتغير ظهرت التجارة 
بالبشر خاصة عقب الغزو األمريكي ألفغانستان وإعادة 
الحروب الدينية في صيغة محاربة اإللحاد السوفيتي. 
ليبيا محطة المتاجرة بالبشر قديما نتيجة توسطها 
الشمال  قلب  هي  حيث  وأفريقيا  ــا  أوروب تجار  بين 
األفريقي ووسط المتوسط عادة مرة ثانية كمكان 

ممكن لمثل هذه المتاجرة.
أثناء ذلكم أي في عقد التسعينيات بقرارات دولية 
أمريكية صدرت قرارات دولية لمحاصرة ليبيا/ القذافي 
جويا لتهامه باإلرهاب الدولي الجوي عقب لوكربي، 
القذافي المغامر من دعته أمريكا/ ريغان بأخطر رجل 
فتح  لذا  نهايتها،  إلى  الحرب  في  ذهب  العالم  في 

ليبيا كقاعدة آنذاك لما دعي )الهجرة غير الشرعية( 
بمشاركة المهربين األوربيين، وكانت تونس/ زين 
القذافي  العقيد  مارس  وقد  أيضا،  محطة  العابدين 
ونجح  حصاره،  ولفك  أوروبــا  لبتزاز  الحرب  هــذه 
معه  بالدخول  المباشر  المتضرر  إيطاليا  باضطرار 
لروما  استعراضية  بزيارة  هذا  تَوجَ  مفاوضات،  في 
رجل  إيطاليا  وزراء  رئيس  برلسكوني  مع  وشراكة 
غير  الهجرة  حول  اتفاقية  وعقد  وقتذاك،  األعمال 
الشرعية ودخلت القوات البحرية اإليطالية في بنودها 
التي لم تنشر عالنية حتى الساعة.. وفي الساعة وحول 
المرغني كتب  الليبي صالح  الحقوقي  المسألة  ذات 
الوسط*:)  ببوابة  الثالثة(*  والخطيئة  )إياكم  مقالة 
الطلياني  الداخلية  وزير  الــوزراء  رئيس  نائب  تولى 
وهو  مؤخرا،  مهامه  سلفيني  ماتيو  السيد  الجديد 
يميني ينتمي »إلى رابطة الشمال« التي تتبنى فلسفة 
عنصرية متشددة معادية لألجانب وفي تعاملها مع 
الالجئين والمهاجرين. وأكد الوزير الجديد أنه سيقوم 
بعمليات إبعاد جماعية لالجئين والمهاجرين إلى دول 
وقد  النتماء(.  دول  إلى  بالضرورة  وليس  المصدر 
اليمين اإليطالي  حذر في مقالته من مغبة تمكين 
الذي  السراج  فائز  بإخضاع  أهدافه  تحقيق  من 
اجتمع بطرابلس مع سلفيني يوم الثنين 25 يونيو 
2018م، وقد جاء الجتماع عقب محاولة فاشلة من 
المغامر إبراهيم الجضران إلعادة السيطرة على ثروة 
البترول. وهكذا فإن هذا الضلع حيوي ومازال في إطار 

المتغيرات الدولية والتنافس والعراك األوروبي.
ضلع موسوليني!

الصراع على السلطة في ليبيا وسم بالحدة وتشكل 
ضمن أطر الستحواذ والنفراد، فالتراث الستعماري 
اإليطالي بعد العثماني تمثل في موسوليني الدولة 
منذ  المنطقة.  في  ليبيا  تفردت  وبهذا  الفاشية 
 24 في  استقاللها  وإعالن  الليبية  الدولة  تأسيس 
ديمقراطيا،  نظاما  البالد  تحز  لم  1952م  ديسمبر 
ومثال فإنها البالد التي منعت فيها األحزاب منذ القرن 
التاسع عشر وحتى ثورة 17 فبراير 2011م التي قبلها 
على  استحوذ  1969م  سبتمبر  أول  انقالب  وعقب 
السلطة فيها المالزم أول معمر القذافي من استعاد 
والسنة.  الشهور  أسماء  تغيير  في  حتى  موسوليني 
وخالل العقود األربعة التي سيطر فيها العقيد القذافي 
وبدأت  البترول  ثروة  مسألة  تفاقمت  السلطة  على 
مسألة الهجرة الال شرعية، وعقب ثورة فبراير تفاقمت 
مسألة الصراع على السلطة كضلع ثالث لمثلث األزمة 
الليبية وحتى الساعة، ما ساهم في جعل ليبيا دولة 

فاشلة معترفا بها دوليا.
موسومة  ظلت  ليبيا  في  السلطة  ماهية  مسألة 
بالصراع الحاد، حتى في فترة الستقرار أثناء النظام 
الملكي حيث تمت محاولت انقالبية عسكرية، نجح 
منها انقالب شاب في العشرينات من عمره ومالزم 

ثانٍ وسيطر لقرابة نصف قرن على البالد.
على  الصراع  مسألة  عــادت  فبراير  ثــورة  عقب 
السلطة في ليبيا موسومة بالحدة والتشكل ضمن 
أطر الستحواذ والنفراد، ويمكن القول أنها الضلع 
القاعدة في مثلث برمودا المسألة الليبية التي حلها 
أسه حّل مسألة السلطة،هذه المسألة التي كما يظهر 
المتصارعة  األطــراف  فكل  مستبعدة  السطح  على 
على  الصراع  لكن  كوسيلة،  القتراع  بصندوق  تقر 
السالح والثروة يجعل مسألة السلطة مرة أخرى لمن 
يمتلكهما وليس للصندوق المرفوع على أسنة الرماح، 
وإل فإن النتخابات المؤيدة من اإلقليم والمطلوبة 
دوليا تحتاج لتحققها إلجراءت مغيبة عند كل األطراف 
السلطة  والدولية، بهذا مسألة  واإلقليمية  المحلية 
في ليبيا مسألة على الطاولة أو أنها الضلع األعوج بل 

ضلع آدم المفقود.
اآلن

نهائي  إنجاز  أي  يتم  لم  تبين  كما  المثلث  أضالع 
تقدم  خطوة  أي  إن  بل  منها،  ضلع  أي  في  وشامل 
في  الجدية  عدم  ولعل  ــوراء،  ال إلى  خطوة  يعقبها 
التجاه نحو الحل الموهوم المتمثل في النتخابات 
يسلط الضوء على الضلعين اآلخرين كاستحقاقين 

لم ينجزا.
*سالم العوكلي:قرصان الرمال ولعبة الدول
*أحمد الفيتوري: ليبيا أوزو ايطالي فرنسي!

*صالح المرغني: إياكم والخطيئة الثالثة
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أبو بكر البدري

»آلة«  الدولة  ألتوسير:  الفرنسي  الفيلسوف 
تعزيز  من  الحاكمة  الطبقات  تمكن  قمعية 

املجتمع في  األدنى  الطبقات  على  سيادتها 



ثقافة

حق األربعاء 
محمد الُدقاق

12

بني سطور رسائل الفاخري
 قصة »ملكة البحارة والصيادين«

رسائل  سطور  بين  قصص  إلى  انتبهوا  األصدقاء  من  عدد 
الفاخري إلى أصدقائه وأهله. الفنان التشكيلي والكاتب رضوان 
بوشويشه، كان أول من نبهني إلى قصة كاملة في رسالة بعثها 
إلى جالل الدغيلي. أعترف أنني قرأت تلك الرسالة مرارًا وتكرارًا 
ولم أنتبه إلى هذه القصة، ولكنها اتضحت لي من بعد تنبيه 
األستاذ رضوان. بعدها عدت إلى رسائل الفاخري، ووجدت بها 
ثالث قصص متكاملة البناء. القصة األولى تقول إن اإلحساس 
المسن.  على  قاس  مثلما هو  تمامًا  الغريب  على  قاِس  بالحدة 

ولقد اخترت لها عنوان )ملكة البحارة والصيادين(:
قادتني قدماي، تلك الليلة، إلى إحدى الحانات المستلقية على 
الشاطئ بالقرب من مينا مدينة )بول( بجنوب بريطانيا. كانت 
الدخان،  سحب  في  غارقة  والصيادين،  بالبحارة  ممتلئة  الحانة 

وروائح التبغو والخمور الرخيصة، والنكات العارية السيقان!
كانت ثمة شباك ومجاديف متشققة معلقة على الجدران، وما 
أن احتضنت كفي كأس )سايدر( حتى لمحت امرأة نصف عجوز 
تجلس بمفردها في أقصى الزاوية .. وحين رأتني أتطلع إليها 
للغاية هي  الفور. كانت ثملة  إليها على  بفضول عفوي دعتني 
األخرى، وكنا جلسنا نشرب معًا، ونحكي باستغراق كامل، كما لو 

كنا نعرف بعضنا بعضًا منذ آالف السنين.
- »ماذا تشتغل«؟ سألتني بلطف.

قاع  في  السمك  أبيع  الغارقة..  للمراكب  الريح  أبيع  »أنا   -
البحر!«.

- »ال تقل إنك..
- بحار أنت أيضًا .. »قلت مغمض العينين:

- إلى حد ما.. إلى حد ما..«.
كانت  باألصباغ.  مليئًا  وجهها  وكان  )كاثري(،  اسمها  كان 
ولكن  الثياب،  رثة  وكانت  بالعروق،  ممتلئتين  نحيلتين،  يداها 

عينيها كانتا طيبتين هادئتين.
- »أنت لست مثلهم.. أليس كذلك؟«.

كذلك سألتني مشيرة إلى رواد الحانة، ثم أضافت:
حين  إاّل  يتذكرونك  ال  إنهم  األوغاد،  البحارة  أولئك  »أعني 
النقود،  من  جيوبهم  تخلو 
في  ذيولهم  يهزون  عندئذ 
مثل  بك  ويتمسحون  مودة، 
أتفوا«.  مهذبة..  جائعة  كالب 
ولكني  تعني،  ماذا  وأدركت 
سألتها: »ماذا حدث بالضبط؟« 

فقالت بحزن بالغ:
كنت  األوغاد،  »هؤالء   -
مباشرة،  نهدي  من  أطعمهم 
حين ينهشهم الجوع، انظر إلى 
ذلك األعور الملتحي، كان مجرد 
الحظ.  سيء  متشرد  صياد 
في  سريري  أقاسمه  وكنت 
الليالي الممطرة عندما كان لي بيت، واآلخر ذو الرجل الخشبية، 
وذلك  يفلس..  حين  غيري،  الليل  تشاطره  امرأة  يجد  يكن  لم 
العجوز المتآكل الذي يغني، اآلن، عن عرائس البحر.. هل تراه؟ 
له معطفًا  اشتريت  وقد  يوم،  ذات  أنا عروسه  لقد كنت  حسنًا، 
فوق  عمل  على  تحصل  أنه  أخبرني  حين  العنق،  طويل  وحذاًء 
تلك الفينة، واآلخر ذو القلنسوة الصوفية، لقد كان يدعو قاربه 
كلهم  معهم  ذكريات  عن  تحكي  وطفقت  واآلخر..«.  باسمي.. 

ثم تنهدت وقالت:
- »لقد كنت كريمة معهم .. كريمة إلى حد السخاء والبالهة، 
دمعتان  وتعلقت  كاثري!«  أنا  اآلن..  يعرفني  ال  أحدًا  ولكن 
بأهدابها الندية، ورغم أنني كنت أعرف أن بعض البحارة كانوا 
إاّل  الضحك،  في  ويستغرقون  وآخر،  حين  بين  تجاهنا  ينظرون 
أنني أخفضت رأسي قلياًل نحوها، واضعًا يدي فوق يدها، قائاًل 

بخفوت:
- »هذا ال يهم، أنا -يا سيدتي- أعرفك اآلن..«.

أبرقت  إذ  كثيرًا،  أبهجتها  قد  »سيدتي«  كلمة  أن  ويبدو 
عيناها في الحال، على حين واصلتُ حديثي:

-يا  أنت  أجلهم..  من  وسعكِ  في  ما  كل  فعلتِ  أنتِ   -
وحدك  تحملينها  كتفيك،  فوق  خطاياهم  تحملين  سيدتي- 
لكِ  أقول  اآلن،  أعرفكِ  أنا  تمامًا،  المسيح  مثل  األزل،  منذ 
أنني  وأشعر  غريب  رجل  أنا  المنتظرة.  المسيح  زوجة  وأعتبركِ 
أعرفك تمامًا، وأقول لكِ بأمانة إنكِ لست سوى زوجة المسيح 

المنتظرة.. فال تدعي هذا يحزنك أبدًا!«، فقالت بطرب غامر:
- »هذا -وحق المسيح- شيء مبهج.. مبهج للغاية«.

أن  أعرف  مثلما  تمامًا  هذا  أعرف  إنني  الحق..  عين  »هذا   -
مشروب )سايدر( يصنع من التفاح األخضر الصغير، فال تحزني.. 
أبدًا ال تحزني، ألنكِ ببساطة ملكة.. ملكة كل هذا العالم التعيس 

الغارق إلى أذنيه في الخطايا...!!«. وانتفضت على الفور قائلة:
- »يا إلهي.. سأسقيك كأسًا من أجل ذلك!«. قلت بود:

الذي سيدفع«. ولكنها رفعت حاجبها في ذهول،  أنا  - »ال.. 
وقالت:

- »هل ترفض دعوة ملكة؟.. يا للعار!«.
عينيها  في  أنظر  شرعت  وفيما  آخرين،  كأسين  وأحضرت 
ثم  الملكة،  متاعب  عن  تحكي  أخذت  الهادئتين،  الطيبتين 
اقترب  حين  على  بعدئذ،  كأسين  وأحضرت  نقودي،  أحصيت 
رأسانا مثل عاشقين حقيقيين، وطفقت تحكي عن القصر هذه 
أنفاسًا  جذبت  سيجارة،  أشعلت  وحين  البالد،  وحاشية  المرة، 

عميقة منها، وقالت بعد صمت قصير:
- »هذا، في الحقيقة، ليس عداًل..«، قلت لها: ماذا؟ وتطلعت 

إليّ مليًا، ثم قالت:
أن  أستطيع  ال  إنني  معي..  ملكًا  أجعلك  أن  في  رأيك  »ما   -
أدير المملكة بمفردي، وأريدك أن تكون ملكًا، حسنًا أعني أن 
تتزوجني من أجل ذلك ريثما يحين موعد زفافي إلى المسيح. ما 

قولك في ذلك.. أه؟«.
في العدد القادم سنعرف ماذا قال لها الفاخريّ
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عبدالله سعيد يسلط الضوء على عالقة البشر واملكان في »وصال«
المعرض  للفنون  ورق  مؤسسة  تنظم 
بعنوان  سعيد،  عبداهلل  للنّحات  الشخصي 
تحمل  أعمال  مجموعة  يضم  والذي  »وصال«، 
موقع  على  الدار  صفحة  حسب  نفسه،  المعنى 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
يقام المعرض في دار الفقيه حسن بالمدينة 

القديمة، من الجمعة إلى اإلثنين، 6-9 يوليو.
سبعة  من  المتكونة  المجموعة  وصنعت 
عشر عماًل من خشب الصنوبر والعرعر والسرو 
الضوء  تسلط  األحجام،  متعددة  والمنحوتات 
على عالقة البشر مع المكان والمحيط، مع اهلل، 

العائلة، والمجتمع.
تحمل مجموعة »وصال« انحناءات والتواءات 
يصادفها  قد  التي  والصعوبات  المحن  تعكس 
المرء خالل حياته، وقطعا انسيابية تتجلى فيها 
فترات الرخاء، فالمجموعة مصدرها إيحاءات من 
من  مستوحاة  األعمال  كل  أن  حيث  الطبيعة، 

الكائنات والنباتات الصغيرة والصخور البحرية
وعبداهلل سعيد، فنّان عصامي ولد في 
1989 في مدينة شحات ويقيم بها حاليًا. 
ويتّخذ سعيد النحت على الخشب وسيًطا 
منذ  فيها  انخرط  التي  الفنية  لممارساته 
عام 2011، حيث أنتج في هذه الفترة أكثر 
مجموعات  وعرض  نحتي  عمل  مائة  من 
في  ومشاركات  معارض  عدة  في  منها 
وراس  وشحات  المختار  عمر  جامعة 
للفنون  العام  المعرض  إلى  إضافة  النوف 
التشكيلية، معرض رواق، ومعرضه الفردي 
األول في مدينة شحات خالل العام 2015.

الموارد  كلية  من  سعيد  وتخرَّج 
الرسم  هوايته  البيئة،  وعلوم  الطبيعية 
برسم  شغوف  الطفولة،  منذ  والنحت 

الكاريكاتير وصناعة األلعاب الخشبية واألعمال 
من  مجسمات  وتشكيل  اليدوية  الفنية 
فلة«، وهي من أنواع الطين الجبلي القابل  »الطَّ
للتشكيل، كان يُستَعمل منذ عهود قديمة في 
تشكيل أواني الطهو، وفًقا لمدونة »أحالم على 

شاطئ المنارة«.
سنوات،  أربع  منذ  الخشب  نحت  حبه  وبدأ 
أراد  لمفاهيم  رسالة  تعكس  أعمااًل  م  وقدَّ
تحمل  الليبي  للجمهور  مها  يقدِّ أن  عبداهلل 
الحروب  تمزِّقه  تكاد  بلد  في  وطنيًّا  طابعًا 
والنزاعات، ويستلهم جزًءا كبيرًا من أعماله من 

الطبيعة و الروح األثرية التي تعبق بها قورينا.
الخشب على  ويعتمد عبداهلل في نحته على 
خشب العرعار وخشب السرو، وأقام أول معرض 
له العام 2012 ، ليتعرَّف عليه الجمهور الليبي 
م له الدعوات لعرض أعماله محليًّا، منها  وتقدَّ
مشاركته في مهرجان قورينا في مدينة شحات، 
ثم رأس نالوف، ومعرض الفنون التشكيلة في 
مدينة مصراتة العام 2013، ومجموعة معارض 

بجامعة »عمر المختار«.
ما  أو  التجريدي  النحت  عبداهلل  ل  ويفضِّ
حيث  المعاصر«،  »النحت  يسمى 
تثبيت  في  االسكتش  يستعمل 
وأحيانًا  األعمال  بعض  في  الصورة 
يميل إلى العشوائية واالنسيابية في 

منحوتاته.
من  كثير  في  عبداهلل  شارك 
منها  والمحلية  العالمية  الفعاليات 
في  للخشب  العالمي  اليوم  فعاليات 
بعمل  التركية  اسكيشهر  مدينة 
يحمل اسم »ليبيا مفتاح« في محاولة 
الفنيين  بين  التواصل  جسر  لخلق 
»للتعرف على ثقافة وأعمال الفنانين 
مستوى  على  الخشب  مجال  في 

العالم«

في معرض جديد ينبض بالحياة..

< محمد عبد الهادي 

سرت - محمود الصالحي

الوسط - نهلة العربي

الوسط - أسماء بن سعيد

هؤالء األوغاد، 
كنت أطعمهم من 

نهدي مباشرة، حين 
ينهشهم الجوع

جائزة محمد عبد الهادي تبحث إقامة مهرجان للمسرح املتنقل

المدني  والمجتمع  والثقافة  اإلعالم  هيئة  رئيس  عقد 
مع  اجتماعًا  األحد  الفاخري،  جمعة  الموقتة،  بالحكومة 
الفنان  برئاسة  عبدالهادي،  محمد  لجائزة  الدائمة  اللجنه 
سالم  الفنان  وعضوية  عبدالهادي  عبدالكريم  محمود 
والمخرج حسين علي  العريبي  والفنان خليل  عيسى سالم 

عبدالهادي.
وناقش االجتماع إقامة مهرجان مسرحي سنوي، متنقل 
بين المدن الليبية، بينما تقرر إعالن وإشهار الجائزة من 

خالل أول مهرجان يقام قريبًا.
واتفق الجميع على تشكيل لجان مختصة ووضع الخطوات 
األولى والترتيبات والتجهيزات إلطالق المهرجان. كما تم 
تقديم درع وفاء مقدم من المهرجان الدولي للمونودراما 
الراحل محمد عبدالهادي، عن طريق جمعة  بقرطاج لروح 

الفاخري.
من سيرة عبدالهادي

م   1898 العام  درنة  بمدينة  عبدالهادي  محمد  وولد 
وتوفي في 1948/12/14 أي في عمر 50 عامًا، كما جاء في 

مقال للكاتب صالح الحصادي بعنوان »محمد عبدالهادي 
رائد المسرح الليبي«، والذي نشر في موقع جيل بتاريخ -29 
-9 2005، ولكن حسب شهادة الوفاة والتي تم استخراج 
نسخة منها من قبل أبنائه في 1975/11/16، والصادرة 
من مكتب السجل المدني بلدية درنة الجمهورية العربية 
فإن  عبدالهادي  محمود  حفيده  بها  مدنا  والتي  الليبية، 
تاريخ وفاته كان في أغسطس 1953 أي توفي عن عمر 55 

عامًا، تحصلنا على نسخة منها مرفقة في الذاكرة.
أبناء جيله،  الكتاتيب كما معظم  تعلم في طفولته في 
وإبان االحتالل اإليطالي في ليبيا وتحديدًا في الفترة من 
باألفران،  وعمل  إيطاليا  إلى  انتقل   1920 وحتى   1918
والفن  المسرح  مشاهدة  في  ساعدته  المرحلة  وهذه 
عروض  من  يقدم  كان  ما  خاصة  عامة،  بصفة  اإليطالي 
لمسرح الشارع، بعد عودته لليبيا وإلى جانب امتهانه للفن 
عمل كموظف في الحرس البلدي واستمر معه هذا العمل 

حتى وفاته.
عربية  بجولة  القيام  عبدالهادي  قرر  المرحلة  بعد هذه 
قبل عودته لوطنه وفي العام 1922 سافر إلى لبنان، واطلع 
على تجربة المسرح هناك وتأثر بمسرح أبوخليل القباني، 
تجربتهم  على  فيها  اطلع  التي  مصر  إلى  ذهب  ومنها 

الريحاني  نجيب  بمسرح  معجبًا  وكان  أيضًا،  المسرحية 
الذي كان يعد األشهر حينها.

ولكن الكاتب ناصر الباح وفي مقالة له نشرت بعنوان 
لنقطة  تطرق  عبدالهادي«  محمد   - ملًكا  كنت  لو  »آه 
عبدالهادي  مسيرة  في  آثارها  لها  تكون  قد  ا  جدًّ مهمة 
في  أيضًا  الكسار  وعلي  أبيض  جورج  مسرح  وجود  وهي 
يقدم  كان  أبيض  مسرح  أن  وبما  مصر،  في  الفترة  تلك 
الذي  الكسار  مسرح  بعكس  األرستقراطية  للطبقة  أعماله 
كانت أعماله تخاطب الطبقة الشعبية فإن األخير هو ما أثر 
بعبدالهادي وهذا كان واضحًا في مسرحياته التي تخللها 
من  بالكثير  محماًل  وطنه  إلى  عاد  الفكاهية.  المنولوجات 
الكتب والروايات التي تتعلق بالمسرح وإصرار على تحقيق 

حلمه بمسرح ليبي ال يقل قيمة عما شاهده في رحلته.
عاد محمد عبدالهادي إلى ليبيا في الفترة ما بين العام 
1925 والعام 1928 بعد رحلة في مصر ولبنان، ومشاهدته 
للمسرح هناك عمل لفترة خبازًا في »كوشة السقوطري« 
في مدينة طبرق، وفي تلك األثناء أقام أول عرض مسرحي 
من  مستوحى  وهو  ملًكا«،  كنت  لو  »آه  بعنوان  مرتجل 
أن يعرض  المفترض  ليلة وليلة«، وكان من  حكاية »ألف 

في سينما »حلمي«.

ببنغازي  الوطني  المسرح  فرقة  فازت 
في  العقربي«  محمد  »مهرجان  بجائزة 
بالعاصمة  أقيمت  التي   22 الـ  دورته 

التونسية .
إدارتها  يتولى  التي  الفرقة  وحصلت 
عن  الجائزة  على  األوجلي،  عالء  الفنان 
»إلى  بمسرحية  مشاركتها  بعد  جدارة 
العبيدي  الفنان حسين  أين«، بينما حصل 
في  دوره  عن  ممثل  أفضل  جائزة  على 

المسرحية ذاتها.
وعرضت فرقة المسرح الوطني ببنغازي 
الثقافة  دار  مسرح  خشبة  على  أين«  »إلى 
دوّار هيشر في العاصمة التونسية، ضمن 

أيام مهرجان محمد عبد العزيز العقربي.
ضمن  المسرحية  قدمت  وأن  وسبق 
مهرجان أيام بنغازي المسرحية، ومهرجان 
المونديال المغاربي للمونودراما في ليبيا، 
وأيضًا في مهرجان أسبوع اإلبداع العربي 

نلتقي  »بالمسرح  شعار  تحت  تونس  في 
األنباء  وكالة  حسب  نرتقي«،  وبالثقافة 

الليبية.
وكانت المنافسة قوية بين المشتركين 
في المهرجان والدول المشاركة هي ليبيا 
وفلسطين،  وتونس  والمغرب  والجزائر 
ببنغازي  الوطني  المسرح  مشاركة  وجاءت 
واإلعالم  للثقافة  العامة  الهيئة  من  بدعم 

وبدعم من مكتب الثقافة بنغازي.
أنين«  »إلى  مسرحية  أن  إلى  يُشار 
مأخوذة عن نص مسرحي للكاتب العراقي 
سوداء«،  »حقائب  بعنوان  العبادي،  علي 
الفيتوري،  وسينوغرافيا عوض  إخراج  ومن 
ومساعد  العبيدي،  حسين   : تمثيل  ومن 
مخرج حاتم قرقوم، وإدارة مسرحية وسام 
المجبري، ومدير عالقات منصف المجبري، 
البديوي،  السالم  عبد  فني  وإشراف 

وموسيقى المهدى الفزاني .

 فرقة املسرح الوطني ببنغازي 
تفوز بجائزة مهرجان »العقربي«

احتفل مكتب الهيئة العامة للثقافة بسرت، اإلثنين، 
عضوة  بحضور  »أمواج«،  إلذاعة  المباشر  البث  ببدء 
المجلس البلدي هنية أبوخريص، ومدير مكتب الثقافة 

عالء فكرون، ومدير قطاع الصحة الدكتور خليفة 
محمد السيوي.

كما حضر االفتتاح أيضًا مدير مكتب 
دياب،  محمد  اإلدارية  الرقابة  جهاز 
بالبلدية  التخطيط  مكتب  ومدير 
ومدير  العباني،  عمار  المهندس 
يوسف،  أحمد  االتصاالت  مكتب 
السابق  المحلي  المجلس  ورئيس 

من  وعدد  السيوي،  عبدالفتاح 
المدني  المجتمع  مسؤولي مؤسسات 

والمثقفين  اإلعالميين  من  وعدد 
بالمدينة.

إن  لـ»الوسط«  الثقافة  مكتب  مدير  وقال 
»راديو أمواج الشبابي انطلق بثه المسموع على التردد 
ثقافة  وتشجيع  الشباب  بقضايا  ويهتم  إم،  إف   101.1
آراءهم  الشباب  خاللها  يطرح  برامج  خالل  من  الحوار 

وآمالهم المستقبلية، ويشاركون في تناول القضايا التي 
تشغلهم«.

تدشين  خالله  أعلن  مباشر  ببرنامج  البث  وانطلق 
اإلذاعة، واستضاف خالله عضوة المجلس البلدي هنية 
الصحة، وأجري حوار  المكلفة بمتابعة ملف  أبوخريص 
معها بالخصوص، كما أجريت لقاءات أخرى مع مسؤولي 
الدورة  وتتضمن  والثقافة،  والتخطيط  الصحة 
المنوعة  البرامج  من  مجموعة  اإلذاعية 

بإدارة كوادر إعالمية شابة جديدة.
عالء  الثقافة،  مكتب  مدير  وأعرب 
البث  فكرون، عن سعادته بانطالق 
إننا  وقال  »أمواج«،  إلذاعة  المباشر 
محليتين  إذاعتين  بوجود  نفخر 
إلثراء  المدينة،  في  متخصصتين 
وأوضح  والتنموي،  الثقافي  الجانب 
أن إذاعة أمواج ستكون منبرًا إعالميًا 
روح  وتحمل  همومهم  تلمس  للشباب 
جهود  فكرون  ن  وثمَّ واألمل،  التفاؤل 
العاملين في اإلذاعة وحرصهم على تقديم أفضل 
بث  أطلق  بسرت  الثقافة  مكتب  أن  يذكر  لديهم.  ما 
إذاعة »سرت الثقافية« مطلع يناير 2018، على التردد 

99.9 إف إم وتغطي نطاق المدينة.

صفاقس  بوالية  المحرس  مدينة  في  أختتمت 
المواقع  بإدارة  مختصة  تدريبية  دورة  التونسية، 

أسبوعين. لمدة  استمرت  بعدما  األثرية، 
اآلثار  مصلحة  من  فريًقا  الدورة  واستهدفت 
وشملت  التونسيين،  األثريين  من  وعددا  الليبية 
صور  وإنتاج  التصويري  المسح  على  التدريب 
وتدريبات  بالمباني  األثرية  للقى  األبعاد  ثالثية 
وتقييم  األثرية  المواقع  وإدارة   GIS برنامج  على 
وفًقا  لحمايتها،  العمل  خطط  ووضع  حالتها 

للمصلحة. اإلعالمي  للمكتب 
مع  بالتعاون  درهام  جامعة  الدورة  ونظمت 
جامعات بريطانية، وفق اتفاقية مع مصلحة اآلثار 
للتراث وبدعم  التونسي  الوطني  والمعهد  الليبية 

البريطاني. الثقافي  المجلس  من 
المقبل  سبتمبر  في  الدورة  استئناف  وسيتم 
المسح  على  للتدريبات  آخرين  أسبوعين  لمدة 
الجيو  والمسح  الفخار  وتصنيف  الميداني  األثري 

فيزيائي
مكثفة  تدريبات  جرت  األول  األسبوع  وخالل 
المسح  تقنية  استخدام  من  المشاركين  لتمكين 
التصويري وإنتاج صور ثالثية األبعاد، فيما اختص 
وتقويم  األثرية  المواقع  بإدارة  الثاني  األسبوع 
حالتها ووضع الخطط من أجل صيانتها والحفاظ 
وضع  تبين  ومحاضرات  تدريبات  شمل  كما  عليها 
السكان  وتعريف  المدني  المجتمع  إلشراك  خطط 

الثقافي. الموروث  بأهمية  المحليين 
اآلثار  باحثي  من  عددًا  الدورة  واستهدفت 
وجنوب  وشرق  غرب  من  مشترًكا   15 تجاوزوا 

15 باحًثا أثريًّا. ليبيا، كما شاركت تونس بـ 
عظيم  عن  الدورة  ختام  في  المشاركون  وعبّر 
أنهم  مؤكدين  تونس  من  لزمالئهم  امتنانهم 
من  معهم  العمل  في  االستمرار  إلى  يطمحون 
فيما  الخبرات  وتبادل  قدراتهم  من  الرفع  أجل 

بينهم.

 ليبيون يتدربون على إدارة 
املواقع األثرية في تونس

إطالق إذاعة »أمواج« الشبابية

< جانب من الدورة التدريبية 
< مشهد من العرض المسرحي

< بعض أعمال االنحات الليبي عبداهلل سعيد
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بسام الدراجي: أحلم بقناة متخصصة للطفل الليبي تكون رسالة للعالم
 أقولها بكل فخر.. قدوتي هو جابر عثمان تجربتي مع نورية هويدي كانت رائعة

أي  لتقديم  االستعداد  أتم  على  أنني  لك  وأعلنها 
بالمدن  للتعريف  يهدف  ووطني  إنساني  عمل 
الليبي  وبالتراب  السياحية  وباألماكن  الليبية 

الغالي.

● هل تتذكر بداياتك في العمل اإلعالمي؟
كنت محظوظًا ألنني عاصرت نجومًا في اإلعالم 
منهم  ونهلت  أيديهم  على  وتتلمذت  والفن 
تشجيعي  في  اهلل  بعد  الفضل  لهم  كان  وأيضًا 

برامج األطفال تحتاج إلى قدرات خاصة 
وموهبة وقدرة على التعامل مع هذه 
المرحلة العمرية، واإلعالميون الذين 

تميزوا في إعداد وتقديم البرامج الخاصة 
بالطفل في ليبيا هم قلة، ونتذكر منهم 

اإلعالمي والفنان جابر عثمان والفنانة 
نورية هويدي والفنان عبداهلل الشاوش 

وغيرهم، وكل له أسلوبه الخاص في 
التعامل مع هذه الشريحة، وخالل 

السنوات الماضية برز اسم جديد في 
مدينة بنغازي استطاع أن يدخل إلى 

قلوب األطفال ويكون أكثر قربًا منهم 
من خالل مجموعة من البرامج المنوعة 

المرئية والمسموعة، فهو من أسرة فنية 
وأصبح من أفضل مقدمي برامج األطفال 
في ليبيا وما زال يواصل عطاءه.. نلتقي 
الفنان واإلعالمي بسام الدراجي، ونقف 
معه في عدة محطات خصصها للطفل 

الليبي.

● في البداية.. نود أن تطمئننا على مستقبل 
الطفل الليبي بعين إعالمية؟

الطفل الليبي هو طفل ذكي وموهوب بالفطرة 
المناسب،  المناخ  له  ونوفر  معه  نقف  أن  ويحتاج 
وكلنا نعلم أن الظروف الحالية صعبة، ولكن أتمنى 
أال تشغلنا ويطول انتظار الطفل الليبي، كما أخشى 
والطفولة  البراءة  المعادي  اآلخر  اإلعالم  من  عليه 
والذي يروج لألفكار الهدامة والتي تدعو للتطرف، 
دامت  ما  الليبي  الطفل  على مستقبل  قلقًا  ولست 
هناك نوايا طيبة للعمل من أجله، فهو المستقبل.

»نخل في سمنو داير ظل« قربت الطفل الليبي 
مستعد  أنت  هل  الوطن..  تراب  من  غاٍل  جزء  من 
للتعريف  الليبية  المدن  حول  األطفال  مع  للغناء 

ببلدنا الحبيب؟
القذافي  صالح  كلمات  من  كان  العمل  هذا 
وألحان ياسر نجم، وهو عمل عن التسامح والمحبة، 

فهيم  واألستاذ  عمران  بن  إبراهيم  األستاذ  مثل 
قدمت  والتلفزيون  اإلذاعة  خالل  ومن  الشريف، 
قدمته  عمل  أول  وأذكر  لألطفال،  األغاني  بعض 
ومن  الصيد  حسن  كلمات  أمي«  »يا  بعنوان  كان 
وبعدها  نديم،  كاظم  الكبير  الراحل  الفنان  ألحان 
قدمت عمل »كل عام وأنت بخير« كلمات الشاعرة 
ومجموعة  الهوني،  أيمن  وألحان  األشهب  بدرية 

أخرى من األعمال قدمتها لمسرح »السنابل«.
تقديم  وحب  باألطفال  عالقتك  سر  وما   ●

األعمال لهم؟
السر في ذلك يعود لبداية عملي في اإلذاعة وأنا 
طفل صغير يحمل الحيوية والنشاط والروح العالية 
وأحببت هذا  الفترة  تلك  قيمة ووزن في  لها  التي 
هذا  في  عبقرية  أياد  على  تتلمذت  حيث  المجال، 

المجال.
نورية  اإلذاعية  مع  تجربتك  ترى  كيف   ●

هويدي؟
خالل  من  واإلبداع  الروعة  قمة  في  تجربة 
برنامجي »دنيا األطفال« و»منتدى األطفال«، حيث 
الحبيبة،  ليبيا  ربوع  كل  في  تذاع  البرامج  كانت 
برامج  في  تاريخ  عبارة  هويدي  نورية  فاإلذاعية 
المرحوم خليفة أكريم، وأحب  المخرج  األطفال مع 

أن أوجه ألف تحية إليها.
نقدم  لكي  ليبيا  في  نحن  ينقصنا  الذي  ما   ●

برامج لألطفال متطورة وغير تقليدية؟
في  اهتمامات  هنالك  فليس  الكثير،  ينقصنا 
من  العديد  توجد  حيث  الدولة،  من  الطفل  مجال 

يقوم  من  ولكن  كافة  المجاالت  في  المواهب 
برعايتها ودعمها.

جابر  اإلعالمي  تكوينك  في  شكله  الذي  ما   ●
عثمان وحفزك على خوض غمار هذه التجربة؟

األستاذ  هو  قدوتي  واعتزاز  فخر  بكل  أقولها 
ودعمني  صغير  وأنا  وجهني  ومن  عثمان،  جابر 
طيلة مسيرتي وإلى اآلن ال يزال محفزًا لي وله كل 

التقدير واالحترام.
● هل قربك من الفنان إبراهيم فهمي كان له 

دور مهم في شق طريق النجاح؟
من المؤكد كان أقرب شخصية لي، وأعشق كل 
أعماله، وأيضًا كان تعامله مع األطفال في مجموعة 
وأنا  غدار«،  طبعك  قطوسة  »يا  منها  األغاني  من 
يقدم  ودائمًا  حنونة  شخصية  فهو  كثيرًا  به  أعتز 

النصائح في مجال اإلعالم.
● ما المشروع الذي تحلم به؟

إلى  رسالة  لتكون  ليبيا  أطفال  لكل  بقناة  أحلم 
انقطاع،  دون  من  وتستمر  العالم،  أطفال  كل 
وأتمنى أن تكون قناة تهتم بكل المواهب الفنية.

● ما الرسالة التي تريد توصيلها ولمن؟
باألطفال  االهتمام  عليهم  للمسؤولين  أقول 
برياض  االهتمام  يجب  كما  السرطان،  مرضى 
إلى  يحتاج  ليبيا  في  الطفل  إن  حيث  األطفال، 
في  اهتمام  إلى  يحتاج  شيء،  كل  في  االهتمام 
أطفال  فهم  والترفيه،  والثقافة  والتعليم  الصحة 
فحافظوا  وأطفالنا،  أطفالكم  هم  الحبيبة،  ليبيا 

عليهم.

»حافة وادي« يكشف األفكار املتطرفة التي تعاني منها ليبيا

أطالب الدولة باالهتمام 
بالنشء الصغير

< محرر الوسط مع بسام الدراجي

حوار: عبدالرحمن سالمة

حوار: محمد علوش

القاهرة ــ الوسط

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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العام  فبراير   17 ثورة  بعد  ليبيا  تعاني 
الليبي  الزعيم  نظام  أطاحت  التي   ،2011
المتطرف  الفكر  انتشار  من  القذافي،  معمر 
وجسد  إسالمية.  جماعات  تحمله  الذي 
فنانون ليبيون شباب فيلمًا سينمائيًا يحمل 
أخوين  قصة  يروي  وادي«،  »حافة  اسم 
واآلخر  »داعش«  لتنظيم  ينتمي  أحدهما 

ضابط بقوات الجيش الليبي.
وقال مخرج وكاتب الفيلم، محمد عيسى، 
حافة  اسم  »استوحينا  الوسط«:  لـ»بوابة 
وادٍ من الطبيعة التي نعيش فيها، واألودية 
هي مكان تواجد تنظيم داعش شرق البالد 
وبالتالي كان مكان التصوير محاولة لتجسيد 

الواقع الحقيقي الذي نعيشه«.
حافة  »كلمة  والمخرج  الكاتب  وأوضح 
أقصد بها إما السقوط أو الوقوف والنجاة«، 
حكاية  عن  يدور  الفيلم  »محور  أن  موضحًا 
أخوين أحدهما مع تنظيم الدولة والثاني مع 
الجيش في آخر حوار بين األخوين كأنك تقف 

على حافة إما النجاة أو السقوط«.
من  مستوحاة  الفيلم  »أحداث  أن  وتابع 
أحداث حقيقية والقصة مقسمة إلى جزءين، 
الواقع  يجسد  افتراضي  وجزء  حقيقي  جزء 
الليبي وهم األخوان وحوارهما هو هدف هذا 
الفيلم كتصحيح لألفكار الخاطئة، أما األحداث 
الحقيقية فهي أحداث عشتها شخصيًا عندما 
تطوعت مع الجيش في اقتحام وادي مرقص 
موافقة  تكون  أن  حاولنا  اللقطات  وأغلب 

للحقيقة من ضربات الهاون واالشتباكات«.
ظروف  للفيلم  »كانت  عيسى:  وأضاف 
عشرة  عن  تقل  ال  التصوير  فترة  صعبة 
أشهر بالشتاء، كانت أصعب فترة ألن مكان 
التصوير خارجي، وكانت المشكلة الحقيقية 
سيارات  وتحتاج  صعبة  والطريق  النقل  في 

خاصة بهذه الطريق«.
أحداث  من  الفيلم  »فكرة  أن  وذكر 
عشتها شخصيًا بنيت عليها السيناريو، هذا 
التصوير ذوو  تحديًا فكل طاقم  كان  العمل 
الصيدلي  بيننا  فتجد  مختلفة،  اختصاصات 
والبيطري والمهندس، فكانت تجربة جديدة 

بعيدة عن اختصاصاتنا«.
وقتنا  في  »للسينما  أن  الكاتب  وأشار 
الحالي دورًا كبيرًا في تصحيح ومعالجة بعض 
األفكار، حيث إن معظم الناس ال يلجؤون إلى 
على  تؤثر  التي  للميديا  يلجؤون  بل  الكتب 
العاطفة وتغير المعتقدات أو التفكير ولذلك 
مؤثر  درامي  عمل  في  فكرتك  وضعت  إذا 
أنصح  وأنا  رسالتك،  تصل  سوف  بالتأكيد 
أن تكون األعمال مدعومة برسائل حقيقية 

هادفة«.
يستخدم  الغربي  »المجتمع  أن  وأضاف 
اإلسالم  لتشويه  السينما  من  الجانب  هذا 
الشباب  أفكار  بتغيير  وقاموا  والمسلمين 
أخرى  وأفكار  اإللحاد  إلى  وكذلك  اإلسالمي 

غريبة يستحي اإلنسان أن يقولها«.
وختم حديثه قائاًل: »أتمنى أن يكون هناك 
مجموعات من الشباب تقوم بأعمال مشابهة 
لمشروعنا وتحمل رسائل هادفة بعيدة عن 
ال  الشخصية  واألطماع  المالية  المكاسب 
حاضنة  دولة  تكون  ألن  شيء  ليبيا  ينقص 
حضور  لليبيا  يكون  سوف  اتفقنا  لو  للفن، 
والعملية،  العلمية  المجاالت  في جميع  قوي 
فرصة  على  نحصل  أن  أتمنى  عربيًا  أما 
العرض بدور العروض السينمائية العربية«.

دوره  عن  عبداهلل  عالء  الفيلم  بطل  وقال 
الجيش  دور  الشخصية  »تتناول  الفيلم  في 
وكانت  عليه  والقضاء  اإلرهاب  محاربة  في 
الليبي  مجتمعنا  في  االنقسام  هو  رسالتنا 
الخالفات  وتبين حجم  عامة  والعربي  خاصة 
في العائلة وكذلك دور المجتمع في القضاء 

على اإلرهاب«.
من  العديد  »واجهتنا  اهلل:  عبد  وأضاف 
الصعوبات منها قلة الدعم المادي وعوامل 
المناخ، الفيلم نفذ بمجهودات ذاتية وحاولنا 
بقدر اإلمكان إيصال الصورة كاملة وبشكل 
صعوبات  أي  أجد  »لم  وتابع:  صحيح«. 
في  فاألحداث  الشخصية  هذه  تقمص  في 
بالدنا ليبيا ساعدت بشكل كبير على فهمي 
وما  الظروف  مع  التعامل  وكيفية  للشخصية 

هو المطلوب منها«.
ويقع  ضرورية  »السينما  أن  عالء  وأوضح 
األفكار  ومعالجة  حل  في  كبير  عبء  عليها 
الجزء  هي  السينما  السلبية،  والمواضيع 
األهم في إيصال األفكار السليمة داخل كل 

بيت ليبي أو عربي«.
وقال في ختام حديثه »ينقصنا الكثير من 
وتوفير  جديدة  أفكار  وطرح  الفكري  التطور 
والمعنوي  المادي  كالدعم  المتطلبات  كل 
إعطاء  وكذلك  المجال  هذا  في  والخبرة 
كل  والبعد  حقهم  والمصورين  الفنانين 

البعد عن التهميش«.

قال إنه تعمد إثارة الجدل بالنهاية المفتوحة في »كارما«

وصف المخرج المصري خالد يوسف أزمة فيلمه األخير »كارما« 
بـ»العبث«، مشيرًا إلى أن الفيلم حصل على موافقة الرقابة منذ 
الدكتور خالد  الرقيب،  باتصال من  الماضي، وفوجئ  أبريل  شهر 
على  بناء  ترخيصه،  سحب  تم  الفيلم  بأن  فيه  يعلمه  عبدالجليل 
اتصال مسؤول أكبر منه رأى في دعوة وتريلر العمل ما يقلقه، وأن 
»خالد يوسف« يحضر لقنبلة ستفجر الدنيا، وحتى قبل أن يشاهد 

العمل ككل.
كان  القرار  أن هذا  »الوسط«  إلى  وأكد يوسف في تصريحاته 
ساقطًا قانونًا وغير ذي أثر، ألنه وطبقًا للقانون يجب على الرقابة 
األول قبل سحب الترخيص أن ترسل إنذارًا لصانع الفيلم بأنه أخل 
بشروط الحصول على التصريح وبعدها يتم إيقاف العمل، مضيفًا: 
»أنا لم أخالف أي شروط، ولو كنت قد رفعت دعوى أمام القضاء 
اإلداري لألمور المستعجلة كنت ألحصل على حكم من أول جلسة، 
األمر  هذا  في  رأيهم  الستطلع  السيادية  للجهات  اتجهت  ولكني 

وهل يرضيهم ما يحدث؟! وبعد رؤيتهم الفيلم أمروا بعرضه«.
وأوضح خالد أن رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الدكتور 
خالد عبدالجليل، هو شخص شديد الفهم لطبيعة عمله، ومؤهل 
السيناريو  لمادة  مدرسًا  يعمل  إنه  حيث  هذا،  لمنصبه  تمامًا 
بالمعهد العالي للسينما، ولكن المشكلة كان سببها تدخل بعض 
يعطيها  والذي  للقانون،  بالمخالفة  الرقابة  عمل  في  المؤسسات 

الحق الكامل في منح أو منع أي عمل فني.
ونفى مخرج فيلم »حين ميسرة« استخدامه نفوذه كعضو في 
البرلمان المصري، من أجل السماح بعرض الفيلم، ولكنه أوضح 
أنه رجل معروف وله تاريخ، ومن الطبيعي أال تمر واقعة منع فيلم 
له مرور الكرام، حيث كل ما في األمر أنه استخدم خبرته في كيفية 
التعامل مع مثل هذه المواقف، وهذه الخبرة هي التي يفتقدها أي 

مخرج شاب.
أن  سبق  الذي  الفنانين  بعض  مع  التعاون  عودة  خالد  وأرجع 
يضعه  الذي  العنصر  إنه  حيث  التفاهم،  إلى  أفالمه  في  شاركوا 
وغادة  سعد  عمرو  أن  لوال  أنه  مؤكدًا  االختيار،  عند  االعتبار  في 

الشخصية  تحمل  تمكنهما من  التي  الموهبة  يملكان  عبدالرازق 
ما كان ليختار أيًا منهما، ألن العمل الفني ليس فيه أي مجامالت 

أو حتى تميمة حظ، فالقصة والموهبة هي التي تحكم االختيار.
عمرو سعد  الفنان  وبين  بينه  نشبت  التي  الخالفات  على  وردًا 
على ترتيب األسماء، أشار يوسف إلى أنه وطبقًا للعقود الموقعة 
بينه وبين كل الممثلين المشتركين في الفيلم، ليس من حق أي 
منهم التعليق على ترتيب األسماء، وهي من كامل حقوقه كمخرج 
ممثل  أي  يوجد  ال  السينما  في  عمله  طوال  أنه  مؤكدًا  وكمنتج، 

والمرحلة  األسماء،  ترتيب  على  تعليق  أي  له  كان  معه  اشتغل 
الوحيدة التي له حق الكالم فيها هي قبل توقيع العقود، وله 

شروطه  يضع  أن  العقد  وكتابة  االتفاق  قبل  الحرية  كامل 
ومالحظاته والتي يوافق عليها أو ال.

وعن اختياره نهاية الفيلم المفتوحة، أكد أنه أراد إثارة 
الفيلم،  مشاهدة  بعد  بالفعل  حدثت  التي  الجدل  حالة 
قال  اآلخر  والبعض  واحد،  شخص  إنهما  قال  فالبعض 
الثاني  إن  قال  من  وهناك  مختلفان،  شخصان  إنهما 
سيصل  الذي  هو  النقاش  وهذا  العكس،  أو  األول  حلم 

بالمشاهد إلى المغزى.
تونسية  فنانة  اختياره  عن  المصري  المخرج  ودافع 
الفيلم،  بطالت  إحدى  لتكون  بالسينما  العهد  حديثة 

يجب  حيث  كمخرج،  مسؤولياته  من  جزء  هذا  أن  مؤكدًا 
سعد  عمرو  مع  فعل  ما  مثل  جديدة،  بوجوه  الدفع  عليه 

الذي  فالمخرج  ميسرة«،  »حين  فيلم  لبطولة  اختاره  عندما 
يصل إلى لحظة يستطيع فيها الدفع بوجوه جديدة ويتقبل 
في  مقصر  شخص  هو  يفعل،  وال  والجمهور،  المنتج  ذلك 

حق الصناعة، بحسب تصريحه، مضيفًا أنه طوال مسيرته 
لو  ألنه  الجديدة،  الوجوه  من  كبير  بعدد  دفع  الفنية 
جياًل جديدًا  يخرِّج  لن  النجوم  الموجود من  على  اعتمد 
من الممثلين. ويفكر يوسف في تقديم مسلسل ولكن 
خالل العام المقبل وليس الجاري، كما أنه من المقرر أن 
يبدأ مشروعه الجديد في األيام القليلة المقبلة، مشيرًا 
ألنه  األندلس«  »سقوط  مشروع  تنفيذ  ل  أجَّ أن  إلى 

مشروع ضخم يتطلب تنفيذه عامين على األقل.

يمنحه جائزة »فاتن حمامة« للتميز..

مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي« يكرم هشام نزيه
لمهرجان  العليا  االستشارية  اللجنة  قررت 
الموسيقار  تكريم  الدولي«  السينمائي  »القاهرة 
للتميز،  حمامة«  »فاتن  جائزة  ومنحه  نزيه  هشام 
تنطلق  التي  للمهرجان  الـ40  الدورة  خالل  وذلك 
خالل الفترة من 20 وحتى 30 من نوفمبر المقبل.

ومسيرته  لعطائه  تقديرًا  نزيه،  تكريم  يأتي 
السينمائية المضيئة والحافلة بالكثير من األعمال 
ووضع  الموسيقي،  التأليف  مجال  في  البارزة 
الموسيقى التصويرية، إضافة إلى مكانته المتميزة 

كأحد أبرز النجوم الموهوبين في مجاله.
»يعد  حفظي:  محمد  المهرجان،  رئيس  وقال 
مهرجان  قبل  من  نزيه  هشام  بالفنان  االحتفاء 
والملهم  المؤثر  لدوره  تتويجًا  السينمائي  القاهرة 
األعمال  من  للعديد  الموسيقي  التأليف  مجال  في 
السينمائية، والتي أضافت لها عمقًا وبريقًا خاصًا، 
رسمه  الذي  الخط  مع  تمامًا  ينسجم  ما  وهو 

المهرجان في تكريمه المبدعين«.
له  عامًا(   ٤٦( نزيه  أن  بيان،  وأضاف حفظي في 

والمتميزة  التقليدية  غير  األعمال  من  كبير  رصيد 
ما يشكل  وعالمية، وهو  نال بعضها جوائز محلية 

حالة مختلفة.
وترحيبه  سعادته  عن  المهرجان  رئيس  وأعرب 
الشاب،  للموسيقار  االستشارية  اللجنة  بترشيح 
السينمائيين  من  نخبة  بجواره  تضم  والتي 
والفنانين والنقاد وهم يوسف شريف رزق اهلل، أحمد 
خالد  والدكتور  كريم،  نيللي  علوي،  ليلى  شوقي، 
عبدالجليل، والدكتور محمد العدل، عمر عبدالعزيز، 
البنداري،  شريف  فودة،  مسعد  الشناوي،  وطارق 

جاسمين طه زكي.
من  دائم  انعقاد  حالة  في  اللجنة  أن  إلى  وأشار 
بتاريخ  الالئق  بالشكل  األربعين  الدورة  أجل خروج 

مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي«.
الناقد  للمهرجان،  الفني  المدير  قال  جانبه،  من 
يوسف شريف رزق اهلل عن منح هشام نزيه جائزة 
الدورة  بأن تكون  للتميز: »سعداء  »فاتن حمامة« 
اإلبداعية  ومسيرته  بدوره  لالحتفاء  مكانًا  الـ40 
الموسيقى  مجال  في  خاصة  ظاهرة  باعتباره 
فريدة  موهبًة  يعكس  مما  لألفالم،  التصويرية 
وقدرة عالية على التعبير فنيًا عن قصص اجتماعية 

متنوعة«.
ترحيبه  عن  نزيه  هشام  الموسيقار  وأعرب 
يأتي  والذي  والتكريم،  الجائزة  بتلك  وسعادته 
أهم  يعد  حيث  الدولي«،  السينمائي  »القاهرة  من 
في  فني  حدث  وأهم  العربية،  المنطقة  مهرجانات 
فاتن  القديرة  الفنانة  اسم  تحمل  أنها  كما  مصر، 

حمامة، وهو ما يمنحها قيمة كبيرة.
لجيلي  مهمة  رسالة  الجائزة  تلك  أن  وأضاف 
المشوار  الستكمال  ومحفزة  أخرى،  وألجيال 
بالمجهود  فاالعتراف  والمحاولة،  والطموح  والحلم 
وتتويجه له األثر الكبير، ولهذا أنا في منتهى الفخر 
باتوا  السينمائيين  أن  وسعادتي بها ألنني شعرت 

عائلتي وأنهم فتحوا لي بيتهم.
ولد هشام نزيه في 23 أكتوبر من العام ١٩٧٢، 
التصويرية  الموسيقى  مجال  في  بدايته  ومنذ 
أعماله  كانت  لذا  ومتميزًا،  مختلفًا  يكون  أن  أراد 
ثرية  لحنية  وجماًل  مفاجآت  وتحمل  تقليدية  غير 
»هيستريا«  بفيلم  مشواره  بدأ  حيث  ومتطورة، 
إخراج  ومن  زكي،  أحمد  الراحل  للنجم   )1998(
السينمائية  األعمال  من  بعدد  مرورًا  أديب،  عادل 
والدرامية، التي قام بتأليف موسيقاها مثل: »عمر 

و»السلم   ،)2001( »الساحر«   ،)2000(  »٢٠٠٠
 »2 جي  كي  في  و»حرامية   ،)2001( والثعبان« 
و»تيتو«   ،)2003( الليالي«  و»سهر   ،)2002(
 ،)2006( والهوى«  العشق  و»عن   ،)2004(
حيران«  و»بلبل   ،)2009( األبيض  وإبراهيم 
)2010(، و»الفيل األزرق« )2014(، و»إكس الرج« 
)2011(، و»الكنز« )2017(، »األصليين« )2017(، 
باإلضافة   ،)2016( »هيبتا«   ،)2015( رزق«  »والد 
»أفراح  مسلسل  منها  المسلسالت  من  لعدد 
القبة« و»العهد« و»السبع وصايا« و»شربات لوز« 
صديقة«  و»نيران  مابنحبش«  قلنا  لو  و»نكدب 

و»األبواب المغلقة«.
وحصل هشام نزيه على العديد من الجوائز عبر 
تصويرية  موسيقى  أحسن  جائزة  منها  مشواره 
مهرجان  من  القمر«  و»أسوار  »هيبتا«  فيلمي  عن 
موسيقى  أفضل  وكذلك  العربية«،  »السينما 
و»سهر  و»تيتو«  »الساحر«  أفالم  عن  تصويرية 
من  و»األصليين«  األزرق«  و»الفيل  الليالي« 
بينما  و»الكاثوليكي«،  الفيلم«  »جمعية  مهرجاني 
حصل على جائزة أفضل موسيقى عن فيلمه »عمر 

2000« من مهرجان »اإلسكندرية السينمائي«.

< مشهد من الفيلم

خالد يوسف:  ال يوجد فنان اشترط علّي شيء سواء غادة أو عمرو

القاهرة ــ الوسط



التعرف  القدم  لكرة  »الهالل«  فريق  ينتظر 
دور  لقاء  من  المتأهل  منافسه  هوية  على 
نصف النهائي الثاني من بطولة كأس ليبيا 
العاصمة،  قطبي  سيجمع  الذي  القدم  لكرة 
األهلي طرابلس وجاره االتحاد، الذي توقف 
أن  أخيرا  وتقرر  الترجيح  ركالت  محطة  عند 
أرضية  على  ويعاد  الجمعة  غد  مساء  يقام 
ملعب طرابلس الدولي، حيث يواصل فريق 
»الهالل« تحضيراته بطرابلس التي يتواجد 
منتظرا  أسبوعين  من  أكثر  منذ  بمالعبها 

ومترقبا منافسه القادم.
وتواجده  حضوره  األزرق  الفريق  يسجل 
في نهائي بطولة الكأس للمرة السادسة في 
تاريخه والثانية تواليا، وسبق له أن عانق لقب 
بطولة الكأس في مناسبة واحدة العام 2002 
فريق  أكثر  »النصر« وهو  جاره  على حساب 
ست  برصيد  النهائية  للمباراة  يصل  محلي 
رحلة  عبر  الموسم  هذا  إليها  ووصل  مرات 
مباريات  خمس  وخوضه  شاقة  ماراثونية 
متتالية خالل أدوار ومراحل الكأس المختلفة 
الترجيح،  ركالت  بفضل  منها  خمسا  حسم 
حيث بدأ واستهل المشوار والطريق للوصول 
لنهائي الكأس بعبوره في الدور التمهيدي 
فريق »بنغازي الجديدة« بهدفين لصفر ثم 
عبر فريق »أبوسليم« بفضل ركالت الترجيح 
بنغازي«  و»األهلي  »التعاون«  فرق  وكذلك 
و»الخمس«، التي عبرها وتجاوزها جميعا من 
خالل ركالت الترجيح التي لعب خاللها حارس 

مرماه الواعد مراد الوحيشي دورا كبيرا في 
قيادة فريقه للدور النهائي من خالل براعته 
الفائقة في التصدي لركالت الترجيح، وبراعته 

أيضا في تنفيذ الركالت وإحراز األهداف.
الفرق  من  واحــدا  يعد  »الهالل«  فريق 
وسجلت  تواجدت  التي  العريقة  المحلية 
حضورها منذ أول موسم كروي رسمي على 
مستوى بطولة الدوري الليبي، حيث شارك 
طوال مواسم الستينات، وكان من أبرز فرق 
تلك المواسم التي تعد من الفترات الذهبية 
الزاهية في مسيرة الفريق األزرق وكان قاب 
قوسين أو أدنى من إحراز اللقب في نسخته 
الثانية لبطولة الدوري الليبي، لكنه اكتفى 
»االتــحــاد«  الموسم  بطل  وصيف  بلقب 
الليبي  الدوري  لبطولة  الثانية  النسخة  في 

موسم 64–65.
وخالل مواسم السبعينات حمل »الهالل« 
حلمه بتحقيق اللقب األول في تاريخه فغاب 
اللقب وبقي معلقا وبقي معه الحلم، وتراجع 
مواسم  خــالل  ونتائجه  ــه  أدائ في  الفريق 
السبعينات، حيث حل في الموسم 73–74 في 
المرتبة األخيرة ما جعله يغيب ألول مرة عن 
دوري األضواء في الموسم الرياضي 74–75، 
لكنه عاد سريعا إلى مكانه وموقعه الطبيعي.

قدم الفريق مواسم قوية في الثمانينات 
مواسم  بعد  للفريق  صحوة  شهدت  التي 
الواجهة حين  إلى  الفريق  عاد  عجاف، حيث 
تأهل إلى المربع الذهبي وبقي ضمن مربع 
التسعينات  مواسم  وخالل  المسابقة  كبار 
تقلبت نتائج وأحوال الفريق األزرق وتواصلت 
طموحاته، لكن المسيرة توقفت مجددا عند 

محطة المباراة النهائية في الموسم الرياضي 
99–2000 ليحل وصيفا لبطل الموسم فريق 
»األهلي طرابلس« للمرة الثانية في تاريخه.

»الهالل«  سجل  األخيرة  المواسم  وفي 
كما  الثالثة،  المرتبة  وهو  له  ترتيب  أفضل 
تأهل الفريق في الموسم قبل الماضي للدور 
ويبقى  باللقب  التتويج  ومرحلة  السداسي 
»الهالل« ضمن باقة فرق النخبة التي تطمح 
حلم  بتحقيق  الطويلة  مسيرته  تتويج  في 

بطولة الدوري الليبي الذي طال انتظاره.
في نفس الموسم غادر الفريق قبل وقت 
أبرز  المحلية  المسابقة  انطالق  من  قصير 
تحولت  الذين  األساسيين  والعبيه  نجومه 
عن  والدفاع  أخرى  محلية  لفرق  وجهتهم 

ألوانها، حيث انتقل نجمه وهدافه عبد السالم 
الفيتوري لتدعيم صفوف فريق االتحاد برفقة 
ألعابه  التربي وصانع  الصلب أحمد  المدافع 
فيصل البدري وتحول ظهيره المهاجم البارز 
علي معتوق ليعزز تشكيلة »األهلي بنغازي« 
رفقة زميله المهاجم سعد البرداح والعبه عبد 
اهلل الشعافي إلى جانب مغادرة حارس مرماه 
ومغادرة  »المدينة«  فريق  إلى  عزاقة  أحمد 
هذا  ورغم  أبوعجيلة،  مهند  الصاعد  نجمه 
الغياب ألغلب نجوم الفريق والتشكيل األزرق، 
إال أن ذلك لم يشكل أي نوع من الفراغ رغم 
ونتائج  أداء  يتأثر  أن  دون  الفنية  قيمتهم 
وزاد من  مخزون  لديه  الذي  األزرق  الفريق 
الالعبين الشبان الذين نجحوا في تعويض 
الغياب الجماعي في وقت ضيق وقصير بعد 
أن تم الدفع بهم لتعزيز التشكيلة »الهاللية« 
وكانوا من أبرز العبي الموسم ما يؤكد أن 
المواهب  تخريج  في  مدرسة  هو  »الهالل« 

الشابة في كل موسم.
»الهالل« لم يكتف بالتجديد على مستوى 
العبيه، فمثلما هو شباب داخل الملعب كان 
الجهاز  التجديد  شمل  حيث  خارجه،  أيضا 
الفني الذي يقوده ثنائي من جيل المدربين 
الموسم،  في  مــدرب  أصغر  وهــو  الشباب 
المدرب الوطني محمد الككلي، العب فريق 
المالعب  اعتزل  ــذي  ال السابق،  »النصر« 
نجم  زميله  برفقة  فقط  مواسم  ثالثة  منذ 
»الهالل« الشاب غسان الماقني، ونجح هذا 
لخوض  الفريق  قيادة  في  الشاب  الثنائي 
المباراة النهائية لنيل بطولة كأس ليبيا لكرة 

القدم لهذا الموسم في نسختها الحالية.

الجماهير  انشغال معظم  الرغم من  على 
الرياضية في ليبيا بمباريات كأس العالم، 
واالتحاد  طرابلس  األهلي  مباراة  أن  إال 
في نصف نهائي كأس ليبيا لكرة القدم 
الناديين،  لجماهير  الشاغل  الشغل  هي 
فلغة البيانات واالحتجاجات وردود الفعل 
الزالت تحاصر مصير المباراة التي توقفت 
زمنها  انتهاء  بعد  الترجيح،  ركالت  عند 

األصلي بالتعادل السلبي.
القدم  لكرة  الــعــام  الليبي  االتــحــاد 
ــور،  األم حسم  فــي  كثيرا  ماطل  ــذي  ال
على  بناء  األسباب  لدراسة  لجنة  وشكل 
والمراقب  والمراقب  المباراة  حكم  تقرير 
يعرف  أن  دون  اللجنة  واجتمعت  السري، 
فضال  إليها،  توصلت  التي  النتيجة  أحد 
المباراة،  حكم  تقرير  حول  الغموض  عن 
قرار  صدر  خاللها  من  التي  والمعطيات 
المباراة كاملة  بإعادة  الليبي  االتحاد  من 
على نفس الملعب وبطقم تحكيم جديد 
الماضي  يونيو   29 الموافق  الجمعة  يوم 
في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء 

عصرا.
إدارة  قبل  من  رفضه  تم  القرار  هذا 
وجماهير نادي األهلي طرابلس، وتصاعد 
رياضية،  غير  أحداث  وقوع  إلى  الرفض 
من بينها تعرض ملعب طرابلس الدولي 
االتحاد  تعنت  نتيجة  الخسائر  لبعض 
لقرارات  ــداره  وإص القدم  لكرة  الليبي 
دون توضيح الالئحة التي تم من خاللها 
اتخاذ قرار إعادة المباراة كاملة، مع عدم 
اطالع الناديين على تقرير حكم ومراقب 
في  كبيرا  جــدال  ــار  أث والـــذي  الــمــبــاراة 
بينها تهميش  الرياضية، ومن  األوساط 
دور لجنة المسابقات في اتخاذ مثل هذه 
المكتب  عن  صدر  القرار  وأن  القرارات 
للجنة  الرجوع  دون  لالتحاد  التنفيذي 
بمسابقات  المختصة  الجهة  المسابقات 

كرة القدم.
المباراة  تقم  ولم  رفضه  تم  القرار 
إشعار  حتى  تأجيلها  وتم  موعدها  في 
للجنة  المرة  هذه  المهمة  وأوكلت  آخر 

لها،  جديد  موعد  لتحديد  المسابقات 
القرار مــرة أخــرى من  وتــم رفــض هــذا 
حتى  طــرابــلــس  األهــلــي  إدارة  جــانــب 
كان  ســواء  الحكم  تقرير  على  االطــالع 
سلبيا أو إيجابيا فإن إدارة األهلي ستنفذ 
كل ما جاء في قرار حكم المباراة، وذلك 
إداراة  مجلس  رئيس  تصريحات  بحسب 
الجمعية  ورئيس  أبوعون  األهلي ساسي 
العمومية لنادي االتحاد موسي الشيباني 
قد  واالتحاد  األهلي  ناديي  رئيسي  فإن 
اطلعوا على تقرير حكم المباراة والظروف 
والمالبسات التي صاحبت أحداث المباراة 
عن  ناد  كل  نظر  وجهات  معرفة  دون 

التقرير.
األمر اآلخر الملفت للنظر هو أن لجنة 
المسابقات حددت موعدا جديدا للمباراة 
غدا الجمعة الموافق 6 يوليو الجاري في 
الساعة  الدولي(  الملعب )طرابلس  نفس 
الخامسة والنصف مساء بقيادة الحكم عبد 
أمينة  جهة  إجراءات  وتحت  الفضيل  اهلل 

ليبقي شىء ثالث مهم بحسب تصريحات 
أعطى  إنه  األهلي طرابلس  نادي  رئيس 
للفريق األول راحة لمدة أسبوعين بينما 
اليومية  تدربياته  يواصل  االتحاد  فريق 

استعدادا للمباراة.
وبحسب مصادر إعالمية بنادي األهلي 
متوقع  وغير  مفاجئ  قرار  وفي  طرابلس 
لتقديم  استعداده  أبوعون  ساسي  أعلن 
أبوعون  أكد  حيث  منصبه  من  استقالته 
العمومية  للجمعية  استقالته  سيقدم  أنه 
ظالمة  ــرارات  ق فرض  حالة  في  للنادي 
سالمة  يعرض  لــن  وأنــه  نــاديــه  على 
جماهير األهلي للخطر كما أكد أن اتحاد 
مسؤولة  غير  سياسة  يستخدم  الكرة 
ظل  وفي  والقوانين  اللوائح  عن  بعيدا 
لجنة  رئيس  الدولة لألسف يجلس  غياب 
المسابقات في بنغازي ليتسبب في فتنة 
في مدينة طرابلس فضال عن أن الجهات 
المسؤولة في الدولة تقف موقف المتفرج 
أمام تلك المهازل وأن من أسباب عدم 
اكتمال المباراة السابقة كان لعدم توفر 
ما  حسب  طرابلس  ملعب  داخل  األمن 
يصدرون  واآلن  الحكم  تقرير  في  جاء 
قرارا بإعادتها بنفس الملعب وقد تنصل 
الجميع من تحمل المسؤولية لذا سيكون 
القرار المناسب بالرحيل ألن الرياضة أداة 
السؤال  ليبقي  هدم..  معول  وليس  بناء 
المباراة  ستقام  هــل  حاليا  المطروح 
لجنة  قــرار  حسب  الجديد  موعدها  في 
المسابقات يوم الجمعة الموافق 6 يوليو 
فريق  بملعب طرابلس؟، وهل سيخوض 
سينحسب  أم  المباراة  طرابلس  األهلي 
ثالث؟  موعد  هناك  سيكون  وهل  منها؟ 
مباراة  آفاق  تلوح في  بدت  كثيرة  أسئلة 
األزمة في وقت ينتظر فيه فريق الهالل 
األهلي  ــا  إم النهائية  الــمــبــاراة  طــرف 
»العميد«  االتحاد  أو  »الزعيم«  طرابلس 
لقب  على  للعب  الثاني  الطرف  لتحديد 
الكأس المحلية ومنه تحديد مصير ورسم 
في  وتحديدا  األفريقية  المشاركة  مالمح 

بطولة »الكونفيدرالية«.

في
املرمى

استدعاء 
منتخب ليبيا 
للناشئني

شاركت ليبيا بثالثة سباحين في بطولة روما الدولية الخامسة 
والخمسين أواخر يونيو الماضي، ورغم قلة خبرات الالعبين 

الدولية، إال أن االتحاد الليبي للسباحة تجاوز كل الظروف 
المادية ودفع بالسباحين، محمد ساسي مواليد 2000 وسراج 
بوقرين مواليد 2001 وعزالدين إقطاط مواليد 1999 وكانت 

مشاركاتهم في 3 مسابقات 50م حرة و100م حرة و50م.

أعرب المدرب الوطني الشاب عبدالرؤوف بوهدمة عن سعادته ◆
الغامرة بنجاحه واجتيازه الدورة التدريبية التأهيلية لمدربي كرة 

القدم من أجل الحصول على الرخصة )D( التي اختتمت خالل 
األيام القليلة الماضية ببنغازي، ويتولى حاليا مهمة اإلشراف على 
تدريب الفئات الصغرى بنادي المختار بمنطقة القوارشة ببنغازي، 

كما أنه خريج كلية التقنية الكهربائية وااللكترونية.

◆

خالل  من  القدم،  لكرة  الليبي  باالتحاد  المنتخبات  لجنة  استدعت 
المختارين  الرياضيين  الفرعية،  لالتحادات  وجهتها  رسمية  رسالة 
بملعب  داخلي  إعــدادي  بمعسكر  لاللتحاق  عاما   17 تحت  للمنتخب 
الجاري، وذلك  يوليو  الخامس عشر من شهر  األكاديمية بجنزور في 
في  تونس  في  ستقام  التي  أفريقيا  شمال  بطولة  في  للمشاركة 
العشرين من شهر أغسطس المقبل، المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا 

في تنزانيا 2019.
الليبية وهم: ياسين  القائمة 23 العبا من مختلف األندية  وضمت 
الشكري  عــادل  ومهاب  جرافة  زهير  وياسين  كريشة  أبو  إدريــس 
والمعتصم سالم ميلود وعبد اإلله عبد الرؤوف رحومة وعبد المؤمن 
خالد الرحيبي وأنس علي الشبلي وحمزة ناصر سالم وعبد المهيمن 
أشرف  وإبراهيم  الــضــراط  الـــرزاق  عبد  وحمزة  المنصوري  أحمد 
المصراتي ومعتز فوزي الجرنازي وفاضل محمد سالمة وحسين خليفة 
ومحمد  إبراهيم  إسماعيل  ومحمد  العقوري  رمضان  وصهيب  طقطق 
وخالد  رمضان  عادل  ومحمد  البرناوي  الكامل  ومالك  محمد  رمضان 

عبد الرحمن إبراهيم وحمد مجدي أرفيدة ومؤمن جمال العزابى.
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رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
التقاعد ليستمر مع منتخب بالده خالل 
الفترة المقبلة، خاصة إنه يرى فى نفسه 
القدرة على اللعب حتى عمر 41 عاما بما 
يعنى 8 سنوات من اآلن، فمن المحتمل 
أن يلعب بطولتي عالم، وليست واحدة 
فقط، حيث أشار إلى استمراره إلى األبد 
فى هذه اللعبة، وال يريد إعالن اعتزاله 
والخروج من المستطيل األخضر، سواء 
حقق حلمه والتتويج بلقب كأس العالم، أم 
لم يحققه، في الوقت نفسه كشفت تقارير 
إسبانية عن مفاوضات نادي يوفنتوس 
اإليطالي للنجم البرتغالي الكبير بعدما فتح 
بنفسه باب المفاوضات من أجل الرحيل عن 
النادي الملكي في الموسم المقبل، وأكدت 
»ماركا« اإلسبانية أن يوفنتوس هو األقرب 
لضم رونالدو في الميركاتو الصيفي بعد أن 
ترددت أنباء عن تلقي الالعب عروضا من 
باريس سان جيرمان وأخرى من الدوري 
الصيني بعروض مالية مغرية بعد أن 
حصلت إدارة النادي اإليطالي على الضوء 
األخضر من كريستيانو نفسه عبر الموافقة 
الشفهية وسط أنباء عن تقديم عرض مالي 
يصل إلى 30 مليون يورو كراتب سنوي 
للنجم الكبير.

41

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

● مباراة سابقة لمنتخب ليبيا للناشئين

● بوهدمة

مالعب 14

طرابلس– محمد ترفاس

اتحاد الكرة يصدر قراره بإعادة 
المباراة غدا الجمعة بعد إجازة 

مفتوحة لالعبي »الزعيم« 
وانتظار من »العميد«

أبوعون جاهز باستقالته 
الفورية حال فرض قرارات غير 

مقبولة من جانب األهلي.. 
والهالل ينتظر طرف النهائي

تأهل ست مرات ونال اللقب 
في مناسبة واحدة ويسجل 
ظهوره الثاني على التوالي 

لم يتأثر بغياب النجوم 
ونجح في إيجاد البديل بعد 

مغادرة نصف الفريق

انتهت منافسات دورة ألعاب البحر األبيض المتوسط بمدينة طراغونة 
إيجابية  نتائج  أي  ليبيا  أن تسجل  الـ18 دون  نسختها  في  اإلسبانية 
ولبنان  بين سورية  ميداليات من  على  الحاصلين  بها جدول  تدخل 
وتونس والمغرب والجزائر ومصر وألبانيا وأندروا والبوسنة وكرواتيا 
ومالطا  ومقدونيا  وكوسوفو  وإيطاليا  واليونان  وفرنسا  وقبرص 

وموناكو والجبل األسود والبرتغال وسان مارينو وصربيا وسلوفينيا.
شاركت البعثة الليبية في 11 لعبة فقط، وهي كرة القدم والسباحة 
والقوس والسهم والكاراتيه والرماية والمبارزة وألعاب القوى والجودو 
والكرة الحديدية والتايكوندو والطائرة الشاطئية، وتصدرت إيطاليا 
و45  فضية  و55  ذهبية   56 بواقع  ميدالية  بـــ156  العام  الترتيب 
برونزية، وجاءت إسبانيا ثانيا بـ 122 ميدالية بواقع 31 ذهبية و40 
فضية و44 برونزية، وثالثا تركيا بـ 95 ميدالية بواقع 31 ذهبية و25 
فضية و90 برونزية ورابعا فرنسا بمجموع 99 ميدالية متنوعة بواقع 

28 ذهبية و31 فضية و40 برونزية.
جاءت مصر في الترتيب الخامس واألول عربيا وأفريقيا بمجموع 45 
ميدالية »18 ذهبية و11 فضية و16 برونزية« وسادسا اليونان 12 
ذهبية و14 فضية و21 برونزية وسابعا صربيا 12 ذهبية و10 فضية 
و9 برونزية، وجاءت المغرب في الترتيب الثامن »10 ذهبية و7 فضية 
و7 برونزية« ثم كرواتيا تاسعا »9 ذهبية و5 فضية و3 برونزية« وفي 

المركز العاشر تونس »6 ذهبية و13 فضية و13 برونزية«.
حافظت مصر على المركز الخامس بعد منافسة شرسة مع اليونان 
التاريخية  ذهبيات  الثالث  بفضل  وذلــك  السادس،  المركز  صاحبة 
للمالكمة المصرية في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، حيث حقق 
المالكمون المصريون ثالث ميداليات ذهبية في ثالثة أوزان مختلفة 
ألول مرة في تاريخ مشاركات مصر في الدورة، تصدرت بها المالكمة 

المصرية جدول ترتيب الدول المشاركة في منافسات المالكمة.
كغم   69 وزن  صديق،  وليد  من  لكل  الثالث  الذهبيات  وجــاءت 
وعبدالرحمن عرابي، وزن 81 كغم، ويسري رزق، وزن فوق 91 كغم، 
ليضيف ثالثي المالكمة أسماءهم إلى زمالئهم أبطال الذهب وهم: 
السمكة الذهبية فريدة عثمان وتوجت بذهبيتي سباقي 50 م حرة، 

50 م فراشة.

مباراة األزمة.. تسرق الجمهور الليبي من املونديال
األحداث تتوالى وسط ترقب وانتظار الموقف النهائي

لمباراة األهلي طرابلس واالتحاد في نصف نهائي كأس ليبيا

»الهالل« محترف نهائيات الكأس يترقب بطل العاصمة ليبيا »خالية الوفاض« في املتوسط

بنغازي–زين العابدين بركان

● منافسات الدراجات في البحر المتوسط

● كريستيانو



تحدد رسميا مقاعد الفرق الثمانية من بطولة 
على  اإلنجليزي  المنتخب  فوز  بعد  العالم  كأس 
آخر  في  الترجيح  بركالت  الكولومبي  نظيره 
يقام  الذي  المونديال،  نهائي  ثمن  مباريات 
ومن  الجاري،  الشهر  من   15 حتى  روسيا  في 
ظهور  النهائي  ربع  مباريات  تشهد  أن  المقرر 
بالدهم،  منتخبات  مع  وطنيين  مدربين  سبعة 
في المقابل سيكون اإلسباني روبيرتو مارتينيز 
المدير الفني للمنتخب البليجكي االستثناء الوحيد 

من بين المدربين في المسابقة العالمية.
روسيا

تعيين   2016 العام  الروسي  االتحاد  أعلن 
تشيرتشيسوف،  ستانيسالف  الوطني،  المدرب 
لقيادة المنتخب األول استعدادا لكأس العالم. 
الذعة  النتقادات  تعرض  عاما  الـ54  صاحب 
بداية  قبل  الروسي  الرياضي  الشارع  من 
أثبت  أنه  إال  بالده  تنظمه  الذي  المونديال، 

للجميع مدى قدرته من الناحية التدريبية.
المنتخب الروسي بدأ مشواره في المونديال 
الخسارة  قبل  ومصر  السعودية  على  بالفوز 
من  الثانية  البطاقة  ليقتنص  أوروغواي  من 
الروسي  المنتخب  األولى، واستطاع  المجموعة 
أن يحقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على 
إسبانيا بركالت الترجيح بعد انتهاء المباراة في 
وقتيها األصلي واإلضافي )1-1(، ليضرب موعدا 
الساعة  تمام  في  النهائي  ربع  في  كرواتيا  مع 

الثامنة من مساء السبت المقبل بتوقيت ليبيا.
البرازيل

بعد فشل البرازيل في الفوز بكأس العالم العام 
االتحاد  قرر  أرضها،  على  أقيمت  التي   ،2014
للمدرب  التدريبية  المهمة  إسناد  البرازيلي 
المقلب  باتشي،  ليوناردو  أدينور  الوطني 
البرازيل  قاد  عاما  الـ57  صاحب  بـ»تيتي«، 
احتل  بعدما  العالم  كأس  لنهائيات  للوصول 
الجنوبية  أميركا  منتخبات  مجموعة  صدارة 

متفوقا على كبار القارة، حيث فاز
أن  تعادلين دون  في عشر مباريات وحقق 
تيتي  وبدأ  التصفيات،  في  للخسارة  يتعرض 
بتعادل مخيب  البرازيلي  المنتخب  مشواره مع 
على  الفوز  ثم  السويسري  المنتخب  أمام 
ترتيب  ليتصدر  وصربيا  كوستاريكا  منتخبي 

وفي  نقاط،  سبع  برصيد  الخامسة  المجموعة 
دور ثمن النهائي تخطى منتخب السامبا عقبة 
المنتخب المكسيكي بهدفين دون رد ليواجه 
المنتخب البلجيكي في ربع النهائي الجمعة في 

تمام الساعة الثامنة.
كرواتيا

بعد مشواره مع العين اإلماراتي، قرر المدرب 
الكرواتي زالتكو الرحيل لبالده من أجل قيادة 
وبدأ  العالم،  كأس  في  الكرواتي  المنتخب 
بمواجهة  كرواتيا  مع  الوطني  المدرب  مشوار 
التصفيات  من  األخيرة  الجولة  في  أوكرانيا 
اليونان،  أمام  الملحق  مباراتي  ثم  األوروبية 
الكرواتي  المنتخب  حقق  العالم  كأس  وفي 
تصدر  بعدما  الثقيل  العيار  من  مفاجأة 
ونيجيريا  األرجنتين  ضمت  التي  مجموعته، 
دور  وفي  الكاملة،  العالمة  محققا  وأيسلندا 
مشواره  الكرواتي  المنتخب  واصل  الـ16، 
بركالت  الدنماركي  المنتخب  على  بالفوز 
أشواطها  في  المباراة  انتهاء  بعد  الترجيح 
بهدف  التعادل  بنتيجة  واإلضافية  األصلية 
الكرواتي فرصة  المنتخب  أمام  وأصبح  لمثله، 
مواجهة  خالل  من  الذهبي  للمربع  للوصول 

روسيا صاحبة األرض والضيافة.
السويد

أندرسون،  يانه  السويدي،  المدرب  حقق 
في  سواء  بالده  منتخب  مع  رائعة  مسيرة 
في  أو  العالم  لكأس  المؤهلة  التصفيات 
إلى  صعد  السويدي  فالمنتخب  المونديال، 
مصيرية  مباراة  خاض  بعدما  العالم  كأس 
حساب  على  ليصعد  الملحق  في  إيطاليا  أمام 
المنتخب  تصدر  العالم،  كأس  وفي  اآلزوري، 
السويدي مجموعته، التي ضمت ألمانيا وكوريا 

الجنوبية والمكسيك.
على  يفوز  أن  السويدي  المنتخب  استطاع 
المنتخب  من  خسر  أنه  إال  والمكسيك  كوريا 
ثمن  وفي  هدف،  مقابل  بهدفين  األلماني 
النهائي، حقق المنتخب السويدي فوزا ثمينا على 
حساب نظيره السويسري بهدف دون رد ليضرب 
موعدا مع المنتخب اإلنجليزي في المباراة المقبلة 
النهائي، المقرر إقامتها في تمام الساعة  بربع 

الرابعة بتوقيت ليبيا يوم السبت.
إنجلترا

استقر اتحاد الكرة اإلنجليزي على تعيين غاريث 
عن  بدال  الثالثة«  »األسود  لقيادة  ساوثجيت 

سام آالراديس الذي رحل بعد 67 يوما فقط.
متميزة  مسيرة  حقق  عاما  الـ47  صاحب 
محتال  العالم  لكأس  صعد  بعدما  اإلنجليز  مع 
وصافة المجموعة السابعة، التي شهدت حصول 
المنتخب البلجيكي على الصدارة، ونجح المنتخب 
الكولومبي  نظيره  على  الفوز  في  اإلنجليزي 

بركالت الترجيح بعد نهاية المباراة )1-1(.
أوروغواي

يمتلك المدرب األوروغوياني، أوسكار تاباريز، 
سيرة ذاتية قوية مع منتخب بالده بدأها منذ 
2006 ليكون المدرب صاحب الـ71 عاما من 

بين أفضل المدربين في أوروغواي.
اعتزال  قرر  الذي  تاباريز،  قاد 
العالم،  كأس  نهاية  بعد  التدريب 
أوروغواي لبلوغ دور الـ16، حيث تصدر 

المجموعة األولى محققا العالمة الكاملة 
وروسيا،  والسعودية  مصر  على  بالفوز 

األوروغوياني  المنتخب  حقق  الـ16  دور  وفي 

بهدفين  البرتغالي  نظيره  على  مثيرا  فوزا 
ناريا  موعدا  المنتخب  ليضرب  هدف،  مقابل 
مع المنتخب الفرنسي في تمام الساعة الرابعة 

بتوقيت ليبيا يوم الجمعة.
فرنسا

بعد نجاحه مع مارسيليا، تولى المدرب الفرنسي 
ديدييه ديشامب تدريب منتخب الديوك بداية 
من 2012 ليقود منتخب بالده في كأس العالم 
العام 2014 بالبرازيل، وشهد مونديال البرازيل 
خروج فرنسا من دور الثمانية على يد المنتخب 
األلماني حامل اللقب بالخسارة بهدف دون 
المنتخب  حقق   ،2018 نسخة  وفي  رد، 
قيادة  تحت  رائعة  مسيرة  الفرنسي 
صدارة  احتالل  خالل  من  ديشامب 
الثالثة برصيد سبع نقاط  المجموعة 
والتعادل  وأستراليا  بيرو  على  بالفوز 
النهائي،  ثمن  وفي  الدنمارك،  أمام 
على  مثيرا  فوزا  الفرنسي  المنتخب  حقق 

ثالثة  مقابل  أهداف  بأربعة  األرجنتيني  نظيره 
ليرسل منتخب الديوك رسالة للمنافسين قبل 

بداية دور ربع النهائي.
بلجيكا

تدريب  قيادة  عن  مارتينيز  روبيرتو  رحل 
إيفرتون لسوء النتائج، إال أن المدرب اإلسباني 
نال الثقة من االتحاد البلجيكي الذي قرر تعيينه 
لقيادة المنتخب األول، ويعد مارتينيز المدرب 
األجنبي الوحيد من بين المدربين الثمانية في 

كأس العالم.
لربع  بلجيكا  يقود  أن  مارتينيز  استطاع 
المجموعة  صدارة  احتالل  خالل  من  النهائي 
أهداف  بثالثة  اليابان  الفوز على  ثم  السابعة، 
مارتينيز  روبيرتو  وسيتعرض  هدفين،  مقابل 
عندما  التدريبي  مشواره  في  تجربة  ألصعب 
مباريات  أولى  في  البرازيلي  المنتخب  يالقي 
المقرر أن تنطلق غدا  التي من  الثمانية،  دور 
الجمعة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت ليبيا.

األرجنتين  العالمية  الكرة  كبار  خروج  بعد 
كأس  من  والبرتغال  وإسبانيا  وألمانيا 
عدم  مع  روسيا  في  حاليا  المقام  العالم 
تأهل إيطاليا وهولندا باتت اآلمال معلقة 
كبار  بين  من  الوحيد  الناجي  بالبرازيل 
الكرة العالمية والساعي نحو الحفاظ على 
وتزامن  المتأهلين  الصغار  وسط  هيبتها 
البرازيلى  العالمى  النجم  بداية  مع  ذلك 
أن  بعد  الجميع  من  األضواء  سرقة  نيمار 
لقاء  خالل  بالده  منتخب  مع  وأبدع  تألق 
المكسيك العنيد المنظم فى خطوطه على 
بالعاصمة  أرينا«  »كوزموز  ملعب  أرض 
دور  منافسات  ضمن  موسكو  الروسية 
الـ16 للبطولة العالمية، ونال نيمار العديد 
الصحف  من  الواسعة سواء  اإلشادات  من 
من  تمكن  أن  بعد  أوالعالمية  البرازيلية 
فك شفرة منتخب المكسيك الذى فاز على 
حامل لقب مونديال 2014 منتخب ألمانيا 

في أولى مباريات الدور التمهيدي.
ورغم تفوق نجم باريس سان جيرمان، 
الذى  الالذع  الهجوم  من  ينج  لم  أنه  إال 
المكسيكية،  المعركة  انتهاء  عقب  طاله 
بسبب اتهامه بالغطس في المستطيل 
المتكررة  ومحاولته  األخــضــر، 
الملعب  ــل  داخ السقوط 
سواء في مربع العمليات، 
المعركة  ميدان  فى  أو 
أول  ــان  ــ وك الـــكـــرويـــة، 
المهاجمين المدير الفني لمنتخب المكسيك 
خوان كارلوس أوسوريو حيث قال إن لعبة 
إلى  وتحتاج  لألطفال  ليست  القدم  كرة 
إشارة  في  الملعب  في  يمثلون  ال  أقوياء 

منه إلى سقوطه المتكرر في لقاء المكسيك 
على  الهجوم  وتوالى  السابقة،  والمباريات 
نيمار حيث وصف العديد من الصحف بأنه 
وليس  مسرحية،  فى  دورا  يلعب  ممثل 
جائزة  منحه  يوجب  البرازيل،  منتخب  فى 
األوسكار، فضال عن إشارة البعض إلى أنه 
يجرى عملية جراحية داخل الملعب، ثم يعود 

بعد معالجته من قبل األطباء.
منتخب  كان  العالم  كأس  انطالق  قبل 
األكثر  الفرق  قائمة  يتصدر  »المانشافات« 
المونديال  تاريخ  في  لألهداف  تسجيال 
عن  أهداف   3 وبفارق  هدفا   224 برصيد 
الفوز  بفضل  وذلــك  »السامبا«،  منتخب 
على  ألمانيا  منتخب  حققه  الــذي  الكبير 
مقابل  أهــداف  بسبعة  البرازيلي  نظيره 
هدف في الدور نصف النهائي من نسخة 
2014 بالبرازيل، وتساوى منتخب البرازيل 
األهــداف  عــدد  في  األلماني  نظيره  مع 
المسجلة في تاريخ بطوالت كأس العالم، 
ولكل منهما 226 هدفا، وذلك خالل دور 
المجموعات بمونديال روسيا، حيث سجل 
مبارياته  في  أهــداف   5 »السامبا«  العبو 
تعادل  حيث  األول،  الـــدور  فــي  الــثــالث 

األولى  الجولة  في  سويسرا  منتخب  مع 
كوستاريكا  منتخبي  على  فاز  ثم   ،)1  /1(
الجولتين  في  نظيفين  بهدفين  وصربيا 
المجموعة  ليتصدر  والثالثة؛  الثانية 
الخامسة برصيد 7 نقاط، فيما سجل العبو 
»المانشافات« هدفين فقط في منافسات 
على  بفوزه  وذلك  السادسة،  المجموعة 
بينما  الثانية،  بالجولة  السويدي  نظيره 
لم يتمكن من إحراز أهداف أمام منتخبي 
الجولتين  في  الجنوبية  وكوريا  المكسيك 
نظيف  بهدف  خسر  حيث  والثالثة،  األولى 
دون  بهدفين  وخسر  األولى  المباراة  في 
دور  من  واألخيرة  الثالثة  المباراة  في  رد 

المجموعات؛ ليودع البطولة مبكرا.
األول  الهدف  أحرز  بريغينهو  البرازيلي 
كأس  بطوالت  تاريخ  في  بالده  لمنتخب 
في  يوغوسالفيا،  شباك  في  وذلك  العالم، 
سجل  فيما  بــأوروغــواي،   1930 مونديال 
غولينهو الهدف رقم 50 لـ»السيليساو« في 
في سويسرا،   1954 بنسخة  المجر،  مرمى 
بينما سجل الجوهرة السمراء بيليه الهدف 
مونديال  فــي  لـــ»الــســامــبــا«   100 ــم  رق
المكسيك 1970، في المباراة النهائية مع 
إيطاليا والتي انتهت بفوز البرازيل )-4 1( 
كما  تاريخه،  في  الثالث  باللقب  والتتويج 
في  للبرازيل   150 رقم  الهدف  راي  سجل 
تاريخ مشاركات »السامبا« في كأس العالم، 
وذلك  روســيــا،  بمرمى  ــزاء  ج ضربة  من 
المتحدة  بالواليات   1994 مونديال  في 
رقم  الهدف  أدريانو  أحرز  فيما  األمريكية، 
في  غانا،  منتخب  مرمى  للبرازيل في   200

مونديال 2006 بألمانيا.

أضاف المنتخب الروسي مستضيف كأس العالم 
دور  إلى  بتأهله  خزائنه  إلى  دوالر  ماليين   4
المنتخب  الـ21 وكان  النسخة  لنهائيات  الثمانية 
لمشاركته  دوالر  ماليين   8 على  الروسي حصل 
بعد  دوالر  ماليين  و4  المجموعات،  دور  في 
وسيحصل  المونديال  من  ـــ16  ال لــدور  تأهله 
صاحب المركز الرابع على 22 مليون دوالر كما 
دوالر،  مليون   38 على  العالم  بطل  سيحصل 

وصاحب المركز الثاني على 28 مليون دوالر، 
 24 الثالث  المركز  فيما سيحصد صاحب 

مليون دوالر وتبلغ مجموع الجوائز التي 
القدم  الدولي لكرة  االتحاد  سيوزعها 
مقدارها  بزيادة  دوالر،  مليون   400
التي شهدها  الجوائز  قيمة  عن   12%

مونديال البرازيل 2014.
في الوقت نفسه بدأت أزمة إعادة بيع 

اإللكترونية  المواقع  عبر  المونديال  تذاكر 
المنظمة  للجنة  اإلدارى  االستقرار  تضرب 
القدم  لكرة  الدولى  واالتحاد  للبطولة، 
»فيفا«، خاصة أن هاتين الجهتين تشرفان 

على بيع التذاكر طبقا لبيعها إلكترونيا، 
لمنع السوق السوداء من الظهور، ورغم 

مباريات  حاليا  تحاصر  المشكلة  فإن  ذلك 
المونديال فى الربع األخير للبطولة.

عن  تقريرا  بريطانية  إعالم  وسائل  ونشرت 
أزمة بيع التذاكر فى المونديال وقالت: »إنه يتم 
خمسة  استرلينيا-  جنيها   870 بقيمة  تذاكر  بيع 
أضعاف قيمتها األساسية، فضال عن وجود تذاكر 
تباع بقيمة 513 جنيها استرلينيا وهى فى األساس 

تباع بقيمة 177 جنيها إسترلينيا«.
الفئة  تذاكر  أن  إلى  البريطانى  التقرير  وأشار 
الثالثة، وهى أرخص األنواع، تبلغ نحو 360 جنيها 
إسترلينيا، عندما يفترض بيعها مقابل 83 جنيها 

قيمتها  أضعاف  أربعة  من  أكثر  وهو  إسترلينيا، 
وسائل  أن  التقرير  أكد  كما  األساسية،  المالية 
التذاكر  من  عــددا  رصــدت  االجتماعية  اإلعــالم 
بقيمة  بيعها  إعادة  تتم  استخدامها،  المتداول 
530 جنيها استرلينيا و681 جنيها استرلينيا، فى 
التى  الفرق  مشجعى  من  لعدد  السوداء  السوق 

وصلت إلى الدور ربع النهائى للبطولة.
قانونية ضد  إجراءات  باتخاذ  »الفيفا«  وهدد 
المواقع التى تعيد بيع التذكرة، وأنها ستلغى 
أى تذاكر تم العثور عليها وشراؤها من 
حيث  لهم،  مصرح  غير  بائعين  خالل 
بيعها  المعاد  تذاكرها  قيمة  وصلت 
 513 إلى  إسترلينيا  من177جنيها 
جنيها استرلينيا، كما قال »الفيفا« إن 
عروض التذاكر تمت إزالتها من مواقع 
تحديد  عن  امتنعت  لكنها  اإلنترنت، 
عدد التذاكر التى ألغيت بعد أن علمت 
»الفيفا«  لها، وكشفت  الترويج  تم  أنه 
عن اتخاذ بعض اإلجراءات الصارمة ضد 
الفتات  الحاملين  ــروس  ال المشجعين 
الجدد«، وفرضت غرامة على  »النازيين 
وألزمته  روسيا،  فى  القدم  كرة  اتحاد 
بدفع 10 آالف فرانك سويسرى، مقابل ما 
سماه االتحاد الدولى لكرة القدم »راية تمييزية« 
خالل لقاء أوروغواى الذى خسر فيه منتخب البلد 

المضيف لكأس العالم بثالثية نظيفة.
شاركوا  الذين  المراقبة  وخبراء  »فيفا«  وقال 
فى مباريات كأس العالم أن الالفتة ضمت الرقم 
هايل  إلى  اليمين  ألقصى  رمزا  يعتبر  الذى   88
هتلر وغرم »الفيفا« االتحاد الصربى للمرة الثانية 
فى كأس العالم بـــ 20 ألف فرانك حيث عرض 
على  تدل  التى  »تشيتنيك«  الفتة  المشجعون 

الحرب العالمية الثانية.

البرازيل في مهمة حفظ كبرياء الكرة العاملية»فيفا« تعاقب السياسيني وتكافئ املتأهلني

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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من املسؤول عن قرار املتوسط؟

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

عن  ليبيا  ــذرت  اعــت الماضي  الــعــام  فــى 
التضامن  ألــعــاب  دورة  فــي  المشاركة 
اإلسالمي فى أذربيجان بسبب غياب الدعم 
بالتزاماتها  الدولة  إيفاء  وعــدم  المالي 
برنامج  أعدت  الذي  الليبية  األولمبية  مع 
واصطدمت  ألــعــاب  عــدة  فــى  المشاركة 
عن  االعتذار  فكان  المالي  الدعم  بغياب 
حدث إسالمى رياضى كان يجب أن تكون 

فيه ليبيا.
البحر  ألــعــاب  دورة  كانت  الــعــام  هــذا 
األولمبية  وأعلنت  إسبانيا  فى  المتوسط 
وشكلت  ألعاب  بعشر  مشاركتها  الليبية 
الدعم من  لجنة لإلعداد منذ شهور وتأخر 
ذلك  مع  جيدا  االستعداد  يكن  ولم  الدولة 
دون  النتائج  وكانت  المشاركة  على  أصرت 
مستوى الطموح ولم تحقق ليبيا أي قالدة 
يحفل  الليبية  المشاركات  تاريخ  أن  رغم 
فى  والبرونزية  والفضية  الذهبية  بالقالئد 
ألعاب رفع األثقال وألعاب القوى والدراجات 
الليبية  المشاركات  تاريخ  عبر  القدم  وكرة 
نصف  من  أكثر  خالل  المتوسط  ألعاب  فى 

قرن.
فى  اآلن  نفسه  يطرح  ــذي  ال الــســؤال 
أن  تعرف  وعندما  المالي  الدعم  غياب  ظل 
األلعاب  خاصة  هزيلة  ستكون  المشاركة 
أم  تعتذر  أن  الصحيح  من  هل  الفردية 
تقرر المشاركة؟ ففي العام الماضي كسبت 
الرياضى  الوسط  احترام  الليبية  األولمبية 
التضامن  ــاب  ــع أل عــن  ــذرت  ــت اع عندما 
هناك  حيث  العكس  العام  وهذا  اإلسالمي 
المشاركة  هــذه  عن  جــدا  شديد  انتقاد 
وإصرار  سياحية  رحلة  بأنها  وصفت  والتى 
كما  مسبقا  نتائجها  معروف  مشاركة  على 
مع  لمباراته  القدم  كرة  منتخب  خسارة  أن 
فاعليات  أهداف لصفر ضمن  إيطاليا بستة 
الليبية  للكرة  قاصمة  ضربة  كانت  الدورة 
حيث دفع اتحاد الكرة بمنتخب غير مستعد 
خسارة  النتائج  فكانت  متوسطي  لحدث 

مباراتين مع المغرب وايطاليا.
اتحاد  األولمبية  اللجنة  حملت  بدورها 
ــرار  ــرة الــمــســؤولــيــة ألنـــه صــاحــب ق ــك ال
تعاني  الليبية  الرياضة  زالت  وال  المشاركة 
وعــدم  ــداف  األهـ وغــيــاب  الكبير  التخبط 
الوضوح والهروب من المؤتمرات الصحفية 

وعدم وضع الوسط الرياضي فى الصورة.
هذه  ــع  وض يتم  هــل  األهـــم  ــؤال  ــس ال
عقد  ويتم  النقد  مجهر  تحت  المشاركة 
كل  فيه  تكشف  موسع  صحفي  مؤتمر 

الخفايا؟.

هجوم ناري على نيمار 
عقب المعركة المكسيكية 

في دور الـ 16

»صالح« األغلى في تاريخ »ليفربول«
اإلنجليزي رسميا  »ليفربول«  نادي  أعلن 
هــداف  صــاح  محمد  المصري  توقيع 
»بريميرليغ«  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري 
مع  األمد  عقدا طويل  الماضي  الموسم 
الفريق، وكشفت جريدة »ديلي ميل« 
اإلنجليزية أن العقد ينتهي بنهاية 
أنه  أي   ،2022/2023 موسم 
لمدة  التعاقد  بتمديد  قام 
شرط  دون  مواسم  خمسة 
إدارة  قيام  بجانب  جزائي، 
بنود  بتعديل  »ليفربول« 
راتبه،  وتحسين  المالية  تعاقده 
إجازته  حاليا  المصري  الفرعون  ويقضي 
انتهاء موسمه  بعد  لبنان،  في  الصيفية 
بعد توديع منتخب مصر منافسات كأس 
 ٢٠١٨ بروسيا  حاليا  المقامة  العالم 
من دور المجموعات، وشارك صاح 
مباراتين  في  الوطني  المنتخب  مع 
لقاء  عن  وغــاب  روسيا،  بمونديال 
أوروغواي لإلصابة في الكتف، ونجح 
مباراتي  خال  هدفين  تسجيل  في 
روسيا والسعودية، لكي يصبح هداف 

مصر التاريخي في كأس العالم بالتساوي 
مع عبدالرحمن فوزي برصيد هدفين.

من جانبه أبرز الموقع الرسمي لنادي 
»ليفربول« األرقام القياسية التي حققها 
أو  ــداف  األهـ صعيد  على  ــواء  س صــاح 
في  عليها  حصل  التي  الفردية  الجوائز 
»الريدز«، وأشارت  له مع  األول  الموسم 
تفاصيل  إلى  البريطانية  اإلعام  وسائل 
جديدا،  عقدا  توقيعه  بعد  صاح  راتب 
في  أجرا  األعلى  أصبح  أنه  أكدت  حيث 
أن  المفترض  من  حيث  النادي،  تاريخ 
بعدما  إسترليني،  ألف   200 على  يحصل 
إسترليني  جنيه  ألف   100 يتقاضى  كان 
أكدت  كما  األول،  موسمه  في  أسبوعيا 
اإلعداد  فترة  بدأ  »ليفربول«  أن  تقارير 
بصورة مثالية بإعان توقيع صاح عقدا 
االستقرار  يعم  كي  »الريدز«  مع  جديدا 
على الفريق قبل انطاق الموسم المقبل، 
انتشرت  كانت  التي  التقارير  بعد  خاصة 
في الفترة األخيرة عن ارتباطه باالنتقال 
ريال  اإلسبانية  الكرة  قطبي  أحد  إلى 

مدريد وبرشلونة.

بتمديد عقد صاح يكون قطع الطريق 
كان  الــذي  اإلسباني  مدريد  ريــال  على 
يستهدف التعاقد معه منذ فترة طويلة، 
مع  قوية  عاقة  لديه  »ليفربول«  لكن 
وكانت  عــبــاس،  رامــي  الــاعــب  وكيل 
الرياضي  المدير  بينه وبين  المفاوضات 
صاح  وانتقل  هادئة،  إدواردز  مايكل 
الماضي  الصيف  »ليفربول«  لصفوف 
اإليطالي، وقدم موسما  قادما من روما 
في  العام  العب  بجائزة  وتوج  استثنائيا 
»البريميرليغ«  في  واألفضل  إنجلترا، 
بجانب هداف المسابقة، كما استطاع أن 
برصيد  اإلنجليزي  للدوري  هدافا  يتوج 
32 هدفا، وساهم في تأهل الفريق إلى 
نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب منذ 
العام 2005، لكنه خسره أمام ريال مدريد 
بعدما تعرض لإلصابة وخرج مبكرا من 
ــام  األرق عديد  تحطيم  بجانب  اللقاء، 
في  األهداف  عدد  يخص  فيما  القياسية 

موسم واحد.
لـ»ليفربول«  الفني  المدير  ــاد  وأش
يورغن كلوب بمحمد صاح، بعد تجديد 

على  وأثنى  عقده، 
موهبته، مشيرا إلى 
التجديد  ذلــك  أن 

أفضل  الــمــواهــب مؤشر الستقطاب 
في العالم إلى ملعب إنفيلد.

تصريحات  ــي  ف ــوب،  ــل ك ــال  وقـ
للنادي:  الرسمي  للموقع  صحفية 
عن  تعبر  األخــبــار  تلك  أن  »أعتقد 
على  شخص  مكافأة  هو،  كما  األمر 
للفريق  الكبيرة  ومساهمته  مستواه 
من  نريد  الماضي،  الموسم  خال 
المواهب من الطراز العالمي أن ترى 
يلبي  أن  يمكنه  لها  كبيت  أنفيلد 
وطموحاتهم  االحترافية  أحامهم 
حينما  ذلك،  لتحقيق  بهذا  ونعمل 
صاح  محمد  مثل  شخص  يلتزم 
بعقد طويل األمد مع النادي ويقول 
إن هذا المكان هو منزله اآلن فهذا 
يوضح الفكرة بصوت عال، بالتزامن 
إننا  يقول  معه  التزامنا  ذلك،  مع 
نقدر موهبته ونريد منه أن يتطور 

أكثر ويتحسن أكثر في بيئتنا«.

في  تــردد  ما  األسباني  مدريد  ريــال  نــادي  نفى 
رسمي  بعرض  تقدمه  عن  عالمية  إعامية  تقارير 

ضم  أجل  من  الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  إلى 
في  مدريد  ريال  وأعلن  الفريق،  العب  مبابي  كيليان 

بيان رسمي عدم صحة ما تردد عن وجود اتفاق بينه 
وبين باريس من أجل ضم مبابي خال فترة االنتقاالت 
الصيفية، وأكدت تقارير إعامية إسبانية في وقت سابق 
مليون   272 مبابي مقابل  ريال مدريد سيتعاقد مع  أن 
أنه لم يتقدم  يورو، وشدد ريال مدريد في بيانه على 
بأي عروض لباريس من أجل ضم مبابي، وسبق لتقارير 
إعامية أخرى أن أكدت على أن ريال مدريد يرغب في 
ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس، قبل أن يصدر 

النادي اإلسباني بياًنا لنفي األمر أيًضا.

أوروغواي تتحدى فرنسا.. وبلجيكا في صدام مع البرازيل
معارك نارية في دور الـ 8 بالمونديال 

السويد تطمح أمام إنجلترا.. وروسيا تتربص بكرواتيا 

الريال ينفي ضم 
»مبابي« مقابل 272 

مليون يورو

● مباراة األرجنتين وفرنسا في كأس العالم 2018

● مباراة البرازيل والمكسيك في كأس العالم 2018

● مبابي

● صالح

موسكو–وكاالت
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 كل شيء  

أقوالهم

غياب السلطة األمنية على الجنوب 
جعل منه لقمة سائغة لجميع حركات 

المعارضة في الدول المجاورة

مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا
صالح الدين الجمالي

سأكون في طرابلس ثم سأذهب إلى 
النيجر لمحاولة المساهمة في حل 

أوروبي لمشكلة الهجرة

رئيس البرلمان األوروبي
أنطونيو تاياني

الجانب اإليطالي ليس مهتمًا بإنشاء 
قواعد في الجنوب الليبي

السفير اإليطالي لدى ليبيا
جوزيبي بيروني

مـاذا يتحّكم في تشغيلها وانقطاعها؟

مــن يقف وراء تدهور حالها؟

متـى ينتظم تشغيلها؟

أيــن تذهب مخصصات دعمها المالي؟

لماذا ال يستعان بحلول بديلة عن المحطات التقليدية؟

الكهرباءكيـف يمكن السيطرة على هذا القطاع؟

خاطر بحياته إلخفاء آثار 
درنة عن »عيون داعش«

بمرور الزمن قد يتحول الحجر من مجرد جماد إلى كائن ينبض بالتاريخ ويحكي قصص وبعضا من سيرة األجداد، 
وخالل السنوات الماضية تعرضت الكثير من اآلثار الليبية في غير موقع إلى التخريب والتهب، وربما ذلك ما دفع 
مدير مكتب آثار درنة يونس الكواش للمخاطرة بسالمته وسالمة أسرته، بأن نقل كل ما هو ثمين من قطع أثرية 

ومعادن نفيسة إلى بيته وتخزينها في الجزء األسفل منه، قبل أن تطالها أيادي الجماعات اإلرهابية في درنة.
ونظرًا لكثافة النيران، حيث مقر سكن السيد يونس الكواش وللمحافظة على أسرته، حيث تطلب األمر ترك 
المنزل والنزوح إلى مكان آمن تم إخالء المنزل يوم 28 رمضان الماضي وأصبح المنزل تحت مراقبة أفراد »كتيبة 
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ورغم شدة االشتباكات، وخالل عملية نوعية وبالتعاون مع األمن الداخلي جرى اقتحام المنزل وجلب كافة القطع 
األثرية إلى مراقبة آثار شحات بشكل آمن، وهو ما يعكس الوعي بقيمة هذا التراث اإلنساني، الذي يخص البشرية 

بشكل عام.
ومؤخرا، تسلمت مصلحة األثار الليبية بالحكومة المؤقتة بمدينة شحات القطع األثرية، ثم بدأت لجنة مختصة 
بجرد القطع ومقارنتها بالجرد السابق، فيما تقدمت مصلحة األثار الليبية بالشكر لكتيبة حسين الجويفي وغرفة 

عمليات عمر المختار واألمن الداخلي شحات لمساهمتهم في نقل القطع إلى مدينة شحات.

صراع اآلخرين في ليبيا

 يجب أن نرصد جيدًا املسعى اإليطالي إلقامة 
»نقطة ارتكاز« عسكرية في غات، املتاخمة 

ملناطق النفوذ الفرنسي التقليدية

بشير زعبيه

المتتبع لمجريات الحالة الليبية إْن في الداخل، أوعبر امتداداتها الخارجيّة الممثلة 
إيطاليا وفرنسا على األرض  اللعب بين  أّن  المؤثرة فيها، سيرى  الدّول  في مواقف 
الدولتين  بين  مكشوًفا  الصراع  وأصبح  العلن،  إلى  الكواليس  من  خرج  الليبيّة 
اإليطاليّة،  »الستامبا«  تحريرجريدة  رئيس  وصفه  وهوما  بالدنا،  في  الدّور  على 
روما وباريس«، داعيًّا  بـ» مباراة حامية تجري بين  افتتاحية كتبها قبل يومين  في 
في  الفرنسي  الدّور  مواجهة  في  المتحدة  والواليات  بالده  بين  تحالف  قيام  إلى 
الصحيفة  تحرير  رئيس  ويرى  اإليطالي«،  القومي  األمن  » يهدد  اعتبره  الذي  ليبيا، 
اإليطاليّة أّن هناك »معسكرين دوليين في إدارة األزمة الليبية، األول تقوده فرنسا 
ويجمع دواًل عربية وروسيا، أما اآلخر فتديره إيطاليا وتركيا« .. هذا مؤشّر آخر على 
للصراع  ميدانًا  ليبيا  وصارت  دوليًّا،  شأنًا  وأصبح  منّا،  فلت  بالدنا  في  الوضع  أّن 
هذا  يخرج  أن  يستبعد  وال  لآلخرين،  الحيويّة«  و»المصالح  القومي«  »األمن  حول 
مباشر،  احتكاك  وربما  عسكري،  وجود  في  ليتمظهر  السيّاسي  شكله  عن  الصراع 
الهالل  أحداث  في  عنه  نبحث  أن  ينبغي  وهوما  محليين،  »حلفاء«  طريق  عن  إن 
إلقامة  اإليطالي  المسعى  جيّدًا  نرصد  أن  يجب  وهنا  أومباشر،  األخيرة،  النفطي 
التقليديّة،  الفرنسي  النفوذ  لمناطق  المتاخمة  غات،  في  عسكرية  ارتكاز«  »نقطة 
مالمح  فيها  وسجّلت  البالد،  من  الوسطى  المنطقة  في  تجري  التي  والتحرّكات 

أجنبي. لحضور عسكري 
ترينتا  إليزابيتا  الجديدة  اإليطاليّة  الدفاع  وزيرة  تصريح  جاء  األثناء  هذه  في 
ليكشف مزيدًا من مؤشرات الصّراع على الدور، إذ نسبت وسائل إعالم إلى الوزيرة 
إلى اإلسراع بتوضيح،  اإليطالية  السفارة  أمالكنا«، ما دعا  ليبيا هي من  »إّن  قولها 
قالت فيه إّن تصريح السفير نقل خطًأ، وأّن الترجمة الصحيحة لما قالته هي »ليبيا 
ليبيا  في  بـ»القيادة  التصريح  آخرون  ترجم  بينما  ملكية«،  وليست  إليطاليا  أولوية 
إلى الصحّة، ألنها بالفعل تعكس  الترجمة هي األقرب  أّن هذه  إلينا«، ويبدو  تعود 

روح الصراع على قيادة الوضع في ليبيا، بمعنى إدارة األزمة فيها.
أما الطرف الثالث الذي يظهر حضوره العسكري في العلن، ولن يكون بعيدًا عن 
وفق  تعمل  التي  »األفريكوم«  قوّة  فهو  التعقيد،  نحو  سار  إذا  العسكري  المشهد 
أجندة خاصة شنّت بموجبها أكثر من 500 غارة، ال نعلم ماذا استهدفت غير غارات 
على عدد األصابع ضربت مواقع أوعناصر تتبع لتنظيم »داعش« في سرت ومناطق 
مسّلح  أجنبي  احتكاك  أيّ  حدوث  حالة  في  محايدة  القوّة  هذه  ستقف  وهل  أخرى، 
التي  المؤثرة  الخارجيّة  والقوى  يطمئن  ال  ليبيا  في  الوضع  الّليبيّة؟  األرض  على 
األزمة  أطراف  من  ما  أحدًا  أن  يبدو  وال  بشأنها،  الجدل  وحسمت  حلفاءها،  حددت 
عبر  مصالحها«  »حماية  على  القوى  تلك  وستعمل  التحالفات،  هذه  خارج  سيكون 
حلفاء الداخل، أو بالعمل المباشر إن تطلب الصراع على النفوذ.. ويبقى في خضمّ 
إلى ديسمبر  الصخيرات  اتفاق  السياسيّة من  العمليّة  السؤال عن مصير  كل هذا، 

االنتخابات، مرورًا بأحداث الهالل النفطي األخيرة.

عصابة تبتز 
ضحاياها 

بمقاطع جنسية

 قمر..
جدل × جدل!

رقصة  قمر،  اللبنانية  الفنانة  قدمت 
إطار  في  البيكيني«  »المايوه  البحر  بمالبس 

أفعال  وردود  جداًل  أثار  ما  مؤخرًا،  أطلقته  جديد  فيديو 
إذ  الحد،  هذا  عند  األمر  يتوقف  ولم  بشدة.  انتقدتها 

نقدًا  فيها  وجهت  للجدل  إثارة  أكثر  تصريحات  قمر  أطلقت 
ونشرت  مناسب.  غير  اإلطاللة  بهذه  ظهورها  أن  يرون  لمن 

تطبيق  على  الخاص  حسابها  عبر  لها  فيديو  اللبنانية  الفنانة 
هولي  إذا  »واهلل  بالقول:  معلقة  البحر،  بمالبس  »إنستغرام« 

النار  أروح  إنو  عصوري  يعلقو  عم  يلي  الكثر  البشعين  النسوان 
بفضل  أنا  بالجنة  إشكالكون  إذا  ألنو  النار  أروح  أكيد  قلكون  بحب 

أطلت  بعدما  أخرى،  مرة  الجدل  قمر  أثارت  كما  وكيداااااه«.  لنار،  روح 
حتى  النمش،  عالمات  عليه  انتشرت  منحوت  وبوجه  بالتيني  أشقر  بشعر 

التقليدية  صورتها  تمامًا  وأنهت  أوروبية،  بمالمح  شقراء  كفتاة  بدت 
الجمهور  ودخل  قلياًل.  الممتلئتين  ووجنتيها  المنسدل  األسود  بشعرها 

لعمليات  بالفعل  خضعت  قد  قمر  كانت  إذا  ما  حول  حداد  نقاش  في 
النمش  وأضافت  الشكل  بهذا  وجهها  بها  نحتت  تجميل 
إليها  لجأت  حيل  أنها  أم  تجميلية،  بطريقة  لبشرتها 

مختلفًا. شكلها  ليكون  بالفوتوشوب 

أوقفت قوى األمن اللبنانية أفرادًا من عصابة تبتزّ أشخاصًا ميسوري الحال بمقاطع جنسيّة تصورّها لهم 
للحصول على مبالغ كبيرة من المال. 

وجاء في بيان صادر عن قوى األمن الداخلي اإلثنين أنها أوقفت في ضواحي بيروت ثالثة أشخاص، 
رجلين وامرأة هي زوجة أحدهما، لتنفيذهم عمليات ابتزاز بآالف الدوالرات. وأضاف البيان أن أحد الموقوفين 

أقرّ »باالشتراك مع الثاني بثالث عمليات ابتزاز، وذلك من خالل تصوير عالقات جنسية تقيمها الثالثة 
مع أشخاص ميسوري الحال«، وأّكدت الموقوفة هذه االعترافات، وفًقا للمصدر الذي أوضح أن ضحايا هذه 

العصابة كانوا يُختارون »بعناية«. وتراوح أعمار الموقوفين بين 24 عامًا وثالثين.وتلّقت قوى األمن بالًغا 
من شخص تعرّض لهذا االبتزاز والتهديد بنشر مقاطع جنسية له ما لم يدفع مبلغ 25 ألف دوالر، فبدأت 
تحقيقاتها التي انتهت بتوقيف ثالثة من أفراد العصابة من بينهم مطلوب بجرائم سرقة، بحسب البيان. 

وأحيل الموقوفون إلى القضاء، وما زال البحث جاريًّا عن شركاء آخرين لهم.

امرأة مع زرافة نافقة 
تثير الغضب

أثارت صور صيادة من والية كنتاكي األميركية مع زرافة سوداء 
نافقة كانت قد اصطادتها في جنوب أفريقيا رد فعل غاضبًا على 

اإلنترنت بعد انتشارها على وسائل التواصل االجتماعي.
وعبر آالف من مستخدمي تويتر عن غضبهم من تيس تومسون 

تالي )37 عامًا( لقتلها الزرافة في رحلة صيد الصيف الماضي.
وذكرت صحيفة »يو.إس.إيه توداي« أن تالي كتبت في رسالة تم 

حذفها من على فيسبوك »تحقق اليوم دعائي وتحول حلم حياتي 
إلى واقع، رصد هذه الزرافة السوداء النادرة ومطاردتها«.

ولم تنتشر الصور إال مؤخرًا بعد أن أعاد موقع أفريكالندبوست 
نشرها على تويتر الشهر الماضي، وسرعان ما انتشرت اإلدانات على 

اإلنترنت. ودافعت تالي عن نفسها في رسالة بالبريد اإللكتروني 
أرسلتها لقناة فوكس نيوز ونشرتها القناة على موقعها اإللكتروني 

قائلة إن الزرافة لم تكن من األنواع المصنفة كأنواع نادرة.
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