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درجات الحرارة

سياسة 

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

»سترايكر« 
تعيد البسمة لوجوه ليبية

ص 16

تأجيل

فضاء

تُعد منظمة البلدان المصدرة البترول 
)أوبك( خطة طويلة األمد لبناء طاقة 
إنتاجية فائضة تحمي السوق من أي 
تعطل غير متوقع لإلمدادات، واعتبر 

رئيس المنظمة، سهيل المزروعي، أن 
تقلب أسعار الخام أمر غير مرغوب وأن 

المنظمة تفضل مناخًا أكثر استقرارًا 
لألسعار، بعدما تكبدت أسعار النفط أكبر 

خسائرها اليومية في عامين، حين أعاد 
الجيش الليبي فتح الموانئ النفطية.

تأجلت خطط إرسال أول رواد فضاء 
تابعين إلدارة الطيران والفضاء 

األميركية )ناسا( من الواليات المتحدة 
إلى محطة الفضاء الدولية نظرًا لعدم 

اكتمال إجراءات السالمة ووجود ثغرات 
في برنامج إعداد الطواقم، وأوضح 

تقرير أميركي نشره مكتب المساءلة 
الحكومي أن أمورًا قد تتسبب في تأجيل 

إطالق أول مهمة مأهولة من األراضي 
األميركية بواسطة شركة خاصة، وقد 

ينتج منها خلو المحطة من الرواد 
األميركيين 9 أشهر.

مليون 80
دينار

المشجعة

إجمالي قيمة سيولة نقدية وصلت إلى 
سبها من المصرف المركزي 

هذا األسبوع

في مدرجات مونديال روسيا 
2018، خطفت المشجعة 

الكرواتية الحسناء »كوليندا 
غرابار كيتاروفيتش« أنظار 

عشاق كرة القدم، 
ليس فقط كرئيسة 
جمهورية سجلت 

حضورًا رائعًا 
بالمالبس الوطنية 

والتشجيع الحماسي 
لمنتخب بالدها 

الذي صعد لنهائي 
كأس العالم، لكن 

هذا الحضور المميز 
فتح بابًا لـ»الرشاقة 

السياسية« في 
آخر درب طويل اسمه 

»الديمقراطية«، إنها 
التعددية حين تمنح 
كوليندا انتصارًا في 

صناديق االقتراع بنسبة 
%50.4، وتهدي كرة القدم 
حضورًا رئاسيًا نسائيًا مفعمًا 
بالحيوية في سن الخمسين، 

ولكرواتيا استقرارًا دون 
منغصات، وفرحة فوز دون 

مؤامرات.

8 ماليني يورو 
تضع محرز على 
القمة األفريقية

راديو الوسط

تحريك العملية السياسية والتعجيل بإصالح اقتصادي

دولية فنية، بإشراف األمم المتحدة واالستعانة 
واالقتصادية  والمالية  الدولية  بالمنظمات 
اإليرادات  كافة  بمراجعة  للقيام  المتخصصة، 
المركزي  ليبيا  مصرف  وتعامالت  والمصروفات 
تحقيقًا  عاجل،  بشكل  والبيضاء  طرابلس  في 
بالغ  موقف  ومواجهة  والشفافية  النزاهة  لمبدأ 

الخطورة.
جعلت  التي  الظروف  اآلن  حتى  تعرف  ولم 
الوسطاء  أو  موقفه،  يغير  حفتر  خليفة  المشير 
أن  إال  ــرار،  ــق ال ــذا  ه باتجاه  دفــعــوا  الــذيــن 
إلى  ذلك  يرجعون  الليبي  للشأن  المتتبعين 
للعلن  منها  ظهر  التي  الخارج،  ضغوط  حجم 
رأسها  وعلى  المؤثرة،  الغربية  الدول  بيانات 
وأمس  وفرنسا،  وبريطانيا  المتحدة  الواليات 
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  أشاد 
بجهود  اهلل،  المهندس مصطفى صنع  للنفط، 
ألزمة  حل  إلى  للتوصل  البريطانية  الحكومة 
خالل  ــك  وذل والحريقة،  ســرت  خليج  موانئ 
استقباله نائب رئيس بعثة السفارة البريطانية 

بعد أكثر من أسبوعين على إصدار قرار المشير 
النفطي«،  »الهالل  موانئ  تسليم  حفتر  خليفة 
بإيقاف  الماضي،  يونيو   27 في  التالي  وقراره 
الموانئ  من  التصدير  لغرض  البواخر  استقبال 
النفطية، وما تبع ذلك من ردود الفعل المحلية 
السابقين  قراريه  ليلغي  المشير  عاد  والدولية، 
ويعلن السماح باستئناف التصدير من الموانئ 
النفطية بمنطقة »الهالل النفطي«، عن طريق 
التي  بطرابلس،  للنفط  الوطنية  المؤسسة 

يديرها مصطفى صنع اهلل.
العامة  للقيادة  الرسمي  الناطق  ــال  وق
معرض  في  المسماري،  أحمد  العميد  للجيش، 
سلم  الجيش  إن  المستجد،  لهذا  تفسيره 
في  الوطنية  المؤسسة  إلى  النفطية  الموانئ 
الموانئ  بدخول  للبواخر  وسمح  طرابلس، 
النفطية وتصدير النفط، الفتًا إلى أن »الجيش 
الوطنية  السيادة  حساب  على  يفاوض  لن 
الجيش  استمرار  إلى  مشيرًا  الليبي«،  والشعب 
النفطية  الحقول والموانئ  في »تأمين وحماية 

وحماية مقدرات الشعب الليبي«.
للنفط  الــوطــنــيــة  الــمــؤســســة  ــنــت  وأعــل
»القوة  حالة  رفع  األربعاء،  أمس  بطرابلس، 
والسدرة  النــوف  رأس  موانئ  في  القاهرة« 
تسلمت  تم  أن  بعد  والحريقة  والزويتينة 

المنشآت النفطية من الجيش.
وكان العميد أحمد المسماري أعلن، األربعاء 
»حرصًا  للجيش،  العامة  القيادة  أن  الماضي، 
تؤكد  النفط«،  صادرات  توقف  عدم  على  منها 
محمد  تعيين  تنفيذ  رأسها  على  نقاط،  خمس 
و»تشكيل  المركزي  للمصرف  محافظًا  الشكري 
دولية  محلية  مشتركة  حقائق  تقصي  لجنة 
التي  اإلرهابية  الجماعات  تمويل  بشأن مصادر 
بشكل  الثروة  وتوزيع  النفطي  الهالل  هاجمت 
عادل، وصرف ميزانية القوات المسلحة التي لم 

يتم صرفها حتى اليوم«.
المجلس  رئيس  طالب  مفاجئة،  خطوة  وفي 
السراج،  فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
لجنة  بتشكيل  الدولي  األمن  مجلس  الثالثاء، 

السفارة  قالت  بينما  ماكي،  أنجس  ليبيا  لدى 
الفرنسية لدى ليبيا، يوم األربعاء، إن حل األزمة 

النفطية في ليبيا نجح بفضل جهود الجميع.
بالشفافية  االلتزام  أهمية  اهلل  صنع  وأكد 
الفساد  لمكافحة  األساسية  األداة  باعتبارها 
ليبيا ومواطنيها  اقتصاد  البالد، وقال: »إن  في 
عن  مفصل  وتقرير  كامل  بكشف  يطالبون 
تأمين  من  لنا  بد  ال  للدولة،  المالية  النفقات 

مستقبل أفضل لليبيا«.
ردود الفعل على قرار استئناف عمل الموانئ 
صدرت  التي  البيانات  عديد  في  تبلور  النفطية 
عبر  الفرنسية،  السفارة  فعبرت  بالخصوص، 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمية  صفحتها 
»فيسبوك«، عن آمالها في أن تعود األمور إلى 

طبيعتها في أقرب وقت.
بقرار  ليبيا،  في  األميركية  السفارة  ورحبت 
الحيوي  »عملها  النفط  مؤسسة  استئناف 
وفق  الليبيين«  نيابة عن جميع  به  تقوم  الذي 
على  الرسمي  حسابها  عبر  نشرتها  تغريدة 

موقع »تويتر«.
وفي تغريدة ثانية قالت السفارة: »إننا نعبر 
ليبيا وهم يمضون قدمًا  عن تضامننا مع قادة 
الشفافية  تحسين  حول  المهم  نقاشهم  في 
االقتصادية  المؤسسات  وتعزيز  المالية، 

وضمان التوزيع العادل لموارد البالد«.
ليبيا،  لــدى  اإليطالي  السفير  قــال  بينما 
تسليم  إن  األربــعــاء،  يــوم  بيروني،  جوزيبي 
الموانئ للمؤسسة الوطنية للنفط، ورفع القوة 

القاهرة »نتائج رائعة وعمل عظيم«.
قــرار  يساعد  أن  الليبيين  عديد  ويــأمــل 
تحريك  إعــادة  في  نفطهم  تصدير  استئناف 
إيجابية  جرعة  وإعطاء  السياسية،  العملية 
السيما  البالد،  في  المتأزمة  المالية  للحالة 
انتعاش،  حالة  مؤخرًا  تشهد  النفط  أسعار  وأن 
النفط  على  الطلب  زيادة  توقع  ذلك  على  زد 
إيران  بين  المتأزم  الوضع  تطور  ما  إذا  الليبي 
الدفع نحو مقاطعة  إلى حد  المتحدة  والواليات 

النفط اإليراني.
يمكن  ال  النفطي«،  »الهالل  أزمة  تداعيات 
محافظ  بين  الــمــتــأزم  الــوضــع  عــن  فصلها 
السياسيين،  وخصومه  المركزي  المصرف 
السيئ  المالي  الوضع  تبعات  يحملونه  الذي 
التقرير  منها  جوانب  التي كشف  الفساد  وحالة 
وأقرب  طرابلس،  في  المحاسبة  لديوان  األخير 
الذي  المفاجئ  الــقــرار  هو  ذلــك  على  دليل 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  فيه  دعا 
األمن  مجلس  السراج،  فائز  الوطني،  الوفاق 
األمم  إشراف  تحت  فنية  لجنة  لتشكيل  الدولي 
المتحدة، لمراجعة اإليرادات والمصروفات لدى 
والبيضاء،  طرابلس  في  المركزي  ليبيا  مصرف 
قبل  فوريًا من  ترحيبًا  لقيت  التي  الدعوة  وهي 
إدارة  ومن  الكبير،  الصديق  المصرف  محافظ 
المصرف في البيضاء، وإن كان ترحيب األخيرة 

مرفقًا ببعض الشروط.
الكل اآلن في انتظار ما ستؤدي إليه انفراجة 
المؤسسة  ومباشرة  النفطي«،  »الهالل  أزمة 
وتصدير  إنتاج  في  مهامها  للنفط  الوطنية 
المطالب  فيه  تتزايد  وقت  في  الليبي،  النفط 
باإلصالح  والتعجيل  السياسية  العملية  بتحريك 

االقتصادي في البالد.

مطالب ما بعد انفراج أزمة »الهالل النفطي«

الليبيون يأملون أن يساعد قرار 
استئناف تصدير نفطهم في إعادة 

تحريك العملية السياسية، وإعطاء 
جرعة إيجابية للحالة المالية المتأزمة

لم تعرف حتى اآلن الظروف 
التي جعلت المشير خليفة 

حفتر يغير موقفه أوالوسطاء 
الذين دفعوا باتجاه هذا القرار

نفط

بنغازي، طرابلس، القاهرة - الوسط

خيرية الخمسي: 
أنا امرأة قوية.. 

وهذه نقطة 
ضعفي الوحيدة

كل شيء

األمنية  لألوضاع  النسبي  الهدوء  انعكس 
العام  من  األول  النصف  خالل  البالد  في 
والمالي  االقتصادي  األداء  على  الجاري 
عن  صــادرة  رسمية  بيانات  أظهرت  إذ   ،
المصرف المركزي مؤشرات إيجابية لألداء 
الفترة،  تلك  خالل  والمالي  االقتصادي 
زيــادة  النفطية  ــرادات  اإليـ فيها  حققت 

نسبتها %15.5 وقيمتها 2.1 مليار دينار.
وأظهرت البيانات أن اإليرادات النفطية 

الفعلية بلغت 15.6 مليار دينار في الفترة 
مقابل  الماضي،  يونيو   30 إلى  يناير  من 
13.5 مليار إجمالي اإليرادات المقدرة من 
تصدير النفط في الترتيبات المالية خالل 

الفترة نفسها.
للدولة  العامة  اإليــرادات  حققت  كما 
سجل  و  دينار،  مليون   420 بنحو  زيــادة 
اإلنفاق العام لبنود الموازنة العامة للدولة 
وفرة بقيمة 4.37 مليار دينار، خالل األشهر 

الستة األولى من العام الجاري.
المصرف  نشرها  بــيــانــات  أظــهــرت 
ــرادات  اإلي أن  أمــس،  من  أول  المركزي، 

ــرادات  )اإلي تشمل  التي  الكلية  الفعلية 
واإليــراد  والضرائب  والجمارك  النفطية 
مقارنة  دينار،  مليار   16.70 بلغت  العام( 

بإيرادات مقدرة بنحو 16.28 مليار دينار.
هي  النفطية  اإليرادات  فإن  وتفصيليًّا 
عجز  مقابل  زيــادة  حققت  التي  الوحيدة 
الكليّة، حيث بلغت  اإليرادات  بنود  بقيّة 
15.6 مليار دينار في الفترة من يناير إلى 
مليار   13.5 مقابل  الماضي،  يونيو   30
الترتيبات  في  المقدرة  اإليــرادات  إجمالي 
المالية خالل الفترة نفسها، بنسبة زيادة 

بلغت 0 مليار دينار.

< ناقلة نفط في ميناء الحريقة

في انتظار املوعد االنتخابي.. الجدل يتجدد حول تزوير »الرقم القومي«

خطة طموحة
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طرابلس - الوسط

غدًا نهائي كأس 
ليبيا بني

االتحاد والهالل
يسدل الستار عصر غدٍ الجمعة، 

على مسابقة كأس ليبيا لكرة 
القدم، بإقامة المباراة النهائية 

على ملعب الخمس، بين »االتحاد« 
و»الهالل«.

يذكر أن فريق »االتحاد« تأهل 
للمباراة النهائية بقرار إداري من 

اتحاد الكرة، بعد امتناع فريق 
»األهلي طرابلس« عن حضور 

المباراة »المعادة« التي تجمعه 
بـ»االتحاد« في نصف النهائي.

من جهتها، قدمت إدارة 
نادي »أهلي طرابلس« صباح 

األربعاء، طعنًا رسميًا في قرار لجنة 
المسابقات باتحاد كرة القدم، 

رقم 190 الخاص بإعادة مباراته 
بـ»االتحاد« في الدور نصف 

النهائي، وعاقب فيه فريق »األهلي« 
باعتباره خاسرًا لمباراته مع 

»االتحاد«، وحرمانه من المشاركة 
في البطولة الموسم المقبل، ودفع 

غرامة ثالثة آالف دينار.

»لجان دون غش« شعار امتحانات الثانوية هذ ا العام
58.6 ألف طالب أمام أوراق اإلجابة السبت

امتحانات  ألداء  وطالبة  طالب  ألف   58.6 نحو  يستعد 
وسط  السبت،  غدٍ  بعد  من  اعتبارًا  الثانوية  الشهادة 
والموقتة  الوفاق  حكومتي  من  واسعة  استعدادات 
لمواجهة ظاهرة الغش. وأنهت وزارة التعليم في حكومة 
إلجراء  كافة  واللوجستية  الفنية  االستعدادات  الوفاق 
أن يشرف  المقرر  التي من  الثانوية،  الشهادة  امتحانات 

عليها 5786 مراقبًا، في 187 لجنة بجميع أنحاء ليبيا.
وفي إطار فرض مناخ انضباطي على سير االمتحانات 
وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص، جاء قرار حكومة الوفاق بإجراء 
والمدرجات  بالكليات  الدراسية  القاعات  في  االمتحانات 
الجامعية، لمواجهة ظاهرة الغش، كما تقرر إنشاء لجنة 

وإخصائي  تربوي  مفتش  تتكون من  مرة،  ألول  تربوية 
اجتماعي ومرشد نفسي ومسعف صحي.

العامة،  الثانوية  المتحانات  ضوابط  الوزارة  وحددت 
أداء  من  الطالب  فيها  يُحرم  حاالت  ست  بينها  ومن 
من  ألكثر  الطالب  »تأخر  في  تتمثل  والتي  االمتحانات، 
20 دقيقة من بداية االمتحان، ومحاولة الغش، وفي حال 

ثبت اعتداؤه أو محاولة االعتداء على أعضاء اللجنة«.
األمنية  الخطة  عن  أعلنت  طرابلس  أمن  مديرية 
واألمن  والنجدة  المرور  لدوريات  كاماًل  انتشارًا  تتضمن 
داخل  العامة  بالطرقات  السير  لتسهيل حركة  المركزي، 
المدينة، وكذلك تنقل المواطنين خالل فترة االمتحانات، 

الطلبة  وصول  تربك  قد  مرورية  مختنقات  أي  ولتجاوز 
بالوقت المناسب.

والتعليم  التربية  قطاع  مسؤول  عقد  بنغازي،  وفي 
مع  موسعًا  اجتماعًا  الدرسي،  محمد  بنغازي،  بمدينة 
رؤساء لجان االمتحانات لمرحلة الشهادة الثانوية للعام 
 10 بمدرسة  بالقطاع  االمتحانات  مكتب  ومدير  الجاري 

مارس بحي علي بن أبي طالب السيرتي ببنغازي.
وشدد مسؤول التعليم محمد الدرسي خالل االجتماع 
على رؤساء اللجان بضرورة التصدي لظاهرة الغش، ألنه 
أصبح ظاهرة سلبية عامة ولكن نلزم المعلمين أال يكون 

الخطأ منهم.
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تصدر فيلم الحركة الجديد، الرجل النملة والدبور »الرجل النملة« إيرادات السينما في 
صاالت العرض بالواليات المتحدة في مطلع األسبوع محققا 76 مليون دوالر، الفيلم 

بطولة بول رود وإيفانجلين ليلي، ومايكل بينا، ومن إخراج بيتون ريد.
الثاني  بالمركز   »2 »إنكريدبلز  المتحركة  الرسوم  فيلم  واحتفظ 

بإيرادات بلغت 29 مليون دوالر، وتراجع فيلم الخيال 
فولن  وورلد:  »جوراسيك  والحركة  العلمي 
المركز  إلى  األول  المركز  من  كينغدم« 
 28.6 الثالث هذا األسبوع بإيرادات بلغت 
كريس  بطولة  والفيلم  دوالر،  مليون 
برات وبرايس داالس هوارد وريف سبول 

ومن إخراج جيه. إيه. بايونا .
اإلثارة  فيلم  الرابع  المركز  في  وجاء 
الجديد»ذا فيرست بيرج« محققا إيرادات 
والفيلم  دوالر،  مليون   17.2 بلغت 
ويالن  ديفيز  سكوت  ليكس  بطولة 
جيراد  إخراج  ومن  واد  وجويفان  نويل 

مكموراي.
والمغامرات  الحركة  فيلم  وتراجع 
»سيكاريو: داي أوف ذاسولدادو« من 
الخامس  المركز  إلى  الثالث  المركز 
دوالر،  ماليين   7 بلغت  ــرادات  ــإي ب
تورو  ديل  بينيشيو  بطولة  والفيلم 
إخراج ستيفانو  برولين ومن  وجوش 

»تويتر« يحجب ماليني الحسابات املزيفة

تطلـق آبـل قريبـا التحديث السـنوي مـن نظامهـا لتشـغيل األجهزة 
 iOS« الجديـد  اإلصـدار  وهـو   ،)iOS( إس«  أو  »آي  المحمولـة 

12« الـذي قامـت آبـل بمعاينتـه، وطرحـت اإلصـدار التجريبـي 
العـام لـه فـي نهايـة يونيو.

على الرغم مـن أن النظام يحمـل العديد مـن الميزات 
الجديـدة مثـل الرمـوز التعبيريـة ثالثيـة األبعـاد وميـزة 
)Screen Time( لتطبيـق حـدود زمنيـة  وقـت الشاشـة 

علـى  تسـتحوذ  قـد  والتـي  التطبيقـات،  اسـتخدام  لتقليـل 
الجديـد  اإلصـدار  إطـالق  عنـد  االهتمـام  مـن  الكثيـر 
التشـغيل  نظـام  أن  إال  سـبتمبر،  خـالل  علنـي  بشـكل 
»iOS 12« يمثـل خطـوة كبيـرة إلـى األمـام فـي مجـال 

مهـم آخـر: وهـو مجـال أمـن الهواتـف الذكيـة.
أقـوى  الجديـد »حمايـة  اإلصـدار  قـوة  نقـاط  أبـرز  ومـن 

هاتـف  اختـراق  األشـخاص  أحـد  يريـد  فعندمـا  االختراقـات«  ضـد 
آيفـون دون إذن منك – سـواء كان هكـرا أو وكيال إلنفـاذ القانون 

– فإنـه غالبـا مـا يفعـل ذلك عبـر اسـتخدام طـرق فـك تشـفير غير 
مصـرح بهـا، مثـل إجـراء محـاوالت متعـددة للدخـول إلـى الهاتـف 

تتابع سـريع. فـي 
وتعمل شـركة آبل مـع نظـام التشـغيل »iOS 12« علـى تقليل 
نطـاق الوقـت الـذي يمكـن أن يكـون فيـه هـذا األمـر 
فعـاال. حيـث إذا لـم يتـم إلغـاء قفـل هاتـف آيفـون 
 »Lightning« لمدة سـاعة، فسـيقوم بتبديل منفـذ
محـاوالت  تحييـد  مـع  فقـط«،  »شـحن  حالـة  إلـى 

سـحب البيانـات مـن خاللـه.
وكان الحـد الزمنـي السـابق المسـموح بـه هـو 
سـبعة أيـام، لـذا فـإن هاتـف آيفـون الـذي سـيعمل 
بنظـام التشـغيل »iOS 12« سـيحظر الوصول بسـرعة 
أكبـر، علـى األرجـح قبـل أن يحـاول أي شـخص بـدء فـك 
إنفـاذ  وكاالت  قبـل  مـن  أوالمضبـوط  المسـروق  الهاتـف  تشـفير 

القانـون.

تواصـل 02

حطمت أغنية »دلبار« للفنانة المغربية نورة فتحي الرقم 
القياسي للفيديوهات األكثر مشاهدة في أول أسبوع من 

طرحها عبر موقع الفيديوهات األشهر »يوتيوب«.
المغربية  الفنانة  تؤديها  التي  األغنية  حققت  حيث 
باللغة الهندية أكثر من 60 مليون مشاهدة خالل 7 أيام 

فقط من طرحها.
العربي  الجمهور  كل  إعجاب  نورة  المغربية  وأثــارت 
المرافقة  اإليجابية  التعاليق  عبر  مؤكدين  والهندي، 
للفيديو، أنها خلقت االستثناء والجدل في عالم السينما 

الهندية »بوليوود«.

أغنية »دلبار« تحطم الرقم القياسي على »يوتيوب«

ال تخـون من خانك وخلك وافي وال تبيـــع حـــق النـــاس بالتزويـــر
ال تكـــــــون شيـــــــــن طبايـــــع وال تكـون مرخـي فـي كالمـك مايـع

وال تعيـش بيـن الناس حقك ضايع وال تكون قاسي على الضعيـف

احتل هاشتاغ »#نصيحة_للزوجات_في_المونديال« الترتيب األول 
بالصفحات العربية على مواقع التواصل االجتماعي »تويتر«.

السيدات من رواد مواقع التواصل االجتماعي قمن بإعطاء النصائح 
للزوجات، وكان الطابع الفكاهي هو الطاغي على الهاشتاغ، في حين 

انتقد البعض هذه النصائح التي اعتبرت ذكورية، وتسخر من الزوجات 
فما هي هذه النصائح؟

»#نصيحة_لزوجات_في_املونديال«

حماية أقوى ضد االختراقات في إصدار آيفون الجديد

نشرت منصة التراسل »واتس آب« المملوكة لشركة 
»فيسبوك« إعالنات فى عدة صحف رئيسية بالهند 

لمواجهة انتشار المعلومات المضللة، فى أول مسعى 
من جانبها لمحاربة مجموعة من الرسائل الكاذبة التى 

أسفرت عن اعتداءات جماعية.
ووقعت عمليات ضرب وقتل بسبب رسائل تحريضية 
مضللة فى الهند أكبر سوق »واتس آب«، حيث يصل 

عدد مستخدمى المنصة إلى أكثر من 200 مليون 
شخص، وسببت كابوسا للموقع اإللكترونى ودفعت 

بعض األصوات إلى دعوة السلطات للتحرك على الفور.
وأفردت بعض الصحف الصادرة باللغة اإلنجليزية فى 
الهند صفحات بأكملها إلعالنات »واتس آب« التى جاء 
فيها: »معا يمكننا التصدي للمعلومات الكاذبة«، وذلك 
فى إطار سلسلة إعالنات ستنشرها أيضا صحف يومية 

باللغات اإلقليمية.
وحث اإلعالن المستخدمين على التحقق من المعلومات 

قبل نشرها وحذرهم من انتشار األخبار الكاذبة.
وقال متحدث باسم »واتس آب« فى بيان: »بدأنا حملة 
توعية فى الهند بشأن رصد األخبار الكاذبة والشائعات«.

وتابع »خطوتنا األولى هى نشر إعالنات فى الصحف 
باللغة اإلنجليزية والهندية وعدد من اللغات األخرى، 

وسنعزز هذه الجهود«.

اختار تطبيق التراسل الفوري الشهير »فايبر« روسيا 
لتكون العامل الرئيسي في ظهورعملته الرقمية، والتي 

سيتم استخدامها على نطاق خاص بمستخدمي التطبيق 
اإللكتروني الشهير خالل الفترة المقبلة.

ووفقا لما جاء في موقع »بيتكوينيست« المتخصص في 
شؤون العمالت االفتراضية، فإن »فايبر« كان من أوائل 

الشركات التي قبلت التعامل بمثل هذه العمالت المتطورة 
في 2015، وهو األمر الذي كان بمثابة تمهيد لدخوله 

بقوة في 2018 مجال رقمنة العمالت والتعامالت المالية.
ولجأ تطبيق »فايبر« إلى روسيا وتحديدا شركة 

راكوتين، والتي أعلنت إطالق عملة افتراضية خاصة بها 
فبراير الماضي، وهو ما قد يعمل على تطبيق »فايبر« 

بشكل خاص لمستخدميه حول العالم وليس بشكل عام.
وتتشابه تلك الميزة التي يقبل عليها »فايبر« مع 

نوايا نظيره العالمي واتساب في تفعيل خدمات النقود 
اإللكترونية، حيث أوشك تطبيق التراسل الفوري األشهر 

عالميا على طرح أهم مميزاته التي يختبرها منذ أشهر 
طويلة في األسواق العالمية بشكل عام، حيث تخضع تلك 

الميزة المتعلقة بوسائل الدفع النقدي اإللكتروني.

»واتس آب« يطلق حملة ملواجهة 
األخبار الكاذبة فى الهند

تطبيق »فايبر« يقترب من اعتماد 
بيتكوين خاصة بخدمته

أقـرت مجموعة »فيسبوك«، اإلثنين، بوقوع خلل لبضعة أيام أدى 
إلى رفع الحظر الذي يفرضه بعض مستخدميها على أشخاص 
ال يرغبون بالتواصل معهم عبر الموقع، وصحح هذا الخلل الذي 

طال 800 ألف مستخدم.
أهمية  »ندرك  فيسبوك:  في  المسؤول  إيغان  إرين  وقال 
اعتذار  مقدما  آخرين«،  مستخدمين  حظر  لألشخاص  يتاح  أن 
الخلل، ويؤدي حظر مستخدم ما  المجموعة لمن تأثروا بهذا 

مستخدما آخر إلى منعه من قراءة منشوراته ومراسلته.
بعد فضيحة  تنظيف صورتها  تعيد  أن  وتحاول »فيسبوك« 
في  أدخلتها  التي  أناليتيكا«  »كامبريدغ  البريطانية  الشركة 

تحقيقات حول استغالل بيانات مستخدميها.
للرئيس  االنتخابية  للحملة  عملت  التي  الشركة  وكانت 
األميركي دونالد ترامب في 2016 تورطت في جمع معلومات 
تكون  أن  نفت  لكنها  لـ»فيسبوك«،  مستخدم  مليون   87 عن 

استغلت هذه البيانات لصالح حملة ترامب.
»فيسبوك«  تعهدت  مارس،  في  القضية  تلك  تكشف  ومنذ 
باعتماد الشفافية، وصارت تكشف من تلقاء نفسها عن وقوع 

أي خلل في النظام الخاص بـ»فيسبوك«.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

●منارة القره بولي.

كلمة1000

عزيزتي الزوجة هذه فرصتك اغتنميها 
جيدا ألن زوجك مستعد يعمل كل 

ماتريديه قبل وبعد المباراة. 

Maha Youssef

جملة )شنو المباراة أهم مني؟( ما 
تستعمليها.. عشان ما تضطري 
تسمعي كلمة تزعلك العمر كله.

khadija_hadid

»الرجل النملة« ينتزع 
صدارة إيرادات السينما 

التسألي زوجك ماذا يعني 
كرت أصفر أوكرت أحمر 

عشان مايعطيك كرت أحمر. 

Yara H. Hallal
ال تقتربي من الريموت 
كنترول خالل مباريات 

الفريق الذي يشجعه زوجك.

Sara Kassas

إذا خسر فريق زوجك 
التقتربي منه والتحاولي 
سؤاله عن أي شئ أتركيه 

لمدة 6 ساعات. 

دياال منصور

موقع  إن  بوست«  »واشنطن  جريدة  قالت 
 70 نحو  حجب  »تويتر«  االجتماعي  التواصل 
مايو  شهر  منذ  ومريب  مزيف  حساب  مليون 

الماضي.
وأضافت الجريدة أن تعليق الحسابات وحجبها 
الشركة  تبذلها  كبيرة  جهود  من  جــزءا  يعد 
لتحسين جودة التغريدات على منصتها ويعتقد 
أن الكثير من الحسابات يستخدمها متصيدون 

أو برامج آلية بهدف تشويه استخدام الخدمة.
ورفض »تويتر« التعليق على مقال الصحيفة، 
الشركة تبذل جهودا بغية »تحسين«  وقال إن 
التواصل  شبكة  على  الــعــامــة  الــمــحــادثــات 

االجتماعي.
وقال جوان غوزمان، باحث في مؤسسة »يو 
سي إل« اكتشف وجود مئات اآلالف من البرامج 
اآللية على مواقع التواصل االجتماعي، إن تويتر 

تجاهل التصدي للتغريدات اآللية لسنوات.

لم  قريب  وقت  :»حتى  سي  بي  لبي  وأضاف 
يكن يعتقد تويتر أن البرامج اآللية تمثل مشكلة 
على منصته ولم يبذل جهودا قوية الكتشافها«.
من  بريطانيا  خروج  بعد  ذلك  »جاء   : وقال 
عام  األمريكية  واالنتخابات  األوروبــي  االتحاد 
وبدأ  عائقا،  البرامج  أصبحت هذه  حيث   ،2016
تويتر وفيسبوك أيضا التعامل بجدية مع األمر«، 
والسالمة  الثقة  رئيسة  هارفي،  ديل  وقالت 
حاليا  علينا  يتعين  إنه  للصحيفة  »تويتر«،  في 
االهتمام "بالحفاظ على السالمة" أكثر من دعم 

حرية التعبير.
التحوالت  أكبر  بين  :»من  هارفي  وأضافت 
التي تواجهنا هو الطريقة التي نفكر بها بشأن 
حرية  على  والقدرة  التعبير  حرية  بين  الموازنة 
هارفي  وختمت  اآلخر«،  خطاب  وتهدئة  التعبير 
بالقول: »حرية التعبير ال تعني حقا أي شيء إذا 
الناس باألمان«، وقال متحدث باسم  لم يشعر 

ليس  بوست«  »واشنطن  تقرير  إن  »تويتر« 
جديدا وتعليق الحسابات جزء من عمل مستمر 
لتحسين جودة المحادثات العامة على »تويتر«.

وأضاف: »إجراءات اتخذت ضد 142 ألف تطبيق 
ضخ ما يزيد على 130 مليون تغريدة منخفضة 
الجودة وغير مرغوب فيها على »تويتر«، وكانت 
الماضي  الشهر  استحوذت  قد  »تويتر«  شركة 
في  متخصصة  شركة  »سمايت«،  شركة  على 
التصدي  في  المستخدمين  تساعد  التكنولوجيا 

للبرامج الخبيثة واالنتهاكات واالحتيال.
وقال غوزمان، الذي ساعد في ابتكار برنامج 
إنه  اآللية،  البرامج  لرصد  »أستروسكرين« 
وإزالــة  رصد  »تويتر«  على  الصعب  من  كان 
قط  لعبة  »توجد   : وأضاف  المزيفة،  الحسابات 
وفأر بين صناع البرامج اآللية وشبكات التواصل 
اآللية  البرامج  صناع  يحدث  إذ  االجتماعي، 

طرقهم بسرعة تجنبا لالكتشاف«.
ولفت غوزمان إلى أنه »مع تحقيق تقدم مثل 
الذكاء الصناعي مثير الجدل، سوف تشهد نشاطا 
للبرامج اآللية في المستقبل يصعب اكتشافها«.

»فيسبوك« تقر بخلل 
في نظامها
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أن  األفريقي  األمنية  الدراسات  معهد  توقع 
الحدود  لمراقبة  صارمة  تدابير  »اتخاذ  يؤدي 
جيرانها  على  الضغط  زيــادة  إلى  ليبيا،  في 

المغرب«. والجزائر وحتى  تونس 
وأوضح المعهد أن »وضع ليبيا رغم انخفاض 
إلى  الوصول  يحاولون  الذين  المهاجرين  تدفق 
أوروبا ال يزال حاسما، فقد أدى الضغط الدولي 
مثيرة  )إيطالية(  مساعدة  تقديم  شهد  الذي 
للجدل للسلطات الليبية إلى اتخاذ تدابير صارمة 

لمراقبة الحدود الحتواء تدفق الهجرة«.
اتخاذ  من  أفريقي  الجنوب  المعهد  وحــذر 
المحتمل  من  بديلة،  طرقا  األفارقة  المهاجرين 
الضغط على  يزيد  انشغاال، مما  أكثر  أن تصبح 
إنها  التقرير  قال  الجزائر،  وحول  ليبيا،  جيران 
وقائمة  مستدامة  هجرة  سياسات  إلى  »تفتقر 
المثال  سبيل  على  تونس  أما  الحقوق،  على 
الهجرة  بشأن  مناسب  قانوني  إطار  إلى  فتفتقر 
في  االستقرار  عدم  مواجهة  وفي  واللجوء«. 
نزوح  تحملت  التونسية  السلطات  إن  قال  ليبيا، 

جنوب  أفريقيا  من  شرعيين  غير  مهاجرين 
إلى  عبورهم  محاولة  في  البالد،  في  الصحراء 
ليبيا، لكن التقارير األخيرة عن السفن التي تقل 
الساحل  من  تتخذ  وثائق  يحملون  ال  مهاجرين 
مخاوف  أثارت  مغادرتها  قبل  موقعا  التونسي 
في  للهجرة  استراتيجية جديدة  وأدخل  جديدة. 
المغرب العام 2013، قالت السلطات إنها »أكثر 
شموال وإنسانية ومسؤولية«، وفي عامي 2014 
بتشريع  مهاجر  ألف   50 لنحو  سمح   ،2016 و 
عام،  لمدة  إقامة  بتصريح  البالد  في  وجودهم 
وتم تمديده إلى ثالث سنوات في العام 2017، 
بيد أن إصدار تصاريح اإلقامة في المغرب بحاجة 

إلى اعتماد قانون بشأن اللجوء والهجرة«.
جاء تقرير المعهد األفريقي الذي يقدم توصيات 
لصناع القرار في أوروبا، بالتزامن مع ضغوط غربية 
على حكومات شمال أفريقيا في ملف الهجرة، كون 
من  الممول  »إيناكت«  مشروع  يتبنى  المعهد 
االتحاد األوروبي، وينفذه اإلنتربول باالشتراك مع 

المبادرة العالمية ضد الجريمة غير الوطنية.

في  الجريمة  لمكافحة  الوطنية  الوكالة  قالت 
المهاجرين  مــن  اآلالف  مئات  إن  بريطانيا 
المتوسط  البحر  لعبور  ليبيا  في  ينتظرون 

للوصول إلى أوروبا.
وحسب جريدة »ذا ديلي ميل« البريطانية فقد 
حذرت الوكالة من أن رفض إيطاليا استقبال سفن 
المهاجرين يخلق أزمة ممثلة في وجود 700 ألف 
شخص عالقين في ليبيا ينتظرون خوض رحلتهم 
إلى أوروبا. وحذر نائب مدير الوكالة، توم دودال، 
السياسة  بسبب  ليبيا  في  »انهيار«  حدوث  من 
اإليطالية، وقال إن المهاجرين كانوا يجدون سبال 
جديدة حتى ال يجري كشفهم، بما في ذلك االختباء 
في أماكن ال تتجاوز مساحاتها أبعاد التابوت على 
متن سيارات يقودها سائقون متجولون يطلبون 

نحو ألفي دوالر للمهاجر نظير ذلك.
وقال دودال إن المهربين يجنون سنويا ما يصل 
إلى ستة مليارات إسترليني، يحصلون عليها من 

أن  إلى  مشيرا  أوروبا،  وصولهم  قبل  المهاجرين 
»عصابات الجريمة المنظمة تحمل األشخاص على 

شاحنات، قبل إحضارهم إلى فرنسا وبريطانيا«.
ربح  يصل  فقد  البريطانية  الجريدة  ــق  ووف
ألف   300 إلى  واحد  مهاجرين  زورق  المهرب من 
إسترليني. ونقلت الجريدة عن كريس هوغبن مدير 
العمليات بوكالة مكافحة الجريمة، قوله إن سفن 
إنقاذ المهاجرين التابعة للمنظمات غير الحكومية 

كانت تساعد دون قصد مهربي البشر.
الحكومية كان من  غير  المنظمات  أن  وأوضح 
على  الموجودين  األشخاص  تنقذ  أن  المفترض 
بعد أكثر من 12 ميال من الساحل الليبي، لكنهم 
باتوا ينفذون عمليات إنقاذ بالقرب من الشواطئ 
الليبية، مشيرا إلى أن ذلك األمر جعل من السهل 
على مجموعات الجريمة إرسال قوارب المهاجرين 
هؤالء  أن  يعلمون  ألنهم  عمدا  كاف  وقود  دون 

المهاجرين ستنتشلهم سفن اإلنقاذ.

خطة إيطالية متكاملة للتعامل مع ليبيا
مصادر دبلوماسية: محاولة جدية إلقصاء فرنسا عن إدارة الشأن الليبي  معهد أفريقي: تدابير مراقبة الحدود 

الليبية تزيد الضغط على جيرانها

وكالة بريطانية تحذر من تكدس 
700 ألف مهاجر في ليبيا

نفت مصادر دبلوماسية في روما أن الحكومة اإليطالية 
االتحاد  في  إيطاليين  مسؤولين  مع  بالتعاون  أعدت 
عدة  تغطي  ليبيا  مع  للتعامل  متكاملة  خطة  األوروبــي 
الدور  وتعزيز  الهجرة  مع قضية  التعامل  بينها  جوانب، 

اإليطالي في الوقت نفسه.
ــي،  األوروبـ البرلمان  رئيس  أن  المصادر  ــرى  وت
التصور  هذا  من  جزءا  حمل  تاياني،  أنطونيو  اإليطالي 
خالل محادثاته اإلثنين مع عدد من مسؤولي المجلس 
المنظمات  من  عدد  وممثلي  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 

الدولية أيضا.
وقال دبلوماسي أوروبي يعمل في العاصمة اإليطالية 
القيام  حول  »يتمحور  اإليطالي  التحرك  إن  لـ»الوسط« 
سيقوم  حيث  اتجاهات،  عدة  في  محددة  بمبادرات 
للسياسة  العليا  الممثلة  مع  بالتعاون  تاياني  أنطونيو 
موغيريني،  فيديريكا  اإليطالية  األوروبية  الخارجية 
الليبية في مقر  للمسألة  بالكامل  يوم مكرس  بتنظيم 
البرلمان في بروكسل يوم 10 أكتوبر المقبل، يحضره 
فيها  بما  الليبية  والفعاليات  السياسيين  من  مدعوون 

عدد من رجال األعمال«.
التأثير  إلى  تاياني وموغيريني يهدفان  وأضاف: »إن 
على توجيه العملية السياسية في البالد وخاصة العملية 
االنتخابية، مثل إرسال مراقبين والتي لم يعد المراقبون 
الموعد  في  ستجري  أنها  يراهنون  الليبي  للوضع 

المحدد«.
ستنتهي  الــذي  األوروبــي  البرلمان  رئيس  ويقول 
مستعد  البرلمان  إن  المقبل  الــعــام  مطلع  واليــتــه 
ليبيا،  لصالح  وسياسية  واقتصادية  مالية  لتعبئة 
موغيريني  مثل  مثله  أنه  يرون  الدبلوماسيين  ولكن 
الداخلي  الصعيد  على  المهمة  الليبية  المسألة  يوظف 
تشهد  حيث  رومــا  إلــى  عودته  لضمان  إيطاليا،  في 
انتخابات  بعد  جذرية  تغييرات  األوروبية  المؤسسات 
المسؤولين  بقاء  يتوقع  وال  المقبل،  العام  منتصف 

االثنين في منصبيهما.
يعتبر  فيما  تعد  روما  بأن  نفسها  المصادر  وأفــادت 
الليبي،  الشأن  إدارة  عن  فرنسا  إلقصاء  جدية  محاولة 
مؤتمرا في شهر سبتمبر المقبل في طرابلس، ستدعو 

إليه دول شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، والهدف منه 
بلورة اتفاق حول إدارة الهجرة في المتوسط والصحراء، 
بتعهدات  مالية  حوافز  من  المشاركة  الدول  وتمكين 
مراكز  إرساء  مقابل  مارشال(،  )خطة  إيطالية  أوروبية 

لتجميع المهاجرين ووقف موجات النزوح.
سالفيني،  ماتيو  اإليطالي،  الداخلية  وزير  وأجري 
األلماني  نظيريه  مــع  ــاء  ــع األرب ثنائية  ــاءات  ــق ل
الداخلية  لــوزراء  مهم  لقاء  قبل  وذلك  والنمساوي، 
النمسا،  شمال  اينسبروك  مدينة  في  األوروبيين 
المتوسط  الهجرة في  إدارة  لتطورت  بالكامل  مكرس 

وبين الدول األوروبية.
مفتوحة  منافسة  في  دخل  الذي  سالفيني،  ويريد 
مالنيزي،  موافيرو  الخارجية  وزير  من  كل  مع  وعلنية 
الليبي  الملف  إلدارة  ترينتا  اليزابيتا  الدفاع  ووزيرة 
البحرية  إيطاليا، أن يتم تجاوز إطار مهمة صوفيا  في 
من  محددة  جوانب  من  رومــا  وتمكين  األوروبــيــة، 
إدارتها بما يسمح لها رفض سفن المهاجرين بشكل 
بين  عليها  االتفاق  يتم  آلية  وفق  وإعادتهم  مطلق، 

وليبيا. إيطاليا 
تجرد  اإليطالية  الحكومة  إن  إيطالية  مصادر  وقالت 
الليبية اإليطالية، وخاصة  االتفاقية  وسائل تنفيذ بنود 
لليبيا. )نصت  مالية  باإلفراج عن مبالغ  الخاص  الجانب 

االتفاقية على منح ليبيا 5 مليارات يورو خالل 25 عاما(.
وحسب هذه المصادر فإن روما مستعدة لإلفراج عن 
مبلغ 250 مليون يورو سنويا، على أن تكون في شكل 
من  الليبيون  يقتنيها  ومعدات  لبضائع  مكرسة  أموال 

شركات ومؤسسات إيطالية فقط.
البرلمان  رئيس  أطلقها  التي  الوعود  بشأن  أمــا 
األوروبي تاياني، بتخصيص مليار يور لليبيا فإنها تبدو 
مجرد أرقام، حيث إن أي مساعدات أوروبية للخروج يجب 
العامة لالتحاد  الموازنة  أن تكون واضحة ومدمجة في 
األوروبي، وهو أمر يستبعد حصوله وفق الدبلوماسيين، 
المقبلة  السنوات  المتعددة  الموازنة  اعتماد  تم  حيث 

بشكل فعلي.
كان تاياني أجرى مباحثات مع رئيس حكومة الوفاق 
خالل  الليبيين  المسؤولين  وكبار  السراج  فائز  الوطني 
زيارة رسمية إلى ليبيا اإلثنين الماضي، وأعلن عن نيته 
تنظيم يوم عمل بشأن ليبيا في العاشر من شهر أكتوبر 

القادم في بروكسل.

بروكسل – علي أوحيدة

حضرت ليبيا.. وغاب ممثلوها
وأوروبية  6 دول عربية  الليبي جمع  الملف  أن  رغم 
روما  اإليطالية  العاصمة  في  واحــدة  طاولة  على 
غائبا  كان  الليبي  التمثيل  أن  إال   ، الماضي  اإلثنين 
 ،)+3  3( اسم  تحت  التأم  الذي  االجتماع  هذا  في 
االنتخابات  تأجيل  حول  للجدل  مثيرة  بنتائج  وخرج 

الرئاسية والتشريعية في ليبيا.
الرئاسي  المجلس  عن  ممثلين  أي  يشارك  ولم 
ضم  الذي  االجتماع  في  الوطني  الوفاق  لحكومة 
األمن  مجلس  في  أعضاء  دول  ثالث  عن  ممثلين 
والدول  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  هي 
واإلمــارات،  ومصر  إيطاليا  وهي  بليبيا  المعنية 
والمغرب  وتونس  الجزائر  من  مراقبين  بحضور 

والسعودية.
الدول  إن  الوسط«  لـ»  قال  دبلوماسي  مصدر 
إرجاء  على  توافقوا   )3 + 3( اجتماع  في  المشاِركة 
التي  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  تنظيم 
قبل  إجرائها  باتجاه  الفرنسية  الدبلوماسية  تدفع 
تجرى  أن  على  واحد،  وقت  في  الجاري  العام  نهاية 
من  األول  النصف  خالل  فقط  برلمانية  انتخابات 
الرئاسي  المجلس  من  لكن مصدرًا  المقبل.  العام 
لحكومة الوفاق الوطني، نفى توافق دول )3 + 3( 
على هذا االقتراح، وقال »لم يتم التوافق أو االتفاق 
تأكد  ما  وهذا   .2019 إلى  االنتخابات  تأجيل  على 
من تلك الدول المعنية« دون أن يقدم مزيدًا من 

التوضيحات أو أية تفاصيل بالخصوص.
ليبيا  في  ــاع  األوض تطورات  االجتماع  وناقش 
السياسية  األزمــة  لتسوية  قدمًا  المضي  وسبل 
الجهود  قيادة  تتولى  التي  البالد،  في  الراهنة 

الرئيسية فيها األمم المتحدة.
إلى  تطرقوا  المجتمعين  أن  المصدر  وأضــاف 
النفطي  الهالل  بمنطقة  األخيرة  المستجدات  بحث 
الليبي  الوطني  للجيش  العام  القائد  قــرار  بعد 
نقل  الماضي  يونيو   25 في  حفتر  خليفة  المشير 
مؤسسة  إلى  النفطية  والموانئ  الحقول  تبعية 
بنغازي،  في  الموقتة  للحكومة  التابعة  النفط 
والمطالب المتعلقة بتمكين المحافظ المكلف من 

قبل مجلس النواب للمصرف المركزي.
أجل  من  العمل  »خطة  المشاركون  قيم  كما 
سالمة  غسان  األممي  المبعوث  أعلنها  التي  ليبيا« 
وشرع في تنفيذها يوم 26 سبتمبر 2017، والوضع 
الراهن للعملية السياسية التي التزال تواجه عثرات 
تباين  استمرار  مع  المحلي،  المستوى  على  عدة 
السياسية  الترتيبات  بشأن  ودوليًّا  إقليميًّا  الرؤى 

المقبلة في ليبيا.
حول  التوافق  على  الدبلوماسي  المصدر  وعّلق 
في  المحددة  المواعيد  من  بالرغم  االنتخابات  إرجاء 
»إعالن باريس« الصادر يوم 29 مايو الماضي، قائاًل: 
»إن الفرنسيين كانوا يهدفون على ما يبدو من وراء 
الليبيين  الشركاء  تحفيز  إلى  محددة  تواريخ  وضع 
على المضي قدمًا في المسار السياسي، لكنّ هناك 
صعوبات كبيرة على األرض ستواجه تنفيذ االستحقاق 
المستويات  على  الحالي  العام  خالل  الديمقراطي 

األمنية والسياسية واالقتصادية.«.
الدبلوماسية  الجهود  تشهد  أن  المصدر  وتوقع 
الدولية المعنية بليبيا »تحركات مكثفة« من األسبوع 
نائبة رئيس بعثة  المقرر أن تبدأ  المقبل، حيث من 
السياسية  للشؤون  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم 
مهامها  ويليامز،  ستيفاني  األميركية،  الدبلوماسية 

الجديدة.
جاء هذا التحرك بعد يوم واحد من لقاء المبعوث 
رئيس  مع  روما  في  سالمة  غسان  ليبيا  إلى  األممي 

الخارجية  ووزيــر  كونتي  جوزيبي  اإليطالي  ــوزراء  ال
إنزو موافيرو ميالنيزي، حيث جرى مناقشة »العملية 
المتحدة  الليبية وتنفيذ خطة عمل األمم  السياسية 
وآخر المستجدات في منطقة الهالل النفطي« بحسب 
عبر  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  أعلنته  ما 

حسابها على موقع »تويتر«
في هذه األثناء، يرى مراقبون أن الخالفات حول 
انعقاد االنتخابات انتقلت من طاولة الدول الفاعلة 
تقرير  انتقد  إذ  فيها،  الداخلي  الصراع  ساخات  إلى 
سياسة  الفرنسي  الشيوخ  مجلس  في  أعضاء  أعده 
إياه  ليبيا، مطالبين  في  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 
انتخابات  إجــراء  نحو  الدفع  في  االستعجال  بعدم 
نقلته  ما  بحسب  المقبل،  ديسمبر  خالل  ليبيا  في 

»فرانس برس« .
الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  نائب  وأعلن 
حزب  من  بيران  سيدريك  الشيوخ  مجلس  في 
»الجمهوريين« المعارض »أن الدفع للحصول على 
كل شيء وعلى الفور، يؤدي بالتأكيد إلى الفشل ال 
بد من تجنب المزج بين السرعة واالستعجال. بين 

العمل والعالقات العامة«.
من  الخروج  بين  »ليبيا  عنوان  التقرير  وحمل 

السيناتور  وقال  القائم«.  الوضع  في  والبقاء  األزمة 
تحسن  »لقد  التقرير:  في  جاء  ما  ملخصًا  بيران 
انتقال سياسي(  )نحو  تحقق  ما  أن  إال  قلياًل  الوضع 

التحديات  ــى  إل مشيرًا  للغاية«،  ــا  هــشًّ يبقى 
بعد سبع  ليبيا  تواجهها  التي  واألمنية  االقتصادية 
بإطاحة  ساهم  الذي  الغربي  التدخل  على  سنوات 

نظام معمر القذافي ومقتله العام 2011.
األطــراف  من  حصل  الفرنسي  الرئيس  وكــان 
اتفاق  على  الليبية  األزمة  في  الرئيسيين  األربعة 
في  الماضي  مايو   29 في  توقيع  دون  من  شفهي 
المقبل،  ديسمبر   10 في  انتخابات  إلجراء  باريس، 

والتقدم نحو الخروج من الفوضى في هذا البلد.
إلى  ــدعــوة  ال »إن  ــران:  ــي ب السيناتور  وقـــال 
أكثر  البالد  رئيس  إلرضــاء  هي  اليوم  االنتخابات 

منها لتسوية المشكلة الليبية«.
بعض  أن  إلـــى  ــرس«  بـ ــس  ــران »ف وأشــــارت 
قبل  دستور  بإقرار  يطالبون  الليبيين  المسؤولين 
يفترض  الذي  الرئيس  صالحيات  يحدد  االنتخابات 
أن ينتخب أواخر السنة. كما أن عديد القوى األخرى 
نفوذها  تفقد  أن  من  خوًفا  السياسي  الحل  يعرقل 

خصوصًا في إطار تقاسم الثروة النفطية.
الثالثة  األعضاء  مع  سيدريك  السيناتور  وأضاف 
على  عملوا  الذين  الشيوخ  مجلس  في  اآلخرين 
فيال،  بيار  راشل مازوير، وجان  التقرير، وهم  إعداد 
وكريستين برونو »أن إجراء انتخابات بنهاية السنة 
ما نسعى  أن هذا  ا، مع  لنا صعبًا جدًّ يبدو  الحالية 

للقيام به«.

اليوم  أراه  »ما  مازوير:  السيناتور  قال  من جهته 
الجمهورية.  رئيس  يفيد  ما  تحقيق  هو  الهدف  أن 
فسأصفق  ذلك  في  نجح  إذا  واضحة،  األمور  ولتكن 

له بحرارة«، بحسب ما نقلته »فرانس برس«.
على  التشديد  على  األربــعــة  األعــضــاء  واتفق 
الـ19  الــدول  بين  أوســع«  تنسيق  »قيام  ضــرورة 
باألزمة  المعنية  واألوروبية  واإلقليمية  المجاورة 
اللتين لهما  الليبية، خصوصًا بين فرنسا وإيطاليا 

مقاربتان مختلفتان من هذه األزمة.
من  »مزيد  إلى  الدولي  المجتمع  التقرير  ودعا 
السياسية  العملية  »تحظى  أن  وإلى  التنسيق«، 
بمساعدات خارجية«. لكنه نبه أيضًا إلى أن الخطر 
القوات  ضعف  بسبب  بقوة  ماثاًل  يزال  ال  اإلرهابي 
طرد  إلى  بـ»إيجابية«  مشيرًا  المنظمة،  األمنية 

مسلحي تنظيم »داعش« من مدينة سرت.
يبقي  المتالحقة،  التفاعالت  ــذه  ه ووســط 
في  االنتخابات  إجــراء  فرص  حول  قائما  التساؤل 
ظل تناطح إرادات الفاعلين الرئيسيين، بل ويطرح 
سؤاال أكبر حول انتخابات من المفترض أن تعكس 
خصبة  مادة  إجرائها  قرار  صار  فيما  الليبيين  إرادة 

لجدل الخارج ومساوماته.

مصدر من املجلس الرئاسي: »لم يتم التوافق أو االتفاق على تأجيل االنتخابات إلى 2019

< جانب من اجتماع حكومة الوفاق الوطني

 اجتماع روما »3+3« يجدد جدل االنتخابات



كشف فابريس ليغري رئيس وكالة حماية الحدود 
األوروبية »فرونتكس«، عن انتعاش مسار جديد 
من  متخذين  أشهر،  منذ  األفارقة  للمهاجرين 

المغرب طريًقا بديال من مسار النيجر - ليبيا.
»بيلد  لصحيفة  تصريحات  في  ليغري  وقال 
زيادة  بعد  إنه  األحــد،  األلمانية،  زونتاغ«  آم 
طريق  عبور  عند  لالجئين  بالنسبة  المصاعب 
بدأت  واليونان،  إيطاليا  تجاه  ليبيا  من  الهجرة 
ال  جديدا  طريقا  تسلك  البشر  تهريب  عصابات 

تهرب من خالله البشر فقط..
وأعرب فابريس ليغري، عن مخاوفة من تزايد 
طريق  عن  أوروبا  إلى  القادمين  الالجئين  عدد 
الجزء الغربي من البحر المتوسط عبر المغرب إلى 
فقط  يونيو  شهر  في  العدد  بلغ  حيث  إسبانيا، 
نحو ستة آالف الجئ، وقال ليغري: »إذا ارتفعت 
الطريق  هذا  فإن  مؤخرا  حدث  مثلما  األعــداد 
هؤالء  عدد  نصف   )..( األهم  الطريق  سيصبح 
من  فينحدرون  الباقون  أما  المغرب،  من  تقريبا 

بلدان غرب أوروبا«.
أوساط  في  انتشرت  »معلومات  إلى  وأشــار 

بزيادة  تفيد  التهريب  وعصابات  المهاجرين 
إلى  ليبيا  من  الخروج  في  للراغبين  المصاعب 
أوروبا، لذلك تم التنبيه على الراغبين في العبور، 
اللجوء إلى المغرب بدال من ليبيا ومن ثم االنتقال 

إلى أوروبا«.
وأكد أن »شبكات عصابات تهريب البشر في 
الطريق بين المغرب وإسبانيا ال يقتصر نشاطها 
على محاولة تهريب الالجئين فقط وإنما تحاول 
هذه العصابات من خالل الالجئين أيضا تهريب 
الحدود  حماية  وكالة  رئيس  وقال  المخدرات«، 
التي  المخدرات  كميات  نصف  إن  األوروبــيــة 
األوروبية جاءت  الخارجية  الحدود  صودرت على 

من المغرب وإسبانيا، وتبلغ نحو 65 طنًا.
وكانت الوكالة الدولية لالجئين )IOM( ذكرت 
22400 الجئ  أكثر من  قام   2017 عام  في  أنه 
بالوصول إلى الشواطئ اإلسبانية، وهو ما يعتبر 
وكانت   .2016 عام  في  عددهم  أضعاف  ثالثة 
بعد  ثالثة  رقم  الدولة  اآلن  حتى  تعتبر  إسبانيا 
إيطاليا واليونان، التي يصل إليها أكبر عدد من 

الالجئين عبر البحر المتوسط.

كأحد  الليبي  النحل  عسل  على  الرهان  يتزايد 
ليبيا،  في  الواعدة  االقتصادي  التنويع  قطاعات 
بمصدر  النفط  ينفرد  أحـــادي  اقتصاد  فــي 
بهذا  االهتمام  وتزايد  الوحيد،  شبه  إيراداته 
اإلنتاج  ارتفاع  مع  الواعد  االستثماري  القطاع 
 700 نحو  إلى  العسل  من  نوعا  لـ19  السنوي 
عن  صـــادرة  إحــصــاءات  حسب  سنويا،  طــن 
العام  خــالل  ليبيا  في  النحل  مربي  جمعيات 

الماضي 2017.
لمركز  العلمي  والمستشار  الباحث  يقول 
إدريــس  محمد  ليبيا،  في  الزراعية  البحوث 
األنواع،  تلك  أشهر  السدر  »إن عسل  بوسيف: 
أزهار  الذي يستخرج من رحيق  الحنون  وأزهار 
المستخرج  الشماري  شجيرة  وأزهــار  الحنون، 

من غابات المدن الساحلية.
بوسيف،  وفق  ــرى،  األخ ــواع  األن بين  ومن 
شجرة  أزهـــار  رحيق  مــن  وهــو  الشبر  عسل 
ــلــوط ويــســمــى عــســل »مــن  ــب الـــخـــروب، وال
التي  المن  حشرات  من  ناتج  وهو  البلوط«، 

تتغذى على فروع وأوراق شجيرة البلوط.
األسد  األخضر على نصيب  الجبل  ويستحوذ 
من إنتاج العسل وتربية النحل، وذلك لخضرته 

النحل خالل فصول  لتربية  التي تصلح  الدائمة 
السنة كلها.

النحل  ــواع  أن أو  السالالت  إنتاج  ويتباين 
يقدر  إذ  تربيتها،  ومكان  الساللة  نوع  بحسب 
سبعة  بنحو  المحلية  الساللة  إنتاج  متوسط 
كيلوغرامات في الموسم، و22 كيلو للساللتين 

اإليطالية والكرونيلية، حسب بوسيف.
من  بالكثير  القطاع  لهذا  مراقبون  وينظر 
االهتمام، مع ارتفاع سعر كيلو العسل إلى 70 
دينارا هذا العام، مقابل 40 دينارا في سنوات 
واإلقبال  بالداخل  الطلب  زيادة  بسبب  سابقة، 

على استيراده من دول عربية وأوروبية.
لهذا  جيدة  أساسية  بنية  ليبيا  وتمتلك 
العامين  خالل  المناحل  تزايد  مع  االستثمار 
 8 وجــود  إلــى  بوسيف  يشير  إذ  الماضيين، 
الملكات  إلنتاج  ومحطتين  النحل  لتربية  مراكز 
النحل  لمربي  جمعيات  ست  تــزود  وتربيتها، 

بالملكات.
الــقــادرة  البشرية  ــوارد  ــم ال تمتلك  كما 
أعداد  يبلغ  إذ  القطاع،  بهذا  النهوض  على 
في  حاليا  نحال  آالف   10 ليبيا  في  النحالين 
أدلى  المناطق، وفق تصريحات سابقة  مختلف 
تنمية  بمركز  المصدرين  إدارة  مدير  بها 

الصادرات، خالد موسى إلى »الوسط«.
االنخراط  إلى  المواطنين  يجذب  ما  ولعل 

يحتاج  ال  أنــه  هو  التجاري  النشاط  هــذا  في 
إقبال  عن  فضال  كبيرة،  مالية  تكاليف  إلــى 
ويحمل  السلعة،  على  المحلي  المستهلك 
يروي  إذ  مهما،  اجتماعيا  تراثا  أيضا  العسل 
منطقة  ســكــان  ــد  أح الــفــارســي  حمد  الــحــاج 
للنحل  مربي  وهــو  بنغازي،  شــرق  المقزحة 
يعبر  »كان  الماضي  في  العسل  أن  بالمنطقة 

عن الكرم والجود في المنطقة الشرقية«.
ويوضح: »كان المسافر خارج المدينة يحمل 
الزيارات  في  رمزية  كهدية  واللبن  العسل 

االجتماعية، تعبيرا عن المحبة والعطاء«.

وأصدقاءنا  أهلنا  زيارتنا  عند  »كنا  ويضيف: 
في مناسباتهم االجتماعية، نصر دائما على أن 
يكون العسل ضمن مستلزمات الزيارة، لقيمته 
المنطقة  سكان  عند  واالجتماعية  الغذائية 
الغربية  المنطقة  تشتهر  فكما  وضواحيها، 
العسل  ظل  بالتمر،  والجنوبية  الزيتون،  بزيت 

هو المنتج األكثر قيمة في شرق البالد«.
االعتداء على المراعي

هذه  على  القائمون  يواجه  المقابل،  في 
شركة  مدير  يرى  إذ  مهما،  تحديا  الصناعة 
محمد  أمين  العسل،  لتصدير  النحل  عالم 
يشهده  ما  أن  النحل  مربي  أحد  وهو  األربــد، 
اعتداءات متمثلة  الطبيعية من  المراعي  بعض 
إنتاج  على  يؤثر  وحرقها،  األشجار  قطع  في 

العسل.
المستورد  »العسل  فإن  نفسه  الوقت  في 
من الخارج يقل جودة عن المنتج المحلي الذي 
أن  موضحا  وغــذاء«،  شفاء  عسل  كونه  يتميز 
انخفاض  يؤثر في  العسل  استيراد كميات من 

سعر المنتج المحلي في السوق المحلية.
إلى  تصل  ليبيا  في  النحل  طوائف  أن  يذكر 
ما يقارب 150 ألف طائفة نحل، بإنتاج يتراوح 
سنويا،  العسل  من  طن   800 إلى   700 من 
العام  الليبية خالل  الزراعة  وزارة  تقارير  حسب 

.2014

عسل النحل.. قفزة األسعار تفتح شهية االستثمار
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<  عامل في أحد المناحل.

< منحل عسل في إحدى مراحل اإلنتاج.<  نحالون يباشرون عملهم في أحد المناحل.

< آثار عمليات تخريب في شبكة توزيع الكهرباء

< مهاجرون في قلب البحر المتوسط في طريقهم إلى أوروبا

< منحل عسل في أحد المناطق الجبلية.

قطع األشجار وحرقها يؤثر 
على إنتاج العسل.

8 مراكز لتربية النحل 
ومحطتان إلنتاج الملكات

19 نوعا من العسل واإلنتاج السنوي 700 طن

الوسط - هندية العشيبي 

آثار  تتلقى  الكهرباء  توزيع  شبكة  تــزال  ال 
اعتداء  استمرار  خالل  من  األمني،  االنفالت 
مقار  على  الــقــانــون  عــن  خــارجــة  عناصر 
تسبب  مما  الشركة؛  وموظفي  ومــعــدات 
من  عدد  على  الكهربائي  التيار  انقطاع  في 
إلى  باإلضافة  طويلة،  ولساعات  المناطق 
العاملين  معنويات  على  السلبي  التأثير 

بالشركة وإرباك سير العمل اليومي.
والتحذير  اإلنــذار  صفارة  أطلقت  وبعدما 
رصدت  اإلظــالم،  إلى  تــؤدي  قد  كارثة  من 

الــشــركــة الــعــامــة لــلــكــهــربــاء، وقــائــع 
التوزيع  شبكة  على  التعديات 

حيث  مستمرة،  تــزال  ال  التي 
ــرى ســرقــة كــابــل ضغط  ج

مترا   20 مــســافــة  عــالــي 
الــمــاضــي  يــنــايــر   8 ــي  ف
المغذي  الــمــحــول  ــن  م
 800 ســعــة  خلية  إلـــى 
سرقة  وكــذلــك  أمــبــيــر، 
ــع من  ــوزي ــت ال قــضــبــان 

بطاريات  وتحطيم  الخلية 
محطة  باب  وكسر  الشاحن 

الدواس. 
عن  خــارجــيــن  أن  وأضــافــت 

الماضي  يناير   10 في  قطعوا  القانون 
كسر  إلى  باإلضافة   ،400 حجم  مفتاح  أيضا 

 ،400A حجم  مفاتيح   3
انقطاع  في  تسبب  مما 
بالكامل  الكهربائي  التيار 

عن منطقة الكنادرة. 
قام   2018 يناير   21 وفــي 
بأعمال  المنشور،  وفق  مجهولون، 
القطاع  بــيــن  األســـالك  وقــطــع  تخريبية 

على  سقوطها  إلى  أدى  مما   ،)246  –  237(
خطوط )0.4 / 11(، كما تعرض مقر الورشة 
الجامعة  ف  ك   30 بمحطة  اإللكترونية 

للسرقة في 29 يناير 2018.
هوائي  محول  تركيب  اكتشاف  جرى  كما 
محطة  من  أبوظهير  خط  على  شرعي  غير 
فصل  طريق  عن  شحنه  تم  وقــد  الرحمة، 

جرى  كما  وعــودتــهــا،  الخط  على  تفريغة 
نوع  ســيــارة  سرقة  على  المسلح  السطو 
رقم  لوحة  تحمل  مزدوجة  هايلوكس  تويوتا 

87039 تابعة لدائرة توزيع الشاطئ. 
إلى  كافة  األمنية  الجهات  الشركة  ودعت 
ومشغلي  العاملين،  لحماية  بواجبها  القيام 
تجاوز  من  تتمكن  حتى  الكهرباء،  محطات 
بها  تمر  التي  الظروف  ظل  في  األزمة  هذه 

الشركة.
استمرار  من  تعاني  الليبية  المدن  تزال  ال 
وفق  الكهرباء  التيار  في  المتكرر  االنقطاع 
برنامج طرح األحمال التي تنفذه الشركة العامة 
اإلنتاج  وحدات  بعض  خروج  نتيجة  للكهرباء، 
فضال  الــحــرارة،  درجــات  وارتفاع  الخدمة  عن 
عن مشكالت أمنية أخرى بسبب تضرر الشبكة 
ووقــف  والــســرقــات،  السطو  عمليات  نتيجة 
والغاز  الوقود  كميات  نقص  جراء  ــدادات  اإلم
عن  فضال  الكهربائي،  التيار  لتوليد  الالزمة 

المواجهات العسكرية في مناطق االشتباكات.
حل  للكهرباء  العامة  الشركة  وتــحــاول 
وإنشاء  صيانة  عمليات  وإجــراء  المشكالت 
العجز  لسد  محاولة  في  جديدة  مشاريع 
الفترات  خالل  اضطرت  حيث  الشبكة،  في 
السابقة لتفعيل برنامج طرح األحمال؛ بسبب 
الطاقة  من  كبيرة  كمية  الشبكة  فقدان 

الكهربائية، ودخول فصل الصيف.

الشركة العامة تطلق صفارة اإلنذار

استمرار االعتداء على شبكة الكهرباء ينذر بـ »كارثة«

انتعاش مسار جديد للمهاجرين 

للحكومة  التابعة  اآلثــار  مصلحة  تنظم 
األثرية  للقطع  األول  الملتقى  الموقتة 
متحف  مبنى  في  والمسترجعة  المستلمة 
الفترة  خالل  البالد  شرق  شحات  مدينة 

من 16 إلى 25 يوليو الجاري.
وأعلنت المصلحة أن فعاليات المعرض 
للجميع«  »الــتــراث  شعار  تحت  ستقام 
بمبنى  ــام  أي  10 مــدى  على  وستستمر 
التوعوية  الحملة  إطار  في  شحات  متحف 
وسبل  الليبي  الثقافي  الموروث  بأهمية 

حمايته وتطويره.
الــمــعــرض  ــيــات  فــعــال أن  ــاف  ــ وأضـ
التي  األثرية  للقطع  عرًضا  ستتضمن 

انتهت  أن  بعد  المصلحة  استلمتها 
وتسجيلها،  وصيانتها  ترميمها  عمليات 
من  جـــزًءا  سيخصص  ــه  أن ــى  إل مشيًرا 
داوود  الراحل  أعمال  لعرض  المعرض 

حالق.
التابعة  ــار  اآلث مصلحة  رئيس  وكــان 
حسين  أحمد  الدكتور  الموقتة  للحكومة 
األولى  النسخة  أن  سابق  وقت  في  ذكر 
شحات،  بمدينة  ستنطلق  للمعرض 
شهر  في  الثانية  النسخة  ستكون  فيما 
بنغازي،  بمدينة  المقبل  أغسطس 
وسيجري تنظيم النسخة الثالثة في شهر 

نوفمبر القادم في مدينة طبرق.

امللتقى األول لآلثار املستردة 16 يوليو

فلبينيين  مسلحة  مجموعة  اختطفت 
الصناعي  الــنــهــر  ــع  مــوق ــن  م اثــنــيــن 
)160 كلم(  )الحساونة( الذي يبعد حوالي 
إلى  اقتيادهم  وجــرى  الشاطئ،  شمال 

جهة مجهولة.
وذكرت مصادر عسكرية متطابقة من 
ال  الفلبينيين  مصير  أّن  الشاطئ  وادي 
المجموعة  خطفت  بعدما  مجهوالً،  يزال 
وفلبينيين  ليبيين   3( أشخاص  خمسة 
الماضي،  الجمعة  الموقع  من  اثنين( 
وُأطلق الليبيون الثالثة على طريق الـ50 
الصحراوي، إذ أن الموقع به طريق معبد 

بواقع )110 كلم( و)50 كلم صحراوًيا(.
البحث  عمليات  أن  المصادر  وأوضحت 
مكان  لمعرفة  جارية  زالت  ما  والتحري 

المنطقة  إدارة  أعلنت  فيما  احتجازهما، 
أن  الــحــســاونــة  بمنظومة  الجنوبية 
النهر  موقع  اقتحمت  مسلحة  مجموعة 

)الحساونة( حين جرت عملية االختطاف.

اختطاف أجنبيني اثنني بمنظومة »النهر الصناعي«
إطالق 3 ليبيني

الليبية  الجوية  الخطوط  شركة  أعــادت 
فتح مكتبها مجددا بمطار تونس قرطاج 
بدءا  عادية  بصورة  رحالتها  وتسيير 
الشركة  بدأت  حيث  الماضي،  األحد  من 
فعليا في سحب التذاكر عبر رحالتها من 

منظومة الحجز بصورة عادية.
محمد  الشركة  باسم  المتحدث  وأكد 
الجوية  الخطوط  رحــالت  عــودة  قنيوة، 
الفتا  طبيعي،  بشكل  تونس  إلى  الليبية 
اجتماع  على  بناء  اتخذ  القرار  أن  إلــى 

بالشركة،  والمكاتب  اإلدارات  مديري 
الجدولة  ــق  وف ستعود  الــرحــالت  وأن 

السابقة وبشكل طبيعي.
أعلنت،  الليبية  الــخــطــوط  وكــانــت 
إلى  رحالتها  إيقاف  الماضي،  الخميس 
إدارة  توظيف  إلى  قرارها  وعزت  تونس، 
أشخاصا  ببنغازي  الــمــوازيــة  الشركة 
على  االستيالء  إلى  عمدوا  مخولين  غير 
الجهات  استجابة  بتونس، وعدم  مكتبها 

المختصة التونسية لنداءات الشركة.

استئناف الرحالت الجوية مع تونس



الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  أعلن 
للشرطة  مركزًا   12 إلنشاء  التعاقد  الوطني 
من  عـــدد  ــي  ف ــار  ــن دي مــلــيــون   51 بقيمة 
ــاء ثالثة  ــش إن إلـــى  ــاإلضــافــة  ب الــمــنــاطــق، 
وبنغازي  طرابلس  في  للشرطة  مستشفيات 
الشرطة  لمنتسبي  خدماتها  تقدم  وسبها، 
إلجراء  الجهاز  استعداد  عن  فضاًل  وذويهم، 
ومديريات  الشرطة  مراكز  من  لعدد  الصيانة 
التي تواجه  المعوقات  األمن، في إطار تذليل 

وزارة الداخلية.
عقد  موسع،  أمني  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  جمع  األحــد، 
بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، وعدًدا 
من قيادات وزارة الداخلية، ناقش آليات دعم 
وزارة الداخلية بكل اإلمكانات، حتى تستطيع 
مكافحة  في  لها  الموكلة  بالمهام  القيام 
ومكافحة  ــان  واألم األمــن  وتوفير  الجريمة، 

الهجرة غير الشرعية.
التي  الصعوبات  االجــتــمــاع  واســتــعــرض 
السنوات  خــالل  ــوزارة  الـ عمل  لتدني  أدت 
تلبي  ال  التي  الميزانية  ضعف  بسبب  األخيرة، 
العمومية  القوة  الرتفاع  باإلضافة  احتياجاتها، 
قيادات  وجــود  وعــدم  كاهلها،  أثقلت  التي 
اإلدارات  بعض  تسيير  على  ــادرة  ق مهنية 

والمصالح.
عن  الوزارة  عجز  إلى  الداخلية  وزير  وأشار 
باعتباره  الشرطة  لرجل  الرسمي  الزي  توفير 
بطاقة التعريف برجل األمن النموذجي، وعدم 
األمن  رجــل  يستطيع  مناسبة  بيئة  وجــود 

القيام بمهامه فيها، متمثلة في تهالك مراكز 
دخولها  لعدم  األمــن  ومديريات  الشرطة 
بإنشاء  مطالبًا  سنوات،  منذ  صيانة  عملية 

أخرى في بعض المناطق نظرًا للحاجة لها.
والجنسية،  الجوازات  مصلحة  رئيس  أما 
نقص  عن  فتحدث  التميمي،  محمد  العميد 
األمر  السفر،  بجواز  الخاصة  الخام  المادة 
مع  حــرج  »موقف  في  المصلحة  جعل  الــذي 
على  يوميًا  يتوافدون  الذين  المواطنين 

اإلدارة  بيروقراطية  بسبب  المصلحة،  مكاتب 
المحاسبة«، وفق قوله،  التي ينتهجها ديوان 
مشيرًا إلى أهمية برنامج البطاقة الذكية التي 
يتم اإلعداد لها من قبل مهندسي المصلحة 

لالستفادة منها في المعامالت اليومية.
حماية  مصلحة  رئيس  استعرض  فيما 
منيرعبدالحميد،  العميد  والمنشآت  المرافق 
تواجهه،  التي  المشكالت  االجتماع،  خــالل 
بعض  مع  االختصاصات  تداخل  بينها  ومن 
األمر  والمنشآت،  المرافق  لحماية  الجهات 

الذي أدى لضعف أداء المصلحة.
أما رئيس جهاز الشرطة السياحية، العميد 
الدور  أهمية  فأكد  الزايدي،  المبروك  عمر 
له  التابعة  والفروع  الجهاز  به  يقوم  الــذي 
ضعف  رغم  الليبي،  الثقافي  الموروث  لحماية 
عدم  معلنًا  ميزانية،  تسييل  وعدم  اإلمكانات 
التي  األمــاكــن  من  أثرية  قطعة  أي  سرقة 
العامين  خالل  الجهاز  أعضاء  بحراستها  يقوم 
الماضيين، الفتًا في الوقت نفسه إلى ما تمت 
من  المشروع  غير  النبش  طريق  عن  سرقته 

قبل المجرمين.
التي  اللقاءات  سلسة  ضمن  االجتماع  جاء 
الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  يعقدها 
بمتابعة  قبله،  من  المكلف  العمل  وفريق 
دور  إطار  في  الــوزراء،  مع  الخدمية  الــوزارات 
وبرامج  نشاطات  لمتابعة  الرئاسي  المجلس 
العامة، خاصة الخدمية منها،  القطاعات  عمل 
وصول  دون  تحْول  التي  الصعوبات  لتذليل 

الخدمات األساسية للمواطن.

تحقيقات05 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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تذليل املعوقات التي تواجه وزارة الداخلية 

الجدل يتجد د حول تزوير »الرقم الوطني«

إنشاء 12 مركز    شرطة جديدًا بـ 51 مليون دينار

في انتظار الموعد االنتخابي

المدنية  األحوال  بمصلحة  تالعب  وجود  عن  الحديث  تجدد 
ومنظومة الرقم الوطني منذ العام 2015، فقد زعم البعض 
أنها يمكن أن تؤثر على سير االنتخابات المرتقبة، رغم عدم 
الوطنية  القوى  تحالف  رئيس  حذر  إذ  بعد،  اتضاح مالمحها 
محمود جبريل، من وجود »تزوير واسع النطاق يتعلق بالرقم 
الوطني«، يمكن أن »يعرض نزاهة االنتخابات التي قد تجرى 

أواخر العام الحالي للخطر«.
»تحقيق  إلى  دعوة  إطار  في  جاءت  جبريل  تصريحات 
شامل في المخالفات التي ربما أدت أيضًا لمئات اآلالف 
الزائفة بمخصصات الرعاية االجتماعية«،  من المطالبات 
حين قال إن التزوير في الرقم الوطني سيمنح أي حزب 
»إجراء  أن  معتبرًا  النتائج،  في  للتشكيك  ذريعة  خاسر 
وناخبين  ــزورة  م وطنية  ــام  أرق على  بناء  االنتخابات 

مزيفين يعني أن النتائج لن تكون نزيهة«.
مايو  في  الليبية  الفصائل  التزام  من  الرغم  وعلى 
تواجه  الخطوة  أن  إال  ديسمبر،  في  انتخابات  بإجراء 
القانوني  اإلطــار  غياب  بينها  العقبات،  عديد  بالفعل 

واستمرار الصراع في مناطق من البالد.
األحوال  مصلحة  داخل  بمصادر  جبريل  واستشهد 
التأكيد  أعاد  حين  الوطني،  الرقم  تصدر  التي  المدنية 
كبيرا  بأن »تالعبا  »رويترز«  وكالة  أجراه مع  خالل حوار 
 2016 منذ  الوطنية  األرقــام  سجالت  في  بدأ  وتزويرا 
و2017«، متابعا بأن »الكثير ممن توفوا لم يتم اإلبالغ 
عنهم وبالتالي صدرت أرقام وطنية جديدة بأسمائهم. 
األبناء  من  الكثير  سجلت.  المزيفة  األســر  من  الكثير 
والبنات المزيفين أضيفوا على عائالت، فقط لالستفادة 

من مخصصات يدفعها البنك المركزي«.
قال: »إن عدد  وقدم جبريل دليال على حديثه، حين 
المركزي  البنك  من  لمخصصات  المستحقين  المواطنين 
األرقام  من  اآلالف  مئات  أن  إلى  يشير  الماضي  العام 
أكبر  كان  العدد  ألن  االستخدام،  قيد  المزورة  الوطنية 
مليون   6.5 البالغ  البالد  سكان  عدد  تقدير  من  بكثير 
تسلم  في  الوطنية  األرقـــام  تستخدم  حيث  نسمة، 
المستحقات من الدولة وإصدار جوازات السفر وتسجيل 

الناخبين لالقتراع«. 
ما  أن  إلــى  الوطنية  القوى  تحالف  رئيس  وأشــار 
لألمن  تهديدا  يشكل  تلك  التزوير  عمليات  عن  يقال 
القومي ألن تلك األرقام المزورة وجوازات السفر يمكن 
إجراء  نعارض  ال  »نحن  قائال:  أجانب،  لمسلحين  بيعها 
تكون شفافة  أن  االنتخابات  تلك  نريد  لكن  االنتخابات، 

ومبنية على أسس تقنية صلبة جدا«.
المدنية  في أعقاب ذلك خرج رئيس مصلحة األحوال 
بمصلحة  تالعب  بوجود  بالتصريح  بوكر  محمد  السابق 
العام  بعد  الوطني  الرقم  ومنظومة  المدنية  األحــول 
المنظومة  تعداد  من  صحيحة  نسخة  لديه  وأن   ،2015
، قائال إن هناك نحو مليون نسمة كرقم إضافي ضمن 

متعددة،  وأجندات  ألسباب  الليبيين  السكان  تعداد 
بحسب وصفه.

بأن  المدنية  ــوال  األحـ مصلحة  ردت  جهتها  مــن 
بالماليين  الوطنية  األرقام  تزوير  عمليات  عن  »الحديث 
عمليات  عن  مزاعم  لديه  »من  مطالبة  صحيح«،  غير 
في  داعية  المختصة«،  الجهات  إلى  يتقدم  أن  تزوير 
كاملة  مسؤولياتهم  تحمل  إلى  »الجميع  نفسه  الوقت 
اإلثنين  التهم جزافا«، مؤكدة في بيان  وأال يتم إطالق 
السجل  بيانات  وقاعدة  الليبية  والجنسية  »الهوية  أن 
أيد  في  واإللكتروني  الورقي  الوطني  والرقم  المدني 

وطنية أمينة«.

الحالي  رئيسها  قال  المصلحة  بيان  على  وتأكيدا 
بشأن  العام  النائب  إلى  ببالغ  تقدم  إنه  بالتمر،  محمد 
إلى  أشــارت  التي  التصريحات  نافيا  بوكر،  تصريحات 
اسم،  بمليون  يقدر  الوطني  الرقم  منظومة  في  تزوير 
وهو  ليبيا،  سكان  سدس  يعني  الرقم  هذا  »إن  قائال: 

كالم غير منطقي«.
في  تالعب  محاوالت  حــدوث  ينف  لم  بالتمر  لكن 
رأى  أنــه  غير  العامة،  الفوضى  حالة  نتيجة  السابق 
بعض  في  أعلن  ما  أن  لـــ»الــوســط«،  تصريحات  في 
مبالغا  »أمرا  يعد  الماضيين  اليومين  خالل  التصريحات 

فيه«.

على  االستفتاء  قانون  مشروع  حــدد  جهته  ومــن 
الدستور، الذي يضاهي قانون االنتخابات، ثالثة شروط 
المفوضية  التصويت، وذلك بعدما تنظم  للمشاركة في 
القيد ومراجعة  الناخبين وآليات وضوابط  العليا سجالت 
سن  بالغا  الجنسية،  ليبي  يكون  »أن  وهي  بياناتها، 
باألهلية  متمتعا  يكون  وأن  التسجيل،  يوم  عاما   18
القومي  الرقم  على  حائزا  يكون  وأن  الكاملة،  القانونية 

ومقيدا بسجل الناخبين«.
بشأن  غموض  خضم  فــي  ــاءت  ج الــتــطــورات  هــذه 
االنتخابات،  إلجــراء  المحدد  بالموعد  اإليفاء  إمكانية 
 )P3 + 3( بعدما أثير حديث بشأن توافق، خالل اجتماع

بشأن  اإلثنين،  روما  اإليطالية  العاصمة  في  عـقد  الذي 
 ،2019 العام  إلى  ليبيا  االنتخابات في  تأجيل  ،على  ليبيا 
وهو ما جرى نفيه جملة وتفصيال، لكن الغموض نفسه 

ال يزال قائما.
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  من  مصدر  وقال 
تأجيل  على  االتــفــاق  أو  التوافق  يتم  »لــم  الوطني: 
الدول  تلك  من  تأكد  ما  وهذا   .2019 إلى  االنتخابات 
أية  أو  التوضيحات  من  مزيدا  يقدم  أن  دون  المعنية« 

بالخصوص. تفاصيل 
الرئاسي  المجلس  عــن  ممثلين  أي  يــشــارك  ولــم 
لحكومة الوفاق الوطني في االجتماع الذي ضم ممثلين 
الواليات  هي  األمن  مجلس  في  أعضاء  دول  ثالث  عن 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا والدول المعنية بليبيا، وهي 
الجزائر  من  مراقبين  بحضور  واإلمارات،  ومصر  إيطاليا 

وتونس والمغرب والسعودية.
تطرقوا  المجتمعين  أن  لـ»الوسط«  المصدر  وأضاف 
النفطي  الهالل  بمنطقة  األخيرة  المستجدات  بحث  إلى 
المشير  الليبي  الوطني  للجيش  العام  القائد  قرار  بعد 
25 يونيو الماضي، نقل تبعية الحقول  خليفة حفتر، في 
للحكومة  التابعة  النفط  إلى مؤسسة  النفطية  والموانئ 
بتمكين  المتعلقة  والمطالب  بنغازي،  في  الموقتة 
للمصرف  النواب  مجلس  قبل  من  المكلف  المحافظ 

المركزي.
أجل  مــن  العمل  »خطة  المشاركون  قيم  كما 
سالمة  غسان  األممي  المبعوث  أعلنها  التي  ليبيا« 
 ،2017 سبتمبر   26 يــوم  تنفيذها  فــي  وشـــرع 
التــزال  التي  السياسية  للعملية  الراهن  والوضع 
مع  المحلي،  المستوى  على  عــدة  عــثــرات  تــواجــه 
بشأن  ــا  ــي ودول إقليميا  ــرؤى  الـ تباين  اســتــمــرار 

ليبيا. في  المقبلة  السياسية  الترتيبات 
الدبلوماسية  الجهود  تشهد  أن  المصدر  وتوقع 
من  مكثفة«  »تحركات  بليبيا  المعنية  الدولية 
نائبة  تبدأ  أن  المقرر  من  حيث  المقبل،  األسبوع 
ليبيا  فــي  لــلــدعــم  الــمــتــحــدة  األمـــم  بعثة  رئــيــس 
األميركية  الــدبــلــومــاســيــة،  السياسية  لــلــشــؤون 

الجديدة. مهامها  ويليامز،  ستيفاني 
من  والعشرين  التاسع  في  باريس،  في  واجتمعت 
ترأسها  مؤثرة  ليبية  وفــود  أربعة  الماضي،  مايو 
الــســراج،  فــائــز  الــوطــنــي  ــاق  ــوف ال حكومة  رئــيــس 
حفتر،  خليفة  المشير  الليبي  للجيش  العام  والقائد 
مجلس  ورئيس  صالح،  عقيلة  البرلمان  ورئيس 
الرئيس  برعاية  وذلــك  الــمــشــري،  خــالــد  ــة  ــدول ال

األممية.  والبعثة  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
أهمها  النتائج،  من  عدد  إلى  االجتماع  وأفضى 
 10 بحلول  ورئــاســيــة  تشريعية  انتخابات  إجــراء 
األسس  وضــع  يسبقها  أن  على  المقبل،  ديسمبر 
ــاد الــقــوانــيــن  ــم ــت ــة لــالنــتــخــابــات واع ــوري ــدســت ال

المقبل. سبتمبر   16 بحلول  الضرورية  االنتخابية 

القاهرة، طرابلس - الوسط

وزير الداخلية: عاجزون عن توفير 
الزي الرسمي لرجل الشرطة ومديريات 

األمن بدون صيانة منذ سنوات

بالتمر: هذا الرقم يعني سدس سكان ليبيا 
وهو كالم غير منطقي.. وأقاضي المروجين

جبريل: عدد مستحقي مخصصات المركزي يشير إلى 
استخدام مئات اآلالف من األرقام الوطنية المزورة

اهلل  عبد  الموقتة  الحكومة  رئيس  كلف 
الثني، أكرم سالم عبد العزيز عميدا جديدا 
لبلدية درنة خلفا لعبد المنعم الغيثي الذي 

رأس اللجنة التسييرية للبلدية.
االثنين  الــصــادر  التعيين  ــرار  ق ــق  ووف
المعنية  الجهات  الموقتة  الحكومة  طالبت 
وإلغاء  ــدوره،  ص تاريخ  من  القرار  بتنفيذ 
كل حكم يخالف أحكامه، على أن ينشر في 

الجريدة الرسمية.
الليبي  للجيش  الــعــام  القائد  وكـــان 
سابق  وقت  في  أعلن  حفتر،  خليفة  المشير 
الجماعات  قبضة  من  درنــة  مدينة  تحرير 
»اإلرهاب من  وانتهاء جماعات  »اإلرهابية« 

مختلف مناطق شرق ليبيا«.

تكليف عميد جديد لبلدية درنة 

<  أكرم سالم

<  محمد بالتمر<  محمود جبريل

< معيتيق يجتمع بقيادات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق

قتل آمر سرية اإلسناد بقوة الردع المركزي، 
محمد أبوعزة؛ جراء االشتباكات التي اندلعت 
والتدخل  المركزي  ــردع  ال قــوة  سرايا  مع 
الككلي،  الغني  عبد  يقودها  التي  المشتركة 

التابعة لحكومة الوفاق الوطني.
أن  لـــ»الــوســط«  محلي  مصدر  وذكــر 
والمتوسطة  الثقيلة  باألسلحة  اشتباكات 
بالعاصمة  أبوسليم  حــي  فــي  انــدلــعــت 
مجموعات  بين  الماضي،  السبت  طرابلس، 
وأخرى  الككلي«  »غنيوة  يقودها  مسلحة 
عن  أســفــرت  ــزة«،  ــوع أب »محمد  يقودها 

سقوط قتلى وجرحى.
بوسليم  »مستشفى  إن  المصدر  وقــال 
اشتعال  إثر  وجرحى  قتلى  استقبل  للحوادث 
النيران في عدد من السيارات بفعل القصف 
أن  إلى  الفًتا  المسلحة«،  المجموعات  بين 
الخالف تفجر بين عبد الغني الككلي ومساعده 
محمد أبوعزة، حيث دارت اشتباكات باألسلحة 
قتلى  خاللها  سقط  والمتوسطة  الثقيلة 
وجرحى، ولفت المصدر إلى أن »أبوعزة أصيب 
أثناء االشتباكات ونقل إلى مستشفى أبوسليم 

للحوادث وجرت تصفيته بالرصاص هناك«.

على  القبض  الخاصة«  »الردع  قوة  ألقت 
اإلدارة  مدير  الدامجة،  يحيى  محمد  العميد 
الوفاق  بحكومة  المركزي  لألمن  العامة 
مقدمة  مذكرة  على  بناء  اإلثنين،  الوطني، 
من مكتب النائب العام الصديق الصور، في 

اتهامات بقضايا رشوة.
وقال الناطق باسم القوة، أحمد بن سالم، 
مذكرة  إن  »الــوســط«،  إلى  تصريحات  في 
مساعد  بينها  أخرى،  أسماء  شملت  القبض 
الدامجة، العميد محمد ميتارة، لتورطهم في 
قضاية رشوة واستغالل وظيفة، نافياً األخبار 

التواصل  وسائل  عبر  تداولها  جــرى  التي 
االجتماعي حول خطفه من قبل جهة مجهولة.

الخاصة« هي جهاز  »الردع  أن قوة  يذكر 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  أنشأه 
لمكافحة  الــســراج،  فائز  الوطني،  الــوفــاق 
تكون  وأن  ــاب،  واإلرهـ المنظمة  الجريمة 
المالية  والذمة  االعتبارية  الشخصية  له 
المستقلة، ويتبع وزارة الداخلية، ويكون مقره 
الرئيسي العاصمة طرابلس، فيما أسند إليه 
مهمة إنشاء فروع له وكيفية مباشرة مهامها 

إلى وزير الداخلية.

مقتل قيادي بـ »داخلية الوفاق« 
في اشتباكات طرابلس 

الجيش: الورفلي هارب ومطلوب للعدالة
أصدر القائد العام للجيش، المشيرخليفة حفتر، 
أمرا بالقبض على رائد بالقوات الخاصة محمود 
التي  األعمال  ببعض  »قيامه  بسبب  الورفلي، 
أمن  وتهدد  العسكري  للقانون  مخالفة  تعد 
مقطع  في  ظهوره  أعقاب  في  المواطنين«، 

مصور وهو يقوم بإعدام بعض المعتقلين.
العامة  القيادة  مكتب  من  مصدر  وكشف 
للقوات المسلحة مساء أمس األربعاء أن أسباب 
من  لـ»هروبه  كانت  الورفلي  على  القبض  أمر 
معه  للتحقيق  إيقافه  بعد  العسكري  السجن 
في عدة تجاوزات«، وهو ما يعني خروجه من 
كان  الجاري  يوليو  مطلع  المرج  في  محبسه 

هروبا وليس إفراجا كما جرى تداوله وقتها.
ونقلت وكالة األنباء الليبية »وال« عن مصدر 
المشير  المسلحة  للقوات  العام  القائد  إن  قوله 
والشرطية  األمنية  الوحدات  »أمر  حفتر  خليفة 
العسكري  السجن  من  الهارب  على  بالقبض 
يمارسون  ممن  معه  ومن  الورفلي  محمود 

أفعاال تخالف القانون العسكري ويهددون أمن 
المواطن ومؤسساته«.

وجاء توقيف الورفلي من قبل القيادة العامة 
دولية  انتقادات  بعد  الليبية  المسلحة  للقوات 
إعدام  عمليات  بتنفيذ  الورفلي  قيام  أثارها 
عشرة  على  النار  إطالقه  آخرها  كان  ميداني 
في  الــرضــوان«  »بيعة  مسجد  أمــام  أشخاص 

مدينة بنغازي.
وأصدرت الدائرة التمهيدية األولى للمحكمة 
ثانيا  أمرا  الماضي  الخميس  الدولية  الجنائية 
بالقبض على الورفلي، لمسؤوليته المدعى بها 
القتل  في  المتمثلة  الحرب  جريمة  ارتكاب  عن 
العمد، »في سياق النزاع المسلح غير ذي الطابع 

الدولي الدائر في ليبيا«.
الشرطة  وضعت  الماضي  فبراير   23 وفي 
القائمة  في  الورفلي  »اإلنتربول«،  الدولية 
الحمراء وعلى الئحة المطلوبين لديها. ونشرت 
الصادر  التوقيف  أن »أمر  الرسمي  عبر موقعها 

الدولية  الجنايات  بحقه بناء على طلب محكمة 
لالشتباه في ارتكابه جرائم حرب، مطلوب في 

سبع قضايا منها تتعلق بالقتل«.
ورغم أن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي 
إجراءات  نزاهة  بشأن  الدولي  المجتمع  طمأن 
للشرطة  نفسه  سلم  الذي  الورفلي  محاكمة 
خارج  بأعمال  نرضى  »لن  قائال:  العسكرية، 
الجيش  باسم  الرسمي  الناطق  فإن  القانون«، 
في  استبعد  المسماري،  أحمد  العميد  الوطني، 
الورفلي،  الضابط  الماضي تسليم  فبراير  شهر 

إلى المحكمة الجنائية الدولية.
المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  وأكــدت 
الماضي  العام  من  أغسطس  شهر  في  الليبية 
متابعتها بـ»اهتمام بالغ« ما صدر عن المحكمة 
محمود  الرائد  »اتهام  بشأن  الدولية  الجنائية 
الورفلي بارتكاب جرائم حرب«، مشيرة إلى »أن 
الرائد محمود الورفلي جرى توقيفه عن العمل 

< محمود الورفليوإيداعه بالتوقيف على ذمة القضية«.

القبض على مدير إدارة األمن 
املركزي بـ »داخلية الوفاق«

لتورطه في قضايا رشوة واستغالل وظيفة



عربي و دولي 06

ستتمسك  أنها  ماي،  تيريزا  البريطانية،  الوزراء  رئيسة  أكدت 
بالبقاء في السلطة رغم التهديد بحجب الثقة عنها بعد استقالة 
وزيرين أساسيين في حكومتها بسبب خالف معها حول نهجها 

للخروج من االتحاد األوروبي، أو الـ»بريكست«.
وقدم كل وزير »بريكست«، ديفيد ديفيس، ووزير الخارجية 
عن  وواضح  تام  النفصال  مؤيد  وكالهما  جونسون،  بوريس 
معتبرين  اإلثنين،  ظهر  بعد  استقالتيهما  األوروبي،  االتحاد 
إلى  وستتحول  بريكست«  »نصف  نحو  تسير  بريطانيا  أن 

»مستعمرة« لالتحاد األوروبي.
تحاول  وهي  السرعة،  وجه  على  لهما  خلفًا  ماي  وعينت 
البقاء على خطها رغم األوضاع العاصفة، غير أنها تواجه خطر 
تصويت على سحب الثقة منها في حال تحالف أنصار انفصال 
كامل وحاد إلطاحتها. وقالت ماي أمام النواب: »نحن على خالف 
بشأن الطريقة الفضلى لتنفيذ تعهدنا المشترك بتفعيل نتيجة 
استفتاء« يونيو 2016 الذي أيد فيه 52 بالمئة من البريطانيين 
التي  استراتيجيتها  عن  ودافعت  االتحاد.  من  المملكة  خروج 

قالت إنها األفضل لمستقبل البالد.
وينص النظام الداخلي لحزب المحافظين على وجوب موافقة 
48 نائبًا كحد أدنى لرفع المسألة إلى »اللجنة 1922« المسؤولة 
عن تنظيم صفوف المحافظين وبدء آلية تصويت على الثقة. 
وينبغي بعدها جمع أصوات 159 نائبًا محافظًا من أصل 316 

إلسقاط رئيسة الحكومة، وهو أمر غير مضمون.
الصخب،  من  »بالرغم  الثالثاء،  »بوليتيكو«،  موقع  وكتب 
أنصار  وعدد  تتبدل.  لم  البرلمان  في  الحسابية  المعادلة  فإن 
بريكست كامل وواضح غير كافٍ لطرد ماي من السلطة وفرض 

صيغتهم لبريكست على مجلس العموم«.
غير أن هذا ال يعني أن ماي في مأمن، وما زال من المحتمل 
مناصرون  أكده  ما  وهذا  حكومتها.  في  جدد  أعضاء  استقالة 
كشف  عدم  طالبين  غارديان«،  »ذي  لجريدة  لبريكست 
أسمائهم، وقالوا إن االستقاالت »ستتواصل الواحدة تلو األخرى 
إلى أن تتخلص من )خطة بريكست التي أقرت الجمعة خالل 

اجتماع لحكومتها في مقرها الصيفي( أو ترحل بنفسها«.

فوضى
اإلثنين  يوم  أحداث  الثالثاء،  البريطانية،  الصحافة  وتناولت 
»الفوضوي«. واعتبرت جريدة »تايمز« أن استقالة وزير الخارجية 
»لم تكن مفاجئة وال مؤسفة«، مذكرة بأن جونسون عمل في 
»فبركها  بتصريحات  الستشهاده  إقالته  قبل  صحفيًا  الماضي 

بنفسه«.
وكتبت جريدة »ديلي ميل« المؤيدة لبريكست أنها »تفهم 
من  تخشى  لكنها  إياها«،  وتشاطرهم  بريكست  أنصار  خيبة 
مخاطر زعزعة استقرار الحكومة في هذه المرحلة الحرجة التي 
االتحاد  من  الخروج  عليها  يتحتم  وقت  في  بريطانيا  بها  تمر 

المفاوضون  ويأمل  أشهر.  تسعة  من  أقل  مهلة  في  األوروبي 
محادثاتهما  يستأنفون  الذين  واألوروبيون  البريطانيون 
األسبوع المقبل، في التوصل إلى اتفاق حول شروط االنسحاب 
قمة  خالل  المقبلة  التجارية  للعالقات  خطة  ووضع  البريطاني 

يعقدها االتحاد األوروبي في أكتوبر.
وذكرت »فاينانشال تايمز« أنه، »لم يبق سوى بضعة أسابيع 
أنها  األوروبي،  االتحاد  من  الخروج  حول  المفاوضات  إلتمام 

لحظة حاسمة للبالد«.
الوزراء، نيك تيموثي، في  وحذر المستشار السابق لرئيسة 
جريدة »ذي صن« بأنه »من خالل زعزعة استقرار الحكومة، فإن 

المتمردين يزعزعون استقرار بريكست نفسه. استعدوا لخروج 
دون اتفاق«.

جونسون  كان  حيث  المحافظة،  »تلغراف«  جريدة  وحدها 
إلى  ماي  تيريزا  ودعت  الوزير،  قرار  عن  دافعت  سابقًا،  يعمل 
مراجعة استراتيجيتها واصفة اتفاق الحكومة على بريكست بأنه 
»مجموعة رديئة من االقتراحات التي ستشجع االتحاد األوروبي 

على المطالبة بمزيد من التنازالت«.
واستقال جونسون في وقت تواجه بريطانيا عديد المحطات 
تم  التي  األطلسي  الحلف  قمة  طليعتها  وفي  الهامة  الدولية 
أفتتاحها أمس األربعاء في بروكسل، وزيارة الرئيس األميركي 

دونالد ترامب إلى لندن اعتبارًا من اليوم الخميس. كما أنه لم 
في  والثالثاء  اإلثنين  البلقان  خارجية  وزراء  اجتماع  في  يشارك 
هانت،  جيريمي  الصحة  وزير  اإلثنين  مساء  محله  لندن.وعين 
الذي كان من الداعين لبقاء بريطانيا في االتحاد األوروبي قبل 
رسالة  في  جونسون  وقال  بريكست.  ويدعم  موقفه  يبدل  أن 
استقالته، »إن حلم بريكست يحتضر«، مضيفًا: »إننا نتجه فعاًل 

لنصبح مستوطنة« تابعة لالتحاد األوروبي.
أما وزير بريكست، ديفيد ديفيس، فحل محله دومينيك راب 
األوروبي.  االتحاد  جدوى  في  المشككين  من  وهو  عامًا(   44(
في  المتحدة  المملكة  تمثيل  عبء  النائب  هذا  وسيتحمل 
مفاوضات خروجها من التكتل، والتقاتل مع القادة األوروبيين 
توجهات  حول  البريطانية  الحكومة  مماطلة  من  ملوا  الذين 

بريكست لتسعة أشهر.
أما زعيم حزب العمال اليساري المعارض، جيريمي كوربن، 
فشن هجومًا حادًا على ماي وطالب باستقالتها. وانتقد كوربن 
أن  من  محذرًا  الضائعة«،  و»الفرص  المماطلة  من  عامين 
»مستقبل الوظائف واالستثمارات في خطر«، داعيًا الحكومة إلى 

التحرك أو »الرحيل«.

عودوا لرشدكم
فيه  دعا  الفت  تصريح  األوروبي  المجلس  لرئيس  وكان 
إلى  والعودة  بريكست  عن  التخلي  إلى  لندن  في  السياسيين 
حظيرة االتحاد األوروبي. وقال دونالد توسك في تغريدة: »إن 
رجال السياسة يأتون ويرحلون، إال أن المشاكل التي يتسببون 
بها للشعب تبقى. ال يمكنني إال أن أعرب عن األسف ألن فكرة 
بريكست لم تغادر على غرار ما فعل ديفيس وجونسون. لكن.. 

من يعلم؟«.
كما استقال وزير الدولة لـ»بريكست« ستيف بايكر احتجاجًا 
على خطة ماي، التي تنص على إقامة منطقة تبادل حر ونظام 
االتحاد  في  األعضاء   27 الـ  الدول  باقي  مع  جديد  جمركي 
األوروبي وذلك بهدف استمرار التجارة مع القارة األوروبية من 
دون مشاكل. وبينما رحبت أوساط االقتصاد والمال من جهتها 
بمشروع ماي، فإن األسواق البريطانية بدت قلقة إثر استقالة 
الجنيه  تراجع  إلى  أدى  ما  الحكومة،  سقوط  خشية  جونسون 

االسترليني.

لندن ـــ وكاالت

ماي تتمسك بمنصبها وجونسون وديفيس يغادران وزارتها

عاصفة الـ »بريكست« تجتاح بريطانيا وتوقع استقالة مزيد الوزراء

لقاء تاريخي في أسمرة
دول الناتو »يجب أن تدفع أكثر«

تعزيز السالم بني إثيوبيا وإريتريا عمل شاق يواجه »عقبات« 

أعلنت إثيوبيا وإريتريا هذا األسبوع إنهاء حالة الحرب بينهما التي استمرت 
إصالح  قبل  قائمة  تزال  ال  كثيرة  عقبات  أن  من  حذروا  محللين  لكن  عقدين، 

العالقات بينهما رغم التقارب الذي تم بسرعة كبيرة.
والعالقات بين إثيوبيا وإريتريا مقطوعة منذ أن خاض البلدان نزاعًا حدوديًا 
أن  قتيل، بعد  ألف   80 2000 وأسفر عن سقوط نحو  1998 حتى  استمر من 
رفضت إثيوبيا تنفيذ قرار أصدرته العام 2002 لجنة تدعمها األمم المتحدة حول 

ترسيم الحدود بين البلدين.
الواقع  هذا  غير  عامًا   41 البالغ  أحمد،  آبيي  اإلثيوبي،  الحكومة  رئيس  لكن 
الشهر الماضي، إذ أعلن نيته التقارب مع إريتريا، ما مهد الطريق للقاء تاريخي 

مع الرئيس اإلريتري إيسايس أفورقي )71 عامًا( في أسمرة.
وانتهى الطرفان بتوقيع إعالن اإلثنين تضمن أن »حالة الحرب التي كانت 

قائمة بين البلدين انتهت. لقد بدأ عصر جديد من السالم والصداقة«.
الخطوط  إعادة  اتخذ  إجراء  أول  كان  عالقتهما،  تطبيع  البلدين  إعالن  ومع 
الهاتفية بين البلدين وإعادة فتح السفارات والحدود بينهما. كما أعلنت الخطوط 

اإلثيوبية أنها ستشغل األسبوع المقبل أول رحلة ركاب بين العاصمتين.
لكن محللين قالوا إنه رغم المودة الدبلوماسية الواضحة، فإن المفاوضات 
األحمر وترسيم  البحر  إريتريا على  الحبيسة حق استخدام مرافئ  إثيوبيا  لمنح 

الحدود بين البلدين وضمان عالقات طيبة بينهما لن يكون سهاًل.
وقال أحمد سليمان المحلل اإلثيوبي في مركز »شاتهام« لألبحاث في لندن، 
الطريق طويل  أن  أعتقد  الحذر.  ببعض  قدمًا  للمضي  بحاجة  »بالتأكيد، نحن 

أمامنا، لكن بالنهاية الجميع يريد سالمًا دائمًا في المنطقة«.

معارضة إثيوبية للتقارب
وأعلنت إريتريا، التي كانت تشكل الجزء الساحلي من إثيوبيا بمرفأيها، عصب 
ومصوع، استقاللها عن أديس أبابا في العام 1993 إثر طرد القوات اإلثيوبية 
من أراضيها في 1991 بعد حرب استمرت ثالثة عقود. ومذاك أصبحت إثيوبيا 
البالغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة بلدًا من دون منفذ بحري، ما 

دفعها إلى تصريف صادراتها عبر جيبوتي.
سالم  اتفاق  توقيعهما  منذ  البلدين  بين  كثيرة  تقارب  بوادر  تظهر  ولم 
بوساطة الجزائر العام 2000. وقال محللون إن التقارب السريع والمذهل لم يكن 

ممكنًا إال بوصول رئيس الوزراء الشاب، آبيي، لمنصبه في أبريل.
لكن آبيي، الذي وصفه المحلل سليمان بـ»رجل في عجلة من أمره«، يواجه 
معارضة داخلية بشأن التقارب، خصوصًا من إثنية تيغراي التي تستوطن الحدود 

مع إريتريا وتخشى فقدان أراٍض لمصلحة هذا البلد.
عن  ملحوظ«  بشكل  »غائبين  كانوا  تيغراي  إثنية  قادة  أن  سليمان  وقال 
المباحثات في أسمرة، مشيرًا إلى أن »حضورهم سيكون حاسمًا إلرساء السالم«.
وكان أفورقي، الزعيم الوحيد إلريتريا منذ استقاللها، غريمًا لرئيس وزراء إثيوبيا 
السابق، ميلس زيناوي، المنتمي إلثنية تيغراي، الذي كان يحكم إثيوبيا أثناء الحرب. 
وقرر زيناوي تجاهل الحكم الصادر بخصوص الحدود بين البلدين في العام 2002. 
وقال كيتيل ترونفول أستاذ دراسات السالم والنزاعات في جامعة بيوركنيس في 

النرويج إن الحرب بين إثيوبيا وإريتريا »كانت بين أسياس وميلس«.
وحين حل هايلي مريام ديسالين في الحكم بعد وفاة زناوي المفاجئة في العام 

2012، كان ينظر إلى ذلك كمجرد »تغيير في القمة«.
وقال دان كونيل الباحث في شؤون إريتريا في جامعة بوسطن إن أسياس 
يرى آبيي، المتحدر من إثنية األورومو، تغييرًا عن إثنية تيغراي التي كان ينظر 
إليها باعتبارها أقوى فصيل في الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية اإلثيوبية 

الحاكمة. وأضاف: »أعتقد أن العملية ستمضي حتى النهاية. هي في مصلحة كال 
البلدين بشكل واضح«.

عقبات محتملة
األحد  وأبيي في أسمرة  األول بين أسياس  للقاء  المنشورة  الصور  وأظهرت 
الزعيمين يتعانقان ويبتسمان ويتناوالن القهوة. لكن المحلل سليمان حذر من 
أن التفاصيل الدقيقة للتقارب لن تكون سهلة. وقال: »هناك عقبات محتملة في 

كل مكان«.
وإثيوبيا وإريتريا من أفقر البلدان األفريقية. لكن إثيوبيا حققت نموًا اقتصاديًا 
فاق %10 في السنوات األخيرة، وهي تبحث عن خيارات أكبر لوارداتها وصادراتها 

بالبحث عن مرافئ في الصومال وإريتريا.
أما إريتريا فيحكمها أفورقي بالحديد والنار منذ العام 1993 وتعد من البلدان 
األكثر عزلة وقمعًا في العالم، وهي تبرر سجن معارضين والتجنيد اإللزامي إلى 
ما ال نهاية بضرورة الدفاع عن النفس في مواجهة إثيوبيا، وهو ما اعتبرته األمم 

المتحدة أشبه بالعبودية.
والمرافئ المتوفرة في إريتريا أبعد ما يكون عن المرافق العصرية المتطورة 
المتاحة في جيبوتي المجاورة. لكن ترونفول رجح أن تضع أسمرة شروطًا إذا ما 

رغبت أديس أبابا في استخدام مرافئها لتصدير بضائعها.
وتساءل ترونفول: »ما حجم التنازالت التي ترغب )إثيوبيا( في تقديمها إلريتريا 

إلحالل سالم مستدام وما رد الفعل في إثيوبيا على ذلك؟«.
إصالحات  إلجراء  داخليًا  ضغطًا  سيواجه  أفورقي  إن  سليمان  المحلل  وقال 
مع زوال خطر العدوان اإلثيوبي، وهي الذريعة التي استخدمها لسنوات لتبرير 

سياساته القمعية.
وفر مئات اآلالف من مواطني إريتريا من بالدهم إلى أوروبا، هربًا من التجنيد 

اإلجباري الذي يقولون إنه يبقيهم فقراء.
الوضع  صعيد  على  إريتريا  في  انفتاح  حصل  »إذا  بالقول:  سليمان  وأوضح 
السياسي والحريات الممنوحة للناس، فأنا متأكد أن ذلك سيدفع الناس للبقاء« 
في بالدهم عوضًا عن السفر. لكن معظم الحديث عن اإلصالحات جاء على لسان 
يقل  لم  بالقول: »أسياس  عليه سليمان  الذي علق  األمر  أفورقي،  وليس  آبيي 

الكثير، لم نعلم كثيرًا من أسياس عما سيتغير«.

ترامب يشن هجوما حادا على أملانيا قبل قمة حلف األطلسي

أديس أبابا–وكاالت
بروكسل - وكاالت

<   افورقي مستقبال رئيس الوزراء اإلثيوبي في أول زيارة إلريتريا 
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اليوم  في  ترامب  دونالد  االميركي  الرئيس  شن 
بروكسل  في  األطلسي  حلف شمال  قمة  من  األول 
متهما  المانيا  على  حادا  هجوما  األربعاء  أمس 
بالطاقة  إمداداتها  في  روسيا  »رهينة«  بأنها  إياها 

وبالمساهمة في إثراء دولة تعتبر عدوة للحلف.
شمال  لحلف  العام  األمين  محاوالت  أن  ويبدو 
األطلسي، ينس ستولتنبرغ، الذي التقاه ترامب قبل 
لتخفيض  أمس  رسميا  األطلسي  حلف  قمة  افتتاح 
التوتر القائم مع عدة دول أوروبية، لم تقنع الرئيس 

األميركي.
قوة  أكبر  على  هجومه  معرض  في  ترامب  وقال 
تثري  »ألمانيا  إن  االوروبي  االتحاد  في  اقتصادية 

روسيا. أنها رهينة روسيا«.
لسيطرة  بالكامل  خاضعة  ألمانيا  »إن  وأضاف 
روسيا. إنها تدفع مليارات الدوالرات لروسيا لتأمين 
إمداداتها بالطاقة وعلينا الدفاع عنهم في مواجهة 
روسيا. كيف يمكن تفسير هذا األمر؟ هذا ليس عدال«.

وكان الرئيس األميركي ندد عدة مرات بمشروع 
مباشرة  سيربط  الذي  »نورستريم«،  الغاز،  أنبوب 
روسيا بالمانيا وطالب بالتخلي عنه. وهذا المشروع 

يثير انقساما في صفوف األوروبيين.
احتياجاتها  ثلثي  األوروبي  االتحاد  وتستورد دول 
من استهالك الغاز )%66(. وفي العام 2017 شكل 
ذلك 360 مليار متر مكعب من الغاز بينها 55 مليار 
متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال بقيمة 75 مليار 
يورو بحسب اإلحصاءات األوروبية. وحتى اآلن نصف 
األوروبيين  لكن  روسي  هو  شراؤه  يتم  الذي  الغاز 

يسعون إلى كسر هذا االعتماد.
وتعتمد الواليات المتحدة استراتيجية لفتح أسواق 
متر  مليار   17,2 الطبيعي. فهي صدرت  غازها  لبيع 
موانىء  نحو   2,2% نحو  بينها   ،2017 عام  مكعب 

اإلتحاد األوروبي.
توقعوا  قد  ترامب،  والرئيس  األوروبيون،  وكان 
قمة صعبة وشائكة للحلف األطلسي التي بدأت أمس 
وتستمر يومين بسبب العديد من النقاط الخالفية 
شكلوا  الذين  األوربيين  وحلفائها  واشنطن  بين 
العالمية  الحرب  نهاية  منذ  العالمي  النظام  قواعد 

الثانية.
فقد غادر الرئيس األميركي واشنطن معلنا بلهجة 
تهكمية يمكن أن تفسر استفزازا، أن لقاءه المرتقب 
مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين في هلسنكي 
من  »أسهل«  يكون  قد  يوليو،   16 اإلثنين،  يوم 

مشاركته في قمة حلف األطلسي.
لم  الذين  األوروبيين  غضب  السلوك  هذا  ويثير 
يرضهم انسحاب ترامب من معاهدة باريس للمناخ، 
الواردات  على  جمركية  رسوم  بفرض  قيامه  وال 
األوروبية والكندية والصينية، أو انسحابه من االتفاق 
المحتلة  القدس  باعتبار  وقراره  إيران  مع  النووي 

عاصمة موحدة للكيان الصهيوني.
وخالفا للهجة أسالفه اللبقة، خاطب رئيس االتحاد 
عن  ليعبر  ترامب  الثالثاء  توسك  دونالد  األوروبي 
اليومية، ودعاه  انتقاداته  الذي تسببه  مدى اإلزعاج 
إلى »تقدير« حلفائه »ألن ليس لدى أميركا الكثير 

منهم«.
وذكر أيضا بأن أوروبا كانت »أول من بادر بالعمل« 
مع الواليات المتحدة بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 

على األراضي األميركية.

»محادثات صريحة«
وبدا األمين العام لحلف شمال األطلسي، ستولتنبرغ، 
من  توجسه  يخفِ  ولم  التوتر  هذا  جدا من  مستاء 
مجريات القمة. فقال »لن أفاجأ بأن تكون محادثات 
على  النفقات  يخصّ  ما  في  خصوصا  النبرة،  حادة 
الدفاع«. وتعهد الحلفاء في العام 2014 انفاق %2 من 
إجمالي الناتج المحلي لبلدانهم على شؤون الدفاع 
بحلول عام 2024، لكن حوالى 15 دولة عضوا في 
الحلف بينها ألمانيا وكندا وايطاليا وبلجيكا واسبانيا ال 
يزال إنفاقها على الدفاع تحت عتبة %1,4 في 2018، 
وستكون غير قادرة على احترام وعدها األمر الذي يثير 

غضب ترامب.
وكتب الرئيس األميركي الثالثاء على تويتر قبل 
أن  يجب  األطلسي  حلف  »دول  أوروبا  إلى  مغادرته 
تدفع أكثر، الواليات المتحدة يجب أن تدفع أقل. )هذا 

أمر( غير عادل إطالقا«.
األربعاء  أمس  المانيا صباح  ويندرج هجومه ضد 
في هذا اإلطار. فقد قال ترامب »ألمانيا دولة غنية، 
بدون  الغد  من  اعتبارا  مساهمتها  زيادة  يمكنها 

اي مشكلة«. كما ألمح مسؤولون أمريكيون للمرة 
األولى أن ترامب قد ينظر في سحب جزء من القوات 
األميركية المنتشرة في ألمانيا منذ الحرب العالمية 
زيادة  برلين  رفضت  إذا  بولندا  إلى  ونقلها  الثانية، 

مساهمتها في نفقات حلف اإلطلسي.
واكد ستولتنبرغ أن الحلفاء يرغبون في الحصول 
على توضيحات حول نوايا ترامب قبل لقائه مع نظيره 
قيام  منذ  اوروبا  مع  عالقاته  تردت  والذي  الروسي، 

موسكو بضم شبه جزيرة القرم ومهاجمة أوكرانيا.
وقال »من الضروري جدا أن يلتقي الرئيس ترامب 
أن  بوسعنا  »سيكون  وأضاف  بوتين«.  فالديمير 
نناقش معه خالل القمة، العالقة بين حلف األطلسي 

وروسيا. من المهم أن يبقى الحلف موحدا«.
أن  »الناتو«  حلف  في  عسكري  مصدر  وأوضح 
»ترايدنت  مناورات  من  المتحدة  الواليات  انسحاب 

جانكتشر« لن يجبر الحلف بالضرورة على إلغائها.
ورأى ستولتنبرغ أن كل القرارات التي ستُتخذ خالل 
الردع«.  الحلف على  إلى تعزيز قدرة  القمة »تهدف 
وقال »الحلفاء يجب أال يزيدوا إنفاقهم إلرضاء الواليات 

المتحدة بل ألن ذلك يصبّ في مصلحتهم«.
المبادرة األميركية »4x30«، ستتعهد  وفي إطار 
دول حلف األطلسي أن تكون قادرة بحلول عام 2030 
على أن تنشر في غضون 30 يومًا، 30 كتيبة آلية 
و30 سرب طائرات و30 سفينة مقاتلة لتتمكن من 
مواجهة عملية عسكرية لروسيا التي تُعتبر مهاجما 
األطلسي  شمال  لحلف  العام  األمين  وقال  محتمال. 
»لقد زدنا )مستوى( اعداد قواتنا في الخاصرة الشرقية 
ونتخذ قرارات لتقديم تعزيزات بسرعة عند الحاجة. 

كل ذلك يساهم في جعل ردعنا موثوقا به«.

الشرطة البريطانية تسابق الزمن لحل لغز وفاة امرأة بغاز »نوفيتشوك«
اتهمت الحكومة الروسية باستخدامه في اعتداء على المعارض سكريبال

وأبلغ غلين راديو هيئة اإلذاعة البريطانية أن الزوجين ربما المسا لندن - وكاالت
فيما  القمامة«  صناديق  في  البحث  »عادتهما  بسبب  ملوثًا  غرضًا 

تبحث الشرطة عن »كيف وصال لغاز األعصاب هذا ومتى«.
وأدى حادث سكريبال إلى أزمة دبلوماسية كبيرة دفعت بريطانيا 
وحلفاءها إلى سحب موظفين دبلوماسيين من موسكو، فيما اتخذت 

روسيا خطوات مماثلة.
و»نوفيتشوك« غاز أعصاب له استخدامات عسكرية طوره االتحاد 
التحقيق يركز  الباردة. وأكدت الشرطة أن  الحرب  السوفياتي خالل 

خصوصًا على ايجاد رابط بين إيمزبري وسالزبري.
وتلقي لندن باللوم على روسيا في الهجوم على سكريبال، حيث اتهم 
وزير الداخلية ساجد جاويد موسكو، الخميس، باستخدام بريطانيا 

»مكبًا للسم«.
الروسية  الدولة  تقدم  لكي  الوقت  »حان  للبرلمان:  جاويد  وقال 
أن  بتاتًا  المقبول  غير  »من  وأضاف:  بالضبط«.  حدث  لما  تفسيرًا 
شوارعنا  تصبح  وأن  عرضيًا،  أو  متعمدًا  سواء  هدفًا  شعبنا  يصبح 

وحدائقنا وبلداتنا مكبات للسم«.
إال أن روسيا سارعت إلى الرد واتهمت بريطانيا بممارسة »أالعيب 
جدًا«  »السخيف  من  إنه  االثنين  الكرملين  وقال  قذرة«.  سياسية 

الربط بين روسيا ووفاة المرأة البريطانية.
وقال ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فالديميري 
بوتين: »ال نعرف أن روسيا تم ذكرها أو ربطها )بالحادث( ... نعتبر 

أن في كل الحاالت سيكون ذلك سخيفًا جدًا«.
يعملون  األمن  ومسؤولي  الشرطة  »إن  الوزراء:  رئيسة  وقالت 
بشكل عاجل للتوصل للحقائق المرتبطة بالحادث الذي يتم التحقيق 

فيه اآلن )كجريمة( قتل«.
لكن  بالمخدرات،  مرتبط  إلى حادث  أواًل  أشارت  الشرطة  وكانت 
نيل باسو قائد قسم مكافحة اإلرهاب البريطاني أعلن أن الزوجين 
الذي استخدم في  تعرضا لمادة نوفيتشوك »غاز األعصاب نفسه« 

حادث سكريبال.
إن  باسو،  نيل  البريطانية،  اإلرهاب  مكافحة  شرطة  رئيس  وقال 
وفاة ستورغيس »لن تؤدي إال إلى تعزيز عزمنا للتعرف على الشخص 
فظيعًا  عماًل  فقط  أسميه  أن  يمكن  عما  المسؤولين  األشخاص  أو 

ومتهورًا وهمجيًا«.
جانب  إلى  حاليًا  اإلرهاب  مكافحة  في  محقق   100 نحو  ويعمل 
الشرطة في التحقيق. كما يشاهد عناصر شرطة يرتدون المعدات 
قالت  التي  التحقيقات  في  الهادئة  سالزبري  شوارع  في  الواقية 

الشرطة الجمعة إنها قد تستغرق »أسابيع وشهورًا«.
المواقع  من  أيًا  زارا  الزوجين  أن  على  أدلة  توجد  ال  اآلن،  وحتى 
المحققين  »إن  باسو:  وقال  سكريبال.  تسميم  بقضية  المرتبطة 
األدلة  كل  لجمع  والدقيق  المضني  عملهم  أداء  في  سيستمرون 
المتاحة لكي نفهم كيف وصل المواطنون للتعرض لمثل هذه المادة 

القاتلة التي كلفت بشكل مأساوي حياتها«.

تواصل الشرطة البريطانية جهودها الحثيثة لفك لغز وفاة امرأة إثر 
تعرضها لغاز األعصاب »نوفيتشوك«، بعد أربعة أشهر من استخدام 
الغاز نفسه ضد الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته 

لوليا قي اعتداء اتهمت لندن موسكو بالوقوف خلفه.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها شعرت بـ»الذهول 
 44 البالغة  تُدعى، دون ستورغيس،  التي  المرأة  لوفاة  والصدمة« 
عامًا وهي أم لثالثة أبناء كانت تعيش في منزل للمشردين في مدينة 

سالزبري في جنوب غرب بريطانيا.
يونيو   30 في  عامًا(   45( رولي  وتشارلي  ستورغيس  ومرضت 
حيث  سالزبري،  مدينة  في  الصغيرة  البلدة  إيمزبري،  في  الفائت 
تسمم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته يوليا في الرابع 

من مارس الفائت، وقد تعافيا منذ ذلك الوقت.
للمادة  آخرين  أشخاص  تعرض  احتمال  الشرطة  تستبعد  ولم 
سكريبال  قتل  محاولة  مخلفات  من  أنها  في  تشتبه  التي  السامة 

وابنته، لكن دون أن تكون متأكدة منذ ذلك.
وعبر النائب جون غلين عن »قلق« المجتمع المحلي بعد أن فتحت 
السلطات  مسؤولي  إعالن  رغم  قتل،  عملية  في  تحقيقًا  الشرطة 

<  رجال شرطة بريطانيون يقفون في كردون أمني أقيم خارج نزل المشردين في مدينة سالزبريالصحية أن الخطر على السكان متدني.

<   الرئيس دونالد ترامب 

<  بوريس جونسون<  رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تصل للمشاركة في حفل في وسط لندن
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نتانياهو في موسكو للتحذير من إيران

اشتباكات مع »داعش« في جنوب سورية ومزيد من النازحني نحو الجوالن

الرياض تعترض صاروخًا أطلقه الحوثيون

الشرطة تطالب بالعتاد

اليمن  إلى  المتحدة  األمم  مبعوث  التقى 
ربه  عبد  اليمني  الرئيس  غريفيث،  مارتن 
محادثات  جولة  في  الثالثاء،  هادي،  منصور 
جديدة بهدف التوصل إلى هدنة بين الحكومة 

والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
أن  »سبأ«  اليمنية  األنباء  وكالة  وأوردت 
وإمكاناته  السالم  »آفاق  بحث  هادي  الرئيس 

المتاحة« مع المبعوث األممي.
بين  حربًا  اليمن  يشهد   ،2014 ومنذ 
الحكومية  والقوات  الحوثيين  المتمردين 
تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف 
 ،2015 مارس  في  اإلمارات  يضم  عسكري، 
دعمًا للحكومة المعترف بها دوليًا بعدما تمكن 
واسعة  مناطق  على  السيطرة  من  المتمردون 
ومحافظة  صنعاء  العاصمة  بينها  البالد،  من 

الحديدة.
إنه  الرسمية  اليمنية  للوكالة  غريفيث  وقال 
المفاوضات  استئناف  إمكان  الرئيس  مع  بحث 

السياسية بين الحكومة اليمنية والمتمردين.
»إطالق  قضية  إلى  غريفيث  تطرق  كذلك 
كل  من  والمعتقلين  األسر  جميع  سراح 
إلى  إعالمية  تقارير  أشارت  بعدما  األطراف«، 
فيها  يتعرض  اليمن  في  سرية  سجون  وجود 

المعتقلون للتعذيب.
وأعلنت الحكومة اليمنية أنها ستفتح تحقيقًا 
حول وجود سجون سرية في المناطق الخاضعة 
في  حاليًا  اليمن  في  النزاع  ويتركز  لسلطتها. 
مدينة الحديدة الواقعة على البحر األحمر، التي 
التجارية  والمواد  المساعدات  مينائها  عبر  تمر 
ويسيطر  مسلح.  نزاع  في  الغارق  البلد  إلى 
المتمردون الحوثيون على الميناء الذي يعتبره 
التحالف ممرًا لتهريب األسلحة ولمهاجمة سفن 

في البحر األحمر.
وفي 13 يونيو الماضي شنت القوات الموالية 
للحكومة اليمنية هجومًا واسعًا بمساندة قوات 
العسكري، بهدف  التحالف  إماراتية مشاركة في 
يوليو  من  األول  وفي  الحديدة.  مدينة  اقتحام 
موقتًا«  »أوقفت  أنها  اإلمارات  أعلنت  الجاري 
العملية العسكرية في الحديدة من أجل إفساح 
المتحدة  األمم  مبعوث  جهود  أمام  المجال 
»دون  الحديدة  ميناء  تسليم  عملية  لتسهيل 

شروط«.

تأبين  مراسم  تونس  في  اإلثنين،  أقيمت، 
األحد  ُقـتلوا  التونسي  األمن  لستة عناصر من 
هو  الجزائرية  الحدود  قرب  مسلح  هجوم  في 
بن  عقبة  »كتيبة  وتبنته  سنتين  من  األعنف 
القاعدة،  تنظيم  من  القريبة  اإلرهابية  نافع« 
في حين توعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد 

بـ»الثأر«. 
الحرس  قاعدة  في  الجماعي  التأبين  وجرى 
العاصمة تونس  في  العوينة  بمنطقة  الوطني 
الجريبي،  غازي  بالنيابة  الداخلية  وزير  بحضور 

ومسؤولين وأقرباء.
الجثامين  نُـقلت  العسكرية  القاعدة  ومن 
الست،  الضحايا  من  كل  رأس  مسقط  إلى 
شارك  حاشدة  جنازات  في  الثرى  ووريت  حيث 
عناصر  وُقـتل  المشيعين.  مئات  منها  كل  في 
األمن الستة في كمين نصبته األحد مجموعة 
ما  بحسب  البالد،  غرب  شمال  في  إرهابية 

أكدت السلطات.
الشاب  األمني،  العنصر  جنازة  تشييع  وجرى 
العربي القيزاني، في موكب تقدمه عناصر من 
األمن بسالحهم، في منطقة دوار هيشر، الحي 
الذي شهد منذ  العاصمة  القريب من  الشعبي 

سنوات عمليات توقيف إلرهابيين.
وفي البيت الذي كان القيزاني بصدد بنائه 
وتجهيزه، انهارت والدته األرملة وهي تنتحب 
فوق النعش الذي لفَّ بالعلم التونسي، بعد أن 

فقدت معيل العائلة الوحيد.
قصر  في  االثنين،  أمني،  اجتماع  وعقد 
الحكومة  رئيس  برئاسة  بالقصبة  الحكومة 
الداخلية  وزيري  وحضور  الشاهد،  يوسف 
األمنية  القيادات  من  وعدد  الوطني،  والدفاع 
منذ  الجارية  العمليات  »لمتابعة  والعسكرية 
يوم أمس )األحد( لتعقب المجموعة اإلرهابية 
العملية  إثر  الحدودية  الجبلية  المناطق  في 
الغادرة«، وفقًا لبيان رئاسة الحكومة المنشور 

على صفحة الحكومة على موقع »فيسبوك«.
وفي أول تعليق له على الهجوم، قال رئيس 
بيان،  في  الشاهد  يوسف  التونسي  الحكومة 
»سنثأر ألبنائنا في أقرب وقت ولن يهدأ لنا بال 
حتى نقضي نهائيًا على اإلرهابيين«. وأضاف: 
ربحنا  المدى،  طويلة  اإلرهاب  على  »الحرب 
كبيرة،  جوالت  وكسبنا  مهمة،  معارك  فيها 
والمعزولة  اليائسة  المجموعات  بعض  لكن 

قامت اليوم بهذه العملية الغادرة«.
أما رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، 
الذي زار مساء االثنين رجال األمن الجرحى في 
المستشفى، فدعا في أول تصريح علني له منذ 

الهجوم إلى الوحدة.
التلفزيون:  عبر  تصريح  في  السبسي  وقال 
الوضع  على  نسبيًا«  مسيطرون  نحن  »اآلن 
و»نريد من التونسيين أن يكونوا متضامنين«.

وأطلع المبعوث األممي مجلس األمن الدولي 
أجراها  التي  المحادثات  نتائج  على  أسبوع  قبل 
أنه  صنعاء  من  إعالنه  غداة  وذلك  اليمن،  في 
المتمردين  زعيم  مع  »مثمرة«  محادثات  أجرى 
إجراء  على  نادر  تأكيد  في  الحوثي،  الملك  عبد 

الرجلين محادثات مباشرة.

الرياض تعترض صاروخًا حوثيًا
الجوية  الدفاعات  اعترضت  أخرى،  ناحية  من 
مناطق  من  ُأطلق  صاروخًا  الثالثاء،  السعودية، 
سيطرة الحوثيين، بحسب ما أعلن التحالف الذي 

تقوده المملكة.
اليمن«  في  الشرعية  دعم  »تحالف  وأعلن 
قبل  من  باليستي  صاروخ  »إطالق  رصد 
داخل  من  إليران  التابعة  الحوثية  الميليشيا 
باتجاه  صعدة(  )مدينة  من  اليمنية  األراضي 

أراضي المملكة«.
وتابع بيان التحالف أن »الصاروخ كان باتجاه 
متعمدة  بطريقة  وُأطلق  )الشقيق(  محافظة 
الستهداف المناطق المدنية واآلهلة بالسكان«، 
الدفاعات الجوية السعودية تمكنت  مضيفًا أن 
من »اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض 

الصاروخ أية إصابات«.
باليستي  »صاروخ  إطالق  الحوثيون  وأعلن 
والتموين  اإلمداد  مخزن  على  المدى  قصير 
لقوى العدوان في الساحل الغربي«، بحسب ما 

أوردت وكالة »سبأ«.

األمن  مجلس  النعقاد  »دعوت  وأضاف: 
خاصة  وللفنيين،  للشهود  وسنستمع  القومي، 
ما  بالضبط  لنعرف  الوطني؛  الحرس  آلمر 
به  سنقوم  الذي  »التقييم  أن  معتبرًا  حصل«، 

سيمكننا من تجاوز نقاط الضعف إن وجدت«.
ونفذ العشرات من رجال األمن في محافظة 
وسط  احتجاجية  وقفة  )وسط(  بوزيد  سيدي 
المدينة للتنديد بالهجوم، مطالبين السلطات 

بتزويدهم بالعتاد الالزم.
وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، 
العقيد حسام الدين الجبابلي، إن ثالثة جرحى 
العسكري  المستشفى  إلى  نقلوا  األمنيين  من 
أن  مؤكدًا  مستقرة«،  و»حالتهم  تونس  في 

عمليات التمشيط ال تزال مستمرة.
نافع« مسؤوليتها  وأعلنت »كتيبة عقبة بن 
اإلرهابية  الجماعة  هي  والكتيبة  العملية.  عن 
بتنظيم  مرتبطة  وهي  تونس،  في  الرئيسية 

»القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي«.

أزمة سياسية
ومن المحتمل أن يعمق الهجوم األزمة السياسية 
التي تمر بها البالد، خصوصًا أن رئيس الحكومة 
ولرئيسه  لحزبه  شديدة  سابقة  انتقادات  وجه 

حافظ قائد السبسي.
»النهضة«  حزبا  ومنها  تونسية  أحزاب  ونددت 
اإلسالمي، و»نداء تونس« الذي يسيطر عليه نجل 

الرئيس السبسي، ومنظمات ونقابات بالهجوم.
وقال حزب »نداء تونس« في بيانه الذي وقعه 
اإلرهاب  ضد  بالدنا  »معركة  السبسي،  حافظ 
وشاقة  طويلة  معركة  أنها  أكدنا  طالما  التي 
والعسكرية  األمنية  المؤسسة  دعم  تتطلب 
بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية والحسابات 
»النهضة«  حزب  دعا  بينما  الضيقة«.  الفئوية 

إلى »التمسك بالوحدة الوطنية وتعزيزها«.
الداخلية  وزير  مؤخرًا  أقال  الشاهد  وكان 
دون  من  الوزارة  في  المسؤولين  وعشرات 

أسباب معينة معلنة.
التي  األولى  العملية  مثل  األحد  وهجوم 
من  الحجم  لهذا  األمنية  القوى  فيها  تتعرض 
الخسائر منذ عامين، رغم المواجهات المتكررة 
في مناطق عدة بينها وبين مجموعات مسلحة 

مؤلفة عادة من إسالميين متشددين.
ويأتي الهجوم بينما تستعد تونس لموسم 
»نهوضًا  يسجل  أن  السلطات  تتوقع  سياحي 
األمنية.  األوضاع  استقرار  مع  للقطاع  فعليًا« 
صناعة  على  الهجوم  وقع  تخفيف  في  وساهم 
نائية  منطقة  في  حصل  االعتداء  أن  السياحة 

نسبيًا وغير مقصودة من السياح.
مارس  إلى  الحجم  بهذا  اعتداء  آخر  ويعود 
عندما  )جنوب(  قردان  بن  في  ووقع   2016
وتسبب  أمنية.  مقار  إرهابيون  استهدف 
االعتداء في حينه بمقتل 13 عنصرًا من القوى 
إرهابيًا   55 قتل  فيما  مدنيين،  األمنية وسبعة 

على األقل.

تعرضت مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم »داعش« 
في جنوب سورية لغارات روسية تزامنا مع اشتباكات 
أمس األربعاء، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق 

اإلنسان.
الهدوء على قسم كبير من محافظة درعا  وخيم 
الجنوبية منذ الجمعة، مع التوصل إلى وقف إلطالق 
النار بين قوات النظام السوري والفصائل المعارضة 
ثالثة  نحو  منذ  الحكومية  القوات  شنته  هجوم  إثر 

أسابيع.
إال أن فصياًل مبايعًا لتنظيم »داعش« يعرف باسم 
»جيش خالد بن الوليد« ويتمركز في منطقة صغيرة 
الغربي لم يوافق على االنضمام إلى  في ريف درعا 

االتفاق.
أمس  صباح  الروسية  الحربية  الطائرات  وأغارت 
على بلدة سحم الجوالن التي يسيطر عليها التنظيم، 

بحسب المرصد.
وأورد مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، أن »غارات 
الجوالن،  سحم  بلدة  األربعاء  صباح  ضربت  روسية 
التي يسيطر عليها جيش خالد بن الوليد، ترافقت مع 
سقوط عشرات القذائف وقصف مدفعي عنيف على 

البلدة«.
ورد التنظيم بشنه هجومًا على بلدة »حيط« في 
المعارضة  الفصائل  وافقت  والتي  الجنوبي،  الريف 
وقف  اتفاق  إلى  االنضمام  على  عليها  تسيطر  التي 

النار.
ولم يدل المرصد حتى اآلن بأي حصيلة لمعارك 
التنظيم  »مقاتلي  أن  عبدالرحمن  وأوضح  األربعاء. 
مفخخة  سيارة  بتفجير  وقاموا  حيط  بلدة  اقتحموا 
زيزون  بلدة  بقصف  قاموا  كما  هناك،  وتقدموا 

المجاورة«.
انتحاريًا  تفجيرًا  الثالثاء  »داعش«  تنظيم  وتبنى 
في  مقاتاًل   14 مقتل  عن  وأسفر  زيزون،  في  وقع 

صفوف قوات النظام والمعارضة.
عبر  بثها  رسائل  في  مسؤوليته  التنظيم  وأعلن 
وسائط على اإلنترنت تضمنت للمرة األولى إشارة 

إلى الجنوب السوري باعتباره »والية« له.
النظام  قوات  بين  اشتباكات  اندلعت  ذلك،  إلى 

تتجاوز  ال  مسافة  على  إسالمية  تنظيمات  ومقاتلي 
هضبة  مع  الهدنة  خط  من  مترات  كيلو  عشرة 
الجوالن التي تحتلها إسرائيل، وعلى بُعد أربعة كيلو 

مترات من األردن.
التي يسيطر عليها  المنطقة  فرّ اآلالف من  كما 
الجوالن  نحو  األخيرة  األيام  في  »داعش«  تنظيم 

تحسبًا ألي هجوم.
وكان ديفيد سوانسون الناطق باسم مكتب األمم 
المتحدة اإلقليمي لألزمة السورية ومقره عمّان أفاد 
بأن نحو مئتي ألف نازح سوري يتواجدون على طول 

حدود الجوالن المحتل.
ومنذ بدء قوات النظام هجومها بدعم روسي، قتل 
أكثر من 150 مدنيًا جراء القصف بحسب المرصد. 
األمم  وفق  مدني  ألف   320 من  أكثر  نزح  كما 

المتحدة.

من  اآلالف  عشرات  عودة  إلى  التقديرات  وتشير 
هؤالء بعد اتفاق وقف إطالق النار الذي أرسى هدوءًا 

نسبيًا في بلداتهم.
المعارضة  مقاتلي  تسليم  على  االتفاق  وينص 
أسلحتهم الثقيلة وسيطرة النظام على المحافظة، 

بما في ذلك الحدود مع األردن.
النظام  لقوات  االتفاق  تنفيذ  يتيح  أن  ويفترض 
التحدي  ويبقى  بكاملها،  درعا  محافظة  استعادة 
الوحيد أمامها هو الجيب الواقع تحت سيطرة تنظيم 
وجهتها  يشكل  أن  المرجح  من  والذي  »داعش«، 

المقبلة.
من   80% نحو  على  حاليًا  النظام  قوات  وتسيطر 
محافظة درعا، وال تزال تتواجد الفصائل المعارضة 
سيطرة  تحت  الباقية  والمساحة   ،15% نحو  في 

»فصيل خالد بن الوليد«.

نتانياهو في موسكو
رئيس  يلتقي  أن  المقرر  كان من  أخرى،  ناحية  من 
مساء  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  االحتالل  وزراء 
أمس األربعاء، الرئيس الروسي فالديمير بوتين في 
العاصمة الروسية موسكو للمرة الثالثة منذ بداية 

العام الجاري، بهدف التنسيق حول الجبهة السورية.
وذكر موقع »واال« العبري أن اللقاء سيتركز على 
دعم  مقابل  سورية  من  اإليرانية  القوات  إخراج 
مع  روسيا  عن  الغربية  العقوبات  لرفع  إسرائيلي 
األراضي  داخل  الرد  بحق  االحتالل  دولة  احتفاظ 

السورية حال الحاجة.
ونقل عن وزير جيش االحتالل، أفيغدور ليبرمان، 
الجوالن  الحدود مع  الثالثاء خالل جولة على  قوله 
بالمنطقة  عسكري  سوري  وجود  أي  بأن  المحتل 

العازلة سيعرِّض حياة الجنود السوريين للخطر.
»أغادر  األربعاء:  أمس  بيان  في  نتانياهو  وقال 
مع  جدًا  مهم  لقاء  لعقد  موسكو  إلى  حاليًا  البالد 
في  األوضاع  سنبحث  بوتين.  الروسي  الرئيس 
األمنية  واالحتياجات  اإليراني  والملف  سورية 
المباشرة  العالقات  كثيرًا  أثمن  اإلسرائيلية. 
والممتازة التي تسود بيننا وبين الرئيس الروسي 

وهذا مهم جدًا ألمن دولة إسرائيل«.
لموسكو  زيارته  االحتالل  وزراء  رئيس  واستبق 
مبعوث  الفرينتييف  ألكسندر  مع  الثالثاء  بلقاء 
الروسي  الخارجية  وزير  ونائب  الروسي،  الرئيس 

سيرغي فيرشينين.
وأكد نتانياهو أنه سيوضح في لقائه مع بوتين 
سياسته  يحركان  اللذين  األساسيين  المبدأين 
تجاه سورية: أن دولة االحتالل لن تقبل بتموضع 
القوات اإليرانية والقوات الموالية لها في أي جزء 
قريبة  مناطق  في  ليس  السورية،  األراضي  من 
من الحدود وليس في مناطق بعيدة عنها، وثانيًا 
فك  اتفاقية  على  الحفاظ  السوري  الجيش  مطالبة 

االشتباك من العام 1974 بحذافيرها.
ويزعم اإلعالم المحلي اإلسرائيلي أن السلطات 
إلى  السوري  الجيش  دخول  ضد  ليست  هناك 
وجود  بعدم  ضمانات  تريد  لكنها  البالد،  جنوب 
قوات إيران وأجهزتها، التي تقاتل حاليًا إلى جانب 
مع  الشمالية  االحتالل  دولة  حدود  على  األسد، 

سورية.

عدن، الرياض–وكاالتدمشق، موسكو–وكاالت
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انقرة–وكاالت
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ال هدنة بعد في الحديدة.. و»غريفيث« 
يعود للقاء هادي في عدن

تونس تودع قتالها من رجال األمن.. 
ورئيس الحكومة يتوعد بـ »الثأر«

استبق اليمين بإقالة 18 ألفا من الشرطة والجيش

إردوغان يبدأ والية رئاسية جديدة واألزمة االقتصادية أكبر تحد

أدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اإلثنين 
من  جديدة  رئاسية  لوالية  الدستورية  اليمين 
خمس سنوات تستند الى نظام رئاسي جديد واسع 
الصالحيات، وذلك بعد عامين على محاولة انقالب 

هزت حكمه.
السلطة  في  الموجود  عاما(   64( إردوغان  وحقق 
منذ 2003 كرئيس للوزراء أوال ثم كرئيس، انتصارا 
الرئاسية  االنتخابات  من  األولى  الدورة  من  مريحا 
من  المئة  في   52,6 جمع  ان  بعد  يونيو،   24 في 

االصوات، بفارق كبير عن منافسيه.
وأدى إردوغان اليمين الدستورية االثنين متعهدا 
بشكل خاص الحفاظ على المبادئ العلمانية لتركيا 
كمال  مصطفى  مؤسسها  ارساها  التي  الحديثة 
الرئاسي   القصر  في  حفل  التنصيب  وتلى  اتاتورك 
كرس  العالم،  حول  من  القادة  عشرات  بحضور 
رسميا اإلنتقال الى النظام الرئاسي في ضوء تعديل 
 2017 ابريل  في  استفتاء  اثر  تبنيه  تم  دستوري 
بهامش  إلردوغان  الداعم  »نعم«  معسكر  به  فاز 
بسيط. وال تزال التعديالت تثير انقساما واستقطابا 

في تركيا.
وتبدأ هذه الوالية الرئاسية الواسعة الصالحيات 
عسكري  انقالب  محاولة  على  عامين  حوالى  بعد 
2016، تلتها حمالت تطهير واسعة  15 يوليو  في 
والشرطة  المسلحة  القوات  صفوف  في  سيما  وال 
وإقالة عشرات  توقيف  إلى  أدت  الرسمية  واإلدارات 

آالف األشخاص.
األحد  عنها  أعلن  تطهير  حملة  آخر  وطاولت 
الجنود  من  معظمهم  شخص  ألف   18 من  أكثر 
قدم  دستوري  مرسوم  بموجب  أقيلوا  والشرطيين 
أعلنت  التي  الطوارئ  حال  ظل  في  األخير  أنه  على 

غداة محاولة االنقالب.
الجامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذة  وقالت 
إن  اياتا  ايسي  انقرة  في  االوسط  للشرق  التقنية 
وقانوني  مؤسساتي  بدعم  اآلن  »سيحظى  إردوغان 

للسيطرة على كل شيء تقريبا«.

»نظام الرجل الواحد«
رئيس  منصب  الجديد  الرئاسي  النظام  ويلغي 
مقاليد  بكامل  اإلمساك  للرئيس  ويتيح  الوزراء، 
السلطة التنفيذية، وإصدار قرارات بمراسيم رئاسية. 
كما أنه سيعين ستة من األعضاء الـ13 في مجلس 
النظام  أفراد  تعيين  المكلف  والمدعين  القضاة 

القضائي وإقالتهم.
حزبه  رأس  على  أيضا  يبقى  الرئيس  ان  وبما 
انه  ما يعني  نواب حزبه  السياسي، »سيسيطر على 
والقضائية  التنفيذية  الفروع  كل  على  سيسيطر 
العلوم  استاذ  بحسب  البالد«،  في  والتشريعية 
إمري  إسطنبول  في  »بيلغي«  جامعة  في  السياسية 
مساحة  يوجد  كهذا  »نظاما  ان  واضاف  إردوغان. 
البالد  الرئيس  ليحكم   )...( الفرص  من  واسعة 

بمفرده«.
وقالت صحيفة »جمهورييت« المعارضة إن »نظاما 

حزبيا برجل واحد يبدأ رسميا اليوم«.
أصلي  الصحيفة  في  السياسية  المعلقة  وكتبت 
آيدنطاشباش »ال اعتقد اننا نبالغ اذا قلنا إننا دخلنا 

عهد الجمهورية الثانية« بعد الجمهورية التي أسسها 
مؤسس تركيا العلمانية مصطفى كمال اتاتورك.

»قائد لعالم متعدد األقطاب«
وحضر نحو 10 آالف ضيف مراسم تنصيب إرودغان 
والذي شهد إطالق المدفعية عشرات الطلقات لتحية 
اإلحتفالية  األجواء  لكن هذه  الجديد.  النظام  رئيس 
عكرها مقتل 24 شخصا األحد لدى خروج قطار ركاب 
عن القضبان في منطقة تكيرداغ بشمال غرب تركيا.

في  تركيا  حلفاء  كبار  الحضور  قائمة  وتضمنت 
السوفييتي  االتحاد  ودول  األوسط  والشرق  افريقيا 
السابق، بينما كان عدد القادة االوروبيين أقل نسبيا. 
ميدفيديف  ديمتري  الروسي  الوزراء  رئيس  وحضر 
أنقرة  بين  العالقات  لتحسن  إشارة  في  اإلحتفال، 
نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  وكذلك  وموسكو، 
مادورو الذي تنظر اليه واشنطن بإزدراء، لكن يظل 

حليفا الردوغان.
وفي مقطع فيديو نشره على تويتر يظهره وهو يقود 
بإردوغان »صديق  مادورو  أشاد  المطار،  إلى  سيارته 

فنزويال وقائد العالم الجديد متعدد االقطاب«.
وأمير  البشير  عمر  السوداني  الرئيس  حضر  كما 
أبرز  ثاني، وهما من  آل  الشيخ تميم بن حمد  قطر 
حلفاء تركيا في الشرق األوسط ويشتركان في دعم 
المسلمين.  كاإلخوان  السياسي  اإلسالم  جماعات 
ورئيس  راديف  رومين  البلغاري  الرئيس  كاه  فيما 
وزراء المجر القوي فيكتور اوربان الوحيدين من قادة 

االتحاد األوروبي الذين حضرا مراسم التنصيب.

سيطرة على البرلمان
وخالل االنتخابات التشريعية التي تزامنت مع االقتراع 
الرئاسي، فاز حزب العدالة والتنمية )اسالمي محافظ( 
فيما   600 اصل  من  مقعدا  بـ295  إردوغان  بزعامة 
حصل حليفه الحزب القومي على 49 مقعدا، ما يعني 
ان الحزب الحاكم ال يتمتع بالغالبية بمفرده وعليه ان 

يعول على تأييد حليفه للسيطرة على البرلمان.
للحزب  يمكن  الوقت،  »مع  بأنه  حذر  اياتا  لكن 
مطالب«  ويقدم  موقفه  في  النظر  يعيد  ان  القومي 
ويخشى  ووظائف.  وتنازالت  حكومية  مناصب  مثل 
مع  القسري  التحالف  يؤدي  أن  الخبراء  من  العديد 
جانب  من  متشددة  سياسة  الى  القومي  الحزب 

اردوغان، وخصوصا حول القضية الكردية.
لصالحياته  المعارضة  انتقادات  على  رده  وفي 
النظام  هذا  ان  اردوغان  يردد  الموسعة،  الرئاسية 
يوفر الفاعلية المطلوبة لخوض التحديات التي تواجه 
مع  اإلقتصادية  األزمة  هو  االكبر  والتحدي  تركيا. 
إرتفاع نسبة التضخم وتدهور قيمة العملة وعجز كبير 

في الحسابات العامة.
األسواق  ثقة  عدم  الى  جزئيا  يعود  الوضع  وهذا 
الذي  التركي  للرئيس  اإلقتصادية  باإلستراتيجية 
لمكافحة  الفوائد  نسبة  خفض  الى  بإستمرار  يدعو 
التضخم، في حين يوصي معظم الخبراء االقتصاديين 
بالعكس. وبعد اائه القسم، انتقل إردوغان على الفور 
إلى ميدان السياسة الخارجية حيث زار شمال قبرص 
حلف  لقادة  قمة  لحضور  يتوجه  أن  قبل  واذربيجان، 
ويلتقي  أمس،  بدأت  التي  بروكسل  في  األطلسي 
آخر  وعددا  ترامب  دونالد  األميركي  بنظيره  خاللها 

من قادة الحلف.

أتم المصالحة التركية-اإلسرائيلية

براءة البيرق صهر الرئيس األكثر نفوذا بعد توليه حقيبة املال
اسطنبول–وكاالت

هو النجم الصاعد في السياسة التركية. براءة البيرق، صهر الرئيس 
نفوذا في  األوسع  األشخاص  أحد  أصبح  إردوغان،  التركي رجب طيب 
من  كبير  قدر  على  منصب  في  للمال  وزيرا  اإلثنين  وعُيّن  البالد، 

األهمية.
البيرق متزوج من إسراء إردوغان، االبنة البكر للرئيس التركي، ويبلغ 
من العمر 40 عاما ويتولى منذ 2015 وزارة الطاقة، وشهدت مسيرته 

صعودا قويا في السنوات األخيرة.
وجاء تعيينه وزيرا للمال في أوضاع إقتصادية صعبة تشهدها البالد 
مع ارتفاع نسبة التضخم وتدهور قيمة الليرة التركية وعجز كبير في 

الميزانية العامة على الرغم من نمو ثابت.
وفي بالد اعتبر فيها أن آخر رئيس وزراء تركي، بن علي يلديريم، 
أحد منفذي سياسة اردوغان األوفياء، فإنه غالبا ما يُنظر إلى البيرق، 
اللغة  من  والمتمكن  المفوه  والخطيب  الجذابة  الشخصية  صاحب 

اإلنجليزية، على أنه ثاني أقوى رجل في البالد.
»الصهر«، كما يدعوه معارضو إردوغان منددين بنوع من محاباة 
األقارب، يرافق الرئيس في تنقالته المهمة ويشارك في االجتماعات 
الحساسة. وفي مؤشر يدل على مدى التقارب بين الرجلين، كان البيرق 
يمضي عطلة مع إردوغان في جنوب غرب تركيا عندما حصلت محاولة 

االنقالب ليل 15 يوليو.
ورافق البيرق ليل 16 يوليو إردوغان في الطائرة التي نقلت الرئيس 
إلى اسطنبول في رحلة محفوفة بالمخاطر بالتزامن مع تحليق طائرات 

منفذي محاولة االنقالب في األجواء التركية.
وكان البيرق، وزير الطاقة السابق، إلى جانب إردوغان بعد أن حطت 

طائرته في مطار اتاتورك حيث أعلن الرئيس في مؤتمر صحافي فشل 
االنقالب.

»رئيس وزراء غير معلن«
»تشاليك  مجموعة  البيرق  أدار  السياسة،  معترك  دخوله  وقبل 
شركات  وكذلك  والطاقة،  للنسيج  شركات  تضم  التي  القابضة« 
إعالمية. وتمتلك المجموعة صحيفة »صباح« واسعة االنتشار والقناة 

التلفزيونية اإلخبارية »خبر«.
والمصرفية من  المالية  العلوم  في  ماجستير  البيرق شهادة  ونال 
جامعة »بايس« في نيويورك. وقبل تعيينه وزيرا كان كاتب مقاالت 

في صحيفة »صباح«.
والد  البيرق، وبخاصة صادق  إردوغان قربه من عائلة  ويعرف عن 

ومن  اإلسالمي  للتيار  ينتمي  وسياسي  سابق  صحافي  وهو  براءة، 
األصدقاء المقربين للرئيس التركي.

وحضر عدد من قادة دول العالم زفاف البيرق من ابنة اردوغان في 
يوليو 2004، وقد رزقا مّذاك بثالثة أوالد.

ويتمتع البيرق بنفوذ كبير في الحكومة التركية إلى حد وصفه أحيانا 
برئيس وزراء غير معلن.

االنترنت تدعى  أعلنت مجموعة قرصنة على   2016 وفي سبتمبر 
للبيرق، ونشرت  البريد االلكتروني  أنها تمكنت من خرق  »ريدهاك« 
رسائل الكترونية موجهة إلى أحد كوادر المجموعة اإلعالمية النافذة 

»دوغان«، التي شككت في مصداقية الرسائل.

»دبلوماسي نشيط«
وفي وزارة الطاقة سنحت للبيرق فرصة التواصل مع الحكومات األجنبية، 
وال سيما روسيا وإسرائيل، اللتان تجري معهما تركيا مفاوضات حول 

مشاريع كبرى في مجال الطاقة.
الدبلوماسية  في  كبير  بدور  لالضطالع  المجال  ذلك  له  وفتح 
بلقاء   2016 في  اإلسرائيلية  التركية-  المصالحة  وتوجت  التركية. 

بين البيرق ووزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتز.
بين  األزمة  خالل  أبرزها  حادة،  النتقادات  تعرض  البيرق  أن  إال 
أنقرة وموسكو بعدما أسقطت الطائرات التركية مقاتلة روسية عند 
الحدود السورية في 2015، واتهام روسيا الدائرة المقربة من البيرق 

وإرودغان بالتورط مع تنظيم »داعش« في عمليات تجارة النفط.
وتم  االتهامات.  تلك  بشدة  أتراك  ومسؤولون  إردوغان  ونفى 
التركية-الروسية،  العالقات  إلى  الحرارة  عودة  بعد  ذلك  كل  تناسي 
اتفاق ثنائي  ابتسامة كبيرة خالل توقيع  البيرق وتعلو وجهه  وظهر 

لبناء خط أنابيب نقل الغاز »ترك ستريم« في أكتوبر 2016.

<   الرئيس السوداني عمر البشير كان من بين قادة عرب قالئل حضروا حفل تنصيب إردوغان  <  أفراد عائلة أحد عناصر األمن الذين قتلوا في هجوم في شمال غرب تونس خالل مأتمه

<   براءة البيرق 
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3702دوالر أميركي
1.6079يورو

1.8182الجنية االسترليني
0.3653الريال السعودي
0.3731درهم إماراتي

0.2058االيوان الصيني

2018 11 يوليو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

الطلب  انخفاض  »أوبك«  للنفط  المصدرة  الدول  منظمة  توقعت 
وضخ  االستهالك  نمو  تباطؤ  مع  المقبل  العام  في  خامها  على  العالمي 
رغم  السوق  في  الفائض  عودة  إلى  يشير  بما  اإلمدادات،  مزيد  منافسيها 

المنظمة لكبح اإلمدادات. الذي قادته  االتفاق 
المنظمة،  قالت  الشهري،  تقريرها  في   2019 للعام  توقعاتها  أول  وفي 
32.18 مليون برميل  أمس األربعاء، إن العالم سيحتاج من الدول األعضاء 

760 ألف برميل يوميًا عن العام الحالي. يوميًا من الخام، بانخفاض 
32.33 مليون  وذكرت »أوبك« أن إنتاجها النفطي في يونيو ارتفع إلى 
النفط  مزيد  السعودية  وضخت  الطلب.  توقعات  يفوق  بما  يوميًا،  برميل 
المستهلكين  من  وغيرها  المتحدة  الواليات  لدعوات  مراعاتها  ضوء  في 
اآلخذة  األسعار  وتهدئة  أخرى  بلدان  إمدادات  في  النقص  تعويض  إلى 

الصعود. في 

 »أوبك« تتوقع انخفاض الطلب على نفطها في 2019

مليار دوالر

» تسليم الموانئ للمؤسسة 
الوطنية للنفط، ورفع القوة 
القاهرة نتائج رائعة وعمل 
عظيم .. وهو دليل على أن 
الليبيين بإمكانهم العمل يدًا 
واحدة«

السفير اإليطالي لدى ليبيا، 
جوزيبي بيروني

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

صندوق النقد يوصي الحكومات 
بتجميع فائض مالي، أو تقليص 

العجز حتى تكون أفضل استعداداً 
لدورة االنكماش التالية

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

في نهاية شهر مايو الماضي، أطلق صندوق النقد الدولي 
مجموعة  وأطلق  الجديدة،  العالمي  الدين  بيانات  قاعدة 
القطاع  وديون  العام  القطاع  لديون  الحسابات  من  شاملة 
إلى  تمتد  زمنية  سلسلة  ببناء  وقاموا  دولة،  لكل  الخاص، 

نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو عمل مبهر حقًا.
وجاء الرقم الرئيس مذهاًل. فقد بلغ الدين العالمي ارتفاعًا 
جديداً غير مسبوق عند مستوى 225 % من الناتج المحلي 
اإلجمالي العالمي، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق الذي 

بلغ 213 % في العام 2009.
وعلى هذا فكما أشار صندوق النقد الدولي، لم يحدث أي 
تقليص للمديونية على المستوى العالمي منذ األزمة المالية 

في الفترة 2008-2007.
حل  حيث  الديون،  تركيبة  تغيرت  البلدان  بعض  وفي 
بعد  الركود  مرحلة  في  الخاص  الدين  محل  العام  الدين 

األزمة، لكن هذا التحول توقف في األغلب اآلن.
باألرقام  بالخطر؟  الكبيرة  ــام  األرق هذه  تنذر  هل  ترى 

المجمعة، ربما ال تنذر بالخطر.
ففي وقت حيث يكون النمو االقتصادي قويًا في كل مكان 

األمر  يتعلق  عندما  المالية  األسواق  تسترخي  تقريبًا، 
باستدامة الديون. وتظل أسعار الفائدة الطويلة األجل 

منخفضة بشكل ملحوظ.
لكن األرقام تميل إلى دعم الفرضية القائلة بأن ما 
هذا  ولعل  تزايدت،  قد  النمو  في  الدين  كثافة  يسمى 
يرجع جزئيًا إلى حقيقة مفادها بأن اتساع فجوة التفاوت 
في الدخل والثروة في الدول المتقدمة ساعد في توزيع 
قدرة اإلنفاق على أولئك الذين لديهم ميل إلى اإلنفاق 

بمستويات أقل من دخولهم.
وقد استقر هذا االتجاه في اآلونة األخيرة، لكن آثاره 
ال تزال باقية. ويبدو أيضًا أن نمو اإلنتاجية قد تباطأ، 
من  قدراً  يولد  االستثمار  من  معينًا  مقداراً  فإن  ولهذا 

الناتج أقل من المعتاد.
بأنها  الحكومات  الدولي  النقد  صندوق  يوصي 
الشمس  تزال  ال  بينما  السقف  تصلح  أن  لها  ينبغي 

مشرقة: فعليها أن تعمل على تجميع فائض مالي، أو على 
األقل تقليص العجز، في األوقات الطيبة، حتى تكون أفضل 
الصندوق  يضع  وهذا  التالية،  االنكماش  لدورة  استعدادًا 
على مسار تصادم مع إدارة الواليات المتحدة التي تخفض 

الضرائب، واآلن مع حكومة إيطاليا الجديدة.
في  الدين  نمو  كان  إذا  العواقب  تكون  قد  ماذا  ولكن 
ــاص في  ــخ الــقــطــاع ال
المقام األول؟ هذا سؤال 
سلطات  على  يتعين 
االستقرار المالي في كل 

بلد أن تجيب عنه.
األزمة،  اندلعت  فمنذ 
متطلبات  ــرض  ف ــرى  ج
رأسمال أكثر صرامة على 
البنوك، فضاًل عن ابتكار 
أدوات  ــن  م مجموعة 
تستعين  الكلي  التحوط 

بها الهيئات التنظيمية.
والفكرة هي أن الهيئات التنظيمية البد أن تكون قادرة 
المفرط،  االئتماني  التوسع  رياح  مواجهة  في  االنحناء  على 
من خالل زيادة كمية رأس المال التي يتعين على أي بنك أن 
يحتفظ بها، بهدف كبح جماح المعروض من االئتمان قبل 

أن يبلغ مستويات بالغة الخطورة.
وقد جرى إنشاء سلطات جديدة لإلشراف على استخدام 
يقوم  ــي  األوروب االتحاد  ففي  هذه.  الكلي  التحوط  أدوات 
برئاسة  الجهازية،  للمخاطر  األوروبــي  المجلس  بالمهمة 
رئيس البنك المركزي األوروبي ماريو دراجي، وتملك لجنة 
السياسة المالية التابعة لبنك إنجلترا االختصاص القضائي 
المحلي في المملكة المتحدة، وإن كان محافظ بنك إنجلترا 

هو أيضًا نائب رئيس المجلس األوروبي للمخاطر الجهازية.
)وليس من الواضح ما قد يحدث لهذا المنصب بعد خروج 
المتحدة،  الواليات  وفي  ــي(.  األوروب االتحاد  من  بريطانيا 
الهيئة  بــدور  المالي  االستقرار  مراقبة  مجلس  يضطلع 

التنسيقية.
لكن األمر ال يخلو من اختالفات مهمة بين هذه الهيئات. 
إذ يُعَد مجلس السياسة المالية في بعض النواحي األقوى 
بين الهيئات الثالث. فبوسعه أن يفرض على بنوك المملكة 
المتحدة احتياطيًا رأسماليًا لمواجهة الدورات، وقد هدد في 
بعض األحيان بالقيام بذلك. ولبعض الوقت، رأت اللجنة أن 

اإلقراض الشخصي غير المضمون ينمو بسرعة بالغة.
أن  الجهازية  للمخاطر  األوروبــي  المجلس  يستطيع  وال 
يعمل بشكل مستقل، لكنه يراقب الدول األعضاء في االتحاد 
وينشر  األوروبية عن كثب،  الحرة  التجارة  ورابطة  األوروبي 

تقارير منتظمة.
أن  الماضي  الشهر  في  األحدث  المراجعة  أظهرت  وقد 
والنرويج،  السويد،  في  بها  معمول  اإلضافية  االحتياطات 
االستجابة  في  وسلوفاكيا،  التشيك،  وجمهورية  وأيسلندا، 

لظروف ائتمانية خاصة في هذه الدول.
وفي  القائمة.  إلى  فرنسا  انضمت  الحين  ذلك  ومنذ 
المركزي  البنك  يتولى  الحال،  بطبيعة  اليورو  منطقة 
األوروبي اإلشراف، وبهذا يتسنى لدراجي أن يظهر بوجه 
خالل  من  األمر،  لزم  إذا  مباشر،  بشكل  ويتصرف  مختلف 

موظفيه.
أما موقف الواليات المتحدة فهو أقل وضوحًا. ذلك أن 
تنسيقي  بدور  يضطلع  المالي  االستقرار  مراقبة  مجلس 
إنه  خاصة.  بصالحيات  تتمتع  تنظيمية  هيئة  ليس  وهو 
وعاء حيث يجري تحريك حساء الهيئات التنظيمية المالية 

األميركية المختلفة من وقت آلخر.
وعلى هذا، ينبغي لنا أن نأمل أن تكون متطلبات رأس 
الهيئات  فرضتها  والتي  بازل  مبادئ  على  القائمة  المال 
حتى  كافية.  المتعددة  األميركية  المصرفية  التنظيمية 
اآلن، لم تُخَفض النسب، وإن كانت مبادرات أخرى إلزالة 
قِبَل  من  معينون  اقترحها  والتي  التنظيمية،  الضوابط 

ترامب في الهيئات المعنية، قيد اإلعداد اآلن.
وربما تعمل سياسة التحوط الكلي على النحو المنشود 
المنقذ  تكون  أن  المرجح  غير  من  ولكن  سلوفاكيا،  في 
في  األكبر  المالية  السوق  في  إليها:  الحاجة  تشتد  حيث 

العاَلم.

هوارد ديفيز*

تشريح الديون العاملية

اإلنفاق على باب المرتبات حقق وفراً بقيمة 
1.05 مليار دينار في النصف األول

مؤشرات إيجابية لألداء االقتصادي والمالي بالنصف األول

التضخم 19.5 %

96 مليار دينار إجمالي ودائع املصارف في الربع األول

اإليرادات النفطية زادت 15.5% إلى 15.6 مليار دوالر في 6 أشهر
البالد  في  األمنية  لألوضاع  النسبي  الهدوء  انعكس 
خالل النصف األول من العام الجاري على األداء االقتصادي 
المصرف  عن  صادرة  رسمية  بيانات  أظهرت  إذ  والمالي، 
المركزي مؤشرات إيجابية لألداء االقتصادي والمالي خالل 
زيادة نسبتها  النفطية  اإليرادات  فيها  الفترة، حققت  تلك 

15.5 % وقيمتها 2.1 مليار دينار.
بلغت  الفعلية  النفطية  اإليــرادات  أن  البيانات  وأظهرت 
15.6 مليار دينار في الفترة من يناير إلى 30 يونيو الماضي، 
تصدير  من  المقدرة  اإليرادات  إجمالي  مليار   13.5 مقابل 

النفط في الترتيبات المالية خالل الفترة نفسها.
 420 بنحو  زيادة  للدولة  العامة  ــرادات  اإلي حققت  كما 
العامة  الموازنة  لبنود  العام  اإلنفاق  و سجل  دينار،  مليون 
للدولة وفرة بقيمة 4.37 مليار دينار، خالل األشهر الستة 

األولى من العام الجاري.
من  أول  المركزي،  المصرف  نشرها  بيانات  وأظهرت 
)اإليرادات  التي تشمل  الكلية  الفعلية  اإليرادات  أن  أمس، 
النفطية والجمارك والضرائب واإليراد العام( بلغت 16.70 
مليار دينار، مقارنة بإيرادات مقدرة بنحو 16.28 مليار دينار.

التي  الوحيدة  هي  النفطية  ــرادات  اإلي فإن  وتفصيليًّا 
حققت زيادة مقابل عجز بقية بنود اإليرادات الكليّة، حيث 
بلغت 15.6 مليار دينار في الفترة من يناير إلى 30 يونيو 
الماضي، مقابل 13.5 مليار إجمالي اإليرادات المقدرة في 
الترتيبات المالية خالل الفترة نفسها، بنسبة زيادة بلغت 

2.10 مليار دينار.
 477 نفسها  الفترة  خالل  الضرائب  إيرادات  بلغت  كما 
مقدرة،  ــرادات  إي دينار  مليون   600 مقابل  دينار،  مليون 
إليرادات  وبالنسبة  دينار.  مليون   123 بلغت  عجز  بنسبة 
بـ400  مقارنة  دينار،  مليون   114 سجلت  فقد  الجمارك، 

مليون إيرادات مقدرة، بنسبة عجز بلغت 286 مليون دينار.
ماليين   509 بنحو  العامة  اإليــراد  »المركزي«  وقدر 
الترتيبات  في  مقدرًا  إيــرادًا  مليار  بـــ1.78  مقارنة  دينار 
حيث  دينار.  مليار   1.27 بلغت  عجز  بنسبة  المالية، 
 16.88 األربعة  الميزانية  ألبواب  الفعلي  اإلنفاق  سجل 
في  مقدرًا  إنفاقًا  دينار  مليار   21.26 مقابل  دينار،  مليار 

الترتيبات المالية.
ارتفاعًا  »المركزي«  بيانات  أظهرت  المقابل،  في 
مقابل   2018 لعام  المرتبات  في  دينار  مليار   4.5 بمبلغ 
عن  الصادر  واإلنفاق  اإليراد  بيان  وأرجع  الماضي،  العام 
المصرف هذه الزيادة إلى توحيد وزارة المالية لمنظومة 
الناتجة  المرتبات  بند  في  الزيادة  لتغطية  المرتبات، 
في  لها  التابع  والمصرف  الموقتة  الحكومة  إجراءات  من 

البيضاء«.
للنصف  المركزي  المصرف  بيانات  أظهرت  ذلك  ومع 
المرتبات  باب  على  اإلنفاق  أن  الجاري  العام  من  األول 

النفقات  بلغت  إذ  دينار،  مليار   1.05 بقيمة  وفرًا  حقق 
إجمالي  مليار   12.25 مقابل  دينار  مليار   11.2 الفعلية 
للعام  المالية  الترتيبات  في  للمرتبات  المقدرة  النفقات 

الجاري.
1.80 مليار دينار،  كما سجل اإلنفاق على البند الثاني 
الترتيبات  في  مقدرًا  إنفاقًا  دينار  مليار  بـــ3.35  مقارنة 
للباب  وبالنسبة  دينار.  مليار   1.55 بلغت  بوفرة  المالية، 
اإلنفاق  سجل  فقد  التنمية،  بمخصصات  الخاص  الثالث 
دينار،  مليار  بـ2.35  مقارنة  دينار،  مليون   652 الفعلي 

بفارق عدم إنفاق بلغ 1.70 مليار دينار.
أما الباب الرابع الخاص بالدعم، فقد سجل اإلنفاق الفعلي 
بفارق  مقدرًا،  إنفاقًا  مليار   3.30 مقابل  دينار،  مليار   3.23
عدم إنفاق بلغ 70 مليون دينار. وذكر بيان »المركزي« أن 
إنفاق الباب الرابع )الدعم( شمل 365 مليون دينار لإلمداد 
الطبي، و2.27 مليار دينار لدعم المحروقات، و325 مليون 
و96  العامة،  للنظافة  دينار  مليون  و171  للكهرباء،  دينار 

مليون دينار للمياه والصرف الصحي.
مصرف  أعلن  األجنبي،  النقد  مدفوعات  صعيد  على 
مليار   8.91 بلغ  المدفوعات  إجمالي  أن  المركزي  ليبيا 
الجاري  العام  من  ــى  األول الستة  األشهر  خالل  دوالر، 

.2018
األجنبي  النقد  مدفوعات  أن  إلى  »المركزي«  ــار  وأش
التجارية،  المصارف  حسابات  لتغذية  مليار   5.95 شملت 
توزعت بواقع: 2.7 مليار دوالر لمخصصات أرباب األسر، و3 
للمستندات  دوالر  مليون  و82  لالعتمادات،  دوالر  مليارات 
برسوم تحصيل، و168 مليون دوالر لحواالت دراسة وعالج 

ومغتربين والتأمين والطيران.
 2.09 نفسها  الفترة  خــالل  المدفوعات  وتضمنت 
دعم  بند  )لتغطية  للنفط  الوطنية  للمؤسسة  دوالر  مليار 
المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة(، باإلضافة إلى 460 
و411  والسفارات،  بالخارج  الدراسين  للطلبة  دوالر  مليون 

مليون دوالر لتغطية اعتمادات الجهات العامة.
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اإليرادات  قلة  لحل مشكلة  البحث عن سبل  الوفاق  تحاول حكومة 
المالية  وزير  أصدر  كان  السياق  هذا  وفي  الحكومي،  االنفاق  وزيادة 
لجنة  بتشكيل  قرارًا  حماد  أسامة  الوطني  الوفاق  بحكومة  المفوض 
على  تعمل  مالية«  لـ»سياسة  مقترح  وضع  تتولى  متخصصة  فنية 

االقتصادية. البرامج  توجيه 
)أكاديميين  أعضاء  تسعة  من  القرار،  وفق  اللجنة،  وتتشكل 
بادي،  الدين  محيي  »محمود  هم:  العامة(  المالية  مجال  في  وخبراء 
عبداهلل  على  أشتيوي،  عبدالسالم  إدريس  الفيتوري،  المهدي  عطية 
القاسم،  أبو  حسن  المهدي  زقية،  أبو  محمد  عبدالناصر  دردور، 
أحمد  أبــوراس،  عبدالسالم  عبدالحميد  الزياطي،  منصور  إبراهيم 

العشيبي«. سالم 
سياسية  دراســة  وإعــداد  الراهن  الوضع  دراســة  اللجنة  وتتولي 
البنود  على  تركز  حيث  المالية،  وزير  بإشراف   ،2019 للعام  مالية 
العام«،  الدين  الحكومي،  اإلنفاق  »الضرائب،  الرئيسية  الثالثة 
لعامي  المالية  الترتيبات  تنفيذ  واجهت سير  التي  المختنقات  ودراسة 
الناجعة لتفادي تكرارها، ووضع تصور  )2018/2017( ووضع الحلول 

النفطية. اإليرادات  جباية  لتحسين 
أعمالها،  نتائج  يتضمن  تقرير  لتقديم  شهرًا  اللجنة  القرار  وأمهل 
مالية  مكافأة  بصرف  أقر  كما  مناسبًا،  تراه  بمن  تستعين  أن  على 

الوزير الحًقا. يحددها 
الذي  الخلل  إلى  اللجنة  لتلك  الحاجة  المالية  وزارة  منشور  وأرجع 
من  أكبر  الحكومي  اإلنفاق  أصبح  حيث  للدولة،  العامة  المالية  أصاب 
العامة، تقوم  الميزانية  الدخل، وهو ما أدى بدوره لعجز في  معدالت 
المؤسسات  من  االقتراض  خالل  من  تمويله  أو  بتغطيته  الحكومة 

الداخلية. المالية 
االقتصادية  المشروعات  وتطوير  تنمية  لجنة  عقدت  بدورها، 
تكالة،  محمد  برئاسة  للدولة  األعلى  المجلس  في  واالجتماعية 
في  ــوزارة  ال بمقر  الجهيمي،  الطاهر  التخطيط  وزير  مع  اجتماعًا 

طرابلس. العاصمة 
في  نقص  من  الــوزارة  تواجه  التي  الصعوبات  االجتماع  وناقش 
وعدم  اإليرادات  لقلة  الميزانية؛  صرف  وتأخر  مجاالت  بعدة  الخبرات 

البنود. لبعض  النقدية  التغطية  إمكانية 
المجلس،  أعضاء  بلقاء  ارتياحه  أبدى  الجهيمي  أّن  البيان  وأضاف 
الوزارة  عمل  خطة  على  لالطالع  اللقاءات  هذه  استمرار  على  وحّث 

التي تواجهها في هذه الظروف. ولتذليل الصعاب 
االقتصاد من تدهور  أفكار النتشال  الدولة طرح  وبدأت مؤسسات 
انزلقت  حيث   ،2011 العام  في  القذافي  بمعمر  اإلطاحة  منذ  دخله 
عن  فضاًل  السياسية،  االنقسامات  وتفاقمت  أهلية،  حرب  في  الدولة 

الجريمة واإلرهاب قبل تدهور الوضع األمني. انتشار 

خبراء ماليون ملراجعة 
اإليرادات واإلنفاق الحكومي

ليبيا  لمصرف  االقتصادية  النشرة  أظهرت 
المركزي أن إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية 
96.45 مليار دينار بنهاية الربع األول من العام  بلغ 
خالل   %  0.5 نسبتها  طفيفة  بزيادة  وذلك  الجاري، 
513 مليون دينار، مقارنة  أو ما قيمته  ثالثة أشهر، 
 95.93 البالغ   ،2017 العام  في  الودائع  بإجمالي 

دينار. مليار 
التجارية  المصارف  لدى  الودائع  إجمالي  ويتوزع 
دينار  مليار   57.5 بقيمة  الخاص  للقطاع  ودائع  إلى 

في نهاية الربع األول، وذلك بزيادة فصلية نسبتها 
دينار،  مليار   2.27 من  أكثر  يعادل  وبما   ،4.1%
في  دينار  مليار   55.22 البالغ  باإلجمالي  مقارنة 

.2017 العام  نهاية 
كما يضم ودائع القطاع العام التي وصل إجماليها 
دينار،  مليار   28.92 نحو  إلى  نفسه  الربع  خالل 
بانخفاض نسبته 8.1 % أو ما يعادل 2.55 مليار دينار، 
 31.47 إلى  فيه  وصل  الذي  الماضي  بالعام  مقارنة 
مليار دينار، باإلضافة إلى ودائع حكومية بنحو 10.02 
مليار دينار مقابل 9.23 مليار دينار خالل الربع نفسه.

أما بالنسبة لتوزيع إجمالي الودائع، حسب أنواعها 
النشرة  بيانات  أظهرت  فقد  الماضي،  مارس  بنهاية 

ودائع  عن  عبارة  منها   %  87.6 نحو  أن  االقتصادية 
تزد  لم  فيما  دينار،  مليار   84.52 بنحو  الطلب  تحت 
حصة الودائع ألجل على 11.23 مليار دينار، والودائع 

االدخارية على 596.2 مليون دينار.
ونوهت النشرة إلى أن معدل التضحم خالل الربع 
األول بلغ 19.5 %، مشيرًا إلى أن متوسط سعر صرف 

الدوالر األميركي خالل الربع نفسه بلغ 1.321 دينار.
إلى  وصل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  أن  وأضافت 
من  األول  الربع  بنهاية  دينار  مليار   20.38 نحو 
أن  النقدية  المؤشرات  أظهرت  فيما  الجاري،  العام 
إجمالي الودائع تحت الطلب بلغ 78.23 مليار دينار، 

31.79 مليار دينار. والعملة خارج المصارف بنحو 

4.5 مليار دينار زيادة في المرتبات للعام 
2018 مقابل العام الماضي

طرابلس–الوسط

القاهرة – الوسط
]المصدر: المصرف المركزي[
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األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا  خروج  إن  األربعاء  أمس  دولي  مالي  مركز  قال 
نقل  مع  باريس  في  والمصرفي  المالي  القطاعين  في  وظيفة   3500 سيؤمن 

مؤسسات بارزة عملياتها خارج لندن.
وقال رئيس مجموعة »باريس يوروبالس«، جيرار ميستراليه، في افتتاح المؤتمر 
السنوي للمجموعة إن الرقم »أكبر بكثير من عدد الوظائف المنقولة بشكل مباشر 

إلى عواصم مالية أوروبية أخرى«.
وبحسب تقارير وسائل إعالم بريطانية فإن عمالق إدارة األصول األميركي بالك 
روك وبنك »سيتي غروب«، هما بين الشركات التي تعتزم نقل بعض عملياتها إلى 

باريس.
وإضافة إلى نحو 3500 وظيفة مرجح تأمينها حتى اآلن، فإن نقل العمليات يمكن 
أن يؤدي إلى تأمين 20 ألف وظيفة غير مباشرة في العاصمة الفرنسية، بحسب 

ميستراليه.

 وزير املالية الفرنسي: كأس العالم جيدة لنمو االقتصاد »بريكست« سيؤمن 3500 وظيفة مصرفية لباريس
الفرنسي، برونو لومير، إن  المالية  قال وزير 
العالم  كأس  في  الوطني  المنتخب  انتصارات 
المسابقة  نهائي  إلى  ووصوله  القدم،  لكرة 
المقامة في روسيا، يجب بصفة عامة أن تترك 

أثرًا إيجابيًا على نمو اقتصاد البالد.
بالتلفزيون  الثانية  القناة  لومير  وأبلغ 
إضافية  تفاصيل  دون  األربعاء  أمس  الفرنسي، 

»هذا جيد للنمو«.
االقتصاد  نمو  فــي  تباطؤ  أخــيــرًا  ــدث  وح

منطقة  في  اقتصاد  أكبر  ثاني  وهو  الفرنسي، 
الرئيس  فوز  عقب  انتعاش  فترة  بعد  اليورو، 
في  باالنتخابات  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 

مايو من العام الماضي.
وحققت فرنسا الفوز على بلجيكا تحت أنظار 
ماكرون الذي تراجعت شعبيته في استطالعات 
كأس  طريق  عن  التعافي  في  وسيأمل  الــرأي، 
غرفة  إلى  الفرنسي  الرئيس  وتوجه  العالم. 

الالعبين بعد المباراة.

السعر بالدوالرنوع الخام

73.5برنت

76.90غرب تكساس

75.08دبي

75.23سلة أوبك

75.23أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

2018 11 يوليو   * أسعار األربعاء 
<  برونو لومير 

<  سبائك ذهب في جنوب أفريقيا )أرشيفية: رويترز( 

<   ناقلة نفط في ميناء السدرة الليبي )شركة الخليج العربي للنفط( 

<  أوراق نقد من اليوان الصيني في بنك ببكين - رويترز 

تراجع الذهب مع ارتفاع 
الدوالر مقابل اليوان

 إثر تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية

.. وانخفاض اليوان والدوالر االسترالي

انخفضت أسعار الذهب أمس األربعاء في الوقت الذي زاد فيه 
المتحدة  الواليات  اليوان الصيني، بعد أن هددت  الدوالر مقابل 
إضافية على سلع صينية، مما تسبب في تصاعد  بفرض رسوم 

توترات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
الصين، مهددة  مع  التجاري  نزاعها  حدة  ترامب  إدارة  وزادت 
بفرص رسوم بنسبة %10 على واردات صينية بقيمة 200 مليار 

دوالر.
 %  25 نسبتها  رسوما  واشنطن  فرضت  أن  بعد  النبأ  هذا  جاء 
على واردات صينية بقيمة 34 مليار دوالر األسبوع الماضي. وردت 
بكين على الفور بفرض رسوم مماثلة على سلع أمريكية بنفس 

القيمة تستوردها الصين.
وفي المعامالت الفورية انخفض الذهب %0.3 إلى 1251.43 
المعدن  بلغ  السابقة  الجلسة  وفي  )األونصة(.  لألوقية  دوالر 
1246.81 دوالر لألوقية.  أدنى مستوى في أسبوع عند  النفيس 
أغسطس  تسليم  اآلجلة  األمريكية  العقود  في  الذهب  وهبط 

%0.3 إلى 1252.30 دوالر لألوقية.
 6.6918 إلى  الخارجية  األسواق  في  الصيني  اليوان  وهبط 
للدوالر، ليتراجع أكثر من 0.5 % بالمقارنة مع مستوياته في أواخر 
التعامالت األميركية وليقترب من أدنى مستوى في 11 شهرا عند 

6.7344، الذي المسه في الثالث من يوليو.
حائزي  على  الذهب  تكلفة  األميركية  العملة  ارتفاع  ويزيد 
العمالت األخرى غير الدوالر المقوم به المعدن النفيس. وبالنسبة 
للمعادن النفيسة األخرى تراجعت الفضة 0.8 % إلى 15.92 دوالر 
لألوقية وهبط البالتين 0.5 % إلى 837.70 دوالر لألوقية. وفي 
المعدنان ألدنى مستوياتهما  انخفاض  الجلسة  من  وقت سابق 

منذ الثالث من يوليو.
وانخفض البالديوم 0.4 % إلى 938.03 دوالر لألوقية بعد أن 

هبط ألدنى مستوى في أسبوعين عند 934.35 دوالر.

تراجع اليوان الصيني صوب أدنى مستوى في 11 شهرا وانخفض 
الدوالر األسترالي يوم األربعاء بعدما هددت إدارة الرئيس األميركي 
دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة %10 على واردات صينية 

إضافية قيمتها 200 مليار دوالر في ظل النزاع التجاري المتصاعد.
العملتين  على  يذكر  تغير  يطرأ  لم  إنه  »رويترز«  وكالة  وقالت 
العملة الموحدة  األكثر تداوال، الدوالر األميركي واليورو، وإن كانت 
هي األضعف أداء، بينما استقر الين الياباني مما يشير إلى أن أسواق 

العملة األوسع نطاقا لم تبد سوى رد فعل محدود.
وتراجع اليوان في األسواق الخارجية ليجري تداوله عند 6.6918 
الثالثاء  %0.5 عن معامالت  أكثر من  بانخفاض  الدوالر  يوان مقابل 
الذي  يوان   6.7344 البالغ  11 شهرا  أدنى مستوى في  ليقترب من 

سجله في الثالث من يوليو.
ونزل الدوالر األسترالي %0.7 إلى 0.7404 دوالر أميركي من أعلى 
كان  الذي  أميركي،  دوالر   0.7484 البالغ  األسبوع  هذا  له  مستوى 
»رويترز«.  وكالة  أسابيع، حسب  ثالثة  أكثر من  في  أعلى مستوياته 
وانخفض اليورو %0.1 إلى 1.1731 دوالر أميركي بينما سجل مؤشر 

الدوالر ارتفاعا طفيفا إلى 94.201.
وارتفع الين في المعامالت اآلسيوية لكنه تراجع من جديد واستقر 
في  مستوى  أعلى  الدوالر  وسجل  ين.   111.03 عند  الدوالر  مقابل 

سبعة أسابيع عند 111.355 ين الثالثاء.
واستقر الجنيه االسترليني عند 1.3272 دوالر في معامالت أمس 
األربعاء، بعد أنباء عن أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي حظيت بدعم من 
شهدتها  استقاالت  بعد  األسواق  تهدئة  في  ساهم  مما  كبار  وزراء 

الحكومة في وقت سابق من األسبوع الحالي.
ليصل   0.2% األميركي  نظيره  مقابل  الكندي  الدوالر  وانخفض 
لسعر  متوقع  رفع  قبيل  كندي  دوالر   1.3137 إلى  اإلميركي  الدوالر 

الفائدة من بنك كندا المركزي.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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توقعات »باركليز« ألسعار السلع األولية

71 دوالرا متوسط سعر خام برنت وغرب تكساس خالل 2019

عدلت مؤسسة »باركليز« ألبحاث السلع 
األولية توقعاتها ألسعار النفط في النصف 
للبرميل،  73 دوالرًا  إلى   2018 الثاني من 
تقديرات  إلى  التوقعات  مراجعة  وفسرت 

بخفض اإلمدادات من ليبيا وإيران.
ورفعت توقعات السعر للعام 2019 إلى 
71 دوالرًا من 65 دوالرًا، متوقعة أن يبلغ 
تكساس  غرب  وخام  برنت  سعر  متوسط 
دوالرًا  و65  للبرميل  دوالرًا   71 الوسيط 

للبرميل على التوالي خالل العام المقبل.
فرق  انكماش  إلى  »باركليز«  أشار  كما 
السعر بين غرب تكساس وبرنت خارج دول 
»أوبك«، لكنه سيعاود االتساع قرب نهاية 

العام إلى 7.50 دوالر في الربع األخير.
وخلص استطالع أجرته وكالة »رويترز« 
النفط  أسعار  أن  إلى  الماضي  الشهر 
العامين  خالل  يبدو  ما  على  قوية  ستبقى 
إمدادات  تعطل  بفعل  والمقبل،  الجاري 
النفط، في الوقت الذي ستعجز فيه كميات 
»منظمة  ستنتجها  التي  اإلضافية  الخام 
األقطار المصدرة للنفط« )أوبك( عن تلبية 

الطلب المتزايد.
وتوقع المسح الذي شمل 35 من خبراء 
خام  سعر  يبلغ  أن  والمحللين  االقتصاد 
القياس العالمي مزيج برنت في المتوسط 
الحالي،  العام  للبرميل خالل  72.58 دوالر 
الشهر  بتوقعات  مقارنة  سنتًا   90 بزيادة 
للبرميل،  دوالر   71.68 البالغة  السابق 
دوالر   71.15 البالغ  بالمتوسط  ومقارنة 

للبرميل منذ بداية العام الحالي.
سعر  يبلغ  أن  الشهري  المسح  وتوقع 
 66.79 األميركي  للخام  اآلجلة  العقود 
العام  خالل  المتوسط  في  للبرميل  دوالر 
الحالي، مقارنة بالتوقع البالغ 66.47 دوالر 

الشهر الماضي.
لدى  األولية  السلع  أبحاث  رئيس  وقال 

<  منشآت نفطية في روسيا االتحادية

شالينبرغير:  فرانك  دبليو«  بي  بي  »إل 
»عجز المعروض في سوق النفط سيستمر، 
وأتوقع أن تزيد أوبك اإلنتاج ما بين 600 
و800 ألف برميل يوميًا حتى نهاية العام، 
ولن يكون هذا كافيًا لمكافأة زيادة الطلب 
إيران  مثل  دول  في  اإلنتاج  وانخفاض 

وفنزويال«.
إلى  ستعود  أنها  المنظمة  وأعلنت 
بتخفيضات   100% بنسبة  امتثال  مستوى 
اإلنتاج المتفق عليها في السابق بعد أشهر 
من خفض زائد لإلنتاج ألسباب من بينها 

تعطيالت غير مخططة.
تواجه  العالمية  النفط  أسواق  وتبقى 
شحًا في اإلمدادات مع توقفات غير مخططة 
في  وتعطاًل  وفنزويال  ليبيا  من  للتدفقات 
أسواق  في  سلبًا  التأثير  في  تسبب  كندا 

أميركا الشمالية على وجه الخصوص.
وحدة  لدى  المحللة  وقالت 
»إيكونوميست أنتليجنس« كايلين بيرش: 
الجيوسياسية  المخاطر  من  عدد  »هناك 
العالمية«،  اآلفاق  على  تضغط  األخرى 
األسعار  أكبر في  أثر  لها  أن يكون  مرجحة 
كانت  حين  الماضية،  بالسنوات  مقارنة 

مخزونات النفط عند مستوى مريح«.
األميركية  العقوبات  تطبيق  ويهدد 
اإلمدادات  المقبل  نوفمبر  في  إيران  على 
العالمية، وقد تؤثر التوترات التجارية بين 
أخرى  ومناطق  والصين  المتحدة  الواليات 

أيضًا في إمدادات النفط.
الطلب  نمو  يبقى  أن  المرجح  ومن 
محللو  ويتوقع  قويًا،  النفط  على  اآلسيوي 
القطاع أن يزيد بين 800 و900 ألف برميل 
والمقبل.  الحالي  العامين  خالل  يوميًا 
المتخصصة  االقتصادية  الخبيرة  وقالت 
»إنتيسا  لدى  األولية  السلع  أسواق  في 
سان باولو« في ميالنو دانييال كورسيني: 
»التهديد بفرض رسوم على واردات النفط 
األميركية من قبل الصين قد يغير تدفقات 

النفط المعتادة الموسمية«.

1.88 مليار دوالر تقديرات خسائر وقف التصدير

»الهالل النفطي« تغادر »القوة القاهرة« والحريقة يبدأ  تحميل مليون برميل

وضع قرار المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس رفع 
رأس  موانئ  في  التصدير  واستئناف  القاهرة  القوة  حالة 
حدًا  األربعاء،  والحريقة صباح  والزويتينة  والسدرة  النوف 
بنحو  تقدر  والغاز  النفط  قطاع  تكبدها  كبيرة  لخسائر 

1.88 مليار دوالر.
المرتبطة  اليومية  اإليرادات  خسائر  المؤسسة  وتقدر 
الطبيعي  والغاز  والمكثفات  الخام  النفط  إنتاج  بإيقاف 
28 يومًا منذ  67.4 مليون دوالر، في أزمة امتدت  بمبلغ 
14 يونيو الماضي مع بدء هجوم قوات إبراهيم الجضران 
خسائر  يعني  الذي  األمر  النفطي،  الهالل  موانئ  على 

تصل إلى مليار و887 مليون دوالر.
النفطية  الموانئ  من  التصدير  استئناف  حفتر  وقرر 
المؤسسة  أعلنت  ثم  ومن  األربــعــاء،  الهالل  بمنطقة 
دعوة  على  معطوفًا  القاهرة،  القوة  رفع  للنفط  الوطنية 
لإليرادات  العادل  التوزيع  حــول  وطني  حــوار  لجلسة 

النفطية.
بميناء  مسؤول  عن  »رويترز«  وكالة  نقلت  ذلك  إلى 
الحريقة قوله إن ناقلة مُـنعت من التحميل بالميناء على 
لتحميل  المرفأ؛  األربعاء،  أمس  دخلت،  أسبوعين  مدى 

مليون برميل من الخام.
اليونانية  الناقلة  أن  لـ»الوسط«  مصدر  ــح  وأوض
حوض  إلى  أمس  ظهر  دخلت   »MARAL HOMER«
الميناء النفطي »بعد أن وصلت برقية رسمية من القائد 
للناقلة  بالسماح  النفطية  المنشآت  حرس  إلى  العام 

بالدخول لتحميل النفط الخام«.
بعض  إلنهاء  التنسيق  »يجري  أنه  المصدر  وأضــاف 
اإلجراءات المطلوبة من الناقلة، وتحميلها بالنفط الخام 
التي  الشحنة  أن  إلى  مساء، مشيرًا  التاسعة  الساعة  عند 

ستحملها الناقلة مصدرة إلى الصين«.
الحريقة  ميناء  خزانات  أن  إلى  نفسه  المصدر  وأشار 
السلطات  دعا  مما  بالخام،  بالكامل«  »مليئة  النفطي 
المسؤولة في حقلي السرير ومسلة إلى تقليص اإلنتاج، 

3 ماليين ونصف  يقارب  ما  بها  الميناء  أن خزانات  الفتًا 
الوطنية  المؤسسة  وأعلنت  الخام.  النفط  من  برميل 
حالة  رفع  أمس،  صباح  طرابلس،  العاصمة  في  للنفط 
إيذانًا  النفطية  والموانئ  بالحقول  القاهرة  القوة 
باستئناف عمليات التصدير التي توقفت لمدة أسبوعين، 
الليبي  الوطني  للجيش  العامة  القيادة  تــأذن  أن  قبل 

باستئناف العمليات بالموانئ.
مصطفى  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  رئيس  وكان 
المالية  ووزارة  المسؤولة  السلطات  كّل  دعا  اهلل،  صنع 
العامة  والنفقات  الميزانيات  لنشر  المركزي  والمصرف 
كل  رصد  من  الليبيين  كل  يتمكن  حتى  بالتفصيل، 
متعهدًا  النفطية،  ثروتهم  من  إنفاقه  يتم  دينار 
لتعزيز  األخرى  المعنية  الوطنية  الجهات  مع  »بالعمل 
الشفافية وحل هذه األزمة، وذلك خدمة لمصالح جميع 

المواطنين«.

خيوطها  بدأت  ألزمة  حدًا  لتضع  االنفراجة  تلك  جاءت 
أن  بعد  وتحديدًا  الماضي،  يونيو  من   26 في  األولــى 
استعادت قوات الجيش المنطقة، ومن ثم أعلنت القيادة 
النفط  مؤسسة  إلى  النفطية  المنشآت  تسليم  العامة 
المؤسسة  رفضته  ما  وهو  الموقتة،  للحكومة  التابعة 
واضحًا  تجاوزًا  واعتبرته  طرابلس  في  للنفط  الوطنية 
والقانون  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  لقرارات 

الليبي المحلي وقانون العقوبات«.
العامة  القيادة  قرار  جاء  ودولية  محلية  جهود  وبعد 
رسالة  أبرزها  من  كان  الموانئ  عبر  التصدير  بعودة 
الليبي  الشعب  إلى  اهلل  صنع  مصطفى  من  مسجلة 
العامة  القيادة  خاللها  دعا  النفط،  بقطاع  والعاملين 
النفطية  والمنشآت  الموانئ  تسليم  إلــى  للجيش 
إنها  قال  التي  طرابلس،  في  للمؤسسة  الشرق  في 

الليبي نفسه«. القانون  القطاع وفق  »المسؤولة عن 

المشير  للجيش  العام  القائد  إلــى  حديثه  ووجــه 
به  يمر  الذي  اإلحباط  شعور  »أقدر  قائاًل:  حفتر،  خليفة 
إلى  إشارة  في  كافة«  الليبيين  مثل  مثله  حفتر  السيد 
إلى  ونوه  النفطية.  الثروة  توزيع  عدالة  عن  الحديث 
لم  ومتهالكة  قديمة  النفطية  الموانئ  »منشآت  أن 
منطقة  وفي   ...1961 منذ  تعمل  فهي  تتحمل  تعد 
يتبق  لم  نفطيًا  خزانًا   13 بها  يوجد  التي  النوف  رأس 
خزانان  احترق  فقد  فقط...  خزانات  أربعة  غير  منها 
خالل  أصيب  والباقي  األخــيــر،  الجضران  هجوم  في 

الماضية«. الصراعات 
كما كان تحذير صنع اهلل من عواقب استمرار إغالق 
تحقيق  إلى  ليبيا  فيه  تحتاج  الذي  الوقت  في  النفط 
اإلنتاج  أن  إلى  مشيرًا  الدخل،  في  أعلى  معدالت  أي 
قد  كان  أن  بعد  يوميًا،  برميل  ألف   527 إلى  انخفض 

1.28 مليون برميل يوميًا. وصل إلى 

بنغازي، طرابلس - الوسط

بنجالورو )الهند( ـ رويترز

لندن ــ وكاالت

توقعات بعودة 700 ألف برميل يوميا لألسواق

استئناف التصدير من املوانئ الليبية يدفع أسعار النفط إلى التراجع
جورنال«  ستريت  »وول  جريدة  قالت 
العالمية  النفط  خام  أسعار  إن  األميركية 
تراجعت في تعامالت، أمس األربعاء، بعد 
إعالن ليبيا استئناف أنشطة التصدير من 
القوة  حالة  ورفع  النفطي،  الهالل  موانئ 
 700 حوالي  لعودة  يمهد  مما  القاهرة، 

ألف برميل يوميًا إلى األسواق.
وتراجع خام برنت القياسي %2.5، إلى 

76.89 دوالر للبرميل في تعامالت لندن، 
تكساس  غرب  خام  ــداول  ت جرى  بينما 
عند   1% منخفضًا  نيويورك  في  الوسيط 

73.37 دوالر للبرميل.
في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وكانت 
القاهرة  القوة  حالة  رفع  أعلنت  طرابلس 
والسدرة  النــوف  رأس  موانئ  على  من 
والزويتينة والحريقة بعد أن تم تسلمها 
الطريق  يمهد  مما  األربعاء،  أمس  صباح 
الكاملة  اإلنتاجية  الطاقة  استئناف  أمام 

لليبيا.
»ريستاد  مجموعة  رئيس  نائب  وقال 
ــة، بــجــورنــار  ــاري ــش ــت إيــنــيــرجــي« االس
القوة  رفع  عن  »اإلعالن  إن  تونهاوغن، 
ساهم  الليبية  الموانئ  على  من  القاهرة 
بشكل كبير في تراجع األسعار«، متوقعًا 
عودة حوالي 700 ألف برميل يوميًا من 

الخام لألسواق العالمية.
الليبي  »الوضع  إن  تونهاوغن  وقال 
ويمثل  الراهن،  الوقت  في  للغاية  حرج 

الجيوسياسي«،  الصعيد  على  تحديًا 
من  مزيد  ــدوث  ح خطر  أن  إلــى  الفــتًــا 
يزال  ال  اإلنــتــاج  وتعطل  االضــطــرابــات 

قائمًا.
العالمي،  القياس  خام  برنت،  وكانت 
إلى  ارتــفــاعًــا  األســبــوع  هــذا  قــد شهد 
ســنــوات،  ثــالث  خــالل  مستوى  أعــلــى 
وكندا  ليبيا  في  اإلنتاج  اضطراب  نتيجة 

والنرويج.
سوق  في  المؤثرة  العوامل  بين  ومن 

بين  المتصاعد  التوتر  عالميًا،  النفط 
الصين والواليات المتحدة، بعد أن هدد 
بفرض  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
إضافية،  واردات  على  جديدة  ــوم  رس
التي تعتبر ثاني  والمخاوف من رد بكين 
األميركي  النفط  لخام  مستورد  أكبر 
وفق  الجاري،  العام  من  األول  الربع  في 
بيانات هيئة معلومات الطاقة األميركية. 
أي رسوم  الصين  وحتى اآلن، لم تفرض 

جمركية بحق الخام األميركي.

القاهرة – ترجمة: هبة هشام

اكتشاف نفطي جديد لـ »إيني« في صحراء مصر الغربية
اإلثنين،  بمصر،  نفطيًا  اكتشافًا  اإليطالية  »إيني«  أعلنت شركة 
في منطقة جنوب غرب مليحة في الصحراء الغربية المصرية، على 

بعد نحو 130 كم شمال واحة سيوة.
الثانية  االستكشافية  البئر  حفر  إن  بيان،  في  الشركة،  وقالت 
تم  حيث  مترًا،   4523 عمق  على  جرى   )SWM B1-X( المسماة 

العثور على احتياطات عمقها 35 مترًا صافيًا من الزيت الخفيف.
 ،)SWM A2-X( وتبعد البئر الجديدة نحو 7 كيلومترات عن بئر

أول اكتشاف لـ»إيني« في المنطقة.
الموجودة  النفط  احتياطات  بيانها حجم  في  »إيني«  تذكر  ولم 
شركتها  خالل  من  تمتلك  التي  مليحة  غرب  جنوب  منطقة  في 

»أيوك« رخصة التنقيب فيها بنسبة 100%.
عن   2015 أغسطس  في  أعلنت  اإليطالية  الشركة  وكانت 

على  المتوسط  البحر  في  الطبيعي  الغاز  أكبر حقول  حقل »ظهر«، 
اإلطالق، المكتشف في منطقة امتياز التنقيب عن الغاز »شروق«.

شهر  منتصف  في  العمالق  الحقل  من  اإلنتاج  مصر  وبدأت 
ديسمبر الماضي، ووصل إنتاجها منه حاليًا إلى نحو 1.2 مليار قدم 
مكعبة يوميًا من الغاز، ومن المقرر أن يصل إلى نحو 1.8 مليار قدم 

مكعبة يوميًا قبل نهاية العام الجاري.
وتقدر احتياطات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، 

بما يوازي %135 من احتياطات مصر من الخام.
 ،1954 العام  منذ  مصر  في  تعمل  »إيني«  شركة  أن  إلى  يشار 
ويبلغ إنتاجها حاليًا نحو 300 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا، 
ويتوقع أن ينمو هذا اإلنتاج خالل العام الجاري، بفضل زيادة حقل 

»ظهر«.

القاهرة - الوسط
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لست أفهم كيف نكون »خير أمة« ونحن في أسفل 
درك الحضارة. هل تعنى الخيرية مجرد انتمائنا إلى 

اإلسالم؟

أحمد معيوف

التخلف  أسباب  وعوا  الفكرية–قد  مذاهبهم  في  اإلسالميين  من  النهضة–وجلهم  جيل  مفكرو  كان  إذا 
بداية من جمال الدين األفغاني الذي دعا إلى الجمع بين األصالة واإلبداع، وتلميذه محمد عبده الذي 
الرحمن  وعبد  ذلك،  من  والتعليم  والتربية  والعلم  الفكر  تحرير  إلى  ودعا  والتقليد  االتباع  وجه  في  ثار 
الكواكبي الذي اهتدى إلى علة التخلف ونسبها إلى االستبداد السياسي، ومحمد إقبال الذي حاول أن يعيد 
بناء الفلسفة اإلسالمية معتمدا على التراث الفلسفي في اإلسالم وعلى التطورات في ميادين المعرفة 
اإلنسانية، ومالك بن نبي الذي يرى في تصفية األفكار الميتة وتنقية األفكار المميتة األساس األول ألية 

نهضة حقة، فإن جيل النكبات كان بعيد كل البعد عن هذا الفهم.
لقد وعى جيل النهضة لحد كبير أسباب التخلف وأسس فقه محاربته والخروج منه، إال أن جيلنا من 
اإلسالميين واإلسالمويين لم يستوعبوا طرح رواد النهضة، لذلك كان سؤالهم أشد بؤسا وأكثر إمعانا 
في الذات المنغلقة، وكان سؤالهم رهين سياج االنغالق األيدولوجي يفتقد إلى فهم المعاني والمقاصد. 
فلست أفهم كيف نكون »خير أمة« ونحن في أسفل درك الحضارة. هل تعنى الخيرية مجرد انتمائنا إلى 
الشرائع  بها  نادت  التي  اإلنسانية  الحضارة  قيم  وتكريس  الخيرية  بمقومات  قيامنا  تعني  أم  اإلسالم؟ 
السماوية؟ لعلي أسمح لنفسي أن أتجرأ وأتساءل عن حقيقة ما نسميه الحضارة اإلسالمية )!(: هل هي 
حضارة أمة ما تعني التوسع الجغرافي لهذه األمة في أصقاع األرض؟، أم أنها تعني اإلسهامات الفكرية 

والمادية لتلك األمة وما تضيفه للتراث اإلنساني؟.
القديمة  الحضارات  كل  حول  تصوراتنا  بعض  يغير  قد  ألنه  ومخيف،  مرعب  السؤال  هذا  الحقيقة 
والمعاصرة. فالتوسع الجغرافي هو أحد أهم مؤشرات الحضارة وسمة من سماتها، وكل حضارة تتكون 
الشعوب  واستعمار  اإلقليمي،  محيطها  خارج  واالمتداد  الجغرافي  التوسع  إلى  إليه  تسعى  فيما  تسعى 
األمم  تفرض  أن  الضروري  من  وليس  هيمنتها.  لفرض  كحجج  تقدمها  كثيرة  مبرارت  تحت  األخرى 
المنتصرة قيمها الحضارية على األمم المهزومة، بل عملية انتقال قيم األمم الغالبة وقبولها من قبل 
األمم المهزومة هي عملية نفسية يفرضها أمران: أولهما االنبهار بالغالب باعتباره غالبا، وثانيا االنبهار 

بالقيم التي يعتنقها.
وإذا تناولنا الحضارة األسالمية: فهل نعني بها اإلرث العلمي والفكري الذي ساهمت به اإلمبراطورية 
اإلسالمي  الدين  بين  نفصل  أن  نستطيع  هل  اإلسالمي؟.  الدين  هو  أم  العالمي  التراث  في  األسالمية 
هذين  في  البحث  الحقيقة  الدين؟  لهذا  كإرهاصات  نتج  حضاري  كناتج  اإلسالمي  الفكر  وبين  كعقيدة 
السؤالين سيجرنا إلى رؤية بصيص من النور في فهم هذا االنحطاط الذي وصلنا إليه. ألنه بالفعل تم 
في القرن الرابع للهجري ... حسب ما يذكر العديد من المفكرين اإلسالميين ... االنفصام بين الدين 
المسلم. ولست  الفكر  الذي نتج عن تحرير  العلم  الكهنوت، وانفصل عن  لباس  الدين  والعلم، وارتدى 
أقصد هنا الدين المنزل الذي أرسل اهلل به االنبياء، وإنما فهم الناس لهذا الدين، أقصد الدين والعلم 

كنتاج بشري.
وقد  الدين،  تعاليم هذا  وعلى  اإلسالم  وتربوا في حضن  نشئو  اإلنساني  الفكر  أعالم  الكثيرون من 
نكتفي باألسماء الالمعة في سماء العلم كابن حيان وابن المقفع والكندي والخوارزمي في القرن الثاني 
وابن  سينا  وابن  والبيروني  الثالث،  القرن  علماء  من  واألصفهاني  والفارابي  والرازي  والطبرى  للهجرة، 
غيرهم من  والكثيرون  الخامس،  القرن  علماء  والغزالي من  رشد  وابن  الرابع،  القرن  علماء  الهيثم من 
أن  المفارقة  هؤالء.  نبوغ  أنتجه  بما  البشرية  فيها  ازدهرت  التي  للهجرة  األولى  األربعة  القرون  علماء 
المسلمين يفتخرون بإنتاج هؤالء ويعتبرونه إسهاما من إسهامات الحضارة اإلسالمية التي بنيت على 
أطاللها حضارة الغرب الحديثة، إال أنهم في نفس الوقت يتنكرون لصناعها، بل وصل األمر أن كفروا 
هؤالء النوابغ الذين أسسو لهذه الحضارة، وال نبالغ إذا شئنا أن نقارن بين األحكام الجائرة التي صدرت 
في حق هؤالء المنارات من قبل الكهنوت الديني والسياسي حينذاك، وبين أحكام محاكم التفتيش في 

أوربا أثناء عصور انحطاطها.
فعلى سبيل المثال ال الحصر، كفرت محاكم التفتيش الراهب البولندي كوبرنكس ألنه صاغ نظرية 
عن  دافع  ألنه  غاليليو  اإليطالي  الكاتوليكي  القسيس  وكفرت  حولها،  األرض  ودوران  الشمس  مركزية 
نظرية كوبرنكس التي تتعارض مع تفسير الكنيسة للكتاب المقدس، وكفرت نيوتن وديكارت وفولتير 
فقد  والسياسي،  الديني  بشقيه  اإلسالمي  للـ«الكهنوت«  بالنسبة  الشأن  كذلك  كتبهم.  قراءة  وحرمت 
اتهم الطبرى مفسر القران الكريم باإللحاد من قبل الحنابلة حين غفل ذكر اإلمام أحمد في مصنفاته، 
ونكر قولهم بجلوس اهلل على العرش، وتعرض للمضايقة منهم حتى مات أو ربما قتل، وكفر ابن سينا 

والكندي والفارابي، وحرقت كتب الغزالي وابن رشد، وقطعت
أوصال ابن المقفع وشويت أمامه قبل أن يفارق الحياة. وفي حين رفع المأمون والمعتصم فكر المعتزلة 
واضطهد األشاعرة قام المتوكل باضطهاد المعتزلة والتشيع لألشعرية. وربما ال يفكر المسلمون الذين 
هذه  أزاحت  أن  إنسانية  كحضارة  قيمتها  تفقد  اإلسالمية  الحضارة  ان  اإلسالمية  بالحضارة  يتغنون 
الكواكب المشرقة وإنتاجهم الفكري من سمائها، فالدين من صنع اهلل وليس لنا يد في إنتاجه، لكن 

الحضارة من صنع اإلنسان ولنا كل الحق أن نفتخر بمن ساهم فيها.

وداًعا أوفنايت الكوني..صمت وصحراء وبحر

- أوفنايت كان ذلك القديس الصامت، املسكون 
بالقربان والهدى، ولكنه لم ينطق

سعاد الوحيدي

التكّيف الليبي وتكييفه
طرف الخدمة العامة إلى قسم الصادر والوارد بكلية الزراعة، 
وحيل بينه وبين مهنته السابقة مودياًل في محالت المبروك 
التي  طرابلس،  العاصمة  قلب  في  الرجالية  للمالبس  الراقية 
استغاللية  ظاهرة  واعتبارها  التجارة  إلغاء  بقانون  إقفالها  تم 
في ليبيا عام 1979. تمضي أشهر ويلتقيه في نفس المكان 
والطابور، عرفه من صوته إذ ناداه فلم يلحظه لغرابة ملبسه 
مطاط  وحذاء  متسخة،  رمادية  شُغل  عفريتة  يرتدي  كان  إذ 
وقد  رأسه،  على  ترتاح  ليبية  وطاقية  ركبتيه،  إلى  يمتد  لزجا 
تنفيذ  بعد  الزراعة  بكلية  الطيور  بحضيرة  منتجًا  عاماًل  صار 
فخير  طالبها«.  يخدمها  »الجامعة  األخضر:  الكتاب  مقولة 
بين االستغناء عن خدمته وتحويله إلى مالك العطالة بأمانة 
موقع  إلى  طوعيًا!!  التحول  أو  االجتماعي  الضمان  أو  العمل، 

إنتاجي بالجامعة، فاختار المدجنة .
فيها  تم  ،التي   20 الـ  للقرن  الثمانينية  الليبية  الحقبة  في 
لتأسيس  ليبيا  في  الدولة  بنى  لضرب  المؤسسي  الشروع 
كان   ، اليوم  المُرّة  نتائجها  ليبيا  تحصد  التي  الفوضوية 
قسم  أن  العامة  النشر  منشأة  في  مسؤواًل  وكنت  لفتني  قد 
توريد الكتب الذي كان شبه معّطل عن العمل لسنوات بسبب 
باستيراد  له  اإليعاز  1973تم  عام  الثقافية  بالثورة  ماسمّي 
الالدولة«  »مجتمع  هو  للعربية  مترجم  ملفتة  بكمية  كتاب 
المبنية  أطروحته  كالستر،  بيار  الفرنسي  لألنتروبولوجي 
حسب إدعائه على دراسة ميدانية تقول »إن غياب الدولة عند 
فيها،  نقص  إلى  يعود  ال  لها  ورفضهم  البدائية  المجتمعات 
اكتمالها،  عدم  بسبب  أو  البشريّة  طفولة  تمّثل  ألنّها  أو 
بل  راشدة؛  غير  أو  الحجم  كبيرة  مجتمعات  ليست  ألنّها  أو 
ألنّها تحديدا ترفض الدولة في مفهومها الواسع، أي الدولة 
المعرّفة في أدنى صورها بأنّها عالقة سلطة«. العارف بليبيا 
الثورية 1969 ـ 1977 وليبيا الجماهيرية حتى سقوط النظام 
هي  القاتلة  األطروحة  هذه  أن  يعلم   ،  2011 شعبية  بثورة 
تقريبا  تغذيتها  وتعمّد  تغذاها،  التي  األيديولوجية  الوجبة 
ثالثة  عن  لمايزيد  الدكتاتور  النظام  رأس  الشعب  أفراد  لكل 
عقود وكرّس لها كتابه األخضر، وأرفقها بكتيبات شارحة في 
الدنيا  أطراف  شملت  بمؤتمرات  لها  وروّج  محاضرات  شكل 
أستاذ  أبرزهم  فيها  بالتأليف  وليبين  عربا  مؤلفين  كّلف  بل 
فكتب  أبودبوس  رجب  الليبي  المعاصرة  الفرنسية  الفلسفة 
بكتاب  ألحقه  الثالثة«  العالمية  النظرية  في  »محاضرات  له 
»في الحّل االشتراكي«. بل المادة الفكرية التي حشدّها من 
وغارودي  وماركوزة  لسارتر،  المتمركسة  الوجودية  الكتابات 
اللجان  في  القيادي  تلميذه  ألهمت  األناركيين  وكتابات 
اللجان  لنظرية  يؤسس  أن  القذافي  أبراهيم  أحمد  الثورية 
الثورية وهي أداة مسيّسة في يد النظام، في صورة حزب أو 

والتكيف  والتطبّع،  للطبيعة  النظرية  التوصيفات  سأتجاوز 
والمنافرة، ألن المقال يتعلق بالفعل المتعمّد لتغيير الطبيعة 
العسفي،  أو  العمدي  بالتكييف  اإلرادي  والتكيّف  بالتطبيع، 
ونباهة  المجتمعية،  الخبرة  واقع  من  الموضوع  وسأتناول 
مظهرية  موّصفًا  نفسي  من  وأبدأ  والمعايشة.  المالحظة 
بسبب  بغرابتها  أتكهّن  لم  التي  سلوكي،  وبدائية  لباسي 
تكون  أن  حرصت  التي  السفر  ثقافة  عن  سنوات   9 انقطاعي 
اهتمامات  تقصّدتها  محدّدة،  أوروبية  بلدان  إلى  متوجهة 
الثقافة. وأنا من ليبيا فبراير 1992 أمرق عبر مطار فرنكفورت 
الماجستير  حملة  من  ليبيا  طالبًا   200 شمل  بقرار  مبتعثًا 
الذين تعطل أغلبهم 10 سنوات عن إكمال دراستهم. اإليفاد 
كان ربما تحسّبا للحصار الجوي على دولة ليبيا المارقة الذي 
من  بقرار  ألمانيا  إلى  وصولي  من  شهر  بعد  تنفيذه  جرى 
وحيدًا  ألمانيا  واختياري  القرار،  فجئية  الدولي.  األمن  مجلس 
كان  ـ  عربية  بلدان  إلى  أغلبهم  توّجه  الذين  ـ  زمالئي  دون 
أضحت  الفلسفة،  أبستمولوجيا  في  الدكتوارة  درجة  لتحضير 

مع األيام وهمًا كالسراب.
أبتعد قلياًل عن استنكافي الترحال، ومعتادي الِحّل، وأسرد 
اإلنجليزية  اللغة  عّلمني  الذي  أستاذي  عن  األولى  حكايتين 
في  أراه  وأنا   ..1970 ـ   1969 الدراسي  العام  طرابلس  في 
قدميه  يجرجر  منتسبًا  طالبًا   1983 عام  التربية  كلية  فناء 
وسروال،  قميص  ليبية  وبدلة  لونه،  حائل  متهالك  بمداس 
طبية  ونظارّات  الزمن،  قماشها  أبلى  الصين،  في  مفصّلة 
وضاًء  كان  الذي  وجبينه  الساهمتين،  عينيه  تخفي  متهتكة 
صورته  لي  وتداعت  صُدمت،  الصلع.  رأســه  اكتسح  وقد 
يلتحف  أكسفورد،  في  تدريبه  من  للتوّ  قادمًا  لغة  معّلم 
حيث  للكعب،  ينزل  نصفه  من  المحزّم  الـ«ماكسي«  معطفه 
العنق  وباتجاه  الالمعة  مقدّمته  تبرز  المتين  الجلدي  حذاؤه 
ونظارة  الفراشة  عنق  ربطة  بها  تلتّف  أبيض  قميص  ياقة 
يده  في  يحمل  جويس،  جيمس  الروائي  بصورة  بعوينات 
بتثاقل حقيبة جلدية مُقسّمة بجيوب كل واحد منها يحتوي 
بكرات  ومعلقات  ملوّنة  وُكرات  طباشير  بيداغوجية:  وسيلة 
فيه  ليس  درسه  أن  والالفت  إيضاح.  وكراريس  وكتب  وصور 
كلمة من لغة الضاد بل لغة بصفاء أدبيات العهد الفيكثوري. 
التربية  علوم  أستاذ  رواية  تُجليها  األصعق.  التكيّف  صورة 
عمر الطويبي، جدّية مقالي ستختصر سرديتها الماتعة التي 
أضحكتنا بدموع من بكاء. أنه عند عودته من دراسته العليا 
خبره  الذي  القديم  جارهم  التقى   1983 عام  وفي  بأميركا؛ 
شابًّا وسيما أنيقَا في طابور المصرف بالجامعة؛ والذي تبيّن 
صورته بعد ألي إنسانًا متهدّما برثاتة ثياب معلم اإلنجليزية 
اآلنف الذكر وخصائصة. وقد تمّ نقله من سنوات للعمل من 

للقوانين  خاضعة  وغير  المعايير  من  منفلتة  عُصبة  باألحرى 
بكتيبيّه »التنظيم الثوري« و«الدولة والثورة«.

تواقتت  التي   2018 يونيو   14 النفطي  الهالل  أحــداث 
الوسط  صحيفة  في  مقالي  حسب  الليبية«  الحرائق  و«عيد 
التعويقات  من  سلسلة  في  حلقة  .تأتي   2018 يونيو.   24
والدول  المتحدة،  األمم  عليه  تلحّ  الذي  السياسي  للمسار 
الغربية النافذة مصالحها في القضية الليبية، لعقد انتخابات 
المؤسسية  االنقسامية  إنهاء  منها  يؤمل  ورئاسية  برلمانية 
أحدها  الدامية.   2014 أحداث  بعد  ما  ليبيا  في  والمجتمعية 
في  المتحدة  األمم  مندوبية  فيه  جمعت  الذي  تونس  مؤتمر 
شرق  في  القابع  البرلمان  الليبي  االنشقاق  مؤسستي  ليبيا 
دستوريًا  تتحدّد  لم  الذي  الدولة  ومجلس  عمل،  بدون  ليبيا 
المغاربي  الشأن  في  الكاتب  ليعمل.  ووظيفته  شرعيته، 
أن:  كاتبَا  ماوراءها  إلى  األكمة،  متجاوزًا  علق  الحدّاد،  محمد 
األكبر  الجزء  في  الدولة  ظاهرة  يعش  لم  الليبي  »المجتمع 
من تاريخه، لذلك تبدو قابلية التكيف مع حالة الالدولة لديه 
صغرى  تنظيمات  تنشأ  حيث  المناظرة،  المجتمعات  من  أكبر 
األمن.  وأبرزها  الدولة،  يعتبر عادة من وظائف  ما  تحّل محّل 
أن  يثبت  لكنه  والدراسة،  بالتأمل  جديرًا  يبدو  الوضع  هذا 
اليوم.  الليبيين  كحال  كئيب،  بائس  مجتمع  الالدولة  مجتمع 
)باألحرى  لدى  طوياًل  سادت  التي  دولة  بال  المجتمع  فنظرية 
على  شاهدًا  اليوم  ليبيا  في  تجد  االنتلجنسيا  تصوّر(  في 
تهافتها وفشلها. هذه النظرية دافع عنها الفوضويون، وحنّ 
القديمة،  المجتمعات  درسوا  الذين  االثنولوجيا  علماء  إليها 
في  التاريخ  نهاية  تصوّر  عندما  ماركس  كارل  واستبطنها 
على  كتب  وقد  الدولة.  إلى  يحتاج  ال  الطبقي  مجتمع  شكل 
القذافي  العقيد  عهد  في  مرة  مرتين:  يختبروها  أن  الليبيين 
التجربتين،  في  بائسًا  وضعهم  وكان  الثورة،  عهد  في  ومرة 

مع أنه اليوم أشدّ بؤسًا.
الثقافوي  التنظير  عن  البُعد  تتوّخى  إذ  مقالي  خالصة 
بعض  على  مستندًة  ترمي  فإنها  الــخــارج،  من  المسقط 
ووثائق  الساسة،  مذكرات  على  المعتمدة  القليلة  الكتابات 
الدولة  بمواصفات  استقلت  ليبيا  أن  إلى  الدولة،  أرشيف  من 
في  مرة  وآخر  مرة،  ألوّل  الليبيون  يحكمها  التي  الوطنية 
عام  العسكر  انقالب  وحتى   1951 ديسمبر  في24  التاريخ، 
بوعي  أدركناه  ما  وهو  الدولة،  شروط  فيها  توفرت   1969
المجلس  فعالية  بانتهاء   1977 عام  ومن  المبكر  الصبا 
العسكري، وبإعالن مايسمى بسلطة الشعب، التبس مفهوم 
الدولة بفوضى الالدولة بالمعنى األنتروبولوجي الذي حدّده 
م.  الكاتب  به  نعى  الذي  الثقافوي  وبالتوصيف  كالستر،  بيار 

الحداد المصير الليبي اليوم .

سأتجاوز التوصيفات النظرية للطبيعة والتطّبع، والتكيف واملنافرة، ألن املقال يتعلق بالفعل املتعّمد لتغيير 
الطبيعة بالتطبيع

هذا الوضع يبدو جديرًا بالتأمل والدراسة، لكنه يثبت أن مجتمع الالدولة مجتمع بائس كئيب، كحال الليبيني 
اليوم

نورالدين خليفة النمر

منصور رشيد الكيخيا شيخ قضايا االختفاء القسري )6( »الخطف واملتهم بتنفيذه«
يوم  القاهرة  مطار  إلى  الكيخيا  منصور  وصل 
29 نوفمبر1993 قادما من فرنسا بجواز سفر 
فتحي  إبراهيم  استقباله  في  وكان  جزائري، 
التحالف وأحد  عميش، وهو من أعضاء جبهة 
ومقيم  ثقته  ومحل  الكيخيا  منصور  تالميذ 
باإلسكندرية، وكان معه في استقبال منصور 
عمر جهان الفورتية، ونجيب علي بشر، وهما 
القاهرة. توجها  معارضان ليبيان مقيمان في 
السفير  فندق  إلى  واحــدة  سيارة  في  جميعا 
بميدان المساحة بالدقي، حيث تقرر أن يقيم 
منصور، وكذلك حيث ينعقد مؤتمر المنظمة 

العربية لحقوق اإلنسان.
كنت أحب أن يكون حضور منصور للمؤتمر 
السياسيين  السجناء  حقوق  يمثل  باعتباره 
لم يكن  ولكنه  القذافي،  الليبيين في سجون 
باعتباره  للمؤتمر  حضوره  كان  فلقد  كذلك، 
عضوا مؤسسا من ضمن الثمانية عشر عضوا 
الذين يمثلون الوطن العربي كله. وهنا أريد 
القذافي  كان  هل  وأتساءل:  قليال!  أقف  أن 
السجون  في  حينها  كانوا  بمن  بالزج  محقا 
أسماء  بروية  استعرضت  ولقد  والمعتقالت؟ 
وانتماءات السجناء واكتشفت أنهم لم يكونوا 
جميعا ذوي انتماءات حزبية سواء كانت محلية 

أم قومية.
البعث،  حــزب  مــن  سجناء  هــنــاك  كــان 
العرب،  القوميين  من  وآخرون  وماركسيون، 
عدد  وهو   106 بـ  يعرفون  كانوا  من  وهم 
سنة  عليهم  الحكم  تم  التي  الحركة  أعضاء 
على  وكان  الملكي،  النظام  زمن  في   1967
وكان  دبوب.  وعمر  العالم  مصطفى  رأسهم 
المسلمين،  اإلخوان  جماعة  أيضا،  بالسجن، 
وعدد من حزب التحرير اإلسالمي، أما التيارات 
في  إاّل  معروفة  تكن  لم  األخــرى  المتطرفة 
التكفير والهجرة، والدعوة  نطاق ضيق منها: 
 – ــوّاء  ح سعيد  اهلل–حــزب  وجند  والتبليغ، 
على  المؤثرة  بالقوة  يكونوا  لم  وجميعهم 

اإلطالق.
كان األمر يبدو وكأن القذافي في سباق مع 
السياسية،  األنشطة  لهذه  حد  لوضع  الزمن 
واأليدلوجي.  السياسي  معتقده  تخالف  التي 
كان  ليبيا  في  التطرف  لظهور  القذافي  فمنع 
سببا في استقرار البالد في عهده، وقد أحس 
واالنفالت  الديني  التطرف  بوطأة  الليبيون 
األمني، وعدم االستقرار السياسي واالجتماعي 
مشايخ  فتاوى  وصلت  ولقد  الحق.  وقت  في 

حياة  فــي  مسبوقا  يكن  لــم  حــدا  التطرف 
المجتمع  تكفر  الفتاوى  هذه  كانت  الليبيين. 
الكافر  المجتمع  أن  يعني  ــذا  وه بأكمله، 
حسب  حكمه  يكون  وبالتالي  مرتدا،  شرعا 
وقتله؛  عليه  الحد  إقامة  اإلسالمية  الشريعة 
خوله؟  ومن  المفتي؟  هو  من  السؤال:  وهنا 
ومن فوضه؟ بل كيف يجوز قتل المسلم بيد 

المسلم بدون ذنب؟
في أول أيام مؤتمر المنظمة العربية لحقوق 
المؤتمر  وقائع  أربكت  حادثة  وقعت  اإلنسان، 
ألمانة  منصور  السيد  أعلن  فقد  والمؤتمرين 
اإلنسان  بحقوق  الخاص  ملفه  أن  المؤتمر 
الليبي قد اختفى تماما من حجرته على الرغم 
عن  ناهيك  األمنية،  الفندق  إجـــراءات  من 
المتمثل في  بالفندق،  المكثف  األمني  الوضع 
جهاز أمن الدولة المصري الذي يرأس إدارته 
بحماية  مكلفا  كان  إذ  العادلي؛  حبيب  اللواء 
المؤتمر والمؤتمرين. كيف يختفى الملف من 
حجرة العضو منصور الكيخيا؟ ومن المستفيد 
المصري  األمن  هذا  وسط  الملف  اختفاء  من 
على  اإلجابة  بوصلة  إن  والمتمرس؟  المدرب 
هو  الليبي  النظام  أن  إلى  تشير  السؤال  هذا 
الوحيد المستفيد من ذلك، إن لم يكن بإخفاء 
الملف نهائيا، فعلى األقل بتصويره، ولتذهب 
من  الجحيم.  إلى  منصور  السيد  احتجاجات 
يستطيع أن يثبت ذلك ويدلل عليه، بالتأكيد 
رصدت  الفندق  ممرات  في  المراقبة  كاميرات 
من دخل غرفة منصور في غيابه، ولكن ال أحد 
لجأ إلى ذلك اإلجراء، خصوصا من بعد أن رجع 
الملف بقدرة قادر إلى مكانه بغرفة منصور من 
بعد ساعات من إعالن اختفائه. وانتهت األزمة 
أصبحوا  الجميع  ولكن  المؤتمر،  أربكت  التي 

مقتنعين أن الملف تم تصوير محتوياته!
نظر  الحادثة  هذه  تلفت  أن  يفترض  كان 
منصور وتنبهه بالخطر المحيط به. إن اختفاء 
الملف، وبالتأكيد تصويره دليل ال يقبل الشك 
الليبية تعبث بمن  المخابرات  أصابع  أن  على 
تريد وسط ذلك الحضور األمني المكثف، وأن 
عيونهم كعدسات المراقبة المزروعة في أرجاء 

الفندق.
األمن المصري، المتواجد بالفندق لم يتخذ 
سر  وما  الملف؟  كان  أين  توضح  إجراءات  أية 
بطبيعته  منصور  تجاوز  وكالعادة  اختفائه؟ 
المعهودة أهمية هذا الموضوع، ولم يتخذ أية 

إجراءات لتعزيز أمنه الشخصي وأمن وثائقه؟.

الليبي  الخارجي  ــن  األم جهاز  كــان  لقد 
متواجدا بقوة في بهو فندق السفير، وال نحتاج 
إلى تدليل لمعرفة سبب هذا التواجد بالقاهرة! 
اختطاف  تم  أنه  الحق،  وقت  في  علمت  لقد 
منصور من القاهرة، من العميد محمد سالم 
نعامة، وهو بالمناسبة صديقي ودفعتي، أثناء 
وجبة عشاء جمعتنا في طرابلس، أنه كان في 
القاهرة ومعه طقم حراسة متكامل منتظرين 
دخل  أن  بعد  إاّل  حينها  لهم  تحدد  لم  مهمة 
البشاري،  إبراهيم  الذي كان به  البيت اآلمن، 
السفير الليبي بالقاهرة، ولعله من المفيد أن 
عندما  البشاري  مكتب  مدير  كان  أنه  نعرف 
أحمد  يكن  ولم  الخارجي.  األمن  جهاز  ترأس 
القاهرة  في  لليبيا  سفيرا  وقتها  الدم  قداف 
وسائل  بعض  من  االفتراءات  تكررت  مثلما 

اإلعالم.
لم  والمنظمة  المصري،  واألمــن  منصور 
يستطيعوا تأمين منصور حيث تغيرت حراسته 
الدولة  أمــن  مباحث  جهاز  من  الشخصية 
أصبحت  التي  العامة،  المخابرات  جهاز  إلى 
ولم  الشخصي.  تأمينه  عن  المسئولة  هي 
متواجدون  وهم  زواره  وال  منصور،  ال  يالحظ 
الفندق  ضيوف  من  الهائل  العدد  بالفندق 
الذين يتحدثون باللهجة الليبية الطرابلسية. 
وبالمطاعم  بالبهو  الوقت  طوال  كانوا  لقد 
والصاالت! لقد كان تواجد األمن الليبي مكثفا 
بفندق السفير ولكن منصور لم ينتبه إلى أنه 
مخططا  هناك  أن  بباله  يخطر  ولم  مرصود، 

الختطافه.
طرابلس،  في  بذلك  القرار  اتخاذ  تم  لقد 
إدارة  مــن  جــديــد،  سفر  ــواز  ج تجهيز  وتــم 
باسم  ولكن  بصورته،  بطرابلس  الجوازات 
المرافق  الفريق  مع  الجواز  اسمه، ووصل  غير 
قدمت  مراسم  سيارات  وثالث  القاهرة،  إلى 
البشاري  محمد  إبراهيم  وكان  بنغازي.  من 
المدير السابق لجهاز األمن الخارجي، والسفير 
في  متواجدا  وكان  القاهرة،  في  وقتها  الليبي 
وجوده  لسبب  أحد  ينتبه  ولم  اآلمن.  البيت 
حينها في ذلك البيت! وفي من ينتظر؟. وكان 
ضيفا  ينتظر  السفير  بفندق  الكيخيا  منصور 
أحد  مع  يتحدث  ولم  للقائه.  ليبيا  من  قادما 
من أصدقائه الذين اعتذر منهم للقاء الضيف، 
ولم يذكر لهم اسمه، بل ولم يعرفوا إن كان 
ممن يبعثهم القذافي له، أم أنه أحد أقاربه أو 

معارفه. كل ذلك حدث في ليلة اختطافه.

أنه  النظام  يعلن  الموضوع  يغطى  ولكي 
أقنع هؤالء بالتخلي عن المعارضة المشبوهة 

والرجوع إلى أرض الوطن
الذي ينتظره منصور  هل كان هذا الضيف 
رفيقه السابق في المعارضة: »ي ن« نعم لقد 
تردد هذا االسم كثيرا، الذي ارتبط بعالقة مع 
عبد اهلل السنوسي، وإبراهيم البشاري، والذي 
القذافي  بها  اخترق  التي  العناصر،  أحد  يعد 
لقد  الوقت.  ذلــك  في  مصر  في  المعارضة 
بطرابلس  الكبير  الفندق  في  ن«  »ي  تواجد 
الدولة،  حساب  على  إقامته  وكانت  فترة 
الفندق محلين  له  أجر  وليس هذا فقط فلقد 
على  السنوسي  اهلل  عبد  وفرضه  تجاريين، 
شركة األسواق وقامت الشركة بفتح اعتمادات 
واستلم  للشركة  قدمها  لشركات  مستندية 
كان  أنه  كثيرا  تــردد  ولقد  منها.  عموالته 
باإلضافة لعمالته لنظام القذافي عميال لجهاز 
المعارضة  المصري وعينهم على  الدولة  أمن 

الليبية بالقاهرة.
المصرية  العامة  النيابة  إلى  استدعي  لقد 
لسماع أقواله في واقعة اختفاء منصور، ولكنه 
غادر القاهرة إلى تونس ومنها إلى طرابلس، 
باعتباره آخر شخص جلس مع منصور بفندق 
ينتظر  منصور  عمر جهان  ترك  فلقد  السفير، 
لم  بيته.  إلى  وذهب  ليبيا  من  القادم  ضيفه 
يكن الضيف سوى»ي ن« وهو لم يكن ضيفا 
عند  ثقة  محل  باعتباره  فقط  وسيطا  إنما 
أن  يعرف  منصور  كان  إن  أعرف  وال  منصور، 
يعرف  ما  مسمى  تحت  ليبيا  إلى  عاد  ن«  »ي 
أطلقها  التي  التسمية  وهي  بـ)التائبين(، 
التحقوا  الذين  األشخاص  كل  على  النظام 
بالمعارضة، وكانوا على عالقة بنظام القذافي 
أرغمتهم  أو أن ظروفهم  أو مخبرين،  كعمالء 
ال  أمورا  اكتشفوا  قد  يكونوا  أو  العودة،  على 

يعرفها أحد سواهم.
أنه  النظام  يعلن  الموضوع  يغطى  ولكي 
أقنع هؤالء بالتخلي عن المعارضة المشبوهة 
يقوم  أن  بعد  الوطن،  أرض  إلــى  والــرجــوع 
عليهم  التي  الديون  جميع  بتغطية  النظام 
بيوتا  ومنحهم  بالخارج،  تواجد-هم  طيلة 
ويسهل لهم سبل العيش في ليبيا. ولقد رجع 
وفقا لذلك بعض الفنانين وبعض المعارضين، 
وكمثال فقط على ذلك، صديقي عبد السالم 
بالتمر. في الحلقة القادمة سنتناول )التصفيات 

الجسدية(.

هل كان القذافي محقا بالزج بمن كانوا حينها في السجون واملعتقالت؟

كان األمر يبدو وكأن القذافي في سباق مع الزمن لوضع حد لهذه األنشطة السياسية، التي 
تخالف معتقده السياسي واأليدلوجي

رفيقي  رحيل  وقع  كان  بسيل من حمم،  الروح  ليغرق  منه،  فلذة  واقتطع  القلب  في  كخنجر غاص 
أوفنايت الكوني في قلب فجر هذا العيد.... )بعد أن نوى الصوم كالحالج أول الشهر، ولم يفطر، 
غادر  الرحمن(.  يدي  بين  مثله  العيد  يوم  إال  النورانية،  عارمة  مُطهرة  غيبوبة  استغرقته  وقد 
أوفنايت هذه األرض دون ضجيج، أوعتاب أوعناد.... في صمت الرهبان، وجالل التعبد. وفي رونق 

الصبح الصحراوي المبلل بالندى، كما كان مقامه هنا، إلى مقامه هناك.
الليل، وقد توارى عنا أوفنايت للثرى:  يواسي وجعي شقيقه، وشقيق روحي إبراهيم، في عتمة 
أتذكري ما قاله الشبلي عن الحالج بعد رحيله )لقد كنّا جميعًا على دين الحالج، لكنه انحاز هو 
للبوح، وكتمنا نحن ما في القلب سرًا كونيًا، أغلقنا عليه أهداب الروح(. أوفنايت كان ذلك القديس 

الصامت، المسكون بالقربان والهدى، ولكنه لم ينطق.
ما  ما كتبت كان هو ملهمه، كل  فإن كل  يفعل. مع ذلك  لم  لكنه  التيه،  بأسرار  أنا من نطق 
بالكون،  واإلنصهار  والوجع  والرحيل  العشق  وعن  أوالالهوت،  الفلسفة  عن  الصحراء،  عن  عرفته 
كل ما نحت روحي وأزهر قلبي، كل ما عشته من معنى...إنما تعلمته عنه. كان هو الروح، وكان 
المأل حولي....رحيله أوقعني في فراغ لن يتبدد إال بلقائه.)في زمن آخر ومقام آخر ووجودٍ غير هذا 

الوجود(.
صوت نحيب اِبراهيم عبر سماعة الهاتف )متأتي عن الطرف اآلخر من البحر المتوسط(، وهو 
يمتزج في أفق مفارق مع نحيب قلبي، حملني لجواب الحالج المصلوب، وهو يحتضر بالوجد لخالقه، 
عن سؤال صديقه ما التصوف يا حالج: إن »أهونه ما ترى«. وبدأ لي وجع رحيل أوفنايت في ذاك 
الفجر، قد تجسد في أم الحلق روحًا للتصوف. )عله أصعب معارج الروح أن تتخضب باألنين حتى 

الفجيعة(.
كان عصف الحنين للوطن قد أخذ يهدد جسدي المتهالك تحت وخز البُعاد والقطيعة.

يطل  الجميلة(،  )وزوجته  الكوني  اِبراهيم  أنفك  ما  لذا  المنفى،  أرصفة  على  وقد طال تشردي 
على  كان  مرة...  كل  مقاوم  بلهيب  القلب  ويشحن  »حالي«،  عني  ليسأل  الكون  أطراف  من  علي 
وعي بأن الروح قد تختار اإلبحار نحو الوطن، وتفارق ذاك الجسد المعذب على أرض نحت الغرباء 
فوقها مفردة »النوستلجي«. وكان يقول لي : )ال تبكِ على وطن أجدر به أن يُبكى عليك(. وأخذ 
يتوعدني برهة قبل الثورة، بأنه سيأخذني عنوة لرمال الصحراء، ألتمرغ فيها وأشبع بالوطن، حتى 

ال يغتالني الحنين.
الساعات  الوطن منذ  أتجذر وجدًا في  باريس، وجعلني  إلى  بالصحراء  أتى لي  أوفنايت هو من 
األولى للثورة. وهذا ما أريد أن أكتب حوله هنا. فلم يعرف أحد،) ولن يعرف، إذا لم أتوقف ألعطي 
لهذا الثائر المتلحف بالتواضع حقه من نياشين(، حجم الدور التاريخي الذي لعبه أوفنايت الكوني 

في إنجاح ثورة ١٧فبراير المجيدة .
هو لم يكن في الصف األول من السياسة، )لذلك لم ينحز للبوح كما فعل الحالج، وإن كان على 
دينه(، فلم يهتم كثيرًا بأن يعلن انشقاًقا أوالتحاًقا بالثورة. كان ذلك واجب شقيقه األصغر موسى، 
الذي أعلن من باريس انشقاقه من منصبه الدبلوماسي آنذاك، وانضمامه لثورة شعب عازم على 
تغيير األمور. أما أوفنايت فقد تسلح بالصمت ليجعل من الثورة معراجًا نحو الحق والخير والجمال 

)وإن فشلنا(. ليبدأ مشوارًا لن ينتهي إال بانتصار إرادة شعب في تغيير النظام.
العارف  العمودي(،  )خبيرالطيران  المحنك  العسكري  الرجل  أوفنايت  اكتشفت  قد  كنت  هنالك 
بالصحراء وثغور البلد، والزعيم المؤثر لدي قبائل الطوارق األحرار، حلفاء العديد من قبائل أحرار 
أبرار في جنوبنا الطاهر. محنكًا، مسكونًا بالسكون، متكاساًل إلى الرحمة. فهو ما أنفك يشدد، أمام 
عنفوان الحراك الثائر في حينها، بأنه األجدر؛ إن مالوا للسلم أن نجنح له، وأن ندعوا أواًل بالتي هي 

أحسن، ألن ينضم كل ليبي إلرادة الشعب.
الطوارق؛  لشباب  التاريخي  النداء  بالتيفيناغ  يوجه  بأن  الكوني  موسى  شقيقه  نصح  من  كان 
المنخرطين في صفوف التشكيالت العسكرية للنظام السابق، لاللتحاق بالثورة. ذلك النداء الذي 
ما فتيء يصدح في قلب الوطن عالمة فارقة باتجاه جالل البدء. ولكنه أيضًا كان يرشد لالستعداد 
للمواجهة أن لم ينجح النضال السلمي. )حينئذ حفر أوفنايت الكوني تفاصيل عزم منتفض، سيبقى 
من أسرار المقاومة العسكرية، إال أنه يجب أن يتسجل في التاريخ موقًفا رائدًا لرجل لم ينطق مرة 
بشأن ما قام به من دور جوهري(. ثم هو سيكون بعد ذلك، من بين قلة ممن سيعودون إلى الظل 
بعد انتصار الثورة، ولم التق به خالل سنوات التعثر، إال لمامًا. وكان يسألني بوجع اآلمال الخائبة 
كل مرة: )هل فشلنا(؟. اليوم أجيبه : أنا ال أعتقد ذلك. بل أجدني على يقين بأن ذاك التراب الطاهر 
الذي احتضنه عشية العيد لن يخذله، لن يخذل صدقه الرباني مع الوطن، وانتصاره لجالل العوز 
للتغيير، ولصنع أمة يكون فيها كل »إنسان«، خليفة هلل على األرض. وأن هذا الثرى الذي جمعه 

اليوم مع كثير من الشهداء، لن يخلف وعده وموعده معهم ومعنا بموسم آت وارف الحرية.

محمد المهدي الفرجاني
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أحمد الفيتوري

 االستبداد العابُر للصندوق!

نحو حكومة فاسدة
انتخابات  الليبية مقبلة على  يُزعَمُ أن األمة 
التي تلبي  الدولة  يُأمَل أن تقوم من ورائها 
غبنا  المغبون  الشعب  آمال  من  األقل  القليل 
شديدا، ولئن كانت الكثرة من الموضوعيين 
االنتخابي  الشوط  في  تجد  السياسة  ورجال 
بالبلد  أمام ما تعصف  الوحيدة  الحيلة  القادم 
من  فيها  تنخر  وما  خطيرة  اضطرابات  من 
الخارجية  والتهديدات  قــارحــة،  تصدعات 
المتقدم  فكر  كان  إذا  أقول  بالبلد،  المحدقة 
التفاؤل  من  النحو  هذا  على  يجري  ذكرهم 
المتوجسين،  مــن  الــوســط  يخلو  فليس 
من  الوطن  إقالة  إمكانية  في  والمرتابين، 

مهاوي الفساد والحرب.
االنتخابات  من  البالد  سجل  في  الناظر  إن 
والمواثيق السياسية التي لم تقم على أساس 
يفيد  قهارة  قوة  من  مرجعية  أو  دستور  من 
االحتكام  أن  العميق  الفكري  الخوض  بدون 
والهوى  التذمر  يتوزعها  التي  الشعبية  للقوى 
المتردي  الوطني  الوعي  ويوحدها  الجهوي 
نأمل.  ما  نحو  على  البلد  ينقذ  أن  يمكن  ال 
فلم  الطريق  اختصروا  من  نساير  ولعلنا 
يقيدوا أنفسهم في سجل الناخبين، رغم أني 
بدوري  القيام  في  وسأجتهد  اسمي  دونــت 
لكن  بالديمقراطية.  جدير  كمواطن  كامال 
ذلك ال يمنع أن أكون متشائما، أن ارتاب في 
خيارات غيري، بل أال أثق في ثقتي الشخصية 
ذاتها. وإذ نبصر الطائفة الرجعية التي يزداد 
يقبلون  والمسفين  الجهال  من  مناصروها 
على االقتراع بحماس محموم كأن لم يكفروا 
باألمس،  المستوردة  والبدع  بالديمقراطية 

فصد  في  الصندوق  كفاءة  في  الشك  فــإن 
الدم الفاسد وتطهير المؤسسات من الرجس 
السياسي والتصدي للعقل المليشياوي السائد 
محله،  في  يكون  يكاد  البالد  ربوع  جميع  في 
واحتمال قيام حكومة أشد فسادا وأضل نهجا 

من سابقاتها لن يكون يوما مستبعدا.
فيه  يساهم  قسم  قسمان،  لمصيبتنا  إن 
فأما  الحكومة.  به  تختص  وقسم  الشعب، 
من  وغني  قحة  من  يخلو  ال  فبائس  شعبنا 
إسفاف، وقحته وإسفافه ال ترد عنه حقيقة الذلة 
فرحته  آماله  وتحطم  أحزانه  بدلت  والبؤس، 
بالثورة فطاَلعَنا خلقٌ جديد متجهم مكفهر، 
من  نصيب  له  يتوفر  لم  المعرفة،  إلى  مفتقر 
االستنارة العقلية، محروم من الوعي السياسي 
الناضج، فخور بعقليته التي تسبح في ظلمات 
القرن الحادي عشر، نازل بحقوقه التي يجهلها 
لطاغية األمس العزيز الذي عاد ينافس الطغاة 

الذين أحدثتهم الثورة.
ولم  جديدا،  خلقا  الحكومة  ُأبدلت  ما  وإذا 
الرهيبة،  السنوات  رجال  من  أي  إليها  يتسلل 
ال يبعد إذا صح هذا الفرض الضعيف أن تقف 
المحاصصة المناطقية وغياب دستور توافقي 
وواجباته  الشعب  قاطعٌ في نصه على حقوق 
الوطني  اإليمان  إزاء حكومته، وكذلك تدهور 
وانصراف  التعليمية،  المؤسسات  واضمحالل 
المواطن غير المتأدلج عن الواجب االنتخابي، 
أقول ال يبعد أن تخنق العقبات السالفة جميعها 
أية محاولة شجاعة إلصالح الحكومة الفاسدة.

ذلك أن الحكم الفاسد أقدر على دفع جبروت 
األشخاص  في  المتجلية  أيقوناته  من  األيام 

الفاسدين، ما دامت النظم السياسية والعقائد 
الدينية والعواطف الجماهيرية وأنماط التفكير 
وتشريعات الحكم تمده بما يضفي عليه جالال 
والحكم  التغيير.  أسلحة  تطاله  ال  وًا  وسُمُّ
به،  التاريخ  عهد  لطول  األصل  عريق  الفاسد 
القدم بلغت  وكلما ضرب الشيء بأطنابه في 
به عظمة المجد شأوها. وقد برهن البشر أكثر 
على  الطالح  للحكم  تقديمهم  على  مرة  من 
في  األوروبية  الديكتاتوريات  وفساد  الصالح، 

الثالثينيات شاهد صارم على ما نسوق.
ذلك  اإليمان من  وأين  الضمير  أين  ولكن 
والزعيم  الرفيع  الحكومي  الموظف  مََثُل  كله؟ 
السياسي مََثل المثلي، نشجُب هواه ونَقمعه، 
الغالم  في  يجد  ألنــه  بالظلم  يتهمنا  وهــو 
الشهواني  الرجل  يجده  ما  الناعم،  الجميل 
ساٍق  عن  الحُسن  بديعة  فتاة  له  كشفت  إذا 
الرغبات  خميصة وفخِذٍ لفاء، ويظن أن هذه 
طبيعية بما أنه ال يمكن إحالل أخرى مكانها. 
يتبدل  إنه  الزعيم،  وذلك  الموظف  هذا  مِثُله 
بعد تقلد السلطان وإن كان أطهر الناس طرا 
باألمس فسادا وسرقة  نفسا خبيثًة، وما كان 
يغدو اليوم توطيدا لمستقبل األوالد وسياسة 
ناجعة للبقاء، وسياسته وفقا لعقليته المحْدثة 
تتخذها  التي  الدفاع  وسيلة  عن  تفترق  ال 
المدمرة  وقبضته  السنور  وثبة  أو  السحلية 
التي تحفظ نفسه، في شرعيتها. »ما علي من 
الناس« يقول حاله، إن هم ظفروا بما ظَفرتُ 

به ما عتِموا أن تجاوزوه فسادا وطغيانا.
وأين اإليمان، وحسبي أن أقتبس من نجيب 
يكدح  المؤمنين  من  مئات  »هناك  محفوظ 

فالسفة  حــاول  لقد  إلسعادهم.«  الماليين 
االقتصاد  ــال  ورج التاريخ  وعلماء  السياسة 
وتقديم  نظرياتهم  تأمين  التنوير  عصر  منذ 
من  هيئة  في  الحديث  النظام  أيديولوجيا 
اجتهدوا،  وقد  النقص،  ينتابها  ال  الكمال 
زال  ومــا  ــوادث.  ــح ال خذلتهم  مــا  أكثر  ومــا 
األعظم  الجزء  في  النقد  فوق  يتربع  الفساد 
بعضنا  أن  التشاؤم  على  ويبعث  أرضنا،  من 
يسوغه أو يستنيم إليه، وهؤالء إما تغريبيون 
يَْقرح  وما  جاهلون،  متزمتون  أو  متشددون 
في  يمم  منا  قائل  يقول  أن  العربية  الكرامة 
كل ناحية واغترف من بهاء الغرب وروائه إلى 
حد طافح: »لتأخذ أمريكا وأوروبا ديمقراطيتها 
ودساتيرها ولتترك لنا نُظمنا العتيقة الفاسدة، 

فنحن ال يستقيم لنا شأن بغيرها.
عن  ألعــرض  القلب  يابس  غنيا  ولستُ 
لهم  يُسمع  ال  الــذيــن  المطحونين  قهر 
ويجعلهم  الفساد  يفترسهم  والذين  صوت، 
ما  سُئلت  وإذا  وأنفسهم.  وطنهم  يكرهون 
التفلسف  ونفضت  عربية  إجابة  أجبتُ  الحل 
رجل ذكي  إلى  عوز  في  إننا  الساعة،  في  عني 
عروقه  في  تذوب  عصرنا،  به  ضنين  شريف 
األول،  وإدريـــس  وبورقيبة  أتــاتــورك  ــاء  دم
ونظام يبسط الطريق أمام التطور السياسي 
لن  أنه  ونظن  اآلمن،  الديمقراطي  واالنتقال 
يقطع الطريق أمام الرجعية ويقود البالد إلى 
وإذا  الرشيد.  الملكي  النظام  غير  حكم صالح 
نهاية  نحو  فاسدة،  حكومة  فنحو  يكن  لم 

عاجلة.

صندوق االقتراع قنطرة يستخدمها القوي للوصول إلى السلطة، وأن من يستخدم هذه 
القنطرة ليس بالضرورة أن يكون ديمقراطيا

أوروبا الديمقراطية يكتسحها مد اليمني املتطرف حتى أن ميركل على كف عفريت روح 
هتلر

 الحتكام للقوى الشعبية التي يتوزعها التذمر والهوى الجهوي ويوحدها الوعي الوطني املتردي ال يمكن أن 
ينقذ البلد على نحو ما نأمل

برهن البشر أكثر من مرة على تقديمهم للحكم الطالح على الصالح، وفساد الديكتاتوريات األوروبية في 
الثالثينيات شاهد صارم على ما نسوق

ذاهبون إلى نهاية التاريخ

الثورات يجب أن تخرج من امليادين العامة وأن تطالب 
بحقوق مدنية تجمع كل عناصر املجتمع الطبيعية وهو 

ما حصل فعال مع الثورتني الفرنسية والشيوعية

عمر أبو القاسم الككلي

كمال التواتي  

السياسي  النظام  تغير في  نتج عنها من  وما  بالعولمة  الخاصة  والمتسارعة،  الهائلة،  التطورات  وضعت 
والتواصل  االتصال  وسائل  في  المتالحق  والتقدم  الصدارة،  إلى  اإلنسان  حقوق  قضية  وبروز  العالمي، 
االجتماعي، الدول الواقعة خارج »حزام الديموقراطية« ليس في أزمة، وإنما في ما هو أكثر من ذلك، أي 

في مأزق.
أخذت  األساسية، بحيث  ببناها  المساس  ترمم، جزئيا، مالمحها، دون  أن  التطورات  لقد اضطرتها هذه 
تخفف من سطوتها القمعية وتتيح مجاال، ضيقا، لمواطنيها كي يحسوا أنهم ينعمون بقدر من الحرية. 
القانوني  بالمعنيين  والعدالة،  العامة  بالحريات  المتعلقة  الشعبية  والمطالب  تتسارع  التطورات  لكن 
واالجتماعي، تتزايد. لذا فإنها تخشى من أنها لو استجابت أكثر إلى هذه المطالب التي ال تقف عند حد، 
فستعرض سلطتها وبقاءها إلى الزوال. المأزق يتمثل، إذن، في وقوع هذه األنظمة بين مطرقة الضرورة 

وخطورة الزوال.
وإذا ما حصرنا الحديث في المنطقة العربية، فرغم أنه يبدو، في اعتقادي، أن الشعوب التي لم يشملها ما 
عرف بالربيع العربي، لم تعد تميل إلى الهبات الشعبية التي تستهدف إسقاط األنظمة، بعد ما شهدت ما 
وصلت إليه األوضاع في ليبيا وسوريا واليمن من وضع كارثي غير مسبوق في تاريخها، وباتت تطمح إلى 
تغيير سلمي تتقبله األنظمة المعنية بشكل تدريجي، إال أن هذه األنظمة ما زالت تخشى أن تفلت منها 
األمور، وهي فعال غير مضمونة العواقب، لذا فإنها تجد نفسها مدفوعة إلى مواجهة التحركات الشعبية 

بقدر من الحزم والقمع.
المغربي بحق  القضاء  التي أصدرها  القاسية  القضائية  السياق، هو األحكام  وأبرزه في هذا  أحدث مثال 
الحزبية  األوساط  في  واستنكارية  احتجاجية  فعل  ردات  أثارت  والتي  الريف،  حراك  قادوا  الذين  النشطاء 

والنقابية والهيئات الحقوقية، وكذلك في األوساط الشعبية العامة.
يقول أستاذ جامعي مغربي بهذا الشأن إن األحكام تبعث رسالة مزدوجة، أوالها أن الدولة تريد إظهار 
تهدف  قد  األحكام  أن  ثانيتها  االجتماعية،  االحتجاجات  في  معينة  حدود  تجاوز  قبولها  وعدم  صرامتها 
لتوفير شروط يُطوى من خاللها هذا الملف من خالل عفو شامل عن المعتقلين، حتى تبين الدولة أنها 
قادرة على طيّ أيّ ملف مهما كان ثقياًل. ومن جانبها، أصدرت أحزاب األغلبية الحكومية بالمغرب، بعد 
عقدته صباح  الذي  االجتماع  في  الريف،  حراك  معتقلي  على  األحكام  إصدار  على  يومين  من  أكثر  مرور 
الجمعة 29 يونيو/حزيران 2018، بمنزل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بيانا »محايدا«أعربت فيه 
عن أملها في أن يؤدي استئناف هذه األحكام إلى »مراجعتها«. ما يدل على وجود نوع من عدم الرضا عن 

هذه األحكام بين النخبة الحاكمة نفسها.

من المؤكد أن العرب كانوا قد خرجوا من التاريخ ودخلوا إلى الجغرافيا بسقوط عاصمة الخالفة العباسية 
ونقصد  خان(،  )هوالكو  الصيت  ذائع  المغولي  القائد  يد  على   1258 عام  فبراير  من  العاشر  في  بغداد 
بالخروج من التاريخ في هذا الصدد أن العرب لم يعد لديهم أي حضور خالق أو تأثير إبداعي على الحضارة 
اإلنسانية إثر هذا السقوط، ليقعوا بعدها فريسة لالحتالل التركي الذي دام 600 عام لم يقدم خاللها 
هذا االستعمار أية إسهامات حضارية للعرب في الحضارة اإلنسانية، ألنه في األساس، أي هذا االحتالل 
التركي، لم يكن شيئا على اإلطالق، وبعد اإلعالن عن انتهائه رسميا في بداية العشرينيات من القرن 
الماضي على يد كمال أتاتورك، تم استعمار هذه الدول العربية من قبل الدول الغربية تحت العديد من 
المبررات أهمها فكرة االنتداب على هذه الدول وتهيئتها ألن تكون قادرة على أن تحكم نفسها بنفسها، 
ولهذا فإن االنتداب تم تبريره وقتها وفق وجهة نظر ميثاق عصبة األمم بأنه كان عمال حضاريا اقتضته 

مصلحة هذه الشعوب.
وحتى بعد استقالل هذه الدول العربية عن هذا المستعمر األجنبي الغربي بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية ووصول أنظمة وطنية إلى سدة الحكم في هذه البلدان، فإن التغيير الذي حصل كان فقط يحصل 
تحصل  ولم  تغيير  أي  يحصل  لم  العربي  المواطن  أو  اإلنسان  على مستوى  لكن  السلطة  على مستوى 
أية تربية سياسية على اإلطالق لإلنسان العربي، وترتب على ذلك عدم وجود أي حضور لهذا اإلنسان 
العربي أو لهذه األنظمة العربية التي تحكمه على الساحة الدولية وتحول العرب نتيجة لذلك فقط إلى 
مالك لثروات ضخمة وفضاء استراتيجي ومجرد أدوات أو أحجار على رقعة الشطرنج الدولية التي يحركها 

الالعبون الكبار طبقا لقواعد هذه اللعبة أو بمثابة الكرة التي تتقاذفها أقدام هؤالء الالعبين الكبار.
في  الفرنسي(  المصطلح  )وفق  العربي  الربيع  بثورات  أو  العربي  بالحراك  عرف  ما  بعد حصول  وحتى 
بعض هذه الدول، وأتيحت الفرصة للتحرر وللخروج من سيطرة هذه األنظمة الشمولية التي حكمت هذه 
الشعوب لعقود عدة وانشاء هوية خاصة لهذه الشعوب، فإن المشكلة التي واجهت هذه الشعوب تكمن 
في أنها لم تكن مستعدة أو مؤهلة في األساس للقيام بهذا الحراك الثوري أو هذا التغيير لعدم وجود 
نضج سياسي قادر علي تحويل هذا الحراك من مرحلة الحدث إلى مرحلة الثورة والبناء، ذلك أن التحرر 
هيمنة  بسبب  وذلك  يحصل  لم  وهذا  اآلخر  هو  متحررا  الحراك  بهذا  القائم  اإلنسان  يكون  أن  يقتضي 
مجموعة من الموروثات التقليدية يأتي على رأسها فكرة الدين بمفهومه السلطوي أو السياسي وذلك 
منذ اليوم األول لقيام هذه األحداث على هذا اإلنسان العربي، ذلك أن خروج هذا الحراك في معظمه من 
المساجد مرددا تكبيرات وشعارات دينية وتغلغل حركات اإلسالم السياسي فيها، جعل من هذا الحراك 
الثوري أن يكون في النهاية أسيرا لهذه الموروثات الدينية بمفهومها السياسي، فالثورات ال تخرج من 
المساجد أو الكنائس حيث تدلنا فلسفة تاريخ الثورات أن هذه األخيرة ولكي يكون مقدرا لها أن تنجح 
يجب أن يسبقها تنوير فكري يؤدي إلى نضج القائمين بهذا الحراك بحيث يجعلهم يدركون ما يريدون 

فعله في الحاضر والمستقبل.
كل  تجمع  مدنية  بحقوق  تطالب  وأن  العامة  الميادين  من  تخرج  أن  يجب  الثورات  أن  أوضح  بكلمة 
عناصر المجتمع الطبيعية وهو ما حصل فعال مع الثورتين الفرنسية والشيوعية، بكلمة أوضح مرة أخرى 
أن اإلسالم وشعارات الديمقراطية والمساواة التي رفعتها شعوب الربيع العربي هما ضدان ال يجتمعان، 
المواطنة  وأساسها  الغربية  الدول  قبل  من  تبنيها  تم  يونانية  فكرة  األساس  في  هي  فالديمقراطية 
واالعتراف باآلخر المختلف، فهي حكم الشعب للشعب وبالشعب، بمعنى أن الشعب هو من يحكم، بينما 
اإلسالم يقوم علي فكرة أو مفهوم الشورى وحتى في إطار هذه الشورى فإنها كانت محصورة في أشخاص 
محددين كانوا متواجدين حول الرسول الكريم، لذلك فإن خطاب صاحب مشروع اإلسالم السياسي وعن 
إيمانه بأدوات وآليات الديمقراطية الغربية هو خطاب غير مفهوم ومتناقض ويصب في طريق الخداع، 
فهو يؤمن أو يتحدث عن هذه اآلليات ألنه يعرف أن ذلك هو الطريق الوحيد الذي يوصله إلى السلطة، 
لكنه عندما يصل ال يعرف إال مشروعه الخاص الذي يقوم في األساس علي فكرة أممية أساسها خالفة 
رسول اهلل شخصيا ويقوم أيضا على كره الدولة الديمقراطية بالمفهوم الغربي، ألنها وفق تكوينه ووجهة 
نظره أن هذه الدولة هي فكرة صليبية مسيحية في األساس، ويحاول تفكيكها كلما سنحت له أو واتته 
الفرصة في ذلك، بكلمة أوضح أن الدمج بين شعارات الدين السلطوي أي الدين الذي يضع نصب عينيه 
فكرة الوصول إلى السلطة وبين آليات الديمقراطية الغربية، جعل من هذه الثورات وبحكم قوة األشياء 
أن تتوقف وأن تتعثر في منتصف الطريق فال هي بالقادرة على الرجوع إلى نقطة البداية وال هي بالقادرة 

على مواصلة طريقها كون االتجاه المؤدي إلى هذا الطريق لم يعد واضحا أو مفهوما أو محدد المعالم.
ولكي يتم التحرر من هذا التوظيف للدين وأن تستكمل هذه الثورات طريقها، فيجب تحويل الدين 
من تجربة مجتمع بأكمله إلي تجربة فردية، فالدين يجب أن يبقى في مكانه الصحيح الذي هو عالقة 
روحية فقط بين اإلنسان وخالقه، ألنه إذا تم جعله تجربة مجتمع بأكمله أو إذا تم توظيفه سياسيا، فإنه 
سيتحول بالضرورة من مبادئ سامية مقدسة إلى مجرد إقصاء وعنف وكره لآلخر المختلف، فيجب الفصل 
دائما بين ما هو ديني وما هو سياسي اقتصادي واجتماعي وهذا سيحصل في الدول العربية مثلما حصل 
في الدول األوربية، فهذه األخيرة لم تتقدم إال عندما تخلصت من سطوة أو سلطة الكنيسة ورجال الدين 
ووضعت الدين في مكانه الصحيح، أقصد أن هذا التحول ممكن ومؤكد الحصول طالما سبق وأن حصل 

في مجتمعات أخرى.
ولهذا فإن الربيع العربي هو بداية قطيعة مع الماضي وعملية استئناف عنيف لدخول الدول العربية 
إلى التاريخ من جديد وبداية حضور فاعل للعرب في الحضارة اإلنسانية بعد خروج أو غياب دام عشرة 
قرون متواصلة، وسيؤتي أكله في تغيير المؤسسات واألشخاص أو اإلنسان العربي، فالمجتمع ال يمكن له 
أن يتغير إال إذا تغيرت مؤسساته أي أن مؤسسة السلطة يجب أن تصبح مؤسسة ديمقراطية، فحتى هذه 
اللحظة ال تعرف شعوب الربيع العربي معنى الديمقراطية التي من مقتضاها تحرير اإلنسان وذلك بإيجاد 
سلطة لها كيان مستقل خارج جميع التكوينات الدينية والقبلية والطائفية والمناطقية أو الجهوية، كما أن 
من مقتضاها أيضا تحرير المرأة إذ ال يمكن تحرير المجتمع والسير به نحو األمام إذا ظل نصفه اآلخر غير 
محرر ومعطل، بمعنى أن هذا الحراك الثوري العربي سيصل بالعرب في نهاية المطاف إلى الديمقراطية 
ألنها  ليس  للحياة  القابل  الوحيد  النموذج  فهي  الغربية،  الليبرالية  الديمقراطية  مفهوم  أو  نمط  وفق 
صيغة مثالية وإنما ألنها تتضمن صيغة تسمح للجميع أن يعيشوا في ظلها بصرف النظر عن انتماءاتهم 

العرقية والطائفية والدينية فأساسها هو المواطنة.
وهذا هو سر نجاحها بالرغم من كل األزمات االقتصادية والسياسية التي تعصف بهذه المجتمعات 
التي تتبنى هذه الصيغة من الحكم، لكن من المؤكد أن ذلك لن يحصل بين عشية وضحاها، بل إن األمر 
يتطلب وقتا طويال لقيام النضج والوعي بها وفهم قيمة هذه الديمقراطية في إرساء التعايش السلمي 
بالذهاب  الذي نقصده  المعنى  الدول، وهو  لهذه  التاريخ  نهاية  التي تمثل  الصيغة  المجتمع، وهي  في 
إلى نهاية التاريخ، بمعنى الوصول إلى الديمقراطية وفق المفهوم الغربي الليبرالي والتي تمثل نهاية 
للحكم، بكلمة  أخرى  والبقاء ولن تكون بعدها صيغة  القابلة لالستمرار  الوحيدة  الصيغة  التاريخ، ألنها 
أوضح مرة أخرى إننا كعرب كنا قد صبرنا عشرة قرون، فإننا قادرون مرة أخرى على أن نصبر أربعين أو 

خمسين سنة أخرى.
وفي هذا الصدد فإننا نؤكد أن بعض الدول العربية غير السعيدة بهذا الربيع أو التغيرات التي حصلت 
على مستوى أنظمة الحكم في دول عربية أخرى وتحاول جاهدة أن تفشل أو تعرقل سير هذه التغيرات 
فسيكون  بثورات  قمتم  إذا  لهم  وتقول  الثورية  الحاالت  هذه  فشل  فكرة  لشعوبها  وتسوق  الحتمية 
مصيركم الفوضى والسقوط، وهذا غير صحيح على اإلطالق، إذ إن الشعوب بطبيعتها ال تسقط وال تموت 
وال تستقيل وإن ما يحصل لدينا اآلن هو أمر طبيعي يحصل لكافة الشعوب في أوقات أزماتها وأن هذه 
األنظمة العشائرية التي تتوافر على الحكم في هذه الدول أو هذه البلدان هي أنظمة هشة بطبيعتها 
ولن تسلم من حركة التاريخ، وستخضع لعملية استئناف الدخول إلى التاريخ من جديد في خالل العقدين 
تاريخية نراها طبيعية كما سبق  القادمين على األكثر وستخضع لما نمر به اآلن من تغيرات وتحوالت 

القول ألنها تتضمن استئنافا عنيفا لما يجب الخالص منه.

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

مأزق الدول الواقعة خارج »حزام الديموقراطية«
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لم يتوقع أحد نجاح ترامب، كما ال أحد يشكك 
أن هتلر نجح في انتخابات بالمانيا أوائل القرن 
اقتصادية  وأزمــة  كبرى  حرب  عقب  الماضي 
طاحنة، وقد راهن بوتين، كما راهن أردوغان 
الصندوق  وجاء  ونجح،  االقتراع  صندوق  على 
ــا  أوروب شــرق  في  المتطرف  باليمين  أيضا 
وبأحفاد موسوليني في إيطاليا الساعة، وقبل 
القرن  تسعينات  جزائر  في  الديني  بالتيار  جاء 

الماضي وبعدها في مصر وتونس.
االقتراع  صندوق  أن  الوقائع  هذه  وتبين 
إلى  للوصول  الــقــوي  يستخدمها  قنطرة 
القنطرة  هــذه  يستخدم  من  وأن  السلطة، 
أن يكون ديمقراطيا، فألسف  بالضرورة  ليس 
أن بنية الديمقراطية األساس صندوق اقتراع 
لصالحه  أكثر  بأصوات  ملئه  من  يتمكن  من 
فإن  عليه  السلطة،  تبوأ كرسي  جائزته  تكون 
يحصل  بمن  السلطة  إلى  تأتي  الديمقراطية 
على صوت الشعب ديمقراطيا كان أو مستبدا.

صندوق االقتراع جسر السبيل إلى السلطة 

وحتى  بل  ديمقراطية  ال  أيديولوجية  لقوى 
في  والديمقراطية  أطروحتها  تتناقض  فاشية 
الراهنة  االستثنائية  اللحظة  وفي  الموضوع، 
لكن  ــاس  األس في  استبدادية  القوى  هــذه 
االستبداد الذي بات يتكيف ومعطيات عالمية 

جديدة:
أ–فرضتها العولمة التي تقريبا ألغت مفهوم 
السيادة الوطنية، وكرست في المقابل مفهوم 

الهوية الذي يشبه العصبية.
الحدود،  ألغت  التي  التقنية  فرضتها  ب- 

وجلبت األسوار والقالع في عصر االنترنت.
ــات  ــ واألزم األوزون  ثــقــب  فــرضــهــا  ج- 
إلى  اإلنسان  أعاد  ما  المتفاقمة،  االقتصادية 

عصور الهجرات الكبرى بين القارات.
الكبرى  الــســرديــات  سقوط  فرضها  د- 
والشيوعية،  الرأسمالية  صــراع  كأطروحة 
توكد  التي  الحداثة  بعد  ما  أيدلوجيا  وهيمنة 

مفهوم موت اإلنسان.
وهكذا لبس االستبداد لبوس الديمقراطية، 
وصل  ديني  وال  ديني  المتطرف  فاليمين 

السلطة على مركب ديمقراطي هو الصندوق 
الغارق في يم اإلشكاالت المتجددة والمتفاقمة.

- 2
اليمين  مد  يكتسحها  الديمقراطية  أوروبا 
عفريت  كف  على  ميركل  أن  حتى  المتطرف 
فهما كدولتين  وروسيا  الصين  أما  هتلر،  روح 
ساهمت  عصري،  استبداد  يديرهما  كبريين 
سبعين  بعد  عندما  رسوخه  في  الشيوعية 
النهائي  الحل  أن  وكــدت  النضال  من  سنة 
الرأسمالية!، النموذج الغربي الروسي والصيني 
الشرقي الناجح اقتصاديا ظهرا كما تجديد لما 
هذا  الشرقي،  باالستبداد  الماركسية  وسمته 
من  لإلنقاذ  كسبيل  الطاولة  على  النموذج 

الغرق في عاصفة الليبرالية المتوحشة.
أوروبا  في  تنضح  العالمية  الكبرى  األزمات 
في  كما  المتطرف  اليميني  بالنجاح  الغربية 
وشمال  ــط  األوس الشرق  في  لكن  أمريكا، 
أفريقيا تكرس في حروب أهلية وبهيمنة دينية 
وفي  المستحدثة،  البشرية  وبالهجرة  إرهابية 
بأردوغان  االقتراع  صناديق  تجيء  الحال  هذا 

زمن  القديم  المفهوم  ــادل:  ع مستبد  كما 
السرديات الكبرى كالقومية. لكن هذا المستبد 
ال تجيء به الدبابات وال البيان األول، إن هذا 
المستبد ورق السلوفان الذي يشف ديمقراطية 
المستبد الذي ال يكشر عن أنيابه بل يتخذ من 
شراع االقتصاد المزدهر شرعية تشريعاته الال 
دستورية، فالشعب بحاجة إلشباع البطن وليس 
لملء رأسه بترهات وتخرصات المثقفين، وهذا 
ما يريده من منحوه أصواتهم ومن سيمنحونه 
في االنتخابات القادمة، وعل ما يعلل سلوكهم 
هذا أن العسف والعنف ما يمارس أردوغان أو 

بوتين مثال ال يمسهم.
- 3

ركب  العراق  في  صــدام  بعد  ما  استبداد 
في  البالد  وأدخــل  االقتراع،  صندوق  مركب 
حروب أهلية ال تنطفئ حتى تشتعل، ما تَأتى 
ألول  يحدث  الذي  السياسي  الفراغ  عنه  اآلن 
مرة بعد إسقاط صدام وبعد انتخابات مثيرة، 
صندوق االقتراع الذي هو الحل بات المشكل 

في نفس اللحظة االستثنائية هذه.
نقوم  الوقائع  تقديم  في  االسترسال  بهذا 
على  الحال  بوضع  الوصفي  المنهج  ضمن 
في  الدولي  الترابط  وكشف  التحليل،  طاولة 
واحدة  غرفة  أمسى  مثال  الموبايل  مع  عالم 
وليس قرية فحسب، وفي هذه الغرفة يبدو أن 

المشترك عالي التأثير قبل وبعد المختلف.
أنتج قبوال  ترامب مع كيم  اجتماع  أن  حتى 
من طرفين بطرفي المعادلة: القبول بالمستبد 
أما  النووية،  أسنانه  بقلع  كيم  وقبول  كيم 
أيضا  فهو  بوتين  مع  المرتقب  ترمب  اجتماع 
سوريا:  يخص  فيما  مماثلة  لنتيجة  مقدمة 
القبول باألسد مع القبول بالدور األمريكي في 

سوريا ما بعد التدمير.
االستبداد المقبول به دوليا تحصيل حاصل 
فهو ليس ذات االستبداد المرفوض أنه كما لو 
البشرية  )استبدادا ديمقراطيا( لم تعرفه  كان 

قبل
تحصيل  دوليا  به  المقبول  االستبداد  لكن 
المرفوض  االستبداد  ذات  ليس  فهو  حاصل 
أنه كما لو كان )استبدادا ديمقراطيا( لم تعرفه 
الحالية،  البشرية قبل، كما لم تعرف الهجرية 
ولم تعرف الكثير من تفاصيل عالم جديد لم 
الذي  العالم  ليس  به  ينبئ  ما  ولكن  يتحقق 

نعرف وال حتى ما نتوقع.
المقالة  فكرة  أن  القول  القارئ  ــدق  وأص
الحالية  روسيا  لــدورة  متابعتي  حال  جاءتني 
المتفرجين  وشكوى  2018م،  العالم  لكأس 
كأس  أن  من  المشاهدة  أشاركهم  الذين 
العالم لم يعد كأس عالم، فهل حقا ذلكم أم 
أن العالم لم يعد العالم ما بعد الربيع العربي 

ما يتم تناسيه قسرا.
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عبد الكافي المغربي

بالربيع  عرف  ما  يشملها  لم  التي  الشعوب 
الشعبية  الهبات  إلى  تميل  تعد  لم  العربي، 

األنظمة إسقاط  تستهدف  التي 
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بني سطور رسائل الفاخري
بقية قصة »ملكة البحارة والصيادين«

الفاخري: أجابها 
انتظر  كنت  وقد  السخاء،  حد  إلى  كريمة  فعاًل،  »أنتِ، 
أن  إلى  نخب هذا  ثم شربنا  انتصار،  وأطلقت صيحة  ذلك..«. 
أفلسنا تمامًا، ولم يعد لدينا بنسٌ واحدٌ، وغادرنا الحانة معًا 
قبل موعد إغالقها بعد أن التفتت »كاثري« إلى الرواد، وقالت 

لهم:
- »كونوا طيبين، فلست أريد أحدًا يشكوكم إليّ..!«.

الطريق  وكان  بالغة.  بنعومة  يتساقط  المطر  رذاذ  كان 
ملتمعًا براقًا في وجه أضواء الواجهات الملونة على الجانبين.. 
خلفنا،  البحارة  ضحكات  أصداء  عدا  فيما  صامتًا،  الليل  وكان 

التي بدأت تبتعد قلياًل.. قلياًل.
- »كاثري أنتِ ملكة رائعة..«.

البحارة  مع  تشرب  ملكة  تجد  فأين  صحيح،  »هذا   -
ملك..«.  أحسن  أيضًا  أنت  الواقع،  في  ولكنك،  والصيادين، 

قلت لها:
ردت  ولكنها  رائعان..«،  ملكان  نحن  الحق،  عين  »هذا   -

بأسى:
- »ولكن بال نقود.. وبال قطرة خمر!«.

كنت أسكن مع إحدى العائالت. وما كان بإمكاني أن أذهب 
أن نشرب معًا بضع  أننا كنا بحاجة  إلى هناك، فضاًل عن  بها 

كؤوس أخرى.. وعلى حين برقت في ذهني فكرة، فقلت:
دعينا  هنا،  من  بالقرب  بمفرده  يسكن  صديقًا  »أعرف   -
واضطررنا  نجده  لم  ولكننا  هناك،  إلى  وذهبنا  إليه«.  نذهب 
أن  إلى  المطر،  عبر  طوياًل  طوياًل..  الباب  أمام  انتظاره  إلى 
أجش  صوت  في  الشبقة  الكلمات  ببعض  متغنيًا  مترنحًا،  جاء 

مرتفع.
- »أهاًل بالفأر المبلل المرتجف...!«.

كذلك حياني، فيما همست »كاثري« في أذني بغضب:
- »كيف يتجرأ أن يقول هذا عن ملك مثلك؟«.

لنا  أحضر  جلسنا.  وإذ 
»بكاردي«  زجاجة  بقية 
وطفقنا نشرب ثالثتنا. كانت 
بالنشيد  تتغنى  »كاثري« 
كأسها،  أفرغت  كلما  الملكي 
على  حينئذٍ  تصر  وكانت 
الخاص  المقطع  تكرار 
لها  والدعاء  الملكة  بتمجيد 
لي،  متأسفة  البقاء،  بطول 
ليس  إذ  وآخر،  حين  بين 
ثمة في النشيد ما يشير إلى 

وجود ملك!!.
وأفرغنا الزجاجة في أعقاب الليل. وقد بدا أن نوايا صديقي 
في  معه  تنام  أن  في  ألح  أنه  إذ  سيئة،  كانت  »كاثري«  تجاه 
إنني لم أفكر  السرير، ولم يخطر ببالي أن هذا سيحدث قط. 
أن  ويبدو  لي،  بالنسبة  اإلطالق،حتى  على  هذا  من  شيء  في 
جدًا..  غاضبة  بدت  إذ  أيضًا،  بذلك  تشعر  كانت  »كاثري« 

غاضبة حد الشجار، وأنا أيضًا. وقالت في ذهول:
- هل يعقل أن يقال مثل هذا الكالم للملكة؟!.

وأردت أن أهديها، ولكنها قالت:
- المسيح يعرف أنني ارتكبت كل أنواع الحماقات، وما كنت 
يعرف ذلك،  المسيح نفسه  أيًا منها في وقت مضى..  ألرفض 
ليلة  وفي  لملكة..  تقال  وقاحة  بأية  أسمح  لن  اآلن،  ولكنني 

تتويجي بالذات.. أوه يا يسوع!.
الطريق  كان  وغضبه.  استيائه  غمرة  في  صديقي  وطردنا 
بدا  حين  على  بغزارة،  ينهمر  المطر  ظل  وقد  تمامًا،  مقفرًا 
موحشًا مثل جوف دير قديم مهجور. لم يكن ثمة أحد هناك.. 
وينشدان  معًا،  يسيران  غريبين  سوى  الطريق  على  أحد  ال 
القطارات  محطة  إلى  الطريق  في  كانا  البقاء.  بطول  للملكة 

لننام هناك!.
بعد  إليها  عدت  وحين  الليلة..  تلك  »بول«  في  ذلك  حدث 
أحد  وسألت  الحانة،  تلك  إلى  مباشرة  ذهبت  تقريبًا،  عامين 

البحارة عن »كاثري«.
أصابعه  بين  لفافة  يعد  كان  فيما  قال  كاثري«.  »أوه   -

بعناية فائقة، ثم واصل دون أن يلتفت إليّ:
شرطة،  سيارة  دهستها  سنتين،  نحو  منذ  ماتت  لقد   -
كانت المسكينة سكرانة جدًا. وتركني ليستمع إلى نكتة كان 
يرويها أحدى الصيادين بجانبه، على حين قال بحار آخر كان 

إلى حديثنا: منصتًا 
- »كانت تهذي في أثناء موتها، لقد قالت للشرطي كاًلما 
غريبًا.. يقولون إنها طلبت منه أاّل يدعهم يزعجونها بطلقات 

المدافع أثناء الجنازة..!!« ومط شفتيه في استغراب.
إذن: الملكة اإلنسانة ماتت! زوجة المسيح المرتقبة ماتت! 
البحارة  خطايا  كل  كتفيها  صليب  على  حاملة  وحيدة،  ماتت 

والصيادين!«. قلت في سري:
وفي  المتاريس،  في  المؤمنون..  فيه  يموت  زمن  »هذا   -

الحانات، والصمت، وأعماق السجون!«.
- »ماذا؟« قال البحار، الذي يبدو أنه سمعني.

- »الشيء.. ال شيء«. وغادرت الحانة.
خليفةالفاخري:

1972/4/19

رئيس اللجنة املنظمة: جائزة محمد عبدالهادي تأكيد على أهمية املسرح الليبي
»الوسط« تحاور محمود عبدالكريم عبدالهادي

هذا عني احلق، نحن 
ملكان رائعان..«، ولكنها 

ردت بأسى:
- »ولكن بال نقود.. وبال 

قطرة خمر!«.
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ليبيا من الدول الرائدة في 
المسرح، الذي أسسه الراحل محمد 
عبدالهادي في عشرينيات القرن 
الماضي، واالنطالقة كانت من 
مدينة طبرق ثم مدينة درنة ليعم 
بعدها المسرح وينصب الركح في 
أغلب المدن، واحتفاًء بمؤسس 
المسرح الليبي الفنان المبدع 
الراحل محمد عبدالهادي خرجت 
هذه الجائزة إلى النور بجهود 
محمود عبدالهادي، الذي تلقى 
عشرات الدعوات كونه حفيد رائد 
المسرح في ليبيا الستالم دروع 
وأوسمة على هامش مهرجانات 
محلية ودولية باسم رائد المسرح 
في ليبيا.

وبات من الضروري أن يخرج 
مهرجان أو جائزة باسم عبدالهادي 
إلى النور، وحول هذه الجائزة 
نلتقي رئيس لجنتها الفنان محمود 
عبدالكريم محمد عبدالهادي، 
والذي قدم عددا من األعمال 
الفنية من بينها مسلسل »رزق 
اهلل مول«، وفيلم »الهدية«، 
ومسلسل »األشرعة«، وهو شاب 
طموح ساهم في إنجاح العديد من 
المهرجانات الفنية آخرها ترؤسه 
للجنة التنظيم بمهرجان األغنية 
الشعبية الليبية الدورة األولى 
دورة الفنان سعد آدم الوس، وهو 
أمين سر اتحاد المنتجين الليبيين 
لإلذاعة والتلفزيون، والده الراحل 
عبدالكريم محمد عبدالهادي كاتب 
ومخرج مسرحي وأول من أسس 
فرقة مسرحية في طبرق سنة 
1970

اسمها فرقة الفن المسرحي، 
ومؤخرا كلف رئيسا للجنة جائزة 
محمد عبدالهادي الدائمة لألعمال 
المسرحية بموجب قرار ) 94 ( 
2018 من قبل هيئة اإلعالم 
والثقافة والمجتمع المدني.

تجوب  أن  على  سنحرص  أننا  كما  عبدالهادي، 
فعالياته  تقتصر  ولن  الليبية  المدن  الدورات 
خاصة  دورة  وسنقيم  واحدة،  مدينة  على 
الجائزة  فعاليات  ضمن  المدرسي  للمسرح 
وسيمنح درع المؤسس للفائزين في المهرجان 
من فرق وفنانين، وسيكون مقر اللجنة الدائمة 
في بنغازي حتى يتسنى لها العمل طيلة السنة 
معظم  ستحظى  التي  للدورات  التجهيز  في 

المدن الليبية باحتضانها.
● متى يعلن عن هذه الجائزة؟

نعقد  الدائمة  اللجنة  في  نحن  اآلن 
ذوي  مع  بالتشاور  وكذلك  دورية  اجتماعات 
الهيئة  مع  وبالتعاون  الفنانين  من  الخبرة 

المدني  والمجتمع  واإلعالم  للثقافة  العامة 
الطريق  لنا  ستمهد  والتي  األسس،  لوضع 
تليق  الجائزة  لهذه  قوية  انطالقة  في  للبدء 
إلعالن  وبالنسبة  ومؤسسه،  الليبي  بالمسرح 
على  اهلل  بإذن  قريبًا  سيكون  الجائزة  هذه 
مدينة  في  ستقام  التي  المهرجانات  هامش 
درنة والمحتفية بتحريرها، سنعلن عن الجائزة 
وتفاصيل أولى حولها من خالل مؤتمر صحفي 
الدورات  أولى  انطالقة  عن  سنعلن  وأيضًا 
والغالب ستكون دورة محلية في إحدى المدن 
التالية  الدورات  في  نسعى  نحن  ولكن  الليبية 
وفنانين  عرب  لفنانين  دعوات  لدينا  تكون  أن 
ورش  إلقامة  أيضًا  وربما  للحضور  عالميين 

المسرحي  الفنان  منها  يستفيد  حتى  مسرحية 
الليبي.

والمهتمين  للفنانين  توجهها  كلمة   ●
بالمسرح في ليبيا.. ما هي؟

المسرح  ومتابعي  المسرحيين  لكل  أقول   
وعشاقه ، اقول لهم المقولة الشهيرة »المسرح 
بالمعلم  نهتم  أن  علينا  الشعوب«،  أستاذ 
شعبًا  أعطيك  مسرحًا  أعطني  فعاًل  واألستاذ، 
وراقيًا  مثقفًا  شعبًا  نصبح  أن  أحوجنا  ما  ونحن 
حينها ستنتهي كل مشاكل ليبيا، كما أدعو كل 
الفنانين الليبيين إلى االهتمام بالمسرح ودعمه 
ويهجروا  الصغيرة  الشاشة  تأخذهم  ال  وأن 
المسرح  تفعيل  وبشدة  أطالب  كما  الركح، 
المدرسي ومن خالل هذه الجائزة سيكون هناك 
المدرسي في  النشاط  وإدارة  بيننا نحن  تعاون 
المواهب  من  نستفيد  حتى  التعليم  وزارة 
ونأخذ بيدها، ونستعد أيضا للمهرجان الوطني 
في  عشرة  الثانية  دورته  في  سيكون  والذي 
للعطاء  أخرى  فرصة  أيضًا  وهو  بنغازي  مدينة 
بالمسرح  النهوض  أجل  من  ولإلبداع  وللفن 
الذواق،  الليبي  الشعب  رقي  في  والمساهمة 
للفن  ذواقون  أننا  الليبيين  نحن  يميزنا  ما 
سينصلح  حالنا  وأن  للتفاؤل  يدعو  وحده  وهذا 
أوجه  أن  لي  واسمح  النوايا،  حسنت  متى  قريبًا 
هذه  لدعم  الحكومة  رئيس  إلى  النداء  هذا 
لتكون  لها ميزانية مناسبة  الجائزة وأن ترصد 
الجائزة  لهذه  نريد  نحن  الحدث،  مستوى  في 
العامة  الهيئة  رئيس  ونشكر  واقفة،  تولد  أن 
واألديب  الشاعر  المدني  والمجتمع  للثقافة 
جمعة الفاخري، الذي وعدنا أنه سيبذل قصارى 
جهده للوقوف معنا إلنجاح هذه الجائزة لتسهم 

في إثراء الحركة المسرحية الليبية.
● كلمة أخيرة..

بلد  هى  ليبيا  »الوسط«  قراء  لكل  أقول 
فيها  الفنان  ليبيا  المسرح،  بلد  وهى  الفن 
ال  ذلك  ومع  جدُا  صعبة  ظروف  في  يعمل 
من  هو  الفنان  ليبيا  في  العطاء،  عن  يتوقف 
األعوام  في  رأينا  والتشظي،  االنقسام  سينهي 
الماضية عدة أعمال هى من بطولة فنانين من 
في  األخضر  والجبل  وسبها  وبنغازي  طرابلس 
انقسامات،  الوطن من  يعاني منه  الذي  الوقت 
المسرح سنعمل على  لكن بإذن اهلل من خالل 
اللحمة الوطنية والحفاظ على وحدة تراب ليبيا، 
التراب  عشق  على  ونحثه  المواطن  سنوعي 
الليبي وستكون أعمالنا كلها تنشر الحب وتنبذ 

التطرف وأشكاله.

 الفنان هو من سينهي االنقسام والتشظي في بالدنا

حوار: عبدالرحمن سالمة
على  تطلعنا  أن  ونود  بك  نرحب  بداية   ●

الجائزة وكيف جاءت فكرتها؟
لجهد  تتويجًا  جاءت  الوليدة  الجائزة  هذه 
الجائزة  هذه  تخرج  حتى  طويل  ومشوار  كبير 
محمد  الراحل  الفنان  أن  يعلم  الجميع  للنور، 
ليبيا،  في  المسرح  مؤسس  هو  عبدالهادي 
حفيد  كوني  مهرجان  لحضور  دعيت  كلما  وأنا 
تقدير  شهادة  أو  درعًا  تسليمي  يتم  المؤسس 
الفنان محمد عبدالهادي فكان  أو وسامًا باسم 
بالحركة  والمهتمين  الفنانين  نحن  علينا  لزامًا 
المسرحية في ليبيا أن نحتفي بمؤسس المسرح 
فكانت  سنويًا  مهرجانًا  له  نقيم  وأن  الليبي، 
نجم  قرارها من خالد  والتي صدر  الجائزة  هذه 
رئيس الهيئة العامة للثقافة واإلعالم والمجتمع 
على  الجزيل  له شكري  وأقدم  السابق،  المدني 
رئيس  ودعمه  أيضًا  صادقه  والذي  القرار  هذا 

الهيئة الحالي جمعة الفاخري.
الدور  على  تأكيدًا  تأتي  الجائزة  هذه 
عشرينات  فترة  في  الليبي  للمسرح  المهم 
محمد  الفنان  استهلها  والتي  الماضي،  القرن 
في  ملكًا«  كنت  لو  »آه  بمسرحية  عبدالهادي 
خشية  المنازل  أحد  في  وقدمت  طبرق  مدينة 
طبرق  غادر  أن  إلى  االيطالي،  المستعمر 
الرشيد«  »هارون  بعنوان  مسرحيًا  عماًل  وقدم 
 ،1930 عام  الصياد«  باسم »خليفة  والمعروفة 
قيمة  على  تأكيدًا  أيضًا  تأتي  الجائزة  وهذه 
لدور  وتقديرًا  الجديدة  للدماء  ودعمًا  الفنانين 
الليبي  المسرح  الرواد ووضع  الليبيين  الفنانين 

على خارطة االنطالقة الكبيرة محليًا وإقليميًا.
● لجنة المهرجان ممن تتكون؟

الدائمة  اللجنة  هذه  ترأس  بشرف  حظيت 
ازدهار  في  كبير  دور  لهم  كبار  فنانين  ومعي 
الحركة الفنية في ليبيا مثل الفنان سالم عيسى 
علي  حسين  والفنان  العريبي  خليل  والفنان 
الفنانين  كل  أمام  مفتوح  والباب  عبدالهادي، 
الليبيين للمساهمة معنا في إنجاح هذا العمل، 
أهمها  وربما  مهمة  فنية  لجنة  تشكيل  وسيتم 
الجائزة  نجاح  أسباب  أهم  أحد  ستكون  والتي 
وفنانات  فنانون  فلدينا  التحكيم،  جائزة  وهى 
عربية  مهرجانات  في  تحكيم  لجان  في  شاركوا 
من  العديد  على  أيضًا  وسنعمل  ودولية، 
المشروع  هذا  تخدم  التي  المهمة  المشاريع 
في  متخصص  معهد  معهد  إنشاء  مثل  الفني 
محمد  الراحل  باسم  المسرحية  الدراسات 

تنطلق مسابقة إرث »البحث عن الهوية« المدعومة من 
االتحاد األوروبي في نسختها األولى داخل ليبيا.

وتهدف المسابقة إلى إبراز الهوية الليبية ودعم الثقافة 
والفن في ليبيا، وكما تستهدف إظهار اإلرث الثقافي المتنوع 

لبقية أرجاء العالم.
وفتح باب االشتراك في المسابقة من 1 يوليو ويستمر 
الموقع  عبر  التقديم  ويمكن   ،2018 يوليو   21 حتى 

.»www.erth.ly« اإللكتروني
ويعرف التراث الثقافي غير المادي على أنه التراث الحي 
الروحي لإلنسانية، يمثل »الممارسات والتصورات وأشكال 
المجتمعات  بها  تعترف  التي  والمهارات  والمعارف  التعبير 

على أنها جزء من تراثها الثقافي«.
ويشمل هذا التقاليد وأشكال التعبير الحية الموروثة من 
الشفوية  التقاليد  مثل  األجيال،  بين  تناقلها  وتم  أسالفنا 
والمعارف  االحتفالية،  واألحداث  والطقوس  األداء  وفنون 
المتعلقة بالطبيعة والكون أو المعرفة والمهارات الالزمة 
المادي  غير  الثقافي  التراث  يوفر  التقليدية،  الحرف  إلنتاج 
للمجتمعات اإلحساس بالهوية واالستمرارية، وهو ما يعزز 

احترام التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات.

المحاور الرئيسة
الموسيقى،  التشكيلية،  الفنون  في  تنحصر  الفنون: 

الكتابة اإلبداعية، نظم الشعر، التصوير و النحت.
الديجيتال،  فنون  وتشمل  والتكنولوجيا:  االبتكار 
استخدام التكنولوجيا ألغراض نشر الثقافة أو الحفاظ على 

التراث وغيرها.
الثقافي  اإلرث  خالل  من  الهوية  إبراز  وتشمل  التراث: 
لليبيا. وجمع المقتنيات العتيقة أو النادرة، على سبيل المثال، 
واألساطير،  الحكاوي  وتنقيح  تجميع  القديمة،  اللوحات 
واألشغال  والمراسالت  الطوابع  أو  القديمة  الصور  جامعي 

إطالق مسابقة إرث »البحث عن الهوية« في نسختها األولى
 بغرض إبراز وإحياء الهوية الليبية

الصوفية والقماشية وغيرها.
شروط المسابقة: 

الجنسية،  ليبية  ليبي/  المشاركة  المشارك/  يكون  أن 
يجب أن يهدف العرض المقدم على إبراز أو إحياء الهوية 

الليبية.
يجب أن يندرج العرض المقدم تحت أحد المحاور الثالثة 

للمسابقة. )فن، ثرات، تكنولوجيا(.
يجب إرفاق العرض المقدم بنبذة عنه، وكيف يمثل هذا 

العرض الهوية الليبية.
أن يكون المشترك قادرًا على السفر لتونس في حال تم 

تأهيله للمرحلة األخيرة.
أال يقل عمر المشترك عن 16 عامًا.

مراحل المسابقة
بتعبئة  وذلك  المسابقة،  في  االشتراك  األولى  المرحلة 
نموذج وتقديم مقترحك، يمكنك إرفاق صور لمقترحك، أو 
إرسال فيديو قصير، توضح من خالله كيف يبرز مقترحك 
الهوية الليبية، لك حرية اختيار الطريقة المثلى للتعبير عن 
مقترحك، قد تضعها في إطار قصة، أو تسرد لنا نبذة عنها. 
في هذه المرحلة نضمن لك الحفاظ على السرية والملكية 

الفكرية لمقترحك.
مرحلة تقييم المقترحات والعروض المقدمة بعد تصفية 
كل المقترحات المقدمة، و تأكيد مطابقتها الشروط، في 
مرحلة  تنقسم  ليبيا،  داخل  مدن  ثالث  في  فعاليات  ثالث 
المتسابقون  فيه  يقوم  األول  اليوم  ليومين،  التقييم 
في  التحكيم،  لجنة  مع  وعروضهم  مقترحاتهم  بمشاركة 
اليوم الثاني ستخضع هذه العروض للتقييم من قبل لجنة 
التحكيم وسيتم اختيار أفضل أربعة عروض عن كل مدينة.

بعد اختيار اثنى عشر متسابقًا )أربعة عن كل منطقة(، 
تونس،  في  تدريبي  مخيم  بحضور  المشتركون  سيقوم 
لمدة ثالثة أيام متتالية، يهدف هذا المخيم لتقديم فرصة 
للمشاركين للتعرف على مهارات حديثة في مجال التراث 
والفن واالبتكار من خالل إقامة حوارات وتدريبات وزيارات 

ثقافية في تونس.
سيقوم جميع المشتركين بعرض مقترحاتهم وعروضهم 
في الحفل الختامي بتاريخ 30 أغسطس 2018 أمام لجنة 
تحكيم متخصصة ودولية الختيار المقترح المتحصل على 

المرتبة األولى.

عبدالله سعيد يستنطق الخشب في »وصال«
أنهت مصلحة اآلثار الليبية بالحكومة 
مشروع  من  األولى  المرحلة  الموقتة 
في  متمثلة  طلميثة،  مدينة  متحف 
عليها  سيرتكز  التي  الخرسانية  القاعدة 

»متحف شهداء سحاب«.
وسمي المتحف تخليدًا لذكرى شهداء 
الطائرة العامودية سحاب، وصمم بطراز 
معمل  على  المبنى  وسيحتوي  حديث، 
وأخرى  الحريق  إلطفاء  ومنظومة  ترميم 

للمراقبة لزيادة مستوى األمان.
أحمد حسين  المصلحة  رئيس  ووضع 
فبراير،   23 في  المتحف  أساس  حجر 
إقليم  في  يوضع  متحف  أول  عن  معلنًا 
»سيرنايكا« على طراز المتاحف العالمية 
جزء  وقوع  جراء  الملحة  للظروف  تلبية 
حماية  وضرورة  القديم  المخزن  من 

المقتنيات األثرية بداخله.
عن  األثرية  طلميثة  مدينة  وتبعد 
ونشأت  شمااًل،  كم   20 المرج  مدينة 
الميالد  قبل  الثالث  القرن  في  المدينة 
حتى  المرج  برقة  لمدينة  بحري  كميناء 
الثالث  فيالدلفيوس  بطليموس  أطلق 
-258 246.م اسمه عليها، وذلك احتفاًء 
برنيق  األميرة  من  لزواجه  وتخليدًا 

أميرة قورينا.
في  شهرتها  أوج  المدينة  شهدت 
العصر اإلغريقي، حيث أصبحت من أهم 
في  ذلك  وبرز  اإلفريقي،  الشمال  مدن 
السلفيوم،  لنبات  بإنتاجها  اقتصادها 
بل  حينها،  النادرة  السلع  من  كان  الذي 
أغلب  إلى  تصديره  على  تعمل  وكانت 
أجزاء العالم القديم، ونتيجة لهذا الرخاء 

الذي  السياسى  واالستقرار  االقتصادي 
الحركة  ازدهرت  طلميثة  به  أنعمت 
من  جيل  وأنتجت  والفلسفية،  الثقافية 

الفالسفة والشعراء والعلماء.
على  البطلمي  الحكم  انتهاء  بعد 
تحت  وقوعها  96.ق.م  عام  في  برقة 
م،  ق   74 عام  في  الروماني  النفوذ 
العصر  في  ازدهار  أيما  طلميثة  ازدهرت 
عهد  في  أصبحت  إنها  إذ  الروماني؛ 
إقليم  عاصمة  اإلمبراطور"ديوقليسيان" 
المدن  نظام  يضم  والذي  كله،  برقة 
حيث  من  البنتابوليس  أو  الخمس 

األهمية والمكانة.
ا  جدًّ عالية  مكانة  المدينة  اعتلت 
ورافق  والرومان،  البطالمة  عهد  في 
بحري  ألسطول  امتالكها  االزدهار  ذلك 
أساطيل  بين  مميزة  مكانة  له  كانت 

هذه  كل  المتوسط،  األبيض  البحر 
تجعلها عاصمة  بأن  كفيلة  كانت  األمور 
إبان  ذلك  كان  وقد  بأسرها،  للمنطقة 

القرنين الرابع والخامس.
حربيًّا  مرفأ  مدينة طلميثة  وأصبحت 
وميناء  وأسوارعالية  منيعة  حصون  ذات 
وتربطة  بالسكان  مزدحم  هام  تجاري 
أهمها  الموانئ  من  بعدد  قوية  عالقات 
لمدينة  وميناء  اإلسكندرية،  ميناء 
الجديدة  العاصمة  كانت  التى  المرج 
قرون   3 لمدة  ليبيا  من  الشرقي  للشق 
في  للبالد  اإلسالمي  العربي  الفتح  بعد 

.642 القرن السابع الميالدي في عام 
خارج  تقع  التي  اآلثار  أهم  ومن 
إلى  إضافة  الكبير،  والصهريج  المدينة 
الذي  المدينة  متحف  في  أخرى  كنوز 

افتتح 1952 .

بعنوان  فرديًا  معرضًا  للفنون  ورق  مؤسسة  نظمت 
حسن  دار  في  سعيد،  عبداهلل  الليبي  للنحات  »وصال« 
الفقيه بالمدينة القديمة طرابلس في الفترة ما بين 6 - 9 

يوليو الجاري.
ويعد هذا المعرض هو الثاني لعبداهلل الذي يحمل اسم 
18 قطعة من خشب الصنوبر  »وصال«، وقدم من خالله 

والعرعر والسرو والجوز والموقن متعددة األحجام.
معنى  يحمل  »وصال  األعمال  هذه  عن  عبداهلل  ويقول 
الالمتناهية،  والعالقات  باهلل،  عالقتنا  حول  السطور،  بين 
مع  وتواصلنا  واألصدقاء،  واألقرباء  األهل  مع  والعالقة 

المكان والمحيط«.
»في  وأضاف 
ثمة  وصال  مجموعة 
والتواءات  انحناءات 
ما  نحو  على  تعكس 
المحن والصعوبات التي 
قد يصادفها المرء خالل 
نشاهد  وأيضًا  حياته، 
تتجلى  انسيابية  قطعًا 
فيها فترات الرخاء، هذه 
محض  هي  األعمال 
من  للطبيعة  إيحاءات 
والفطريات  النباتات 

وتكوينات من الصخور البحرية«.
قائاًل:  عبداهلل  أعمال  جرناز  سمير  الصحفي  ووصف 
»برعت أنامل عبداهلل في إعادة الحياة إلى خشب هوت به 
واستنطاقه،  وتشكيله  رسمه  في  وأبدع  الطبيعة،  عوامل 
واالنسياب  االنحناء  أساليب  بين  النحت  أعمال  في  مازجًا 

وااللتواء والتجويف والبروز، منتجًا بعد أيام وأسابيع وربما 
أشهر قطعًا إبداعية، تتفاوت وتتناغم، تتقارب وتتباعد في 
أحجامها ومالمحها ومحاكاتها، للزمان والمكان، وتتقاسم 
وثراء  تنوع  وتعكس  اإلنساني،  المشترك  وتستشرف 
الموروث الحضاري والثقافي والفني والتراثي لليبيا، وتضع 

بصمة الهوية الليبية بكل تجلياتها وخصوصياتها«.
وأضاف: »وأنت تمعن النظر، وتتفحص منحوتات الفنان 
منحوتة،  كل  بوح  تستكشف  أن  تحاول  سعيد،  عبداهلل 
وتجتهد في إسباغ اسم لمنحوتة هنا، وتفتح منحوتة أخرى 
 100 من  أكثر  أنجز  على من  أسئلة  لطرح حزمة  شهيتك 

منحوتة منذ العام 2011«.
اهلل  عبد  مع  نقاش  حلقة  المعرض  برنامج  وتضمّن 
ممارساته  حول  سعيد 
والمجموعة  الفنية 
وتطلعاته  المعروضة، 

للنحت في ليبيا.
 27( سعيد  عبداهلل 
شحات،  مدينة  من  عامًا( 
الموارد  كلية  في  تخرَّج 
البيئة،  وعلوم  الطبيعية 
والنحت  الرسم  هوايته 
شغوف  الطفولة،  منذ 
وصناعة  الكاريكاتير  برسم 
واألعمال  الخشبية  األلعاب 
وتشكيل  اليدوية  الفنية 
المجسمات، شارك بالعديد 
المحلية  الفعاليات  من 
فعاليات  منها  والعالمية، 
للخشب  العالمي  اليوم 
اسكيشهر  مدينة  في 
العديد  الماضي  العام  خالل  وقدم   ،2015 العام  التركية 
مفتاح«  »ليبيا  مجموعة  منها  الفنية،  المجموعات  من 
بلدية  في  »غلندس«  منطقة  في  الصخور  على  والنحت 
و»بوح  الليبية«،  »الهوية  ومجموعة  ليبيا،  شرق  الساحل 

العرعر«. 

الوسط - نهلة العربي

 انجاز املرحلة األولى مشروع متحف طلميثة

<  النحات عبداهلل سعيد يوسط مجموعة من أعماله الفنية

<  جانب من المرحلة األولي من مشروع المتحف

<  محمود عبدالكريم عبدالهادي الثاني يسارا يحمل درع التكريم

<  محمود عبدالكريم عبدالهادي<  محمد عبدالهادي
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● في البداية دعينا نتحدث عن أعمالك األخيرة؟
قدمت  حيث   ،2018 العام  في  أعمالي  بكل  سعيدة 
»خفافي« مع مجموعة من الفنانين ومنهم فرج الجعيدي، 
 ،»8 »هدرازي  في  عبدالكريم  فرج  الفنان  مع  عملت  كما 
وشاركت  الشيخي،  خالد  المخرج  مع  فيلم  لي  كان  وأيضا 
أيضًا في »زلنطعي« مع الفنان محمد الصادق، وكذلك من 
األعمال التي أعتز بها هذا العام فيلم »الهدية« كانت تدور 
أحداثه حول التضحية التي قدمها رجال الهندسة العسكرية 
من  المواطنين  وحماية  والتطرف  اإلرهاب  مواجهة  في 
الشهداء  ألسر  هدية  عن  عبارة  وكان  والمفخخات  األلغام 

الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن.
●  كيف ساهم والدك الفنان الكبير إبراهيم الخمسي 

في تألقك الفني؟
والدي الفنان ابراهيم الخمسي فنان كبير وقدم للمسرح 
والتلفزيون الليبي العديد من األعمال، وأحببت المسرح ألن 
والدتي  وأيضا  الجميع،  يحبه  ملتزما  مبدعا  فنانا  كان  أبي 
أعمااًل  وقدمت  كبيرة  فنانة  عبدالكريم  فاطمة  الفنانة 
مهمة كان لها دور مهم في حبي للفن ومواصلة المشوار 
، وأعتبر نفسي محظوظة كوني من أسرة فنية حتى عندما 
جبر  كريمان  القديرتين  الفنانتين  خاالتي  بزيارة  أقوم 
وسعاد خليل وكأني في ندوة فنية وفي حضرة الفن دومًا 
فالحديث دائمًا عن المسرح والتلفزيون والسينما واإلذاعة، 
وبارزة في  أطال اهلل في عمره عالمة مهمة  والدي  ويظل 

تاريخي الفني.
● و ما سر تألقك في تقديم دور األم؟

األم  بدور  أقوم  عندما  لكنني  األدوار  كل  ألعب  أن  أحب 
أعيش الدور وأنسى أنني أمام كاميرا أو أمام جمهور أو أنني 
أقرأ نصًا مكتوبًا أو أتلقى تعليمات المخرج، ولكنني أندمج 
في العمل وتخرج الكلمات من القلب، وأعتقد أن كوني أمًا 

عزز حبي لتجسيد دور األم.
الفنانة  لوالدتك  تتذكرينها  التي  األعمال  هي  ما   ●

فاطمة عبدالكريم؟
التلفزيون،  أذكر كل أعمالها وتألقها على المسرح وفي 
وكنت فخورة جدًا وأنا صغيرة عندما أشاهد نجاحاتها في 
يوما  أقف  أن  وتمنيت  المسرح،  خشبة  وعلى  التلفزيون 
أمامها سواء على المسرح أو التلفزيون، وغم أنها رحلت إال 
أن روحها ترفرف دائمًا في بيتنا وفي أزقة وشوارع بنغازي، 

كلما وقفت على خشبة المسرح الشعبي والمسرح الوطني 
صورتها  أرى  عيني  طالعت  كلما  شعورها،  بنفس  أشعر 
أواصل  أن  لي  تشجيع  هو  ابتسامتها  أن  أشعر  مبتسمة، 
ألسرتنا  تسيء  التي  الغثة  األعمال  أختار  ال  وأن  مشواري 
أدوارها  من  بدور  أقوم  أن  أتمنى  عليك  أخفي  وال  الفنية، 
السابقة وفاًء لها وإجالاًل كونها أمي وكونها فنانة أعطت 
للفن الليبي، برغم مرور هذه السنوات إال أنني اليوم ومن 

دون حرج أقولها إني أشتاق إلى حضنها.
● هل عملك في مجال التمريض أضاف لك فنيًا؟

عني  ومعروف  صغري  منذ  التمريض  مجال  أحببت  أنا 
أنه عمل  جيدًا  أعرف  وأحب عملي ألني  العمل  في  الجدية 
أكون  ما  ودائمًا  هواياتي،  هو  والتمثيل  والفن  إنساني 
حريصة كل الحرص على أن ال أخلط بين االثنين حتى ال 
يؤثر كوني فنانة على عملي، لكن ال أخفيك أنني دائمًا ما 
أحاط بهالة من الحب من قبل المرضى كوني فنانة وربما 
بطريقة غير مباشرة ساعدني ذلك في تقديم خدمة أكثر 
للمرضى وبعمل مضاعف، ألن الفنان يجب أن يكون قدوة 
من  زاد  وهذا  ممرضة  وأيضًا  فنانة  وأنا  للمشاهد  حسنة 
المسؤولية بشكل مضاعف، أنا أحب األعمال الخيرية كثيرًا.

●  ما هي الصعوبات التي تواجه الفنانة الليبية؟
مجتمعنا ما زال ينظر للفنانة بنظرة ناقصة، والكثير من 
الناس ال يعرفون أن الفنانة تعطي من وقتها وجهدها من 
الملتزمة  الفنانة  وأن  للفن،  الحقيقية  الرسالة  إيصال  أجل 

الصعوبات  ومن  الكثيرين،  إعجاب  محط  زالت  وال  كانت 
تعلم  متخصصة  تعليمية  مؤسسات  توجد  ال  أنه  أيضًا 
وفنون  والكتابة  واإلخراج  التمثيل  أصول  الشابة  المواهب 
السينغورافيا وهندسة الديكور واإلدارة الفنية والمسرحية 
حتى  وإمكانيات،  دعم  إلى  نحتاج  نحن  والتلفزيونية، 
توفرت  لو  الليبية  الفنانة  أن  أرى  اإلخراج  تجربة  خوض 
التلفزيوني  اإلخراج  في  مبدعة  ستكون  اإلمكانيات  لها 
الليبيات  والمسرحي، وهناك تجارب جيدة لبعض الفنانات 
الفنان  يعانيه  فهذا  المادية  الصعوبات  أما  اإلخراج،  في 
تقديم  عن  لتوقفنا  للفن  حبنا  ولوال  عام  بشكل  والفنانة 

األعمال.
● هل أبنائك يحبون العمل في الفن؟

كل أبنائي يحبون الفن ولكن الموهبة تتجسد في ابني 
أحمد، وهو من مواليد 2000 يحب الكتابة ولديه محاوالت 
وأتمنى أن يطور من نفسه وأن أجد له أعمااًل تتجسد على 

خشبة المسرح أو في التلفزيون.
● ما هي نقطة ضعفك؟

أوالدي، فأنا امرأة قوية جدًا ولم أضعف يومُا ولكن نقطة 
بالتوفيق  لهم  أدعو  الذين  أبنائي،  هم  الوحيدة  ضعفي 

والفالح والنجاح.
● ما هو حلمك الذي لم يتحقق بعد؟

المسرح،  خشبة  على  أولى  نجمة  أصبح  أن  هو  حلمي 
ومن متابعتي لعملك »مراية ليبية« أتمنى أن يكون هناك 

تعاون بيننا.
● كيف يحارب الفنان الليبي اإلرهاب والتطرف؟

فاإلرهابيون  التطرف،  معركة  في  جندي  أول  هو  الفنان 
ينشرون الموت ونحن ننشر الحب والحياة واأللوان الزاهية، 
ومن خالل األعمال التي تثقف الناس وتحذرهم من التطرف 
معركة  هي  معهم  معركتنا  اإلرهاب،  نحارب  أن  نستطيع 
فكر، وسنعمل على تقديم كل فكر جيد يناهض التطرف، 
التي  المشاهد  من  الليل  أنام  ال  األخيرة  اآلونة  في  وأنا 
نشرها تنظيم »داعش« من ذبح وقتل لألبرياء في المدن 
الليبية، لكن الحمد هلل انتصرنا عليهم وتنفسنا من جديد.

● ماذا تقولي لليبيين؟
ينسوا  أن  ليبية  ولكل  ليبي  لكل  أقول  قلبي  كل  من 
الفرصة  يتركوا  ال  وأن  بوطنهم،  يهتموا  وأن  األحقاد 
للعابثين بالوطن أن يشردونا، وأتمنى أن أصحو وأجد أن 
ما حدث في ليبيا هو كابوس وانزاح، كما أتمنى في نهاية 
حديثي معك أن ينعم اهلل بالشفاء العاجل على الفنان صالح 

األبيض.

أنا امرأة قوية.. وهذه هي نقطة ضعفي الوحيدة
هي فنانة 
مجتهدة وتنتمي 
ألسرة فنية، 
عاشت في بيت يحيطه 
الفن، فأينما ذهبت في 
جنباته أحاطها الفن، 
وكأنها ولدت على ركح 
مسرح أبطاله أسرتها 
وأقرباؤها.. الفنانة 
القديرة خيرية الخمسي، 
ابنة الفنان الكبير إبراهيم 
الخمسي، ووالدتها الفنانة 
الراحلة فاطمة عبدالكريم، 
وخالتها الفنانة القديرة 
سعاد خليل، وكذلك 
خالتها الفنانة الكبيرة 
كريمان جبر كل هذه 
األجواء الفنية كان لها 
فضل في تألقها وحبها 
للمسرح والتلفزيون، وفي 
الحوار كان لنا حديث عن 
أحدث أعمالها وكذلك 
كشف لنا نقطة ضعفها 
الوحيدة.

معاناة الفنانة الليبية األولى
هي في نظرة المجتمع لها

أتمنى تخليد ذكرى أمي بتجسيد 
أحد أعمالها

تسعى العازفة والمغنية الفلسطينية ناي البرغوثي 
صورة  لتقديم  الفنية  أعمالها  خالل  من  عامًا(   21(
إيجابية عن الثقافة العربية للغرب بعيدًا عن مشاهد 
»الحروب والمآسي«، وهي شاركت أخيرًا للمرة األولى 
في عمل أوبرالي في مهرجان »إيكس إن بروفانس« 

الفرنسي العريق.
تشربت  التي  الفلسطينية  الشابة  هذه  وأدت 
العام في  رام اهلل، هذا  الطفولة في  الموسيقى منذ 
المنتج  األوبرالي  المسرحي  ومجنون«  »أرفيو  عمل 
العام 2018 والذي يمزج أسطورة »أرفيو ويوريديس« 
ليلى« أشهر قصص  القديمة مع »مجنون  اليونانية 

الحب في األدب العربي.
في  ليلى  دور  تجسد  التي  البرغوثي  ناي  وتقول 
هذه المسرحية لوكالة »فرانس برس«، »قصتا قيس 
وليلى وأرفيو ويوريديس تظهران بشكل متساو« في 
هذا العمل »وال تسيطر أي حضارة على األخرى. من 
المهم جدًا أن نظهر هذا الجانب من الثقافة العربية«.

حروب ومآس
وتبدي البرغوثي سعادتها للفرصة المتاحة أمامها 
الغربي.  الجمهور  أمام  عربية  غنائية  أعمال  لتقديم 
وهي توضح »النظرة عن العرب والثقافة العربية في 
الغرب مختلفة بشكل عام، إذ إن األخبار المنتشرة عبر 

الصحافة تركز على االحتالل والحروب«.
وتضيف البرغوثي »الغرب ال يرى الجوانب األخرى 
والحب  والمواهب  العربية  الثقافة  في  الجميلة 

للجمال«.
منذ  المقيمة  الفلسطينية  الشابة  هذه  وتحاول 

سنتين في العاصمة الهولندية أمستردام شق 
طريقها على الساحة الموسيقية األوروبية، 

وحطت رحالها أخيرًا في مهرجان »إيكس 
بعد  العريق  الفرنسي  بروفانس«  إن 

 2016 العام  جولة لها في بريطانيا 
للشباب  فلسطين  أوركسترا  مع 

بمبادرة  أحيتها  حفالت  تلتها 
فردية.

الغناء  بين  المزج  وعن 
األوبرالي والموسيقى العربية 
تقول  المسرحية،  هذه  في 
نمط  »األوبرا  البرغوثي  ناي 

وتقنية  للغاية  غربي  غنائي 
الغناء  عن  جدًا  مختلفة  الصوت 

النوعين..  دمج  وجوب  أرى  وال  العربي 
أسعى إليجاد حلقة تواصل بينهما«.

ورغم تركها األراضي الفلسطينية قبل أربع سنوات 
الموسيقى  األميركية حيث درست  إنديانا  إلى والية 
من ثم إلى أمستردام لمواصلة تعليمها الموسيقي، 

ال تنسى ناي البرغوثي أصلها.
مولعة  عائلة  في  المولودة  الشابة  هذه  وتقول 
بالجاز والموسيقى الكالسيكية وبأعمال كبار المغنين 
العرب »الهوية الفلسطينية تالحقك في كل مكان«.

سن  في  الفلوت  آلة  تعلم  البرغوثي  وبدأت 
سعيد  ادوارد  معهد  في  اهلل  رام  في  السابعة 
الوطني للموسيقى الذي يحمل اسم المفكر والعالم 
الموسيقي الفلسطيني األميركي الشهير الذي توفي 

العام 2003.
وتستذكر البرغوثي المشقات التي كانت تقاسيها 

خالل تنقالتها خصوصًا في رحالتها إلى القدس.
ال  التي  الفلسطينية  الموسيقية  هذه  وتوضح 
تزال تزور مسقط رأسها مرتين سنويًا »كنت أتنقل 
أسبوعيا من رام الى القدس وأمر 
إحدى  وفي  قلنديا  حاجز  عبر 
في  كنت  عندما  المرات 
عامًا   12 أو   11 سن 
من  جندية  منعتني 
العبور لدخول القدس 
حيازتي  عدم  بحجة 
الالزمة«.  األوراق 
وتضيف »عادة 
يكون الهم 
كبر  أل ا

ى  لد

لكن  للحصة.  جيدًا  يتحضر  أن  الموسيقى  طالب 
إلى الحصة قبل  أفكر بالخروج  كفلسطينية يجب أن 
أربع ساعات ألن الجندي )اإلسرائيلي( قد يمنعني من 

العبور أو قد يحصل إطالق للغاز أو مواجهات«.

المساواة
ولم تكن طريق البرغوثي لتعلم الموسيقى سهلة 
امتهان  على  االجتماعية  القيود  ظل  في  خصوصًا 
مهنة  »الموسيقى  تقول  وهي  المجال.  هذا  الفتيات 
صعبة في كل مكان فما بالك تحت االحتالل ونظام 
فصل عنصري. وما بالك لكوني امرأة ومغنية إذ ثمة 
ضغوطات من المجتمع الذي ال يتقبل الفتيات اللواتي 

يدرسن الموسيقى«.
في  لها  الدعم  قدما  والديها  أن  تؤكد  أنها  غير 
الضغوط  بوجه  »حماية«  لها  وفر  ما  المسيرة  هذه 

االجتماعية.
أعمال  تقديم  مسألة  بحذر  البرغوثي  وتقارب 
وهي  إسرائيليين.  عازفين  مع  مشتركة  موسيقية 
)بين  المساواة  عبر  إال  يحصل  ال  »السالم  تقول 
المساواة  دون  من  واإلسرائيليين(.  الفلسطينيين 
االحتالل دائما موجود بيني وبين أي إسرائيلي حتى 

في إطار موسيقي«.
وتقول ناي »لن أكون ضد أي إسرائيلي يقف إلى 
جانب قضيتنا« لكن »كيف لي أن أعزف إلى جانب أحد 
سيكون يومًا ما جنديًا في الجيش اإلسرائيلي يحمل 
العسكرية  الخدمة  ظل  في  وجهي؟«،  في  السالح 

اإللزامية في إسرائيل.
وتؤكد »ال أكره أي شخص ألنه إسرائيلي بل أكره 
االحتالل. عندما أعزف كفلسطينية مع إسرائيلي ربما 
ال كره شخصيًا بيننا لكن الصحافة واإلعالم يستغالن 
هذه النظرة لتصوير عدم وجود حرب« بين الجانبين.
موسيقيين  تجمع  التي  النادرة  األمثلة  بين  ومن 
أوركسترا  ثمة  السواء،  على  وإسرائيليين  عربًا 
قائد  أنشأها  التي  والغرب«  الشرق  »ديوان 
دانيال  األرجنتيني،   - اإلسرائيلي  األوركسترا 

بارنبويم والمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد.
تسعى  عدة  أحالم  البرغوثي  ناي  ولدى 
تحصيلها  انتهاء  بعد  ترغب  إذ  لتحقيقها، 
حضارات  على  والتعرف  السفر  في  الجامعي 
إثراء  بهدف  والهند  أفريقيا  في  مختلفة 

تجربتها »وإيجاد نمط موسيقي جديد«.
معهد  »افتتاح  فهو  األبعد  حلمها  أما 
موسيقي يقدم شهادات جامعية في فلسطين« لدعم 

»المواهب الكبيرة« في البالد.

ناي البرغوثي.. سفيرة فلسطينية 
للموسيقى العربية في الغرب

»EAVE/BMS« تفتح باب التقديم ملشاريع األفالم العربية
أعلن مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي«، بالشراكة 
مع مركز السينما العربية، فتح باب التقديم لورشة تطوير 
جديدة للمؤلفين والمنتجين، وذلك عبر منصته الجديدة 
نوفمبر(،   29 إلى   25( السينما«،  لصناعة  القاهرة  »أيام 
بالتعاون مع ورشتى »EAVE On Demand« للمنتجين 

و»بيرثمارك لتطوير السيناريو«.
تغطية  أيام،  أربعة  مدار  على  الورشة،  وتستهدف 
الروائية  األفالم  لمشروعات  التطوير  مرحلة  عناصر  كل 
الطويلة، بما في ذلك استراتيجيات تطوير السيناريو ودور 
الميزانية  وخطط  الدولية  والمبيعات  والتسويق  المنتج 

والتمويل، باإلضافة إلى عمليات الترويج للفيلم.
وأوضحت إدارة المهرجان أن الموعد النهائي للتقديم 
31 أغسطس، ويشترط أن تضم المشروعات كاتبًا ومنتجًا 
باللغتين  إلكترونيًا  المشروع  ملفات  تقديم  يتم  وأن 
العربية واإلنجليزية، ومن المقرر أن تتوافر كل المعلومات 
»القاهرة  مهرجان  موقع  عبر  ومتطلباتها  الورشة  عن 

السينمائي الدولي«.
تتكون  السيناريو،  لتطوير   »EAVE/BMS« ورشة 
ضيوف  لكل  متاحة  يومية  احترافية  تدريب  ورش  من 
المهرجان، وجلسات عمل جماعية ولقاءات فردية مع الفرق 
ومشروعاتهم  والمنتجين  الكتاب  من  المختارة  الستة 
الجماعية  الجلسات  تستهدف  فيما  التطوير.  مرحلة  في 
وتبادل  المواهب  تواجه  التي  التحديات  تغطية  والفردية 
المعلومات ودراسات الحالة ومناقشة مشروعات الفرق من 
خطة  وضع  إلى  باإلضافة  والمنتج،  الكاتب  نظر  وجهتي 

للخطوات التالية لكل مشروع.
بين  السيناريو«  لتطوير   EAVE/BMS« ورشة  وتجمع 
على  التدريب  في   EAVE تمتلكها  التي  الطويلة  الخبرة 
لوضع  سيناريو  »بيرثمارك«  مع  والتعاون  دولي  مستوى 
العالم  في  السينما  صناعة  لمحترفي  خصيصًا  معد  منهج 
العربي، لكي يستهدف ما يحتاج إليه صناع السينما بشكل 
وخبراء  دوليين  خبراء  بين  الجمع  خالل  من  وهذا  محدد، 

من العالم العربي.
ومن بين الخبراء الذين سوف يديرون الورش المنتجة 
داونز  كلير  والسيناريست  نيدجاد  بيهيشت  روشاناك 
أحمد  والمنتج  ماتيتس  أراناكا  السينمائية  والخبيرة 

شرقاوي.
 In Good« شركة  من  نيدجاد  بيهيشت  روشاناك 
وهي   ،1999 العام  مسيرتها  بدأت  منتجة   »Company
خبيرة ومستشارة لعديد المؤسسات والمنظمات التدريبية 
أكاديمية  أعضاء  إحدى  روشاناك  وتعتبر   ،EAVE مثل 
إحدى  وهي  األوروبي  الفيلم  أكاديمية  األلماني  الفيلم 

خريجي ورشة EAVE وقائدة مجموعة.
السينمائي«  للتمويل  مالطا  »مؤسسة  داونز  كلير  أما 
عملية  خبرة  تمتلك  ومشرفة  سيناريو  وكاتبة  مستشارة 
في صناعة السينما منذ أربعة عقود، وتمتلك داونز سجاًل 
السيناريو  وكتابة  الفنية  االستشارات  تقديم  من  مكثفًا 
منذ   EAVE لصالح  مستشارة  وتعمل  الورش،  وتقديم 

.1989
خبيرة   »Featurette »شركة  ماتيتس  وأراناكا 
في  المتخصصة   Featurette شركة  أسست  سينمائية 
تقديم االستشارات للموزعين والمعلنين ومنصات عرض 
الفيديو حسب الطلب فيما يتعلق باختياراتهم وإنتاجاتهم 
االستشارات  تقدم  كما  االستراتيجيات.  وإعداد  المشتركة 
اإلجراءات  حول  المتغير  اإلعالمي  المناخ  في  للمتواجدين 
المتطورة في مجال اإلنتاج والتوزيع لخلق فرص تتيح لهم 

التوغل في أسواق جديدة.
قسم  رئيس  فهو   »MBC »شركة  شرقاوي  أحمد  أما 
 ،MBC لمجموعة  التابع  شاهد  موقع  محتوى  تطوير 
كما  السيناريو،  تطوير  مجال  في  واسعة  خبرة  وصاحب 
التلفزيونية  المسلسالت  لعديد  منفذ  منتج  منصب  شغل 
على  حصل  والنقدي.  الجماهيري  المستوى  على  الناجحة 
من  والتلفزيوني  السينمائي  اإلنتاج  في  الماجستير  درجة 

كلية رويال هولواي جامعة لندن العام 2009.

التجارية  أسطنبول  رئة  الكبير  البازار  يصدح 
باألصوات  قرون،  خمسة  من  أكثر  مدى  على 
أنها  إال  الهادئة..  الصيف  أمسيات  إحدى  في 
آالت  عن  بل  والزبائن  التجار  عن  صادرة  غير 
موسيقية. ال أحد يستوقف الزوار لبيعهم سجادة 
ترتفع  بل  التوابل،  بروائح  األجواء  تعبق  ال  فيما 
ناي  مع  البازار  أزقة  في  شرقية  موسيقى  أنغام 
تركي ومزمار أرمني )دودوك( وعود من منطقة 

البلقان.
وشرع البازار في أسطنبول أبوابه للمرة األولى 

على حفلة موسيقية كهذه.
»أسطنبول  مهرجان  ضمن  الحفلة  وتندرج 
الصيفي  الموسيقي  الملتقى  للموسيقى«، 
الرئيسي في المدينة، الذي انطلق للمرة األولى 
»أسطنبول  مؤسسة  عليه  وتشرف   1973 العام 

للثقافة والفنون«.
وتنظم ضمن هذا المهرجان حفالت موسيقية 
البازار  في  واآلن  وجامعات..  وكنس  كنائس  في 
أسطنبول  تراث  إلى  المهرجان  ويلجأ  الكبير. 
متعدد الثقافات والديانات لمواجهة النقص في 
للموسيقى  المخصصة  المتطورة  التحتية  البنى 

في هذه المدينة التركية الكبيرة.
أرغونر أحد افضل عازفي  الفنان قدسي  يقول 
الناي في البالد »إنها طريقة ذكية لتحويل هذه 
ألسباب  الزوار،  واستقطاب  التاريخية  األماكن 

أخرى غير االستخدام األساسي لها«.
الرائع  بعزفه  الحضور  يسحر  أن  قبل  ويضيف 

على الناي »يأتي الناس عادة إلى هنا للتبضع«.
ويشيد أرغونر بنوعية الصوت في البازار الذي 
يبن  لم  أنه  مع  المسقوف  السوق  أيضًا  يسمى 
وثمة  مستدير  »المكان  موضحًا  الغاية،  لهذه 

صدى جيد وتمييز جيد لألنغام«.

إرث تاريخي
الكالسيكية  الموسيقى  بين  المهرجان  ويجمع 
عليه  القيمون  وينظم  والجاز.  والتقليدية 
نيف  كنيس  مثل  مختلفة  أماكن  في  حفالت 
البدواني  أنطونيوس  القديس  وكنيسة  شالوم 
سيركجي  محطة  أرصفة  وعلى  الكاثوليكية 
الشهيرة األخيرة لقطار الشرق السريع. ويحتفون 
المدينة  لهذه  األوجه  المتعدد  باإلرث  بذلك 
مثل  كثيرة  أقليات  وجود  هويتها  طبع  التي 
الغالبية  جانب  إلى  واليونانيين  واألرمن  اليهود 

المسلمة.

تعرضت  ما  غالبا  التي  األقليات  هذه  ووجود 
مجازر  سيما  وال  العشرين  القرن  في  لمآس 
ظل  في  و1917   1915 العامي  بين  األرمن 
المباني  هذه  بفضل  يتواصل  العثمانية،  الدولة 
سابقا  تسمى  كانت  مدينة  في  التاريخية 
لألمبراطوريات  عاصمة  وشكلت  القسطنطينية 

الرومانية والبيزنطية والعثمانية.
مهرجان  مديرة  اويماك  غورر  يسيم  وتوضح 
العامة  والمديرة  للموسيقى«  »أسطنبول 
المساعدة لمؤسسة »الفن والموسيقى«، »لقد 
أمبراطوريات  لثالث  عاصمة  أسطنبول  كانت 
جميعها  تركت  وقد  كبيرة.  ديانات  ثالث  ومقر 
المهرجانات  المدينة«. وتضيف »تقام  أثرًا على 
أيضًا للتشديد على اإلرث التاريخي للمدينة حيث 

تنظم وإلقامة الروابط مع هويتها الثقافية«.

تسامح وتناغم
وخالل السنة الحالية أقيمت حفلة للمرة األولى 
في كنيس نيف شالوم )واحة السالم( أحد أهم 
استهدف  الذي  أسطنبول  ليهود  العبادة  دور 
تضم  وال  و2003.   1986 في  بهجومين 
مثل  للغاية  متطورة  موسيقية  قاعة  أسطنبول 

عشاق  من  الكثير  أن  إال  هامبورغ،  أو  باريس 
هذه  في  الصوت  بنوعية  يشيدون  الموسيقى 

التاريخية. المباني 
البيزنطية  إيرينا  القديسة  كنيسة  ففي 
التي  السادس  القرن  إلى  العائدة  القديمة 
يستمتع  أن  للحضور  يمكن  متحف  إلى  حولت 
رائعة..  صوت  بنوعية  كالسيكية  بموسيقى 

يعكر صفوها أحيانًا قليلة رف من طير الحمام.
الجدران  صدحت  البازار  في  الحفلة  وخالل 
تحت  وتركية  ويهودية  والتينية  أرمنية  بأغان 

إدارة الموسيقي حقان غونغر.
الفيلونسيل  عازف  أرتشاغ  تشاغ  ويقول 
التي  األولى  المرة  »إنها  الشهير  التركي 
موسيقية.  حفلة  الكبير  البازار  فيها  يستضيف 
إنه مكان مهم جدًا مع متاجر أصلية وموسيقانا 

أصلية أيضًا«.
أماكن  في  حفالت  بتنظيم  أويماك  وتحلم 
مشهورة أخرى في أسطنبول خالل المهرجانات 
المقبلة من بينها حفلة عن »التسامح والتناغم« 
آيا  كاتدرائية  حيث  أحمد  السلطان  ميدان  في 
الجامع األزرق،  أو  صوفيا وجامع السلطان أحمد 

تجمع بين الموسيقى الغربية والشرقية.

يعمل على تشديد اإلرث التاريخي للمدينة..

مهرجان موسيقي يبرز تراث أسطنبول املتعدد األوجه

خيرية الخمسي:



في
املرمى

استراتيجية 
»العميد« يكشفها 
بن شيخة

حكم الكرة الطائرة، الليبي خالد شنيشح، 
قال أنه سيشارك في إدارة مباريات بطولة 

العالم للكرة الطائرة، التي ستقام في هولندا 
األسبوع المقبل.

االتحاد المغربي لكرة القدم يسمح لنادي الرجاء ◆
البيضاوي، بتسجيل الالعب الدولي الليبي سند الورفلي، 

بعد أن فك حر القيد خالل الفترة الماضية، ويشغل الالعب 
سند الورفلي، البالغ من العمر 26 عاما، مركز مدافع أوسط.

◆

مع  رسمياً  التعاقد  الليبي  االتحاد  نادي  مسؤولي  قرار 
مسؤولية  لتولي  شيخة  بن  عبدالحق  الجزائري  المدرب 
بـ»العميد«، خلفًا  القدم  لكرة  األول  للفريق  الفني  المدير 
للمدرب الوطني حمدي بطاو، يعكس استراتيجية »العميد« 
بالبطوالت  التتويج  منصات  مع  حظوظه  استرداد  في 
األندية  منافسات  في  الليبية  الكرة  وتمثيل  المحلية، 

األفريقية.
من  الجزائري،  المدرب  على  الضوء  تلقي  »الوسط« 
مواليد  بن شيخة من  الحق  عبد   - التالية:  السطور  خالل 
22 نوفمبر 1963، تخرج في المعهد الوطني لتكنولوجيات 
الرياضة بالجزائر العاصمة، حيث كان أحد الطلبة النجباء 
للمنتخب  السابق  الفني  المدير  سعدان  رابــح  للدكتور 
الالزمة  القدم، وهو حائز جميع الشهادات  الجزائري لكرة 

قانونياً، أبرزها ماجستير في منهجية التدريب الرياضي.
منايل  بــرج  شباب  فريقي  ضمن  شيخة  بن  لعب   -

ومولودية الجزائر في الثمانينات من القرن الماضي.

 ،1997 األولمبي  المنتخب  مع  التدريبي  مشواره  بدأ   -
من  التي جعلت منه مدرباً  وحاز على عديد االستحقاقات 
بلوزداد  شباب  نادي  مع  بلقبين  فاز  حيث  الثقيل،  العيار 
ضمن البطولة والكأس الجزائريين، ومكن نادي أم صالل 
هزيمة  دون  القطري  الممتاز  الــدوري  إلى  الصعود  من 
ذهاباً وإياباً طوال الموسم، إضافة إلى فوزه بكأس قطر، 
وهو اإلنجاز الذي جعل من بن شيخة محط اهتمام عديد 

األندية الخليجية والعربية بصفة عامة.
ــدوري  ال بطولة  على  اإلفريقي  الــنــادي  مع  حصل   -
أفريقيا  شمال  كأس  حاز  الفريق  نفس  ومع  التونسي، 
لألندية البطلة في 25 يناير 2009 و بلوغه نصف نهائي 
كأس »كاف«، كما حقق مع الدفاع الحسني الجديدي لقبًا 
تاريخياً ألول مرة يحققه النادي، ولقب كأس العرش، وحقق 
نتائج جيدة ضمن منافسات كأس االتحاد األفريقي، حيت 
في  الحظ  لوال سوء  الثمانية  لدور  التأهل  من  قريباً  كان 

الدقائق األخيرة ضد األهلي المصري.
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بات النجم الجزائري رياض محرز بانتقاله 
من »ليستر سيتي« إلى نادي »مانشستر 
سيتي« أغلى العب عربي وأفريقي.

ووقع الدولي الجزائري عقد انضمامه 
لـ»السيتي«، مقابل 68 مليون يورو، لينتزع 
لقب »أغلى العب عربي« من المصري محمد 
صالح، الذي انتقل صيف العام الماضي إلى 
»ليفربول« اإلنجليزي مقابل 42 مليون 
يورو، وأغلى العب أفريقي في التاريخ، 
حيث تجاوز الغيني نابى كيتا، الذي 
انضم إلى »ليفربول« قادماً من 
»اليبزيغ« األلماني، مقابل 60 
مليون يورو.

8

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

● بن شيخة

● الورفلي

مالعب 14

الرابطة الوطنية لدعم الشباب هي جسم 
جديد للشباب الليبي، كانت في السابق 

إحدى مؤسسات المجتمع المدني، واليوم 
تحول ليكون أحد أعضاء جسم حكومة 

الوفاق والمجلس الرئاسي، فتخلى عن 
المعونات واعتمد على المستحقات توجه 
نحو استرجاع كل مافقده الشباب الليبي 

خالل هذه السنوات، حسبما قال رئيسها، 
المهندس عماد عبد الدائم الحاراتي، 
خالل حواره مع جريدة »الوسط«. متى 

ولماذا أسست رابطة دعم الشباب؟
أسست بناء على قرار مجلس النواب رقم 37 بشأن انتخاب 
رئيس ونائبين للرابطة، وتم االنتخاب وتفعيل هذا القرار 
 104 إلى  افتتحت،  التي  الرابطة  مكاتب  عدد  وصل  حتى 

مكاتب على مستوى ليبيا بالكامل.
وعينت الرابطة 250 شابا في العمل الميداني والمكتبي، 
كما تم اعتماد الهيكل اإلداري والتنظيمي للرابطة باعتماد 
والجنوب  والغرب  الشرق  بين  بالتساوي  إدارة قسمت   15
المباشر للجنة  الليبي، وهي تعمل بالكامل تحت اإلشراف 

الشباب والعمل والشؤون االجتماعية بمجلس النواب.
أيضا تم اعتماد إجراءات هذه الرابطة من قبل المجلس 
الرئاسي وتم إصدار قرار يحمل رقم 575 لسنة 2018 بشأن 
الترتيبات المالية للرابطة وتم وضع مبلغ تسييري لها يقدر 
بـ 400 ألف دينار ليبي، وسيقوم مجلس النواب والمجلس 
الرئاسي بزيادة الدعم بمبالغ كبيرة من أجل تنفيذ أهدافها.

هل لنا أن نطلع على كيفية عمل الرابطة؟
الرابطة تقوم باالتصاالت الالزمة مع مصلحة أمالك الدولة 
السترداد جميع أمالك الشباب من قطع األراضي والشقق 
التي تم تخصيصها للشباب، وكذلك تواصلنا مع مصارف 
القطاع الخاص والعام ومصرف ليبيا المركزي، بشأن حل 
والتي تم  للشباب،  التي تم تخصيصها  السيارات  مشاكل 

دفع قميتها ولم تصل حتى اآلن.
الرابطة منوطة بحل كل مشاكل الشباب التي لها عالقة 
من  والدولة،  الحكومية  بالدوائر  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
خالل التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي 

ومجلس النواب ومصرف االدخار العقاري.
وما المنجز األهم الذي تم حتى اآلن؟

فالرابطة حاليا جسم وليد، وسيبدأ  واقعيين،  دعنا نكون 
الوقت،  مع  الليبي،  الشاب  يلمسه  الذي  بالشكل  تفعيله 
لكن من وجهة نظري، فالمنجز األهم هو تحويل الرابطة 
من مؤسسة أهلية ضمن مؤسسات المجتمع المدني، إلى 
في  وهمومه  الليبي  بالشباب  منوطة  حكومية  مؤسسة 

الداخل والخارج.
وما دور الرابطة في دعم الشاب خارجيا؟

الدولية،  المنظمات  على مستوى  تواجد  للرابطة  سيكون 
معها  اتصاالت  لدينا  منظمة   30 من  أكثر  حوالي  وهناك 
حاليا، ولألسف العضويات موجودة ولم يتم تفعليها من 
الشباب  تمثل  مجموعة  هناك  أن  والمشكلة  الدولة،  قبل 
المحافل  في  ليبيا  تمثل  السابق  النظام  عهد  منذ  الليبي 
مع  نتواصل  فنحن  ثماني سنوات،  من  أكثر  منذ  الدولية 
مخاطبة  أجل  من  الموضوع  هذا  حول  الخارجية  وزارة 
عملية  إحــداث  من  لنتمكن  إليقافهم  المنوطة  الجهات 

اإلحالل والتبديل بآخرين يملكون الخبرة.

ما البرامج التفاعلية بين مختلف شباب ليبيا؟
المجلس  مع  تواصلت  وقد  بالرابطة  النشاط  إدارة  لدينا 
الرئاسي وتم إحالة البرنامج العام إلى األمين العام للمجلس 
الرابطة  قامت  كما  عامر،  بن  طاهر  الدكتور  الرئاسي، 
بالتواصل مع العديد من اإلدارات من خالل إقامة دورات 
التنمية البشرية في المناطق، ومن األشياء التي أثمرت في 
ومشاركة  االنتخابات  موضوع  هو  الوليدة،  الرابطة  هذه 

الشباب فيها.
وما نوعية المشاركة في االنتخابات؟

تم التواصل مع اللجنة المركزية لالنتخابات وحصلنا على 
االنتخابات  ودوائــر  البلدية  المجالس  في  للشباب  مقعد 
الرئاسية ومراقبة العمليات االنتخابية، كما أننا فتحنا العديد 
التدريبية،  الدورات  الشباب من خالل  أمام  المجاالت  من 
هدفها تجهيز الشاب الليبي ليتولى مناصب تنفيذية مثل 

عضوية أو عمادة بلدية.
هل بدأت عملية اإلعداد؟

الدورات متواصلة وتدار حاليا بمشاركة شباب من جميع 
المناطق.

وما مستوى تعاون الهيئة العامة للشباب والرياضة، مع الرابطة؟
الشباب  وهيئة  الرابطة  بين  تعامل  أي  يوجد  ال  الحقيقة 

والرياضة حاليا بحكومة الوفاق.
لكن هذه بمثابة وزارة الشباب؟

مؤسسات  وكذلك  الكشافة،  مع  نتواصل  ونحن  نعم، 
المجتمع المدني حيث تم والهيئة العامة للثقافة، وكذلك 
السياحة والعمل والخارجية، وسيكون لنا اجتماع قريب مع 
وزير التعليم بخصوص إيفاد الطلبة األعضاء بالرابطة حتى 

تستفيد الدولة الليبية منهم .
هل اقتحمتم »الزواج«؟

ــزواج  ال دعــم  مكتب  يسمي  الرابطة  في  مكتب  لدينا 
والمساعدات، وهو يختص بتقديم الدعم للشباب المقبل 
وستكون  له،  ميزانية  لوضع  حاليا  ونسعى  الــزواج،  على 
المساعدات من 5 إلى 10 أالف دينار للشاب المقبل على 
الزواج، كما سيمتد الدعم إلى المشاريع الصغيرة، سواء من 
خالل إنشائها أو دعمها من أجل تصحيح مسار المشروع، 

وكذلك أجهزة الحاسوب وما شابه.
الشباب باتوا قلقين من العمل النظري؟

مثلما قلت، إن الشىء المريح في هذه الرابطة هو تخصيص 
ميزانية لها ضمن الميزانية العامة الدولة الليبية، والمبلغ 
حسب المعلومات اآلولية سيكون ما بين 15 و20 مليون 
دينار، وأيضا لدينا برنامج االنتساب للرابطة، وقدرت رسوم 

العضوية بـ 30 دينار.
هل لديكم برامج استثمارية للرابطة؟

الرابطة من  عندنا إدارة لالستثمار تشرف على ممتلكات 
الفنادق تتبع  محالت تجارية وقطع أراض ومجموعة من 
الروابط الشبابية في مختلف المناطق الليبية، ونأمل أن 
هذه  إدارة  وراء  من  للرابطة  مالية  عوائد  هناك  يكون 

الممتلكات العينية.
هلى هناك ما تود توصيله للشباب؟

أتمني من الشباب التواصل مع الرابطة والتفاعل معها من 
خالل االشتراك في عضويتها، فلدينا 65 مكتبا في المنطقة 
الغربية والوسطى، و30 مكتبا في الشرقية، و18 مكتبا في 
الجنوبية، وربي يجمعنا دائما على عمل الخير على كامل 

التراب الليبي.

الرابطة الوطنية لدعم الشباب.. أمل يستهدف األغلبية

عكس اتجاه تيار عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء 
المونديال  بأحداث  األيام  هذه  يسعدون  الذين  العالم 
الروسي، تسبح كرة القدم الليبية وبعض القائمين عليها، 
»أهلي  نادي  إدارة  مجلس  بين  الصراع  دخل  أن  بعد 
جمال  برئاسة  القدم  كرة  واتحاد  جهة،  من  طرابلس« 
الجعفري، من جهة أخرى، وبين هذا الطرف.. وذاك، تبحث 
كرة القدم الليبية عن مخرج يصل بها إلى بر األمان قبل 
الخروج منه  الجميع  السقوط في مستنقع سيصعب على 

على المدى المنظور.
باألمس حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، يوم 
ليبيا  لكأس  النهائية  المباراة  إلقامة  موعدا  الجمعة،  غد 
والتي ستجمع االتحاد بالهالل، بملعب الخمس وبحضور 

الجمهور.
صباح  طرابلس  أهلي  نادي  ادارة  قدمت  جهتها،  ومن 
اليوم، طعنا رسميا في قرار لجنة المسابقات باتحاد كرة 
طرابلس  أهلي  مباراة  بنتيجة  الخاص   190 رقم  القدم، 
واالتحاد في الدور نصف النهائي لكأس ليبيا، الذي أصدره 
اتحاد الكرة أمس، وعاقب فيه فريق أهلي طرابلس نتيجة 
في  اللعب  من  بحرمانه  المباراة،  لملعب  حضوره  عدم 
3 أالف دينار،  بـ  القادم، وتغريمه  العام  الكأس  مسابقة 

ومنح نتيجة المباراة لفريق االتحاد »2 - صفر«.
األزمة  ملف  صفحات  في  تفتش  »الوسط«  جريدة 
األيام،  هذه  الليبية  القدم  كرة  تشهدها  التي  المعقدة 
طرفاها إدارة نادي »أهلي طرابلس« واتحاد الكرة، على 
خلفية مباراة »األهلي« و»االتحاد« في »ديربي« طرابلس 
في قبل نهائي كأس ليبيا،، التي لم تكتمل ركالت ترجيحها 
من بعد تسجيل كل فريق ركلتين، إال أن االتحاد اعترض 
على الركلة الثانية لـ»أهلي طرابلس«، ورفض االستكمال.

الجرح األول
مع  مباراته  ــادة  إع قــرار  على  احتج  طرابلس«  »أهلي 
»االتحاد« طالما الحكم لم يدنه ومن انسحب من ركالت 
الترجيح هو »االتحاد«، ما نتج عن احتجاجه، عدم االمتثال 
منسحبا  االتحاد  فاعتبره  المعادة  المباراة  إقامة  لموعد 
للكأس  النهائية  المباراة  ليخوض  »االتحاد«  فريق  فأهل 

أمام »الهالل«.
على  ردا  طرابلس«،  »أهلي  إدارة  أعلنته  الذي  القرار 
تصعيد فريق »االتحاد« للمباراة النهائية دفعه للتصعيد، 
فقرر إيقاف التعاون مع اتحاد الكرة بما في ذلك منع العبيه 

األول  الجرح  مثل  ما  الوطنية،  بالمنتخبات  االلتحاق  من 
ينزف،  سيظل  الذي  الليبي،  الكروي  الجسم  أصاب  الذي 

طالما لم يجد من يعافيه.

تكسير العظام
القدم نادي  العام لكرة  عاقبت لجنة المسابقات باالتحاد 
»أهلي طربلس« بحرمانه من المشاركة في مسابقة كأس 

ليبيا الموسم المقبل، واعتمدت تأهل نادي »االتحاد« إلى 
رسمي  قرار  خالل  من  »الهالل«،  أمام  النهائية  المباراة 
للجنة المسابقات، جاء فيه: »معاقبة فريق األهلي طرابلس 
الموسم  الكأس  مسابقة  في  المشاركة  من  بالحرمان 

القادم، وتعتمد نتيجة المباراة لمصلحة االتحاد 2/0«.
»أهلي  ــادي  ن على  مالية  غرامة  الــقــرار  فــرض  كما 
طرابلس« بسبب انسحابه وعدم خوضه المباراة بملعب 

مدينة الزاوية بـ»قيمة 3 آالف دينار«.

سيناريو األزمة
أعلن االتحاد الليبي لكرة القدم، أن مباراة نصف نهائي 
ومنافسه  طرابلس«  الـ»أهلي  بين  المقررة  ليبيا،  كأس 
بملعب  الماضي«  »قبل  الجمعة  يوم  ستعاد  االتحاد، 
طرابلس الدولي، في تمام الخامسة والنصف مساء، بعد 

أن لبى طلب األهلي، وسمح لمندوبي الناديين باالطالع 
الكأس،  نهائي  نصف  مباراة  ومراقب  حكم  تقريري  على 
بين الفريقين، التي جرت يوم 21 يونيو الماضي، وتوقفت 
أثناء تنفيذ ركالت الترجيح، بعد احتجاج فريق االتحاد على 
الركلة الثانية التي سددها أنيس سلتو واحتسبها الحكم 

هدفا »2–2«.
واستجابة لرسائل »أهلي طرابلس« وتهديداته بعدم 
تنظيم  لجنة  غيرت  إعادتها،  قرار  بسبب  المباراة  خوض 
بين  اللقاء  وملعب  موعد  الكرة،  باتحاد  المسابقات 
الماضي،  األحد  اللجنة  وحــددت  و»العميد«،  »الزعيم« 
تمام  في  تنطلق  أن  على  زوارة،  بملعب  للمباراة  موعدا 

الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي.

رفض أمني
واجهت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مشكلة إقامة اللقاء 
المدينة،  أمن  مديرية  رفضت  بعدما  زوارة،  ملعب  في 
استضافة المباراة، حيث أكد حافظ معمر رئيس المكتب 
اإلعالمي بالمديرية، في تصريحات صحفية، أن زوارة لن 
تفاجأت  المدينة  أن  إلى  اللقاء، مشيرا  احتضان  تستطيع 
قال:  كما  معها،  ينسق  لم  الذي  الليبي،  االتحاد  بقرار 
المباراة،  تأمين  على  قادرة  غير  بزوارة  األمن  »مديرية 
أن  رغم  الفريقين،  جماهير  توافد  المتوقع  من  حيث 

المواجهة ستقام دون جماهير«.

قرار الحسم والمواجهة
قرر اتحاد الكرة إقامة المباراة، يوم األحد الماضي، على 
ملعب مدينة الزاوية، فحضر فريق االتحاد، وتغيب فريق 
األهلي طرابلس، فأعلن حكم اللقاء فوزي المنير، انسحاب 
األهلي.- الصدام بين األهلي طرابلس واتحاد الكرة يحرم 

نهائي الكأس من تحديد موعده

الكرة الليبية تسبح ضد المونديال
إدارة اتحاد الكرة انتظرت 48 ساعة على أمل أن تتلقى 
مبررا رسميا مقنعا لعدم حضور فريق »أهلي طرابلس« 
للمباراة، إال أن ذلك لم يحدث، فأعلنت في قرار رسمي، 
نهائي  في  الهالل  فريق  لمواجهة  االتحاد  فريق  تأهل 
تنظيم  لجنة  اآلن  حتى  تعلن  أن  دون  الكأس،  مسابقة 
وإسدال  الكأس،  نهائي  إقامة  ومكان  موعد  المسابقات 

الستار على الموسم الكروي 2018/2017.

الكرة الليبية تسبح ضد املونديال
تحديد نهائي الكأس يدخل بأزمة األهلي طرابلس مع اتحاد الكرة إلي منحنى جديد

تحولت من مؤسسة أهلية إلى حكومية ولها 104 مكاتب في كل ليبيا

● عماد الحاراتي رئيس الرابطة الوطنية لدعم الشباب »يمين« مع محرر »الوسط«

ماليين يورو تضع محرز
على القمة األفريقية

»الزعيم« يخطب ود 
شيخ األهلي المصري

● محرز

كشف جناح أيمن فريق الكرة األول بـ»األهلي 
من  عرضاً  تلقيه  الشيخ،  أحمد  المصري« 

أجل  من  الليبي،  طرابلس«  »األهــلــي 
االنتقال إلى »الزعيم« بعقد على سبيل 

اإلعارة أو االنتقال الحر.
ــرد على  ــ ال ــأ الــشــيــخ  ــ وأرجـ

العروض، انتظارًا لقرار الفرنسي 
باتريس كارتيرون، المدير الفني 
لـ»ألهلي المصري«، بخصوص 

قيده بالقائمة األفريقية.
وكان الشيخ، 26 عاماً، عاد من رحلة 

لعب  أنه  كما  السعودي،  »االتفاق«  إلى  إعارة 
قبل  الموسم  في  معارًا  المقاصة«  لـ»مصر 

الماضي، وحصل على لقب »هداف الدوري.
إلى  إدارة »أهلي طرابلس« ضمت  وكانت 

صفوف الفريق، األسبوع الماضي، مهاجم فريق 
الفخري  الرئيس  عبر  طقطق،  مفتاح  »النصر«، 

لنادي األهلي، إسماعيل إشتيوي، بعقد انتقال حر 
لمدة ثالث سنوات.

عقودًا  وقعت  طرابلس«  »األهلي  إدارة  وكانت 
جديدة هذا الموسم مع كل من يحيى الزليتني وعلي 

معتوق وأحمد كراوع وعامر التاورغي.
»األهلي  إدارة  فتحت  الفني،  الطاقم  جانب  وعلى 

طرابلس« باب المفاوضات مع أحد أبرز مدربي الدوري 
وحسام  جالل  إيهاب  األخيرة،  السنوات  في  المصري 

حسن، حيث رحب األول بالعرض المقدم من »األهلي« 
لتدريب الفريق األول لكرة القدم في الموسم المقبل.
»األهلي  إدارة  فإن  األولية  المعلومات  وحسب 

طرابلس« لم تحسم حتى اآلن أمرها بخصوص 
عديد  وهناك  األول  للفريق  الجديد  المدرب 

المفاوضات مع عدد من المدربين اآلخرين.
إيهاب جالل وضع اسمه كبديل للتوأم 

وإبراهيم حسن، حيث  المصري حسام 
يعمالن معاً ضمن الجهاز الفني لفريق 
جدد  حيث  البورسعيدي،  »المصري« 
رئيس نادي »األهلي«، ساسي أبوعون 

مباشر،  عرض  بتقديم  بهما  االتصال 
لكنهما اعتذرا لرغبتهما في البقاء بمصر.

● الشيخ

● من مباراة أهلي طرابلس واالتحاد في قبل نهائي الكأس
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رونالدو يوقف »ساعة« املونديال و»السيدة العجوز« هدفه األبطال
في تحليل مختلف لصفقة انتقال الهداف التاريخي لريال مدريد إلى يوفنتوس 

الطفل الفرنسي مبابي دمر إنجاز بنزيما 
فأصبح »مراهق« المونديال األول

توقف كاميرات المونديال كثيًرا أمام أفضل العب مراهق 
بالعالم، الذي يحمل الجنسية الفرنسية وينحدر من أصل 
كاميروني نسبة لوالده ووكيل أعماله ويلفريد، والذي 
يمتهن التدريب بكرة القدم، أّما والدته فهي السيدة 
أسرة  اليد،  لكرة  العبة  كانت  والتي  فايزة  الجزائرية 
رياضية أفريقية النسب فرنسية التكوين، أنجبت أحد 

أعظم مواهب عالم الساحرة المستديرة عبر التاريخ. 
األرقام  بعض  سنسرد  بل  تطول،  لن  المدح  كلمات 

التي حققها الطفل الفرنسي قبل أن نخوض في غمار 
الذم واالنتقاد ألفعاله الصبيانية، والتي قد تؤثر عليه 
مستقبًل بشكل كبير وتضعه بصف نيمار، بداًل عن 

رونالدو وميسي.
عدة  مبابي  كسر  المنصرمين  العامين  في 
على  منها  األوروبية  الصحف  أرقام، جعلته حديث 
بروسيا  العالم  كأس  في  أنجزه  ما  المثال  سبيل 
المنتخب  ثنائية بشباك  الديوك عندما سجل  رفقة 
األرجنتيني ليصبح أصغر العب يسجل ثنائية بمباراة 
المونديال منذ هاتريك بيليه بنسخة  واحدة في 
النهائي،  بنصف  فرنسا  ضد   1958 السويد 

وبمباراة البيرو بات أصغر مسجل فرنسي على 
اإلطلق بالبطولة )19 عاًما و182 يوًما(.. على 

أيًضا  هو  عام  بشكل  المشاركة  مستوى 
أصغر العب فرنسي يشارك بكأس العالم 
بمونديال  بيلوني  برونو  رقم  ُمحطماً 

 .1982
المرتبطة  ــام  األرق كل  كسر  ــن محلياً،  ــس ــال ب

األصغر، فدّمر ما أنجزه كريم بنزيمة مع أولمبيك ليون وأصبح 
أصغر العب يصل إلى 20 هدفاً بالدوري الفرنسي بعمر )18 
أصغر  ثاني  أصبح  األوروبي  الصعيد  على  أشهر(..  و10  عاًما 
العب يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غوليان 
دراكسلر مع شالكه األلماني في العام 2011، مبابي بالتأكيد 
وصل إلى هذا الدور رفقة موناكو 2017 تلك النسخة التي كسر 
أمسى أصغر العب في  ُمجددًا عندما  بنزيمة  رقم  من خللها 

تاريخ البطولة يصل لعشرة أهداف.
إال  خّداعة،  تكون  ما  دائماً  والتي  األرقام  عن  الطرف  بغض 

إلى  بالذاكرة  أرجعتني  ُمخيفة  قدرات  يمتلك  بالفعل  اللعب  أن 
فإن  حّتى  جسمانياً  بأيندهوفن،  ببداياته  داليما  نازاريو  رونالدو 

هناك ثمة تشابه بينهما، البنية، الرأس والشعر المعدوم، االنطلقة 
بالكرة والجرأة أمام المرمى، كل شيء يوحي بأنه مبابي هو الظاهرة 

الجديد، إال إذا عدل عن بعض التصرفات الوقحة التي 
ارتكبها خلل هذا المونديال.

وبلجيكا  فرنسا  مباراة  من  األخيرة  بالدقائق 
الثلثاء، استحوذ مبابي على  النهائي يوم  بنصف 
الكرة وانحصر بجانب الراية الركنية للفريق الفرنسي 

محاواًل إضاعة الوقت عبر المراوغات المستفزة.

في أكثر أيام كأس العالم سخونة، وفي خضم 
بالمونديال  سيتوج  الذي  المنتخب  عن  الحديث 
الروسي، وبين أحاديث أخرى عن توديع البرازيل 
وعن خروج إسبانيا الذي سبقه ومفاجآت السويد 
صمت  فجأة  فرنسا،  وتكامل  بلجيكا  وعبقرية 
الجميع، وسطع في سماء عالم الساحرة المستديرة، 
كريستيانو رونالدو، لمجرد إعلن انتقاله من ريال 

مدريد إلى يوفنتوس اإليطالي.
الخيال، هل  باب  يفتح  الذي  الفلسفي  والسؤال 
خبر انتقال رونالدو إلى »السيدة العجوز« بات أكبر 

من المونديال؟!
لعبة األموال

أصبحت الصفقات في عالم كرة القدم الحديثة 
ال تتوقف عند كونها صفقات العبين، فمع انتقال 
كرة القدم من إطارها كلعبة إلى نشاط اقتصادي 
من الطراز األول، ومع انغماسها تماماً داخل لعبة 
األموال، تحول اللعب من كونه العب كرة قدم إلى 
علمة تجارية وواجهة إعلنية ودعائية وتسويقية 
ومصدر ربح مادي قبل أن يكون مصدرًا لتقديم 

أداء كروي جيد.
هو  مادياً  ربحاً  مدريد  ريال  حقق   2009 في 
األعلى له في تاريخه من تسويق القمصان بسبب 
في  معه  تعاقد  حين  رونالدو  كريستيانو  قميص 
التاريخ حينها، فضلً عن  صفقة كانت األغلى في 
رونالدينيو  عن  بدالً  بيكهام  مع  التعاقد  تفضيله 
إعلنية  واجهة  بيكهام  لكون  فقط   2003 العام 
فيه  يتمتع  الذي  الوقت  الشركات في  للعديد من 
رونالدينيو بملمح قبيحة، وقياساً على ذلك مرت 
عهد  في  مدريد  لريال  الكبرى  الصفقات  أغلب 
فلورنتينو بيريز من أجل رفع أسهم النادي بعيدًا 
عن أسهم التشكيل الذي يخوص غمار المنافسات.

جنة كرة القدم؟
السبب  عن  الحديث  يمكن  وذاك  هذا  وبين 
وراء التعاقد مع العب في طريقه لعامه الـ 34 لن 
يكون فنياً في المقام األول على األقل، فإن الدوري 
اإليطالي عرف بأنه جنة كرة القدم بين المشجعين 
وحتى  التسعينات  أواخر  منذ  فترة  في  الطليان 
كان  حينها  الحالي،  القرن  األول من  العقد  نهاية 
هناك بافيل نيدفيد أفضل العب في العالم 2003 
وفابيو كانافارو األفضل في العالم 2006 وريكاردو 
كاكا األفضل في العالم 2007. كان ديربي ميلنو 
بين ميلن وإنتر هي قمة تجمع الظاهرة رونالدو 
باولو مالديني، وتجمع كريسبو  أمام  لوجه  وجهاً 
في مواجهة أمام زانيتي، هنالك كانت تخمة من 
اإلعلم  أجبرت  حتى  وبارما  التسيو  في  النجوم 
ومحاوطته  بالكالتشيو  االهتمام  على  والفيفا 

يجلب  ألنه  اإلعلمي  واالهتمام  واأللقاب  بالجوائز 
األرباح التي يبحثون عنها.

سحب البساط
 2010 منذ  إيطاليا  ضربت  التي  المالية  األزمة 
نظرًا  نجومها  أغلب  بيع  على  أنديتها  وأجبرت 
وبالتبعية  مرتفعة،  برواتب  إغرائهم  عن  لعجزها 
العجز عن إجراء تعاقدات جديدة لنفس األسباب، 
وجعلته  الكالتشيو  من  تدريجياً  البساط  سحبت 
غالبًا  حاالت شاذة  في  إال  النجوم  من  خالياً  فقيرًا 

ال تدوم وال تصمد كثيرًا أمام اإلغراءات الخارجية.
تدريجياً أيضاً قلت الموارد نظرًا لقلة المدخلت 
عوائد  أو  اإلعلمي  والتسويق  الدعاية  من  سواء 
يبدأ  أن  قبل  الرعاية،  عقود  أو  التلفزيوني  البث 
يوفنتوس  مشروع  أمام  االنهيار  في  ذلك  كل 

واستثمارات ميلنو اآلسيوية.
اآلن لم يتخيل أحدهم يوماً أنه سيستيقظ على 
أخبار تربط كريستيانو رونالدو نفسه بيوفنتوس، 
حسابات أخرى تصاحب هذه الصفقة تتعلق بما تم 
ذكره، فإذا كان كاكا وكانافارو ونيدفيد مجتمعين 
رونالدو  فإن  مرات  ثلث  الذهبية  الكرة  حصدوا 

وحده حصدها خمساً.
قيمة الكالتشيو

مع الشعبية الهائلة المتمثلة في رونالدو واالهتمام 
اإلعلمي بالدون ستتضاعف قيمة الكالتشيو بالنسبة 
للجماهير واإلعلم والمعلنين والفيفا، يكفي التدليل 
على ذلك بأن أسهم نادي يوفنتوس في البورصة 
اسم  ربط  بمجرد  فقط   10% بنسبة  ارتفعت 
كريستيانو رونالدو باليوفي، االسم فقط فما بالك 

بظهور رونالدو نفسه مرتدياً القميص.
الفائدة الفنية

في حسابات ماروتا وأنييلي، فإن المشروع يسير 
القدم،  وكرة  األموال  بين  متوازيين،  خطين  في 
وبعد  األبطال  لدوري  نهائيين  في  الفشل  فبعد 
التفاصيل، حان وقت  بأدق  المسابقة  الخروج من 
الفوز بها نظرًا ألنه سبع بطوالت متتالية للكالتشيو 
كان  مواسم  وسبعة  اعتيادياً،  أمرًا  الثامنة  تجعل 
ألوروبا  بطلً  تكون  ألن  تحتاج  قوياً  اليوفي  فيها 
في ثامنتها، فإن الفوز باألبطال خلل الموسمين 
المقبلين أصبح حتمياً وإال ستبدأ خطوات اليوفي 

في التوجه إلى الخلف.

من الممكن اعتبار التعاقد مع الهداف التاريخي 
ولكن  ذلك،  نحو  إيجابية  خطوة  األبطال  لدوري 
اعتبر  وإال  كثيرًا،  المنطق  يخالف  باألرقام  االكتفاء 
التعاقد مع بنزيما خطوة نحو ذات األذنين بصفته 
خامس هدافيها تاريخياً، فشخصية رونالدو وخبرته 
ليست  أيضاً  ولكنها  ليوفنتوس،  كثيرًا  ستضيف 
األعظم  الشخصية  بوفون هو  السبب ألن  وحدها 
هناك ومع ذلك تحتم بيعه رغماً عن إرادة الطرفين، 
مع إدارة كإدارة أنييلي وماروتا يمكن الدوران حول 
العاطفة كثيرًا ومن ثم الدوران حول العاطفة كثيرًا 
عند  الدوران  رحلة  ستنتهي  ذلك  كل  بعد  ولكن 
التكتيك وكرة القدم بتفاصيلها، رهان رابح دائماً ال 

يمكن خسرانه لمن يعرف ماروتا وأنييلي.
تغيير منهجي

على  يوفنتوس  اعتمد  األخيرة  السنوات  في 
مجموعة من الخطط جميعها لم تخُل من ثنائي 
اليوفي  وقضى  وهيجوايين،  ديباال  به  هجومي 
أغلب مباريات هذا الموسم بخطة 4-2-3-1 والتي 
تتحول أحياناً إلى 4-4-1-1. في حالة وجود ديباال 
مهاجم  وأمامه   10 رقم  اللعب  فهو  الملعب  في 
إلى  الفرص  ترجمة  يتولى  جونزالو  وهو  صريح 
أهداف، أو إهدارها أيهما أقرب، مع بعض األدوار 
التكتيكية التي تقتضي عودة هيجوايين إلى نصف 
المحطة  الكرة ولعب دور  الملعب من أجل تسلم 
والهجمات  المرتدات  في  اللعب  مسار  تحويل  في 

المعاكسة وما إلى ذلك.
توافق في األدوار

عشاق  وكبير  الدون  كارهي  أكبر  وبسؤال 
كون  على  سيجمعان  الثنائي  فإن  هيجوايين، 
رونالدو هو األفضل في تأدية هذا الدور وهو ما 
يحتاجه يوفنتوس مع تشكيلة كتلك التي يمتلكها، 
وجماهير  ونيدفيد  وأنييلي  وماروتا  فأليجري 
رونالدو  أن  يعلم  والجميع،  وعامليه  يوفنتوس 
الجناح ومتراجع كثيرًا في  ال يستطيع تأدية أدوار 
المراوغات وما شابه بحكم التقدم في العمر، ولكن 

الدور المطلوب من أجله هو أفضل من يؤديه.
رونالدو ماديًا

بات من المعلوم أن راتب رونالدو مع يوفنتوس 
سيصل إلى حوالي 30 مليون يورو، وهو ما ُيعادل 
المقدر  يوفنتوس  في  راتب  أعلى  أضعاف  أربعة 
جونزالو  يتقاضاه  والذي  يورو  مليون   7.7 بـ 
هيغوايين، مع دفع 100 مليون يورو لريال مدريد 
كقيمة للصفقة، وهنا السؤال، أليست هذه خسارة 
لن  رونالدو  وأن  خاصة  ليوفنتوس  كبيرة  مادية 

ُيباع حتى بنصف القيمة مستقبًل؟..
اإلجابة قطعاً ستكون ال، 

هازارد: أفضل الهزيمة
عن اللعب مع الفرنسيين

البلجيكي  المنتخب  نجم  أعلن 
الشديد  غضبه  عن  هــازارد  إيدين 
الفرنسي  المنتخب  لعب  ألسلوب 
بالمربع  الفريقين  مــبــاراة  خــال 
الذهبي لبطولة كأس العالم 2018 

بروسيا.
إلى  تصريح  في  ــازارد،  ه وقــال 
جريدة »هيت نيوزباد« البلجيكية: 
على  بلجيكا،  مع  الخسارة  »أفضل 

الفوز مع هذا الفريق الفرنسي«.
الفرنسي  المنتخب  ــع  ــ وداف
منافسه  مباغتة  ــاول  وح بشدة، 
المرتدة  الهجمات  طريق  عــن 
المنتخب  فشل  فيما  السريعة، 
دفاع  على  التغلب  في  البلجيكي 

الديوك.
ــارس  ح ــوا  ــورت ك تيبو  ــان  وكـ

لعب  أسلوب  انتقد  قد  بلجيكا، 
الديوك بقوله: »المنتخب الفرنسي 
أر  لم  قــدم مــضــادة...  لعب كــرة 
جيرو  أوليفيه  الفرنسي  المهاجم 

بعيًدا جًدا عن مرمى فريقه«.
الفرنسي  المنتخب  وتغلب 
بهدف  البلجيكي  نظيره  على 
استاد  على  الــثــاثــاء،  رد  دون 
سان  مدينة  في  كريستوفسكي 
الدور  في  الروسية،  بطرسبورغ 

قبل النهائي للمونديال.
من  األول  ــشــوط  ال وانــتــهــى 
ثم  السلبي،  بالتعادل  المباراة 
صامويل  الفرنسي  المدافع  سجل 
للمنتخب  التقدم  هدف  أومتيتي 
رأس  بضربة  )د.51(  في  الفرنسي 
زميله  لعبها  التي  الكرة  بها  قابل 

كأس  بطولة  من  البرازيل  منتخب  خرج 
روسيا  في  حالياً  المقامة   ،2018 العالم 
عند  ــك  وذل للغاية،  مهينة  بطريقة 
واحد  هدف  مقابل  بهدفين  خسارته 
ربع  الدور  في  بلجيكا  منتخب  يد  على 

النهائي.
البرازيل  إلى  الثاثاء،  صباح  »السيليساو«،  منتخب  بعثة  وعادت 
على  حرصوا  الذين  للمشجعين  بالنسبة  لآلمال  مخيبة  بوجوه 

استقبالهم في المطار أيضاً رغم الخروج المخيب.
جريدة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية تقول إن الاعب نيمار جونيور 
دا سيلفا، مهاجم ونجم السامبا، أثار غضب الجماهير التي حضرت 

إلى المطار الستقبال بعثة الفريق.
وذكرت الجريدة الكتالونية أن نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 
تجاهل الجماهير المتواجدة في المطار وخرج من الباب الخلفي دون 

أي اهتمام بتواجدهم، وهو األمر الذي أثار غضبهم بصورة كبيرة.
ُيذكر أن نيمار )27 عاماً( كان قد تعرض لكثير من االنتقادات خال 
على  المتكرر  وسقوطه  التمثيل  بسبب  المونديال  في  مشاركته 
األرض، مطالباً باألخطاء، وهو األمر الذي أضره في بعض المواقف 

التي كان يجب أن تكون في صالحه.

انقالب جماهيري
على نيمار في البرازيل

في الوقت الذي قد يرى فيه البعض أن نتائج مونديال 
روسيا تسير ضد المنطق، بداية من عدم تأهل إيطاليا، 
واحتالل منتخب ألمانيا »حامل اللقب« مؤخرة مجموعة 
وإقصاء  الجنوبية،  وكوريا  والمكسيك  السويد  تضم 
إسبانيا على يد روسيا.. والثقة تقتل البرازيل مبكًرا، 

فكيف يمكن أن نتوقع نتائج الفائز ببطولة كهذه؟!
وعلى الجانب اآلخر هناك تحليل فني يخضع للمنطق، 
المنتخب  مالمح  معرفة  من  بنا  يقترب  أن  شأنه  من 

»روسيا  المقبل  األحد  العالم  بكأس  للتتويج  األقرب 
2018«، إذا نظرنا إلى مشوار كل منتخب وطريقة أدائه 

والصعوبات التي واجهها في طريقه، حيث سنالحظ. 

فرنسا
واألكثر  األسماء،  مستوى  على  تكاماًل  األكثر  المنتخب 
هدوءًا في مشواره بالبطولة، لم يتعرض للخطر سوى 
حين تأخر أمام األرجنتين 1-2 مع بداية الشوط الثاني 

في دور الـ16 فردَّ بـ3 أهداف كانت قابلة للزيادة.
يفضل المدرب ديدييه ديشامب االلتزام الدفاعي على 
االرتجال، تكوينه كالعب ومدرب لـ»يوفنتوس« يظهر 
كبيرة  ثقة  الفرنسي  المنتخب  منح  أمر  وهو  بجالء، 
وصالبة في الخط الخلفي، وربما بعض التحفظ المبالغ 
فيه، مع عدم نسيان أنه يمتلك ترسانة هجومية هي 
األقوى دون شك بوجود جيرو وغريزمان ومبابي، ثالثي 
بقدرات متباينة وهو األكثر تكاماًل، كما أن وجود كانتي 

الدفاع، وال ننسى  الملعب نقطة قوة لخط  في وسط 
الالعبين البدالء ذوي القدرة على تغيير وجه أي مباراة.
النهائية  المباراة  إلى  وصلت  فرنسا  إن  القول  يمكن 
بأقل مجهود من بين األربعة الذي بلغوا هذا الدور، 

وربما لم تلعب أفضل مبارياتها بعد.

كرواتيا
لعبت شوطين إضافيين وركالت ترجيح في المباراتين 

وهما  وروسيا،  الدنمارك  من  كل  ضد  اإلقصائيتين 
باإلضافة  بدنيًا،  األقوى  بين  من  منتخبان  بالمناسبة 
مميزة  هجومية  قدرات  الكروات  يظهر  فلم  ذلك  إلى 

طوال البطولة سوى ضد منتخب أرجنتيني مهلهل.
أفضل  وبدالئه  بأساسييه  كرواتيا  وسط  خط  بالطبع 
إنجلترا، وهي نقطة قوة استطاع بها  من خط وسط 
اإلنجليز،  أمام  النهائي  قبل  مباراة  حسم  الكروات 

انتظارًا لمالقاة الديوك الفرنسية في النهائي.

من يفوز 
بكأس العالم 

2018؟

تحليل وفقًا لمشوار كل منتخب وطريقة أدائه والصعوبات التي واجهها

قال أركادي دفوركوفيتش، رئيس اللجنة 
المنظمة لبطولة كأس العالم، إن استضافة روسيا 

هذا المونديال، نجحت في تحسين صورة هذا 
البلد أمام العالم.

وأوضح دفوركوفيتش، في كلمة له األربعاء، 
بالعاصمة موسكو: »صورة روسيا اآلن 

اقتربت للغاية من حقيقة هذا البلد«.
وقال »النتيجة كانت مبهرة، 

روسيا غيرت سمعتها، روسيا في 
الحقيقة أفضل مما تبدو للكثيرين، 

خاصة في الغرب«.
ورصدت روسيا من قبل، أكثر 

من 11 مليار دوالر الستضافة هذه 
البطولة الهائلة، حيث خصصت 
هذه األموال لتشييد أو تحديث 

عدة منشآت رياضية. وأشاد 
المسؤولون الروس بهذه 

التطويرات، التي ستروج للرياضة 
وفوائدها على مدار فترة طويلة.

المونديال نجح في تحسين 
صورة روسيا عالميا

● رونالدو

● مبابي

● هازارد

● نيمار
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 كل شيء  

أقوالهم

ال يوجد مَخرج من األزمة في ليبيا 
دون هوية وطنية أقوى، تشمل جميع 

الليبيين دون أي تمييز

مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا
غسان سالمة

االنتعاش االقتصادي يمر عبر 
مصالحة وطنية تبدأ هي األخرى 

بانتخابات ديمقراطية مستقلة

رئيس البرلمان األوروبي
أنطونيو تاياني

أزمة الهالل النفطي هي من أصعب 
المراحل التي تمر بها ليبيا في 

تاريخها الحديث

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط
مصطفى صنع اهلل

مــاذا تريد من ليبيا؟

مـــن يحتاج إلى اآلخر؟

متـى يطوي الجانبان ملف قضية الهجرة؟

أيــن تلتقي مصلحتها مع ليبيا؟

كيـف تكون العالقة متوازنة بينهما؟

وزير الخارجية اإليطاليلماذا الصراع بينها وفرنسا حول ليبيا؟

»سترايكر« 
تعيد البسمة لوجوه ليبية

في بلد يشهد معارك وقتاال هنا وهناك من وقت آلخر، يعيش الذين طالتهم آلة الحرب وتركت على 
وجوههم أثرا في جحيم، ومن هنا يبقى أطباء وجراحو الوجه والفكين بمثابة رسل السالم الذين 

يعيدون البهجة للوجوه.
ومؤخرا، شارك 19 طبيبًا ليبيًّا متخصصًا في جراحة الوجه والفكين في دورة تدريبية استمرت 
لمدة ثالثة أيام، وذلك خالل الفترة من 2 إلى 4 يوليو 2018 بمقر جامعة العلوم التطبيقية في 
التقنية  رسمية وجهتها شركة  على خطابات  بناًء  األطباء  ترشيح  األردنية عمان. وجرى  العاصمة 
الجديدة، الوكيل المحلي لـ»سترايكر«، إلى مستشفيات »علي عمر عسكر« و»أبو سليم للحوادث« 
و»امعيتيقة« و»جراحة الحروق والتجميل« و»مركز مصراتة الطبي«، تطلب فيها ترشيح 4 أطباء 
لحضور الدورة التدريبية. وقال المسؤول بقسم التسويق في الشركة، داوود األرناؤوطي، إن الشركة 
نفَّذت هذا التدريب المجاني انطالًقا من حرصها والتزامها بتطبيق مبدأ المسؤولية االجتماعية. 
المخ  وجراحة  والفكين  الوجه  جراحة  مجالي  في  التدريبية  البرامج  عديد  تنفيذ  جرى  أنه  وأضاف 
واألعصاب خالل العام الماضي، الفتًا إلى أنه سيتم تنفيذ المزيد من هذه البرامج لألطباء الليبيين؛ 

التزامًا بتقديم الدعم والمساندة للعناصر الليبية من خالل تأهيلها والرفع من كفاءتها.

قطط وكالب على طول الطريق

 إننا جدد في املنطقة، ولعل الجيران 
واملارة يعتقدون أن مسعودة

 املتشردة أختكم!

محمد عقيلة العمامي

الكاتب  فيختن(  فان  )كارل  ولكن   ،" أيدينا  من  يأكل  الذي  الحيوان  أنه   " القط:  عن  اليابانيون  يقول 
الشائقة، والذي له عدد  المسلية  الحكايات  بالذكاء وأنه يحمل خزانة من  النقاد  الذي يصفه  االمريكي 
من الكتب العلمية المفيدة؛ منها كتاب )نمر في بيتنا( - الترجمة الحرفية )النمر في المنزل( – قالت عنه 
المجالت والصحف النقدية األكثر شهرة: " إنه َكتب أفضل كتاب عن القطط، يؤكد فيه أن القط حيوان 
ملكي، فخم للغاية، مستقل بذاته .. وإنه مخلوق ال يمكن استعباده؛ يزدري اسياده البشر ويرفض أن 

يدللـه أحد إاّل إن رغب هو في ذلك ".
أنا لست من المغرمين بالقطط، ألنني أرى انه حيوان أناني، ال يؤتمن على اشيائك وال على صداقتك، 

وقد يغرس مخالبة الحادة في ذراعك بغتة وأنت تمسّده، ألنه ال يرغب في ذلك.
في السبعينيات قرر شقيقي األصغر اقتناء كلب غير ان أخي يؤمن بحرية الكالب فلم يقيده بسالسل. 
وألنها كلبة، فقد اسماها مسعودة. وبسبب حريتها أصبح الجيران والمارة يسمعون جمال غريبة : " أين 
مسعودة؟ ابحثوا عنها ؟ اين تتسكع حتى اآلن؟ لم ارها من البارحة؟ إلى أن نبهتنا الوالدة : " إننا جدد في 

المنطقة، ولعل الجيران والمارة يعتقدون ان مسعودة المتشردة اختكم !".
لم يكن هدفي من البداية الحديث عن الكالب، وإنما عن هذه )مخلوقات( التي لم يتمكن البشر، حتى 
االن، من الوقوف في طريق تحقيق رغابتها؛ تتمسح متى تشاء وتبتعد متى تريد؛ راحتها وحاجتها هما 

فقط دوافعها.
فالقط ال يلبث طال الزمن أم قصر من ازدراء اسياده من بعد ان يبذل جهدا خارقا ليستحوذ عليهم، ثم 
يرفض أن يدللـه أحد إاّل بموافقته، وأحيانا يثابر على تحقيقها حتى وإن رفضه سيده. أحيانا تمسد ظهره، 

فيسحب نفسه تماما مثلما ينسحب ملك احتك صدفة بمواطن بائس تعب من عناء البحث عن قوته.
يقول كاتب )النمر في البيت( أن جاره أراد ان يؤدب قطا ويدربه على مواقيت الدخول والخروج من 
البيت، من بعد ان خرج من دون اذنه في ليلة باردة، ولما عاد القط واخذ يموء عند الباب تجاهله ومن 
لقد   " الكاتب:  صديق  ويقول  البيت.  بجوار  ركن  في  نائما  مستلقيا  فوجده  خرج  القط  صمت  ان  بعد 
شاهدني امام باب البيت المفتوح، ولكنه انقلب على الجهة األخرى، واستمر في خريره، وكأنما يقول لي 
: " إلى الجحيم انت وبيتك ". لقد فضل القط أن يضحى بدفء البيت حتى ال يذل نفسه. ولو حدث مثل 

هذا الموقف لكلب لتمسح وتأوه واسبل عيناه حتى يسمح له سيده بالدخول.
من البداية منذ ان استأنس الفراعنة القطط قبل 3000 سنة فرضت عليهم هذه الحيوانات أن تفعل 
ما تريد، وال تفعل شيئا ال يرضيها مهما كانت حاجتها. لدرجة ان هذه الحيوانات فندت نظرية العلماء 
التي تحكم على ذكاء الحيوان بمدى قابليته للتدريب، فالقط ال يغريه شيئا إاّل وفق شروطه. والقط ليس 
السرك  كامال، فقطط  يأخذ حقه  غيرانه  تافه،  أجر  مقابل  يفعل ذلك  ولكنه ال  الكلب  عاجز عن محاكاة 
آخر  قول  وفي  واالسماك،  اللحوم  مقابل  إاّل  تفعله  أن  المدرب  يريد  ما  تفعل  األجور، فال  اعلى  تتقاضى 

)الستاكوزا( والجمبري والسلمون النرويجي!
إلى  انه يفعل ذلك حتى ال يهتدي اعدائه  العلماء  والقط ينظف نفسه وبيئته من فضالته واكتشف 
مكانه، وكذلك حتى ال تشمه الفئران وتبتعد عنه. بعكس الكلب لو لم يقم صاحبة بتنظيفه الستحال 
أو  ينام على وسادة صاحبه،  تجاوز حدوده كأن  إن  والكلب يخجل  واحد.  بيت  يعيش معه في  ان  عليه 
يأكل دون إذن صاحبه، او إن خرج باحثا عن نزواته الطبيعية، التي يعود منها مطأطأ رأسه حافظا ذيله 
الفئران  وراء  والقطط تسعى  وازدراء.  بتعال  إلى صاحبة  القط بزهو بل ينظر  قائمتيه، فيما يعود  بين 
للرياضة واللهو وال تعجز عن إيجاد غذائها وتستمتع بتسكعها كأن تسمع ما يبهجها وتراقب ما يدخل 
البهجة عليها بل القطط تستمتع بروائح الزهور، وتعيش حياتها كما تريد، مستمتعة بسرور مثير ، دائمة 

الرشاقة والفخامة. ولكنها أكثر الحيوانات أنانية.
أورويل(  لم يوظف )جورج  فان فيختن( تساءلت في سري؛ كيف  )كارل  أن استمتعت بكتاب  من بعد 
القط في روايته ) مزرعة الحيوانات(، أما النيهوم لم يوظف غير)القرود( في روايته الشهيرة، ألنه ال يحب 
الحيوانات التي تتخلى عن حريتها مقابل الفتات والقشور. رحم اهلل الشاعرعبدالوهاب البياتي، الذي حدثنا 

عن الفتات والقشور.

تعميد نجل األمير وليام
بماء نهر األردن

أقيم اإلثنين عماد األمير لويس نجل األمير وليام وزوجته كايت في مراسم خاصة في 
قصر سانت جيمس بلندن. ويترأس كبير أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، رأس الكنيسة 
االنغليكانية هذه المراسم التي يحضرها أفراد من العائلة الملكية وأصدقاء مقربون من 
الزوجين. وعمد جاستن ويلبي الطفل لويس بماء مأخوذ من نهر األردن، وفق »فرانس 

برس«. وأقيمت المراسم عند الساعة 15,00 بتوقيت غرينيتش.
وسبق لكنيسة قصر سانت جيمس المبنية في القرن السادس عشر أن شهدت عماد األمير 
جورج الشقيق األكبر لألمير لويس العام 2013. أما شقيقتهما األميرة شارلوت فعمدت العام 

2015 في كنيسة سانت ماري ماغدالين في ساندرينغهام في شرق إنجلترا.
ولد لويس في 24 أبريل 2018 بلندن وهو الخامس في ترتيب خالفة العرش بعد جده 

األمير تشارلز ووالده وشقيقه وشقيقته.

ديناصور

في األرجنتني
عثر فريق من العلماء في األرجنتين على بقايا 
متحجرة لديناصور عمالق عاش قبل أكثر من 

200 مليون سنة، بحسب ما أعلن باحثون.
ويطلق على هذا النوع من الديناصورات 

اسم »إنغينيا بريما«، ويبلغ حجمه ثالث 
مرات حجم أكبر الديناصورات التي 

عاشت في العصر الثالثي قبل 
أكثر من 200 مليون سنة.وعثر 
على هذه المتحجرات في العام 
2015 في منطقة تبعد 1100 
كيلومتر عن بوينوس إيريس، 

ونشرت خالصات هذا االكتشاف 
ي مجلة »نيتشر إيكولوجي آند 

إيفولوشن«.
وكان هذا الديناصور يمشي 

على أربع ويأكل العشب، 
ويمتاز عن الفصائل األخرى 

من نوع صوروبودوس 
بعنقه الطويل وذيله 

الطويل.
ويقدّر 

العلماء أن هذا 
الديناصور 

كان صغيرًا، 
وكان طوله بين 

ستة أمتار وسبعة، 
ووزنه عشرة 

أطنان.

ستكون بيونسيه وزوجها جاي-زي نجمي حفلة 
تنظم في 2 ديسمبر في جوهانسبورغ، في الذكرى 

المئوية األولى لوالدة الرئيس الجنوب أفريقي 
السابق نلسون مانديال، على ما أعلن المنظمون. 

وستشكل الحفلة التي ستنقل عبر العالم تكريمًا 
لبطل مكافحة نظام الفصل العنصري وستركز 

على الجهود الدولية للقضاء على الفقر في 
العالم، على ما أوضحت منظمة »غلوبال 

سيتيزن«. وسيستضيف ملعب »إف إن بي« 
في سويتو مدينة الصفيح الشهيرة، مغني 
فرقة »كولدبالي« كريس مارتن ومغني 

»بيرل جام« إيدي فيدر، فضالًَ عن إيد 
شيران وفاريل وليامز وآشر، وعلى صعيد 

النجوم األفارقة، يشارك منتج موسيقى 
الهيب هوب الجنوب أفريقي كاسبر 

نيوفيست، والنيجيريون ويزكيد 
ودبانج وفيمي كوتي نجل أسطورة 

األفروبيت فلة كوتي. وتأمل 
»غلوبال سيتيزن« بجمع مليار 
دوالر من التبرعات لمساعدة 

أفقر الفقراء على أن يخصص 
نصف المبلغ إلى النساء 

والفتيات.

بيونسيه تغني 
ملانديال
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