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درجات الحرارة

سياسة 

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

عبدالرحمن العيساوي..
ليبي هزم »التوحد«

ص 16

79 قمرا

فضاء

دخل مشتري النفط الخام اآلسيويين في 
سباق على حجز شحنات من أوروبا والبحر 

المتوسط وإفريقيا بعد أن تسبب االنخفاض 
الحاد في قيمة برنت مقابل خام دبي 

القياسي في إضفاء ربحية على الشحنات.
وقالت عدة مصادر بقطاع النفط إن تجارًا 

حجزوا ما ال يقل عن 10 ماليين برميل من 
خام األورال الروسي ومزيج سي.بي.سي 

القازاخستاني وخام بحر الشمال للتحميل 
في أغسطس للصين وكوريا الجنوبية.

يدور حول كوكب المشتري »جوبيتر« 79 
قمرًا، وهو رقم قياسي في النظام الشمسي 

المعروف لنا، أصغر هذه األقمار ُاكتشف 
أخيرًا مع 12 قمرًا جديدًا، ويقل قطره عن 
كيلو متر، ويحتاج إلى سنة ونصف السنة 

للدوران حول »المشتري«، الذي يلتقي 
مداره المنحني مع كوكبة من األقمار 

األخرى التي تسير باالتجاه المعاكس لدوران 
»المشتري«. لكن هناك أربعة أقمار كبيرة 

تدعى بـ»أقمار غاليليو«، الذي اكتشفها في 
العام 1610، ويزيد قطر أحد هؤالء األربعة 

الكبار عن قطر كوكب عطارد.

ألف 43
طائرة

 الصاعد

تجارية جديدة يحتاجها العالم في السنوات 
العشرين المقبلة. 

رئيس مجموعة »بوينغ« لصناعة الطيران، دنيس مولنبرغ

في مئة يوم حقق رئيس الوزراء 
اإلثيوبي، آبي أحمد، إنجازات 

عجز سابقوه عن تحقيقها في 
عقود طويلة، تأتي المصالحة 

إرتيريا  بين  التاريخية 
وإثيوبيا في مقدمة هذه 

اإلنجازات، ثم اإلفراج عن 
السياسيين. المعتقلين 

الفاشلة  المحاولة  رغم 
الغتياله مؤخرًا، إال 

أن الشاب اإلثيوبي 
نجمه  صعد 

وأبهر جيرانه 
تطوير  بسرعة 

عالقات بالده مع 
وتهيئة  محيطها، 
الداخلية  الظروف 

االستثمارات  لجذب 
الخارجية.

لكن تبقى أزمة سد 
االختبار  النهضة 

األصعب، فهل يفي آبي 
أحمد بوعده، عندما 

أقسم في القاهرة على 
عدم اإلضرار بمصالح 

المائية. مصر وحقوقها 

مبابي يطمئن 
بيليه على

»عرش امللك«

راديو الوسط

هل سيحمل سالمة »الجزرة« وتتكفل ستيفاني بـ »العصا«؟

باإلمكان تهيئة هذه الظروف«.
وتتواءم دعوة سالمة مع تعهد أطلقته حكومات 
في  المتحدة  والواليات  وبريطانيا  وإيطاليا  فرنسا 
المتاحة  »الوسائل  باستخدام  الجاري  يوليو   12
تقويض  عن  المسؤولين  هؤالء  لمحاسبة  كافة 
معرض  في  ليبيا«،  في  واالستقرار  واألمن  السالم 
المؤسسة  باستئناف  األربع  الدول  ترحيب  رسالة 

الوطنية للنفط العمل في الموانئ النفطية.
لكن حديث المبعوث األممي، في إحاطته أمام 
حين  التحذير  لهجة  عن  تخلى  ــن،  األم مجلس 
نبرة بدت  ليبيا، وقال في  قيادات  إلى  وجه كالمه 
إلى  الوقت حان إلعادة زمام األمور  لينًا: »إن  أكثر 
في  باريس  باجتماع  التذكير  وأعاد  المواطنين«. 
ورئيسي  الــوزراء  رئيس  و»التزام  الماضي،  مايو 
للدولة  األعلى  والمجلس  الليبي  النواب  مجلس 
بشكل  بالمشاركة  الليبي  الوطني  الجيش  وقائد 
نهاية  بحلول  االنتخابات  إجــراء  تيسير  في  بناء 
اإليفاء  »على  األربعة  القادة  وحث  الجاري،  العام 
لاللتحاق  اآلخرين  »أدعو  وأضاف:  بالتزاماتهم«، 

بركبكم«.

للدعم  بعثتها  رئيس  المتحدة  األمم  مبعوث  قدم 
الدورية  إحاطته  سالمة،اإلثنين،  غسان  ليبيا،  في 
إلى مجلس األمن الدولي، عبر الدائرة التلفزيونية 
في  البعثة  مقر  من  )فيديوكونفرانس(  المغلقة 
تطورات  خاللها  مستعرضًا  طرابلس،  العاصمة 
وجهود  واالقتصادية  واألمنية  السياسية  األوضاع 
الشهرين  خالل  ليبيا  في  العامل  األممي  الفريق 

الماضيين.
الراهن  الوضع  إلى أن  ونبه سالمة في إحاطته 
في ليبيا ال يمكن أن يستمر، وأن الليبيين يتلهفون 
إلى التخلص من الفوضى التي الزمت مؤسساتهم 
أزمات  من  يعاني  الذي  الوطني  االقتصاد  وإحياء 
عدة، منوهًا إلى أن البعثة تعمل في الوقت الراهن 

من طرابلس وستفتح مكتبها قريبًا في بنغازي.
الرئيسة  الخطوط  األممي  المبعوث  وحــدد 
خالل  ليبيا  فــي  المتحدة  األمــم  عمل  لمسار 
المرحلة المقبلة، ووجه رسائل مهمة إلى األطراف 
بين  تراوحت  الدوليين،  والفاعلين  السياسية، 
بعض  من  تخُل  ولم  والتخويف،  والتحفيز  التحذير 
التفاؤل، سواء في ملفات إجراء االنتخابات أم اإلطار 

الدستوري والمؤتمر الجامع وتوزيع الثروة.
واكتسبت اإلحاطة الجديدة أهميتها ليس على 
كونها  بل  فحسب،  حملتها  التي  الرسائل  صعيد 
»الهالل  أزمــة  فتيل  نزع  من  أسبوع  بعد  جــاءت 
المبعوث  قدمها  إحاطة  آخر  كانت  إذ  النفطي«، 
مايو  من   21 في  ــن  األم مجلس  ــام  أم األممي 
الليبية  االنتخابات  ملف  على  ركز خاللها  الماضي، 

وأهمية وضع جدول زمني لها.
وفي إحاطته حضرت رسائل التحذير في حديث 
المبعوث األممي عن االنتخابات المزمع انعقادها 
لم  جهات  إلى  االتهام  بأصابع  وأشار  العام،  هذا 
من  المستفيدة  »القلة  بأنها  وصفها  يسمها 
لتعطيل  جهدًا  تدخر  لن  التي  الراهن،  الوضع 
»قدرة  على  أسفه  عن  وعبر  االنتخابات«،  سير 
خصوصًا  الكثير،  فعل  على  األشخاص  هــؤالء 
ما  غالبًا  حيوية،  رسمية  مناصب  يتقلدون  أنهم 
مجلس  أعضاء  ودعا  طائلة«.  أرباحًا  عليهم  تدر 
رسائل  »إرســـال  إلــى  نفسه  الوقت  في  األمــن 
واضحة وقوية لكل من تسول له نفسه أن يعطل 
يكون  لن  إفشالها،  على  يعمل  أو  االنتخابات 

السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  وكان 
المشري،  خالد  للدولة  األعلى  المجلس  ورئيس 
ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام 
اجتماع  اتفقوا خالل  حفتر،  خليفة  المشير  للجيش 
انتخابات  إجــراء  على  الماضي  مايو  في  باريس 
رئاسية وبرلمانية، في العاشر من ديسمبر المقبل، 
بالعاصمة  المجتمعة  الليبية  ــراف  األط واتفقت 
بحلول  دستورية،  قاعدة  وضــع  على  الفرنسية 

السادس عشر من سبتمبر المقبل.
إحاطة  أتــت  فقد  الدستور،  يخص  فيما  أمــا 
المبعوث األممي أمام مجلس األمن عند نقطتين 
والثانية  بالدستور،  الخاصة  األولــى  رئيسيتين، 
الدستور،  على  باالستفتاء  الخاص  القانون  تخص 
وتحدث عن »مشاورات موسعة بشأن كيفية وضع 
»التقيت  وقــال:  وتوقيته«.  للبالد  جديد  دستور 
عديدًا من كبار القضاة الليبيين والخبراء في مجال 
ليبيين،  مواطنين  وكذلك  الخارج  من  الدستور 
إطار  وضع  أن  على  والمواطنون  الخبراء  وأجمع 

دستوري واضح يعد أولوية وطنية«.
في المقابل رصد المبعوث األممي خالفات ليبية 

إجراء  منهم  الكثير  »يود  وقال:  الدستور،  بشأن 
بينما  للدستور.  الحالية  دة  المسوَّ على  استفتاء 
وتفصياًل«،  جملة  دة  المسوَّ هذه  آخرون  يرفض 
ليست  وخياراتها  معقدة  »المسألة  بــأن  ــر  وأق
الدولي  المجتمع  سالمة  أوصى  ثم  ومن  سهلة«، 
أن يتكاتف لتأييد »رؤية ليبية تجد حدًا معقواًل من 
إجماع اآلراء بين الليبيين«، محذرًا في الوقت نفسه 
الدول  ارتأت ولو دولة واحدة من  ما  أنه »إذا  من 
العملية  هذه  فإن  السرب،  خارج  تغرد  أن  األعضاء 

ستدور في حلقة مفرغة«.
ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  إحاطة  كانت  ربما 
حملت  إذ  ووضوحًا،  صراحة  إحاطاته  أكثر  هذه، 
في طيّاتها إيحاءات )العصا والجزرة(، وقد تكتسي 
أهميّة أكبر كونها تأتي مع بداية تسلم السفيرة 
ويليامز،  ستيفاني  ليبيا،  في  السابقة  األميركية 
السياسية،  للشؤون  البعثة  رئيس  كنائب  مهمتها 
مما يعني أن )الجزرة( قد تكون في يد سالمة، أما 

)العصا( فستكون في يد ستيفاني.
تفاصيل ص 3

ما وراء إحاطة المبعوث األممي إلى ليبيا أمام مجلس األمن

سالمة وجه رسائل مهمة إلى 
األطراف السياسية، والفاعلين 

الدوليين، تراوحت بين التحذير 
والتحفيز والتخويف

تزامنت اإلحاطة مع بداية 
تسلم السفيرة األميركية 

السابقة لدى ليبيا مهمتها كنائب 
رئيس البعثة للشؤون السياسية

نفط

نيويورك، طرابلس، بنغازي - الوسط

فارس كرم يفتتح 
حفالت »ليالي 

الصيف« في طابا.. 
وبوسي في الختام

كل شيء

لم تمر أيام قليلة على تجدد اآلمال بعودة 
قرار  بعد  إلى سابق مستوياته  النفط  إنتاج 
ألقى  الموانئ،  عبر  التصدير  عودة  الجيش 
شركة  موظفي  مــن  أربــعــة  خطف  ــادث  ح
مستهدفات  طريق  في  حجرًا  أكــاكــوس 
ويقود  التفاؤل  سقف  ليخفض  اإلنــتــاج، 
 125 إلى  التراجع  إلى  الشرارة  حقل  إنتاج 
في  إنتاجه  يتراوح  بينما  يوميًا،  برميل  ألف 
و300   200 بين  استثنائية  غير  ــروف  ظ
األمنية  األجهزة  يوميًا.وحسب  برميل  ألف 
مهندسين  أربعة  مسلحة  مجموعة  خطفت 
حقل  من  السبت  وروماني-  ليبيين  -ثالثة 
الشرارة في منطقة أوباري )900 كلم جنوب 
الحقًا  أعلنت  المؤسسة  لكن  طرابلس(، 

اإلفراج عن مهندسين اثنين.
أخلت  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
وأغلقت محطات في الحقل بسبب الحادث، 
عمليات  على  القاهرة  القوة  حالة  وأعلنت 
مصفاة  ميناء  من  الخام  النفط  شحن 
الوقت  في  دعــت  كما  النفطي،  الــزاويــة 
عن  اإلفراج  إلى  البالد  جنوب  قبائل  نفسه 

المختطفين.
إّن »سالمة الموظفين تبقى  وفيما قال 
دائمًا على رأس أولوياتنا«، أعلن مصطفى 
بإخالء  تقضي  قرارات  اتخاذ  عن  اهلل  صنع 

وإجالء العاملين من عدد من محطات اإلنتاج.
أيام   10 بعد  وقعت  الخطف هذه  عملية 
من خطف ثالثة مهندسين فليبينيين وآخر 
منظومة  على  يعملون  كانوا  جنوبي  كوري 
النهر الصناعي أيضًا في الجنوب الصحراوي، 
ثالثة  عن  اإلفــراج  من  أسابيع  بعد  وأيضًا 
أتراك خُطفوا قبل ثمانية أشهر في جنوب 
أوباري  البالد، حيث شاركوا في بناء محطة 
الكهربائية. وتضم ليبيا أكبر مخزون نفطي 
في أفريقيا، وكانت تنتج حوالى 1,5 مليون 
تتعرض  لكنّ   ،2011 قبل  يوميًا  برميل 

إلى  ليبيا  في  النفطية  والموانئ  الحقول 
إغالقات متكررة بفعل احتجاجات عمالية أو 

تعرضها لهجمات.
إنتاج  يــالزم  الــذي  الحظ  ســوء  ووســط 
وصف  حول  منطقيًا  التساؤل  يبقى  النفط، 
ليبيا  بأن  البريطانية  »إندبندنت«  جريدة 
هي الدولة الوحيدة »الملعونة« بمصادرها 
الغنية، والتي ال تكاد تغادر األزمات حوضها 
النفطي رغم امتالكها أعلى مخزونات النفط 

في أفريقيا، والعاشر في العالم.
تفاصيل ص9

< < سالمة خالل احاطته في مجلس األمن

توسع حركة السلفية املدخلية  وسيطرتها على أغلب املساجد
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طرابلس - الوسط

استعادة آثار 
ترجع أصولها إلى 

الحضارة الجرمانية
القاهرة–الوسط

لدى  الليبية  السفارة  أقامت 
حفاًل  األميركية  المتحدة  الواليات 

لتسلم عدد من  في واشنطن 
ترجع  التي  األثرية  الفخارية  الجرار 

الجرمانية  الحضارة  إلى  أصولها 
ليبيا. في 

اإلعالمي  المكتب  مدير  وقال 
في حكومة  الخارجية  لوزارة 
عمر  أحمد  الوطني،  الوفاق 

إن  األربد، في تصريحات صحفية 
جزء  التاريخية هي  األثرية  »القطع 

وتاريخ  العريق  ليبيا  تاريخ  من 
»أهمية هذه  أن  البشرية«، مضيًفا 

إعادتها وحفظها في  اآلثار هي 
من  تمثله  لما  ليبيا،  األصلي  بلدها 

وأشار  وحضارية«.  تاريخية  قيمة 
األربد إلى أن »هذه القطع األثرية 
المواطن  بتسليمها  قام  الفخارية 
األميركي د. روبرت هاوغي، الذي 

القرن  ستينات  منذ  بها  احتفظ 
التي  القطع  هذه  وتعتبر  الماضي«. 

الوطني  الوفاق  حكومة  تسلمتها 
الجرمانية  الحضارة  من  جزًءا  تمثل 

لليبية. ا

طرابلس - الوسط

أزمة األندية واتحاد الكرة الليبي في عهدة الـ »فيفا«

وبنغازي  طرابلس  أهلي  ناديي  بين  الخالفات  دخلت 
أخرى منعطًفا جديدًا،  الكرة من جهة  من جهة واتحاد 
االتحاد  إلى  مشتركة  شكوى  تقديم  على  اتفقا  بعدما 
الدولي لكرة القدم »الفيفا« ضد تجاوزات االتحاد برئاسة 
جمال الجعفري، وهو ما يضع الملف أمام احتماالت أقّلها 
لعقوبات  لم تصل  إْن  الطرفين،  بين  التوتر  زيادة  حدة 

حال تصاعدها.
األحداث  مسؤولية  االتحاد  ل  تُحمِّ الشكوى  فحوى 
صاحبت  التي  بـ»المؤسفة«  وصفاها  التي  الرياضية 
االتحاد،  عليها  يشرف  التي  العامة  المسابقات  تنظيم 

بعض  نتائج  في  كبير  بشكل  أثــرت  أنّها  معتبرين 
المباريات والترتيب.

عاتق  على  المسؤولية  للناديين  مشترك  بيان  وألقى 
بسبب  المسابقات،  ولجنة  لالتحاد  التنفيذي  المكتب 
العامة  اللوائح  ومخالفة  والعشوائية  القرارات  »تخبط 
مسابقتي  انتظام  على  أثر  ما  وهو  للعبة«،  المنظمة 
األندية  بين  الفرص  تكافؤ  منع  مما  والكأس  الــدوري 

المتنافسة وهو الخطأ الصريح الذي يجرّمه الفيفا.
مساعيهما  فشل  إلى  الجديد  التطور  الناديان  وأرجع 
األنشطة  واستمرار  المسابقات  إنجاح  في  االتحاد  مع 
ولجنة  التنفيذي  المكتب  ــرار  »إص نتيجة  الرياضية، 
المسابقات في سياسة المحاباة ومجاملة بعض األندية 

على حساب أندية أخرى«.
جمعية  لعقد  بالدعوة  األندية  بقية  طالبا  الناديان 
عمومية طارئة لالتحاد الليبي، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة 
القانونية  اإلدارة  وتكليف  الرياضة،  منظومة  بإصالح 
التجاوزات  عن  متكامل  قانوني  ملف  إلعداد  بالناديين 
باألدلة  مشفوعًا  االتــحــاد  اتخذها  التي  ــرارات  ــق وال
وتقديمها للجنة األخالقيات باالتحاد الدولي لكرة القدم.
الكروي  الموسم  مستقبل  يضع  الناشب  الخالف 
يمكن  مرتقبة  إجراءات  بين  ما  المجهول،  أمام  الجديد 
لمسؤولي  جديد  أوموقف  اتخاذها،  الدولي  لالتحاد 
األندية المحلية يحول دون فضِّ االشتباك والتوصل إلى 

حلول توافقية.
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< حقل الشرارة النفطي

حقل الشرارة تحت القوة القاهرة بسبب »الخطف«
النفط في بؤرة األزمة مجدداً



إيــرادات  فاكيشن«،  سامر   3: ترانسلفانيا  »هوتيل  المتحركة  الرسوم  فيلم  تصدر 
الفيلم،  وحقق  السينما،  ستوديوهات  تقديرات  أظهرت  حسبما  األميركية،  السينما 
أداء أصوات شخصياته كل من آدم ساندلر وسيلينا جوميز وكيفن  الذي يشارك في 

جيمس، إيرادات بلغت 44.1 مليون دوالر.
وجاء في المركز الثاني الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي والمغامرات »آنت مان«، 
رود  بول  بطولته كل من  واسب«، وشارك في  ذا  آند  مان  »آنت  عنوان  يحمل  الذي 

بلغت  ــرادات  إي محققا  دوغــاس،  ومايكل  ليلي  وإيفانغلين 
28.8 مليون دوالر.

الحركة  فيلم  الثالث  المركز  في  وحل 
والمغامرات »سكايسكريبر«، الذي يشارك 
جونسون  ــن  دواي من  كل  بطولته  في 
محققا  ــان،  هـ وشــايــن  كامبل  ونــيــف 

إيرادات بلغت 25.5 مليون دوالر.
وتراجع إلى المركز الرابع الجزء الثاني 
ثاثي  المتحركة  الــرســوم  فيلم  من 
أداء  في  ويشارك  »إنكريدبلز«،  األبعاد 
تي.  كريج  من  كل  شخصياته  أصوات 
إل.  وصامويل  هنتر  وهولي  نيلسون 
جاكسون، محققا إيرادات بلغت 16.2 

مليون دوالر.
أحــدث  الخامس  المركز  فــي  ــاء  وج

أجزاء سلسلة أفام المغامرات والخيال العلمي »جوراسيك وورلد«، الذي يحمل 
كل  بطولته  في  ويشارك  كينغدم«  »فولن  عنوان 
وريف  هــوارد  داالس  وبرايس  بــرات  كريس  من 

سبول، محققا إيرادات بلغت 15.5 مليون دوالر.

»نصاب فايبر« يسلب مصري 25 ألف دوالر

شـاركوا  شـخصا   25 اعتقلـت  إنهـا  األحـد  الهنديـة  الشـرطة  قالـت 
فـي حشـد نفـذ حكـم إعـدام خـارج إطارالقانـون فـي رجل يبلـغ من 
العمر 32 عاما بعد انتشـار شـائعات عـن طريق تطبيـق »واتس آب« 

اتهمتـه بخطـف أطفـال.
وكان قتل محمـد عزام الـذي قالت الشـرطة إنـه موظف 

جنـوب  فـي  كارناتـاكا  واليـة  فـي  اتصـاالت  مركـز  فـي 
الهنـد يـوم الجمعـة الماضـي هـو األحـدث في سلسـلة 
جرائـم فـي الهنـد أثارتهـا رسـائل كاذبـة عـن خطـف 
آب«  »واتـس  تطبيـق  طريـق  عـن  انتشـرت  األطفـال 

»فيسـبوك«. لشـركة  المملـوك 
وتفيـد تقاريـر إعامية بـأن ثاثة أشـخاص علـى األقل 

هـذه  مثـل  بسـبب  لهجمـات   12 مـن  أكثـر  وتعـرض  قتلـوا 
الشـائعات خـال العـام الحالـي.

وقـال ديليـب سـاجار مفتـش الشـرطة فـي واليـة كارناتـاكا، إن 
حشـدا يضم نحو 50 فـردا هاجم عـزام وأحـد أقاربه بعد أن شـوهدا 

يقدمان الشـوكوالتة ألطفال في قريـة نائية، حيث تعتبـر الهند هي 
أكبـر سـوق لتطبيق واتسـاب بأكثـر مـن 200 مليون مسـتخدم.

وطلبـت وزارة تكنولوجيـا المعلومـات الهندية مـن القائمين على 
تطبيـق »واتـس آب« هـذا الشـهر اتخـاذ إجـراءات للحـد مـن 
إعانـات  آب«  ونشـر»واتس  الكاذبـة،  الرسـائل  انتشـار 
فـي الصحف األسـبوع الماضـي يعلن فيها عـن »حملة 
تعليـم« عـن كيفيـة رصـد األخبـار الكاذبـة، وأضـاف 
أنـه سـيبدأ كذلـك في وضـع عامـات علـى الرسـائل 

الـذي يجـري إعـادة إرسـالها.
االتصـال  لـدى  الشـركة  باسـم  متحدثـة  ورفضـت 
بهـا التعليـق علـى الفـور، وقـال المفتـش سـاجار إن 
عشـرة ضباط علـى األقل، هـو منهـم، أصيبـوا أثناء 
وأصيـب  المهاجميـن.  علـى  السـيطرة  محاولتهـم 
علـى  المشـرف  كذلـك  الشـرطة  واعتقلـت  بجـروح،  عـزام  قريـب 

الكاذبـة. الرسـائل  نشـرت  واتسـاب  علـى  مجموعـة 

تواصـل 02

طرح الفنان الليبي ناصر المزداوي أغنية »فرحتك ياعين« 
التي غناها باللهجة العراقية في مطلع التسعينات.

إنها صدرت  األغنية  ميـز هذه  ما  إن  المزداوي  وقال 
من ألبوم غنائي شارك فيه فنانون عراقيون في األلحان 

والتوزيع والكلمات.
العراقيين فخري  الفنانين  إلى  التحية  المزداوي  وقدم 
يونان،  وروبيرت  ماتي  وهال  أنترانيك  وآرا  الجواري 
مشيرا إلى أن األلبوم صدر في بغداد سنة 1990 وسط 

جراء  العربية  المنطقة  شهدتها  صعبة  سياسية  ظروف 
حرب الكويت.

حيث  الليبيين،  الفنانين  أهم  أحد  المزداوي  ويعد 
القرن  من  السبعينات  منتصف  في  الفنية  مسيرته  بدأ 
الماضي، وتخطت موسيقاه حاجز التصنيف وقدم أسلوبا 
األمازيغية،  الموسيقى  بين  ما  يجمع  به  موسيقيا خاصا 
الفضل  للمزداوي  وكان  واألوروبية،  األفريقية،  العربية، 

فيما يعرف اليوم بالموسيقى العربية الحديثة.

املزداوي يطرح أغنية »فرحتك ياعني«

ال تخـــون جــارك ال رفــيق أتسيــب
فـوقــت العتـــب خليـــك دوم كبيــــــــر

خلــــــي كالمـــــــك ديمـــــــــــة للنـــاس خيـــر
واللــــي ظلـــــم مــــا ينفعــه تبريـــــر

أطلق طاب وطالبات قسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب جامعة بنغازي، 
على موقع التواصل االجتماعي » فيسبوك« هاشتاغ )#إيقاف_المعاملة_
السيئة_لطاب_قسم_اإلنجليزي(، ردا منهم على المعاملة السيئة التي 

يتعرضون لها في الجامعة.
وقال عدد من الطلبة تواصلت معهم »الوسط«، إنهم »يتعرضون 

لمعاملة سيئة جدا، فضا عن منعهم من الجلوس على المقاعد 
المخصصة لهم، وسكب القهوة عليها بطريقة متعمدة لمنعهم من 

الجلوس في الظل ويتعرضون أحيانا لعنف لفظي بكلمات عنصرية 
ووصفهم بالحيوانات أحيانا أخرى من قبل بعض رجال األمن والعاملين 

بإدارة القسم«.
وجاءت تعليقات رواد الصفحات الليبية على موقع التواصل االجتماعي 

» فيسبوك« على النحو التالي:

)#إيقاف_املعاملة_السيئة_
لطالب_قسم_اإلنجليزي(

 »إعدامات واتس آب« تفجر أزمة في الهند

حذر موقع »فيسبوك« مستخدميه من الوقوع فى خدعة 
خطيرة، والتى تتضمن وصول بريد إلكتروني يبدو أنه 
من فريق »تجربة المستخدم« فى فيسبوك، ويزعم أن 
موقع التواصل االجتماعي الشعبي يجري دراسة بحثية 

مدتها 60 دقيقة يوم االثنين 23 و الثاثاء 24 واألربعاء 
25 يوليو.

ويضيف البريد اإللكتروني أن هذه الدراسة ستجرى 
فى مكاتبه فى لندن، مع وجود فترات زمنية متاحة 

لاستبيان، إذ يستغل حملة فيس بوك الحالية، حيث 
تتخذ الشبكة االجتماعية موقفا ضد األخبار المزيفة 
وغيرها من المشكات عبر اإلنترنت وتشير إلى أنها 

تحاول تحسين تجربة مستخدميها.
ووفقا لموقع »ديلى ميل« البريطانى، تقول الرسالة 

اإللكترونية الزائفة: »نريد معرفة المزيد عن كيفية 
استخدام الناس لفيس بوك وكيف يمكننا جعله تجربة 

أفضل، وكتعبير عن تقديرنا، ستحصل على بطاقة هدايا 
إلكترونية بقيمة 70 جنيها إسترلينيا من أمازون عن 
الوقت الذى قضيته فى المشاركة فى الدراسة، وإذا 

كنت مهتما بالمشاركة، فيرجى إكمال هذا االستبيان 
الموجز: اضغط هنا«.

وعند تحريك مؤشر الماوس فوق جملة »اضغط 
هنا«، يكتشف المستخدم أن هذا البريد االلكتروني 

مزيف، مع ظهور العنوان المشكوك فيه مقارنة ببقية 
البريد اإللكتروني، كما هو موضح أدناه.

كشف تقرير جديد أن خدمة »سناب شات« تتعاون مع 
شركة »أمازون« عماق التجارة اإللكترونية، إلطاق 

ميزة جديدة بكاميرا التطبيق التي من شأنها التعرف 
على األشياء عبر الكاميرا، وعرض الكثير من المعلومات 

عنها، إضافة إلى معلومات من موقع التجارية 
اإللكتروني الشهير »أمازون«.

ووفقا لما نشره موقع »gadgetsnow« الهندي، 
فإن الميزة الجديدة تحمل اسم »Eagle«، وهي تعمل 

عن طريق الضغط المطول عند توجيه الكاميرا إلى 
منتج أو سلعة ومن ثم تقوم الكاميرا بتحليل الصورة 

للتعرف عليها وتوجيه المستخدم إلى نتائج البحث 
المباشرة الخاصة بها على متجر أمازون، وهذه الطريقة 

ستنتهجها الشركة غالبا مع عدد من الشركات األخرى 
التي تبيع المنتجات أو حتى الخدمات.

»فيسبوك« يحذر من 
بريد إلكتروني وهمي

 »سناب شات« يساعدك 
على التسوق عبر »أمازون«

بعد قيام إدارة »تويتر« بإلغاء كل الحسابات »المقفلة« والمزيفة 
تعرض عدد كبير من النجوم العرب إلى فضيحة حقيقية تتعلق 
بقيام الكثير منهم بشراء متابعين ليضاعفوا أعداد متابعيهم. 
وبحسب موقع »مشاهيري«، كان عدد المتابعين هائال وانخفض 
بشراء  النجوم  هؤالء  قام  ما  إذا  تساؤالت  يطرح  مما  فجأة 

متابعيهم.
إلى مليون شخص  المجرد وصل عدد متابعيه  فمثال سعد 
فقط بعد أن كان 4 ماليين، في حين أن تامر حسني انخفض 
عدد متابعيه إلى النصف من 4 ماليين إلى 2 مليون.والالفت أن 
حسين الديك انخفض عدد متابعيه إلى حوالي ألف متابع وهذا 

أمر مثير لالستغراب.
أما نانسي عجرم فخسرت 200 ألف متابع، فيما تقلص عدد 
متابعي إليسا حوالي الـ100 ألف شخص وأحالم حوالي 200 ألف 

شخص، إال أن عدد متابعيهم ما زال ملحوظا.
أما النجمة نوال الزغبي فخسرت من حسابها 30 ألف متابع 
فقط، في حين أن هيفاء وهبي ونجوى كرم حافظتا على عدد 

المتابعين نفسه ولم تخسرا كثيرا.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

●بطل العالم منتخب فرنسا يقيم ممرًا شرفيًا لمنتخب كرواتيا الخاسر 15 يوليو 2018.

كلمة1000

أنا طالب من قسم اإلنجليزي.. المكان هذا 
جنب اإلدارة متاع، القسم يعني ماتجيش 

يقعد في ملم أو تقمعز حذاه..

Ali Al-Orfi

حسبي اهلل فيهم هما مش معاملة سيئة 
بس حتى اإلدارة فاشلة بكل، ونظامهم 
اللي دايرينه لنا جاي الكيد على الطلبة

Fatima Mohamed

»هوتيل ترانسلفانيا 3« يتصدر هوليود

أنا مش مشكلتي في 
القهوة المسكوبة وال في 

إدارة، أنا مشكلتي مع األمن 
اللى إيمهزل بينا ومعاملة 

وسخة مع جميع

Hind Omar

واهلل أزفت معاملة يعاملوها 
لك.. مهما تقعد محترم 

وفي حالك إال القليل طبعا، 
لكن بصفة عامة معاملة 
زبالة سوا القسم أو األمن.

Farah El Mesmary

أنا طالبة من قسم 
اإلنجليزي .. سببه إن 

هذي إدارة القسم ولما 
نقعدو هنا انديرو في 

هرجة وتعطيل الشغالهم 
وزحمة..

Sara Al-rheby

احتال  لنصاب،  ضحية  الكويت  في  مصري  وافد  وقع 
رصيده  من  دوالر  ألف   25 نحو  على  واستولى  عليه 
الهاتفية  البنكي، مستخدما تطبيق »فايبر« للمكالمات 
البنك  يقظة  لوال  أنه  التحقيقات  وكشفت  المجانية، 
الوافد  رصيد  استنزاف  لعمليات  وانتباهه  الكويتي 
االشتباه  بعد  البنك  ــام  وق أعظم،  الكارثة  لكانت 
بالحركات الحاصلة على حساب الوافد المصري بإيقاف 
كشف  الذي  بالعميل،  واالتصال  البنكية  البطاقة  عمل 

التفاصيل الكاملة للواقعة.
»وافدا  إن  قوله،  أمني  مصدر  عن  الصحيفة  ونقلت 
تقدم   1959 مواليد  من  )ب.س(  يدعى   ، مصريا 
احتيال  إلى عملية  بتعرضه  تفيد  الشرطة  إلى  بشكوى 

على حسابه المصرفي«.
الــوافــد،  ــار  أش فقد  الشكوى،  تفاصيل  وبحسب 
النفط  في  المتعاملة  الشركات  إحــدى  في  الموظف 
تلقى  أنه  إلى  الكويت،  جنوبي  األحمدي،  بمحافظة 
الذي  بالبنك  الخاص  الحماية  جهاز  من  هاتفيا  اتصاال 

يتعامل معه، الذي أبلغه باكتشاف عملية سحب كبيرة 
من حسابه بمبلغ 20 ألف دوالر، وأن البنك اضطر إلى 

وقف العمل بالبطاقة لحين حضوره.
البنك  ــى  إل ــاف: »ســارعــت  وأضـ
مبلغ  تحويل  تم  بأنه  فأبلغوني 
بتاريخ  ألف دوالر من رصيدي   20
مبلغ  سحب  وكذلك   ،2018/6/21

5 آالف دوالر في اليوم نفسه«.
قام  من  هوية  عن  سؤاله  ولــدى 

المبلغ، قال إنه تلقى اتصاال  بسرقة 
رقم  مــن  »فــايــبــر«  عبر  هاتفيا 
يتعامل  الذي  البنك  لرقم  مشابه 

الذي وصفه  الشخص،  أبلغه  إذ  معه، 
ألف   20 ربــح  أنــه  لبق«،  »متحدث  بأنه 
النصاب  أوهــم  هكذا  البنك  وان  دينار 
حسابه  في  المبلغ  يضع  أن  يريد  الوافد 
ورقمه  البنكي  حسابه  رقــم  منه  طالبا 

السري فما كان منه إال أن استجاب لطلب النصاب 
الذي سرق المبلغ.

من  والوافدين  المواطنين  المصدر  وحذر 
مشبوهة،  اتصاالت  أي  مع  التجاوب  خطورة 
بنك  أي  في  موظف  ألي  يحق  ال  أنه  مؤكدا 
أو منصبه أن يطلب من  مهما كانت وظيفته 
أي عميل الرقم السري الخاص بحسابه البنكي.

على  فــقــط  ينطبق  ال  ــذا  ــ »ه ــاف:  ــ وأضـ
موظف  ألي  يحق  ال  أيضا  وإنما  االتــصــاالت، 
الرقم  العميل  من  يطلب  أن  البنك  في  مداوم 
محظورا،  ذلك  باعتبار  ببطاقته  الخاص  السري 

وهذا الرقم خاص بالعميل فقط دون غيره«.
تجاوب  من  استغرابه  عن  المصدر  وأعــرب 
»حتى  قائا:  المتصلين،  هــؤالء  مع  أشخاص 
أليس  المبلغ  ربح  شخص  أي  أن  افترضنا  لو 
رصيد  في  المبلغ  يضع  أن  البنك  باستطاعة 

المستفيد دون طلب رقمه السري؟!«.

بعد قرار »تويتر«.. نجوم يخسرون 
املاليني من متابعيهم
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ســـالمة في إحاطــــة مجلــــس األمــــــن:

ـ»توزيع الثروة« رسائل تحذير إلى »معرقلي االنتخابات«.. وبصيص أمل ل
الخطوط  سالمة،  غسان  األممي،  المبعوث  حدد 
ليبيا  في  المتحدة  األمم  عمل  لمسار  الرئيسية 
إلى  مهمة  رسائل  ووجه  المقبلة،  المرحلة  خالل 
تراوحت  الدوليين،  والفاعلين  السياسية،  األطراف 
من  تخُل  ولم  والتخويف،  والتحفيز  التحذير  بين 
االنتخابات  إجراء  ملفات  في  سواء  التفاؤل،  بعض 
وتوزيع  الجامع  والمؤتمر  الدستوري  اإلطــار  أم 
خاصة  أهمية  الجديدة  اإلحاطة  واكتسبت  الثروة. 
فحسب،  حملتها  التي  الرسائل  صعيد  على  ليس 
أزمة  فتيل  نزع  من  أسبوع  بعد  جاءت  كونها  بل 
قدمها  إحاطة  آخر  كانت  إذ  النفطي«،  »الهالل 
من   21 في  األمن  مجلس  أمام  األممي  المبعوث 
االنتخابات  ملف  على  خاللها  ركز  الماضي،  مايو 

الليبية وأهمية وضع جدول زمني لها.
وفي إحاطته إلى مجلس األمن، اإلثنين الماضي، 
حضرت رسائل التحذير في حديث المبعوث األممي 
وأشار  العام،  هذا  انعقادها  المزمع  االنتخابات  عن 
وصفها  يسمها  لم  جهات  إلى  االتهام  بأصابع 
التي  الراهن،  الوضع  من  المستفيدة  »القلة  بأنها 
وعبر  االنتخابات«،  سير  لتعطيل  جهدًا  تدخر  لن 
فعل  على  األشخاص  هؤالء  »قدرة  على  أسفه  عن 
رسمية  مناصب  يتقلدون  أنهم  خصوصًا  الكثير، 
ودعا  طائلة«.  أرباحًا  عليهم  تدر  ما  غالبًا  حيوية، 
أعضاء مجلس األمن في الوقت نفسه إلى »إرسال 
رسائل واضحة وقوية لكل من تسول له نفسه أن 
يعطل االنتخابات أو يعمل على إفشالها، لن يكون 

باإلمكان تهيئة هذه الظروف«.
وتتواءم دعوة سالمة مع تعهد أطلقته حكومات 
المتحدة  والواليات  وبريطانيا  وإيطاليا  فرنسا 
الوسائل  »كافة  باستخدام  الحالي  يوليو   12 في 
تقويض  عن  المسؤولين  هؤالء  لمحاسبة  المتاحة 
معرض  في  ليبيا«،  في  واالستقرار  واألمن  السالم 
المؤسسة  باستئناف  األربع  الدول  ترحيب  رسالة 

النفطية. الموانئ  العمل في  الوطنية للنفط 
أمام  إحاطته  في  األممي،  المبعوث  حديث  لكن 
حين  التحذير  لهجة  عن  تخلى  ــن،  األم مجلس 
بدت  نبرة  في  وقال  ليبيا،  قيادات  إلى  كالمه  وجه 
إلى  األمور  زمام  الوقت حان إلعادة  لينًا: »إن  أكثر 
في  باريس  باجتماع  التذكير  وأعاد  المواطنين«. 
ورئيسي  الــوزراء  رئيس  و»التزام  الماضي،  مايو 
للدولة  األعلى  والمجلس  الليبي  النواب  مجلس 
بشكل  بالمشاركة  الليبي  الوطني  الجيش  وقائد 
نهاية  بحلول  االنتخابات  إجــراء  تيسير  في  بناء 
اإليفاء  »على  األربعة  القادة  وحث  الحالي،  العام 
لاللتحاق  اآلخرين  »أدعو  وأضاف:  بالتزاماتهم«، 
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  وكــان  بركبكم«. 
خالد  للدولة  األعلى  المجلس  ورئيس  الــســراج، 
صالح،  عقيلة  النواب  مجلس  ورئيس  المشرى، 
اتفقوا  حفتر،  خليفة  المشير  للجيش  العام  والقائد 

إجراء  على  الماضي  مايو  في  باريس  اجتماع  خالل 
انتخابات رئاسية وبرلمانية، في العاشر من ديسمبر 
المقبل، واتفقت األطراف الليبية المجتمعة بالعاصمة 
الفرنسية على وضع قاعدة دستورية، بحلول السادس 

عشر من سبتمبر المقبل.
إحاطة  أتــت  فقد  الدستور،  يخص  فيما  أمــا 
نقطتين  عند  األمن  مجلس  أمام  األممي  المبعوث 
والثانية  بالدستور،  الخاصة  األولــى  رئيسيتين، 
الدستور،  على  باالستفتاء  الخاص  القانون  تخص 
وتحدث عن »مشاورات موسعة بشأن كيفية وضع 
»التقيت  وقــال:  وتوقيته«.  للبالد  جديد  دستور 

عديدًا من كبار القضاة الليبيين والخبراء في مجال 
ليبيين،  مواطنين  وكذلك  الخارج  من  الدستور 
إطار  وضع  أن  على  والمواطنون  الخبراء  وأجمع 

دستوري واضح يعد أولوية وطنية«.
ليبية  األممي خالفات  المبعوث  رصد  المقابل  في 
بشأن الدستور، وقال: »يود الكثير منهم إجراء استفتاء 
دة الحالية للدستور. بينما يرفض آخرون  على المسوَّ
دة جملة وتفصياًل«، وأقر بأن »المسألة  المسوَّ هذه 
معقدة وخياراتها ليست سهلة«، ومن ثم أوصى سالمة 
المجتمع الدولي أن يتكاتف لتأييد »رؤية ليبية تجد حدًا 
معقواًل من إجماع اآلراء بين الليبيين«، محذراً في الوقت 

نفسه من أنه »إذا ما ارتأت ولو دولة واحدة من الدول 
األعضاء أن تغرد خارج السرب، فإن هذه العملية ستدور 

في حلقة مفرغة«.
على  االستفتاء  قانون  شغل  نفسه،  الوقت  في 
أطلع  إذ  سالمة،  إحاطة  في  مهمًا  حيزًا  الدستور 
برئيس  األخير  لقائه  نتائج  على  األمــن  مجلس 
رئيس  وقـــال:»إن  صالح،  عقيلة  النواب  مجلس 
القانون  على  التصويت  بــإجــراء  تعهد  الــنــواب 
األسبوعين  الدستور خالل  على  باالستفتاء  الخاص 
قانون  على  ذلــك  بعد  وبالتصويت  المقبلين، 
الباب  ترك  األممي  المبعوث  أن  بيد  االنتخابات«. 

مجلس  رئيس  وفــاء  سيناريوهات  أمــام  مفتوحًا 
النواب، إذ قال بوضوح: »آمل صادقًا أن يتم الوفاء 
بهذا الوعد هذه المرة«، وحث »الدول األعضاء أن 
لالضطالع  النواب  مجلس  على  الضغط  تمارس 
في  الهدف  هذا  وتحقيق  التاريخية  بمسؤوليته 

المناسب«. التوقيت 
عن  سالمة  تحدث  العسكري،  الصعيد  على 
المكاسب  عن  االهتمام  حرفت  عنيفة  »تطورات 
التي  االشتباكات  إلى  التطرق  ورغم  السياسية«، 
»الهالل  ــداث  أح أن  إال  ــة،  درن مدينة  شهدتها 
المسؤول  إفــادة  في  أكبر  حيزًا  احتلت  النفطي« 

في  بدأت  التي  تطوراتها  استعرض  إذ  األممي، 
أن  هي  مهمة  بخالصة  خرج  لكنه  الماضي،  يونيو 
تلك األحداث »سلطت الضوء على اإلشكاليات التي 
عصفت بالبالد، التي شددت عليها مرارًا أمام هذا 
المتعلقة  اإلحباطات  التحديد  وجه  على  المجلس. 

بتوزيع الثروات ونهب الموارد على أوسع نطاق«.
المنشآت  لحرس  السابق  اآلمــر  قــوات  كانت 
على  هجومًا  شنت  الجضران،  إبراهيم  النفطية، 
الماضي  يونيو   14 في  النفطي«،  »الهالل  منطقة 
إعالن  إلى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  اضطر  مما 
»القوة القاهرة« في ميناءي السدرة ورأس النوف، 
الماضي  يونيو   26 في  الوطني  الجيش  أعلن  ثم 
المرافق  على  كامل  بشكل  السيطرة  استعادة 
والموانئ النفطية في المنطقة، لكنه أعلن تسليم 
للحكومة  التابعة  للمؤسسة  النفطية  الموانئ 
مؤسسة  برفض  قوبل  الذي  القرار  وهو  الموقتة، 
بشرعية  تقر  واسعة  دولية  فعل  وردود  النفط، 
إعالن  كــان  ثم  ومــن  طرابلس،  في  المؤسسة 
الحادي  في  الموانئ  عبر  التصدير  إعادة  الجيش 

عشر من يوليو الماضي.
إفادته  وفي  المتحدة،  األمم  بعثة  رئيس  لكن 
عدم  من  خشيته  عن  عبر  ــن،  األم مجلس  أمــام 
النفط  إنتاج  باستئناف  المتعلقة  االتفاقات  صمود 
لمسائل  سريعًا  حاًل  الدولي  المجتمع  يجد  لم  ما 
الوقت  في  وتعهد  الموارد،  ونهب  الثروات  توزيع 
القيام  نحو  للدفع  جهودها  بـ»مضاعفة  نفسه 
ووحدتها  البالد  فاستقرار  اقتصادية،  بإصالحات 
المبعوث  الحظه  أمــل  بصيص  المحك«.  على 
مختلف  »قبول  وهو  ــداث،  األح هذه  في  األممي 
الخطوات  اتخاذ  عليها  أن  فكرة  الليبية  السلطات 
إلى  إشــارة  في  البالد«.  ثــروات  بصون  الكفيلة 
الوطني  الــوفــاق  حكومة  من  المقدم  »الطلب 
ليبيا  مصرف  أعمال  بمراجعة  المجلس  هذا  إلى 
المركزي والمصرف الموازي في شرق البالد. وقال: 
»إذا أردنا لشوكة االقتصاد القائم على السلب هذا 
أساليبه،  عن  اللثام  إماطة  من  فالبد  تنكسر،  أن 

ولهذا ليبيا بأمس الحاجة للدعم«.
إحدى  الوطني  المؤتمر  مشاورات  كانت  أخيرًا، 
نقاط االنطالق اإليجابية في رؤية المبعوث األممي، 
آمال  في  ثاقب  بشكل  للتبصر  »فرصة  اعتبرها  إذ 
المضي  في  ورغبته  ورؤيته  الليبي ومخاوفه  الشعب 
قدمًا«، وحضر حديث المستقبل في هذا السياق حين 
الوطني  المؤتمر  من  التالية  المرحلة  »تتمثل  قال: 
في جمع آالف الصفحات من التقارير في تقرير كامل 
ونهائي يتضمن استنتاجات وتوصيات وطنية لدعم 
المرحلة  من  الخروج  إلى  الرامية  التالية  الخطوات 

االنتقالية«.
ووسط هذه الرسائل وخطوط السير التي حملها 
تحركات  مراقبة  الضروري  يبقى من  خطاب سالمة، 
األمم المتحدة خالل المرحلة المقبلة، وسيناريوهات 
مع  الرئيسيين  وفاعليها  الدولية  المنظمة  تعامل 

األطراف المعرقلة لالستحقاقات االنتخابية المقبلة.

الوسط–عالء حموده

املبعوث األممي ترك الباب مفتوحًا أمام سيناريوهات وفاء رئيس مجلس النواب بوعده
< سالمة خالل احاطته في مجلس األمن

هل تنجح الحلول السياسية في إنهاء االقتتال 
حول املوارد الليبية؟

ال يزال التفكير في إنهاء االقتتال حول الموارد في 
ليبيا يدور حول الحلول السياسية التي تتصدى لها 
بينما  ودولية،  إقليمية  أطراف  األحيان  بعض  في 
يذهب البعض إلى أن الحل الوحيد لتلك المعضلة 

ينحصر في ضرورة إيجاد حل اقتصادي.
الذي  األطلسي«  »المجلس  تبناه  التوجه  هذا 
قال إن النقاش الدائر اآلن بشأن ليبيا الذي يتمحور 
حول ما إذا كان يجب إجراء االنتخابات قبل التوصل 
التفاق سياسي أم المُضي قدمًا فيها دون اتفاٍق، 

هو في واقع األمر في غير موضعه.
تجاري  ملحق  تقريرأعده  في  المجلس،  وأوضح 
الخميس  ليبيا  في  األميركية  السفارة  في  سابق 
الماضي، أن السبب في ذلك هوعدم وجود حكومة 
أو قادة سياسيين في ليبيا لديهم سلطة للتوصل 
كما  »الميليشيات«،  به  ستعترف  سياسي  التفاق 
أن بعض تلك »الميليشيات« لن تحترم نتائج أي 
تعترف  لم  مثلما  الجاري،  العام  ستجرى  انتخابات 

بنتائج انتخابات عامي 2012 و2014.
الجماعات  هي  »الميليشيات  إن  الكاتب  وقال 
البلد،  في  السلطة  من  بنوع  تتمتع  التي  الوحيدة 
وإن أي حل ينبغي التفاوض معها عليه«، الفتًا إلى 
هو  الجماعات  لتلك  بالنسبة  الرئيسي  الشاغل  أن 
المال؛ لذلك فأي حل بشأن إنهاء اقتتالها للسيطرة 
أن  يتحتم  النفطية-  األخص  -على  الموارد  على 

يكون اقتصاديًا بالمقام األول.
على  للتركيز  السابقة  الجهود  أن  إلى  ولفت 
الجوانب االقتصادية للصراع على السلطة في ليبيا 
الليبية  للدولة  المركزية  الطبيعة  بسبب  تعثرت 
2011، وأيضًا بسبب  التي سبقت عام  الفترة  في 
النفط،  عائدات  توزيع  في  المستمرة  المركزية 
للسيطرة  إما  حافز  لديها  الفصائل  أن كل  مضيًفا 
على طرابلس أوبعض البنى التحتية الحيوية مثل 
التي تمنحها نفوًذا  النفط والمياه  أنابيب  خطوط 

مباشرًا على طرابلس.
في شرق  عادة  تأتي  السيطرة  تلك  أن  وأوضح 
أو  النفطي  الهالل  على  االستيالء  صورة  في  ليبيا 
أي بنى تحتية نفطية أخرى، وقال إنه »طالما ظلت 
الحيوية  التحتية  البنى  أو  طرابلس  على  السيطرة 
فالتوصل  النفط،  عائدات  توزيع  في  للنفوذ  وكياًل 
غير  أمــرًا  سيكون  الميليشيات  بين  اتفاق  ألي 

مرجح«.
على  ميليشيا  أي  تُقدم  »فلن  التقرير  ووفق 
الثقة في أخرى في االلتزام بأي اتفاق يتعلق بتوزيع 
المباشر  النفوذ  غياب  ظل  في  النفط،  عائدات 
إلنفاذ مثل هذا االتفاق. وعلى العكس، فإذا أمكن 
وخطوط  النفط  إنتاج  فإن  اتفاق،  ألي  التوصل 
األنابيب والمخزون وموانئ النفط تحتاج إلى عمل 

بقية البالد لجني األرباح الكاملة للنفط«.
ليبيا  في  السلطة  انتقال  رغم  إنه  الكاتب  وقال 
الحد  إلــى  والحضري  المتطور  البلد  مركز  من 
تتبع  لم  النفط  فعائدات  تطورًا،  األقل  الخارجي 
في  استمرت  فقد  السلطة،  انتقال  في  التغير  ذلك 
اتباع نهج مركزي يتمثل في إرسالها من المؤسسة 
رغم  المركزي،  المصرف  إلــى  للنفط  الوطنية 

الجهود األخيرة إلى إنشاء مركز مواٍز في الشرق.
األمر  واقع  في  تمارس  »الميليشيات  أن  ورأى 
أساسية  بصورة  المحلي  المستوى  على  سيطرتها 
دون أي مساهمة من )حكومة الوفاق الوطني في( 
ألي  التوصل  يمكن  »لن  أنه  مضيًفا  طرابلس«، 
اتفاق ما لم تجاِر )عملية توزيع( عائدات النفط في 

ليبيا تلك الحقيقة«.
وبداًل من التركيز على الشخصيات واالختالفات 
السياسيين  ــادة«  ــق »ال مختلف  بين  االسمية 
الوساطة  جهود  إن  الكاتب  قال  و»الميليشيات«، 
المتمثلة  الرئيسية  المسألة  على  تركز  أن  يجب 
في توزيع عائدات النفط. وأضاف أنه يجب إرسال 
العائدات من المؤسسة الوطنية للنفط إلى مصرف 
ليبيا المركزي في ظل رقابة دولية سواء من جهة 
منظمة دولية مثل األمم المتحدة أوالبنك الدولي، 

أو من مؤسسة مالية يوظفها المصرف المركزي.
التي  العائدات  عن  اإلفصاح  ينبغي  أنه  وأضاف 
المصرف  لــدى  ــودع  وت النفط  مؤسسة  تولدها 
المركزي عن طريق نشرها على موقع متاح للعامة، 
المشرف  فــإن  للمصرف  وصولها  بمجرد  ــه  وأن
البلديات  على  منها   %  80 يوزع  أن  يجب  الدولي 
على أساس نصيب الفرد، في حين يذهب المتبقي 

إلى الحكومة.
في  البلدية  سكان  عدد  تحديد  يجب  إنه  وقال 
المناطق المختلفة للحد من االقتتال على الموارد.

ذلك  فإن  األطلسي  المجلس  تقرير  وبحسب 

»الميليشيات«  أن  أولهما  أمرين:  يحقق  الحل 
بروح  المدفوع  الحافز  اآلن  بعد  لديها  يكون  لن 
»حيث  طرابلس  على  للسيطرة  للسعي  العصابات 
لن  الحل  ذلك  أن  الثاني،  واألمر  األموال«،  توجد 
يحرم معظم »الميليشيات« فجأة من دخلها، ألن 
عليها  تسيطر  كلها  يكن  لم  إن  البلديات  أغلب 
في  الجماعات  تلك  فستستمر  لذا  »الميليشيات«، 
الحصول على األموال لكنها لن تكون مجبرة على 

القتال من أجلها.
إذ  انتهاء الصراع،  »وال يعني هذا الحل بالطبع 
ستظل بعض البلدات في نزاع داخلي حيث تتقاتل 
ستكون  هذه  لكن  السلطة،  على  ميليشيات  عدة 

معارك محلية وليست وطنية«، وفق التقرير.
قد  نفسها  »الميليشيات  إن  الكاتب  ــال  وق
تفاوضي،  اتفاق  إلى  التوصل  على  منفتحة  تكون 
الداخلي  التنافس  الذي يمثله  التهديد  إذ يُعرض 
ذا  وضعها  البعض  بعضها  على  والهجمات  بينها 
االمتيازات للخطر«، مضيًفا »يتضح أن قائد الجيش 
تمديد  يمكنه  لن  حفتر  خليفة  المشير  الوطني 

نفوذه في غرب البلد«.
إقناع  الصواب  فمن  خطة  أي  لنجاح  أنه  ورأى 
إذ تشعر مصر  بها،  أواًل  الوسطية  األجنبية  القوى 
واإلمارات وفرنسا وإيطاليا وتركيا وقطر بالتهديد 
من صعود أي حكومة تضر بمصالحهم، وقال إنه 
فصيل  أي  بإمكان  ليس  أنه  حقيقة  من  انطالًقا 
السيطرة على ليبيا فيمكن إقناع تلك الدول -التي 
تؤول  أن  بقبول  البلد-  في  طرًفا  منها  كل  يدعم 

السلطة إلى البلديات.
»النهج  بأن  بالقول  تقريره  الكاتب  واختتم 
النفط مع  المختار يجب أن يكون مواءمة عائدات 

القوة الحقيقة في ليبيا للمرة األولى منذ الثورة«.

تحديات تواجه الجهود الفرنسية في ليبيا

تقف الجهود الفرنسية الساعية للوصول إلى استقرار 
بينها  من  كثافتها،  رغم  عميقة  تحديات  أمام  ليبيا 
األوروبية  الــرؤى  تشتت  عن  فضاًل  رومــا،  مع  الخالف 
السياسية  لألزمة  الحل  مقاربات  إزاء  عــام  بشكل 

واالقتصادية بالبالد.
منذ  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  وحاول 
العام الماضي قيادة الجهود الرامية إلى إحالل االستقرار 
الليبية، إال أن  في ليبيا، إذ استضاف قمتين لألطراف 
تقريرًا جديدًا يرى أنه ليس بإمكان ماكرون تحقيق 

ذلك ما لم يحقق عنصرين رئيسيين.
تقرير  في  البلجيكي،  ريبورتر«  يو  »إي  موقع  وقال 
االثنين الماضي، إنه في أعقاب زيارته لليبيا هذا األسبوع 
طالب رئيس البرلمان األوروبي، أنطونيو تاجاني، أوروبا 
»بالتحدث بصوت واحد«، وتوجيه جهودها على نحو 
جماعي صوب إعادة بناء دولة فعالة لتحل محل الفوضى 
الكارثية من الفصائل المتنافسة والقوى الخارجية ذات 

المصالح.
وذكر التقرير، الذي أعده اإلعالمي المتخصص في 
دعوات  أن  ستيفينز،  كولين  األوروبي  االتحاد  شؤون 
تاجاني لتوحيد أوروبا في موقفها إزاء ليبيا تبدو مبهمة، 
لكنها كانت تستهدف على وجه التحديد باريس وروما، 
في  أوروبيين  العبين  أبرز  وهما  البلدان  انتقل  حيث 
إلى  الهجرة،  االنتقادات بشأن قضية  ليبيا من تبادل 
للمِّ  المتنافسة  محاوالتهما  حول  للتصارع  االستعداد 

شتات السياسات الليبية الممزقة.
الموقف  التقرير فإن تعليقات تاجاني بشأن  ووفق 
الفرنسي  الرئيس  الموحد ألوروبا تأتي بعدما أمضى 
التدخل  محاواًل  الماضية،  القليلة  األسابيع  من  كثيرًا 
في الجمود السياسي المستعصي في ليبيا، مضيًفا أنه 
منذ وافقت األطراف األربعة الرئيسية بليبيا في باريس 
انتخابات »نزيهة وسلمية«  مايو الماضي، على إجراء 
المقبل، فقد دأب ماكرون على ممارسة  في ديسمبر 

الضغط على تلك األطراف لضمان التزامها باالتفاق.
ورأى كاتب التقرير أن »المستنقع الموجود على عتبة 
أوروبا قد يمنح ماكرون فرصة له، لوضع بصمته على 
الساحة الدولية، لكنه يضع باريس كذلك أمام تحديات 

مستعصية والعبين متهورين«.

وأشار إلى أن مختلف الفصائل كانت تتقاتل لفرض 
سيطرتها على ليبيا منذ مقتل معمر القذافي في العام 
2011، وأن البلد ال يزال دون سلطة موحدة، وقال إنه 
»مع توجه الرئيسين األميركيين السابق باراك أوباما 
والحالي دونالد ترامب إلى سحب واشنطن من ليبيا، 
األجنبية  للقوى  األمامية  الجبهة  تمثل  اآلن  ففرنسا 
الساعية للتوصل إلى حل سياسي للحالة الطارئة في 

ليبيا«.
وقال الكاتب: »لكي يحرز ماكرون الطموح تقدمًا 
األمني  الوضع  يتحتم عليه معالجة  ليبيا  سياسيًّا في 
الفوضوي، في الوقت الذي يحصل فيه على إجماع ضمن 
أصحاب المصلحة الغربيين بشأن األزمة اإلنسانية في 
ليبيا«، مضيًفا: »في حال لم يتعامل الرئيس الفرنسي 
إلى  التي سعى  المقبلة  العناصر فاالنتخابات  مع تلك 
تنظيمها تحمل خطر دفع البلد إلى مزيد من الفوضى 

السياسية«.
الوطني خليفة حفتر  الجيش  قائد  أن قمع  وأضاف 
»الجماعات المتشددة. ساعده في كسب دعم باريس 
وعواصم أوروبية أخرى، التي أصبحت تنظر إليه بصورة 
متزايدة باعتباره محل ثقة ألداء مهمة جلب االستقرار 

إلى ليبيا«.
ديسمبر  انتخابات  حول  تحوم  الشكوك  أن  وتابع 
التي توسط فيها ماكرون، في ظل استمرار الفوضى 
في ليبيا، الفتًا إلى تحذير محمود جبريل من أن تنظيم 
انتخابات مبكرة من شأنه أن يؤدي إلى انقسام ليبيا، 
داعيًا إلى مزيد من األمن والوحدة قبل تنظيم عملية 

االقتراع.
يعيـق  قد  العنف  بــأن  مــاكــرون  اعترف  وبـــدوره 
االنتخابات، لكنه ال يزال يشيد بمؤتمر باريس باعتباره 

كسرًا للجمود القائم، وفًقا لتقرير »إي يو ريبورتر«.
وبحسب التقرير، فيتحتم على ليبيا تحقيق القليل 
من االستقرار لكي تستوعب أي فرصة إلجراء انتخابات 

ناجحة، وقال إن الدعم الغربي يعتبر عنصرًا رئيسيًّا 
معقدة  بصورة  مرتبط  الدعم  هذا  لكن  األمر،  في 
بتدفق المهاجرين غير الشرعيين على أوروبا قادمين 

من ليبيا.
وأوضح أنه بسبب أزمة الهجرة تلك التي تعانيها 
أوروبا فإن أيًّا من العواصم األوروبية ليست مستعدة 
سبيل  على  فإيطاليا،  األمــد،  طويلة  رؤية  النتهاج 
معاهدة  إحياء  إعادة  على  وليبيا  هي  وافقت  المثال، 
كانت تتضمن منح ليبيا 4.2 مليار يورو من األموال 
اإليطالية، إذا وافقت طرابلس على إعادة المهاجرين 
الشرعية  غير  الهجرة  على  اإلجراءات  وتشديد  إليها 

من شواطئها.
جمعة  السياسي،  المحلل  عن  التقرير  ونقل 
من  كبيرة  أعـــداد  إعـــادة  »إن  قــولــه:  القماطي، 
إنقاذهم  بعد  ليبيا  إلــى  ــرى  أخ مــرة  المهاجرين 
أواعتراض سبيلهم في البحر المتوسط، قد يتسبب 
في أزمة اقتصادية واجتماعية هائلة في البلد ويخلق 

وضعًا أسوأ بكثير من ذلك الراهن«.
الداخلية  الخالفات  تسببت  الماضي  والشهر 
التعاون  تعريض  في  الالجئين  بشأن  ــا  أوروب في 
منع  ماكرون  وانتقد  للخطر،  األوروبي  االتحاد  داخل 
إنقاذ  سفن  رسو  إيطاليا  في  الشعبوية  الحكومة 
المهاجرين في الموانئ اإليطالية، على الرغم من أن 

فرنسا نفسها لم تعرض تقديم مالذ آمن للسفن.
اعتبروه  مما  باالستياء  األوروبيون  الوزراء  ويشعر 
العملية،  المساعدة  إحجامًا من ماكرون عن تقديم 
لتعزيز  خططًا  وطرابلس  باريس  إعالن  بعد  حتى 

تعاونهما ومكافحة المهربين الشهر الماضي.
تاجاني كان  بالقول: »إن  التقرير  الكاتب  واختتم 
بتجاوز  األوروبيين  القادة  مطالبته  في  حق  على 
االختالفات بينهم ومساعدة ليبيا من أجل حل أزمة 
يزال  ال  وإيطاليا  فرنسا  وإن  يعانونها،  التي  الهجرة 
هذا  جوانب  من  العديد  على  التوافق  بإمكانهما 
المسلحة  الجماعات  إضعاف  »أن  مضيًفا:  التحدي«، 
وتحسين األمن من شأنهما المساعدة على التضييق 

على طريق تهريب البشر«.
ليبيا هما  في  واألمن  االستقرار  تعزيز  »إن  وقال: 
ناهيك  مستقبلية،  انتخابات  ألي  عنها  غنى  ال  بوادر 

عن مستقبل ووحدة المشروع األوروبي«.

< زحام على أحد املصارف الليبية

< ايمانويل ماكرون  خالل اجتماعه بأطراف األزمة  الليبية في  باريس

ينبغي اإلفصاح عن العائدات التي 
ُـودع في  تولدها مؤسسة النفط وت

المصرف المركزي

دعوات توحيد موقف أوروبا إزاء ليبيا 
تبدو مبهمة لكنها تستهدف على وجه 

التحديد باريس وروما

القاهرة ـ الوسط: )ترجمة مريم عبد الغني(

القاهرة – الوسط



امتحانات  لــمــأزق  مخرج  عــن  التعليم  وزارة  تبحث 
ليبيا  ربــوع  كافة  في  انطلقت  التي  العامة  الثانوية 
السبت الماضي، على خلفية عدم استكمال عدة مناطق 
االمتحانات،  أسئلة  تضمنتها  التي  الدراسية  للمناهج 
للبحث  بالوزارة  السابق، وهو ما دفع  أمنية في  ألسباب 
للظلم، فضال  الطالب  لتفادي تعرض عدد من  آلية  عن 
من  المواد  بعض  فيها  تدرس  لم  مدارس  وجود  عن 
األساس خاصة في الجنوب الذي شهد مواجهات أمنية.

العامة  الثانوية  امتحانات  الماضي  السبت  وانطلقت 
والتي تستمر حتى السادس والعشرين من يوليو الجاري 
العامة  الــمــدارس  جميع  في  الحالي،  الــدراســي  للعام 
منطقة   55 مستوى  على  ليبيا،  وخــارج  داخل  والخاصة 
التعليم  وزارة  إلشراف  الخاضعة  المناطق  من  تعليمية 
لجنة   187 تشكيل  جرى  إذ  الوطني،  الوفاق  بحكومة 
وطالبة  طالب  ألف   58.604 حوالي  على  ومراقبة  إشراف 
الثانوية  الشهادة  امتحان  إلجراء  تقدم  بينما  بالداخل، 

واإلعدادية بالخارج أكثر من 880 طالبا وطالبة.
تشرف  طالبيا  تجمعا   52 التعليم  وزارة  واعتمدت 
تضم  مركزية،  لجنة   30 بها  االمتحانات،  سير  على 
المنظمة  اللجان  5786 عنصرا من رؤساء وأعضاء كافة 
االمتحانات  تجرى  االمتحانات، حيث  على سير  والمشرفة 
عليها  المتعارف  بالطريقة  موضوعة  أسئلة  نمط  وفق 
تظليل  )طريقة  الماضية  السنوات  خالل  بها  والمعمول 
أوراق  تصحيح  طريقة  أن  كما  الصحيحة(،  اإلجــابــات 

اإلجابة سيكون إلكترونيا.
من  جملة  االمتحانات  على  لإلشراف  اإلدارة  وأقــرت 
اإلجراءات الضبطية واألحكام التي تنظم سير االمتحانات، 
إلجراء  المالئمة  الظروف  توفير  شأنها  من  وترتيبات 

االمتحانات، بحيث ال تؤثر على نفسية الطالب.
عدد  أبدى  االمتحانات  من  األول  اليوم  انتهاء  وبعد 
من الطلبة عدم رضاهم عن مستوى األسئلة، معتبرين 
وزير  لكن  الطلبة،  بين  الفردية  الفروق  تراع  لم  أنها 
عدم  على  الطالب  جميع  حث  عبدالجليل  عثمان  التعليم 

قبل  الكافي  الوقت  وأخــذ  والتأني  أوالتوتر،  التسرع 
اإلجابة عن أي سؤال.

بعض  استكمال  عدم  بأزمة  الوزارة  فوجئت  وبعدما 
اجتماعا  التعليم  وزير  عقد  الدراسية،  للمناهج  المناطق 
واللجنة  لالمتحانات  العليا  التنفيذية  باللجنة  طارئا 
بجامعة  االمتحانات  سير  على  لــإلشــراف  المركزية 
بمقار  احتجاجا  الطالب  من  عدد  نظم  بعدما  طرابلس، 
مادة  أسئلة  بـ»صعوبة«  وصفوه  ما  بسبب  الجامعة؛ 

اللغة اإلنجليزية وعدم استكمالهم للمنهج المقرر.
صفحتها  عبر  التعليم  وزارة  نشرته  بيان  ــار  وأش
جميع  طمأن  الوزير  أن  إلى  »فيسبوك«،  على  الرسمية 

اللغة  لمادة  المقرر  المنهج  يستكملوا  لم  الذين  الطلبة 
التربوي  التفتيش  إدارة  كلفت  الــوزارة  بأن  اإلنجليزية 
جميع  وحصر  لتحديد  بالمناطق  لها  التابعة  والمكاتب 
المدارس التي لم تستكمل المقررات، مؤكدا أن الوزارة 
رصد  عند  االعتبار  بعين  الحصر  تقارير  بنتائج  ستأخذ 

درجات الطالب.
صحفيا  مؤتمرا  التعليم  وزير  عقد  السياق  هذا  في 
لشرح الموقف من تلك األزمة وغيرها من العراقيل التي 
خروقات  عن  نفسه  الوقت  في  متحدثا  الطلبة،  تواجه 
عن  طالبا   261 قرابة  وامتناع  اللجان،  أحد  في  وقعت 
ستطبق  التعليم  وزارة  أن  مؤكدا  االمتحان،  دخــول 

عليهم لوائح االمتحانات.
بشكل  تسير  االمتحانات  أن  إلى  ليشير  عاد  أنه  غير 
لها،  الموضوعة  الخطط  حسب  اللجان  معظم  في  جيد 
عن  الممتنعين  الطلبة  أمور  أولياء  إلى  رسالة  موجها 
ستعود  التصرفات  هذه  »مثل  بأن  االمتحانات  دخول 
المادة  في  راسبين  ويعتبرون  أبنائهم،  على  بالضرر 
في  معتبرا  فيها«،  االمتحان  إجــراء  عن  امتنعوا  التي 
يحاولون  الذين  للمغرضين  »ضحية  أنهم  نفسه  الوقت 

إرباك المشهد«.
المدارس  بعض  استيفاء  عدم  أسباب  الوزير  وأرجع 
هناك  أن  إلى  الدراسي،  العام  خالل  المقرر  المناهج 
أن  إلى  مشيرا  المعلمين،  بعض  بها  يوجد  ال  مدارس 
المعلمين،  نقص  حول  تقرير  أي  تصلها  لم  ــوزارة  ال

لكنها ستعالج هذا األمر بشكل مهني.
إدارة  إلى  تعليماته  أصدر  الــوزارة  وكيل  أن  وأعلن 
ليبيا  مناطق  كل  في  لجان  بتشكيل  التربوي  التفتيش 
الثانوية وتقديم تقري مفصل عن كل  لزيارة المدارس 
العام،  لهذا  المقرر  المنهج  استكمال  نسبة  وما  مادة 
في  تداولها  تــم  التي  الشائعات  »كافة  أن  مؤكدا 
المشهد  إلربــاك  تهدف  االجتماعي  التواصل  صفحات 
من  نسعى  ــذي  ال الوطني  المشروع  هــذا  وإجــهــاض 
خالله إلصالح العملية التعليمية والذي سيكتب له نجاح 

بفضل عزيمة الوطنيين في كل القطاعات«.
والمالية  اإلدارية  الشؤون  قال مدير  السياق  في هذا 
إن  إسماعيل،  محمد  بسبها  والتعليم  التربية  بمكتب 

الثانوية  الشهادة  امتحانات  بشأن  التعليم  وزير  »قرار 
في  الجامعات  بموظفي  المدارس  معلمي  باستبدال 
الرئيس  السبب  هو  المعلم  بأن  يوحي  المراقبة  لجان 

في عملية الغش«.
وأشار إسماعيل في تصريحات إلى »الوسط« إلى أن 
حاصلين  غير  سبها  فى  العام  هذا  المراقبين  من  عددا 
ال  الشيء  فاقد  أن  يعني  ما  وهو  علمي،  مؤهل  على 
مؤهال  يحمل  ال  شخصا  نمكن  أن  يعقل  فال  يعطيه، 

تعليميا أو تربويا فى قاعة امتحان الشهادة الثانوية«.
ظروف  من  سبها  مدينة  شهدته  »ما  أن  وأضــاف 
بعض  فى  الــدراســة  توقف  إلــى  أدت  قاسية،  أمنية 
الطالب  استكمال  عدم  إلى  بــدوره  أدى  ما  المناطق، 
إلى  المقررة،  المناهج  استيعاب  عدم  بجانب  مناهجهم، 
جانب انعدام التطبيق العملي نتيحة عدم وجود معامل 
الكثير، وهو  فى المدراس، باإلضافة إلى نهب وتخريب 

ما أسفر عن ضعف فى محصلة الطالب التعليمية«.
التي  األسئلة  وضع  طريقة  عن  إسماعيل  تحدث  كما 
خاصة  الطلبة،  استيعاب  مستوى  تراع  »لم  إنها  قال 
للمعلم  الزمني  الوعاء  الجنوب، بسبب ضيق  الطالب في 
االقتصادية  والحالة  الدراسية  الحصص  إعطاء  فى 
للوصول  والوقود  السيولة  توفر  وعدم  الجنوب،  في 

للمدرسة سواء للطالب أوالمعلم«.
الجنوب  في  جــدد  معلمين  »هناك  أن  إلــى  ــار  وأش
يعامل  المعلم  أن  عن  فضال  الخبرة،  لديهم  ليست 
العام  هذا  صرفه  تم  »ما  أن  إلى  الفتا  سيئة«،  معاملة 
المفترض صرفه على تحسين  على االمتحانات كان من 
خالل  من  الدراسية  السنة  بداية  من  التعليمية  العملية 
للمعلمين  سنوية  اختبارات  وعمل  المعلم،  كفاءة  رفع 
التربويين  والمعلمات إلى جانب رفع مستوى المفتشين 
الدراسة  ومقاعد  معامل  من  التعليم  احتياجات  وتوفير 

واالهتمام بالوعاء الزمني للدراسة«.
سبها  فى  األمور  أولياء  من  عدد  قال  جانبهم  ومن 
المنهج  تستكمل  لم  المدارس  »بعض  إن  لـ»الوسط«، 
لعدم  اإلحصاء  مادة  فيها  تدرس  لم  مــدارس  وهناك 
مادة  منهج  استكمال  عدم  جانب  إلى  مــدرس،  وجود 

اللغة اإلنجليزية وعدم توفر مدرسين لها«.

»التعليم« تبحث عن مخرج من مأزق امتحانات الثانوية العامة
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< فرق اإلسعاف تحاول إنقاذ أحد المهاجرين الناجين من االختناق

عدم استكمال المناهج في بعض المناطق

حفل  األحد،  زارة،  عين  تدريب شهداء  بمركز  أقيم 
في  وذلك  الرئاسي،  بالحرس  الثانية  الدفعة  تخريج 
الرئاسي  الحرس  آمر  الكري  محمد  العميد  حضور 
وضباط  وآمر  مشاة،  الثالث  اللواء  وآمر  المكلف، 
مركز تدريب شهداء عين زارة، وضباط من الحرس 

الرئاسي، باإلضافة إلى أهالي الخريجين.
موقع  على  الرئاسي  الحرس  لصفحة  بيان  وأشار 
الحفل بدأ  إلى أن  التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 
بالتالوة القرءانية والنشيد الوطني وكلمات الحضور، 
الذين  الخريجين  كراديس  استعراض  جرى  كما 
لمدة  للتدريب  وخضعوا  التدريب  بمركز  التحقوا 

أربعة أشهر.

تلقوا  الدفعة  عناصر  أن  إلى  البيان  وأشار 
والقتالية  العسكرية  الفنون  التدريب  عملية  خالل 
والقوانين العسكرية ومبادئ حقوق اإلنسان وبرامج 
التنمية  في  ومحاضرات  الديني  واإلرشاد  الوعظ 
البشرية، باإلضافة إلى الجانب الترفيهي والرياضي, 
أوائل  وتكريم  والرياضي  العسكري  العرض  وبعد 
في  القانوني،  القسم  الخريجون  أدى  الخريجين 
البيان بـ»العزم واإلصرار على خدمة  مشهد وصفه 
أراضيها  وسالمة  أمنها  على  والمحافظة  بلدهم 

والءهم هلل وحده ومن ثم الوفاء للوطن«.
 2017 يوليو  في  أطلقت  الوفاق  حكومة  وكانت 
أول تدريب لقوات نظامية تابعة لها في إطار تأمين 
قوات  تشكيل  عن  اإلعالن  جرى  حيث  العاصمة، 
نظاميين  وجنود  صف  وضباط  ضباط  من  الجهاز 

من مختلف مناطق البالد.

فاجعة اختناق جماعي ملهاجرين في شاحنة شرق زوارة

تخريج دفعة ثانية من الحرس الرئاسي

القاهرة - الوسط

طرابلس –الوسط

عبدالجليل: الطلبة الممتنعون 
عن االمتحان راسبون وهم 
»ضحية للمغرضين الذين 

يحاولون إرباك المشهد«

سليمان  الصحفي  عن  الماضي  األحد  أفرج 
قشوط وزميله محمد اليعقوبي بعد أكثر من 
شهرين على احتجازهما من قبل قوات الردع 

الخاصة بالعاصمة طرابلس.
توقيفه  سبب  عن  الكشف  يتم  لم  وفيما 
فترة  خالل  جرى  ما  عنه  ــراج  اإلف ــروف  أوظ
في  باإلشادة  اكتفى  قشوط  فإن  التوقيف، 
في  دعمه  من  بكل  »الوسط«  إلى  تصريح 
بغرض  موقوفا  كــان  أنــه  مؤكدا  محنته، 
التحقيق، حيث جرى اإلفراج عنه بعد االنتهاء 
الطبيعي  بـ»األمر  ذلك  واصفا  التحقيق،  من 

في مثل هذه الحاالت«.
الصحفيين سليمان قشوط  احتجاز  وجرى 
الــردع  ــوات  ق قبل  من  اليعقوبي  ومحمد 
الخاصة يوم األحد 29 أبريل بمقر القوة في 

قاعدة معيتيقة الجوية.
وكان الناطق باسم القوة أحمد بن سالم 
»الوسط«  إلــى  تصريح  في  آنـــذاك  أعلن 

أنه  إلــى  مشيرا  الصحفيين،  على  القبض 
بجائزة سبتيموس«،  عالقة  أي  لذلك  »ليس 
بصورة  تسير  الضبطية  ــراءات  ــ »اإلج وأن 

طبيعية كأي مواطن ليبي«.

مهندسين  أربعة  مسلحة  مجموعة  خطفت 
- ثالثة ليبيين وروماني - السبت من حقل 
الشرارة في منطقة أوباري )900 كلم جنوب 
عن  الحقا  اإلفــراج  يتم  أن  قبل  طرابلس(، 

مهندسين اثنين، وفق األجهزة األمنية.
لكن  الخطف،  عملية  جهة  أي  تتبن  ولم 
النفط  مؤسسة  رئيس  اهلل،  صنع  مصطفى 
درهما  تدفع  لن  النفط  »مؤسسة  أن  أكد 
أوإغالق  ابتزاز  دينارا ألي عمليات  أو  واحدا 
اإلفراج  إلى  الجنوب  قبائل  داعيا  أوخطف«، 

عن اثنين من موظفيها أحدهما روماني.
وأعلن صنع اهلل خالل تظاهرة أمام مقر 
السكان  »نسأل  طرابلس  في  المؤسسة 
تحديدا  أوبـــاري  منطقة  فــي  المحليين 
وأخوتنا   )...( عامة  بصفة  الجنوب  ومناطق 
الوطنوالدين  في  شركاؤنا  والطوارق،  التبو 
اثنين  ســراح  ويطلقوا  العقل  يحكموا  أن 

ممكن«،  وقـــت  ــرع  أسـ ــي  ف عمالنا  مــن 
... وعمال النفط  متابعا: »الوضع ال يحتمل 
يستحقون كل التكريم واالحترام ال أن يتم 
 10 بعد  الخطف  عملية  ووقعت  خطفهم«، 
فلبينيين  مهندسين  ثالثة  خطف  من  أيام 
على  يعملون  كانوا  جنوبي  كــوري  وآخــر 
الجنوب  في  أيضا  الصناعي  النهر  منظومة 
اإلفراج  من  أسابيع  بعد  وأيضا  الصحراوي، 
أشهر  ثمانية  قبل  خطفوا  أتراك  ثالثة  عن 
بناء  في  شاركوا  حيث  البالد،  جنوب  في 

محطة أوباري الكهربائية.
في  نفطي  مخزون  أكبر  ليبيا  وتضم 
مليون   1,5 حوالى  تنتج  وكانت  أفريقيا، 
تتعرض  لكن   ،2011 قبل  يوميا  برميل 
إلى  ليبيا  في  النفطية  والموانئ  الحقول 
إغالقات متكررة بفعل احتجاجات عمالية أو 

تعرضها لهجمات.

إطالق الصحفي قشوط

اختطاف مهندسني من حقل الشرارة أحدهم روماني

شرعيين  غــيــر  مــهــاجــريــن   8 لــقــي 
حتفهم من بين 100 مهاجر تعرضوا 
شرق  كبيرة  شاحنة  فــي  لالختناق 
التحري على  زوارة، حيث تعرفت فرق 
تحرياتها  وتجري  المتهمين،  هوية 
شهدت  وقــت  في  عليهم،  للقبض 
وصفوه  بما  دوليا  تنديدا  الواقعة 

بـ»الفاجعة«.
في  زوارة  أمن  مديرية  ــارت  وأش
ضبطت  أمنية  فرقة  أن  إلــى  بيان، 
األســمــاك  لنقل  تستخدم  شاحنة 
غير  مهاجر   100 نحو  بها  واللحوم 
جالونات  »وجــود  إلى  الفتة  شرعى، 
المغلقة«،  الشاحنة  ــل  داخ بنزين 
أطفال   6 هم  الضحايا  بــأن  منوهة 

وامـــرأة واحـــدة وشــاب فــي مقتبل 
من  ونقل  شخصا،   90 وإنقاذ  العمر، 
مستشفى  إلى  خطيرة  حالته  كانت 
زوارة البحري، وجرى نقل المهاجرين 
عربية  جنسيات  إلى  ينتمون  الذين 
إلى  وبنغالية،  وباكستانية  وأفريقية 
وفرت  حيث  للمديرية،  تابع  موقع 
ومياه  مستعجلة  غذائية  وجبات  لهم 

شرب، حسب المديرية.
بعثة  عبـرت  الحادثة  على  وتعليقا 
ليبيا،  في  للهجرة  الدولية  المنظمة 
حيث  الواقعة،  من  »فجيعتها«  عن 
قال رئيسها عثمان البلبيسي: »فجعت 
مهاجرين،  ثمانية  أن  لمعرفتي 
نتيجة  توفوا  أطفال  ستة  فيهم  بما 

في  مغلقة  شاحنة  فــي  اختناقهم 
من  »أطــبــاء  أن  إلــى  الفتا  زوارة«، 
المستشفى  يــدعــمــون  المنظمة 
الطبية  المساعدة  تقديم  المحلي في 
الطارئة لواحد على األقل من الناجين 

ممن هم في وضع حرج«.
فوضى  مــن  ليبيا  تعاني  وفيما 
بحق  انتهاكات  فإن  وسياسية،  أمنية 
سنوات  منذ  تــتــواصــل  مهاجرين 
األطراف  بين  اتهامات  تبادل  وسط 
برامج  بحق  بالتقصير  الحكومية 
ومراقبة  األمـــن  وفـــرض  الحماية 
ليبية  مطالب  مع  بالتزامن  الحدود، 
للدول األوروبية بزيادة تفاعلها لمنع 

تكرار تلك الحوداث.

حتصد أرواح 6 أطفال وامرأة وشاب

< حفل تخريج الدفعة الثانية بالحرس الرئاسي

< طالبات يؤدين االمتحان في إحدى اللجان

< امتحانات الثانوية

< سليمان قشوط 



تونس  مع  الحدودي  إجدير  رأس  معبر  شهد 
على  الماضية،  األيــام  خالل  مضطربة  أحداثا 
قردان  بن  بمدينة  تظاهرات  استمرار  خلفية 
السيارات  مرور  يعرقلون  تونسيين  لمواطنين 
الليبية، بعد تشديد الخناق على مهربي الوقود 

إلى داخل تونس.
السلطات  ــادت  أع الحالي  األسبوع  وخــالل 
الليبية إغالق المعبر عدة مرات، بسبب تعرض 
منطقة  في  اعتداءات  إلى  الليبيين  المسافرين 
التونسية مباشرة، ما دفع  الحدود  الزكرة بعد 
إجدير  رأس  بمنفذ  للجوازات  العامة  اإلدارة 
تصريحات  وفــق  ــدودي،  ــح ال المعبر  ــالق  إلغ

مديرها العقيد نجمي معمر.
وقال معمر لـ»الوسط«: »إن المحافظة على 
حيث  أولوية«،  الليبي  المسافر  وأمن  سالمة 
بخصوص  الداخلية  وزارة  مع  التواصل  جرى 
لكن  فترة،  منذ  المتكررة  االعــتــداءات  هــذه 
الليبية  السلطات  شجع  نسبيا  الوضع  استقرار 

على إعادة فتح المعبر، اإلثنين الماضي.
وخالل اليوم نفسه سمحت السلطات الليبية 
تونس  من  العائدة  الخاصة  السيارات  بعبور 
يمنع  التي  النقل  سيارات  بعكس  ليبيا،  إلى 
الذي  األمر  عودتها،  تونس  في  المتظاهرون 
وازن  ذهيبة  معبر  عبر  العودة  على  أجبرهم 
رأس  معبر  مدير  تصريحات  وفق  الحدودي، 

إجدير العميد عبدالسالم العمراني.
إغالق  بإعادة  »الوسط«  العمراني  وأفــاد 
بسبب  ــرى  أخ مــرة  ــاء،  ــع األرب أمــس  المعبر، 
قبل  مــن  الشغب  وأعــمــال  عرقلة  اســتــمــرار 
للسيارات  قردان  بن  مدينة  في  المتظاهرين 

أهالي  من  عدد  أطلق  بعدما  سيما  ال  الليبية، 
على   » و»هاشتاج  حملة  ــردان  ق بن  منطقة 
»سيب  بعنوان  االجتماعي  التواصل  مواقع 
الشباب  من  عددا  الحملة  وأظهرت  انسيب«، 
في تسجيالت فيديو يطالبون بالسماح بدخول 
الوقود الليبي، واألجهزة اإللكترونية المدعومة 
إلى األراضي التونسية من قبل التجار باعتبارها 

المورد االقتصادي الوحيد ألهالي المدينة.
وكان بعض التونسيين من القرى الحدودية 
أعاقوا حركة تنقل ومرور المسافرين الليبيين، 
لهم  والسماح  الليبية،  السلطات  على  للضغط 
رأس  منفذ  عبر  المدعومة،  السلع  بتهريب 

إجدير.

الوقود  جاء ذلك في أعقاب نشر لجنة أزمة 
التواصل  الرسمية بموقع  والغاز على صفحتها 
االجتماعي »فيسبوك« صورا الحتجاجات كبيرة 
عمليات  منع  بسبب  الطريق  إلغالق  وعمليات 
التونسية  قـــردان  بن  مدينة  في  التهريب 
واحتجاز السيارات الليبية للمقايضة عليها بفتح 

التهريب.
وظلت عشرات العائالت الليبية بينها مرضى 
عبورها  بعد  إسعاف،  على متن سيارات  تعاني 
إلى  طريقها  في  الحدودية  إجدير  رأس  بوابة 
أن  قبل  هناك،  شغب  أعمال  بسبب  تونس، 
موقت،  بشكل  األزمــة  لحل  السلطات  تتدخل 

لكن سرعان ما يعود األمر مرة أخرى.

تحقيقات05 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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السلطات الليبية تعيد إغالق املنفذ عدة مرات

استمرار معاناة املسافرين عبر معبر رأس جدير

في  المدخلية  السلفية  دور  عن  الحديث  عاد 
ليبيا للواجهة خالل الفترة األخيرة، بعدما شهد 
حضورا  والغرب  الشرق  في  المساجد  بعض 
والعسكري  السياسي  وجودهم  يضاهي  بــارزا، 
مؤشرا  البعض  اعتبره  ما  المناطق،  مختلف  في 
خطيرا على مستقبل تواجدهم اآلخذ في التنامي 

بدرجات كبيرة.
من فتاوى التكفير إلى التحريم والتجريم، ثم 
للمواجهات  العقائدي  والحشد  السياسي  التأييد 
العسكرية، تتجذر السلفية المدخلية في أطراف 
ودينية  خطابية  درعــا  كانت  بعدما  الــصــراع، 
يستخدمها النظام السابق، غيرتها في جذورها 

لتتحول إلى أحد العناصر الفاعلة على األرض. 

الفضاءات اإلعالمية
»الشروق  جريدة  نقلتها  مؤخرا  نشرت  دراسة 
الجزائرية، كشفت مالمح جديدة لتجذر السلفية 
الفضاءات  من  الليبي،  المجتمع  في  المدخلية 
إنشاء  إلى  المداخلة،  أنشأها  التي  اإلعالمية 
بدت  المنابر،  على  السيطرة  إلــى  الــمــدارس 
السياسي  المشهدين  في  رسوخا  أكثر  الحركة 

والعسكري، ومن قبلهما الديني.
الفضاءات  بشأن  استقصاء  قدمت  الوثيقة 
وصلت  التي  المدخلية  للسلفية  اإلعالمية 
المرج  ــة  »إذاعـ هــي:  ــا،  ــي إذاع فضاء   11 ــى  إل
السلفية« و»أجدابيا السلفية« و»إذاعة مشكاة« 
السلف«  و»سبيل  ــالم«  ــ و»اإلس ــالم«  ــس و»ال
الحديث  و»أهــل  النبوي«  ــزاد  و»ال و»الفتوى« 
األنبياء«،  و»ميراث  السلفية«  و»الزنتان  واألثر« 
والمنتديات  المواقع  عدد من  هذات فضال عن 
السلفية،  البينة«  »شبكة  الثالوث:  رأسها  على 
الدعوة«  و»منبر  السلفية،  الورقات«  و»شبكة 
على  »فيسبوك«،  على  تبث  وقنوات  السلفية، 
و»مصراتة  سبها«  »قــنــاة  الــربــاعــي:  رأســهــا 
و»صبراتة  السلفية«  »وبنغازي  السلفية«، 

السلفية«.

مدارس المدخلية
إنشاء  الوثيقة  ــردت  س اآلخـــر،  الجانب  على 
نظام  ضمن  الــمــدارس،  من  عــددا  المدخلية 
من  الليبية  المناطق  عديد  في  خاص  تعليمي 
ومعاهد  والهضبة،  وطرابلس  سليم  أبو  بينها: 
تتعلق  التي  المطويات  ونشر  صغيرة،  دينية 
وكتب  أفكار  ونشر  وتوجهاته،  تتماشى  بفتاوى 

والشيخ  رسالن  ومحمد  المدخلي،  ربيع  الشيخ 
عبيد اهلل الجابري، وبعض المشايخ اآلخرين مثل 
تحرم  بمواضيع  جميعها  وتتعلق  مصعب،  أبو 
والجماعات  التيارات  مهاجمة  أو  الديمقراطية، 
دعوية  بجوالت  القيام  مع  األخــرى،  اإلسالمية 

لبعض القيادات الدينية.

توسع لقيادات التيار
ثقل  لها  شخصيات  المكثف  التواجد  هذا  دعم 
الداخلية  التحديات  أن  إذ  الليبي،  المجتمع  في 
خالل  من  ميدانيا،  التيار  شهده  الذي  والتطور 
تمدده وانتشاره أدى إلى بروز رموز محلية لها 
تأثيرها على أفراد التيار، ومن أبزر الرموز وقادة 
الوثيقة  وصفته  الذي  حفالة،  مجدي  هو  التيار 
التيار  زعيم  بمثابة  وهو  شخصية،  أهم  بأنه 
الميار،  أشرف  الشيخ  إلى  باإلضافة  البالد،  في 
وهو آمر كتيبة التوحيد السلفية التي تقاتل في 
الردع  قوات  والقائد في  الكرامة،  قوات  صفوف 
الخاصة بطرابلس أيمن الساعدي، الذي وصفته 
الشيخ  إلى  إضافة  متعصب«،  »مدخلي  بأنه 
الحكيم  وعبد  طرابلس،  بمدينة  أنقر  محمل 
المصري، الذي عرفته بأنه »رجل أعمال معروف 
ملتزم،  غير  لكنه  الفكر،  مدخلي  بطرابلس، 
المدخلي على  للتيار  الداعمين  ويعتبر من أهم 
لتيارات  وكرهه  لخالفاته  نظرا  المادي،  الصعيد 

اإلسالم السياسي«.
درمــان  ــارق  ط الشيخ  هــو  الــقــيــادات  ثالث 
طلبة  »أحد  إنه  الوثيقة  قالت  الذي  الزنتاني، 
المدخلي  التيار  زعيم  الوادعي،  مقبل  الشيخ 
في عموم منطقة الجبل الغربي، ويصل نفوذه 
مسجل  فيديو  وله  وصرمان،  صبراتة  لمنطقة 
الصادق  فيه  وهاجم  ــوان،  اإلخ من  فيه  يحذر 

الغرياني«.
في  درسوا  أخرى  مجموعة  الوثيقة  وسردت 
السعودية على يد مشايخ التيار المدخلي ولهم 
والخارج،  الداخل  في  التيار  مشايخ  من  تزكيات 
المشيخي  مفتاح  وأبو سعيد  وهم: محمد عون 
ونبيل  العابد  وأيمن  العمامي  فرحات  وياسين 
حميد  أحمد  ــو  وأب الــحــداد  ــس  وأن الغرياني 
المصراتي وسند الحداد وموسى طيب وموسى 
سالم، وجميع هؤالء يملكون بعض المجموعات 
المسلحة الصغيرة، حيث تمارس هذه المجموعة 

عمليات االعتقال بحق المخالفين لهم.

التوجيه الشرعي والسيطرة 
على »األوقاف«

القيادات،  وتشعب  اإلعالمي  التواجد  جانب  إلى 

التيار كثيرا من الدورات  رصدت الدراسة إعداد 
ليبيا  الشرعية، تصدر بعضها من مشايخ خارج 
بدأت منذ سنوات، باإلضافة إلى توجيه مشايخ 
من  البعض،  بعضهم  بدعم  ألتباعهم  التيار 
الزواج، والسيطرة على  الراغبين في  خالل دعم 
مكاتب  خاصة  األوقــاف،  في  المهمة  المراكز 
حضور  فيها  يقل  التي  المناطق  في  ــاف  األوق

التيارات األخرى.
خطيرة،  إحصائية  ذكــرت  نفسها  الوثيقة 
سيطرة  فــي  تتمثل  األوقـــاف،  وزارة  بحسب 
ــاف،  األوقـ مكاتب  مــن   80% على  المداخلة 
والسيطرة على أكبر عدد من المساجد المنتشرة 
ومراكز  واإلمامة  الخطابة  وتصدر  البالد،  في 
الديني  الخطاب  حصر  لضمان  القرآن  تحفيظ 

في لون واحد يتوافق وتوجهات التيار المدخلي، 
للتيار  أكبر  تجذرا  يشكل  الــذي  االنتشار  وهو 

السلفي في المجتمع الليبي.
عالقة  إلى  مباشرة  الحديث  ينتقل  ذلك  إلى 
تبدو غامضة بين التيار المدخلي وقوات »الردع 
الخاصة«، بالنظر إلى »التعدد في مواقفها الذي 
وجامد  دقيق  وصف  إطالق  الصعب  من  يجعل 
أنها  واضحا  يبدو  إذ  ومنهجها،  خلفيتها  حول 
الليبية دون  تعترف باألجسام السياسية للدولة 
أنها  كما  اإلعالمية«،  خطاباتها  في  التالعب 
الكتائب  بعض  به  قامت  الــذي  بالدور  تشيد 
الدولة،  تنظيم  ضد  اإلخــوان  على  المحسوبة 
على  حربا  أخرى  تيارات  فيه  تمارس  وقت  في 

اإلخوان، وهو ما يزيد غموض موقف القوات.

فتاوى المدخلية
مقال  في  تحدث  معيوف،  أحمد  الليبي  الكاتب 
تقتصر  لم  السلفيين  سيطرة  أن  عن  سابق 
إلى  امتدت  بل  األمــن،  مديريات  بعض  على 
بقرار  مثاال  ضاربا  السلطة،  مستويات  أعلى 

سابق اتخذه اللوء عبد الرازق الناظوري، الحاكم 
من  الممتدة  الشرقية  المنطقة  لكل  العسكري 
من  الليبيات  النساء  بمنع  جواد  بن  إلى  درنة 

السفر دون محرم.
وفي المسائل الفقهية انتقل معيوف للحديث 
من  وراء  الصالة  حرمة  بينها  من  فتاوى  عن 
هذا  أتباع  وتكفير  اإلباضية  على  يحسبون 
التي  األمور  بعض  إلى  »أنوه  متابعا:  المذهب، 
أمازيغيا  فبصفتي  الناس،  عامة  يعرفها  ال  قد 
ربما  أني  إال  الطائفة،  هذا  على  محسوب  فأنا 
ببعض األسف ال علم لي بأدبيات هذه الطائفة 
وفقهها، فكل ما أعلمه أني تعلمت الصالة خلف 
يرفع يديه في تكبيرة  أبي لم يكن  أبي، وألن 
والدي  أقلد  أن  تعلمت  األطفال  فككل  اإلحرام، 
أن  وأجــزم  اإلحــرام.  تكبيرة  في  يداي  أرفع  وال 
ال  الطائفة  هذه  على  المحسوبين  الليبين  جل 
يختلفون على ما أنا عليه. وأضيف أمرا آخر، وهو 
أن األمازيغ، عندما يستجد عليم أمر يتطلب رأيا 
دينيا ال يبحثون عن شيخ إباضي يفتي لهم، بل 
يتوجهون إلى من يظنون أنه عالم بأمور الدين 
أو  الشيخ  أن هذا  التفكير في  ويستفتونه دون 
هذا العالم هو من طائفة غير طائفتهم، يكفي 
أنه مسلم ليسأل. ربما من يفهم معنى التكفير، 
يستحيل  السلوك  هذا  أصحاب  أن  من  سيدرك 

أن يوصفوا بالتكفيريين أو بالخوارج«.
إلى  يرجع  ليبيا  في  المدخلي  التيار  وظهور 
العقد األخير من حكم القذافي، الذي سمح لهم 
االنتخابات  يحرمون  ألنهم  ليبيا؛  في  بالتواجد 
المطلقة  الطاعة  إلى  ويدعون  والديمقراطية، 
جماعة  لمواجهة  القذافي  واستخدمهم  للحكم، 
»اإلخوان« والمجموعات الجهادية، معتمدا على 
اعتقادهم بالطاعة الكاملة دون جدال للسلطة، 

ومعارضة الديمقراطية واالنتخابات الحرة.
السلفية  رفضت  فبراير   11 ثورة  بداية  ومع 
المدخلي  أصدر  بعدما  االنتخابات،  المدخلية 
توجيها ناشد فيه أنصاره باالمتناع عن دعمها، 
وحافظ عدد كبير منهم على والئهم للنظام أو 
وقفوا على الحياد، لكن بصورة براغماتية شارك 
وشهدت  المطاف،  نهاية  في  فيها  أعضاؤها 
السلفية المدخلية تغييرات، لكنها كانت تعديال 
في الشكل أكثر منه انحسارا أو اضمحالال لتأثير 
السلفيين، عبر االنتقال من مرحلة الوجه الديني 
الخطابي إلى العسكري الميداني واالنخراط في 
فيها  تذهب  لم  وعسكرية  مناطقية  تحالفات 
يستبعد  أن  لمتابع  يمكن  وال  بعيدا،  المصالح 
السيطرة  تقدير  أقل  على  أو  السياسي  الطموح 

الدينية في أنحاء البالد.

 الوسط - محمود غريب

سيطرة المداخلة على 80 % 
من مكاتب »األوقاف«.. وأكبر عدد من 

المساجد في البالد

أنشأوا عددا من المدارس والمعاهد الدينية الصغيرة ضمن نظام تعليمي خاص في عديد المناطق 

رصد 18 فضاء إعالميا

 في كافة المناطق

توسع حركة السلفية 
املدخلية في ليبيا

العام لألمم المتحدة  قال مبعوث األمين 
مكتًبا  ستفتتح  البعثة  إن  سالمة،  غسان 
األسابيع  خــالل  بنغازي  مدينة  في  لها 
االستعداد  تجري  حيث  المقبلة،  القليلة 
على  مؤخًرا  عليها  المتفق  لالستحقاقات 

قدم وساق.
وأشار سالمة، خالل إحاطته إلى مجلس 
األمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا، إلى 
رسائل  مستمر  بشكل  تتلقى  البعثة  أن 
تلقت  حيث  المواطنين،  من  بمقترحات 
1.8 مليون رسالة من مواطنين، الفًتا في 
على  عملت  البعثة  أن  إلى  نفسه  الوقت 

تهيئة منبر للحوار في الداخل الليبي.
إجــراء  على  الليبية  األطـــراف  وتتفق 
 10 بحلول  ورئاسية  تشريعية  انتخابات 
وضع  يسبقها  أن  على  المقبل،  ديسمبر 
واعتماد  لالنتخابات  الدستورية  األسس 
بحلول  الضرورية  االنتخابية  القوانين 
16 سبتمبر المقبل، وذلك وفق مخرجات 
اجتماع باريس في التاسع والعشرين من 

مايو الماضي.
وفي سياق متصل أشار سالمة إلى إن 
يحاولون  أجانب«  »مرتزقة  عناصر  ثمة 
السيطرة على الموانئ النفطية على غرار 

ما حدث مؤخًرا في منطقة الهالل النفطي، 
برميل  ألف   850 الخام  اإلنتاج  أفقد  مما 
يوميًّا من النفط، وذلك قبل أن تعيد قوات 

الجيش السيطرة عليها.
يرتبط  السياسي  التقدم  أن  وأضــاف 
»األيام  متابًعا:  العسكري،  العمل  بغياب 
عنيفة؛  ــورات  ــط ت شــهــدت  الــمــاضــيــة 
المكاسب  عن  باالهتمام  انحرف  مما 

السياسية«. 
رفع  عن ضرورة  الحديث  تزايد  وفيما 
حظر السالح عن ليبيا، لتمكين المؤسسات 
األمنية من تأمين العملية االنتخابية، قال 
رئيس لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا 
كلفت  اللجنة  إن  سكاو،  كارل  السويدي، 
فريًقا لتوفير المزيد من المعلومات بشأن 
تعكف  حيث  السالح،  حظر  رفــع  طلبات 
المعلومات  في  النظر  على  حاليًّا  اللجنة 

المتوفرة التخاذ إجراءات مستقبلية.
لمنع  الرامية  بالتدابير  يتعلق  وفيما 
التصدير غير الرسمي للنفط الليبي، قال 
إن اللجنة تلقت معلومات تتعلق بمحاولة 
إحدى السفن تحميل بعض النفط الخام، 
رسائل  حينها  في  اللجنة  أرسلت  حيث 

لدولة العلم والدولة التي ُأبلغ عنها.

افتتاح مكتب للبعثة األممية 
في بنغازي خالل أسابيع

مجلس األمن يدرس رفع حظر السالح عن ليبيا

أعلن المجلس األعلى للقضاء استحداث محكمتين 
مع  مناقشاته  إطــار  في  صبراتة،  في  جزئيتين 
المسؤولين في البلدية األسباب التي تعيق التعاون 
ذكرت  ما  وفق  والقضائية،  األمنية  الجهات  بين 

وكالة األنباء الليبية في طرابلس.
وجاء االتفاق خالل اجتماع عقد بمقر ديوان البلدية 
ضم رئيس المجلس األعلى للقضاء، والنائب العام 
المجلس  ووكيل  وأعضاء  وعميد  العام  والمحامي 
ومديراألمن  صبراتة  األمنية  وآمرالغرفة  البلدي 
الجنائي  والبحث  العامة  المباحث  مكتب  ومدير 

ومدير مكتب الهجرة والحكماء واألعيان بالبلدية.
القضائي  الوفد  إن  صبراتة  البلدي  المجلس  وقال 
المشاكل  االثنين،  البلدية  إلى  زيارته  خالل  بحث 
في  األمنية  الجهات  عمل  تعيق  التي  القانونية 
المدينة مع المؤسسات القضائية، بحسب ما نشره 
المشاركون  واتفق  »فيسبوك«،  على  صفحته  عبر 
جزئيتين  محكمتين  استحداث  على  االجتماع  في 
بمنطقتي العاللقة والطويلة بمدينة صبراتة لتوفير 

وتقريب الخدمات القضائية إلى أهالي البلدية.

استحداث محكمتني 
جزئيتني بصبراتة

< معبر راس جدير من الجانب الليبي

< آثار الدمار في أحد األضرحة

< ضريح » سيدي الشعاب « بطرابلس
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من  اإلثنين،  ليل  ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  عاد 
جولته األوروبية وسط غضب عارم في واشنطن بعد أول قمة 
ثنائية يعقدها مع نظيره الروسي فالديمير بوتين في هلسنكي 
بفنلندا، حيث ندد مسؤولون كبار في االستخبارات وفي الحزب 
التدخل  الروسي في قضية  الجمهوري بعدم مواجهته نظيره 
في االنتخابات األميركية، بل وميله لتصديق الرواية الروسية 
التي تنفي هذا التدخل بشكل قاطع بالرغم من تأكيدات أجهزة 
االستخبارات األميركية، بل وإصدارها الجمعة قرار اتهام بحق 

12 من ضباط المخابرات الروسية.
المعارض  الديمقراطي  الحزبين  من  قيادات  واعتبرت 
وإشادته  ترامب  موقف  له،  ينتمي  الذي  والجمهوري  لترامب، 
الروسي  التدخل  الخاص في قضية  للمحقق  وانتقاده  ببوتين 
في انتخابات 2016، روبرت مولر، اعتبروا أن موقفه »مشين« 
و»مخٍز«، بل ويبلغ درجة »الخيانة« وفقًا لجون برينان، المدير 
السابق لوكالة المخابرات المركزية األميركية في عهد باراك 
أوباما. وأعلن السيناتور الجمهوري، جون ماكين، أن تصديق 
تاريخ  في  اللحظات«  أسوأ  »إحدى  كان  بوتين  لنفي  ترامب 
كانت  الرئيسين  بين  هلسنكي  قمة  وأن  األميركية،  الرئاسة 

»خطأ مأساويًا«.
في  )اإلثنين(  اليوم  الصحفي  المؤتمر  »إن  ماكين:  وقال 
هلسنكي كان أحد أسوأ األداءات المخزية لرئيس أميركي في 
التاريخ«، مشيرًا إلى أن »الضرر الذي أحدثه ترامب بسذاجته 
األميركية(  واألجهزة  موسكو  )بين  الزائفة  ومساواته  وغروره 

وتعاطفه مع حكام متسلطين أمر يصعب تقديره«.
وأضاف: »لم يسبق لرئيس أن حط من قيمته بهذا القدر 

من الذل أمام طاغية«.

ورد مدير االستخبارات األميركية، دان كوتس، بشكل مباشر 
على ترامب، الذي عينه في المنصب، مؤكدًا أن تقييم أجهزة 
السباق  في  تدخلت  موسكو  بأن  واستنتاجها  االستخبارات 

الرئاسي قبل عامين كان »واضحًا« و»مبنيًا على وقائع«.
ورفض ترامب خالل قمة هلسنكي مع بوتين اتهام روسيا 
االستخبارات  أجهزة  اتهامات  بين  ما  موازيًا  التدخل،  بهذا 

األميركية لروسيا بالتدخل، ونفي بوتين لذلك.
متواصلة  جهودًا  تبذل  تزال  »ال  روسيا  أن  كوتس  وتابع 

ومكثفة لتقويض ديمقراطيتنا«.

النفي جاء بعد اتهام 12 روسيا
والتدخل  القرصنة  عمليات  حول  سؤال  على  ترامب  رد  وكان 
منافسته  على  فيها  فاز  التي   2016 انتخابات  في  الروسي 
األميركيين  لحلفائه  صادمًا  كلينتون،  هيالري  الديمقراطية 

وخصومه على السواء.
وقال ترامب إن بوتين »قال للتو إن روسيا لم تقم بذلك. 

وأنا أقول: ال أرى سببًا لكي تكون روسيا هي الفاعلة«.
وجاء ذلك بعد ثالثة أيام من توجيه المحقق الخاص روبرت 
مولر االتهام إلى 12 عنصرًا في االستخبارات الروسية بقرصنة 
حواسيب الحزب الديمقراطي، في آخر تطور ضمن سلسلة من 
التحركات التي قامت بها اإلدارة األميركية منذ نهاية 2016 
ردًا على ما تصفه االستخبارات األميركية بمخطط كبير أداره 

بوتين نفسه من أجل ترجيح الكفة لصالح المرشح ترامب.
وقال  تدخل.  ألي  بوتين  بنفي  مقتنعًا  بدا  ترامب  أن  إأل 
ترامب »لدي ثقة كبيرة باالستخبارات األميركية. لكنني سأقول 

لكم إن نفي الرئيس بوتين اليوم كان شديدًا جدًا وقويًا«.
محققين  بين  التعاون  بوتين  بعرض  ترامب  رحب  كذلك 
في  عنصرًا   12 اتهام  قضية  في  أميركيين  ومدعين  روس 

االستخبارات الروسية، بقوله: »أعتقد أنه عرض رائع«.

والديمقراطي  الجمهوري  الحزبين  من  سياسيون  ودان 
ترامب، موجهين إليه انتقادات الذعة جاءت عبر شبكة »فوكس 

نيوز« المؤيدة عادة للملياردير األميركي.
»على  راين:  بول  الجمهوري  النواب  مجلس  رئيس  وقال 

الرئيس أن يدرك أن روسيا ليست حليفتنا«.
بين  أخالقيًا  المساواة  يمكن  »ال  بيان:  في  راين  وقال 
وقيمنا  لمثلنا  معادية  تبقى  التي  وروسيا  المتحدة  الواليات 

األساسية«.
رد  إن  غراهام  ليندسي  السيناتور  الجمهوريين  زعيم  وقال 

ترامب في قضية التدخل »ستعتبره روسيا عالمة ضعف«.
وتوجه ترامب إلى القمة عازمًا على بناء روابط شخصية مع 
الحالي  المستوى  إلى  العالقات  تدهور  مبررا  الكرملين،  سيد 

بـ»غباء« أسالفه، وتحديدًا أوباما.
وقال السيناتور الجمهوري والمعارض الشرس لترامب جيف 
أميركيًا  رئيسًا  سأرى  أنني  يومًا  أعتقد  لم  مخٍز.  »هذا  فليك: 
يقف مع الرئيس الروسي ويحمل الواليات المتحدة مسؤولية 

العدائية الروسية«.

إعطاء الضوء األخضر للتدخل
واستخدم الديمقراطيون لغة أكثر حدة وصلت إلى حد اتهام 
في  الديمقراطية  المعارضة  زعيم  وقال  بـ»الخيانة«.  ترامب 
المسؤول  غير  »من  شومر:  تشاك  األميركي  الشيوخ  مجلس 
مع  المتحدة  الواليات  رئيس  يكون  أن  والضعيف  والخطير 
الرئيس بوتين ضد سلطات إنفاذ القانون األميركية، ومسؤولي 

وزارة الدفاع األميركيين، وأجهزة االستخبارات األميركية«.
غوميز:  جيمي  كاليفورنيا  عن  الديمقراطي  النائب  وقال 
»الوقوف مع بوتين ضد االستخبارات األميركية يثير االشمئزاز. 

عدم الدفاع عن الواليات المتحدة يصل إلى شفير الخيانة«.
وقال أدم شيف، كبير الديمقراطيين في لجنة االستخبارات 

في الكونغرس األميركي، إن ترامب أعطى بوتين »ضوًءا أخضر 
التجديد  انتخابات  إلى  إشارة  في  وذلك   ،»2018 في  للتدخل 

النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في نوفمبر.
وجاء انتقاد السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، أكثر حدة 
بقوله: »هذه الرحلة برمتها كانت بمثابة شتيمة كبرى وجهها 
الرئيس األميركي إلى بالده«. وُاعتُبر تصريح كوتس بمثابة 
دفاع مفاجئ غير معهود من قبل االستخبارات األميركية بوجه 
البيت األبيض. إال أن تعليق المديرين السابقين لالستخبارات 
كان أكثر صراحة. ووصف المدير السابق لالستخبارات جيمس 
بينما  يعقل«،  ال  »استسالم  بأنه  لبوتين  ترامب  إذعان  كالبر 
اعتبر المدير السابق لوكالة االستخبارات المركزية، برينان، أنه 

»خيانة وليس أقل«.

ضد الحلفاء مع بوتين
وما زاد من غضب التعليقات على نتائج قمة بوتين- ترامب 
أنها جاءت في أعقاب انتقادات حادة وجهها الرئيس األميركي 
لحلفائه األوربيين وفي حلف الناتو أثناء اللقاءات التي عقدها 
حلفاء  بشدة  ترامب  وانتقد  ولندن.  بروكسل  في  معهم 
الواليات المتحدة في حلف الناتو بزعم أنهم ال يقومون بدفع 
ترامب  وحصل  الحلف.  نفقات  لتغطية  أموال  من  يكفي  ما 
ميزانية  بزيادة  األوربيين  القادة  من  تعهدات  على  بالفعل 
لتغطي  القومي  الناتج  إجمالي  من   %  2 إلى  لتصل  الدفاع 

تكاليف حلف الناتو.
كما وجه ترامب انتقادات حادة لرئيسة وزراء ألمانيا، أنغيال 
ميركل، بسبب ما زعم أنه سياستها المتساهلة أمام الهجرة، 
من  الغاز  موسكو الستيراد  مع  عقدًا  توقيعها  بسبب  وكذلك 
روسيا. وتساءل ترامب كيف يمكن لحلفائه انتقاد عالقته مع 
روسيا، بينما ألمانيا »رهينة« في يد موسكو بسبب اعتمادها 

على الغاز الروسي.

وفي رحلته إلى لندن، التي لم يقِض فيها أي وقت تقريبًا 
بسبب المظاهرات الكبيرة التي انتظرته، لم تنج رئيسة الوزراء 
موقف  تبني  على  حثها  الذي  ترامب،  هجوم  من  ماي  تيريزا 
أكثر قوة والخروج بشكل نهائي وقاطع من االتحاد األوروبي، 
خارجيتها  وزير  دعمه  أعلن  كما  »البريكست«.  يسمى  ما  أو 
وإنه  اتصال به،  إنه على  قائاًل  المستقيل، بوريس جونسون، 
يصلح رئيس وزراء لبريطانيا، وذلك في وقت تواجه فيه ماي 
خطتها  على  حكومتها  أعضاء  من  واعتراضات  حادة  مشاكل 

للخروج من االتحاد األوروبي التي وصفوها بـ»الميوعة«.

سورية واألسلحة النووية
ترامب  مع  اتفق  إنه  بوتين  قال  الصحفي،  مؤتمرهما  وخالل 
سورية  بين  الحدود  على  الهدوء  على  الحفاظ  أهمية  على 
ودولة االحتالل اإلسرائيلي، وذلك مع تحقيق الجيش السوري 
الدائرة  المدعوم من روسيا وإيران تقدمًا كبيرًا في المعارك 
الصهيوني  الكيان  مع  الحدود  بموازاة  البالد  جنوب  في 
العودة  على  اتفقا  الرئيسين  إن  بوتين  وقال  واألردن. 
القوات  فصل  اتفاق  بموجب  قائمة  كانت  التي  للتفاهمات 
بين سورية ودولة االحتالل في العام 1974، وهو ما يعني أن 
روسيا ستضمن عدم حدوث أي تصعيد بين الطرفين بالقرب 

من هضبة الجوالن السورية المحتلة.
كما أعلن بوتين وترامب االتفاق على االستمرار في تنفيذ 
اتفاقات خفض األسلحة النووية، ولكن من دون الخوض في 

التفاصيل.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي، هنأ ترامب بوتين لمناسبة 
انتهاء بطولة كأس العالم في موسكو التي فازت بها فرنسا، 
قال  قدم،  كرة  األميركي  نظيره  بإهداء  الروسي  الرئيس  ورد 

ترامب إنه سيهديها البنه الصغير البالغ من العمر 11 عامًا.

واشنطن، هلسنكي–وكاالت

هاجم الحلفاء وأشاد بموسكو

جمهوريون وديمقراطيون ينددون بأداء ترامب »املخزي« في »هلسنكي«

طهران، بروكسل–وكاالت

لندن - وكاالت

<    دمية تشبه الرئيس ترامب بطفل يمسك في يده بهاتف محمول أثناء تظاهرات كبيرة في لندن احتجاجا على زيارته <   ترامب في مؤتمره الصحفي المشترك مع بوتين بهلسنكي 

قدمت إيران شكوى أمام محكمة العدل الدولية 
عقوبات  المتحدة  الواليات  فرض  إعادة  ضد 
الخارجية  وزارة  الثالثاء  أعلنت  ما  بحسب  عليها، 
اإليرانية. وأعلن الناطق باسم الخارجية اإليرانية، 
للوزارة  اإللكتروني  الموقع  على  قاسمي،  بهرام 

أن الشكوى قدمت اإلثنين.
جواد  محمد  اإليراني،  الخارجية  وزير  وكتب 
إلى  تهدف  الشكوى  أن  »تويتر«  على  ظريف، 
إعادة  مسؤولية  المتحدة  الواليات  »تحميل 

فرضها عقوبات أحادية بشكل غير مشروع«.
بسيادة  تتمسك  إيران  »إن  ظريف:  وتابع 
المتحدة  الواليات  ازدراء  مواجهة  في  القانون 
يجب  القانونية.  وااللتزامات  للدبلوماسية 

التصدي لخرقها المعتاد للقانون الدولي«.
اتخذته  قرار  على  ردًا  الشكوى  تقديم  وجاء 
من  باالنسحاب  الماضي  مايو  في  واشنطن 
 2015 في  إيران  مع  الموقع  النووي  االتفاق 

وإعادة فرض عقوبات عليها.
بقرارها  المتحدة  الواليات  إن  طهران  وتقول 
ذلك  في  بما  الدولية،  االلتزامات  تنتهك  هذا 
معاهدة الصداقة بين إيران والواليات المتحدة 
الثورة  قبل  ما  أي   ،1955 للعام  تعود  التي 
يزال  ال  التي   ،1979 العام  إيران  في  اإلسالمية 

يشار إليها في النزاعات القضائية القائمة.
والعالقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن 
طاقم  احتجاز  تم  حين   ،1980 منذ  مقطوعة 
وستعيد  إيران.  في  رهائن  األميركية  السفارة 
بالبرنامج  المرتبطة  العقوبات  فرض  واشنطن 
أغسطس  في  مرحلتين  على  اإليراني  النووي 
أوروبية  شركات  تعامل  حظر  بهدف  ونوفمبر، 

وأجنبية مع إيران ووقف صادراتها النفطية.

الدولية  العدل  محكمة  تنظر  أن  المقرر  ومن 
قبل  إيران  قدمتها  شكوى  في  أكتوبر   8 في 
نحو  لتجميدها  المتحدة  الواليات  ضد  عامين 
األصول  من  يورو(  مليار   1.7( دوالر  ملياري 

اإليرانية في الخارج.

رفض أوروبي لضغوط واشنطن
في نفس اإلطار، رفض وزراء خارجية دول االتحاد 
عزل  المتحدة  الواليات  اإلثنين، طلب  األوروبي، 
لحماية  قضائية  آلية  وأقروا  اقتصاديًا،  إيران 
البلد  هذا  في  الموجودة  األوروبية  الشركات 
ما  حسب  المحتملة،  األميركية  العقوبات  من 
فيديريكا  األوروبي  االتحاد  خارجية  وزيرة  أعلنت 
اجتماع  ختام  في  موغيريني  وقالت  موغيريني. 
في  األوروبي  االتحاد  دول  خارجية  لوزراء 

العرقلة،  نظام  تحديث  أقرينا  »لقد  بروكسل: 
على  قادرة  إيران  لجعل  اإلجراءات  كل  وسنتخذ 

االستفادة اقتصاديًا من رفع العقوبات«.
في  نافذًا  األوروبي  العرقلة  قانون  وسيصبح 
بدء تطبيق  تاريخ  أغسطس، وهو  السادس من 
الدفعة  أما  األميركية.  العقوبات  من  دفعة  أول 
الثانية فتدخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر 
في  للكونغرس  الوالية  منتصف  انتخابات  خالل 

الواليات المتحدة.
للمرة  ُاعتمد  الذي  القانون  هذا  من  والهدف 
العقوبات  1996 هو عرقلة تطبيق  العام  األولى 
في  واألشخاص  الشركات  على  األميركية 
القانون  عالمية  بمبدأ  يعرف  ما  بموجب  العالم، 
األميركي. والمعروف أن شركات أوروبية عمالقة 
مثل »توتال« النفطية الفرنسية قررت االنسحاب 

من إيران ما لم تستفد من استثناء من العقوبات 
األميركية.

ورفضت واشنطن حتى اآلن استثناء الشركات 
تفرض  أن  يمكن  التي  العقوبات  من  األوروبية 

عليها ما لم توقف تعاملها مع إيران.
يكون  لن  »التطبيق  بأن  موغيريني  وأقرت 
االقتصاد  في  المتحدة  الواليات  وزن  ألن  سهاًل 
العالمي ال يستهان به«. وأضافت: »لست قادرة 
اآلن على التأكيد بأن جهودنا ستكون كافية، إال 
أننا سنبذل كل ما في وسعنا لتجنب موت االتفاق 
التداعيات عندها ستكون  إيران، ألن  النووي مع 

كارثية على الجميع«.
من جهته شدد وزير الخارجية الفرنسي، جان 
أمام  المجال  إفساح  لودريان، على »ضرورة  إيف 
قائاًل:  وتابع  نفطها«.  بيع  في  للمضي  إيران 
الموقعة  األخرى  والدول  األوروبي  االتحاد  »إن 
 2015 العام  طهران  مع  الموقع  االتفاق  على 
مالية  آلية  إيجاد  الصين وروسيا، تعمل على  أي 
تصدير  على  قادرة  تبقى  أن  إليران  تضمن 

نفطها«.
اإليرانية  الدولة  بأن  أوروبية  معلومات  وتفيد 
جنت العام 2017 نحو 50 مليار دوالر من اإليرادات، 
الغاز  صادرات  ألن  النفط  من  العظمى  غالبيتها 
ضعيفة جدًا ولم تتجاوز العشرة مليارات متر مكعب 
برميل  مليون   3.8 إيران  وتصدر   .2017 العام 
نفط يوميًا، يشتري االتحاد األوروبي %20 منها 
والصين ودول آسيوية أخرى %70، حسب األرقام 
أجهزة  بأن  دبلوماسي  مصدر  وأفاد  األوروبية. 
ميغيل  األوروبي،  االتحاد  في  الطاقة  مفوض 
أريان كانيتي، تعمل على إنشاء هذه اآللية »على 

أن يتم إعداد اقتراحات بهذا الصدد«.
وليس  باليورو  اإليراني  النفط  شراء  وسيتم 
المركزية  المصارف  بين  تحويالت  عبر  بالدوالر 

األوروبية والمصرف المركزي اإليراني.

االتحاد األوروبي يقر آلية لحماية شركاته

بريطانيا  في  االنتخابات  على  المشرفة  اللجنة  أعلنت 
الثالثاء فرض غرامة على الحملة الرسمية المؤيدة للخروج 
»بريكست«،  حول  االستفتاء  في  األوروبي  االتحاد  من 
النتهاكها قواعد اإلنفاق في 2016 مضيفة أنها أحالت 

القضيةإلى الشرطة.
الفائز في االستفتاء عمل  وقالت لجنة االنتخابات إن 
مع مجموعة أصغر مؤيدة لبريكست هي »بيليف« وقدم 
تبرعات إلى المنظمة الشبابية لاللتفاف على سقف تمويل 

حملته.
وقال مدير التمويل السياسي والقوانين في اللجنة بوب 
بوزنر »وجدنا أدلة ملموسة على أن المجموعتين عملتا 
نحو خطة مشتركة، ولم تعلنا نشاطهما المشترك ولم 

تلتزما بسقف اإلنفاق القانوني«.
وضعها  التي  للقوانين  خطيرة  خروق  »إنها  وأضاف 
االنتخابات  خالل  والشفافية  النزاهة  لضمان  البرلمان 
»صوتوا  حملة  باسم  متحدث  واتهم  واالستفتاءات«. 
للخروج« لجنة االنتخابات بأنها »مدفوعة بأجندة سياسية 

أكثر من الكشف عن الحقائق«.
وقال المتحدث إن هناك »عددًا من االتهامات الزائفة 
وال  دقيقة  غير  جميعًا  هي  الصحيحة،  غير  والتأكيدات 

تصمد أمام التدقيق«.

قوانين اإلنفاق
سقف  االنتخابات  لجنة  حددت  االستفتاء  وخالل 
والمناهضة  المؤيدة  الرسميتين،  للحملتين  اإلنفاق 
 9,3( إسترليني  جنيه  ماليين   7 بمقدار  ل»بريكست«، 

مليون دوالر(.
وقال التقرير إن حملة »صوتوا للخروج« تبرعت بأكثر 
من 674 ألف جنيه لمجموعة »بيليف«، وأن عملهما سويًا 
تخطى بالتالي سقف اإلنفاق المسموح به بنحو 500 ألف 

جنيه إسترليني.
وتابع التقرير أن مجموعة »بيليف« التي أسسها طالب 
الموضة، دارين غرايمز، أنفقت أكثر من 675 ألف جنيه 
إعالنات  كيو«، وهي شركة  آي  »اغريغيت  مع مجموعة 
سياسية رقمية كندية، تحت »خطة مشتركة« مع حملة 

»صوتوا للخروج«.
»صوتوا  حملة  مع  عمل  الذي  ساني  شهمير  وقال 
لقاء خدمات »أغريغيت  األموال استخدمت  إن  للخروج« 
آي.كيو« في توجيه رسائل محددة على فيسبوك وغيرها 

من وسائل التواصل االجتماعي.
»كامبريدج  شركة  فضيحة  في  الشركة  اسم  وتردد 
البيانات  بجمع  اتهمت  التي  البريطانية،  أناليتيكا« 
الشخصية لمستخدمي فيسبوك واختراق خصوصيتهم 
لبثِّ إعالنات سياسية، وهو ما اضطرها إلعالن إفالسها 

وإغالق أبوابها.
وقال كريستوفر وايلي، الذي كشف المعلومات المتعلقة 
ب»كامبريدج اناليتيكا«، إن »آغريغيت آي.كيو« مرتبطة 
األم  الشركة  االستراتيجية«،  االتصاالت  ب»مختبرات 

ل»كامبريدج آناليتيكا«.
أبدًا  تكن  لم  إنها  آي.كيو«  »آغريغيت  وتؤكد 
ااتصاالت  مختبرات  أو  أناليتيكا«  ل»كامبريدج  تابعة 
االستراتيجية، ولم توقع أي عقد مع »كامبريدج أناليتيكا«، 

ولم توظف وايلي.

مشاركة التحقيق مع الشرطة
وقالت لجنة االنتخابات إن حملة »صوتوا للخروج« التي 
أيدها بوريس جونسون وزير الخارجية المستقيل والذي 
يعرف ب»بطل بريكست«، قدمت تقريرًا غير كامل وغير 

دقيق حول اإلنفاق، ولم تقدم بعض الفواتير المتعلقة 
بإنفاقها.

وقالت الهيئة المستقلة إنها أحالت القضية إلى الشرطة 
»للتأكد مما إذا كان أي شخص ارتكب انتهاكات ذات صلة 

خارج االختصاصات التنظيمية«.
وتم تغريم حملة »صوتوا للخروج« مبلغ 61 ألف جنيه 
إسترليني، فيما فرضت على غرايمز غرامة قيمتها 20 ألف 

جنيه، وهي الغرامة القصوى لألفراد.
لكن المتحدث باسم حملة »صوتوا للخروج« قال إن 
الحملة قدمت أدلة للجنة االنتخابية »تثبت عدم وجود أي 
مخالفة«. وقال »سندرس الخيارات المطروحة أمامنا، لكننا 

على ثقة من أن نتائج التقرير سيتم إسقاطها«.

موضع شك أكبر
وقال غرايمز إن اللجنة لم توجه له اتهامات بالتواطؤ 

مع حملة »صوتوا للخروج« خالل سنتين من التواصل.
وقال إنه تم تغريمه بسبب »مربع خطأ يتم اختياره على 

استمارة« زاعمًا أن الغرامة »غير متكافئة وغير مبررة«.
من  بالمئة   52 اختار  الخروج،  على  االستفتاء  وفي 
ومن  األوروبي.  االتحاد  مغادرة  البريطانيين  الناخبين 

المقررأن تغادر بريطانيا الكتلة في مارس.
وقال ديفيد المي النائب المؤيد لالتحاد األوروبي من 
نتيجة  تجعل  المعلومات  »هذه  المعارض  العمال  حزب 
االستفتاء التي جاءت بفارق ضئيل، موضع شك أكثر من 

ذي قبل. ومصداقيتها اآلن على المحك«.
وفرض الغرامات، وأي إدانة جنائية محتملة، ال يعني 

إلغاء نتيجة استفتاء 2016.
وترغب رئيسة الوزراء تيريزا ماي في اإلبقاء على عالقات 
تطبيق  خالل  من  األوروبي  باالتحاد  وثيقة  اقتصادية 

معاييره المتعلقة بتجارة البضائع.
في  مقترحاتها  تمرير  في  صعوبة  تواجه  أنها  غير 
البرلمان، وسط توقعات بتمرد أعضاء من أشد المؤيدين 

ل»بريكست« في حزبها المحافظ.
وقال المتحدث لشؤون بريكست في الحزب الليبرالي 
الديمقراطي المعارض، وهو من األحزاب المؤيدة لالتحاد 
غير  »حملة  هي  للخروج«  »صوتوا  حملة  إن  األوروبي، 
الحاجة  يؤكد  الثالثاء  تقرير  وإن  كبيرة«  بدرجة  نزيهة 
الستفتاء جديد حول أي اتفاق تتوصل له ماي مع بروكسل 

بشأن الخروج. وقال »لقد تعرض الناس للخداع«.

المطالبة باستفتاء جديد..

لجنة االنتخابات تفرض غرامة على حملة 
»بريكست« لتجاوز سقف اإلنفاق

إيران تشكو الواليات املتحدة للعدل الدولية إلعادة فرض العقوبات

مقتل أو فقدان 1443 شخصًا منذ بداية العام

إسبانيا تتجاوز إيطاليا في عدد املهاجرين الواصلني بحرًا إليها
جنيف–وكاألت

المتحدة،  لألمم  التابعة  الدولية  الهجرة  منظمة  أعلنت 
الثالثاء، أن عدد المهاجرين الواصلين بحرًا إلى إسبانيا منذ 
يناير الماضي، تجاوز عدد الواصلين إلى إيطاليا خالل الفترة 

نفسها.
وأضاف المصدر نفسه أن عدد المهاجرين الواصلين إلى 
أوروبا عبر »المتوسط« هذه السنة تجاوز عتبة الخمسين 
 2017 العام  الذين سجل  العدد  أقل بمرتين من  أي  ألفًا، 
فقدان  أو  مقتل  المنظمة  وسجلت  نفسها.  الفترة  خالل 

1443 شخصًا في البحر المتوسط منذ مطلع السنة.
وقال الناطق باسم المنظمة، جويل ميلمان، في مؤتمر 
صحفي عقده في جنيف: »كما سبق أن توقعنا قبل أسابيع 
فإن إسبانيا باتت الطريق األكثر سلوكًا للمهاجرين األفارقة 
ولألشخاص الذين يستخدمون أفريقيا نقطة انطالق نحو 

أوروبا«.
وفي اإلجمال وصل 18016 مهاجرًا من طريق البحر إلى 
الفترة  6500 خالل  نحو  السنة، مقابل  إسبانيا منذ مطلع 

نفسها من العام 2017، بحسب إحصاءات هذه المنظمة. 
سبتة  عبر  إسبانيا  إلى  مهاجر  آالف  ثالثة  نحو  وصل  كما 

ومليلية اإلسبانيتين الواقعتين في شمال المغرب.
الحالية  السنة  مطلع  منذ  سجل  إيطاليا  إلى  بالنسبة 
من  نفسها  الفترة  أن  حين  في  مهاجرًا،   17827 وصول 
وساهم  مهاجرًا.   93237 وصول  شهدت  الماضي  العام 
االتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف يوليو 2017 مع 
خفر السواحل الليبيين في تراجع عدد المهاجرين الواصلين 

بشكل كبير.
وخفر  الحدود  لحرس  األوروبية  الوكالة  مدير  وكان 
السواحل )فرونتكس(، فابريس ليغيري، أعلن مطلع يوليو 
أن إسبانيا قد تصبح المقصد األول لوصول المهاجرين من 
أكثر  ليبيا  عبر  الطريق  أصبحت  أن  بعد  خصوصًا  أفريقيا، 

صعوبة مع زيادة عدد دوريات خفر السواحل الليبيين.
كبيرة  زيادة  الماضية  األسابيع  خالل  إسبانيا  وشهدت 
في عدد المهاجرين الواصلين إلى شواطئها. وبلغ عددهم 
9866 منذ مطلع يونيو، أي أكثر مما سجل خالل األشهر 
الخمسة األولى من العام الحالي )8150(، بحسب منظمة 

الهجرة الدولية. 

<  وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف

<   مهاجرون بعد وصولهم على متن قوارب لخفر السواحل اإلسبانية إلى جنوب إسبانيا

< موغيريني

< وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون
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مخاوف من اندالع حرب

االحتالل يصعد في غزة ردا على الطائرات والبالونات والصقور الحارقة

شددت دولة االحتالل اإلسرائيلي حصارها على غزة بعد إطالق 
طول  على  حارقة  بمواد  المحملة  الورقية  الطائرات  عشرات 
الحدود أدت الى إحراق أراض زراعية إسرائيلية، األمر الذي يثير 

المخاوف من اندالع حرب جديدة.
بأنها  وصفتها  غارات  االحتالل  طائرات  شن  من  أيام  وبعد 
األعنف منذ عدوان 2014 على قطاع غزة أدت لمقتل طفلين 
قررت حكومة  نار كثيف مع حماس،  إطالق  وتبادل   ،25 وجرح 
االحتالل ليل اإلثنين منع تسليم الوقود والغاز عبر معبر كرم أبو 
سالم المخصص لنقل البضائع حتى األحد المقبل. كما قلصت 
إلى  البحري من ستة  المجال المسموح للصيد  قوات االحتالل 

ثالثة اميال.
وكانت أغلقت معبر كرم أبو سالم، الذي تطلق عليه كيرم 
المعدات  باستثناء  البضائع  أمام مرور  الماضي  اإلثنين  شالوم 
اإلنسانية )الغذاء والدواء( التي ستتم الموافقة عليها كل حالة 

على حدة.
وأعلن الجيش »لن يتم تصدير أو تسويق البضائع من قطاع 
غزة« حتى إشعار آخر، ردا على الحرائق التي نشبت في المزارع 
اإلسرائيلية بسبب الطائرات الورقية والبالونات التي تطلق من 

قطاع غزة وتحمل مواد حارقة.
ويثير إغالق المعبر ومنع الوقود فضال عن أشهر من االحتقان 
إسرائيل  بين  الرابعة  ستكون  حرب  اندالع  باحتمال  تكهنات 
والقطاع منذ عام 2008. وجاء هذا التصعيد العسكري متزامنا 
مع االحتجاجات السلمية والمواجهات على طول حدود غزة منذ 
30 مارس، في إطار ما يعرف ب»مسيرات العودة الكبرى« ما أدى 

إلى مقتل 150 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء.
حشر  إلى  الحصار  تشديد  من  االحتالل  سلطات  وتهدف 
حركة حماس في الزاوية أكثر. وتأمل أن يؤدي تفاقم األوضاع 
اإلنسانية في القطاع، حيث يعتمد أكثر من ثلثي السكان على 
اإلعانات الدولية، إلى قلب سكان القطاع ضد الحركة اإلسالمية 
التي أنهت وجود القوات الموالية لحكومة محمود عباس في رام 

اهلل منذ 11 عاما.

اللعب بالنار
وقال مسافرون في غزة إن معبر رفح الحدودي، الوحيد المتاح 
للفلسطينيين للسفرعبر مصر، تم إغالقه الثالثاء من دون صدور 

بيان رسمي مصري يوضح االسباب.

التي توسطت بين إسرائيل  ويثير ذلك تكهنات بأن مصر 
إطالق  لوقف  حماس  على  ضغوط  لممارسة  أغلقته  وحماس 
الطائرات الورقية. ولكن السلطات المصرية نفت أمس األربعاء 
إغالق المعبر، وقالت إن العمل فيه مستمر بشكل طبيعي. كما 
استقبلت القاهرة مطلع األسبوع وفدا رفيع المستوى من حركة 

حماس أجرى مباحثات مع مسؤولين في المخابرات العامة؟
وغالبا ما كان معبر رفح مغلقا في السنوات األخيرة، إال أن 
السلطات المصرية قررت فتحه أواسط مايو الماضي في إطار 

محاولة القاهرة تحقيق مصالحة بين فتح وحماس.
أكثر  برد  االخيرة  األيام  في  االحتالل  حكومة  وتعهدت 
يقوم  التي  والبالونات  الورقية  الطائرات  مئات  على  حزما 

إبريل  منذ  الحدودي  السياج  عبر  بإطالقها  الفلسطينيون 
الماضي.

وأمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش بصد الطائرات 
بذلك.  القيام  كيفية  في  تحديا  يواجه  لكنه  الحارقة،  الورقية 
ومن المعروف أن جيش االحتالل أنفق مئات ماليين الدوالرات 
إلقامة نظام ما يعرف ب»القبة الحديدية« إلسقاط الصواريخ 
البدائية قصيرة المدى التي يطلقها المقاتلون الفلسطينيون 
من غزة. ولكن بساطة األساليب المستخدمة إلطالق الطائرات 
المزارع  لحرق  حارقة  مواد  تحمل  التي  والباللين  الورقية 
الناحية  من  تفوقا  الجيوش  أكثر  مهمة  جعلت  اإلسرائيلية، 

التكنولوجية في منطقة الشرق األوسط، أكثر صعوبة.

دعوات للقتل
أطلقت  »مجموعة  على  غارة  أنه شن  الثالثاء  الجيش  وأكد 
صحافية  تقارير  وتفيد  غزة«.  قطاع  شمال  في  حارقة  بالونات 
أركان  رئيس  بين  نقاش  إلى  أدت  القضية  أن هذه  إسرائيلية 
الجيش غادي ايزنكوت ووزير التعليم اليميني المتطرف نفتالي 

بينيت خالل اجتماع لمجلس الوزراء األمني   األحد.
وأضافت أن بينيت الذي يطمح لتولي منصب رئيس الوزراء 
دعا الجيش إلى إطالق النار على كل من يطلق الطائرات الورقية.
ونقلت الصحف عن ايزنكوت قوله إن هناك مخاطر في إطالق 
النهج  هذا  مثل  ن  أل البالغين  على  وحتى  األطفال  على  النار 

يتعارض مع »موقفه العملي واألخالقي«.

تدريب  ليبرمان خالل  افيغدور  الدفاع  وزير  قال  جهته،  من 
عسكري في جنوب البالد »يمكن أن نتغلب على أي عدو كان 

)...( وسنحدد قواعد اللعبة«.

جريمة ضد اإلنسانية
ووصفته  سالم  أبو  كرم  معبر  إغالق  حماس  واستنكرت 
زهري  أبو  وقال سامي  اإلنسانية«.  جديدة ضد  »جريمة  بأنه 
المتحدث باسم حركة حماس في بيان »إذا استهدفت الطائرات 
إسرائيل  فإن  الورقية  الطائرات  مطلقي  اإلسرائيلية  الحربية 

تلعب بالنار«.
وقال متحدث باسم جهاز اإلطفاء اإلسرائيلي إن »750 حريقا 
قضت على محاصيل نحو 26 ألف دونم خالل مئة يوم ما أدى 
)نحو  شيكل  ماليين  بخمسة  الحكومة  قدرتها  أضرار«  إلى 

مليون و400 ألف دوالر(.
الحارقة  بالمواد  غالبا  والبالونات  الورقية  الطائرات  وتزود 

لتسقط في الحقول اإلسرائيلية، لكن السلطات اإلسرائيلية
لالشتعال  قابلة  مواد  مع  اإلثنين  صقر  على  العثور  أعلنت 

مرتبطة بساقيه.
وتزعم سلطات االحتالل أن حماس يمكنها وقف الطائرات 
معهد  من  سيبوني  غابي  وقال   . ذلك  أرادت  إذا  الورقية 
الدراسات اإلسرائيلية لألمن القومي »ال يحدث شيء في غزة 

دون موافقة حماس«.
الطائرات  كانت  إذا  عما  سؤال  على  ردا  »بالطبع«  وأجاب 

الورقية يمكن أن تؤدي إلى تصعيد عسكري.
بدوره، يوافق أستاذ العلوم السياسية في غزة جمال الفادي 
على أن حركة حماس قادرة على منع إطالق الطائرات الورقية 
والبالونات »إذا أرادت«. لكنه أضاف أن »حماس تعتمد عليها 
لتحقيق  إسرائيل  على  الضغط  خاللها  من  تستطيع  كورقة 

مكاسب مقابل تغيير قواعد الحصار«.
الذهاب لمواجهة  الفادي »أن حماس غير معنية في  وتابع 
عسكرية ألن أوضاع الناس ال تحتمل حربا جديدة إال إذا قررت 

إسرائيل فرض الحرب«.
وشنت طائرات االحتالل غارات السبت على قطاع غزة،وجرت 
مقاتلي  مع  السبت  كثيف  نار  إطالق  وتبادل  مواجهات  أعنف 
ظهر  غفيرة  جماهير  وشيعت   .2014 عام  منذ  حماس  حركة 
األحد جثماني الشهيدين الطفلين أمير النمرة ولؤي كحيل، 15 
و16 عاما، واللذين ارتقيا في القصف اإلسرائيلي الذي استهدف 
متنزها للعائالت ومبنى مجاور في ساحة الكتيبة وسط مدينة 

غزة.

غزة، القدس المحتلة - وكاالت

<   والد الطفل  أمير النمرة، الذي استشهد إثر قصف إسرائيلي لغزة السبت 

بغداد–وكاالت

الجزائر–وكاالت

بها  قام  التي  العنيفة  االحتجاج  حركة  تكن  لم 
العراقيون على مدى األسبوعين الماضيين، وتراجعت 
وتيرتها مؤخرًا وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة تراكم 
معلقًا  كان  الذي  االجتماعي  الغضب  من  سنوات 
بحجة الحرب ضد التنظيمات اإلرهابية، وفقًا لخبراء 

ومحللين.
فبعد نحو ستة أشهر من إعالن السلطات العراقية 
سنوات  ثالث  عقب  »داعش«  تنظيم  على  »النصر« 
من معارك دامية دارت على ثلث أراضي البالد التي 
كانت خاضعة لسيطرته، عادت المشاكل االجتماعية 
االحتجاجات  فعمت  األولويات،  سلم  رأس  لتحتل 
البصرة،  من  بدءًا  الجنوبية  المحافظات  المطلبية 

مدينة النفط.
ومن المعروف أن تلك المحافظات تقطنها غالبية 
الداعمة  الرئيسية  القاعدة  تمثل  التي  شيعية، 
األميركي  االحتالل  بعد  ما  الجديد في عراق  للنظام 
وإطاحة صدام حسين في 2003. وكانت اضطرابات 
اجتماعية مماثلة شهدتها المحافظات ذات الغالبية 
السنية في العراق العام الماضي، خاصة مع تصاعد 
الشيعية  األحزاب  قبل  من  التهميش  من  شكواهم 

الحاكمة منذ 2003.
ويقول الباحث في معهد الشرق األوسط بجامعة 
سنغافورة، فنر حداد، »مع انتهاء الحرب ضد داعش، 
في  العراقية  السياسية  الطبقات  إخفاقات  عادت 
إلى  بقوة  االقتصادية  واإلدارة  الحكم  جوانب  جميع 

الواجهة«.
ومرورًا  للكهرباء،  المتواصل  االنقطاع  من  وبدءًا 
توفير  إلى  وصواًل  الخدمات،  وانعدام  المياه  بنقص 
على  يصرخون  اآلالف  جعلت  مطالب  العمل،  فرص 

مدى عشرة أيام: »أين الحكومة؟!«.
سنوية  حالة  الصيفية  »المطالب  حداد:  ويضيف 
خالل  فيه  الحرارة  درجات  تصل  بلد  في  منتظمة« 

»العراقيون  ويتابع:  مئوية.  درجة   50 إلى  الصيف 
يكفي من  ما  لديهم  أخرى  أماكن  وفي  البصرة  في 
الشكاوى المشروعة الالزمة لظهور احتجاجات عفوية، 

بغياب أي يد تآمرية«.
غاضب  »انفجار  هو  يحصل  ما  أن  حداد  يرى  لذا 
بوجه نظام كامل حرم العراقيين بوقاحة أي فرصة 
االحتجاجات  هذه  »إن  ويضيف:  أفضل«.  لحياة 
محاولة  سياسية  ألحزاب  يمكن  كيف  أما  عفوية«، 

االستفادة منها، »فقصة أخرى«.
من يقف خلف هذه التظاهرات؟ ومن يقودها؟ وما 
هدفها؟ كلها أسئلة طرحت في خضم توتر وأعمال 
حكومية  ومؤسسات  أحزاب  مقرات  طالت  شغب 

تعرضت للحرق أو محاوالت اقتحام.

العبادي »ظلم نفسه«
وأقرت الحكومة بحق التظاهر، وأكدت أن الدستور 
قلقة  بدت  لكنها  السلمي.  الجماهير  احتجاج  يكفل 
وكأنها  ظهرت  التي  لالحتجاجات  األولى  األيام  في 
تهدف الى إسقاط نظام صار هشًا في مرحلة ما بعد 
االنتخابات التي لم تنتهِ فصولها حتى اآلن في ظل 

الخالف حول النتيجة ودقة عملية الفرز.
وال يزال العراقيون الذين عاقبوا السلطة في 12 
في  التصويت  عن  الكبير  باإلحجام  الماضي،  مايو 
االقتراع  نتائج هذا  ينتظرون  التشريعية،  االنتخابات 
على  لألصوات  يدوي  فرز  إعادة  حاليًا  يشهد  الذي 

خلفية شبهات تزوير.
وترجم توتر الحكومة في مشاهد عدة: أواًل بقطع 

بروكسل  إلى  زيارته  العبادي  حيدر  الوزراء  رئيس 
متوجهًا مباشرة إلى البصرة سعيًا إلى حلحلة األمور، 
إضافة إلى عقد اجتماعات عدة في بغداد والمحافظات 

مع شيوخ العشائر ذات النفوذ القوي في البالد.
بسبب  اإلنترنت،  خدمة  بقطع   السلطات  وقامت 
عملية صيانة وفق الحكومة. ورغم عودة الخدمة، ال 
تزال وسائل التواصل االجتماعي محجوبة حتى اليوم.
لكن الوضع ازداد تأجيجًا رغم ذلك. فمن البصرة، 
قار  ذي  محافظات  باتجاه  الغاضبين  نيران  امتدت 
وميسان والنجف والمثنى وكربالء في الجنوب، الذي 
منبعًا  كان  لكنه  »داعش«،  مقاتلو  إليه  يصل  لم 
صفوف  في  األمنية  للقوى  المساندين  للمقاتلين 

قوات الحشد الشعبي.
بين  قتلى  ثمانية  سقوط  السلطات  وأعلنت 
المتظاهرين من دون توضيح بيد من، لكنها ركزت 
قدمت  األمنية  القوات  أن  على  عدة  مناسبات  في 
»وجود  إلى  الفتة  اآلن،  حتى  جريحًا   260 من  أكثر 
مندسين« يحاولون حرف الحركة عن مسارها، وأنها 
القوى  العبادي  ودعا  بمالحقتهم«.  تتهاون  »لن 

األمنية إلى عدم استخدام الرصاص الحي.
العبادي تعرض  أن  الحكومة  ويؤكد مقربون من 
كان  أنه  مبررين  االحتجاجات،  هذه  في  لـ»الظلم« 
وعده  لتنفيذ  البالد  تحرير  بعد  أطول  وقتًا  يحتاج 

بمكافحة الفساد الذي اعتبره »امتدادًا لداعش«.
لكن المحلل السياسي العراقي، هشام الهاشمي، 
اعتبر أن العبادي هو »من ظلم نهاية خدمته الناجحة 
عسكريًا. نهاية تحسب عليه«. رغم ذلك، اتخذ رئيس 
الوزراء مجموعة من القرارات الضخمة، منها صرف ما 
يقارب ثالثة مليارات دوالر لمشاريع في البصرة، من 
أجل خلق فرص عمل ومساكن ومشاريع تحلية مياه 

وتعزيز الكهرباء.
تقنع  لن  الوعود  هذه  أن  يرى  الهاشمي  لكن 
المتظاهرين، خصوصًا أن العبادي على أعتاب نهاية 
واليته، والتجاذب السياسي ال يضمن له حتى الساعة 

والية جديدة تمكنه من تنفيذ وعوده..

اآلالف يصرخون: أين الحكومة؟!

إقالة قيادات األمن تمهيد للتمديد

تراكم سنوات من الغضب االجتماعي وسوء الخدمات وراء احتجاجات العراق

بوتفليقة يتجه لوالية خامسة رغم ظهوره النادر مع تراجع صحته

قبل تسعة أشهر من االنتخابات الرئاسية في الجزائر، تدور تساؤالت حول 
ما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، البالغ من العمر 81 عامًا، المختفي 
بشكل شبه كامل منذ عامين بعد تدهور حالته الصحية، سيترشح لوالية 
خامسة، وهي فرضية يرجحها المحللون في ظل دعوات كثيفة له من 

معسكره للترشح.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر محمد هناد: »إذا أطال 

اهلل في عمره، سيترشح بوتفليقة بالتأكيد لوالية خامسة«.
ويؤكد دبلوماسي أجنبي في الجزائر أن والية خامسة لرئيس الدولة 
على  الحكم  فترة  طول  في  القياسي  الرقم  وحامل   1999 منذ  الحاكم 
األوساط  إلى  بالنسبة  أمرًا شبه مؤكد  الجزائرية، أصبحت  الدولة  رأس 
السياسية الغربية. ويقول أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة »باريس1-«، 
مجموعة  هناك  أن  على  تدل  الخارجية  المؤشرات  »كل  فيرمرين،  بيار 
صغيرة من األشخاص تحظى بنفوذ قوي وموجودة في أعلى هرم الدولة 

الجزائرية، تدفع في اتجاه إعادة انتخاب الرئيس«.
ويضيف الخبير المتخصص بشؤون المغرب العربي: » إن مجموعات 
دينية ومحلية وثقافية وأحزابًا سياسية تبدو مهمشة بالكامل، ويبدو أن 

ليس هناك أي سلطة مضادة في رأس الدولة«.
المنتهية  للرئيس  يمكن  فقط  حالتين  إلى  هناد  البروفيسور  ويشير 
وهي  السياسية(  الحياة  )من  انسحب  »إذا  بسببهما:  يترشح  أال  واليته 
قبل  مهامه  أداء  على  قادر  غير  إعالنه  تم  إذا  أو  مستبعدة،  فرضية 

االنتخابات، وهو أمر غير وارد في الوقت الراهن«.
ويثير الوضع الصحي للرئيس تكهنات عدة، خصوصًا منذ أصبح ظهوره 
نادرًا بعد إصابته بجلطة دماغية في 2013 أقعدته على كرسي متحرك 
وأثرت على قدرته في الكالم، هذا األمر لم يمنع حزبه، »جبهة التحرير 
الديمقراطي«، من مطالبة  الوطني  الوطني«، وأبرز حليف له، »التجمع 
هذه  في  وتبعهما  مهامه«.  »بمواصلة  أبريل،  منذ  باستمرار  الرئيس 
الدعوة إسالميون منتمون لـ»تجمع أمل الجزائر« وحلفاء آخرون والمركزية 

النقابية.

تغييرات قبل االنتخابات
مذكرًا  مجددًا«،  يعاد  قد  ونجح،  محاولته  تمت  »ما  فيرمرين  ويقول 
»بالسابقة التي حصلت في الحملة« الرئاسية الماضية في 2014 التي 
قام بها مقربون من بوتفليقة الذي لم يظهر علنًا، ومع ذلك تمّ انتخابه 

بنسبة عالية جدًا بلغت %81,5 من األصوات.
وأصبح المعارضون أيضًا على قناعة بأن تولي الرئيس والية خامسة 
أصبح أمرًا شبه حتمي. ويرى رئيس حزب الجيل الجديد، سفيان جياللي، 
أحد أبرز معارضي الوالية الرابعة واآلن الخامسة المرجحة، أن »ليس هناك 
من شك بأن بوتفليقة يريد إنهاء أيامه في السلطة«، والدعوات الصادرة 

عن المعسكر الرئاسي تهدف إلى »منع أي ترشيحات أخرى محتملة«.
وتأتي إقالة المدير العام لألمن الوطني، عبدالغاني هامل، من منصبه 
في اآلونة األخيرة وبشكل مفاجئ ودون تحديد سبب لهذه اإلقالة، لتذكر 
أيضًا بالتعديالت في صفوف أجهزة االستخبارات القوية في البالد قبل 

أشهر من االنتخابات الرئاسية في 2014.
قبل  الداخلي  البيت  ترتيب  »إنها حملة  األجنبي  الدبلوماسي  ويقول 

على طموحات  القضاء  كان هدفها  هامل  إقالة  أن  معتبرًا  االنتخابات«، 
هذا الرجل الذي اعتبر في أحيان كثيرة أحد المرشحين المحتملين لخالفة 

رئيس الدولة، ينافسه في ذلك شقيق الرئيس، سعيد بوتفليقة.
ويرى مدير مركز الدراسات واألبحاث حول العالم العربي والمتوسط في 
جنيف، حسني عبيدي، أنه عبر إقالة هامل، أكد الرئيس بوتفليقة مجددًا 
»أنه هو الرئيس وهو وحده«، معتبرًا أن ذلك شكل »بداية معجلة للحملة 

الرئاسية«.
أقدموا على  النافذين«  الرئاسة  أن »كوادر  إلى  بيار فيرمرين  ويلفت 
»تحييد أو تحجيم دور الجيش وأجهزة االستخبارات« التي كانت نافذة جدًا 

و»صانعة ملوك في السابق« في الجزائر.

صعوبات اقتصادية واجتماعية
بوتفليقة  فوز  يبدو  صحته،  تراجع  مع  حتى  خامسة  لوالية  ترشح  وإذا 
محسومًا تقريبًا كونه يعتبر مهندس الوئام المدني والمصالحة الوطنية 
ما بعد الحرب األهلية )1992-2002(، وذلك على الرغم من أن الوالية 
الرابعة شهدت صعوبات اقتصادية واجتماعية مؤلمة في بلد يقطنه 40 
مليون نسمة، ويعاني االقتصاد فيه من تدهور أسعار النفط بينما تبلغ 

نسبة البطالة بين الشباب 30%.
ويؤكد بيار فيرمرين أن »الجزائريين يريدون تجنب المغامرة السياسية 
أو الفوضى التي عاشوها، بأي ثمن«، في إشارة إلى »العشرية السوداء« أو 
العشر السنوات التي تلت إلغاء الجيش العام 1992 االنتخابات التشريعية 

التي فاز بها اإلسالميون.
لكن مراقبين يتوقعون أن نسبة االمتناع عن التصويت )%50 العام 
2014( يمكن أن تسجل مستويات قياسية جديدة في االقتراع الرئاسي 
ال،  أم  بوتفليقة  ترشح  سواء  أنه  المحللين  من  العديد  ويرى  المقبل. 
فإن هذا األمر ال يغير في النهاية أمورًا كثيرة ألن النظام القائم مصيره 

االستمرار لفترة طويلة.
عباس،  ولد  جمال  الوطني،  التحرير  جبهة  لحزب  العام  األمين  وأكد 
السبت أنه في االنتظار، تعود الكلمة الفصل إلى بوتفليقة »الذي لم يرد 
بعد على طلبنا مواصلة مهمته«. وفي العام 2014 لم يعلن بوتفليقة 

ترشيحه إال قبل شهرين من االنتخابات.

<  الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

<  قوات األمن العراقية تفرق تظاهرة في النجف 

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

السنة الثالثة
العدد 139 6 ذو القعدة 1439 هــ

19 يوليو 2018 م اخلميس

<    مقاتل من هيئة تحرير الشام يراقب قافلة من الحافالت تستعد لدخول بلدتي الفوعة وكفريا 

دمشق–وكاالت

التحضيرات  األربعاء،  أمس  صباح  منذ  بدأت، 
إلجالء سكان بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين 
والمواليتين للنظام في محافظة إدلب في شمال 

غرب سورية بموجب اتفاق بين روسيا وتركيا.
لساعات  التحضيرات  تستمر  أن  المرجح  ومن 
طويلة كون العملية ستنتهي بخروج نحو سبعة 
إلى  يحتاج  أمر  القريتين، وهو  آالف شخص من 
كثير من الوقت. وتجمع عشرات المقاتلين من 
عند  سابقًا(  النصرة  )جبهة  الشام  تحرير  هيئة 
العمل  بدء  مع  البلدتين  إلى  المؤدية  الطريق 
على فتح الطريق بعدما لوح منسق الهيئة وأحد 
معلنين  لبعضهما،  البلدتين  من  المسؤولين 

إشارة االنطالق.
وبعد فتح الطريق وإزالة الحواجز الترابية، بدأت 
الحافالت بالدخول تباعًا، وشاهد الصحفيون 84 

حافلة تدخل البلدتين.
وتوصلت روسيا، حليفة دمشق، وتركيا الداعمة 
إجالء  على  ينص  اتفاق  إلى  الثالثاء،  للمعارضة، 
هيئة  تحاصرهما  اللتين  البلدتين  سكان  كافة 
سنوات،  ثالث  منذ  أخرى  وفصائل  الشام  تحرير 
مقابل اإلفراج عن 1500 معتقل في سجون قوات 

النظام.
ومن المفترض أن يتم إجالء السكان في 121 
حافلة، وفق ما قال مصدر من هيئة تحرير الشام، 
التي كانت تابعة لتنظيم »القاعدة« قبل تغيير 
الرسمية  السورية  األنباء  وكالة  وأفادت  اسمها. 
الحافالت  عشرات  بـ»دخول  بدورها  )سانا( 
والفوعة«.  كفريا  بلدتي  إلى  اإلسعاف  وسيارات 
إلى  البلدتين  سكان  ينقل  أن  المفترض  ومن 

مناطق سيطرة النظام في محافظة حلب.
الوحيدتين  البلدتين  وكفريا  الفوعة  وتعد 
األمم  بحسب  سورية  في  حاليًا  المحاصرتين 
خالل  النظام،  قوات  استعادت  بعدما  المتحدة، 
إجالء،  اتفاقات  وبموجب  عسكرية  عمليات 
التي كانت تحاصرها  المناطق  العدد األكبر من 
المعارضة  الفصائل  وسيطرت  سورية.  في 
واإلسالمية في العام 2015 على كامل محافظة 
إدلب باستثناء بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين. 
وشكلت البلدتان طوال السنوات الماضية ورقة 
ضغط للفصائل لطرح شروطها خالل مفاوضات 

مع النظام.
اآلالف  إجالء  مراحل  على  تم   ،2015 ومنذ 
 ،2017 العام  أبريل  وفي  البلدتين.  سكان  من 
وبموجب اتفاق بين الحكومة السورية والفصائل 
منهما.  إجالء  عملية  أكبر  حصلت  المقاتلة 
وتعرضت حينها قافلة من المغادرين لتفجير كبير 

أودى بـ150 شخصًا بينهم 72 طفاًل.

خشيتهم  عن  البلدتين  سكان  بعض  وأعرب 
من  خوفًا  األخير  االتفاق  بموجب  المغادرة  من 
االتفاق  وينص  جديد.  بتفجير  استهدافهم 
الجديد أيضًا على إطالق النظام سراح 40 أسيرًا 
عن  الشام  تحرير  هيئة  وإفراج  الفصائل،  من 
الرئيس  طائفة  نفس  من  علويين،  مخطوفين 

بشار األسد، لديهم منذ العام 2015.
من ناحية أخرى، قتل 12 مدنيًا على األقل في 
درعا  ريف  نوى في  استهدف مدينة  ليلي  قصف 
الغربي، آخر المناطق التي ال تزال تحت سيطرة 
الجنوبية،  المحافظة  في  المعارضة  الفصائل 
بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
وتعذر على المرصد تحديد ما إذا كان مصدر 

القصف النظام السوري أم القوات الروسية.
»إن  الرحمن،  عبد  رامي  المرصد،  مدير  وقال 
مساء  استهدف  عنيفًا  وصاروخيًا  جويًا  قصفًا 
الثالثاء مدينة نوى في ريف درعا الغربي«. وإثر 
عملية عسكرية بدأتها في 19 يونيو، ثم إتفاق 
تسوية أبرمته روسيا مع فصائل معارضة، تمكنت 
قوات النظام من استعادة نحو %90 من محافظة 
بشكل  تتواجد  الفصائل  بعض  تزال  وال  درعا، 

أساسي في ريفها الغربي.
وتنضم بلدات الريف الغربي تباعًا إلى االتفاق 
الذي ينص على دخول مؤسسات الدولة وتسليم 
كما  والمتوسطة.  الثقيلة  أسلحتهم  المقاتلين 
المقاتلين والمدنيين  خرج بموجبه األحد مئات 
حركة  ومهد  المحافظة  مركز  درعا،  مدينة  من 
االحتجاجات ضد النظام في العام 2011 قبل أن 

تتحول نزاعًا داميًا.
مدينة  النضمام  حاليًا  مفاوضات  وتجرى 
السكان  آالف  عشرات  فيها  يعيش  التي  نوى 
االتفاق،  إلى  المعارك  من  الفارين  والنازحين 
بحسب المرصد. وأوضح عبد الرحمن قائاًل: »إن 
المفاوضات ما زالت مستمرة من أجل إدخال نوى 

في المصالحة«.
وأضاف: »هناك غارات مكثفة على تالل قرب 
نوى يسيطر عليها جهاديون«، مشيرًا إلى غارات 
مروحيات  من  متفجرة  براميل  وقصف  روسية 

النظام.
األحد،  النظام،  قوات  بدأت  أخرى،  جهة  من 
المعارضة  الفصائل  ضد  هجومًا  روسي،  بدعم 
محافظة  من  األكبر  الجزء  على  تسيطر  التي 
القنيطرة، حيث تقع هضبة الجوالن المحتلة في 

جنوب غرب سورية.
وتعد محافظة درعا مهد االحتجاجات الشعبية 
النظام  ضد   2011 العام  في  انطلقت  التي 
السوري، قبل أن تتحول نزاعًا مدمرًا تسبب بمقتل 
أكثر من 350 ألف شخص وبدمار هائل في البنى 
السكان  أكثر من نصف  التحتية ونزوح وتشريد 

داخل البالد وخارجها.

برعاية روسية ــ تركية

اتفاق في إدلب إلجالء موالني للنظام 
مقابل اإلفراج عن سجناء »تحرير الشام«
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حمولة ناقلة جرى تصديرها 
من ميناء البريقة إلى إيطاليا
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3721دوالر أميركي
1.6097يورو

1.8187الجنية االسترليني
0.3659الريال السعودي
0.3736درهم إماراتي

0.2054االيوان الصيني

2018 18 يوليو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

تذليل  سبل  والزراعة  والصناعة  التجارة  لغرف  العام  االتحاد  في  اجتماع   ناقش 
العقبات التي تواجه إنشاء المنطقة الصناعية بمنطقة سيدي السائح.

جاء ذلك خالل اجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة االتحاد محمد الرعيض، وعميد 
لبلدية  العمراني  التخطيط  ورئيس مصلحة  الوافي،  عبدالرزاق  السائح  بلدية سيدي 
طرابلس الكبرى عبدالجواد أبورخيص، ورئيس اعتماد المخططات بمصلحة التخطيط 

العمراني مفتاح رمضان علي، وفق الصفحة الرسمية لالتحاد.
وبحث الحاضرون إنشاء المنطقة بما يحقق مصلحة مالك األراضي أو رجال األعمال 
الذين سيستثمرون في هذه المنطقة بما يعود علىاالقتصاد الوطني من تطور ونمو، 

وبما يساهم في خلق مواطن شغل للشباب والتنمية المكانية للمنطقة.
ومالك  االتحاد  ومسؤولي  البلدية  عميد  بين  مستقبلية  لقاءات  عقد  المقرر  ومن 
األراضي بالمنطقة المذكورة ووزارة الصناعة لوضع الحلول المناسبة للمشروع، وبما 

يحقق المصلحة العامة لالقتصاد الوطني.

 بحث إنشاء املنطقة الصناعية في سيدي السائح

ألف برميل نفط

إلتزام إيطالي قوي للتأكد 
من تأمين الموانئ الليبية.

وكيلة وزارة الشؤون 
الخارجية اإليطالية 
إيمانويال ديل ري

*خبير اقتصادي بمركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام
* نقاًل عن موقع العين اإلخباري

ألمانيا هي األكثر تعرضا 
ألكبر الخسائر لكن الصين 

في موقف جيد لتجاوز 
هذه العاصفة 
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تطورات سريعة ومتالحقة تشهدها حلبة التجارة العالمية 
المتحدة  الــواليــات  بين  فعاًل  التجارة  حــرب  نشوب  بعد 
المتحدة رسومًا  الواليات  أعقاب فرض  والصين، وذلك في 
تبلغ  صينية  سلع  من  وارداتها  على   %25 تبلغ  جمركية 
يوم  العملي  النفاذ  حيز  ودخولها  دوالر  مليار   34 قيمتها 

الجمعة الموافق6 يوليو.
ليعقب ذلك رد صيني بفرض النسبة نفسها من الرسوم 
الجمركية على وارداتها من سلع أميركية تبلغ قيمتها أيضًا 
بزيادة حدة  أواًل  اآلن مهدداً  الوضع  وبات  دوالر.  مليار   34
العالم، فهناك  البلدين األقوى تجاريًا في  الحرب بين  هذه 
سلع قيمتها 16 مليار دوالر ستطبق عليها النسبة نفسها من 
األميركية تجهيزها  اإلدارة  إعالن  إلى جانب  قريبًا،  الرسوم 
قائمة جديدة من الواردات الصينية تبلغ قيمتها 200 مليار 
دوالر ستفرض عليها تعريفة جمركية نسبتها 10% كانت 
قد هددت بأنها ستقدم عليها إذا ما ردت الصين بإجراءات 
انتقامية ضد القائمة األولى المعلنة، وهو ما حدث بالفعل. 
إلى جانب ذلك هناك التهديد األميركي بتوسيع نطاق هذه 
الحرب لكي تشمل أطرافًا أخرى، من أهمها االتحاد األوروبي 
)خاصة ألمانيا( بالتهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة %20 
كما  المتحدة.  للواليات  األوروبية  السيارات  صادرات  على 
تحقق  أخرى  أطرافًا  الحرب  هذه  لشمول  إمكانية  هناك  أن 

والمكسيك،  كندا  ومنها  أميركا  مع  تجارية  فوائض 
شركاء الواليات المتحدة حتى اآلن في اتفاقية منطقة 
يتم  لم  إذا  »النافتا«،  الشمالية  ألميركا  الحرة  التجارة 
النجاح في تعديل اتفاقية النافتا لكي تستجيب لبعض 
التي تخفض بشكل ملموس من  األميركية  المطالب 

عجز الواليات المتحدة التجاري مع البلدين.
عدة،  تاريخية  تجارب  إلى  استنادًا  التأكيد  يمكن 
أنه ليس هناك من طرف يمكنه أن يفوز في أي حرب 
غير  ستكون  الخسائر  أن  إلى  يشير  والواقع  تجارية. 
متماثلة تبعًا لوزن تجارة واقتصاد كل بلد من البلدان 
أنصار  من  العديد  فيرى  الحرب.  هذه  في  ــراف  األط
التنمية  عملية  تقوية  على  تساعد  أنها  التجارة  حرية 
االقتصادية، حيث يغير فتح الحدود لقوى التجارة الدولية 
عملية  أطــراف  البلدان  في  االقتصادي  الهيكل  من 
النمو  تعزيز  على  أيضًا  التجارة  حرية  وتعمل  التجارة. 

االقتصادي وتزيد من الكفاءة واإلنتاجية العالمية بتخصص 
لآلخرين. وهكذا  إنتاج سلع معينة وتصديرها  في  بلد  كل 
التجارة  التجارة تحقق مكاسب لجميع أطراف  رغم أن حرية 
التي تسعى  النامية  الدول  )وسواء كانت هذه األطراف من 
لتحقيق التنمية أو الدول المتقدمة(، إال أن هذه المكاسب 
ــيــســت بــالــضــرورة  ل

متماثلة.
ــض  ــع يـــشـــيـــر ب
االقتصاديين األميركيين 
تعد  الــصــيــن  أن  إلـــى 
حد  إلى  جيد  موقف  في 
مــعــقــول لــتــجــاوز هــذه 
فاقتصاد  ــعــاصــفــة.  ال
اعتمادًا  أقل  يعد  الصين 
بوجه  ــادرات  ــص ال على 
الــصــادرات  وعلى  ــام،  ع
بوجه  المتحدة  للواليات 

خاص، مقارنة بالوضع منذ عقد واحد مضى فقط.
االتجاه  أي  العكسية،  الحالة  على  نفسه  األمر  وينطبق 
نحو الحماية التجارية، وما يعقبها من حرب تجارية، حيث ال 
ينتج عنها في النهاية سوى تعديالت ضئيلة في عجز ميزان 
المدفوعات، ويحدث ذلك عن طريق انخفاض حجم التجارة، 
المؤكد أن جميع األطراف تحقق خسائر وإن بنسب  واألمر 

متفاوتة أيضًا.
ويعود عدم التماثل في تحقيق المكاسب والخسائر إلى 
وزن التجارة الدولية نسبة إلى الناتج في كل بلد من البلدان. 
فإذا ما أخذنا القوى الثالث التجارية الكبرى في عالمنا وهي 
الصين والواليات المتحدة وألمانيا، نجد أن وزن التجارة في 
الواليات المتحدة بلغ نحو 14 % في المتوسط من ناتجها 
بلغت  بينما   ،2016-2014 الفترة  خالل  اإلجمالي  المحلي 
النسبة 20 % في الصين و42.4 % في ألمانيا، ولذا فألمانيا 

هي األكثر تعرضًا ألكبر الخسائر.
رئيس  بزيارة  مؤخرًا  الصين  تحرك  ذكاء  كان  هنا  ومن 
على  الحفاظ  ضرورة  على  أواًل  والتأكيد  أللمانيا،  وزرائها 
إلى  تستند  التي  األطــراف،  متعددة  الدولية  التجارة  حرية 
قواعد دولية مقبولة واالبتعاد عن الحماية والعمل بشكل 
منفرد من جانب أي طرف من األطراف، ثم جرى التوقيع على 
اتفاقات تجارية تبلغ قيمتها 23.5 مليار دوالر بين البلدين. 
وهو ما يعمل على تعزيز جهود الصين في مواجهة الواليات 
المتحدة، خاصة أن أوروبا الموحدة وبالذات ألمانيا تخشى 
بشدة من تحول السلع الصينية التي سيقل الطلب عليها في 

الواليات المتحدة إلى السوق األوروبية.
األمر  لكن  المتحدة،  للواليات  بالنسبة  مماثل  والوضع 
ما  تحقيق  من  اإلدارة  تتمكن  أال  المؤكد  من  أنه  المهم 
الصناعة  وانتقال  التجاري  للعجز  خفض  من  إليه  تصبو 
الشعار  تحت  فيها  العمل  فرص  لتعزيز  المتحدة  للواليات 
يرى  ــام،  ع فبوجه  أواًل«.  »أميركا  اإلدارة  تتبناه  ــذي  ال
اقتصاديون أميركيون أن الحرب التجارية سوف تدمر بعض 
الوظائف في قطاعات التصدير وتخلق بعض الوظائف في 
القطاعات المنافسة للواردات، إال أن هذه المبادلة في رأيهم 
تعد مبادلة سيئة، حيث تعد وظائف الصادرات بشكل عام 

هي األعلى إنتاجية واألعلى أجورًا.
سلبيا  األميركي  التأثر  إن  للقول  البعض  يميل  وبينما 
يتم  لم  إذا  محدودًا،  سيكون  التجارية  الحرب  اندالع  من 
المالي  الحفز  وذلك ألن خطة  الحرب،  هذه  نطاق  توسيع 
المتحدة  الواليات  في  الضرائب  خفض  إلى  المستندة 
العام  بحلول  أنه  إال  العام.  هذا  النمو  دفع  على  ستعمل 
للحماية  السلبية  اآلثار  تصبح  أن  المحتمل  من   ،2019
المالية.  الحوافز  قوة  تضعف  بينما  قوة،  أكثر  التجارية 
المتحدة  الواليات  نرى  أن  مدهشًا  أمرًا  يكون  لن  ولذلك 
المطروح  الصيني  بالعرض  قبلت  وقد  المقبل  العام  في 
واردات  بزيادة  يقضي  الذي  العرض  وهو  المائدة،  على 
ومواد  الزراعية  السلع  من  المتحدة  الواليات  من  الصين 
الطاقة، ومن السلع ذات المحتوى التكنولوجي الراقي )إذا 
لخفض  كسبيل  ذلك(  على  المتحدة  الواليات  وافقت  ما 
العجز التجاري. وربما تقبل اإلدارة األميركية بهذا العرض 
بعد أن تعيد تغيير هيئته بعض الشيء بشكل يسمح لها 

بإعالن انتصارها في حرب التجارة.

أما وقد نشبت حرب التجارة

<   أسامة حماد

<    رؤساء إدارات في المصرف المركزي خالل مؤتمر صحفي في 5 يوليو الحالي

استنزاف السيولة » خارج النظام المصرفي نتيجة الفرق 
بين العملة لدى الجمهور و النقدية في المصارف«

خبير اقتصادي يتساءل عن سياسة المصرف في إدارة النقد والتضخم

الكبير:

املراجعة قبل توحيد »املركزي«.. وتغيير 
املحافظ وفق آلية االتفاق السياسي

وظيفة »املركزي« إدارة السياسة النقدية وليس اقتراح »إصالح اقتصادي«
أداء  أحمد  محمد  الدكتور  االقتصادي  الخبير  انتقد 
سياساته  حول  أسئلة  ثالثة  ووجه   ، المركزي  المصرف 
الحديث  واصفا  والتضخم،  النقد  إدارة  في  المصرفية 
بأنه  االقتصادي  اإلصالح  لبرنامج  المصرف  اقتراح  عن 

»مغالطة«.
التواصل  بموقع  حسابه  عبر  تدوينة  في  ــال،  وق
المصرف  إدارة  من  »أتوقع  »فيسبوك«  االجتماعي 
سوف  معينة  أسئلة  على  مباشرة  تــرد  أن  المركزي 
إدارة  تصدرها  التي  البيانات  إلــى  استنادا  أذكرها 

المصرف«. اإلحصاء في 
إلدارة  االستباقية  النقدية  »السياسات  عن  وتساءل 
كما  التضخم«،  مستويات  في  والتحكم  النقود،  عرض 
عن  المركزي  المصرف  »تخلي  أسباب  عن  استفسر 
والتعدي  النقدية  السياسات  إدارة  في  األساسي  دوره 
أن  يجب  التي  )المالية(  التنفيذية  االختصاصات  على 

مسئوليتها«. وعلى  الحكومة  بها  تقوم 
لألزمة  الخاطئ  التشخيص  هي  هنا  »المشكلة  وقال 
تهربا  أو  مقصودا  كان  إن  أعرف  )ال  ليبيا  في  النقدية 

خفية(«. استحقاقات  من 
النقدية  »األزمة  أن  الليبي  االقتصادي  الخبير  ورأى 
ثالث  بين  العالقة  من  استشفافها  يمكن  ليبيا  في 
الجمهور،  لــدى  عملة  وهــي  النقدي  للتدفق  قنوات 
لدى  وودائع  التجارية،  المصارف  صندوق  في  ونقدية 
تسبب  »العالقة  هذه  أن  موضحا  المركزي«،  المصرف 
نوبات  و  السيولة  مشاكل  إلي  تقود  التي  االختناقات 

االستثماري«. الهدر  و  التضخم 
لدى  الموجودة  العملة  بين  »الفرق  أن  إلى  وأشار 
أن  إلــى  يشير  المركزي  المصرف  ــع  وودائ الجمهور 
الفتا  المركزي«،  خــارج  وبقوة  يتجه  النقدي  التدفق 
المصرف  ودائع  تكون  أن  هو  السليم  »الوضع  أن  إلى 

المركزي أكثر من أو مساوية للعملة لدى الجمهور«.
السياسة  افتراضات  إلــى  أشــار  أخــرى،  جهة  من 
المركزي  المصرف  يحد  بأن  الكالسيكية  النقدية 
التجارية،  المصارف  مــن  إليه  النقود  تدفق  مــن 
النقود  انتقال  في  كبير  »تسارع  إلــى  نــوه  أنــه  إال 
المصرف  ــى  إل التجارية  الــمــصــارف  صناديق  مــن 
على  جسيمة  »انعكاسات  من  محذرا  المركزي«، 

الكلي«. االقتصاد  في  االستثمار  حركة 
التشريعية«،  »القيود  في  النظر  إعادة  إلى  ودعا 
لفتح  المؤهلة  الجهة  هو  المركزي  »المصرف  قائال: 

الحقيقي«. النقدي  اإلصالح  يكمن  وهنا  الموضوع، 
النظام  ــارج  خ  « السيولة  اســتــنــزاف  ــى  إل ونبه 
الجمهور  لدى  العملة  بين  الفرق  نتيجة  المصرفي 
أن  إلى  مشيرا  التجارية«،  المصارف  في  النقدية  و 

قليلة  فئات  فهناك  بالتساوي«،  موزع  غير  »الجمهور 
في  ينام  الجمهور  و»باقي  النقد  هذا  إليها  ينتقل 

شهريا«. دينار   200 لـ  انتظارا  الشارع 
وهو  الــثــروة،  توزيع  في  بالغ  »ســوء  إلــى  ولفت 
األخيرة«،  السنوات  في  حدته  وزادت  مستمر  اتجاه 
مسؤولية  يتحمل  المركزي  »المصرف  أن  وأوضــح 
عن  أسمع  »لم  وأضاف  الوضع«،  هذا  لعكس  أساسية 

الحالة«. هذه  حل  تستهدف  نقدية  قرارات  أي 
في  مــســؤولــيــن  حــديــث  أحــمــد  محمد  وانــتــقــد 
ــأن بــرنــامــج اإلصـــالح االقــتــصــادي هو  الــمــركــزي ب
بـ»المغالطة«،  ذلك  واصفا  المركزي  من  اقتراح 
الذي  سنينة  بو  محمد  د  االقتصادي  »المفكر  وقال 
اقتراح  صاحب  هو  المركزي  المصرف  ــا  إداري يتبع 

البرنامج«.
عندها،  التوقف  يجب  أخرى  مفارقة  عن  وتحدث 

اقتراح  وظيفته  من  ليس  المركزي  »المصرف  وقال 
السياسة  تنفيذ  مراقبة  بل  اقتصادي  إصالح  سياسة 
أن  على  ــرار  اإلصـ و  ــاء  »االدعـ وأضـــاف  ودعــمــهــا«. 
وظيفته  يعرض  ذلك  فإن  اقترحها  من  هو  المركزي 

تشريعية«. تساؤالت  و  شديد  خطر  إلى  المحايدة 
اإلصالح  سياسة  فشل  فرضية  حول  مثال  وضرب 
أمام  المسؤول  سيكون  »مــن  ــال  وق االقــتــصــادي، 
المسؤول  فإن  وبديهيا  »منطقيا  وأضاف  الشعب؟«، 
يعرض  ما  ولكن  التنفيذية(،  )السلطة  الحكومة  هو 

المسؤول«. هو  المركزي  المصرف  أن  هو  اآلن 
اجتماع  في  أكدوا  الرئاسي،  المجلس  أعضاء  كان 
اإلصــالح  برنامج  في  البدء  على  اإلثنين،  موسع، 
المالية  السياسات  تصحيح  عبر  والمالي،  االقتصادي 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  ودعــم  االقتصادية،  و 

الطبيعية. اإلنتاج  مستويات  الستعادة 
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4.84 مليار دينار تحويالت 
ملؤسسة النفط في النصف األول

 »مالية الوفاق«: لجنة خبراء ملراجعة 
أذونات الصرف مع »املركزي«

الوفاق  بحكومة  المالية  وزارة  شكلت 
أذونات  لمراجعة  خبراء  لجنة  الوطني، 
بالوزارة  الخزانة  إدارة  الصادرة عن  الصرف 
ليبيا  بمصرف  المختصة  اإلدارات  مع 
المفوض  أصدره  قرار  بحسب  المركزي، 

الثالثاء. بالوزارة أسامة حماد، 
الفريق  نشره  الذي  القرار  وبحسب 
أربع  تضم  اللجنة  فإن  للوزارة  اإلعالمي 
يوسف  هم:  للوزارة  تابعين  ماليين  خبراء 
أحمد  من  كل  وعضوية  رئيسا  صالح  علي 
الجديد  الطاهر  وعمر  أبوسنينة  سليم 
والشكري  الطيب  إمحمد  وإبراهيم 

المدهون. البوعيشي 

المتابعة  أعمال  اللجنة  وستتولى 
والمراجعة الصادرة عن إدارة الخزانة بوزارة 
المالية مع اإلدارات المختصة بمصرف ليبيا 
واألذونات  منها  المنفذ  وتحديد  المركزي، 
فنية  حلول  عن  والبحث  المعلقة  األخرى 
والتدقيق  المراجعة  وكذلك  لمعالجتها، 
هو  لما  ومطابقته  العام  اإليراد  لحساب 

الخزانة. إدارة  مثبت بسجالت 
وأعربت وزارة المالية عن أملها في تعاون 
المصرفية  واإلدارات  اللجنة  بين  مثمر 
مبدأ  لترسيخ  المركزي  بالمصرف  المختصة 
الشفافية واإلفصاح، مشيرة إلى أنها عاكفة 

للدولة. الختامية  الحسابات  إقفال  على 

الصديق  المركزي  المصرف  محافظ  بعث 
الكبير برسائل هامة في حواره المتلفز األخير، 
إذ اعتبر إن تغيير المحافظ يجب أن يتم وفق 
والذي  السياسي،  االتفاق  التي حددها  اآللية 
لم يتم تضمينه في اإلعالن الدستوري، حتى 

اآلن.
وطالب في الحوار الذي أجرته قناة »ليبيا 
خارجي  »مراجع  بتكليف  الجمعة  الوطنية« 
طرابلس  المصرفين،  أعمال  في  للتدقيق 
والبيضاء، وإجراء مراجعة شاملة، قبل توحيد 

المصرف المركزي«.
مجلس  انتخب  الماضي  ديسمبر  وفي 
للمصرف  محافظا  الشكري  محمد  النواب 

المركزي.
يتعرض  »المركزي«  أن  إلى  نبه  الكبير 
لمضايقات منذ عام 2011 حتى اليوم، مشيرا 
نافذين  أشخاص  من  الضغوط  هذه  أن  إلى 
في مجلسي النواب واألعلى للدولة وحكومة 

الوفاق وزادت حدتها في اآلونة األخيرة.
المصرف  محافظ  نفى  نفسه،  الوقت  في 
المركزي حدوث تمييز في توزيع االعتمادات 
الموقتة  الحكومة  إن  قائاًل،  المستندية، 
الموازنة  يعدان  المركزي  والمصرف 
االقتصاد  وزارة  تتولى  ثم  االستيرادية، 

توزيعها على الشركات.
الفساد  عن  »المركزي«  مسؤولية  ونفى 
»المنافذ  إن  قائاًل،  الواردة،  السلع  في 
أن  إلى  الفتًا  السلع«،  عن  المسؤولة  هي 
»المركزي هو من اكتشف موضوع الحاويات 
الفارغة، واألخرى المحملة بالرمال والطوب«، 
وقال »قدمنا قائمة إلى النائب العام بأسماء 
األشخاص وشركات االستيراد المخالفة والتي 
استوردت حاويات فارغة بعد فتح اعتمادات«.

السيولة  نقص  مشكلة  وبخصوص 

وظاهرة الطوابير أمام المصارف، قال الكبير، 
مؤلم  المصارف  أمام  الطوابير  منظر  إن 
نقص  مشكلة  في  السبب  مرجعا  وقاس، 
االنقسام  أولها  عوامل،  عدة  إلى  السيولة 
إلى  باإلضافة  األمني،  واالنفالت  السياسي 
اإلجراء الذي قام به ديوان المحاسبة بتجميد 
أن  مضيفًا  األعمال،  رجال  بعض  حسابات 
هناك كتائب مسلحة كانت تمر على المصارف 
الحسابات،  بيانات  على  الحصول  وتطلب 
والتي  للصكوك،  الموازية  السوق  عن  فضاًل 
سعر  في  وارتفاعا  السيولة  في  شحا  سببت 

الصرف، بحسب قوله.
االقتصادي  اإلصالح  إجراءات  وبخصوص 
تونس،  الجتماع  وفقا  تنفيذها،  المزمع 
االقتصادي  اإلصالح  إجراءات  الكبير  وصف 
وقال،  والضرورية«،  والقاسية  »المؤلمة  بـ 
يتعلق  فيما   ،2012 عام  منذ  بها  نادينا  إننا 
أجل  من  الخاص،  للقطاع  المناخ  بتهيئة 
على  اإلنفاق  وتقليل  الدخل،  مصادر  تنويع 
 66% المرتبات  نسبة  تبلغ  حيث  المرتبات، 
االقتصاد  أن  إلى  ولفت  اإلنفاق،  إجمالي  من 
غير الرسمي يستنفذ النقد األجنبي، دون أن 

يدفع رسوم.
ونسعى  جزئي،  الحالي  »اإلصالح  وتابع، 
إلى إجراء إصالح شامل بعد إجراء االنتخابات 
اإلصالح  وقرارات  موحدة،  حكومة  وتشكيل 
قمنا  وقد  الجاري،  الشهر  نهاية  ستصدر 
لدراسة  تونس،  اجتماع  بعد  لجان،  بتشكيل 

تخفيف آثار اإلصالح االقتصادي«.
قال  المحاسبة،  ديوان  تقرير  على  وردًا 
الختامي  إن»الحساب  »المركزي«:  محافظ 
 ،»2007 منذ  يعتمد  لم  الليبية  للدولة 
عائلة  أن»هناك  إلى  أخرى  جهة  من  وأشار 
وطنية  بأرقام  مرتبا   25 تتقاضى  ليبية 
دعمت  عربية  »دوال  أن  وأكد  مختلفة«. 
الموانئ  على  الجضران  إبراهيم  هجوم 
النفطية بمنطقة الهالل النفطي«، دون أن 

الدول. يسمي تلك 
وبيّن أن »حكومات الدول وليس مجلس 
األمن منعت توريد العملة الصعبة إلى ليبيا 
بعد عملية السطو المسلح على سيارة أموال 
المصرف في سرت«، ولفت إلى أن »حكومة 
2 مليار دوالر  جمهورية مصر سددت وديعة 

بالكامل لمصرف ليبيا المركزي«.

»الوضع السليم هو أن تكون ودائع المصرف 
المركزي أكثر من أو مساوية للعملة لدى 

الجمهور«

طرابلس–الوسط

القاهرة – الوسط

الوطني  الوفاق  بحكومة  المالية  وزارة  قدرت 
الوطنية  للمؤسسة  التحويالت  إجمالي  األحد 
الجاري  المالي  العام  من  األول  للنصف  للنفط 

4 مليارات و843 مليونًا و971 ألف دينار. بنحو 
إجمالي  أن  للوزارة  اإلعالمي  الفريق  وأوضح 
 623 والمهايا(  )المرتبات  األول  الباب  تحويالت 

مليونًا و971 ألف دينار.
الثاني  الباب  تحويالت  أن  إلى  وأشار 
أما  دينار،  مليار   1.1 العمومية(  )المصروفات 
مليون   500 التحول(  )مصروفات  الثالث  الباب 
ملياران  الدعم(  )مصروفات  الرابع  والباب  دينار، 

و2.27 مليون دينار.
الماضي  األسبوع  تعهدت  المالية  وزارة  كانت 
النتائج  عن  واإلعالن  الشفافية  مبدأ  بانتهاج 
الجيش  قرار  من  ساعات  بعد  بأول،  أواًل  المالية 

النفطية. الموانئ  فتح 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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علي  الدكتور  لالستثمار،  الليبية  المؤسسة  رئيس  بحث 
سبل  بيروني  جوزيبي  ليبيا  لدى  اإليطالي  والسفير  محمود، 

دعم االستثمارات الليبية في إيطاليا.
شراكة  خلق  سبل  األحد،  اجتماع  خالل  الجانبان،  وناقش 
حقيقية بين الشركات اإليطالية والمؤسسة الليبية لالستثمار 
للمساهمة في إنشاء واستكمال المشاريع الخدمية واإلنتاجية 

والبنية التحتية، حسب الصفحة الرسمية للمؤسسة.
من  العديد  لها  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  أن  يذكر 

المساهمات في الشركات اإليطالية الكبرى.

البنك اإلفريقي: احتياطي ليبيا من النقد األجنبي زاد 13 % في 2017 »الليبية لالستثمار« تبحث التعاون مع الشركات اإليطالية
لالستيراد  ــقــي  ــري اإلف الــبــنــك  كــشــف 
والتصدير أن االحتياطي النقدي األجنبي في 
 2017 في   %  13 عن  يزيد  بما  ارتفع  ليبيا 

بسبب انتعاش أسعار النفط واإلنتاج.
لعام  اإلفريقية  التجارة  لتقرير  ووفقا 
اإلفريقي  البنك  نــشــره  ــذي  الـ  ،2018
لالستيراد والتصدير، اليوم األربعاء، أدرجت 
عام  في  اإلفريقية  االقتصادات  ضمن  ليبيا 
في   6.3% بنسبة  نموا  سجلت  التي   2017

احتياطاتها من النقد األجنبي.
النفط  أسعار  »انتعاش  إن  التقرير  وقال 

بنحو  األجنبي  النقد  احتياطيات  زاد  واإلنتاج 
الجابون  في   %  22.1 و  ليبيا  في   %  13.1
قيد  الفترة  ــالل  خ نيجيريا  فــي   %  50 و 

االستعراض«
كما الحظ أن هذا األداء يكون أيضا بسبب 

زيادة تدفقات رؤوس األموال في المنطقة.
ووفًقا للوثيقة ، فقد بلغ احتياطي إفريقيا 
مليار   421.53 األجنبية  االحتياطات  من 
 396.3 من  ارتفاعا   ،  2017 عام  في  دوالر 
سجل  بعدما   .2016 عام  في  دوالر  مليار 

انكماش بحوالي 9.4 % في العام السابق

ووفقا لخبراء البنك ، فإن هذا األداء يرجع 
بشكل أساسي إلى االنتعاش المستدام في 
ارتفاع  إلى  أيضا  أدى  والذي   ، السلع  أسعار 
النفط  قطاع  يكون  حيث  التصدير،  عائدات 
مع   ، االنتعاش  لهذا  الرئيسي  المحرك  هو 
ما يقرب من 45 % من عائدات التصدير في 

القارة.
وتعتمد موازنة ليبيا على 95 بالمائة من 
النفط، لكن شهدت  مواردها، على مبيعات 
تراجعا حادا في ظل تزايد الصراع السياسي 

والعسكري خالل األسابيع األخيرة.

السعر بالدوالرنوع الخام

71.86برنت

66.83غرب تكساس

72.00دبي

71.09سلة أوبك

7151أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

2018 18 يوليو   * أسعار األربعاء 

<   صنع اهلل خالل تكريم الباهي 

<   حقل الشرارة النفطي

<  جانب من اجتماع رئيس هيئة االتصاالت مع شركات ومسؤولين بالقطاع

<   إحدي محطات الوقود في تونس

 تكريم الرئيس السابق 
للشركة الوطنية للحفر

انخفاض النفط وسط قفزة 
املخزونات األميركية

أدنى مستوى  الذهب في 
عام منذ 

المهندس  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  كرم 
الشركة  ادارة  للجنة  السابق  الرئيس  الثالثاء،  اهلل،  صنع  مصطفى 
الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط، ابراهيم الباهي، بمقر المؤسسة.

»تقدير  التكريم  هذا  أن  صحفي  بيان  في  المؤسسة،  وأوضحت 
المهني،  مشواره  طيلة  الباهي  بذلها  التي  الثمينة  للمجهودات 

واعترافا بدوره البارز في رئاسة لجنة إدارة الشركة في السابق«.
»تكريم  على  الحرص  إطار  في  يأتي  الحفل  هذا  أن  إلى  وأشارت 
بالذكرى  االحتفال  و  والغاز،  النفط  قطاع  في  الرائدة  الشخصيات 

الخمسين لتأسيس المؤسسة«

األميركي  النفط  معهد  ذكر  بعدما  النفط  أسعار  تراجعت 
األسبوع  ارتفعت  الخام  من  المتحدة  الواليات  مخزونات  أن 

بشدة. بانخفاضها  توقعات  متحدية  الماضي، 
برنت  مزيج  العالمي  القياس  لخام  اآلجلة  العقود  وهبطت 
وكانت  للبرميل.  دوالر   71.85 إلى   %0.4 يوازي  بما  سنتًا   31
بعد  الثالثاء  يوم  للبرميل  دوالر   72.16 إلى  سنتًا   32 ارتفعت 

أن بلغت في وقت سابق أدنى مستوى لها في ثالثة أشهر.
الوسيط  تكساس  غــرب  لخام  اآلجــلــة  العقود  وفــقــدت 
دوالر   67.72 إلــى   %0.5 يعادل  بما  سنتًا   36 األميركي 
الثالثاء  جلسة  في  التسوية  عند  سجلت  وكانت  للبرميل. 
عن  مبتعدة  للبرميل  دوالر   68.08 إلى  سنتان  قدره  ارتفاعًا 

أدنى مستوى لها في نحو شهر.
بعد  واألميركي  برنت  لخامي  اآلجلة  العقود  واستقرت 
ظهور  مع  الماضي  واألسبوع  اإلثنين  يوم  بشدة  انخفاضهما 
تراجعًا  المحللون  وتوقع  فنزويال،  في  اإلمــدادات  تعطل  أثر 
في  األميركية  المخزونات  في  برميل  مليون   3.6 ــدره  ق
عاد  اإلنتاج  زيادة  شبح  لكن  يوليو.   13 في  المنتهي  األسبوع 
الخام  أن مخزونات  األميركي  البترول  بعدما ذكر معهد  سريعًا 

410.7 مليون. نمت بـ629 ألف برميل إلى 

أمس  عام  في  مستوياتها  ألدنى  الذهب  أسعار  انخفضت 
عززت  أن  بعد  الــدوالر  فيه  ارتفع  الذي  الوقت  في  األربعاء، 
االتحادي،  االحتياطي  مجلس  لرئيس  االقتصادية  التوقعات 
المركزي  البنك  إن  تقول  التي  النظر  وجهات  باول،  جيروم 

الفائدة. األميركي يمضي على مسار زيادات مطردة ألسعار 
إلى   %0.2 الفورية  المعامالت  فــي  الــذهــب  وانخفض 
من  سابق  وقت  وفي  )األونصة(.  لألوقية  دوالر   1224.16
منتصف  منذ  مستوياته  أدنى  األصفر  المعدن  بلغ  الجلسة 
الذهب  وتراجع  لألوقية.  دوالر   1221.74 عند   2017 يوليو 
إلى   %0.2 أغسطس  تسليم  اآلجلة  األميركية  العقود  في 

1224.30 دوالر لألوقية.
ألعلى  وزاد  الثالثاء،  يوم  واسع  نطاق  على  الدوالر  وارتفع 
عن  باول  أعلن  أن  بعد  الين،  مقابل  أشهر  ستة  في  مستوى 
أسعار  ارتفاع  يدعم  ما  وعــادة  لالقتصاد.  متفائلة  توقعات 
يزيد  مما  لالرتفاع،  السندات  عوائد  ويدفع  الــدوالر  الفائدة 
العمالت  حائزي  على  األميركية  بالعملة  المقوم  الذهب  تكلفة 

األخرى وهو ما يقلص اإلقبال عليه.
في  الفضة  انخفضت  األخرى،  النفيسة  المعادن  بين  ومن 
بعد  لألوقية،  دوالر   15.47 إلى   %0.5 الفورية  المعامالت 
عند  الماضي  تموز  يوليو  منذ  مستوياتها  أدنى  المست  أن 
 807.50 إلى   %0.6 البالتين  وخسر  لألوقية.  دوالر   15.39
 804.75 عند  أسبوعين  في  مستوى  أقل  وبلغ  لألوقية  دوالر 

دوالر لألوقية في وقت سابق من الجلسة.

رغم عودة حركة التصدير في الموانئ

خطف العمال يقلص إنتاج »الشرارة« إلى 125 ألف برميل يوميا
سابق  إلــى  النفط  إنتاج  بعودة  ــال  اآلم تجدد  رغــم 
مستوياته بعد قرار الجيش عودة التصدير عبر الموانئ، 
حادث  أن  إال  الليبية،  الموانئ  عبر  التصدير  حركة  وبدء 
ليخفض  جاء  أكاكوس  شركة  موظفي  من  أربعة  خطف 
إلى  تراجع  إلى  الشرارة  حقل  إنتاج  ويقود  التفاؤل  سقف 

125 ألف برميل يوميًا.
مسلحة  مجموعة  خطفت  األمنية  األجهزة  وحسب 
السبت  ورومــانــي-  ليبيين  -ثالثة  مهندسين  أربعة 
جنوب  كلم   900( أوباري  منطقة  في  الشرارة  حقل  من 
عن  ــراج  اإلف الحقًا  أعلنت  المؤسسة  لكن  طرابلس(، 

مهندسين اثنين.
في  محطات  وأغلقت  أخلت  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
على  القاهرة  القوة  حالة  وأعلنت  الحادث،  بسبب  الحقل 
الزاوية  مصفاة  ميناء  من  الخام  النفط  شحن  عمليات 

النفطي.
مؤسسة  تأكيد  جاء  القرار،  هذا  توضيح  معرض  وفي 
اإلنتاج  تراجع  إلى  أدى  المحطات  بعض  إغالق  أن  النفط 
يكفي  ما  وهو  يوميًا،  برميل  ألف   125 إلى  الحقل  في 
بتوفير  يسمح  ال  ولكنه  الزاوية،  مصفاة  متطلبات  لتلبية 
الشرارة  حقل  إنتاج  أن  إلى  يشار  للتصدير.  فائض  أي 
ألف  و300   200 بين  استثنائية  غير  ظروف  في  يتراوح 

برميل يوميًا.
للطلب  الكاملة  األولوية  أن  رأت  النفط  لكن مؤسسة 
على  مشيرة  الراهن،  الوقت  في  الوقود  على  المحلي 
تحويل  إلى  اهلل،  المؤسسة، مصطفى صنع  رئيس  لسان 

اإلنتاج المتاح من حقل الشرارة إلى مصفاة الزاوية.
على  دائمًا  تبقى  الموظفين  »سالمة  اهلل:  صنع  وقال 
تقضي  قرارات  الحادث  هذا  بعد  واتخذنا  أولوياتنا،  رأس 

بإخالء وإجالء العاملين من عدد من محطات اإلنتاج«.
جنوب  في  القبائل  اإلثنين،  النفط،  مؤسسة  ودعت 
أحدهما  موظفيها  من  اثنين  عن  ــراج  اإلف إلــى  البالد 

روماني، خُطفا من حقل الشرارة السبت.
خطف  مــن  أيــام   10 بعد  الخطف  عملية  ووقــعــت 
كانوا  جنوبي  كوري  وآخر  فليبينيين  مهندسين  ثالثة 
الجنوب  في  أيضًا  الصناعي  النهر  منظومة  على  يعملون 
الصحراوي. ويأتي أيضًا بعد أسابيع من اإلفراج عن ثالثة 
حيث  البالد،  جنوب  في  أشهر  ثمانية  قبل  خُطفوا  أتراك 

شاركوا في بناء محطة أوباري الكهربائية.
أظهرها  أمل  بارقة  هناك  أن  إال  التراجع،  هذا  ورغم 
نفط  ناقلة  أمس  وصلت  إذ  التصدير،  عمليات  استئناف 
ألف برميل نفط، وهو ما   600 السدرة لشحن  إلى ميناء 

جاء بعد أسبوع من شحن الناقلة اليونانية »مارال هومر« 
األربعاء قبل  الحريقة  النفط من ميناء  مليون برميل من 
الماضي، وذلك بعد ساعات من قرار مؤسسة النفط رفع 

حالة القوة القاهرة عن موانئ الهالل النفطي.
عمليات  وبــدء  نفط  حقول  في  اإلنتاج  استئناف  ومع 
التصدير، أعلن مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق، 
أن إنتاج شركة الخليج العربي للنفط )أجوكو( من الخام بلغ 

ما يتراوح بين 150 ألفًا و180 ألف برميل يوميًا.
أعيد  الذي  الحريقة  ميناء  من  الخام  »أجوكو«  وتصدر 

التصدير  عمليات  توقف  بعد  الماضي  األسبوع  فتحه 
ألف   250 نحو  )أجوكو(،  شركة  إنتاج  وبلغ  أسبوعين، 
برميل يوميًا في وقت سابق من هذا العام. لكن اإلنتاج 

كان يتذبذب بسبب مشاكل في إمدادات الكهرباء.
على صعيد حركة االستكشافات والتنقيب، فقد أعلنت 
جديدتين  بئرين  حفر  عمليات  بدء  للنفط  مليتة  شركة 
متوقعة  البوري،  بحقل   »4 »المنصة  في  النفط  إلنتاج 
وتحسين  الحقل  إنتاج  زيادة  في  تسهم  إيجابية  نتائج 

الجودة والقيمة التصديرية لخام البوري.

يوميًا،  برميل  ألف   40 بنحو  البوري  حقل  إنتاج  ويقدر 
للنفط والغاز، وهو مشروع مشترك  وتديره شركة مليتة 
بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة »إيني« اإليطالية.

يبقى  النفط،  إنتاج  يالزم  الذي  الحظ  سوء  ووسط 
»إندبندنت«  جــريــدة  وصــف  حــول  منطقيًا  التساؤل 
»الملعونة«  الوحيدة  الدولة  هي  ليبيا  بأن  البريطانية 
حوضها  األزمات  تغادر  تكاد  ال  والتي  الغنية،  بمصادرها 
النفطي رغم امتالكها أعلى مخزونات النفط في أفريقيا، 

والعاشر في العالم.

طرابلس - الوسط
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خبراء يحذرون:

منظمة  مصداقية 
خطر في  التجارة 

ثروة  مصر تؤسس صندوق 
دوالر مليار   11 بقيمة  سياديًا 

التجارة  منظمة  وبقاء  مصداقية  أن  من  مستقلون  خبراء  حذر 
رئيسة  اقتصادات  قيام  مع  خطيرًا«  »تهديدًا  يواجهان  العالمية 

التجارية. للحماية  حواجز  بإقامة 
نزاع  وسط  »بيرتلسمان«  مؤسسة  عن  الصادر  التقرير  يأتي 
منه  يسلم  لم  المتحدة  والواليات  الصين  بين  متفاقم  تجاري 

شركاء تجاريون كبار آخرون، حسب وكالة »رويترز«.
يفرض  قد  أنه  من  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وحــذر 
 500 من  بأكثر  صينية  منتجات  على  رسومًا  المطاف  نهاية  في 
الواليات  استوردته  ما  إجمالي  تقريبًا  يعادل  ما  وهو  دوالر،  مليار 
واشنطن  تقول  ما  لمكافحة  الماضي،  العام  الصين  من  المتحدة 
كل  على  بالرد  الصين  وتعهدت  بكين،  من  تجارية  انتهاكات  إنه 

خطوة.
األعضاء  الدول  هويكمان،  برنارد  بقيادة  خبيرًا،   14 وطالب 
بالموافقة  دولة(   164 تضم  )التي  العالمية  التجارة  منظمة  في 
للتجارة  المشوهة  السياسات  لمعالجة  جديد  عمل  برنامج  على 
القواعد. القائم على  المتعدد األطراف  التجارة  والحفاظ على نظام 

العمل  بأساليب  التمسك  »سيؤدي  التقرير  في  الخبراء  وقال 
للمنظمة«. التدريجي  الزوال  إلى  الحالية 

منظمة  مصداقية  في  التآكل  من  »مزيد  تفادي  على  وحث 
األعضاء  ارتداد  منع  يشمل  »ذلك  أن  مضيفًا  العالمية«  التجارة 
واحــد،  طــرف  من  التجارية  الحماية  سياسات  استخدام  صــوب 

بفاعلية وكفاءة«. النزاعات  وضمان حل 
العالمية  التجارة  لمنظمة  العام  المدير  أزيفيدو  روبرتو  ورحب 

في بيان بالتقرير قائاًل إنه جاء »في الوقت المناسب جدًا«.

قررت الحكومة المصرية تأسيس صندوق للثروة السيادية برأسمال 
مرخص به 200 مليار جنيه )11 مليار دوالر(.

كان وزير قطاع األعمال العام السابق، خالد بدوي، قال في مارس إن 
مصر تدرس تأسيس صندوق ثروة سيادي إلدارة الشركات الحكومية 

التي تخطط إلدراجها في البورصة.
الخصخصة  برنامج  ذكر  على  األوسط  الشرق  أنباء  وكالة  تأت  ولم 
التنمية  في  المساهمة  إلى  الصندوق  »يهدف  قالت  لكنها  تحديدًا، 

االقتصادية المستدامة من خالل إدارة أمواله وأصوله«.
األنشطة  في  المشاركة  في  الحق  للصندوق  أن  الوكالة  وأضافت 
الشركات  تأسيس  ذلــك  في  بما  كافة،  واالستثمارية  االقتصادية 

واالستثمار في األدوات المالية وأدوات الدين األخرى في مصر والخارج.
أقره  الذي  الصندوق،  بتأسيس  الخاص  القانون  إن  الوكالة  وقالت 
البرلمان يوم اإلثنين، وافق على أن يبلغ رأس المال المصدر للصندوق 
المسمى »صندوق مصر« خمسة مليارات جنيه، »يسدد منه مليار جنيه 

من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس«.
اللجنة  عضو  عن  المصرية  االقتصادية  »البورصة«  جريدة  ونقلت 
االقتصادية بالبرلمان، عمرو الجوهري، قوله إن »الباقي من رأس المال 
المصدر للصندوق يسدد وفقًا لخطط االستثمار المقدمة منه خالل ثالث 

سنوات«.
ويسمح القانون  لرئيس الجمهورية بنقل ملكية أي من األصول غير 
المستغلة »إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة 

له بالكامل«.
كان البرلمان المصري وافق العام الماضي على قانون استثمار تأخر 

إقراره طوياًل لتبسيط ممارسة األعمال في مصر.

تونس احتياجات  من   %40 يغطي  الليبي  الوقود  تهريب 

االتصاالت..  شركات  ملجالس  القانونية  املدد  انتهاء 
التغيير أخرت  القطاع  أوضاع  والهيئة: 

قال رئيس الهيئة العامة لالتصاالت والمعلوماتية، 
سامي محمد الفنطازي، إن مجالس اإلدارات الحالية 

للشركات انتهت مدتها القانونية منذ فترة.
وأوضح، خالل اجتماع عقد أول من أمس بحضور 
رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة المكلف، 
شركة  إدارة  مجلس  ورئيس  أعضائها،  من  وعــدد 
ليبيانا، والمديرين العامين لشركات القطاع أن المادة 
سنوات  بـ3  قانونًا  تحدد  اإلدارة  لمجلس  القانونية 

بينما المجالس الحالية وصلت 5 سنوات.
كان  اإلدارات  مجالس  مدد  انتهاء  أن  إلى  ونوه 
إحدى المالحظات التي أشار إليها ديوان المحاسبة في 
يمر بها  التي  األوضاع  السنوي، وقال: »ربما  تقريره 
القطاع قد تكون حالت دون أن يتم هذا التغيير في 
إلى  الدولية  وقته وأشار مدير عام شركة االتصاالت 
أن الشركة ستدرس األسعار التي تقدمها للشركات 

وستعمل على تخفيض مناسب.
ولفت رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا ومديرها 
عليها  التعاقد  تم  التي  الربط  أن وسائط  إلى  العام 
مع شركتي هاتف ليبيا والجيل الجديد ستساعد في 
في  باإلسراع  الشركتين  مطالبًا  الخدمات،  تحسين 
الخدمة  توسيع  في  ألهميته  المشروع  هذا  تنفيذ 

ونوعيتها.
عليها  المتعاقد  المشاريع  توقف  إلى  ونــوه 

للحظر  نتيجة  الصينية  آي«  تى  »زد  شركة  مع 
آي(  تي  )زد  فرع شركة  مدير  واستدعاء  األميركي 

في ليبيا، يي شياو هان، ورفع الحظر.
مشاريعها  ستباشر  الشركة  أن  إلــى  ــوه  ون
لدراسة  االستعداد  إلى  الفتًا  األسبوع،  هذا  خالل 

الشركات،  لها  تعرضت  التي  الخسائر  تعويض 
هذا  على  رسمي  برد  الهيئة  رئيس  وسيوافى 
في  المستوى  رفيع  مسؤواًل  أن  وبيَّن  الموضوع، 
وآلية  الحظر  آثار  لمناقشة  ليبيا  سيزور  الشركة 

عالجه.

الوقود  أزمــة  لجنة  رئيس  كشف 
 %40 أن  الهجرسي،  ميالد  والغاز، 
من احتياج السوق المحلية التونسية 
الليبي  الوقود  من  تغطيته  يجرى 

المهرب.
بثته  فيديو  الهجرسي في  وأضاف 
التهريب  خسائر  أن  األحــد،  اللجنة، 
دوالر  مليار  بنحو  مسؤولون  قدرها 
تهريب  مكافحة  حملة  ــدأت  ب منذ 

الوقود.
الماضي  يوليو  في  أزمة  واندلعت 
التونسيين  بعض  إعاقة  خلفية  على 
تنقل  حركة  الحدودية  القرى  من 
للضغط  الليبيين،  المسافرين  ومرور 
على السلطات الليبية، والسماح لهم 
منفذ  عبر  المدعومة،  السلع  بتهريب 

رأس جدير.
والغاز  الــوقــود  ــة  أزم لجنة  كانت 
كبيرة  الحــتــجــاجــات  نــشــرت صـــورًا 
منع  بسبب  الطريق  إلغالق  وعمليات 
عمليات التهريب في مدينة بن قردان 
الليبية  السيارات  واحتجاز  التونسية 

للمقايضة عليها بفتح التهريب.
الشركة  نفت  ــر،  آخ صعيد  على 
تداوله  جــرى  ما  للكهرباء  العامة 
بقدرة  التونسي  الجنوب  إمداد  عن 
عبر خط  ميغاوات   280 تبلغ  إنتاجية 
وسائل  داعية  تطاوين،  الرويس- 

في  المصداقية  توخي  إلى  اإلعــالم 
نقل أخبارها.

أن  إلى  بيان  في  الشركة  وأشارت 
والتشويش  الفتنة  تثير  األخبار  »تلك 
أن  معتبرة  الــشــركــة«،  عمل  على 
بصلة  للحقيقة  تمت  ال  األنباء  »هذه 

وال يصدقها العقل والمنطق«.

تزال  ال  الليبية  المدن  أن  يذكر 
المتكرر  تعاني من استمرار االنقطاع 
برنامج  وفق  الكهربائي،  التيار  في 
الشركة  تنفذه  الــذي  األحمال  طرح 
ــروج  خ نتيجة  للكهرباء  الــعــامــة 
الخدمة  عن  اإلنتاج  وحــدات  بعض 
عن  فضاًل  الحرارة،  درجــات  وارتفاع 

في  تسببت  أخــرى  أمنية  مشكالت 
السطو  نتيجة عمليات  الشبكة  تضرر 
جراء  اإلمـــدادات  ووقــف  والسرقات، 
الالزمة  والغاز  الوقود  كميات  نقص 
عن  فضاًل  الكهربائي،  التيار  لتوليد 
مناطق  في  العسكرية  المواجهات 

االشتباكات.
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املرابطون األسياد ..وتلك كانت بداية )1 (

ما نحن بصدد روايته هنا لن نخضعه لتتابع الزمن؛ 
ومن أجل التوضيح، وكي ال تتداخل األحداث، 
سنعمل على اإلشارة بما يفيد عن تغير الزمن

سالم قنيبر

البداية غير ملزمــــة، وال تحديد لنهاية، والزمن بينهما تقترب فيه األحداث وقد تتداخل، وهو 
في معظمه متباعد.. المكان تجويف من األرض داخل البحر تحيط به بحيرات مالحة، أرض، 
وطى، نجع، قرية، ثم مرسى يحمل اسم أحد األولياء المرابطين الشيوخ، وكان في الخبر يجيء 
موقعه أول األسياد. من أرض المرابطين جاء قال أحد الرواة، من المغرب األقصى، ونسج له 

حكاية.
أبقته األيام من معالم تعريف،  أمّا ما  الحديثة؛  النشأة  الزمن يقترب من  وقيل غير ذلك؛ 

فهو ضريح فوق ربوة تطل على البحر، واسم ألحق به اإلبن غالبا، واألبناء في بعض األحيان.
بنغازي ....

وكان ولي آخر، فقيه شيخ، وقادمون جدد، من الغرب القريب حلوا بالمكان، وعرف حيهم، 
ـ محل إقامتهم ـ ونسب إلى شيخهم السيد المرابط. جامع وضريح ثم مقبرة، والحي جميعه 

أصبح يحمل اسم الولي المرابط.
تقاربت  ثم  الغرب،  بالد  ومن  المكان  حول  مما  الوافدين  بتكاثر  وتناثرت  األحياء  تعددت 
وتجاورت، لكل تجمع شيخ يحمل اسمه، ولي هلل صالح، جامع، أو زاوية مقبرة، وضريح.... سيدي 
سالم، سيدي سعيد، سيدي يونس وسيدي حسين، سيدي خريبيش، سيدي عبيد، سيدي داود؛ 
وأسياد آخرون كثر. وبلغ عدد أحياء البلدة المرسى اثني عشر، في تبيان قديم سابق ذكر عن 

ذلك المكان.
تتداخل  التوضيح، وكي ال  أجل  الزمن؛ ومن  لتتابع  روايته هنا لن نخضعه  ما نحن بصدد 

األحداث، سنعمل على اإلشارة بما يفيد عن تغير الزمن.
سفلة، حثالة، وفضالت بشر، أولئك هم عصابة اللصوص الذين سطوا على المنزل وعبثوا 

بمحتوياته. لم يتركوا فيه شيئا ذا قيمة ألهل الدار.
كانوا بسطاء ومساكين أيضا أهل تلك الدار التي سطا على محتوياتها اللصوص.

ربة  السيدة  باقتنائها  تفخر  التي كانت  الفخارية  األواني  . وحطموا   . فيها.  ما  ذهبوا بكل 
الدار. ـ عمل غير طيب يؤسف له.. لكنه وقع على كل حال، قال أحد الجيران.

نعم إنهم كذلك، سفلة، مجرمون وصفات قبيحة أخرى، أطلقها الجيران اآلخرون ولكن في 
تكتم وبحذر شديد.

السيدة التي تعرض منزلها للسطو أو االقتحام، كانت بحاجة إلى العون، لكن أحدا لم يكن 
ليمد لها يد عون. كانت تحب أوانيها الفخارية، تحافظ عليها وتداوم العناية بها، إنها قوام 

عدة ما تعده من األكل ألهل بيتها كل يوم.
ولم ينج البساط الصوفي المزخرف ذو األلوان الجميلة، كذلك الحصيرة من عبث اللصوص 

األوغاد.

وداعا...ركاب رحلة الخطوط الليبية رقم 302

ثمة بني الوجود والالوجود حتمًا منطقة وسطى، 
يفر إليها القلب عندما تضيق به سبل الكون

سعاد الوحيدي

ميليشيات عار الدولة
واأليديولوجية  السلطوية  أطيافها  بكل  الثورية  فبراير  حقبة 

والمجتمعية.
»الفساد  مفهومة  تبرز  الخلدوني  المقولي  السياق  في 
غنائمية  بنية  شكل  في  عــادة  العمران«  بخراب  المؤذن 
»المخزن«  والجُباة  وعسكره  الحاكم  من:  تتكون  تقليدية 
ومقدّمي الضرائب من أصحاب المهن والتجارات والخراج من 
»السيبة«.  والمستضعفين  المُستغلين،  الفالحات  أصحاب 
للمعهد  البحثي  المشروع  عن  الوسط  بوابة  أوردته  ما  لكن 
تبرز  نتائجه  سويسرا  في  والتنمية  الدولية  للدراسات  العالي 
 .2011 تغيير  بعد  ما  الليبية  للغنائمية  معقدّة  مواصفات 
بالميليشيات  الوقت  مع  صار  الليبي  الفاسد  المال  فمنعطف 
الحرب  اقتصاد  باقتدار  يدير  و  والسلم،  الحرب  قرار  يملك 
في  السيولة  نقص  أزمة  من  الميليشيات  فاستفادت  األهلية 
المصارف، والتالعب بسعرالدينار إزاء الدوالر وباتساع الفجوة 

بين سعر الصرف الرسمي والسعر في األسواق السوداء.
بل دفعت أزمة الصرف المجموعات المسلحة في طرابلس 
تنافست  إذ  البنكي،  القطاع  في  أعمق  بشكل  للتورط 
المصارف  على  السيطرة  على  الكبرى  األربــع  الميليشيات 
ترهيب  على  قدرتها  على  وتنافست  المختلفة،  وفروعها 
موظفي المصارف أو حمايتهم من اآلخرين، ألجل التربح من 

بطاقات االئتمان وعمليات إصدار خطاباتها.
مجموعات  بين  للصراع  إطارا  المنافسة  تلك  شكلت  كما 
التوترات  زيادة  ومع  الرئاسي.  للمجلس  ومعارضة  موالية 
على  للحصول  المصارف  سعت  العملة،  إلى  الوصول  حول 
وهنا  المال.  توزيع  إلدارة  المسلحة  المجموعات  من  حماية 
مباشر،  وغير  مباشر  بشكل  المسلحة،  المجموعات  تربحت 
بسبب عالقاتها الجديدة مع المصارف، إذ تدفع إدارة البنوك 
مصاريف شهرية للمجموعات المسلحة مقابل الحماية. وهي 
تحافظ  لكنها  الغاشمة،  القوة  بدافع  تتحرك  ال  ذلك  كل  في 
والمنفعة  التواطؤ  معقدة من  عبر شبكة  عملياتها  على سير 
في  األعمال  رجال  كبار  بعض  ويقوم  ــراه.  واإلك المتبادلة 
للوصول  بعينها  مسلحة  مجموعات  من  بالتقرب  طرابلس 

زرعت االنقسامية الليبية وحربها األهلية، بذور انهيار الدولة، 
2011 منتهيًا  1980 ـ  التي ساد نمطها الشّاذ في المجتمع 
السلطة.  رأس  من  فيه  والمُتحكم  المبرمج،  الفساد  إلى 
من  مالمحه  بعض  استعادة  تمّ  تراثا   2011 بعد  وأفرزت 
سالح  األساس  عنصره  الليبي  التاريخ  في  استثنائية  فترات 
مجموعات  بتداوله  تكوّنت  مشاعًا  فصار  األيدي  تداولته 
مسّلحة، وشبكات تهريب في كل شئ حوّلت الدولة الثورية 
البديلة عن الدكتاتورية إلى صدفة فارغة خالية من أي قدرة 
االقتصادي  االنهيار  لتالفي  إليها  بحاجة  هي  مؤسساتية 

االجتماعية. وتداعياتها  أزماته  ومعالجة 
الفوضى  لدولة  الوارثة  الهشّة  الدولة  تصبحُ  عندما 
الفرد  فإن  والمُعاقبة،  والمُراقبة  الضبط  أفعال  عن  عاجزة 
إلى  ويرتدُّ  والمؤسسات  القانون  في  الثقة  فقد  قد  يكون 
حالة ما قبل الدولة. وألن الطبيعة تأبى الفراغ، لذلك تظهر 
قوى بديلة عن الدولة تمارس السلطة وتحمي األفراد الذين 
يُحتازون في مجالها: وطبيعيَا في ليبيا كانت ستظهر العائلة 
من  المشروع  غير  الشكل  مواجهة  في  والقبيلة  والعشيرة 
وأمراء  الميليشيات  بمسمّى  العصابات  تمارسه  الذي  العنف 
والمُنحرفين  السكنية  األحياء  التهريب و«الحرابة« وبلطجية 

الذين يسيطرون على الطرق ووسائل النقل.
وتكمن خطورة هذا الوضع ليس فقط في أن هذه القوى 
الجديدة أصبحت تقوم بمهام الدولة: أي حماية حياة األفراد 
أو  )الثأر  الجناة حسب عُرفها  »األتباع« وأمالكهم، ومقاضاة 
الفدية( وأن الفرد بالتالي أصبح مُلزما بأن يدفع لها ضريبة 
مقابل خدماتها وأخيرا، يصبح الوالء لقوى »ما تحت الدولة« 
يعني  ما  وهو  للوطن،  وليس  الدولة،  فوق  صــارت  التي 
لها  وأصبحت  تسّلحت  قد  القوى  هذه  نجد  ما  سُرعان  أننا 
تحوّلت  ما  سرعان  والقبيلة.  والعشيرة  الحي  تتعدى  جيوش 
المهام  بعكس  الميليشيات«  إلى«دولة  الليبية  الحالة  في 
مادام  تنتهي  ال  التي  األهلية  الحرب  محتسّد  في  السالفة. 
حقبة  في  وترعرع  ولد  لوبي  وهو  يغذيها،  الفاسد  المال 
في  وتغوّل  الالحقة،  والكومبرادورية  االشتراكية،  سبتمبر 

أرباحهم في  استثمار جزء من  االئتمان، مقابل  إلى خطابات 
نفسها. المسلحة  المجموعات 

ونموذجها  ليبيا  في  السلطة  منظومة  في  لالنتباه  الالفت 
المسلحة  األربع  المجموعات  أن  العاصمة  في  اليوم  السائد 
للحكومة،  موالية  ليست  طرابلس  على  المسيطرة  الكبرى 
بل إن الحكومة خاضعة تحت رحمتها فحكومة الوفاق مجرد 
المسلحة  المجموعات  تمليها  وقراراتها  مزيفة،  واجهة 
القوى  بتشجيع  حظوتها  أخذت  والتي  بها.  تستعين  التي 
العاصمة تحت حماية  الرئاسي  المجلس  الدولية على دخول 
التفاوض بشكل جدي حول  مجموعات مسلحة مختارة، دون 
العوامل  وهذه  الجميع.  ترضي  مستدامة  أمنية  ترتيبات 
العاصمة.  داخل  المجموعات  تلك  نفوذ  توسع  في  ساهمت 
الغربية  والحكومات  المتحدة  لألمم  اتهامات  يوّجه  مما 
ولهذا  طرابلس،  في  القائم  الوضع  خلق  في  بالمساهمة 
تتحمل األمم المتحدة والغرب بعض مسؤولية ما يجري في 
عليها  حصلت  التي  والسلطة  النفوذ  ومسؤولية  طرابلس، 

األربع. المسلحة  المجموعات 
عار  صار  الــذي  الميليشاوي  العبث  إكراهات  على  بناًء 
المدفوع  الوطني،  الوفاق  حكومة  طلب  يأتي  الليبية  الدولة 
للقيام  فنية،  دولية  لجنة  بتشكيل  أميركية  ضغوط  من 
مصرف  وتعامالت  والمصروفات  اإليــرادات  كافة  بمراجعة 
وصف  الذي  والطلب  والبيضاء.  طرابلس  في  المركزي  ليبيا 
بدأ  الذي  األميركي  للمسعى  استكمااًل  يأتي  باالستعجالي 
الليبي في  2018 إلصالح االقتصاد  في مؤتمر تونس يونيو 
المصالح  تتمّكن  لكي  المالية،  المؤسسات  توحيد  خطوتين: 
واالرتقاء  الــالزم  الدعم  على  الحصول  من  األخــرى  الليبية 
الليبي  االقتصاد  وإصالح  للمواطنين،  المقدّمة  بالخدمات 
لصالح  التصويت  من  الليبيين  لتمكين  االستقرار  لدعم 

القادة الذين يأتمنونهم على موارد البالد.
المحتل  وعلى  ــدأت  ب الــدولــيــة  ـ  األميركية  المهمة 
الميليشاوي الليبي الفاّلق أن يضع عصاه على كاهله ويرحل 

باتجاه سراب الصحراء حيث تولد األوهام.

الدولة الهّشة الوارثة لدولة الفوضى عاجزة عن أفعال الضبط وامُلراقبة وامُلعاقبة

 دفعت أزمة الصرف املجموعات املسلحة في طرابلس للتورط بشكل أعمق
 في القطاع البنكي

نورالدين خليفة النمر

منصور رشيد الكيخيا شيخ قضايا االختفاء القسري

 محاوالت املبعوثني الكبار )7(
قبل أن أتحدث عن األيام التي قضاها منصور 
أنه  أرى  سفير،  بفندق  القاهرة  في  الكيخيا 
نظام  محاوالت  على  الضوء  إلقاء  المفيد  من 
العودة  إلى  استدراجه  إلى  الرامية  القذافي 
إلى ليبيا، وبمقدوركم أن تعتبروها استدراجًا 
عن  بالتخلي  إلقناعه  محاولة  أو  للحضور، 

موقفه المعارض والرجوع إلى أرض الوطن.
في تلك األثناء، وفي ظل النظام الجماهيري، 
كان القذافي يقول إن من حق أي مواطن أن 
ولكن  وينتقده  الجماهيري،  النظام  يعارض 
يجب أن تكون تلك المعارضة، وكذلك النقد، 
الشعب األساسي؛ أي من  المؤتمر  من داخل 
شخص  أي  إن  بقوله  متحججًا  ـ  ليبيا  داخل 
وينتقده  الجماهيري  النظام  يعارض  ليبي 
عميل  بل  معارضًا  يكون  ال  فهو  الخارج،  من 
محاربته  وجبت  وبالتالي  أجنبية،  لمخابرات 

ومطاردته ولو كان في القطب الشمالي!
لم تفهم المعارضة خطاب القذافي المنقول 
مباشرة إلى العالم، لم تعي جيدًا ماذا يقصد 
الضالة«؛  »الكالب  سيطارد  إنه  قال  عندما 
هكذا كان يسمى معارضيه، الذين لم ينتبهوا 
قتلها وهي  تعني  الضالة  الكالب  أن مطاردة 
غافلة! لقد أكد مطاردتهم وتصفيتهم جسديًا 
ولو كانوا في القطب الشمالي. المعارضة لم 
تدرك أن القذافي في حربه معهم لن يعترف 
بالحدود الدولية، وال بمساءلة السيادة فيها، 
بل سوف ينتهكها ويحقق بالفعل تصفيتهم: 
في  الشطيطي  بوزيد  صالح  اغتيال  تم  لقد 
أثينا، ومحمود نافع في لندن، والمهدوي في 
ذلك  إلى  وضف  روما،  في  والرتيمي  ألمانيا، 
أمريكا،  في  الزقلعي  فيصل  اغتيال  محاولة 
وعبدالحميد البكوش في القاهرة؛ لقد انتقينا 
هذه النخب كأمثلة فقط، ونتج من ذلك وصف 
ليبيا بالدولة الراعية لإلرهاب، وفتحت أبواب 
المرعبة:  العمليات  من  عدد  في  التحقيق 
قرية  فوق  األمريكية  أم(  )البان  تفجير طائرة 

)لوكربي( األسكتلندية، وبار برلين.
لقد أصبحت دولة ليبيا إرهابية، ومواطنوها 
العالم  إرهابيين، ونتج من ذلك سوء معاملة 
كله لحاملي الجوازات الليبية، ثم طبق حصارًا 
وال  القذافي  ال  يضعف  لم  ولكنه  طــويــاًل، 
بشكل  الليبي  المواطن  أرهق  ولكنه  نظامه، 
مخيف، إنه فقط، من دفع ثمنًا باهضًا ألخطاء 

وتهور القذافي.
أي  جعلت  ــة  درج بالنظام  العبث  وصــل 
مواطن يريد أن يقوم برحلة سياحية على نفقة 
ويعرض  أمني،  مسؤول  من  يقترب  الدولة، 
عليه قدرته على إقناع بعض من معارفه، ممن 
التخلي عنها والعودة  التحقوا بالمعارضة من 
به إلى أرض الوطن. فلم تبخل األجهزة عليه 
ال بالنقد األجنبي، وال بتذاكر السفر، مع حزمة 
من جوازات سفر ليبية مختومة وغير مكتوبة 
كثير  ليبيا.  إلى  بالعودة  يقنعه  لمن  لمنحها 
من الناس قاموا بمثل هذه الرحالت وتسلموا 
له  واحد  معارض  معهم  يعد  ولم  نفقاتها، 
وزنه، أو معروف، وخير مثال على ذلك ما حدث 

مع عبدالسالم بالتمر.
ولكن في الوقت نفسه، اتبع نظام القذافي 
رجال  من  بعض  تكليف  وهو  جديدًا،  تكتيكًا 
في  المعارضة  رموز  ببعض  باالتصال  الدولة 
الخارج ومحاولة إقناعهم بالعودة إلى الوطن، 
من  باالنسحاب  إقناعهم  األدنى  الحد  في  أو 
المعارضة. من أبرز رجال النظام الذين كلفوا 
الضمانات  وتقديم  بالمعارضين  باالتصال 
كافة ألمنهم الشخصي منهم: العقيد يونس 
والعميد  الغزالي،  أحمد  العميد  بلقاسم، 
قويدر،  عمر  والعقيد  الشايبي،  عبدالرحمن 
قرقوم،  عــاشــور  والسفير  النايض،  وعلى 
ويظل  الطلحي،  عــزوز  اهلل  جاد  والمهندس 
هؤالء  الــدم.  ــذاف  ق أحمد  العقيد  أبــرزهــم 
بهذا  كلفوا  لمن  محترم  نموذج  الواقع  في 
بعض  بإقناع  بعضهم  نجح  وقد  الموضوع، 
على  المحسوبين  أو  الحقيقيين،  المعارضين 

المعارضة ظلمًا.
المعارضين  أبــرز  الكيخيا  منصور  ويظل 
القذافي مساحة واسعة من  أفرد لهم  الذين 
قرقوم،  عاشور  إليه  ذهب  فلقد  االتصاالت، 
مقابلته  من  وتمكن  بلجراد،  في  ليبيا  سفير 
الرجوع  عليه  وعــرض  باريس،  في  مرتين 
أن  إاّل  األمنية،  الضمانات  كامل  مع  ليبيا  إلى 
تتحقق  أن  يتعين  أشياء  عدة  اشترط  منصور 
ثكناتهم،  إلى  العسكر  يرجع  أن  وهي  أواًل: 
يعد  وأن  الشعب  يعرف بسلطة  ما  يلغي  وأن 
دستورًا حقيقيًا للوطن بداًل عن االختفاء وراء 
تقام  وأن  المجتمع«،  شريعة  »القرآن  شعار: 
ومنه  للنواب،  مجلسًا  تفرز  عامة  انتخابات 

النتخابات  الدعوة  ثم  وطنية،  حكومة  تنبثق 
يسود  وأن  للجمهورية،  لرئيس  مباشرة 
الفكر والرأي  القانون مع ضمان حريات  حكم 
الشعب  حقوق  انتهاكات  وتنتهي  والمعتقد، 
والزج بهم في السجون والمعتقالت لسنوات 
يكون  وأن  محكمة،  حكم  دون  من  طويلة 

الجميع شركاء في الحكم واإلدارة.
شــروط  الكيخيا  منصور  ــروط  ش كانت 
عالمية  نظرية  وضع  والقذافي  حالم،  إنسان 
للتاريخ.  المحركة  العوامل  فيها  حدد  ثالثة 
الرأسمالية  بين  تأتي  ثالثة  رؤية  له  أصبحت 
والماركسية، واستحدث نظرية سلطة الشعب 
المتمثلة في لجان ومؤتمرات شعبية أساسية 
ثم  العام.  الشعب  مؤتمر  في  كلها  تنتهي 
اللجان  هي  إرشادية  رقابية  جهة  استحدث 
السياسية  نظريته  تكتمل  بحيث  الثورية 
دون  للثورة  قائدًا  وأصبح  الدولة،  قيادة  في 
يدير  فالشعب  إدارية،  أو  تنفيذية  صالحيات 
الشعبية، بلجان  شؤونه من خالل مؤسساته 
وضع  رجل  تقرر!!  شعبية  ومؤتمرات  تنفذ 
هو  فهل  بلده،  في  الشمولي  النظام  نظرية 
من  غيره  أو  الكيخيا،  منصور  إلى  حاجة  في 
كالقذافي  ثائر  رجل  أي  إن  المعارضة؟  رجال 
كمنصور  رومانسي  بسياسي  يفعل  ــاذا  م
الموضوعي  بالحوار  يؤمن  الــذي  الكيخيا؛ 
السلمي  بالتبادل  والقيام  اآلراء  وتبادل  الحر، 
منظور  من  األمور  يرى  رجل  وبين  للسلطة 
ثوري متطرف يفوق النظرية الديكتاتورية في 

إدارة الدولة.
لقد وصل إلى منصور عدد من المبعوثين، 
في  ليبيا  سفير  قرقوم  عاشور  أسلفت،  كما 
بلجراد زاره مرتين في باريس. لم يتغير حديث 
منصور؛ بمنطق رجل دولة يرى األمور بمنظور 
ال يقترب من أي مسافة مع رؤية القذافي، الذي 
الفاتح  أصبح يدرك خطورة منصور على ثورة 
بدعوته لفصائل المعارضة بالتوحد، وتنسيق 
واستبداله.  القذافي  نظام  لمقاومة  الجهود 
هذه هي خطورة منصور على نظام القذافي، 
كيان  في  الليبيين  جهود  يوحد  أن  وهــي 
الخارجية  عالقاتهم  واستثمار  واحد،  معارض 
نظام  ضد  كله  الغرب  ونظامه.  القذافي  ضد 
القذافي.. والغرب نجح في توجيه القذافي نحو 
أفريقيا؛ ال فرق عندهم بين االتحاد األفريقي، 

أو الواليات المتحدة األفريقية. المهم لديهم 
ويضخ  أفريقيا  بتنمية  القذافي  يلتزم  أن 
وجعل  فيها،  كاستثمارات  الضخمة  أمواله 
هو  طالما  له،  تابعين  كافة  أفريقيا  رؤســاء 
يعفيهم  وبالتالي  ذممهم،  شراء  على  قادر 
مستعمراتهم  تجاه  األخالقية  التزاماتهم  من 

السابقة، ومنع تواجد المعارضة فيها.
لم تدرك المعارضة أن طموح القذافي كان 
على  أممي  رجل  فهو  ليبيا،  حدود  من  أكبر 
سكنيًا  حيًا  له  تمثل  وليبيا  العالم،  مستوى 
فقط، وهو يسعى لجعل سرت عاصمة لليبيا، 
لالتحاد  الجديد  المقر  تكون  أن  يسعى  كما 
األفريقي واألمم المتحدة، طموحاته الضخمة 
ومع  المعارضة  مع  تفاهمات  أية  معها  تلغي 
فعاًل في  يدور  ما كان  أحد  يفهم  لم  منصور. 

ذهن القذافي.
موقف  تليين  قرقوم  عاشور  يستطع  لم 
بين  مشتركة  نقاط  أية  يجد  ولم  منصور، 
قابل  ثم  الحوار.  مواصلة  أجل  من  الرجلين 
الطلحي منصور في  المهندس جاد اهلل عزوز 
باريس، ثم قدم حصيلة اللقاء بينهما مباشرة 
إلى القيادة، دون توضيح ماذا حدث بينه وبين 
وهو  الدم،  قذاف  أحمد  قابل  وأخيرًا  منصور، 
أجرأ مبعوث للقذافي ألنه كان يعبر عن نفسه 
بشكل مستقل عن القذافي في أحيان كثيرة؛ 
لقد قابل منصور في الجزائر بوساطة جزائرية، 
ثم قابله ثانية في جنيف، وثالثة في باريس، 
ولكن موقف منصور ظل كما هو في السابق. 
بين  المسافة  لتقريب  العرب  األخوة  وتوسط 
الرجلين، ولكنها لم تأت بجديد وبقى الموقف 

بينهما كما هو عليه.
طرابلس  فــي  تــقــرر  النقطة  ــذه  ه عند 
ثمن  بأي  ليبيا،  إلى  منصور  إحضار  ضــرورة 
وتحت الظروف كلها. كانت هناك لجنة أمنية 
مجلس  عضو  برئاسة  ليلة  كل  تجتمع  عليا 
ويحضرها  الحميدي،  الخويلدي  الثورة  قيادة 
عبدالسالم الزادمة، عبداهلل السنوسي، سعيد 
خالد  التهامي  الهنشيري،  عزالدين  راشــد، 
إسماعيل  كوسا،  موسى  البشاري،  إبراهيم 
في  كان  إن  أحدهم  يغيب  أحيانًا  الكرامي، 
غير  االجتماعات  هذه  وتتواصل  أخرى.  مهمة 
أن قرارها ال يدخل مرحلة التنفيذ إاّل باالعتماد 

المباشر من القذافي نفسه.

 لم تفهم املعارضة خطاب القذافي املنقول مباشرة إلى العالم، لم تعي جيدًا ماذا يقصد 
عندما قال إنه سيطارد »الكالب الضالة«

 وصل العبث بالنظام درجة جعلت أي مواطن يريد أن يقوم برحلة سياحية على نفقة الدولة، 
يقترب من مسؤول أمني

مافتئ اإلحساس بالولوج لمعراج كوني يراودني كلما أخذت طريقي نحو شباك الجوازات عبر 
ممر »المواطنون« عند عودتي لطرابلس، أو عند مغادرتي لها. حيث ما انفك القلب يخفق كل 
مرة بوله عجائبي تجاه تلك العبارة، وكأن كلمة »مواطن« تحمل روحًا نابضًا يجتاح الكيان. 
ما  إذا  الطفولية،  البهجة  انتزاعي من هذه  البعض  يحاول  عندما  مقلق  ألم  يعتصرني  وكان 
اعتقدوا )وفق مالمحي صعبة التمييز(، بأنني لست ليبية. ويسعون لتوجيهي للممر اآلخر... 
)ممر األجانب(، الذي انحفر في ذاكرة التيه كوجع فجائعي. في ذلك األربعاء )27 يونيو 2018( 

كنت أتشبت ببطاقة الصعود على متن رحلة الخطوط الليبية رقم 302 باتجاه تونس.
)هذه التي وددت لو تقودني حتى الصين حيث أقصد(. لكن ذاك بات دون اإلمكان اآلونة، 
الدولي، وجعلوا من »األمن« مفردة  العاصمة  السالح؛ األشقاء/األعداء، مطار  رفاق  وقد دمر 
غير قابلة للتطبيق على مطارات بالدي. بينما انفلت الخاطر يتأمل »ممر األجانب« ككل مرة، 
بحسرة ال يفهمها إال من فقد الوطن لزمن قاهر... ممر موحش ومجعد الوجه، يجعل القلب 
يتمزق وحدًة وصقيعًا... )كم كنت أكره ممرات األجانب، ومن يفتقد الوطن ثالثين عامًا ال أبا 
لك يكلم(. عندما تدفق كسيل جارف من حيث ال أدري جمع من المرحلين، )الترحيل مفردة 

تطلق على إجبار األجانب غير الحاصلين على تصريح إقامة، أو عبور على مغادرة البالد(.
يحمل  منهم  كل  كان  وجع.  سرداب  في  ُيقحم  كمن  الغرباء،  ممر  يملؤون  أخذوا  والذين 
كيسًا من »البالستيك« ال غير، تكومت أغراضه بداخله؛ وكأن العمر ُاختصر في تلك الصُرة. 
وبمالمح مكفهرة، مرتبكة، عاجزة عن التعبير، وأجساد أرهقها الترقب وعصف االنتظار، أخذوا 
يتقدمون نحو شباك الجوازات الواحد تلو اآلخر، وفي اليد ورقة »يتيمة«، تحمل أختام الترحيل.
القلب عندما تضيق به سبل  إليها  الوجود والالوجود حتمًا منطقة وسطى، يفر  ثمة بين 
هنالك  بالمنطقتين.  عالقتها  بشأن  تحتار  عندما  نحوها  اإلبحار  الجسد  ذرات  وتختار  الكون، 
يصعب  جنائزي  وجع  إكتسحني  وقد  غبار.  ذرة  من  أخف  وأصبحتُ  كياني،  تبدد  يبدو  فيما 
)حادة  تداخلت حدودهما  وحاضر  ماضي  في  بأوجاعي  وانزلقت  الحروف.  في حدود  إختصاره 
األطراف(، ووددت لو انتقلت إلى ذلك الممر »اآلخر«؛ ممر الغرباء. ألحضن أوجاعهم، وأقبل 
المزري  التخاذل  لهذا  أجلدها  أو  لنفسي،  أعتذر  منهم...  لكل  أعتذر  لهم...  وأعتذر  رؤوسهم 
أمام أحزان هؤالء. لكنني لم أتحرك، ولم أقاوم دموعًا منهمرة بللت أطرافي، وتساقطت على 
األرض. ولم تعد عيناي تنتميان لرأسي، وقد تحررت مني، وتصرفت في مخزون الوجع أمام 
أبكي، وقد تحجرت  لماذا  لم يفهم من كان حولي في ممر »المواطنون«،  التخاذل.  خطيئة 
حياة  اختصار  أن  كيف  لهم  أشرح  أن  يمكن  تعبير  بأي  أعرف  ولم  اآلخر.  الممر  على  حدقتاي 
بحق  ذاتها  اإلنسانية  ارتكبتها  جريمة  الغربة  وأن  كوني.  وجع  هو  بائس  كيس  في  إنسان 

البشر، وأن عابر السبيل المخدول هو تجسد مريع لتقرح الوجود.
على أنه رغم كل هذا التعاطف، واالنسحاق المعنوي، إال إنني لم أتمكن من القفز إليهم، 
كانوا في منطقة »محرمة« تفصلهم عن المناطق »الحرة«!.. هم في منطقة العبث الوجودي 
ال  بتهمة  »الترحيل«،  مرحلة  في  بعد، هم  هناك  وليسوا  هنا  ليسوا  لالمنتٍم. حيث هم  تلك 
الباردة  الليالي  وصقيع  الطرقات  وعصف  الرمال  بحار  خوض  وكأن  »هجرتهم«،...  شرعية 
الموحشة في طريقهم نحو »فردوس« مدن الشمال، يسحب عنهم صفة االنتماء إلى األرض، 
ويجعل منهم مخلوقات من كواكب أخرى، يتوجب عليهم العودة إليها )إلى من حيث أتوا ...(.
هذه المنطقة أخذتهم عن األنظار إلى حيث ال أدري!.. بينما أخذتني خطاي المتألمة إلى 
رقم  المقعد  على  تهالك جسدي  حيث  تونس.  إلى  المتجهة  الليبية  الجوية  الخطوط  طائرة 
١٤/ممر، في منتصف الطائرة تقريبا، )بالدرجة السياحية حيث يجلس بسطاء القوم(. هنالك 
سيمنحني القدر فرصة غير متوقعة للقاء بهوالء المرحلين. والذين أخذوا يصعدون للطائرة، 
بعد تكامل صعود الركاب »غير المرحلين« على متنها، ليأخذوا أماكنهم تحت حراسة مشددة 
الركاب(  دهشة  )أمام  أحضنهم  وأخذت  الستقبالهم،  بالوقوف  فسارعت  الخلفي.  الركن  في 
سيراليون،  من  أنهم  لي  )قالوا  واحــدًا.....  واحدًا  لهم  وأعتذر  معهم،  وأبكي  واحدًا،  واحدًا 
وأنهم يعودون للديار. ألنه لم يبق لهم خيار آخر(. وكنت أقول لهم )عذرًا..لقد خذلناكم(. ثم 
انقطع الوصال بيننا. كان يجب أن يبقوا في الركن الخلفي، وكان يجب أن يهبط ركاب الركن 

األمامي في محطة تونس دون تباطؤ.
في بكين قرأت الخبر بشأنهم في الصحف الليبية: بأن )جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 
قام بتنظيم عودة سبعة وعشرين مهاجرا غير شرعي من دولة سيراليون، من المستهدفين 
بالدهم  إلى  للهجرة  الدولية  المنظمة  عليه  باالشراف  تقوم  الذي  الطوعية  العودة  من 
»جوًا«..(، الخبر الذي أريد أن أضيف إليه هنا ما سقط: لقد رحلوا جوًا، وقهرًا ووجعًا وانسحاقًا. 
لقد رحلوا على جناح من اليأس وانكسار األمل. ولكن كما اختصر بابلو نيرودا األمر، مع ذلك 
لن يموتوا. ألنه ) يموت بطيًئا مَن ال يسافر، من ال يقرأ، .. يموت بطيًئا من يهدر كرامته، من 
يصبح عبدًا للعادة بسلوكه الطريق نفسه كل يوم. يموت بطيئا من يتجنّب الشغف ودوّامة 
انفعاالته، تلك التي تُعيد النور إلى العيون وتداوي القلوب المجروحة(. وهوالء جذفوا بعنف 
يموت  إنه  أضيف:  ذلك  مع  والمحاولة.  الحراك  في  للحياة  وانتصروا  مميت،  تيار  كل  عكس 
بصبر  الوجع  تسلق  سبيل(،  )عابر  منهم،  الجناح  مكسور  مهاجر  دمعة  يمسح  ال  من  بطيًئا 

القديسين، لتعانق أنظاره نور اهلل في كل مكان.

محمد المهدي الفرجاني



رأي

 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
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محمد عقيلة العمامي

شباب على طول الطريق

محنة أمة )4(
فسنجد  اآلن،  بيننا  يحدث  فيما  تمعنا  إذا 
دولنا  انطالق  كبلت  التي  العناصر  أن 
التي  العناصر  نفس  هــي  الــغــد  نحو 
اإلسالمية  الحضارة  تقويض  إلى  أدت 
االستبداد  أســرى  زلنا  ال  ماضيها،  في 
ــي  ــوج ــدول الــســيــاســي واالنـــغـــالق اإلي
أصابت  آفات  وهذه  الفكرية،  والدغمائية 
عثمان  دم  سال  أن  منذ  اإلسالمية  األمة 
على  بالحكم  لالستبداد  التأسيس  مخلفا 
يد معاوية، وانتهاء بعصر الجمود الفكري 

نتيجة الحجر »اإلكليريكي« على الفكر.
القرن  في  المسلم  العقل  ويتكلس 
ويرى  الفهم...  في  عجز  عن  العشرين... 
أمم  وكأن  لالرتقاء،  سببا  للدين  العودة 
ويغيب  دينها،  عن  ارتــدت  قد  اإلســالم 
االرتقاء  أن  من  الكواكبي  أدركه  ما  عنه 
للدين  ــعــودة  ال فــي  سبب  والــحــضــارة 
يدرك  ولم  العكس.  وليس  والفضيلة 
الزمن  أن  ويظنون  الزمن،  جدلية  هؤالء 
تتطابق  العصور  وأن  يتقدم،  ال  ثابت 

في  اهلل  سنة  أن  متناسيين  تتطور،  وال 
األرض هي الحركة، فلم تتوقف الرساالت 
محمد  على  الوحي  بنزول  إال  السماوية 
صلى اهلل عليه وسلم، ولو كانت العصور 
لتجديد  حاجة  هناك  كان  لما  تتطابق 
األديان، وكانت البشرية اكتفت بما أنزله 

اهلل على آدم عليه السالم.
في  المسلم  العقل  يتماهى  كما 
اكتسبها  التي  القدسية  على  االنغالق 
والسلف،  التراثية  والنصوص  التاريخ 
معا  والمضحك  المبكي  من  أنه  لدرجة 
أن تقرأ في بعض كتب التاريخ اإلسالمي 
قتل  عنه(  اهلل  ــي  )رض فــالن  سيدنا  أن 
وهــذا...  عنه(،  اهلل  )رضــي  عالن  سيدنا 
باإلضافة على أنه دليل وحجة دامغة على 
يدعي  كما  خلف  عن  سلف  أفضلية  عدم 
البعض فالكل يقتل الكل... هو أيضا من 
العقل  المسؤول،  العقل  غياب  مؤشرات 
مسألة  من  واضحا  موقفا  يتخذ  ال  الذي 
العقلية  ناصبت  وقد  والخطأ.  الصواب 

العقل  في  ورأت  للعقل،  العداء  التقليدية 
للعقل  عدائها  في  ورأت  للدين،  عــدوًا 
حارسا لهذا الدين. كذلك تميزت بالعقل 
كل  تجريم  على  عملت  لذلك  الدغمائي، 
التاريخ  في  واألمثلة  أراءهــا،  يخالف  من 
العقل  هذا  التقى  وقد  كثيرة.  اإلسالمي 
التي  السياسية  السلطة  مع  الدغمائي 
رأت فيه سياجا يحميها ويبرر استبدادها، 
لذلك فشعوبنا عاشت وتعيش في قبضة 

هذا االستبداد داخل هذا السياج.
عبارة  مع  القارئ  تفاعل  كيف  أعلم  ال 
محمد إقبال الصادمة التي ابتدأ بها هذا 
المقال، إن تصريحه هذا فيه اختصار لكل 
األزمة التي تمر بها شعوبنا، إنه باختصار 
ما  فهم  على  قادرين  عدنا  ما  إننا  يقول 
على  القدرة  فقدنا  ألننا  حولنا،  يجرى 
اإلنتاج الفكري، فقصور لغاتنا في التعبير 
بسبب  تواجهنا...  التي  اإلشكاليات  عن 
الشلل  قمة  هو  الحضارة...  عن  غيابنا 
في  فتسبب  أمتنا  به  ابتلت  الذي  الفكري 

األزمات التي تعاني منها شعوبنا.
أن  ــد  أج الشخصي  المستوى  على 
السؤال ما كان يجب أن يطرح أصال، إذ ال 
لثنائية »نحن وهم« معنى، ذلك أن  أجد 
ال  اهلل  إلى  والدعوة  دعوة،  دين  اإلسالم 
اآلخر،  عن  معزول  محيط  قيام  تستوجب 
التكامل  الحياة  واحد واألصل في  فالبشر 
لقوله  مصداقا  القتال  وليس  البشر  بين 
خََلْقنَاُكم  ِإنَّا  النَّاسُ  َأيُّهَا  }يَا  تعالى: 
شُعُوبًا  وَجَعَْلنَاُكمْ  وَُأنَثى  َذَكٍر  ن  مِّ
عِندَ  َأْكرَمَُكمْ  ِإنَّ  لِتَعَارَُفوا  وََقبَائَِل 
محيط  في  تتم  ال  الدعوة  َأتَْقاُكمْ{.  اهللَّ 
وال  المحبة،  بساتين  في  بل  الكراهية 
الرحمة،  بجسور  بل  العداوة  بسور  تسور 
وإني أرى أن هذا الزمن قد ابتلي بفريضة 
فريضة  وهــي  غائبة  أنها  على  ســوق 
قسرا  غيبت  فريضة  عن  عوضا  الجهاد 
تكونت  وبالتالي  الدعوة،  فريضة  وهي 

هذه الثنائية الغريبة عن الدين.
واهلل من وراء القصد.

 إننا ال نحصى سنوات عمر الرجل إاّل أذا لم يعد لديه ما يحصى غيرها

على )العقالء( أن يتخلوا عن بعض سلوكياتهم وعاداتهم كلما تقدم بهم العمر

يتماهى العقل املسلم في االنغالق على القدسية التي اكتسبها التاريخ والنصوص التراثية والسلف

اإلسالم دين دعوة، والدعوة إلى الله ال تستوجب قيام محيط معزول عن اآلخر

تجرثم.. تحوصل وكمون

فى مقاربة مع عالم اإلنسان يبدو لي أن هناك 
عالقة بني التجرثم والتحوصل والسلوك 

اإلنساني

عمر أبو القاسم الككلي

صالح الحاراتي

انقسم اإلسالم منذ فترة مبكرة، إلى ثالث طوائف دينية كبرى، هي، حسب الحجم واالتساع، 
اإلباضية. اآلن في  المتمثلة  والخوارج  الشيعة  السنة، 

دينية،  كطوائف  البداية  في  تنشأ  لم  تحديدا،  والخوارج  الشيعة  الطوائف،  هذه  لكن 
سياسي  حزب  أو  سياسية،  فرقة  أول  الخوارج  ويعد  سياسية.  أحزاب  أو  كفرق،  نشأت  وإنما 
بالتحكيم  رضي  عندما  طالب  أبي  بن  علي  عن  ]خرجوا[  انشقوا  إذ  اإلسالمي.  التاريخ  في 
ذلك  في  وكانت حجتهم  أبي سفيان.  بن  معاوية  الخالفة  على  ومنازعه  وبين خصمه  بينه 
أن رضاءه باللجوء إلى التحكيم اعتراف منه بعدم جدارته وأحقيته بالخالفة وأنه يقف منها 
يحمل  حينها  متقدما  سياسيا  طرحا  تمثل  الخوارج  وكانت  المساواة.  قدم  على  خصمه  مع 
قبل  من  اختياره  يتم  أن  ينبغي  الخليفة  أن  يرون  كانوا  إذ  واضحة.  ديموقراطية  مباديء 
ما  أصال  عربي  غير  يكون  أن  يمكن  بل  قريش،  من  يكون  أن  وليس ضروريا  األمة  مجمل 
دام حائزا على الصفات المطلوب توفرها في الخليفة المسلم، وأنه يجوز لألمة سحب الثقة 

منه والخروج عليه إذا جار وحاد عن الحق.
يعرفون  تلقائيا،  علي،  أتباع  صار  سياسي،  حزب  أو  سياسية،  كفرقة  الخوارج  بظهور 
والحسين، وكانوا  الحسن  وابنيه  بعد مقتل علي  يتبلورون كحزب سياسي  وأخذوا  بالشيعة 
أنه  أي  أبي طالب من فاطمة.  وراثية في نسل علي بن  أن تكون  ينبغي  الخالفة  أن  يرون 
مؤسسات،  عن  يتحدثوا  لم  وإن  لنظام جمهوري،  تأسيس  بأنه  الخوارج  يمكن وصف طرح 

بأنه تأسيس لنظام وراثي ثيوقراطي. الشيعة  وطرح 
الخالفتين  ألن  سياسي،  حزب  أو  سياسية  كفرقة  تتشكل  فلم  السنة  إلى  بالنسبة  أما 
في  نفسها  لتنظيم  محتاجة  تكن  لم  لذا  السنة.  تمثالن  كانتا  العباسية  وكذلك  األموية 
موقفا  بالطبع،  يمثل،  هذا  وضعها  أن  إال  السلطة.  الستالم  يناضل  معارض  سياسي  حزب 

سياسيا.
الخاص  فقهها  لها  دينية  ومذاهب  طوائف  إلى  الشيعة،  وكذلك  الخوارج،  تحول  الحقا 
قضايا  في  التفكير  من  السياسيان  الحزبان  هذان  وتحول  والعبادات،  بالعقيدة  المتعلق 

المحضة. الدينية  الشؤون  التفكير في  إلى  والحكم  السلطة  السياسة وشؤون 

الحيوية  العمليات  لهذه  مقاربة  عقلى  فى  وأثارت  بذاكرتى  العلمية  المصطلحات  مرت هذه 
تلك  نفس  تحدث  المنوال  نفس  على  هل  وتساءلت:  الدقيقة..  األحياء  فى  تحدث  التى 

العمليات في عالم اإلنسان!؟
التأمل، وألجل محاولة معرفية وتوصيف علمي، راجعت شيئا مما درسته فى  وبشيء من 
الطب وذهبت إلى بعض المواقع العلمية لشرح المصطلحات والتعرف على معناها باختصار، 
حبيبات  بتكوين  تتم  عملية  التَجَرُثمَ  »أن  فوجدت  اإلنسان..  عالم  مع  مقاربتها  أرى  لكي 
تتكون  فترة  وبعد  سميك،  جدار  ذات  جرثومة  إلى  متحولة  الحجم  في  تكبر  الخلية  داخل 
وعند  المناسبة،  غير  والظروف  والحرارة  الجفاف  تتحمل  تجعلها  خاصية  وتتملك  الجرثومة، 

تحسن الظروف البيئية تعاود الحياة وتنبت الجرثومة معطية خلية بكتيرية جديدة«.
أما بخصوص عملية التحوصل فهي تقترب من سابقتها. )قيام الميكروب بإحاطة نفسه 
بغالف سميك مكونا ما يسمى بالحوصلة وذلك بالطبع في الظروف غير المالئمة مثل نقص 
التحوصل هذه تعطي  الحرارة، وعملية  أو عدم مالءمة درجة  واألكسجين،  والرطوبة  الغذاء 
يتطفل  الذي  العائل  خارج جسم  العيش  على  وتساعده  حيا  للبقاء  للكائن  أطول  زمنية  فترة 
دورة  ويعيد  الحوصلة  من  فيخرج  العائل  جسم  إلى  بالعودة  الظروف  له  تسمح  حتى  عليه 

حياته. وهو أمر قريب فى مغزاه من التجرثم.
الثالثة، وهى الكمون، فال تختلف فى جوهرها فهي )كمون الفيروس وقدرته  أما العملية 
وموجود  باٍق  ولكنه  الفيروسات.  إنتاج  خاللها  يتوقف  حيث  الخلية،  داخل  ساكنا  البقاء  على 
وعندما تكون الظروف مواتية، يمكن للفيروس بعدها أن يستعيد نشاطه ويبدأ بإنتاج كميات 

كبيرة من ساللة الفيروس دون الحاجة لإلصابة بفيروسات خارجية من جديد.(.
التجرثم والتحوصل والسلوك  فى مقاربة مع عالم اإلنسان يبدو لي أن هناك عالقة بين 
اإلنساني، وهو أمر حقيقي، بل صرت أعتقد أن ال ضير من استخدام اللفظ للتعبير عن حالة 
التجرثم والتحوصل اإلنسانية، حيث نجد فى قاموس اللغة: تَجَرَْثمَ الرَّجُُل أي انَقبض ولزم 
موضعه.. وأذكر هنا إسقاطا »جماعة كهوف تورا بورا وجماعة التكفير والهجرة« وانعزالهم 
عن المجتمع بحجة المفاصلة للمجتمع الجاهلى حتى تقوى شوكتهم ثم يعودوا ليغيروه كما 
يظنون... يتحوصل الفرد منهم على ذاته وينزوي حول نفسه ويفاصل المجتمع ظنا أنه على 
الصواب المطلق حتى إذا اعتقد أن الظروف مواتية خرج للمجتمع بسيفه أو بحزامه الناسف.

نأتي بعد ذلك إلى عملية الكمون.. في اللغة )كمَن الشّخصُ في مكان أي اختفى وتوارى 
َأخَْفاهُ(.. وبدا األمر لي وكأنه تعبير  أى  َغيَْظهُ  الرجل  في مكان ال يَفطن له أحد، وَكمَنَ 

عن العبارة الشهيرة »الخاليا النائمة« باعتبار ذلك أقرب مثال للمقاربة مع عالم اإلنسان.
والواقع يشهد  اإلنسان.  عالم  فى  يحدث بشكل مشابه  والتجرثم  والكمون  التحوصل  إن 
بذلك.. وهنا يأتي السؤال، هل كل تجرثم وكمون وتحوصل في عالم اإلنسان هو أمر سيء، 

وهل الكمون والتحوصل ذلك ينطبق على من يمارسون »التقية »!!؟
هل كل كمون وتحوصل وتجرثم بشري يأتي بتأثير البيئة المحيطة باإلنسان أم يمكن أن 

يكون بإرادة واختيار داخلي ذاتي؟
ما أثار هذه المقاربة وما مغزى البحث فى هذا األمر مع مالحظة أنني ال أقصد هنا العزلة 
البقاء بمفرده بعض الوقت، للتامل أو إنجاز عمل ما  االجتماعية التى تبدأ باختيار الشخص 
أو بسبب تعرضه لصدمة أو موقف معين أثر فيه سلبيا، كفقد عزيز لديه مثال.. ولكن توارد 
هذه الخاطرة جاء بعد سؤال مهم هو... أين يذهب المتطرفون بعد اندحارهم وهزيمتهم 
يعني هذا  ولكن هل  وليبيا،  العراق وسوريا  في  داعش  لقد هزمت  األنظار؟  واختفائهم عن 
انتهاء ذلك الفكر التكفيري الداعشي الذي يسيطر على تلك العقول؟. أم أن مآالته ستفضي 
إلى الكمون والتحوصل والتجرثم ثم يعود للعلن عندما تناسبه الظروف؟.. في ظني أن هذا 
ما يحدث وسيحدث ويستدعي منا البحث فى كيفية انتزاع هذا الفكر التكفيري من منظومتنا 
الثقافية وتغييبه عن العقل الجمعي حتى ال تكون له حاضنة يوما ما، ويعيد استنساخ نفسه 
كثرا  زالوا  ال  والغافلون  قائم  ولكنه  مسمياته  تتغير  قد  المحتوى..  وبنفس  جديد  بقالب 

ويظنون أن أولئك المرضى أناس طيبون »يريدون شرع اهلل«!!
الشاذة  األفكار.  كل  ومع  القاعدة  مع  ذلك  حدث  تنته،  لم  ولكنها  هزمت  داعش  نعم 
والمتطرفة.. هزيمة ذلك التطرف واإلرهاب لن تتأتى في بالدنا ليبيا بسهولة، فنحن نعاني 
من تصحر الفكر التنويري وغياب العقالنية وسطوة العاطفة الجياشة مما يخلق بيئة خصبة 
إلنتاج الكثير من »القتلة الدواعش« ولعلنا الحظنا كيف يتحوصلون ويكمنون تحت مسميات 
جديدة ويرتدون األقنعة، تحت مسميات عديدة )مجلس شورى( )قوة حماية( وما إلى ذلك، 
لكن ما تحتويه عقولهم يبقى تكفيريا كما هو، وال سبيل أمامنا لكشف كمونهم وتحوصلهم 
والثقافة  والعلم  بالفكر  وذلك  الموروثة،  الفكرية  منظومتنا  من  الفكر  ذلك  بانتزاع  إال 
والتوعية والجرأة على قول الحقيقة، والمطالبة بالحريات والتأكيد على حرية الضمير وعدم 

القبول بمنطق اإلكراه والوصاية على الناس تحت أى مبرر.
»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

االتجاهان الجمهوري والثيوقراطي لدى الخوارج والشيعة

يستلهم  أن  المرء  »على  يقول:  نصا  قــرأت 
على  ظلت  التي  الشابة؛  النفوس  من  الوحي 
أتم  فلقد  حياتها..  طــوال  الخاّلق  نشاطها 
الثانية  في  وهو  )فاوست(  تحفته  ألمانيا  شاعر 
والثمانين. ولم يتوقف )توسكانيني( عن قيادة 
فرقته الموسيقية حتى بلغ السابعة والثمانين. 
واستمرت تجارب )اديسون( في معمله وهو في 

الثالثة والثمانين ..«.
أسماء  أسترجع  أن  وحاولت  النص،  وطويت 
ببالي  ليبية، بل وحتى عربية، ولكن لم يخطر 
سوى قلة من المعاتيه، قد ينزلق لساني وأذكر 
مسألة  عن  الحديث  يكره  ألنه  فأفقده  أحدهم 
الالئي  الصديقات  من  عدد  مثل  تماما  العمر، 

يغلبهن طبع األنثى في المسألة ذاتها.
نادرة،  بالدنا  في  الوحي(  )استلهام  حاالت 
االجتماعي  التواصل  مــواقــع  بَــيَــنــتْ  وإن 
اهلل  وهبهم  الذين  فأولئك  منهم؛  العديدين 
نشاطهم  عن  أبدا  يتوقفوا  لم  شابة  نفوسا 

قرأته  إدراج  أول  كان  الصباح  هذا  الخالق. 
يتحدث  غوقه  القادر  عبد  وأستاذنا  لصديقنا 
عندما  بيروت  في  له  حدثت  واقعة  عن  فيه 
حوالي  من  أي   ،1975 سنة  لليبيا  سفيرا  كان 
45 سنه ولو افترضنا أنه تولى منصبه وعمره 
أولئك  من  أنه  يعني  ذلك  فإن  فقط،  40 سنه 
اآلن،  حتى  الخالق  نشاطهم  على  ظلوا  الذين 
فمن من مدينتي ال يعرف نشاطه المتميز منذ 
أن كان كشافا رحاال؟ ومن ال يعرف اهتماماته 
أنه  لي  أكد  الفاخري  خليفة  والفنية؟  األدبية 
الشعر  رواة  من  يعدون  الذين  القالئل  أحد 
شعر  في  األبرز  يكون  وقد  ومفسريه،  العربي 
أنه  يؤكد  الدغليى  مفتاح  وصديقنا  المتنبي، 
ليبيا  كم  ولكن  كلثوم!  أم  متتبعي  أفضل  أحد 
شمام،  محمود  وعمر  وعمري،  عمره  مثل  في 
األيام متحمسا وكأنه مجموعة  أراه هذه  الذي 
شباب يتحركون بين بيروت وتونس والقاهرة 
المرئية  الوسط  قناة  بث  يبتدئ  أن  أجل  من 

في موعدها المحدد. البد وأنكم تعرفون كثرا 
من بالدي، يمتلكون مثل هذه النفوس الشابة 

الخالقة؟
ال  »إننا  الغربيين:  الفالسفة  أحــد  يقول 
نحصى سنوات عمر الرجل إاّل أذا لم يعد لديه 
استسالم  حالة  وتلك   ».. غيرها  يحصى  ما 
ألولئك  يحدث  ال  أمر  وهذا  معروفة.  نهايتها 
بروح  االحتفاظ  على  القدرة  يمتلكون  الذين 
والتجاعيد،  األبيض  الشعر  متحدّين  الشباب، 

وخيانة الركب وأوجاع المفاصل.
روحــه  أمــا  فقط،  نموه  يتواصل  والــمــرء 
الحلم  عن  يتوقف  أن  بعد  إاّل  أبدا  تشيخ  فال 
الحياة  وتلك هي  واإلبداع،  الخلق  إلى  والتطلع 
المبهجة  بالذكريات  فاالحتفاظ  الحقيقية، 
تخلق القلب المرح، الذي يراه الفالسفة بلسما 
تجعل  التي  هي  المحطمة  الروح  أما  للجسم. 
جسم اإلنسان مجرد جراب من العظام الجافة. 
شابا،  بقلبك  احتفظت  إن  الحكماء  أحد  يقول 

مثل  أن  موكدا  رائعا،  سلسا  رحيلك  سيكون 
اهلل  ينتظرون  وهــم  قواهم  ستتجدد  هــؤالء 

وسيرتفعون إليه بأجنحة كالنسور.
اسمها  صغيرة  قرية  على  كثيرا  ــرددت  ت
)أثينا(  يربط  الذي  الطريق  على  تقع  )إنوفتا( 
بميناء )خالكيدا( وتعرفت، بالصدقة، على عجوز 
أقطنه. جمع  الذي  البيت  بعيد من  يسكن غير 
إن  ما  عديدة.  »هوايات«  حول  توافق  بيننا 
ألتفُ من مدخل الشارع حتي يستقبلني بوجه 
حرثته  الشمس،  لوّحته  باسم  ولكنه  مُجعد 
ملونتين  وعينين  والعرض  بالطول  السنون 
منه  أقترب  إن  وما  دافئتين.  ولكنهما  حادتين 
حديث  في  ويأخذ  ينتظرني،  وكأنه  يقف  حتى 
متصل، وهو يعلم أنني ال أفهم كل ما يقوله، 
ثم  ضحكات،  حديثه  ويتخلل  يتوقف  ال  ولكنه 
بيته  سقيفة  من  اللون  أزرق  كرسيا  يسحب 
البيت،  باب  عند  اآلخر  الكرسي  بجانب  ويضعه 
وسريعا ما تأتي رفيقته )إريني( بصندوق خشبي 
كمنضدة،  وتضعه،  والكرسيين،  الباب  بلون 
األبيض  بالحائط  اللوحة  فتكتمل  وبينه،  بيني 
واللون األزرق. ويشكرها، مواصال حديثه، وهو 
أفهم. ثم  أم لم  يضحك، وأضحك معه فهمت 
يقسمهما  ناضجتين  طماطمتين  له  تحضر 
ويمسحه  منتصفهما،  من  الشخصي  بسكينه 
بملح  السفلي  النصف  يغمر  أن  قبل  بفوطته، 
النصف  ويضع  زيتون  ــت  وزي ــود،  أس وفلفل 
له  تأتي  حتى  ويتركه  السفلي،  فوق  العلوي 
برغيف القمح )حلوزي( ساخن كقبة ذهبية فوق 
بجانب  الصندوق  على  وتضعه  بيضاء،  قماشة 
طبقي الزيتون، وجبن ماعز وزجاجة الزيت وخل 

العنب.. وإبريق النبيذ.
واحدة  غرفة  من  يتكون  ستفروس  منزل 
ومطبخ بفسحة للجلوس. كل احتياجاته يزرعها 
أو يصنعها بنفسه، وال يشتري من سوق القرية 
وكأنه  أجــده  أحيانا  غليونه.  تبغ  سوى  شيئا 
ينتظرني مقترحا فسحة قريبة من سفح الجبل 
لنبحث عن فقاع بري، أو كمأة في أوانها، وفي 
ساعاته  فيقضى  البحر  إلــى  نذهب  الصيف 
من  بصغار  ونعود  بها،  موعود  طفل  وكأنه 
نار هادئة بعد أن  البحر ليشويها فوق  حبارات 
ينقعها في قليل من الخل والزعتر البري. ولن 
أنسي مطلقا مثابرته وإصراره على توصيل ما 
أن  إلى  انتبهت  أنني  لدرجة  كافة،  قوله  يريد 
كانت  وإن  كثيرا،  تحسنت  اليونانية  مفرداتي 

قدرتي على الفهم أكثر من الحديث.
رأيا فلسفيا، ما زلت،  ذات مساء فهمت منه 
من  جــزءا  أعتبره  النهايةـ  حتى  سأظل  بل 
قناعاتي؛ خالصته: يرى الناس أنه على )العقالء( 
وعاداتهم  سلوكياتهم  بعض  عن  يتخلوا  أن 
كلما تقدم بهم العمر، ولكن )ستفروس( يؤكد 
يتخلى  العمر سريعا عندما  به  يتقدم  المرء  أن 
لغير  إرضاء  الطبيعية  وعاداته  سلوكياته  عن 
وعندما  جدا.  جدا..  )ستفروس( سعيد  نفسه... 
كتبت عنه في روايتي » وشم على جدار العين« 
عن  تفصله  ما  فقط  هي  أيــام  بضعة  كانت 
التسعين عاما، وال أدري إن كان مازال يضحك.. 

أم ال!

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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أحمد معيوف

لنظام  تأسيس  بأنه  الخوارج  طرح  وصف  يمكن 
لم يتحدثوا عن مؤسسات، وطرح  جمهوري، وإن 

ثيوقراطي وراثي  لنظام  تأسيس  بأنه  الشيعة 
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بني سطور رسائل الفاخري
قصة " أمير املؤمنني الذي حج مرتني " )2/1(

الفاخري  بعثها  طويلة  رسالة  من  اختصرتها  القصة  هذه 
أسقطتُ  لقد   .1987/12/2 يوم  كوبنهاجن  من  والده  إلى 
التي تتحدث عن  منها بعض األسماء، وكذلك بعض األسطر 
أمور عائلية ؛ وكلها لم تؤثر في بناء القصة، ثم أنني اضفت 

الربط والتوضيح. بعض أسطرا معدودة لضرورة 
بلغ  قد  الرسالة-  هذه  في  ذكر  كما  آنذاك  الفاخري-  كان 
العمر)36( عاما، ولم يكن قد تزوج بعد، وكانت السيدة  من 
ونجحت  دينه،  نصف  يكمل  أن  عليه  تلحُ  والدته  الحاجة 
بالفعل !ذ لم يمض عامان من تاريخ تلك الرسالة حتى تزوج 

الفاخري.
نسج  في  الفاخري  إسلوب  غير  على  ساخرة  والقصة 
في  توظيفها  على  يشجعه  لم  الذي  هو  ذلك  ولعل  قصصه، 
هي  الدنمارك  في  عمله  اعوام  ان  علما  نصوصه،  من  نص 
والكتاب  رسائله  استثنينا  اذا  ذلك  انتاجا،  عمره  سنوات  اقل 
هذه  أن  ولو  الشمال.  دول  عن  يصدره  كان  الذي  السنوي 
ومصطلحات  بحوارات  ممتلئة  كانت  لما  رسالة  اصال  القصة 
باللهجة الليبية، ذلك ألنه يندر كثيرا، إن لم ينعدم، توظيفه 

أعماله. في  الليبية  للهجة 
: القصة 

المباركة  الحاجة  المؤمنين - من  أمير  يا  ... أشكو لك -   "
آمنة- اسم والدته- التي زارتني في منامي ليلة البارحة على 
والثراء  بالسعادة  أحلم  اللحظة  تلك  في  كنت  موعد.  غير 
وأحيانا  منامي..  في  اضحك  وكنت  االحباب  ولقاء  واالستقرار 

الحلم. ابتسم من فرط بهجتي وحبوري بذلك 
لقد طلبت مني على الفور ان تزور ملكة الدنمارك. وبحكم 
الملكة،  رؤية  وطلبنا  القصر،  إلى  حملتها  الوالدين  طاعة 
بحوالي  عمرها  من  أقل  تبدو  كانت  الحاجة  أن  من  وبالرغم 
أنها كانت تمشي كالبطة، األمر الذي جعل  إاّل  عشرين سنة، 
ضحكتها  تحبس  الملكة 
مما  رأتها.  حين  بصعوبة 
الغضب  إلى  الحاجة  دفع 
سبابتها  وضعت  ثم  فجأة، 
بقية  ناشرة  حاجبها،  على 
وقالت  أعلى.  إلى  أصابعها 

بزدراء: للملكة 
العادي  ملكة  أجعنك   "  -
ما  واهلل  والحسادي!! 
فاخرية"  إاّل  روحك  تسحابي 
تبا   " تعني  ليبية  لهجة   -
الفواخر،  قبيلة  من  انك  تعتقدين  وكأنك  ملكة..  من  لك 
رفضت  بل  الملكة،  تصافح  أن  ورفضت   – والده  قبيلة  وهي 
وعندما  الحال.  في  القصر  تغادر  أن  وطلبت  معها  تجلس  أن 
حاولت أن اثنيها عن رأيها، قالت كعادتها في حسم النقاش:

- "خالص! ".
الشاي في إحدى  الحاجة كي نشرب كوبين من  ثم دعوت 
آخر،  شيئا  أشرب  أن  اريد  كنت  البيت.  من  القريبة  المقاهي 
لكنني خفت من غضب الحاجة، فطلبت كوبا من الشاي ايضا، 
الحد،  هذا  عند  ينتهي  لم  األمر  لكن  سنتين!  منذ  مرة  ألول 
إذ إن الحاجة أصرّت على أن يكون هناك )نعناع( في الشاي، 
لها  أشرح  أن  حاولت  وعبثا  الثاني.  الكوب  في  )كاكاوية(  ثم 
أن الدنماركيين ال يستعملون هذه االشياء، األمر الذي دعاها 
ليس  "هذا  للنادل:  تقول  أن  وإلى  ثانية،  مرة  الغضب  إلى 
النادل  إلىّ  وتطلع   .  " فناجين شاي  بقايا  إنه غسالة  بشاي.. 
هذا  إن  تقول  الحاجة  أن   (  : له  فقلت   ، مستفسرا  ذهول  في 
أروع شاي شربته في حياتها( عندئذ ابتسم في امتنان، راجعا 
يسهوك   " وقالت:  بسخرية،  الحاجة  إليه  نظرت  مكانه.  إلى 

البنت -يضحك بدلع كفتاة- ". كيف 
وعن   .. حالي  عن  السؤال  في  بدأت  مباشرة  ذلك  بعد 
مساءلة الزواج بصورة خاصة، ثم أخذت في الحديث عن فتاة 
فم  عند  أضربها  ان  إمكاني  في  وإنني  فرس(،  مثل   ( ليبية 
الدار .. فتدخل إلى ذيلها " ، ثم أن من مزاياها - كما قالت- 
مما  الجسم  ضخمة  انها  تعني   - يخششها(  ما  الدار  فم  أن) 
قليال عن طاعة  تغاضيت  عندئذ   - الباب  يصعب دخولها من 

الولدين وقلت لها :
- " يا حاجة، أنا ال أريد أن أتزوج فرسا، وال أريد أن اتزوج 
أن  أريد  ال  كما  الدار،  باب  من  الدخول  يستطيع  ال  خرتيتا 

اتزوج من أجل الضرب.. أعنى ضرب زوجتي الفرس ! ".
الشاي  كوب  وأوقعت  كاعادة،  جانبها  على  الحاجة  بصقت 
ثم   ." يرد  ما  إنعنا   ": قائلة  غضبها  غمرة  في  كسرته  حتى 

التحدث معي مطلقا. أعلنت أنها ال تريد 
في  الوالدين.  طاعة  وحكم  المجاملة،  باب  من  ابتسمت 
تلك اللحظة دخلت فتاة دنماركية إلى المقهي. كانت طويلة 

وجميلة.
في الجزء الثاني سنعرف ماذا قالت الحاجة عن هذه الفتاة

أوباما: »العودة« لهشام مطر تعكس تاريخ ليبيا الحديث بمهارة

أوباما،  باراك  السابق،  األميركي  الرئيس  يسافر 
البيت  ترك  منذ  له  األولى  هي  جولة  في  أفريقيا،  إلى 

األبيض، حسب قوله.
المرتقبة  زيارته  عن  مطواًل  منشورًا  أوباما  ونشر 
عبر حسابه في »فيسبوك«، السبت، قال فيه إن زيارته 
زارها  التي  أجداده،  موطن  كينيا  تشمل  المرة  هذه 
استلهم  حيث  العشرينيات،  في  كان  عندما  مرة  أول 
أفريقيا  جنوب  سيزور  أبي«،  من  »أحالم  األول  كتابه 
حيث يلقي خطابا باسم مؤسسته »أوباما فاونديشن« 
نيلسون  المناضل،  لميالد  المئوية  الذكرى  بمناسبة 

مانديال.
من  الكثير  أوباما  استلهم  عمره  سنوات  وخالل 
األعمال  من  العديد  خالل  من  األفريقية  التقاليد 
المناسبة  وبهذه  منشوره،  في  قال  ما  حسب  األدبية، 
كتب  بخمسة  قائمة  األسبق  األميركي  الرئيس  قدم 
بينها  بقرائتها، ومن  وأوصى  أفارقة  لُكتّاب ومفكرين 

الليبي هشام مطر. للكاتب  كتاب »العودة« 
لـ »العودة«، قال أوباما »إنها مذكرات  وفي وصفه 
ليبيا  تاريخ  بمهارة  وتعكس  جميل  بشكل  مصاغة 
والده  عن  للبحث  الحثيث  المؤلف  سعي  مع  الحديث، 

القذافي«. الذي اختفى في سجون معمر 
وا  لنقوي  قمح«  »حبة  فمنها  األخرى  الكتب  أما 
و»العالم  اديتشي،  لشيماماندا  و»أميريكانا«  ثيونغو، 
الحرية«  إلى  طويل  و»طريق  رودز،  لبن  هو«  كما 

مانديال. لنيلسون 
وتدور أحداث »العودة« عن رحلة عودة الكاتب إلى 
ذكريات  وسط  في  عامًا،   33 منذ  األولى  للمرة  ليبيا 
إليه،  رحاله  يشد  الذي  المكان  عن  المؤثرة  الكاتب 
المفاجئ  والده  إجابات الختفاء  للبحث عن  محاولة  في 

.1990 العام 
ضمن  سابقًا  عمل  الكاتب،  والد  مطر«  اهلل  »جاب 
واحد  إلى  وتحول  المتحدة،  للواليات  الليبي  الوفد 
على  ُأجبر  والذي  البارزين،  المنشقين  السياسيين  من 
القاهرة، كعقاب على  إلى  الخروج من مدينة طرابلس 

القذافي. عمله ضد نظام معمر 
طالبًا  هشام  كان  حينما  سنوات،  بعشر  ذلك  وعقب 

أدت إلى سقوط معمر القذافي نفسه.
الماضي  أحداث  بين  السريع  بالتغير  الكتاب  يتميز 
الوالد  اختفاء  حادثة  لتفاصيل  يسمح  مما  والحاضر، 

ومهارة. ببطء  بالظهور 
إلى  وعودته  الماضي  أحداث  عرضه  خالل  من 
أن  نجد  الغياب،  من  سنوات  عقب  وعائلته  مدينته 
فيكتب  الشاعر،  بحساسية  يتميز  الكاتب  أسلوب 
إلى  البداية  من  القصة  األشخاص  أحد  لي  »سيحكي 
النهاية، وفي المنتصف سأجد أني أعرف كل التفاصيل 

قبل«. من  وسمعتها 
إلي  عاد  بالفعل  فهشام  ذاتيه،  سيرة  الكتاب  يعد 
طرابلس العام 2012 بعد ثالثين عامًا من النفي خارج 
القارئ  يشعر  بالواقع  السرد  تشابك  ولمدى  البالد، 
وتجلي  الوصف،  في  يظهر  القوي  الحسي  بالجانب 
هذا  حقيقة  عن  البحث  ويقرر  أباه  فقد  البن  المشاعر 
شخص  لخسارة  المروعة  النتائج  بها  وتظهر  الفقد، 
قوة  تستمر  بينما  واضح،  مبرر  أو  تفسير  دون  فجأة 

الثقافية. والروابط  األسرة 
هشام جاب اهلل مطر، روائي وشاعر ليبي من مواليد 
1970 ألبوين ليبيين، مقيم في لندن يكتب  نيويورك 
ثم  طرابلس،  في  طفولته  أمضى  اإلنجليزية،  باللغة 
على  القاهرة  والده من شوارع  تم خطف  القاهرة.  في 

الليبية الحكومة  يد عمالء من 
الهندسة  دراسة  أنهى  عمره  من  العشرينات  في 
مكتبًا  وافتتح  سميث«،  »جولد  معهد  في  المعمارية 
تغلب  األدب  إلى  ميله  لكن  المعمارية،  للتصميمات 
على مهنته فانصرف إلى كتابة الشعر والرواية، وعمل 
ومجلد  بناء  وعامل  مسرحيًا  ممثاًل  ذلك  غضون  في 

كتب.
بعد عدة محاوالت أدبية تمكن هشام من أن ينهي 
والتي   ،2006 العام  الرجال«  بلد  »في  األولى  روايته 
الليبية في نهاية السبعينات وخاصة  رصد فيها الحياة 
صغير  صبي  لسان  على  واالجتماعي  السياسي  القمع 

يعيش مع أمه.
اإلنجليزية  باللغة  كتبت  التي  الرواية  تُرجمت 
لألدب  مان«  »بوكر  لجائزة  ورشحت  لغات،  عدة  إلى 
اإلنجليزي، ثم صدرت له رواية أخرى بعنوان »اختفاء« 

.2011 العام 

الرئيس األميركي السابق يوصي بقراءة الرواية

 كان الفاخري- آنذاك كما 
ذكر في هذه الرسالة- قد 
بلغ من العمر)36( عاما، 

ولم يكن قد تزوج بعد
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القاهرة  والده من شوارع  تم خطف  لندن،  في  يدرس 
الليبية. الحكومة  على يد عمالء من 

كان  معروفًا،  يكن  لم  النهائي  مصيره  أن  ورغم 
أبوسليم  سجن  أودعته  السلطات  أن  المرجح  من 
بطرابلس، حيث ربما يكون قد قتل في المذبحة التي 
والمعروفة   1996 العام  سجين   1200 بحياة  أودت 

أبوسليم. بمذبحة 
واضحة  صورة  مطر  هشام  يرسم  الرواية،  هذه  في 
ربما  والتي  والمتشابكة  المعقدة  السياسية  لألحداث 

أحداث »العودة«  تتحدث عن رحلة عودة الكاتب 
إلى ليبيا للمرة األولى منذ 33 عاماً

 حضور ليبي بمهرجان التعدد الثقافي في مالطا
الليبي  الثقافي  المركز  شارك 
في  السبت  مالطا،  بجمهورية 
تاشبيش  بلدية  مهرجان  فعاليات 
الثقافات. متعدد 

للثقافة  يومًا  المركز  ونظم 
يضم  الفعاليات،  ضمن  الليبية 
بالتراث  للتعريف  معرضًا 
فنيًا،  ومعرضًا  للبالد  والثقافة 
ووزعت مطويات مصورة تعكس 
وتذوق  الليبي،  والتاريخ  الثقافة 
والحلويات  التمور  الزائرين 
على  المعد  والشاي  الليبية 
للمكتب  وفًقا  المحلية،  الطريقة 
للثقافة. العامة  للهيئة  اإلعالمي 

الثقافي  الملحق  وقال 
هيثم  مالطا،  بجمهورية  الليبي 
العائب، عن هذه  عبدالعظيم 
دائمًا  »المركز يسعى  المشاركة: 
وأعد  الثقافي،  النشاط  لتفعيل 
مهرجان  في  للمشاركة  برنامجًا 
الذي ساهم  المتعددة،  الثقافات 
الليبي  الثقافي  التراث  إبراز  في 
ودوره األصيل في بناء القيم 
بماضينا«. واالعتزاز  اإلنسانية 

المهرجان  العائب بأن  وأوضح 
العديد من  تضمن مشاركة 
الليبي اشتمل  الجناح  الدول، وأن 
الليبية  التقليدية  األزياء  على 
الفلكلورية  المقتنيات  وبعض 
التراث  تعكس  التي  الموسيقية 
الفوتوغرافية  والصور  الليبي 
غنائي  ومعرض تشكيلي، وعرض 
ليبيا. من تراث 

 السراج: املثقفون لهم دور في املصالحة والسالم
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  استقبل 
بمقر  األحد،  السراج،  فائز  الوطني،  الوفاق 
المجلس الرئاسي، الدكتور خليفة صالح أحواس 

أمين عام رابطة األدباء والكتاب الليبيين.
المواضيع  من  عدد  نوقش  اللقاء  وخالل 
والمثقفين  الكتاب  تواجه  التي  واإلشكاليات 
بعد  الليبيين،  والكتاب  األدباء  رابطة  وعمل 
العام  باالتحاد  المجمدة  عضويتها  استعادة 

لألدباء والكتاب العرب.
العام  األمين  رسالة  على  اطالعه  وبعد 
حبيب  العرب  والكتاب  لألدباء  العام  لالتحاد 
رئيس  فيها على مجهودات  أثنى  التي  الصايغ، 
األدباء  اتحاد  دعم  في  الرئاسي  المجلس 
والكتاب الليبيين، عبر السراج عن دعمه للكتاب 
دور  ألهمية  تقديره  وعن  ليبيا  في  والمثقفين 
الخطاب  توحيد  في  والكتاب  األدباء  اتحاد 
الذي  الكبير  والدور  الوطن،  خدمة  في  الثقافي 
نحو  العام  الرأي  توجيه  في  المثقفون  يلعبه 

العرب  الكتاب  اتحاد  وكان  والسالم.  المصالحة 
2012، ورفع الحظر عن  علق عضوية ليبيا عام 
مشاركة ليبيا في اجتماع للمكتب الدائم إلتحاد 
بعد  يناير،  في  بدمشق  العرب  والكتاب  األدباء 

التجميد  رفع  في  للثقافة  العامة  الهيئة  جهود 
ليبيا  استعادة  أهمية  علي  منها  إيمانا  وذلك 
اتحاد  في  ومكانتها  االتحاد  في  لعضويتها 

الكتاب واألدباء العرب.

 أونيس يناقش استكمال املشاريع املتوقفة مع مديري املكاتب الثقافية
أونيس،  حسن  للثقافة،  العامة  للهيئة  التسييرية  اللجنة  رئيس  أكد 
الثقافية،  المكاتب  دور  وتفعيل  المتوقفة  المشاريع  استكمال  ضرورة 
وذلك خالل اجتماع أونيس، األحد، مع عدد من مديري المكاتب الثقافية 

بالبلديات، بحضور نوري المعداني مدير إدارة التخطيط والمشروعات.
وأشار إلى ضرورة توفير مقار للمكاتب الثقافية التي ال تتوافر على مقر، 

وأكد أهمية دور المكاتب الثقافية للنهوض بالثقافة.
وفي االجتماع، الذي عقد بديوان الهيئة العامة للثقافة، نوقش عدد من 
المواضيع التي تخص الشأن الثقافي، كالبنية الثقافية، وميزانية المكاتب، 
والمعوقات والمشاكل التي تواجه عمل المكاتب الثقافية، وتحدث مديرو 
لتجاوزها،  السبل  وكيفية  مشاكل،  من  يعترضهم  عما  الثقافية  المكاتب 

لتحقيق أهداف المشروع الثقافي.
العامة  للهيئة  التسييرية  اللجنة  رئيس  أوضح  االجتماع  نهاية  وفي 
للثقافة أن المقترحات المقدمة في االجتماع ستحال إلى المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني، وأكد أن الهيئة العامة للثقافة تسعى للنهوض 

بالعمل الثقافي في ربوع ليبيا كافة.

<  باراك أوباما<  هشام مطر

للثقافة  العامة  الهيئة  من  بدعم  ليبيا  شاركت 
»مغرب  الدولي  للمهرجان  عشر  الخامسة  بالدورة 
»الغابة في مخيلة  والتى تحمل عنوان  الحكايات« 

الشعوب«، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.
نظم المهرجان، الذي اختتمت فعالياته الجمعة، 
مع  بالتعاون  والثقافات«  للتربية  لقاءات  »جمعية 
اإلعالمي  للمكتب  وفقا  المغربية  الثقافة  وزارة 

للهيئة.
قدمت  بالمهرجان  الليبية  المشاركة  وضمن 
فنيا،  عرضا  الشعبية  للفنون  درج  فرقة  الثالثاء 
الرقراق  ابي  نهر  ضفاف  على  الوداية  بقصبة 

بمدينة الرباط .
من  كل  ليبيا  جانب  إلى  المهرجان  فى  وشارك 
والسودان  ومصر  وموريتانيا  والجزائر  تونس 
وفرنسا  وعُمان  والعراق  والبحرين  والكويت 
وكوبا  وغينيا  وكونغو  وغانا  والسنغال  وإسبانيا 
حلت  فيما  وبنما،  والفلبين  وإندونيسيا  والهند 

الصين كضيف شرف.
ويهدف المهرجان التعمق في ثقافات الشعوب 
الغابة  عنوان  واختير  المحكية،  الفنون  خالل  من 
في مخيلة الشعوب محور للمهرجان لما يشكل من 

قاسم مشترك في التراث المحكي.
في  »الغابة  موضوع  الدورة  هذه  واختارت 
تشكل  إذ  لها،  كشعار  العالمي«  اإلنسان  المتخيل 
قاسما مشتركا في التراث المحكي ألغلب الشعوب، 

رغم تباينها عرقيا ولغويا وتباعدها جغرافيا.
واحتضن فضاء المهرجان طيلة 7 أيام وليالي، 
جلسات الحكي مروية على لسان »شيوخ الكالم«، 
تبرز تقارب الشعوب فيما بينها بخصوص موضوع 
للبلدان  الشفوي  الثقافي  الموروث  في  الغابة 

المشاركة.
مستديرة  مائدة   15 الدورة  برنامج  وتضمن 

في  الغابة  تيمة  حول  بالرباط  الوطنية  بالمكتبة 
بمشاركة  لإلنسانية،  المشترك  الشعبي  المتخيل 
الثقافي  التراث  في  متخصصين  باحثين  أساتذة 
فيه  قام  الحكاية  مقهى  إلى  إضافة  الالمادي، 
توثيقها  قصد  الغابة  حكايات  بجرد  الحكواتيون 
في  الحكاية  دور  عن  تطبيقية  وأوراش  ونشرها، 

التهذيب والفنون الدرامية والتشكيلية.
للتراث  معرض  نظم  الحكايات،  مع  وبالموازاة 
الجمهور  يطلع  حتى  المشاركة،  للدول  الالمادي 
الدول من عادات وطقوس،  على ما تزخر به هذه 
وأدوات ومصنوعات تقليدية ترتبط بالحياة عموما 

وبالثقافة الغابوية بشكل خاص.
طاي  طاي  نجيمة  المهرجان  مديرة  وأشارت 
الرحالة  لها  روج  التي  الحكايات  أن  إلى  غزالي 
والمغامرون تتضمّن أحداثًا تاريخية كما تتضمن 
لشخصيات  ومقاطع  ومتخيلة  مبتدعة  أحداثًا 
يشكل  العجائبي  فإن  ثم  ومن  وعجيبة،  خارقة 
سمة أساسية والزمة متكررة في معظم الحكايات 
الغابات  في  أحداثها  تدور  التي  تلك  وخاصة 
العجائبي  ذلك  الموحشة. حول  واألدغال  المظلمة 
مستديرة  مائدة  المهرجان  برنامج  ضمن  عقدت 
المغربية  العاصمة  في  الخامس  جامعة محمد  في 
حول موضوع الغابة بمشاركة أكاديميين وباحثين 
متخصّصين، منهم أحمد الساسي وهيثم المولى 
»مقهى  جانب  إلى  مرسي.  وأحمد  شاكر  وناهد 
للحكاية« الذي قام فيه الحكواتيون بسرد حكايات 
الغابة قصد توثيقها ونشرها، وورشات تدريبة عن 
دور الحكاية في التربية والتهذيب تتوزّع بين مدن 

الرباط، وسال، والقنيطرة، وتمارة، وتطوان.
البحر  ثقافة  تناولت  الماضية  الدورة  أن  يُذكر 
وحضورها في التراث الالمادي للشعوب من قصص 

وحكايات وخرافات وأمثال وعادات وتقاليد

»درج« تعرض مفهوم »الغابة في مخيلة 
الليبيني« بمهرجان »مغرب الحكايات«

<  شارك فى المهرجان إلى جانب ليبيا دول عربية وأجنبية أخرى

<  السراج خالل لقائه مع صالح أحواس

الوسط ـ نهلة العربي

<  حسن أونيس خالل االجتماع

 اكتشاف حجرة دفن 
وورشة تحنيط مصرية

كشف علماء آثار مصريون، السبت، تفاصيل 
العثور على حجرة دفن وورشة تحنيط على 

عمق 30 مترًا تحت األرض قرب جبانة 
سقارة جنوبي القاهرة.

ويأمل العلماء في أن تكشف ورشة التحنيط 
أسرارًا جديدة عن المكونات الكيميائية 

للزيوت التي استخدمها المصريون القدماء 
في تحنيط موتاهم.

ويعتقد أن حجرة الدفن التي يزيد عمرها 
عن 2000 عام تعود للعصر الصاوي 

الفارسي بين عامي 664 و404 قبل الميالد،  
     وتم اكتشاف الحجرة في البداية في أبريل 

وكانت تحتوى على 35 مومياء وتوابيت 
حجرية.

وقال رئيس البعثة المصرية األلمانية التي 
اكتشفت الموقع رمضان البدري حسين 
»من خالل هذا االكتشاف يمكن معرفة 

المزيد من المعلومات المهمة حول نوعية 
الزيوت و المواد الكيميائية المستخدمة 

بالتحنيط«.
وعثر داخل الحجرة على مئات من التماثيل 

الحجرية الصغيرة واألواني الكانوبية 
واألدوات، المستخدمة في عملية التحنيط.

وقال وزير اآلثار خالد العناني إن أهم ما 
تم العثور عليه قناع من الفضة المذهبة، 
وأضاف »هذه القطعة نادرة جدًا، لم نعثر 
إال على اثنين من هذا النوع وبالتالي فهو 

كشف رائع«.
واكتشف علماء اآلثار حتى اآلن هذا العام 

عددًا من المواقع األثرية من بينها مقبرة 
عمرها 4400 عام في هضبة الجيزة وجبانة 

قديمة في المنيا جنوبي القاهرة.



فن 13

فنان  هو  المدير،  عبداهلل  الشاب  الفنان 
تميز بحسن  صاحب صوت قوي وحس مرهف، 

إلى  تحتاج  التي  الوطنية  لألغنية  أدائه 
صدق األداء وقوة الصوت، وبدايته كانت من خالل 

على  وتحصل   ،1997 العام  في  المدرسية  المهرجانات 

الفترة،  تلك  أكثر من مسابقة في  في  األول  الترتيب 
بنغازي،  في  االبتدائية  النور  مدرسة  مهرجان  أبرزها 

المطربين  أهم  أحد  ليصبح  تطور صوته  ثم  ومن 
معه  لنقف  العدد  هذا  في  نلتقيه  ليبيا،  في  الشباب 

غنائية. محطات  عدة  في 

الفنان ال يبني
مجده على السرقة

   عبدالله المدير: 

وال  وطنية  فاألغنية  و»الجماهيرية«،  »الخضرة« 
اكتشفت  وبعدها،  األطراف.  من  طرف  أي  تمس 
الجيش  وتصدى  الكرامة،  ثورة  وقامت  الحقيقة، 
العصر(،  )خوارج  المجنونة  للزمرة  والشعب 
الجيش«  و»أركان  الجيش«  »أمجاد  أعمال  فقدمت 
على  وعرضها  تصويرها  تم  وكلها  صنديد«،  و»يا 
مدينة  عن  أغنية  قدمت  كما  الليبية.  القنوات 
كلمات  من  العنيدة«،  يا  »بنغازي  بعنوان  بنغازي 
إلى  باإلضافة  العوامي،  عبدالهادي  طيار  عميد 
عليها  »سالمي  بعنوان  سرت  مدينة  عن  أغنية 
وتم  المغربي،  عبدالحفيظ  الشاعر  كلمات  سرت« 
 ،»24 »ليبيا  قناة  على  حصريا  وإذاعتها  تصويرها 
»يا  بعنوان  أغنية  طرابلس  للعاصمة  أيضًا  وغنيت 
»ليبيا  قناتي  على  أذيعت  والتي  بحرنا«  عروس 
بعنوان  طبرق  عن  عمال  وقدمت  و»الحدث«،   »TV
طبرق  مدينة  دور  فيها  وذكرت  وجوها«  »البطنان 
وحربها  مساندتها  في   309 كتيبة  و  والبطنان 
التي ذكرت  األعمال  العدو، هذا بخالف بعض  ضد 

الفنية؟ بداياتك  كانت  كيف   ●
خالل  من  االبتدائية  المرحلة  منذ  كانت  البداية 
وبعدها  المهرجانات،  من  عدد  في  مشاركتي 
فرقة  صاحب  العمامي،  السيد  على  تعرفت 
2000، وشاركت  العام  »الشروق«، وكان ذلك في 
عديدة  ومهرجانات  حفالت  إحياء  في  الفرقة  مع 
خارج  مهرجانات  في  وكذلك  ليبية  مدن  عدة  في 
كان  أنه  أتذكر  كما  وتونس.  مصر  في  الوطن 
المعرض  خالل  طرابلس  مدينة  في  احتفال  هناك 
الشاعر عبداهلل  2004، وكان حاضرًا  العام  الدولي 
التواصل معه للمشاركة  منصور، والذي طلب مني 
في عدة أعمال غنائية من كلماته، وقدمت عملين 
سنة  وفي  رسائل«،  و»حملتك  وصف«  »مالك  هما 
المعرض  في  المشاركة  نفس  لنا  كان   2007
»دار  فرع  أمام  وتحديدا  بطرابلس  الدولي 
وتعرفت  ضخما،  الحضور  وكان  النجع،  أجاويد« 
لزيارته  الكيالني، ودعاني  األستاذ علي  هناك على 
في مقر »أجاويد« وشاركت مع رفاقة عمر بعملين 

و»الكولنسي«. »الغيب« 
لليبيا؟ قدمتها  التي  أعمالك  عن  ماذا   ●

هم  »نحنا  أغنية  قدمت  فبراير   17 ثورة  بعد 
العمل تحديدا  ليبيين« وتم تصويرها، وهذا  هلها 
إذاعتها  وتمت  الجمهور،  من  كبيرا  ترحيبا  وجد 
قناتي  حتى  الوقت  ذلك  في  القنوات  كل  على 

 115 كتيبة  منها  الكتائب  بعض  بطوالت  فيها 
والصاعقة  و455  و212  و309  الزاوية  وشهداء 

وغيرها.
ا المقبلة؟  الفترة  ما هو جديدك في   ●

عمل  منها  جديدة  أعمال  عدة  من  انتهيت 
ارحومه  الشاعر  كلمات  من  حاضر«  »جيشك 
كلمات  دقيلة«  وصوت  أطبول  و»صوت  العريبي، 
ثالث  عمل  وكذلك  أنويجي،  الصديق  الشاعر 
بعنوان »يا وطنا« كلمات الشاعر ارحومه العريبي.

الفنية..  البعض يشتكي من سرقة أعمالهم   ●
القضية؟ لك هذه  تمثل  ماذا 

جزء  أخذوا  وكلما  مميز  تراث  هو  الليبي  تراثنا 
مباشرة،  يعرف  عربي  عمل  أي  في  ووضعوه  منه 
معروف  األلحان  بعض  هناك  أن  يحزنني  ما  لكن 
وال  شعبي  فلكلور  فقط  عنها  ويقال  أصحابها 
احتفاالت  في  غناؤها  يتم  أو  أسماءهم،  تذكر 
من  ونأمل  استئذان،  دون  من  وتونس  بمصر 
حماية  في  المساهمة  االختصاص  ذات  الجهات 
األعمال،  لصوص  ومعاقبة  الليبي  والتراث  الفن 
المسروقة  األعمال  على  نجاحه  يبني  شخص  فأي 

بفنان. وليس  هو سارق 
اإلرهاب؟ الفنان  رأيك كيف يواجه  في   ●

الوطني  واللحن  بالكلمة  اإلرهاب  يواجه  الفنان 
قوة. بكل  معنويا  الجيش  ومساندة 

ما هي نقطة ضعفك؟  ●
النجاح. على  دائما  الخوف 

الممكن أن نراك في أعمال درامية  هل من   ●

المقبلة؟ الفترة 
الفرصة  لي  أتيحت  إذا  التمثيل،  لمجال  بالنسبة 
لن أتردد، ألنها ستكون تجربة جديدة وأرغب في 
الذي  والعمل  المناسب  النص  توفر  متى  خوضها 

لي. إضافة  أنه سيكون  أشعر 
ليبيا؟ في  الفن  عن  للمسؤولين  تقول  ماذا   ●

اإلعالم  وزارة  هما  الفن  عن  المسؤولين 
شيء  يوجد  ال  األن  إلى  لهما  وأقول  والثقافة، 
لجنة  في  حقوقهم  حفظ  حتى  أو  للفنانين  داعم 

وال  وغيرها،  األعمال  سرقة  مثل  الفنية  المصنفات 
عن  يبحث  مسؤول  وكل  منهم  استجابة  أي  توجد 
للفنان  يلتفتوا  أن  منهم  نأمل  لذا  فقط،  مصلحته 

لليبي. ا
لليبيين؟ تقول  ماذا   ●

الوطنيين  الطيبين  الليبيين  إخوتي  كل  إلى 
ليبيا  على  يحافظوا  أن  منهم  أطلب  المخلصين 
وإن  ليبيا  فوطني  والغرب..  والشرق  الجنوب  في 

النضال.  طال 
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أتمنى أن أجد النص المناسب لخوض 
تجربة التمثيل

 فارس كرم يفتتح حفالت »ليالي 
الصيف« في طابا.. وبوسي في الختام

هايتس  طابا  منتجع  في  الغنائي«  الصيف  »ليالي  مهرجان  الجمعة،  ينطلق، 
الجاري. يوليو  27 من  فعالياته حتى  والذي تستمر  السياحي، 

اللبناني  التوالي، بحفل للفنان  الثاني على  وتبدأ االحتفاالت التي تتكرر للعام 
الجمعة. فارس كرم مساء 

 21 السبت  المهرجان مساء  ليالي  ثاني  اللبناني معين شريف،  الفنان  ويحيي 
الليالي،  ثالث  صالح  زياد  األردني  الفنان  يحيي  أن  على  يوليو، 

22 يوليو. مساء األحد 
الفنانة  أيدول«  »آراب  نجمة  تحيي  مرة،  وألول 

من  حيث  طابا،  في  حفاًل  سليمان،  كارمن  المصرية 
يوليو،   23 اإلثنين  مساء  حفلها  يكون  أن  المقرر 
حفل  شيبة  أحمد  الشعبي  الفنان  يحيي  أن  على 

24 يوليو. الثالثاء  يوم 
للمرة  رامي صبري  المصري  الفنان  يتواجد  كما 
الخميس  يوم  حفاًل  يحيي  حيث  طابا،  في  األولى 
الشعبية  المطربة  تختتم  أن  على  يوليو،   26

حفاًل  بإحيائها  الصيف«  »ليالي  مهرجان  بوسي 
يوليو.  27 الجمعة  يوم 

يقام  هايتس،  طابا  في  الصيف«  »ليالي  مهرجان 
هاني  بتنظيمه  ويقوم  الطرابيشي،  عماد  إشراف  تحت 

الحفالت  هذه  تنظيم  من  األساسي  الهدف  ويعتبر  حسن، 
هو تنشيط السياحة في جنوب سيناء وتحديدًا طابا لتعود مرة 

نجوم  استقبلت حفالت  أن  بعد  وذلك  واألجنبية،  العربية  السياحة  عاصمة  أخرى 
كرم  ونجوى  وسوف  وجورج  عبدالوهاب  شيرين  ومنهم  الماضي،  العام  الغناء 

ووائل جسار.

تعقد فعالياته خالل الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر

فيلم ليبي ضمن اختيارات سوق »ماملو للسينما العربية« للمنافسة على منح التطوير
اختارت إدارة الدورة الرابعة من سوق مهرجان 
سينمائيًا  مشروعًا   16 العربية«  للسينما  »مالمو 
للمنافسة على منح التطوير وما بعد اإلنتاج الذي 
أكتوبر،   8 إلى   6 من  الفترة  في  السوق  يقدمها 
المهرجان  من  الثامنة  الدورة  فعاليات  ضمن 
الذي يقام بالسويد، والذي يُعد أحد شركاء مركز 

السينما العربية.
جسر  السوق،  من  الرابعة  الدورة  واستقبلت 
والتسجيلية  الروائية  لألفالم  المشترك  اإلنتاج 
من  مشروعًا   37 من  أكثر  والقصيرة،  الطويلة 
مرحلة  منح  إلى  متقدمة  والسويد  العربية  الدول 
التطوير. و28 مشروعًا متقدمة إلى منح مرحلة ما 

بعد اإلنتاج، وفق بيان من المهرجان.
واكتنفت عملية المفاضلة من بين المشروعات 
منها  الكثير  كان  إذ  بالغة،  صعوبة  المتقدمة 
المراحل  في  الحسم  تم  لكن  ومثيرًا.  جادًا  حقًا 
لجنة  بين  مستفيضة  مناقشات  بعد  النهائية 
اختيار المشروعات ومدير المهرجان، ليتم الكشف 
عن المشروعات واألفالم التي ستتنافس للحصول 

على منح مرحلتي التطوير وما بعد اإلنتاج.
»عائلة  الطويلة:  الروائية  األفالم  فئة  في 
رشيد  العربي:  المنتج  فلسطين،  من  محترمة« 
مطاوع،  ليندا  السويدي:  المنتج  عبدالحميد، 
العربي: مريم  المنتج  ومن لبنان »كوستا برافا«؛ 
ساسين، المنتج السويدي: أوليفر جوربيلون، ومن 
لبناني مشترك فيلم »بعض من  إماراتي -  إنتاج 
أرض ما«؛ المنتج العربي: ليوبولد عجمي، المنتج 
السويدي: جوناس كيالغير، من األردن: »فرحة«؛ 
السويدي:  المنتج  سالم،  دارين  العربي:  المنتج 
ويليام جوهانسون، ومن إنتاج مشترك مصري - 

موهلين،  لييف  السويدي:  المنتج  عياد،  نجيب 
المنتج  الصبح«؛   ٦ الساعة  يوم  »كل  مصر  ومن 
ويليام  السويدي:  المنتج  شفيعي،  ياسر  العربي: 

جوهانسون.
مرحلة  منح  على  للتنافس  المختارة  األفالم  أما 
الطويلة:  الروائية  األفالم  فئة  في  اإلنتاج  بعد  ما 
فاطمة  وإخراج  إنتاج  )س(«؛  »باركور  الجزائز  من 
إنتاج معتز  بنتولد«  »لما  زموم، ومن مصر  زهرة 
تونس  ومن  عزت،  تامر  وإخراج  عبدالوهاب 
»فاتاريا«؛ إنتاج ريشارد مقنيين وإخراج وليد طياع.
من  الطويلة:  الوثائقية  األفالم  فئة  وفي 
عناب  ندى  إنتاج  المهرب«  »النتوف  فلسطين 
وإخراج سوسن قاعود، ومن تونس »بنت القمرة« 

إنتاج ندى ميزاني وإخراج هبة دوادي.
العربية«  للسينما  »مالمو  مهرجان  وسيقوم 
بدعوة ممثل واحد على األقل عن كل مشروع من 
سوق  لحضور  وذلك  المختارة،  الـ16  المشروعات 
العربية«، حيث سيقوم  مهرجان »مالمو للسينما 
لجنة  أمام  مشروعاتهم  بعرض  األفالم  ممثلو 

التحكيم المشكلة من صفوة خبراء الصناعة.
السينمائي«  »مالمو  مهرجان  سوق  ويعتبر 
إنشاء مركز  إلى  منصة فريدة من نوعها، تهدف 
حيوي لالندماج بين السينما العربية والسينما في 
دول الشمال األوروبي، ويُعد الهدف المركزي من 
السوق هو السعي لحث التعاون واإلنتاج المشترك 
العربي،  والعالم  األوروبي  الشمال  بلدان  بين 
السوق  ويوفر  التوزيع،  دائرة  توسيع  عن  فضاًل 
والجهات  المشاريع  أصحاب  بين  اللقاء  فرصة 
الداعمة لإلنتاج من كل أنحاء العالم العربي بلدان 

الشمال األوروبي. 

انطالق الدورة الثالثة ملهرجان »أفالم حقوق اإلنسان« في بيروت
تحت شعار »حّرروا الكلمة«

انطلق مهرجان »كرامة ألفالم حقوق اإلنسان« في بيروت، الثالثاء 
لبنان  فيلمًا من   16 الكلمة«، وذلك بمشاركة  تحت عنوان »حرّروا 

ودول عربية وأجنبية.
مع  بالتعاون  العام  هذا  يقام  والذي  الثالثة  دورته  في  المهرجان 
مركز األمم المتحدة لإلعالم في بيروت وسفارات سويسرا والتشيك 

وهولندا في لبنان يستمر ألربعة أيام.
وثائقية  أفالم  وأربعة  طويلة  وثائقيات  سبع  األفالم  بين  ومن 
قصيرة وخمسة أفالم روائية قصيرة ستتبعها حلقات نقاش مفتوحة، 
حريات  واقع  ستتناول  والتي  الرئيسة،  المهرجان  ندوة  إلى  إضافة 

التعبير في لبنان.
وتأتي الدورة الثالثة من المهرجان لمساندة التعبير الحر وللتذكير 
بالمنتجات الفنية التي يتم قمعها من قبل الجهات المكلفة بحمايتها، 
وذلك بهدف الحفاظ على الروح اإليجابية لإلبداع وإبعاد شبح القمع.

ركوب  »نادي  بعنوان  ألماني  فلسطيني  بفيلم  المهرجان  وافتتح 
2016 للمخرجين فيليب جنات وميكي يمّين.  األمواج« إنتاج العام 
ويتناول قضية الغزاويين الذين يعيشون محاصرين في أكبر سجن 
جديد  جيل  وينجذب  الحرب،  وتحكمهم  بالعالم،  الطلق  الهواء  في 
للشواطئ حيث يجدون حريتهم الشخصية في أمواج البحر المتوسط، 
بعدما مّلوا من االحتالل والجمود السياسي، وهو فيلم عن ناشطين 

يركبون األمواج في غزة.
ومن األفالم المهمة التي تعرض ضمن المهرجان، فيلم وثائقي 
للمخرجة   2015 إنتاج  الغد«  يجلبه  »ما  بعنوان  أميركي   – أفغاني 
والمنتجة والمؤلفة األميركية بيث ميرفي الشهيرة والحائزة جائزتين 
في هذا المجال. ويدخل فيلم »ما يجلبه الغد« أول مدرسة للبنات في 
قرية أفغانية صغيرة حيث لم يحدث من قبل أن سمح اآلباء بتعليم 

بناتهم. مع بدايات المدرسة في العام 2009 إلى أول تخرّج دفعة 
في  المجتمع،  هذا  مع  نفسها  المخرجة  وتدمج   ،2015 العام  منها 
نظرة حميمة لما يعنيه حقًا أن تنشأ الفتاة اليوم في أفغانستان، وما 

يلزم من تغيير للقلوب والعقول.
ومن األفالم المنتظر عرضها أيضًا في المهرجان، الوثائقي »توب 
سوسو  باسم  المعروفة  سهام  الجدة  حول  أحداثه  وتدور  العيرة«، 
الذين  عامًا(   16( وحفيدها سعد  عامًا(   50( دعاء  وابنتها  عامًا(   80(
ليعيشوا مشتتين  الثورة،  بداية  بعد  للهجرة من سورية  يضطرون 
في مختلف بقاع العالم، تجمعهم رغبة واحدة في االجتماع ببعضهم 
مجددًا. تفاصيل حكايتهم الشخصية تختزل بتجربتها اإلنسانية قصة 

شعب تشتت في أراٍض غريبة، ووطن ربما تبدل لألبد.
وأعلن مدير المهرجان، هيثم شمص، أن هذه الدورة الثالثة تأتي 
»لطرح القضايا الساخنة العالقة في مسار الثقافة الحقوقية المحلية 
مثل ازدياد حاالت المنع من المعرفة والتعبير والتي برز العديد منها 

في اآلونة األخيرة بشكليها القانوني والعرفي«.
بالقراءات  التعبير  حرية  يخص  ما  في  األمر  يتعلق  »ال  وأضاف: 
المنحرفة للدساتير فقط، بل يتجاوز ذلك إلى إيقاع األذى بالكرامة 

اإلنسانية، أحد الحقوق المؤسسة لشرعية حقوق اإلنسان الكونية«.
وتابع: »هنا نقف ال كمراقبين فقط بل كمتضررين، تمت استباحة 
حيث  والتعبير،  المعرفة  في  حقنا  مصادرة  عبر  اإلنسانية،  كرامتنا 

تتالت وتكاثرت قرارات المنع من التعبير«.
من  ينبثق  ببيروت«  اإلنسان  حقوق  ألفالم  »كرامة  ومهرجان 
مهرجان »كرامة« باألردن الذي تأسس في 2010 ويتضمن برنامجه 
عروضًا سينمائية، ونشاطات حقوقية موازية طوال الفعاليات، ويسعى 
العنصرية  التي تنكر  المهرجان للمساهمة في نشر حقوق اإلنسان 
والحقد والكراهية والتمييز والظلم. وبهدف حشد التضامن والدعم 
مع األقليات، يعرض المهرجان مجموعة مختارة من األفالم من جميع 
أنحاء العالم، ويجري مناقشات مفتوحة لتسليط الضوء على انتهاكات 
االجتماعي  التغيير  وآفاق  العالم  أنحاء  جميع  في  اإلنسان  حقوق 

والتقدم.
عنوان   2016 العام  في  المهرجان  من  األولى  الدورة  وحملت 
»اآلخرون«، وهدفت إلى زيادة الوعي حول حقوق الالجئين واألقليات 
في لبنان والعالم العربي، بينما اتخذت الدورة الثانية في العام 2017 
اإلنساني  المحتوى  على  رّكزت  حيث  الجديدة«  »الهُويّات  عنوان 

الحقوقي.

فرنسي فيلم »بالمقلوب«؛ المنتج العربي: محمد 
صيام، المنتج السويدي: كريستر نيلسون.

وفي األفالم الوثائقية الطويلة: من مصر »عمر 
المنتج  لطفي،  مارك  العربي:  المنتج  الشريف«؛ 
إنتاج مشترك  السويدي: سيجريد هيليداي، ومن 
المنتج  كخيا«؛  عن  »البحث  فيلم  كندي   - ليبي 
العربي: جيهان كخيا، المنتج السويدي: أندرياس 
فرنسي   - عراقي  مشترك  إنتاج  ومن  روكسين، 
فيلم »بلد جميل«؛ المنتج العربي: حسنين خزال، 

المنتج السويدي: بيتر كروبنين.
وفي فئة األفالم القصيرة: من األردن »التخلي 
عن الشبح«؛ المنتج العربي: زين دوراعي، المنتج 
تونس  ومن  جرانكفيست،  هلين  السويدي: 
»الديدان لن تعرف الجنة«؛ المنتج العربي: نجيب 



»العميد«  الليبي  االتحاد  نادي  مسؤولو  انتهى 
الجزائري  المدرب  مع  رسميا  التعاقد  إبرام  من 
عبد الحق بن شيخة في عقد يمتد حتى يوليو 
2019 خلفا للمدرب الفرنسي غارزيتو، والمدرب 
على  حاليا  يشرف  الذي  بطاو  حمدي  الوطني 
ليتسلم  الفترة  هــذه  خــال  الفريق  تــدريــب 
وهوحامل  الفريق  الجديد  الجزائري  المدرب 
على  مؤخرا  بها  فاز  التي  ليبيا  كأس  لبطولة 
حساب الهال ليقتنص إحدى البطوالت الكبرى 
النصر  نادي  الدوري  بلقب  فاز  بينما  الباد  في 
طرابلس  األهلي  المنافسين  أبرز  باقي  وخرج 

واألهلي بنغازي دون ألقاب.
عبد الحق بن شيخة من مواليد 22 نوفمبر 
1963، تخرج من المعهد الوطني لتكنولوجيات 
أحد  كــان  حيث  العاصمة،  بالجزائر  الرياضة 
المدير  سعدان  رابح  للدكتور  النجباء  الطلبة 
القدم،  لكرة  الجزائري  للمنتخب  السابق  الفني 
قانونيا  الازمة  الشهادات  جميع  على  حائز 

أبرزها ماجستير في منهجية التدريب الرياضي.
كاعب  متواضع  الكروي  شيخة  بن  مشوار 
ومولودية  منايل  برج  شباب  فريقي  ضمن 
القرن  من  الثمانينات  سنوات  في  الجزائر 
مع  ــدأ  ب المهنية  مسيرته  ــي  وف الــمــاضــي 
العديد  على  وحاز   1997 األولمبي  المنتخب 
من  مدربا  منه  جعلت  التي  االستحقاقات  من 
العيار الثقيل، حيث فاز بلقبين مع نادي شباب 
الجزائريتين،  والكأس  البطولة  ضمن  بلوزداد 
ومكن نادي أم صال من الصعود إلى الدوري 
وإيابا  ذهابا  هزيمة  دون  القطري  الممتاز 
قطر،  بكأس  فوزه  إلى  إضافة  الموسم  طوال 
محط  شيخة  بن  من  جعل  الذي  اإلنجاز  وهو 
والعربية  الخليجية  األندية  من  العديد  اهتمام 

بصفة عامة.
على  اإلفريقي  النادي  مع  شيخة  بن  حصل 
بطولة الدوري التونسي ومع نفس الفريق حاز 
على كأس شمال إفريقيا لألندية البطلة في 25 
يناير 2009 و بلوغه نصف نهائي كأس الكاف 
لقبا  الجديدي  الحسني  الدفاع  مع  حقق  كما 

تاريخيا ألول مرة حيث حقق النادي لقب كأس 
نتائج جيدة ضمن منافسات  العرش كما حقق 
من  قريبا  كان  حيت  األفريقي  االتحاد  كأس 

في  الحظ  ســوء  لــوال  الثمانية  ــدور  ل التأهل 
الدقائق األخيرة ضد األهلي المصري.

لكنه  ومتعددة  متنوعة  شيخة  بن  تجارب 
من  مع  الصدمات  وكثرة  سرعة  عنه  معروف 
حتى  أفــكــاره  في  يعارضه  أو  الــرأي  يخالفه 
الصحافة  في  الشرس«  بـ»الجنرال  ملقب  أنه 
الدولي  االتحاد  لدى  محاضرا  كونه  الجزائرية 
واألفريقي لكرة القدم وله تجربة وخبرة إفريقية 
ساهمت في وضعه بين خيرة المدربين العرب 
بين مختلف  رحالة  تعدد صداماته جعلته  لكن 

األندية العربية.

»العميد«  االتحاد  بنادي  األول  الكرة  فريق  حصد 
الفوز  بعد   2018/2017 للموسم  ليبيا  لقب كأس 
بهدفين على »الهال« في الوقت اإلضافي، حيث 
لكنه  أهداف،  دون  للمباراة  األصلي  الزمن  انتهى 
بعد  وتحديدا  توترا  األخيرة  الدقائق  مع  شهد 
الهدف  الشلماني  محمد  المباراة  حكم  احتساب 
العبي  دفع  الذي  األمر  »االتحاد«،  لصالح  الثاني 
فيما  االنسحاب  ثم  ومــن  لاعتراض  »الــهــال« 
بعد ليعلن الحكم تتويج »العميد« باللقب السابع 
هذا  نسختها  في  الكأس  بطولة  لكن  تاريخه  في 
المؤسف بعد  أحداثا كثيرة منها  الموسم شهدت 
»االتحاد«  تأهل  حيث  نار،  من  مسارا  سلكت  أن 
إلى النهائي على خلفية انسحاب األهلي طرابلس 
والذي صعد  أوال  التحكيم  على  اعتراضا  »الزعيم« 
اتحاد  إدارة  أسلوب  على  اعتراض  إلى  الخافات 
الجانبين  بين  ملتهبة  األجواء  لتصبح  ثانيا  الكرة 
دون أن تجد األزمة حلوال حقيقية وسط اتهامات 

متبادلة.
أحداث »األهلي طرابلس« و»االتحاد« في نصف 
ومتنوعة  كثيرة  تفاصيل  شهدت  الكأس  نهائي 
كان من بينها التسبب في حرق المجمع الرياضي 
إعــادة  على  اعتراضا  الــدولــي  طرابلس  بملعب 
المباراة األولى في مرحلة  المباراة بعد أن انتهت 
اعتراضا  وقتها  تكمل  أن  دون  الترجيح  ضربات 
المباراة  إلغاء  إلى  اضطر  الذي  أيضا،  الحكم  على 
موافقة  دون  المباراة  إعــادة  الكرة  اتحاد  ليقرر 
مشهد  فــي  طرابلس«  »األهــلــي  مــن  وتــرحــاب 
شهدت  بل  الموسم،  هذا  نوعه  من  األول  ليس 
من  الرباعي  بالدوري  المعروفة  األخيرة  المرحلة 
التتويج بالدوري الليبي هذا الموسم أيضا خافات 
رجب  محمد  الدولي  الحكم  أخطاء  بسبب  وأزمات 
ليتفاقم الصدام بين »األهلي بنغازي« و»االتحاد« 
»النصر«  يخطف  أن  قبل  طرابلس«  و»األهــلــي 

اللقب وسط كم غير عادي من األزمات.
فكرة االنسحاب سيطرت على عديد الفرق هذا 
الكأس  أو  ــدوري  ال مسابقة  في  ســواء  الموسم 
موسم  في  واإلداريــة  التحكيمية  المشاكل  بسبب 
استثنائي للكرة الليبية، فلغة البيانات واالحتجاجات 
فريق  استأنف  ومــؤخــرا  الجميع  تحاصر  ــت  الزال
تدريباته  القدم  لكرة  األول  طرابلس«  »األهلي 
البيضاوي«  »الــوداد  لماقاة  استعدادا  بملعبه 

أبطال  دوري  ذهــاب  مواجهات  ضمن  المغربي 
عن  أنباء  وسط  المقبل  أغسطس   10 في  العرب 
ساسي  برئاسة  طرابلس«  »األهلي  إدارة  تعاقد 
فضا  جال،  إيهاب  المصري  المدرب  مع  أبوعون 
الجدد  الاعبين  من  عدد  مع  تعاقدات  إبرام  عن 
المهاجم  عقد  تمديد  تم  كما  الموسم،  هــذا 
الساحلي«  »النجم  المعار من  أنيس سلتو  الدولي 
لمدة  جينور  مكسيم  المحترف  وعقد  التونسي 
ــودة األهــلــي »الــزعــيــم« إلى  مــوســم، وجـــاءت ع
أن  بعد  تماما  عادية  غير  أجواء  وسط  التدريبات 
نفذ تهديده، حيث جاءت بعد أن امتنع الفريق عن 
»االتحاد«،  أمام  الكأس  نهائي  نصف  مباراة  أداء 
من  بقرار  الثانية  المباراة  في  االنسحاب  مفضا 
بعد  الجعفري  جمال  برئاسة  الليبي  الكرة  اتحاد 
»الزعيم«  إدارة  خرجت  كما  األولى،  المباراة  إلغاء 
الكرة  اتحاد  فيها  اتهم  صريحة  رسائل  بسلسلة 
بتعمد إفساد المسابقات، مهددا بالتصعيد وكان 
االنضمام  من  الدوليين  الاعبين  منع  ــا  أواله
للمنتخب بدعوى االنشغال في االستعداد للبطولة 

العربية.
دوائر مقربة من إدارة »األهلي طرابلس« تؤكد 
لألجواء، خصوصا  الكبير  النادي  إدارة  ارتياح  عدم 
 ،2018/2019 الجديد  الموسم  بداية  قرب  مع 
بها  انتهى  التي  األزمــات  تتكرر  أن  يخشى  حيث 
النادي  إدارة  أصــدرت  أن  بعد  الماضي  الموسم 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  إلــى  موجها  خطابا 
إلى  الدوليين  العبيه  انضمام  بعدم  فيه  يخطره 

يستعد  حيث  المقبل،  الوطني  الفريق  معسكر 
أمم  إلى  المؤهلة  التصفيات  الستكمال  األخير 
أفريقيا  جنوب  بمباراة   2019 بالكاميرون  أفريقيا 
تونس  في  األول  معسكرين،  يخوض  أن  وينتظر 

والثاني في البرتغال.
الموجهة  القاسية،  »الزعيم«  رسالة  وجــاءت 
في  الفريق  انشغال  خلفية  على  الليبية  الكرة  إلى 
األهلي  النادي  إدارة  تكتف  ولم  العربية  البطولة 
العبيها  منع  بخطاب  أبــوعــون  ساسي  برئاسة 
الدوليين من االنضمام لصفوف المنتخب الوطني 
خال الفترة المقبلة، بل تبعته بخطاب آخر مطول 
على  القدم  كرة  اتحاد  مع  المشكلة  طبيعة  حول 
نصف  مباراة  بخصوص  القائمة  ــة  األزم خلفية 
في  ــاء  وج ــاد«،  ــح »االت ــام  أم ليبيا  كــأس  نهائي 
الكرة  اتحاد  تسبب  عن  الحديث  المطول  الخطاب 

برئاسة جمال الجعفري في كل المشاكل القائمة.
من  رفضها  تم  الكرة  اتحاد  قـــرارات  جميع 
طرابلس«،  »األهلي  النادي  وجماهير  إدارة  قبل 
رياضية  غير  أحداث  وقوع  إلى  الرفض  وتصاعد 
الــدولــي  طــرابــلــس  ملعب  تــعــرض  بينها  مــن 
لكرة  الليبي  االتحاد  تعنت  نتيجة  الخسائر  لبعض 
الائحة  توضيح  دون  ــرارات  ق وإصـــداره  القدم 
المباراة  إعــادة  قــرار  اتخاذ  خالها  من  تم  التي 
تقرير  على  الناديين  ــاع  إط عــدم  مــع  كاملة 
في  كبيرا  جدال  أثار  الذي  المباراة،  ومراقب  حكم 
دور  تهميش  بينها  ومن  الرياضية،  ــاط  األوس
القرارات،  هذه  مثل  اتخاذ  في  المسابقات  لجنة 
لاتحاد  التنفيذي  المكتب  عن  صدر  القرار  وأن 
المختصة  الجهة  المسابقات،  للجنة  الرجوع  دون 
دفعت  عــوامــل  كلها  الــقــدم،  كــرة  بمسابقات 
منصبه  من  استقالته  بتقديم  للتلويح  أبوعون 
فرض  حالة  في  للنادي  العمومية  الجمعية  أمام 
قرارات ظالمة على ناديه وأنه لن يعرض سامة 
جماهير »األهلي« للخطر، كما أكد أن اتحاد الكرة 
اللوائح  عن  بعيدا  مسؤولة  غير  سياسة  يستخدم 
يجلس  لألسف  الدولة  غياب  ظل  وفي  والقوانين 
في  ليتسبب  بنغازي  في  المسابقات  لجنة  رئيس 
الجهات  أن  عن  فضا  طرابلس،  مدينة  في  فتنة 
أمام  المتفرج  موقف  تقف  الدولة  في  المسؤولة 
توافر  عدم  أسبابها  بين  من  التي  المهازل  تلك 

األمن داخل ملعب طرابلس.

في
املرمى

استعداد خاص 
لأللعاب األفريقية 
في الجزائر

صدر عن اتحاد الشطرنج القرار رقم 7 لسنة 2018 
بشأن إعادة تشكيل اتحاد شطرنج فرعي طرابلس، 

وكلف برئاسته خالد فرنكة، ونائبه فيصل زقطة، 
والمقرر أكرم تامسكت، والمالي خالد الجالي، 

وعضوية فيصل الواعر.

انتقد نائب رئيس نادي »الوحدة« السابق والالعب األسبق ◆
بالفريق، عبدالعظيم الشرع، االختيارات الجديدة للمنتخب 
الوطني لكرة القدم على يد المدرب عادل عمروش الذي 

اختار التشكيلة الجديدة المقبلة على المشاركة في تصفيات 
كأس األمم األفريقية 2019

◆

االجتماع  بالجزائر،  الميركور  بفندق  انتهى 
التنسيقي لرؤساء الوفود المشاركة في دورة 
بحضور   ،2018 للشباب  األفريقية  األلعاب 
الليبية  األولمبية  اللجنة  من  المكلفة  اللجنة 
الدورة،  في  المشاركة  ليبيا  لبعثة  المرافقة 
التحضيرات  لمناقشة  االجتماع  وخصص 
الخاصة بدورة األلعاب األفريقية للشباب في 
العاصمة  تستضيفها  التي  الثالثة  نسختها 
الجزائرية مع وضع اللمسات األخيرة للبرنامج 
إلى  باإلضافة  المنافسات،  لمختلف  العام 
بحسب  واإلقامة،  بالنقل،  المتعلقة  المسائل 

الصفحة الرسمية للجنة األولمبية الليبية.
بزيارة  المشاركة  الوفود  ــاء  رؤس وقــام 
األلعاب  ستحتضن  التي  المواقع  لمختلف 
الدول  أعــالم  رفع  وتم  للشباب،  األفريقية 
المشاركة على قرية الرياضيين، ومن المرجح 

مؤهلة   2018 نسخة  في  ــدورة  ال تكون  أن 
لعدد من الرياضات لأللعاب األولمبية للشباب 
ببيونس آيرس األرجنتينية في أكتوبر المقبل.

حضر االجتماع رئيس لجنة تنظيم الدورة 
ووزير الشباب والرياضة الجزائري الهادي ولد 
علي، ورئيس اللجنة التنفيذية لجمعية اللجان 
اللجان  واتحاد  األفريقية  األولمبية  الوطنية 
الرياضية األفريقية، ورؤساء الوفود األفريقية 
والكونفيدراليات  الوطنية  االتحادات  وممثلو 

الرياضية األفريقية.
ووصلت إلى الجزائر اللجنة المرافقة لبعثة 
وفد  رأس  على  الــدورة  في  المشاركة  ليبيا 
واإلداري  حسنين،  أحمد  البعثة  رئيس  ضم 
العام للبعثة صالح مهنا، ونائب رئيس الوفد 
البعثة  وإداري  مبارك،  وليد  الفنية  للشؤون 

حسين بوعرقوب.
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أبدى الفرنسي آرسين فينغر ندمه 
الشديد على قضاء 22 عاما من 
العمل المتواصل مع »آرسنال« 
اإلنجليزي، معتبرا ذلك أكبر خطأ في 
حياته خالل مسيرته الطويلة التي 
شهدت كثيرا من التضحيات من أجل 
العمل وحده، على رأسها إهماله الشديد 
ألسرته، حيث ترك العجوز الفرنسي 
)68 عاما( مهمته مؤخرا منذ تعيينه في 
أكتوبر 1996 مع النادي الواقع في شمال 
لندن في نهاية الموسم الماضي، بعد 
أن حقق ثالثة ألقاب في الدوري وسبعة 
في كأس االتحاد اإلنجليزي دون أن 
يحسم مصيره وخطواته المستقبلية خالل 
الفترة المقبلة، معتبرا نفسه محبا وعاشقا 
للتحدى، إال أن حبه الشديد لـ»آرسنال« 
كسر لديه هذه الحالة وفرض عليه إيقاعا 
ثابتا ليصبح أكبر مدرب معمر في ناد 
خالل السنوات الماضية، مشيدا بقدرات 
الثنائي تييري هنري وباتريك فييرا العبي 
»آرسنال« السابقين اللذين يعمالن حاليا 
في مجال التدريب كونهما من الكفاءات 
المنتظر ظهورها وتوهجها قريبا.
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● جانب من حضور البعثة الليبية في الجزائر

مالعب 14

فاز بلقبني مع نادي شباب بلوزداد 
ضمن البطولة والكأس اجلزائرية

»األهلي طرابلس« يهدد بمنع 
العبيه الدوليين عن المنتخب.. 

وساسي أبوعون يلوح بالرحيل 
وسط اتهامات التحاد الكرة 

ورئيسه جمال الجعفري

»االنسحاب« يعصف بختام املوسم الكروي الليبي
تصاعد الخالفات في مسابقتي الدوري والكأس ينذر بعواقب وخيمة قبل بداية الموسم الجديد

»بن شيخة« يتسلم »العميد« بطال للكأس 

المدرب  مع  جادة  مفاوضات  طرابلس  األهلي  نادي  إدارة  تجري 
المصري إيهاب جال لتدريب الفريق األول في الموسم المقبل 
تدريب  له  سبق  الذين  المصريين  المدربين  من  جال  ويعد 
وكهرباء  والمصري  اإلسماعيلي  المصرية  األندية  من  العديد 
المقاصة  ومصر  بني سويف  وتليفونات  وكفرالشيخ  اإلسماعيلية 

وإنبي ومؤخرا الموسم الماضي مع الزمالك.
المدرسة  على  األهلي  إدارة  تصميم  بعد  ذلــك  جــاء 

ــارق  وط يــوســف  طلعت  نــجــاح  لسابق  المصرية 
مع  مفاوضات  دارت  حيث  الفريق  مع  العشري 
توأم  بينهم  من  المصريين  المدربين  من  عدد 
تمسكا  لكنهما  وإبراهيم  المصرية حسام  الكرة 
تدريب  مهمة  تولي  في  أما  مصر  في  بالبقاء 
باتا  أن  بعد  العاجل  القريب  في  مصر  منتخب 
ظل  في  األجنبي  للمدرب  بديلة  وطنية  حلول 
بحث االتحاد المصري لكرة القدم عن مدرب 
الذي  كوبر  هيكتور  لألرجنتيني  خلفا  جديد 

قدم مع »الفراعنة« أداء هزيا.
جال  إيهاب  المصري  المدرب  ورحــب 
األهلي  نادي  إدارة  له من  المقدم  بالعرض 

في  القدم  لكرة  األول  الفريق  لتدريب  طرابلس 
فإن  األولية  المعلومات  وبحسب  المقبل  الموسم 
إدارة األهلي طرابلس لم تحسم أمرها بخصوص 
العديد  هناك  وأن  األول  للفريق  الجديد  المدرب 

من المفاوضات مع عدد من المدربين اآلخرين.
للتوأم  كبديل  اســمــه  وضــع  جــال  ــهــاب  إي
يعمان  حيث  حسن  وإبراهيم  حسام  المصري 
لفريق  الــفــنــي  الــجــهــاز  ضــمــن  ســويــا 
رئيس  وجدد  البورسعيدي  المصري 
ــون  ــوع ــي أب ــاس ــادي األهــلــي س ــ ن
عــرض  وتــقــديــم  بهما  ــال  ــص االت
بينما  اعــتــذارا  لكنهما  مباشر 
تجاربه  آخــر  جــال  إيهاب  خــاض 
نتائج  حقق  أن  بعد  الزمالك  مع 
مع  المصري  ــدوري  ال في  مميزة 
لكنه  المقاصة  األســبــق  نــاديــه 
مع  متواضعة  بنتائج  اصــطــدم 
نهاية  قبل  إقالته  لتتم  الزمالك 

الماضي. الموسم 

ووكيل  شقيق  الافي  رياض  أكد 
مؤيد  الليبية  الكرة  نجم  أعمال 
بصفوف  ــرف  ــمــحــت ال ــي،  ــافـ الـ
ــودة  ــودي، ع ــع ــس ــاب« ال ــب ــش »ال
الشاب  الليبي  الدولي  المهاجم 
لانتظام في تدريبات فريقه، بعد 
انتهاء اإلجازة السنوية التي قضى 
لمتابعة  روسيا  في  األخير  جزأها 

كأس العالم.
تصريحات  في  رياض  وأضــاف 
أن  »الوسط«  جريدة  إلى  خاصة 
منتخب  على  يراهن  كــان  مؤيد 
الرهان  خسر  لكنه  األرجنتين، 
ــصــي  ــروج »راق ــ ســريــعــا بــعــد خ
التانغو« مبكرا من دور الـ16 أمام 
على  باللقب  توجت  التي  فرنسا، 

مؤيد  ليتعرض  كرواتيا،  حساب 
األرجنتين  خــروج  بسبب  لصدمة 
كغيره من عشاق ومحبي المنتخب 
عليه  يضع  كــان  ــذي  الـ الكبير 
نجمه  وعلى  كبيرة  آماال  الكثيرون 
»برشلونة«  أحام  صانع  األوحــد 

اإلسباني، ليونيل ميسي.
»انتهى  قائا:  ريــاض  وأكمل 
العالم  كــأس  متابعة  من  مؤيد 
لينتظم سريعا في تدريبات فريقه 
للموسم  اســتــعــدادا  الــســعــودي 
الجديد، كما ينوي مؤيد االستمرار 
في الدوري السعودي لحين إشعار 
آخر، حيث مازال محل طلب ولديه 
يصعب  لكن  خــارجــيــة،  عـــروض 
احتراما  الراهن  الوقت  في  كشفها 

صدور  ــدم  وع )الــشــبــاب(،  لنادي 
هذا  في  نفسه  مؤيد  من  قــرارات 
الافي  ريــاض  واختتم  الــشــأن«، 
عن  مؤيد  »سيغيب  قائا:  حديثه 
المقبل،  الليبي  المنتخب  معسكر 
في  مرحلتين  على  إقامته  المقرر 
تتخللهما  البرتغال  ثــم  تونس 
الودية  المباريات  من  مجموعة 
جنوب  لمباراة  استعدادا  الدولية 
أفريقيا في التصفيات المؤهلة إلى 
 ،2019 بالكاميرون  أفريقيا  أمم 
الاعبين  جميع  سيشمل  والغياب 
وحــده،  مؤيد  وليس  الدوليين 
على  المحترفون  يعكف  حيث 
بداية  مع  أنديتهم  في  االنتظام 

الموسم الجديد«.

منتخب مصر يبعد »التوأم« عن »الزعيم« واألقرب إيهاب جالل 

مؤيد الالفي ينضم لتدريبات »الشباب« السعودي بعد المونديال

● جالل

● عبد العظيم الشرع

● فرحة جماهير والعبي االتحاد بكأس ليبيا

● جانب من مباراة الهالل و االتحاد في نهائي كأس ليبيا

● مؤيد الالفي

● فينغر
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انفرد الجوهرة البرازيلية السمراء الشهيرة عبر التاريخ، 
إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف بـ»بيليه« بكتب 
تاريخ كرة القدم كأصغر مهاجم في تاريخ المونديال، 
لكنه اليوم يشعر باهتزاز عرشه بسبب المهاجم الفرنسي 

الشاب كيليان مبابي الذي اقتنص مؤخرا الكأس 
الثانية للديوك وهو في سن 19 عاما، األمر 

الذي دفع األسطورة البرازيلية إلى التلميح 
كرة  مالعب  إلى  العودة  بإمكانية  مازحا 
القدم وارتداء الحذاء الرياضي مرة أخرى، 
حيث قال بيليه عبر حسابه على »تويتر«: 
أرقامي  تحطيم  مبابي  واصــل  ما  »إذا 
القياسية، فما علي سوى نفض الغبار عن 
الهدف  عقب  وذلك  الرياضي«،  حذائي 

مونديال  نهائي  في  مبابي  أحرزه  الذي 
روسيا، الذي توج فيه بالده أبطاال للعالم بعد 
فوزهم بأربعة أهداف مقابل هدفين على كرواتيا 

خالل النهائيات التي أقيمت في روسيا.
في  يسجل  العب  أصغر  ثاني  بات  مبابي 
البرازيلية  الجوهرة  بعد  العالم  كأس  بطولة 
في  شاب  العب  كأفضل  اختير  كما  بيليه، 
البطولة، بينما يظل األسطورة البرازيلية في 
المقدمة كأصغر من يحرز اللقب في مونديال 
العام 1958 بالسويد وهو في سن )17 عاما( 

ليرد مبابي على بيليه قائال: »الملك يبقى دائما 
ثمن  في  هدفين  أحرز  مبابي  وكان  ملكا« 
وبات  األرجنتين  شباك  في  البطولة  نهائي 
اسمه الثاني خلف بيليه في كتب تاريخ كرة 
القدم وال يزال بيليه ينفرد بالرقم القياسي، 
حيث سجل لمنتخب بالده هدفين في مرمى 
بالسويد،   1958 مونديال  بنهائي  السويد 
عندما كان عمره 17 عاما و249 يوما وذلك 
في 29 يونيو 1958 ليفوز المنتخب البرازيلي 

5-2 وقتها.
ختاما  النهائي  في  مبابي  هدف  وجــاء 

أيضا  شهد  الذي  الروسي  المونديال  في  لتألقه 
انتهت  التي  المثيرة  المباراة  في  ثنائية  تسجيله 
الـ16،  -4 3 في دور  األرجنتين  فرنسا على  بفوز 
الفرنسية،  الجماهير  طموحات  سقف  مبابي  ورفع 
الفرنسي  المنتخب  قيادة  على  قادرا  تراه  حيث 
للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في 
نسخة مقبلة كونه في سن صغيرة ليضيف 
المنتخب،  قميص  إلــى  الثالثة  النجمة 
قبل   1998 بنسخة  فرنسا  توجت  حيث 
أمام  مبابي  يزال  وال  أيام،  منذ  تتويجها 
أرقام  يعادل  كي  للغاية  طويل  مشوار 
4 نسخ  الذي شارك في  األسطورة بيليه 
 3 في  البرازيل  وتوجت  المونديال  من 
منها في 1958 و1962 و1970، وقد أحرز 

إجمالي 77 هدفا في 92 مباراة دولية.
مبابي  كيليان  كشف  نفسه  الوقت  في 
مستقبله سريعا خالل الفترة القصيرة المقبلة، 
وأكد أنه سيستمر مع ناديه »باريس سان 
عن  ردا  بالده  في  الدوري  بطل  جيرمان« 
صاعد  العب  أفضل  اختياره  بعد  وجهته 
في حصول  بقوة  ومساهمته  العالم  في 
»الديوك الفرنسية« على لقب كأس العالم 
في روسيا، وقال مبابي خالل تصريحات 
تلفزيونية أثناء االحتفال بالكأس الكبيرة: 
»مستمر مع سان جيرمان بنسبة كبيرة، سني 
مازالت صغيرة، واحتاج إلى االستقرار الفني، 
فأنا  الباريسي،  الفريق  مع  أجــده  ما  وهــذا 
مؤمن بقدراتي لتحقيق الفوز. المهارة وحدها 
ليست كافية، ولكن اإليمان أيضا مطلوب« 
وجاء هذا ردا على دخول مبابي دائرة اهتمام 
القطبين الكبيرين اإلسبانيين، برشلونة وريال 
مدريد، قبل المونديال الذي أصبح فيه هدافا 
غريزمان  زميله  مع  بــالده  لمنتخب 

برصيد أربعة أهداف.

مبابي يطمئن بيليه على »عرش الملك« 

فرنسا  منتخب  فوز  وراء  كثيرة  عوامل  وقفت 
بكأس العالم في روسيا، من بينها نجاح المدير 
للمبادئ  االنتصار  في  ديشامب  ديدييه  الفني 
عندما   2015 العام  في  وتحديدا  البداية  من 
فالبوينا  وماثيو  بنزيما  كريم  الالعبين  استبعد 
قضية  في  تورطهما  خلفية  على  القائمة  من 
في  الضلوع  تهمة  لبنزيما  ووجهت  ابتزاز، 
مقطع  باستخدام  فالبوينا  ضد  ابتزاز  جريمة 
إلى  اهتمام  أي  المدرب  يعير  أن  دون  إباحي 
قيمة النجمين الكبيرين، فاألول مهاجم »ريال 
ميدان  وسط  أداء  محور  والثاني  مدريد« 
في  الرئيسية  األعمدة  ومن  ليون«  »أولمبيك 
أيضا  الفرنسي،  للمنتخب  األساسية  التشكيلة 
قبول اآلخر دون التفرقة بحسب لون أو عرق أو 
دين، حيث كشف الفوز بالكأس تعدد الجنسيات 
األفريقية التي ينتمي لها نجوم منتخب فرنسا 
واحدة  منظومة  في  جميعا  انخرطوا  أنهم  إال 
ديشامب  ليترك  الفرنسي  العلم  مظلة  تحت 
مايسترو كل العب لدينه وفكره، المهم التركيز 

السم فرنسا، هكذا خلق حالة إبداعية.
تاريخ  في  الثاني  هو  العالم  كأس  لقب 
في  كرواتيا  على   )2/4( الفوز  بعد  »الديوك« 
»لوجنيكي«  ملعب  على  النهائية  المباراة 
ليعودوا للصياح مجددا في سماء الكرة األرضية 
باريس  العاصمة  قلب  أحرز من  لقب  أول  بعد 

في العام 1998 عندما نظمت البطولة لتعادل 
عدد  في  وأوروغواي  األرجنتين  ألقاب  فرنسا 
الكبيرة، كما أن ديشامب دخل  بالكأس  الفوز 
رفع  بعدما  الكبير  الباب  من  البطولة  تاريخ 
كالعب  الذهب  من  كغم   5 تزن  التي  الكأس 
ماريو  البرازيلي  للثنائي  بذلك  لينضم  ومدرب 
 1958 مرتين  الكأس كالعب  رفع  الذي  زاغالو 
اللقب  نال  كما   ،1970 في  وكمدرب  و1962 
عندما  المتحدة  بالواليات   1994 في  مجددا 
باريرا  ألبرتو  لكارلوس  مساعدا  مدربا  كان 
واأللماني، فرانتس بيكنباور الذي حصد اللقب 
في   .1990 في  وكمدرب   1974 في  كالعب 
المقابل حقق منتخب كرواتيا إنجازا في البطولة 
بعد وصوله للمباراة النهائية للمرة األولى في 
حققه  الذي  األفضل  اإلنجاز  ليتخطى  تاريخه 
الذي  سوكر،  دافور  النجم  1998بقيادة  جيل 
في  الكرة  التحاد  رئيس  منصب  حاليا  يشغل 

بالده، حيث حقق المركز الثالث وهو العب.
نصف  تسجيل   2018 نسخة  نهائي  شهد 
نهائي  أفضل  ثاني  ليصبح  أهداف  دستة 
المسجلة  األهداف  عدد  حيث  من  للمونديال 
نهائي  بعد  1966 وذلك  نهائي  مع  بالتساوي 
7 أهداف  الذي شهد تسجيل  بالسويد،   1958
بنتيجة  السويد  حساب  على  البرازيل  وتتويج 
)5-2( كما تحول المهاجم الفرنسي مبابي نجم 

ثاني  بات  أن  بعد  ظاهرة  إلى  فرنسا  منتخب 
أصغر العب سنا يسجل في نهائي كأس العالم، 
حيث سجل ابن الـ 19 عاما هدف الديوك الرابع 
على  ويسير  ذهب  من  بتاريخ  اسمه  ليدون 
نهج األسطورة البرازيلية بيليه الذي سجل في 
من  عاما   17 يبلغ  وهو   1958 نسخة  نهائي 
العب  رابع  فاران  الفرنسي  بات  بينما  عمره، 
ينجح في تحقيق لقبي كأس العالم مع منتخب 
بالده ودوري أبطال أوروبا مع فريقه في عام 
اللقبين  »ريال مدريد«  نجم  واحد، حيث حقق 
في 2018 وسبقه كل من الفرنسي كاريمبو في 
 2002 في  كارلوس  روبرتو  والبرازيلي   1998
واأللماني سامي خضيرة في 2014 وجميعهم 
كانوا ضمن العبي العمالق اإلسباني الـ»ريال«.

المباراة  يخسر  منتخب  ثاني  كرواتيا  منتخب 
النهائية لكأس العالم من القارة األوروبية بعد 
المرور من التصفيات بملحق، وسبقه المنتخب 
األلماني الذي خاض ملحق التصفيات األوربية 
في 2002 وخسر النهائي أمام البرازيل، كما أن 
منتخب كرواتيا بات األول في تاريخ المونديال 
الذي يتأهل لنهائي البطولة األكبر على سطح 
ثالث  في  إضافية  أشواط  لعب  بعد  األرض 
مباريات متتالية، حيث حجز بطاقة العبور للدور 
النهائي للمرة األولى في تاريخه بعدما أسقط 
في  اللقاء  انتهاء  بعد  لواحد  بهدفين  إنجلترا 

ويضرب  بهدف  بالتعادل  األصليين  شوطيه 
بهدف  بلجيكا  أطاحت  التي  فرنسا  مع  موعدا 
ليصبح المنتخب الفرنسي خامس منتخب يسجل 
للمونديال  النهائية  المباراة  في  أهداف  أربعة 

وأول منتخب منذ نهائي 1970 الذي شهد فوز 
وسبقهما   )1/4( بنتيجة  إيطاليا  على  البرازيل 
1930 وإيطاليا  أوروغواي في نهائي  منتخبات 

في 1938 وإنجلترا في 1966.
مليون   38 الفرنسي  المنتخب  منح  الفوز 
دوالر أميركي جائزة المركز األول وكرواتيا 28 
للبطل  المالية  الجائزة  وارتفعت  دوالر،  مليون 
مقارنة  دوالر  ماليين  ثالثة  بمقدار  والوصيف 
بلجيكا  2014 ونال منتخب  البرازيل  بمونديال 
الثالث 24 مليون دوالر مقارنة  صاحب المركز 
بـ22 مليون دوالر حصل عليها منتخب هولندا 
البرازيل،  مونديال  في  الثالث  المركز  صاحب 
فيما حصل منتخب إنجلترا صاحب المركز الرابع 
دوالر  مليوني  بزيادة  دوالر  مليون   22 على 
وحصل  أيضا،  للبطولة  الماضية  النسخة  عن 
مليون   16 على  الثمانية  دور  في  المشاركون 
التي  للمنتخبات  12 مليون دوالر  دوالر مقابل 
تأهلت إلى دور الستة عشر، أما المنتخبات التي 
ثمانية  على  فحصلت  األول  الدور  من  خرجت 
اإلجمالية  الجوائز  قيمة  وبلغت  دوالر  ماليين 
بـ358  مقارنة  دوالر  مليون   400 للبطولة 
مليون دوالر في مونديال البرازيل واختير قائد 
المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش أفضل العب 
في المونديال والفرنسي كيليان مبابي أفضل 
العب ناشئ، كما اختير حارس مرمى المنتخب 

البلجيكي تيبو كورتوا أفضل حارس مرمى.
للمرة  العالم  كأس  لنهائي  فرنسا  وصلت 
بمونديال  التتويج  بعد  تاريخها  في  الثالثة 
بثالثية  البرازيل  على  بالفوز   1998 فرنسا 
 2006 ألمانيا  مونديال  ووصافة  نظيفة 
الترجيح،  بضربات  إيطاليا  من  الهزيمة  بعد 
في  بروسيا  النسخة  هذه  في  الديوك  ونجح 
نقاط  سبع  برصيد  الثالثة  المجموعة  تصدر 
بهدف  وبيرو   )1-2( أستراليا  على  فوزين  من 
وفي  الدنمارك،  أمام  سلبا  والتعادل  نظيف 
دور الستة عشر قدمت أفضل العروض بالفوز 
على األرجنتين )4-3( ثم الفوز على أوروغواي 
البلجيكي  المنتخب  وإقصاء  نظيفين  بهدفين 

القوي من المربع الذهبي بهدف.
بفضل  كبيرا  دورا  ديشامب  المدرب  لعب 
واقعيته، حيث قام باالعتماد على مزيج سحري 
الذي  بوغبا  بول  فيه  جمع  الملعب  وسط  في 
القوي  ماتويدي  وبليز  اإلبداعي  بالحس  يتمتع 
بدنيا ونجولو كانتي أهم العبي الديوك صاحب 
الرئات الثالث.. هذا الثالثي منح الوسط فرصة 
والهجوم،  الدفاع  شقي  في  والتوازن  التنوع 
مختلفة  محددة  بأدوار  العب  كل  حظي  حيث 
نسبيا، وتكون النتائج مضمونة في حال وجود 
وأنطوان  مبابي  كيليان  بحجم  هجومي  ثنائي 

غريزمان.

تساوى مع نهائي 1966 من حيث عدد 
األهداف خلفا لنهائي 1958 بالسويد 

الذي شهد 7 أهداف وتتويج البرازيل

فاران رابع العب يجمع لقبي كأس 
العالم ودوري أبطال أوروبا بعد 

كاريمبو في 1998 وروبرتو كارلوس 
في 2002 وسامي خضيرة في 

2014 وجميعهم مع »ريال مدريد«

خضع البرتغالي كريستيانو رونالدو الختبارات طبية في ناديه الجديد 
يوفنتوس اإليطالي فور وصوله مدينة تورينو مقر »السيدة العجوز«، 
حيث كان في استقباله مئات المشجعين والمحبين ألسطورة ريال 
رؤيته  فور  كريستيانو  اليوفي  جماهير  وطالبت  السابق  مدريد 
بجلب لقب دوري األبطال هذا الموسم لهم وهو األمر الذي أبدى 

قبوله وتفهمه مشيرا لهم بيده على الموافقة وتنفيذ الطلب فورا 
برفقة  اإليطالية  تورينو  مدينة  إلى  عاما(   33( كريستيانو  ووصل 

ورغم  وآخرين  ووالدته  وابنه  رودريغيز  جورجينا  صديقته 
لمنع  الالعب  وصول  موعد  يوفنتوس  إدارة  إعالن  عدم 

أي استقبال شعبي إال أنه كان في استقباله عدد ضخم 
من الجماهير كانت تترقبه وتنتظر رؤيته في مشهد 

ريال  ترك  بعدما  التعاقد  إجــراءات  التمام  تاريخي 
مدريد مقابل 112 مليون يورو )131 مليون دوالر( 

للنادي الملكي.
وتعهد النجم البرتغالي في مؤتمره الصحفي 

الجديد يوفنتوس اإليطالي  بأن يقود فريقه 
الحافل  االستقبال  بعد  كبرى  أمجاد  لتحقيق 
له من قبل جماهير الفريق خالل أول ظهور 

وبعد  اإليطالي  ــدوري  ال بطل  مع  له  علني 
مقر  إلى  رونالدو  اتجه  الطبي  الفحص  انتهاء 

إدارة النادي لتوقيع العقد الرسمي ومقابلة مسؤولي 

النادي والمدير الفني للفريق ماسيمليانو أليغري والعبي يوفنتوس كما 
التاريخ مع اليوفي وأن يقوده  البرتغالي أنه يتطلع لكتابة  أكد النجم 
للقب دوري أبطال أوروبا ليبني تاريخا جديدا يضاف إلى ما قدمه مع 
مانشستر يونايتد وريال مدريد واصفا دوري أبطال أوروبا بالبطولة 
الصعبة للغاية مشيرا إلى سهولة قراره باالنتقال من ريال مدريد إلى 
يوفنتوس كونه أحد أفضل الفرق في العالم حيث احتكر يوفنتوس لقب 
الدوري اإليطالي في المواسم السبعة الماضية لكن نجاحه على الساحة 
الفريق نهائي دوري  المستوى إذ خسر  األوروبية لم يكن بنفس 
األبطال في 2015 أمام برشلونة اإلسباني وفي 2017 أمام 

الريال في مباراة شهدت هدفين بتوقيع رونالدو.
زيدان  الدين  زين  الفرنسي  اقترب  الوقت نفسه  في 
المدير الفني السابق لكريستيانو مع ريال مدريد من 
وسائل  أكــدت  أن  بعد  اليوفنتوس  في  به  اللحاق 
من  زيدان  اقتراب  إلى  تشير  أنباء  عالمية  إعالم 
الفريق  في  الرياضي  المستشار  منصب  تولى 
وكان  المقبل  الموسم  من  بداية  اإليطالي 
الفني  المدير  منصب  من  استقال  ــدان  زي
الماضي  الموسم  نهاية  عقب  مدريد  لريال 
والحصول على لقب دوري أبطال أوروبا خاصة 
يوفنتوس  صفوف  في  ولعب  سبق  زيدان  أن 

قبل االنتقال إلى ريال مدريد.

»زيدان« يقترب من »كريستيانو« في يوفنتوس 

دخل الفرنسي بنيامين بافارد العب »شتوتغارت« 
األوروبية  األندية  كبار  اهتمام  دائرة  األلماني 
على  بالحصول  المطالبين  قائمة  وتطول  لتتسع 
جهوده، األمر الذي يزيد من الصعوبات على إدارة 
في  والكأس  الــدوري  بطل  ميونيخ  بايرن  نادي 
المونديال  قبل  كبيرا  قطعت شوطا  التي  ألمانيا، 
في المفاوضات مع الالعب الذي تألق مع منتخب 
لقب  على  بالحصول  مشواره  وتــوج  »الــديــوك« 
كأس العالم بعد أدائه الرائع مع فريق بالده في 
مونديال روسيا، وكانت األمور ستكون أفضل حاال 
بالنسبة لبايرن ميونيخ األلماني لو كان تعاقد مع 

يتوجه  أن  قبل  بافارد  بنيامين  الفرنسي  الدولي 
للعالم  بطال  توج  أن  وبعد  اآلن  لكن  روسيا،  إلى 

زاد االهتمام به وبباقي زمالئه.
اإلنجليزي  هوتسبير«  »توتنهام  نــادي  أعلن 
على  ليدخل  عاما(   22( بافارد  بجهود  اهتمامه 
كي  ميونيخ  بايرن  تحدي  معلنا  المنافسة،  خط 
يخلف بافارد، البلجيكي توبي فايريلد حال رحيله 
اللندني، حيث تلقى األخير عرضا من  النادي  عن 
لم  حين  في  اإلنجليزي،  يونايتد«  »مانشستر 
الذي  بافارد،  إلمكانات  مالئما  »شتوتغارت«  يعد 
أو  أيمن  كظهير  الدفاع  قلب  في  اللعب  يجيد 

أظهره  لما  وفقا  الدفاعي،  الميدان  متوسط  في 
الفرنسي ديدييه  الفني  المدير  واعتمد عليه فيه 
ديشامب خالل منافسات مونديال روسيا، ويرتبط 
ومن   ،2021 حتى  »شتوتغارت«  مع  بعقد  بافارد 
المستبعد أن يبقى بطل العالم محتفظا بقميص 
بلغه  الذي  الرائع  المستوى  بعد  األلماني  الفريق 
منتخب  مع  ذروته  بلغ  الذي  األخير،  الموسم  في 
من  »شتوتغارت«  أن  خصوصا  روسيا،  في  بالده 
وكثيرا  التتويج  منصات  عن  البعيدة  األندية 
للدوري  مجددا  العودة  ثم  للهبوط  تتعرض  ما 

األلماني »البوندسليغا«.

الفرنسي  المهاجم  دخــل 
ــرة  أنــطــوان غــريــزمــان دائ
الذهبية وبات  الكرة  اهتمام 
على  الكبرى  للجائزة  مرشحا 
للعام  العالم  في  العب  أفضل 
الحالي بعد تتويجه مع منتخب 
بالده بلقب مونديال روسيا بعد 
أن حصد مع فريقه أتلتيكو مدريد 
اإلسباني لقب الدوري األوروبي حيث 
االتحاد  برعاية  الجوائز  توزيع  حفل  يقام 
الدولي )الفيفا( في 24 سبتمبر المقبل في لندن كما جاء غريزمان في 
المركز الثاني في قائمة هدافي المونديال التي تصدرها اإلنجليزي هاري 
كين بـ6 أهداف بينما سجل الفرنسي 4 أهداف بالتساوي مع زميله الشاب 
كيليان مبابي ليصبح في المركز الثالث ضمن قائمة أفضل العب في كأس 

العالم خلف الكرواتي لوكا مودريتش والجناح البلجيكي إدين هازارد.
ريال  وجاره  مدريد  أتلتيكو  بين  يجمع  الذي  األوروبي  السوبر  كأس  ويعزز 
مدريد الذي يضم مودريتش بين صفوفه فرصة غريزمان في أن يصبح الرجل 
الذي أنهى هيمنة البرتغالي كريستيانو رونالدو واألرجنتيني ليونيل ميسي على 
جائزة أفضل العب في العالم حيث يدرك غريزمان أن لديه فرصة في المنافسة 
على الجائزة شرط إقصاء مودريتش أبرز منافسيه حيث سجل غريزمان هدفين 
خالل المباراة النهائية للدوري األوروبي التي فاز خاللها أتلتيكو على أولمبيك 
مرسيليا بثالثية نظيفة ليحصد أولى ألقابه الدولية كما سجل هدفا وصنع آخر 
ليقود »الديوك« للفوز على كرواتيا )4/2( في نهائي مثيرعلى ملعب لوجنيكى 

بالعاصمة الروسية موسكو.

توتنهام ينافس بايرن ميونيخ على الفرنسي »بافارد«

المدير  رينارد  هيرفي  الفرنسي  أعلن 
الفني لمنتخب المغرب عبر بيان رسمي 
غير  أفريقي  بمنتخب  ترحيبه  عدم  له 
من  موقفه  وأنه سيحدد  الحالي  فريقه 
األطلس«  »أسود  عن  أوالرحيل  البقاء 
خالل الفترة المقبلة مؤكدا عبر »تويتر« 
االستمرار  نحو  االستعداد  أتم  على  أنه 
على رأس اإلدارة الفنية لمنتخب المغرب 
نافيا دخوله في مفاوضات مع منتخبات 

عربية وأفريقية أخرى.
كرة  اتحاد  دخل  أن  بعد  هذا  يأتي 
القدم الجزائري في مفاوضات جادة لكن 
الفرنسي  مع  وسطاء  عبر  مباشرة  غير 
لتدريب  استقدامه  بــهــدف  ــارد  ــن ري
المنتخب األول وخالفة المدرب الوطني 
الماضي  يونيو  في  المقال  ماجر  رابح 

حيث جاءت مفاوضات الجزائر مع رينارد 
مشاكل  بعدة  مروراألخير  خلفية  على 
من  الخروج  عقب  المغربي  االتحاد  مع 
»أسود  قدم  بروسيا حيث  العالم  كأس 
رغم  ومشرفا  رائــعــا  أداء  األطــلــس« 

الخروج من الدور األول.
لجريدة  خــاصــة  مــصــادر  وكشفت 
رأس  عــلــى  ريــنــارد  أن  »الـــوســـط« 
الذي  الجزائري  الكرة  اتحاد  اهتمامات 
المسار بعد أن غاب  يرغب في تصحيح 
روسيا  مونديال  نهائيات  »الخضر« عن 
السمراء  القارة  مدربي  أهم  باستقدام 
لما يقدمه من مستويات مختلفة طوال 
مع  أو  المغرب  في  سواء  عمله  فترات 
كوت ديفوار أو زامبيا في أوقات سابقة.
الكرة  اتــحــاد  مــع  ــارد  ــن ري ويرتبط 

المغربي بعقد يمتد حتى 2022، وسبق 
وأن أبدى اتحاد الكرة المصري هو اآلخر 
الشاب لوال  المدرب  رغبته في استقدام 
بعض الطلبات المالية الكبيرة التي رهنت 
يدخل  أن  قبل  لوقت الحق  المفاوضات 
مفاوضات  في  بقوة  الجزائري  الطرف 
األمر سريعا عن طريق  تنهي  قد  جادة 

دفع شرط جزائي في عقده مع المغرب.
مع  المشاكل  بعض  خلفية  وعلى 
أكثر  رينارد  تلقى  المغربي  الكرة  اتحاد 
اليابان  من  آخرها  كــان  ــرض،  ع من 
األول  منتخبها  على  اإلشـــراف  لتولي 
الفرنسي  ــمــدرب  ال يحسم  أن  دون 
نفسه وجهته في ظل فتح الباب مجددا 
للمغرب والتي يرحب بالبقاء معها شرط 

احتواء الخالفات.

رينارد يصدم مصر والجزائر ويتمسك بالمغرب
● مبابي

● رونالدو

»غريزمان« 
مرشح للكرة 

الذهبية 

● هيرفي رينارد

صحوة »الديوك« 
الفرنسية تبهر العالم

ديشامب انتصر للمبادئ العام 2015 في قضية ابتزاز بنزيما وفالبوينا فكافأته بوضع اسمه كثالث العظماء بعد زاغالو وبيكنباور
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يراد منه، وماذا عليه أن يفعل؟

تنتهي محنته المتواصلة؟

يقف وراء كل معاناته؟

يكمن خالصه وتعافيه؟

تتكاثر أزماته وال تتراجع؟

المواطن الليبييستطيع تجاوز هذه األزمات والعيش بشكل طبيعي؟

عبدالرحمن العيساوي..
ليبي هزم »التوحد«

السرعة لذوي  الدولية لكرة  البطولة  الماضي  الشيخ األسبوع  ُاختُتم بمدينة شرم 
اإلعاقة، التي نظمها مركز اإلعالم العربي لذوي اإلعاقة. وشاركت ليبيا بدعوة 
الثالث على  البطولة، وسط مشاركة ثماني دول عربية، للعام  شرفية من لجنة 

والترفيهية. الثقافية  الفعاليات  عديد  متضمنة  التوالي، 
وشاركت ليبيا في هذه البطولة، من خالل تقديم حفل افتتاح البطولة، حيث قدم 

الحفل. العيساوي  عبدالرحمن سهيل  التوحدي  الطالب 
 ،2018 للعام  الثقافي  االستحقاق  العيساوي جائزة  والمسرح  السينما  لجنة  ومنحت 

اعترافًا منها بأن عبد الرحمن يمثل صوتًا قويا من أصوات ذوي اإلعاقة في الوطن 
التميز. العربي، كما كرمت أسرته بدرع 

للتعلم فاختارت نفسي ما  العيساوي: »قدمت لي عروض  ويقول عبدالرحمن 
استكانت له )كتاب اهلل( الذي أعاد لي نطقي، فتلوته بصوت شجي مؤمن، كنت 

دائمًا في شوق لمناجاة جنتي، فما عاد الصمت يعبر عما اختزلته ذاكرتي فتفصح 
لساني وأنشد بعذوبة صوت )أمي أهو قدرك أم قدري(«.

مـــــاذا

متـــــى

مــــــن

أيــــــن

لمــــاذا

كيـــــف

أقوالهم

أي خلل بالتشريع االنتخابي أو 
إثارة الشكوك والمخاوف من أي طرف 
سياسي سيكون مدعاة إثارة العنف 

وغيره من المساوئ.

رئيس المفوضية العليا لالنتخابات
عماد السائح

 خداع روان بن حسني

 كل شيء

أبدت مدونة الموضة، روان بن حسين، حزنها لتخلفها عن ركوب الطائرة خمس مرات، رغم 
التزامها بميعاد والتزامات عمل مع بعض المؤسسات.

وعزت »الفاشينيستا« الكويتية الشهيرة ذلك التأخير إلى خداع أحد األشخاص لها، حسب 
مقطع مصور لها.

وقالت روان بن حسين في فيديو عبر حسابها في »سناب شات« إنها ليست حزينة على 
أموالها التي ضاعت، بقدر غضبها من خداع أحد األشخاص المقربين لها، والذي عرض عليها 

المساعدة واالنتهاء من األوراق الخاصة بسفرها ثم فوجئت بأنه غير صادق.
وأضافت أنه من العيب أن يعرض أحد المساعدة على اآلخرين وهو غير قادر على ذلك، 

الفتة إلى أنها ال تطلب مساعدة من أحد قط.
ولفتت روان إلى أنها لم تتلق أي اعتذار من هذا الصديق رغم ما تعرضت له من تعب 

وإرهاق بعد ذهابها المطار واكتشافها أن أوراق سفرها لم تنجز منها بعد.

حي على كرواتيا!

فــي املــلــعــب عــبــر الــشــاشــة الــصــغــيــرة الــكــرة 
الـــرؤوس  ــذاكــرة  ال األرجـــل وفــي  بــني  تتدحرج 

تتدحرج في كرواتيا

يوسف القويري

- 1
كنت المتفرج الوحيد المشدوه في مقهى بالقاهرة ألسباب غير جمال اللعب الكرواتي، وغير جمال رئيسة 
البالد التي تسلط عليها الكاميرا وهي بالملعب تشجع الفريق ثم ترقص عند فوزه، المتفرج الوحيد من 
تتداخل الصور في مخيلته بين جمال ما يحدث في الملعب وقبح الصور التي تناقلتها نشرات األخبار في 
التسعينيات عن الحرب األهلية الغاصة فيها كرواتيا والذبح على الهوية، لقطة من الملعب ترادفها لقطة من 
الذاكرة، الرئيسة الجميلة التي تشد مخرج المباراة فيبهرنا بالصور المتتالية النبهاره تتداخل في ذهني مع 
صور نساء من كرواتيا والبوسنة والصرب في هلع يالحقهن الفجع، ما يمحو هذه الصور التي تالحقني جمال 

ما يحدث في الملعب وما أعرف أنه يحدث في كرواتيا الساعة.
حين انتهاء المباراة بين الروس والكروات كتبت على صفحتي بالفيس بوك: عشرون سنة تقريبا عمرها، 
أربعة ماليين عدد سكانها، خاضت حربا أهلية في التسعينات، لعبها جميل كما رئيستها الجميلة. ساعتها 
أمسيت مقاطعا لألخبار منشغال بمشاهدة ومتابعة مالعب روسيا 2018، بينما األخبار جاءت تسعى بأخبار 
ليبيا  أهلية، وفي بلدي  المباراة، حروب كرواتيا األهلية حروب عربية  أثناء  الذاكرة  مماثلة بما تدفق على 
احتدام العراك في مثلث برمودا المثلث النفطي، الكاشف أن العراك يدور حول: الثروة والسلطة والسالح 

أيقونة القذافي وحكمته ما غصت بها البالد لعقود.
في الملعب عبر الشاشة الصغيرة الكرة تتدحرج بين األرجل وفي الذاكرة الرؤوس تتدحرج في كرواتيا، عصف 
أصابني الناقدة اللبنانية يمنى العيد في مقال لها تستعيد ثقتها بنفسها بعد أن هدمتها الحرب األهلية 
اللبنانية بما يحدث حينها في اتحاد الجمهوريات اليوغسالفية ما من ضمنه كرواتيا، لخصت المعنى بأن 
اإلنسان واحد في لبنان أو كرواتيا. لحظة الفرجة تذكرت قولة المفكر شيلر: اإلنسان ال يكون إنسانا إال حين 

يلعب، وال يلعب إال حين يكون إنسانا. أو كما قال وما رددتُ كثيرا.
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ما حدث لكرواتيا قبل حدث في اليابان التي أيضا لعبت في مونديال روسيا كما لم يلعب أحد، حتى أنستنا 
أنها البالد التي جاءت ما بعد حرب نووية أصابتها دون العالمين في التاريخ، أما ما حدث في كرواتيا فلخصهُ 
انشداه المتفرجين في مونديال روسيا بالرئيسة الجميلة التي تجلس مع المشجعين من بالدها وغيرهم، وما 
تابعه هؤالء المشدوهون من أخبار رئيسة كرواتيا التي تنازلت عن طائرة الرئاسة، وركبت في طائرة مثل كل 
راكب لتأتي إلى روسيا، وهذا ما تفعل عادة وكذا يفعل رئيس وزراء أثيوبيا الحالي، الرئيسة التي تعيد طالء 

بيتها بيديها هذا مما جعل انشداه المتفرج يسرّ باللعب الجميل المستحق.
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الليبية  الدموية  اللعبة  أخبار  األنباء  ووكاالت  والمسموعة  المرئية  واإلذاعات  الصحف  تتناقل بعض  حينها 
في مثلث برمودا وما يتم من حشد عسكري، والتدخل اإليطالي السافر في الشأن الليبي ودعوتها لتسليح 
الجيش؟. وفيما يخص هذا المثلث ال أتصور أن أحدا لم يكن عارفا بأن ما يحدث فيه اآلن تحصيل حاصل، 
ألن ما يحدث في ليبيا يخص ثالوث القذافي )الثروة والسلطة والسالح( ما يعني وضع اليد، وليس وضع اليد 
على البنك الوطني منذ نهاية 2011 وحتى الساعة إال مبرزة لذلك وأن الوطن هو البنك، وفي عقيدة أولئك 
أن من يضع يده على ضلع الثروة يكسب الضلعين اآلخرين، وهذا بين منذ بدء الحرب األهلية الثانية التي 
أعقبت هزيمة القذافي ودحره، ووطده الخروج عن االنتخابات الشرعية واالستيالء على العاصمة، وما جعله 
قاصرا وغير تام الفشل الذي واجهه )فجر ليبيا( ما أفصح عنه بالمواجهة مع )عملية الكرامة(. بهذا تحصيل 

حاصل اللعبة الدموية الليبية في مثلث برمودا ليبيا.
- 4

ما نكتب ونعيد تدركهُ األطراف المتحاربة كما كانت تدرك ذلكم األطراف المتحاربة في كرواتيا تسعينيات 
القرن العشرين، بل ويدرك الليبيون ما حصل في كرواتيا جيدا، فالقذافي أدخل أصابعه في تلك الحرب بدعم 

الطرف الفاشي الصربي وفي هذا عاكس األمم المتحدة.
ومسار كرواتيا ومن مثلها هو مسار الضرورة فالسلم البد أن يعقب الحرب التي ال تفرز رجال السالم ألنها 
تحرق رجالها وحتى نساءها. هذا ما يفعله مثلث برمودا الليبي ما يرى بعض المحليين أنه خطوة تكتيكية 
المارقة  الخارقة  الحارقة  الحرب  ستكون  أبوابها  البعض  يدق  التي  برمودا  حرب  ألن  استراتيجية،  وليس 
وستدخلها أطراف دولية وإقليمية بشكل سافر، مثل اليمين المتطرف في إيطاليا ما يظن أنه يسترد أمجاد 
موسوليني، الذي يقابله حتى الساعة الوسط الفرنسي من يظن أنه يسترد روح ديغول من انتصر في حربه 
رغم الهزائم، في حين هزم وعلق موسوليني - رغم الظن باالنتصارات- من أرجله بأيدي اإليطاليين من 

انقلبوا عليه كما فعل الليبيون مع مقلده السيء معمر القذافي.

غاضبون يقتلون 292 تمساحًا
292 تمساحًا في مزرعة في سورونغ في بابوا  قضت حشود غاضبة على 

اإلندونيسية بعد أن قتل أحد هذه التماسيح رجاًل، بحسب ما أفادت السلطات 
المحلية.

ووقعت هذه الحادثة السبت بعد دفن الضحية، وكان الرجل قد 
إلى باحة فيها تماسيح ليجلب العشب ألبقاره،  دخل ولم يتنبه 

المعنية  والجمعيات  السلطات  أفادت  ما  بحسب 
الحيوانات. بحماية 

العمر  البالغ من  الرجل  وعضّ تمساح 
48 عامًا في رجله قبل أن يوجه له آخر 

المصادر عينها. بذيله، وفق  ضربة قاضية 
وقصد أفراد من عائلة الضحية وسكان آخرون 
 200 من مدينة سورونغ الشرقية التي تضم نحو 

ألف نسمة، مركز الشرطة لالشتكاء من موقع هذه 
المزرعة القريبة من حي سكني، وقيل لهم إن 

الضحية. عائلة  المزرعة سيعوّض  صاحب 

 أوباما يزور قريته في كينيا
سرد الرئيس األميركي السابق باراك أوباما، اإلثنين، ذكريات عن عائلته في كينيا 
خالل زيارة له إلى غرب البالد، حيث دشن مركزًا شبابيًّا ترعاه أخته غير الشقيقة. 
للواليات  رئيسًا  كان  حين   2015 منذ  األولى  للمرة  والده  بلد  أوباما  ويزور 

قدرة  عدم  بسبب  العائلية  قريته  زيارة  من  يومها  يتمكن  لم  لكنه  المتحدة، 
مطار كيسمومو عند ضفاف بحيرة فيكتوريا على استيعاب الطائرة الرئاسية 

وأضاف  مازحًا.  السابق  األميركي  الرئيس  قال  ما  بحسب  الكبيرة، 
هذا  يضم  مكان  إلى  للعودة  كبرى  بسعادة  »أشعر  أوباما: 

يدعون  ممن  كبيرًا  وعــددًا  األقــارب  من  الكبير  العدد 
بأنهم من العائلة. الجميع هنا أقربائي«، ما أثار ضحك 

الحاضرين.
وزار أوباما صباح اإلثنين كبيرة عائلته في كينيا، 
سارة التي يلقبها الرئيس السابق بـ»الجدة« رغم 
عدم وجود أي صلة دم بينهما، في قرية كوغيلو 

حيث وُلد والده ودفن.

حماية الحدود الجنوبية 
لليبيا ومنع شبكات التهريب من 
استخدامها كممر للعبور أمران 

ضروريان لخفض تدفق المهاجرين 
إلى أوروبا

وزير الخارجية المجري
بيتر زيغارتو

مستعدون لوضع كل خبراتنا أمام 
الليبيين لتسريع اإلعداد لالنتخابات 
القادمة، ونتطلع إلى عودة االستقرار 

واألمن إلى ليبيا في أقرب وقت

وزير الخارجية التونسي
خميس الجهيناوي
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