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درجات الحرارة

سياسة 

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 التاريخ يطرق
 باب حوش المحيشي

ص16

المقابلة

فضاء

الكويتي، بخيت  النفط  قال وزير 
العالمية  النفط  الرشيدي، أمس إن سوق 
بناء على مستويات  تقترب من االستقرار 
الحالية للخام، وذلك بعد االتفاق  اإلنتاج 
المستقلين  والمنتجين  أوبك  بين  األخير 

على زيادة اإلنتاج. وأبلغ الرشيدي 
الزُّور  الصحفيين خالل جولة في محطة 

الكهرباء »واضح من  الجنوبية إلنتاج 
أننا نصل  الحالية  اإلنتاج  مستويات 

النفط  لمرحلة مستقرة جدًا ألسواق 
حسب  المستهلكين«،  أو  للمنتجين  سواء 

»رويترز«.  وكالة 

أصبح المريخ على أقرب مسافة له من 
األرض منذ 15 عامًا، ليظهر بمظهر رائع 

ومشرق لسكان كوكبنا.
ووجه علماء الفلك في العالم بأسره 

تلسكوباتهم باتجاه السماء في 31 
يوليو، عندما كان المريخ على مسافة 

57.6 مليون كيلومتر عن األرض، وهي 
أقرب مسافة منذ العام 2003 ولن 

يحصل ذلك مجددًا قبل 2035«.

ألف100

 المنتصرة

شخص في ميانمار أجبرتهم السيول 
على الفرار من منازلهم.

لم يكن أمام االحتالل اإلسرائيلي خيارٌ 
أمام عبء أسْر المناضلة الفلسطينية 

الشابة عهد التميمي سوى اإلفراج عنها، 
بعد ثمانية أشهر من المحاكمات 

الهزلية. لم تكتفِ حكاية 
»عهد« بإسقاط ورقة التوت 

عن طريقة وأسلوب 
محاكمة باتا عالمة 

مميزة لميزان 
االحتالل المائل، 

بل كانت الورطة 
األكبر أمام 

ضمائر ال تزال 
حية في أوروبا 
وأماكن مختلفة من العالم 

دانت هذه المهزلة.
وتوسعت دائرة الفضائح 

مع اعتقال فنانين إيطاليين 
رسما جدارية لبطلة المقاومة 
الفلسطينية على جدار العزلة 

والعار الصهيوني. صفعة عهد 
على وجه جندي صهيوني 
تحولت إلى محاكمة دولية 
لالحتالل، نالت بعدها عهد 

صك الحرية واالنتصار، بينما 
بقي االحتالل يجر أذيال 

الخيبة.

أهلي طرابلس 
يستعد باملفاجآت 

بعد الوداد

راديو الوسط

ترامب يدخل على خط الصراع اإليطالي - الفرنسي في ليبيا

مجازفة  كونها  على  إليها  ينظر  بات  لليبيا  فرنسا 
بين  وفاق  على  راهنت  حيث  واقعية،  وغير  كبيرة 
والقائد  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
وهو  حفتر،  خليفة  المشير  الليبي  للجيش  العام 
الهش  التوازن  لنسف  مخاطر  مع  مستبعد  أمر 
رددها  حجج  وفق  السالح،  للغة  والعودة  القائم 

اإليطاليون. الدبلوماسيون 
أهم  إن  كوتيديانو«  »الفاتو  جريدة  وقالت 
»انتزاعه  هي  واشنطن  إلى  كونتي  زيارة  نتائج 
دولي  مؤتمر  عقد  على  ترامب  الرئيس  موافقة 

تردده  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أنهى 
النظر  وجهة  دعم  وقــرر  الليبية،  األزمــة  بشأن 
رئيس  زيارة  خالل  الليبي،  الملف  حول  اإليطالية 
البيت  إلى  كونتي،  جوزيبي  اإليطالية،  الحكومة 

األبيض يوم اإلثنين الماضي.
في  كونتي  يبديه  الذي  بالحزم  ترامب  وأشاد 
في  له  »حار«  استقبال  وذلك خالل  الهجرة،  ملف 
األميركي  الرئيس  خالله  سّلط  األبيض  البيت 
بالرئيس  تجمعه  التي  القواسم  على  الضوء 

األوروبي خصوصًا في ملفي الهجرة والتجارة.
ترامب،  مع  صحفي  مؤتمر  خالل  كونتي  وقال 
وإدارة  »حكومتي  برس«:  »فرانس  لوكالة  وفقًا 
المواطنون  التغيير.  تمّثل  كلتاهما  ترامب، 
اختاروهما من أجل تغيير الوضع الراهن وتحسين 

ظروف حياتهم«.
وأضاف: »لقد وصفت للرئيس ترامب المقاربة 
الحزم  بفضل  أنه  موضحًا  إليطاليا«،  الجديدة 
في  األعضاء  الدول  بقية  فإّن  روما  أبدته  الذي 
عدم  »مسؤولية  تتحمل  باتت  األوروبي  االتحاد 
الدول«  أكتاف  على  الهجرة  إدارة  عبء  كل  ترك 

التي يصل إليها المهاجرون أواًل.
الثالثاء،  يوم  صادرة  إيطالية  صحف  واعتبرت 
مشاداتها  في  حاسمة  جولة  كسبت  رومــا  أن 
العلني  »الدعم  إن  حيث  ليبيا،  حول  باريس  مع 
في  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  قدمه  الذي 
الملف الليبي إلى رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي 
الفرنسي  الرئيس  لجهود  انتكاسة  يعد  كونتي 

ماكرون«. إيمانويل 
)كبرى  سيرا«  ديال  »كوريري  جريدة  وقالت 
ليبيا  في  كونتي  ترامب  دعم  إن  البالد(  صحف 
أن  مؤكدة  مــاكــرون،  لتحركات  تحديًا  يعتبر 
على  للحصول  قبل  من  سعت  كإيطاليا  فرنسا 
دعم أميركي لتحركها في ليبيا، وهو ما نجح فيه 
كونتي هذه المرة، حيث اعترفت واشنطن بالدور 

الريادي لروما في المتوسط.
مع  بحثها  التي  اإليطالية  الملفات  أن  وأكدت 
واإلرهاب،  الهجرة  بين  تتراوح  ترامب  الرئيس 
في  االستقرار  بسط  التحديد،  وجه  وعلى  لكن 

ليبيا.
وضعتها  التي  الطريق  خريطة  أن  وأضافت 

المقبل، وحصول  الخريف  في  روما  في  ليبيا  حول 
إيطاليا على موقع المرجعية في أوروبا والمخاطب 

الليبي«. األول بالنسبة للشأن 
على  ناوروا  »اإليطاليين  أن  الجريدة  وأكدت 
العام  ترك  الذي  أوباما  إرث  من  ترامب  حساسية 
في  التغيير  عملية  قيادة  حرية  لفرنسا   2011

ليبيا، وهو أمر لم تعد تقبله واشنطن«.
جاء هذا التطور بينما كثر الحديث عبر القنوات 
اإلعالميّة وحتى السياسية أيضًا، وعبر الكواليس 
الدولتين  بين  مكشوف  سياسي  ــراع  ص عــن 

ليبيا،  في  الدور  عن  وإيطاليا  فرنسا  األوروبيتين 
ما عكسته  الليبي، وهو  الملف  على  االستحواذ  أو 
سياسية  شخصيات  تصريحات  نفسه  السياق  في 

من كال الجانبين.
شلقم،  عبدالرحمن  الليبي  الدبلوماسي  يقول 
روما ألكثر من  لبالده في  الذي عمل سفيرًا  وهو 
عشر سنوات: »نستطيع أن نقول إن هناك )خالفًا( 
وسياسيًا  أمنيًا  السائد  الوضع  معارك.  وليس 
على  تأثير  له  اقتصاديًا  والمربك  والمرتبك 
منطقة البحر األبيض المتوسط ومنطقة الساحل 
إليه  تنظر  الدول  هذه  من  دولة  وكل  والصحراء. 
وكل  ومصالحها،  وتحالفاتها  أمنها  زاويــة  من 
تتقاطع  هنا  الليبية.  األزمة  لحل  وصفة  لها  منها 
يخلص  أن  قبل  الحلول«،  وصفات  وتتضارب 
في  يأتي  لن  الليبية  األزمة  حل  »إّن  القول:  إلى 
الحل  أميركي،  أو  فرنسي  أو  إيطالي  صندوق 
في  ذلك  وقبل  الليبيين  يد  في  األولى  بالدرجة 
لمصلحة  هو  الدول  هذه  بين  الخالف  عقولهم، 

ليبيا، والمطلوب هو استثماره سياسيًا«.
الخالف الذي بدأ بين الدولتين بمعالجة ملف 
فرنسا  رغبة  عدم  بسبب  الشرعيّة،  غير  الهجرة 
تطوّر  إيطاليا،  قبل  من  الملف  هذا  احتكار  في 
حين  الماضي،  مايو  في  باريس  اجتماع  بعد 
تشريعية  انتخابات  إجراء  على  اتفاق  عن  أعلن 
وهو  المقبل،  ديسمبر  شهر  ليبيا  في  ورئاسية 
أن  غير  بقوّة،  باريس  عنه  تدافع  الذي  االتجاه 
وتبني  الرأي  لهذا  تتحمس  ال  بالمقابل  إيطاليا 
في  إيجابي  مناخ  إيجاد  ضــرورة  على  موقفها 
وهو  االنتخابات  هذه  إجــراء  على  يساعد  ليبيا 
زيارة  جاءت  نفسه  والسياق  اآلن،  موجود  غير 
يوليو   24 في  ترينتا  إليزابيتا  الدفاع  ــرة  وزي
2018 طرابلس متزامنة مع زيارة وزير الخارجية 

لودريان. إيف  الفرنسي جان 
عن  الليبية  األزمة  تفصل  التي  المدّة  وتبقى 
إما  التي  التوقعات،  بكل  حافلة  المقبل  ديسمبر 
هذه  بشأن  إيطاليًا–فرنسيًا  توافقًا  ترجح  أن 
األزمة حفاظًا على تماسك الدور األوروبي، أو أن 
صراع  إلى  ويتحول  الدولة  بين  الخالف  يستفحل 
انعكاساته  بالضرورة  له  ستكون  شرس  سياسي 

ليبيا. عموم  في  الوضع  على  السلبيّة 
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روما تستقوى بواشنطن في مواجهة باريس

نفط

واشنطن، روما، باريس-الوسط

سعد الفيتوري: 
تعرضت للسرقة 

الفنية في ظل 
غياب املسؤولني

كل شيء

< ترامب يستقبل رئيس الحكومة اإليطالية جوزيبي كونتي بالبيت األبيض

الوسط تفتح ملف يتامى عناصر تنظيم داعش

استقرار
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طرابلس - الوسط

 »إلى عرفات«.. انطالق أولى رحالت الحجاج اليوم

حجاج  نقل  رحالت  أولى  الخميس،  اليوم  تنطلق، 
بيت اهلل الحرام إلى المشاعر المقدسة.

الجوية  الخطوط  باسم  الناطق  وأوضـــح 
إلى »الوسط«  الليبية، محمد قنيوة، في تصريح 
مطارات  من  يوميًا  رحلتين  ستسير  الشركة  أن 
7500 من حجاج  لنقل  وبنينا  ومصراتة  معيتيقة 
بيت اهلل الحرام إلى مكة المكرمة، مؤكدًا تسيير 
الحج  إدارة  رحلة واحدة من مطار طبرق. وكانت 
حج  لموسم  المالية  التكلفة  إن  قالت  والعمرة 

2018 تقدر بـ»5000« دينار، مؤكدة أنها تدفع 
الحج  إدارة  باسم  مصدق  مصرفي  صك  بموجب 
هي  الليبية«  »الخطوط  أن  إلى  وأشار  والعمرة. 
اهلل  بيت  حجيج  بنقل  المخولة  الوحيدة  الشركة 
العام، مؤكدًا أن الطائرات واألطقم  الحرام لهذا 
لهذا  النقل  جدول  لتنفيذ  استعداد  على  الجوية 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  وكان  العام. 
دعم  الماضي  مايو  في  أعلن  الوطني  الوفاق 
التكلفة  %50 من  بقيمة  للمواطنين  الحج  تكلفة 
إلى خمسة  لتتراجع  دينار،  آالف  عشرة  تبلغ  التي 

آالف دينار.
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بنغازي  ببلدية  المحلية  اإلدارة  ــدأت  ب
من  للتخلص  اإلعمار  إعادة  خطوات  أولى 
التحتية،  البنية  دمّرت  التي  الحرب  ركام 
النازحين  إقامة عدد من  في ظل استمرار 
العامة كالمدارس، في حين  بالمؤسسات 
خارج  الشقق  تأجير  إلى  اآلخر  البعض  لجأ 

المدينة بأسعار باهظة.
عن  الناجمة  الثقوب  تغطي  وبينما 
واجهة  والــقــذائــف،  الــرصــاص  طلقات 
أهالي  تحدث  المدينة،  في  أبنية  عــدة 
تحديات  عن  لـ»الوسط«  ومسؤولون 
إعادة  محاوالت  إطار  في  التحرير،  بعد  ما 

اإلعمار التي بدأت البلدية في تنفيذها.
مدن  أكبر  ثاني  في  مناطق  وتحولت 
استمرت  معارك  خالل  أنقاض  إلى  ليبيا 
زهاء ثالث سنوات في ظل أزمة اقتصادية 

واضطرابات سياسية تجتاح البالد.
عبد  الموقتة  الحكومة  رئيس  وأعطى 
اهلل الثني إشارة البدء في المرحلة األولى 
من إعادة اإلعمار، من خالل جامعة بنغازي، 
الذي  األساس  حجر  عن  الستار  رفع  حيث 
منطقة  في  الجامعة  مدخل  على  وضــع 
شركة  مع  البلدية  تعاقدت  قاريونس.كما 
للخدمات  العامة  والشركة  خاصة  نظافة 
وأحياء  بشوارع  الصيانة  أعمال  في  للبدء 
حوالي  إلى  تصل  عقود  بقيمة  المدينة، 
مليوني دينار شهريًا، مخصصة من قبل 

بعد  الموقتة،  بالحكومة  المالية  وزارة 
عن  شركة  لكل  المستخلصات  استيفاء 

طريق ديوان بلدية بنغازي.
وكان المؤتمر والمعرض الدولي إلعادة 
 40 نحو  على  مؤخرًا  اتفق  بنغازي،  إعمار 
مناقشات  خالصة  تمثل  مهمة  توصية 
مهمة  طريق  خارطة  بمثابة  المشاركين، 
تحويل  بل  فحسب،  اإلعمار  إلعادة  ليس 

بنغازي إلى مركز استثماري مهم.
ودعا المؤتمر وقتها إلى تطوير مشروع 
هيئة  وإنشاء  بنغازي،  مدينة  إعمار  رؤية 

واستراتيجية  ــة  رؤي ذات  مستقلة  عليا 
وأهداف، تُشرف على عملية إعمار بنغازي 
بمبدأ  واألخذ  وأنشطتها،  بجميع جوانبها 
إعداد  مراحل  كل  في  للجميع  التصميم 
لمشاريع  والتنفيذ  والتصاميم  الدراسات 
برنامج  واعتماد  بالمدينة،  اإلعمار  إعادة 
مجلس  ــم  ودع اإلعــمــار،  إلعـــادة  وطني 
التخطيط الوطني بشأن الخطط والبرامج 

االستراتيجية لإلعمار.
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القاهرة - هندية العشيبي

»الزعيم« جاهز 
لضربة البداية 

العربية أمام الوداد
يبدأ فريق الكرة األول بنادي األهلي 

طرابلس طموحه العربي بمباراة الوداد 
البيضاوي المغربي في العاشر من 

أغسطس المقبل، بدور الـ32 لبطولة 
دوري أبطال العرب، وذلك بعد غياب دام 

لـ8 سنوات. الجهاز الفني لـ»الزعيم« 
كشف عن طموحاته الفنية في افتتاح 

النسخة الجديدة بعد أن حظيت 
بمكافآت مالية ضخمة تصل إلى 5 

ماليين دوالر لحامل اللقب و2.5 مليون 
ألصحاب المركز الثاني ومليون دوالر 

لصاحب المركز الثالث. ويواصل األهلي 
االستعداد من خالل معسكر مصغر في 

تونس قبل الطيران إلى المغرب، إذ أكد 
مدرب حراس المرمي حسن نصر أن 

الجهاز الفني يولى هذه المباراة تحديدًا 
أهمية، كونها األولى للجهاز الفني 

الجديد.
وقال نصر في تصريحات إلى 

»الوسط« إن الجهاز الفني سيتحمل 
المسؤولية كاملة، رغم ضيق المدة 
الزمنية، حيث تسلم الجهاز الجديد 

المهمة قبل أسبوع، مشيرًا إلى أّن هدف 
الفريق تقديم نتيجة ومستوى جيدًا 

أمام الوداد على أرضه ووسط جماهيره، 
وبعدها سيكون الوقت كافيًا لالستعداد 

بشكل خاص للموسم المقبل.

لحل أزمة النازحني.. بنغازي تبدأ إعادة اإلعمار

< أحد المبانى التي دمرتها الحرب في بنغازي

مخاوف ليبية من تحول الخالف 
األوروبي إلى صراع سياسي شرس 

يترك انعكاساته السلبّية على 
الوضع في عموم البالد



تصدر أحدث أجزاء سلسلة 
واإلثــارة،  الحركة  أفالم 
ــزء الــســادس من  ــج ال
مستحيلة«،  »مهمة 
توم  األميركي  للنجم 
السينما  إيرادات  كروز 
الشمالية،  أميركا  في 
بحلول  حــقــق  حــيــث 
ــوع  ــبـ بـــدايـــة األسـ
 61 من  أكثر  الجاري 

مليون دوالر.
وشـــــــــارك فــي 
ــة الــفــيــلــم  ــول ــط ب
ــحــمــل  الــــــــذي ي
»ميشين  عــنــوان 

فول  إمبوسيبيل: 
كريستوفر  إخراج  ومن  فيرجسون،  وريبيكا  كافيل  هنري  آوت« 

ماك كويري .
وجاء في المرتبة الثانية، الجزء الثاني من الفيلم الموسيقي »ماما ميا: هير 
فيلم  من  الجديد  الجزء  يليه  دوالر،  مليون   15 حقق  الذي  أجين«،  جو  وي 

اإلثارة »ذا إكوااليزر« بإيرادات بلغت 14 مليون دوالر.

الطفل الساحر على مائدة تويتر وجوجل

حملة  اكتشفت  أنها  فيسبوك  شركة  أعلنت 
وتضليل  السياسي  للتأثير  جديدة  منسقة 
الناخبين  بين  الشقاق  وزرع  مستخدميها 
المقررة  األميركي  الكونغرس  انتخابات  قبل 

في نوفمبر المقبل.
حذفت  أنها  الثالثاء  الشركة  وأضافت 
فيسبوك  موقعي  من  وحسابا  صفحة   32
لمحاربة  مسعى  ــار  إط فــي  وإنــســتــغــرام، 
األمريكية،  االنتخابات  في  الخارجي  التدخل 
تلك  مصدر  تحديد  عن  الشركة  وامتنعت 
الذين  الكونغرس  أعضاء  لكن  الحملة، 
إن  قالوا  ــر  األم على  فيسبوك  أطلعتهم 

أسلوبها يشير إلى دور روسي.
كبير  ــر  ــ وارن مـــارك  الــســنــاتــور  وقـــال 
المخابرات بمجلس  لجنة  الديمقراطيين في 
الكونغرس  مبنى  في  للصحفيين  الشيوخ 
عالية  وبدرجة  أعتقد  إنني  القول  »يمكنني 

من الثقة، أن هذا أمر مرتبط بالروس«.

األميركية  بالمخابرات  مسؤوالن  وأبلغ 
أنه ال توجد أدلة كافية الستنتاج أن روسيا 
أحدهما  لكن  الفيسبوك،  حملة  وراء  تقف 
ــداف  واألهـ الشبه  ــه  »أوجـ أن  ــى  إل أشــار 
في  الروسية  بالحملة  المرتبطة  والمنهجية 
روسيا  وتنفي  للغاية«،  مدهشة   2016 عام 

أي دور لها في االنتخابات األميركية.
الرقمية  الجنائية  البحوث  مختبر  وقــال 
عرضت  والــذي  األطلسي،  لمجلس  التابع 
إنه  وقفها،  قبل  المعنية  الصفحات  عليه 
بين  والمنهج  اللغة  في  شبه  أوجه  توجد 
سابقة  وهمية  وحسابات  الصفحات  تلك 
تعرف  التي  اإلنترنت  أبحاث  وكالة  من 
التواصل  العام على مواقع  الرأي  تثير  بأنها 

االجتماعي.
مسؤولي  كبيرة  ساندبرغ  شيريل  وقالت 
مع  مؤتمر  فــي  فيسبوك  فــي  التشغيل 
الرأي  على  التأثير  محاوالت  إن  الصحفيين 

من  درجة  على  األرجح  على  ستصبح  العام 
التدقيق  من  باإلفالت  لها  تسمح  التعقيد 
بأنه  األمر  ووصفت  فيسبوك،  تجريه  الذي 

»سباق تسلح«.
وقال مسؤولون في فيسبوك في مؤتمر 
المعروفة  الحسابات  أحد  إن  الصحفيين  مع 
كان  الروسية  اإلنترنت  أبحاث  وكالة  من 
الوهمية  الصفحات  أحد  إدارة  في  شريكا 
تعتقد  ال  الــشــركــة  لكن  ــق،  ــائ دق لسبع 
الحملة  تنسب  ألن  يكفي  دليل  ذلــك  أن 

الروسية. للحكومة 
القليلة  األشهر  خالل  الشركة  واتخذت 
المشرعين  لطمأنة  خــطــوات  الماضية 
ال  األمــر  أن  إلى  واألوروبيين  األميركيين 
ــراءات  اإلجـ مــن  المزيد  فــرض  يستدعي 
الرئيس  زوكربرغ،  مارك  ويقول  التنظيمية، 
 20 لديها  فيسبوك  إن  للشركة  التنفيذي 

ألف موظف يعملون لحماية الموقع.

تواصـل 02

غير  أغنية »دمعك  البيجو طرح  الليبي حسن  الفنان  أعاد 
ملك  غناها  أن  سبق  التي  »يوتيوب«،  موقع  على  زايد« 
مطلع  في  القادر  عبد  الجليل  عبد  الراحل  الشعبي،  الفن 
التسعينات، وأهدى الفنان حسن البيجو األغنية بتوزيعها 
الجديد إلى الفنان عبد الجليل عبد القادر »تكريما له على 
ما قدمه خالل مسيرته الطويلة للفن الشعبي الليبي« وفقا 

لما أعلنه البيجو في بداية فيديو األغنية.
كما تميزت األغنية في توزيعها الجديد بمشاركة عازف 
الفنان عبد  رافق  الذي  الشهير خليفة ميالد،  األكورديون 

األعمال  عديد  قدم  ثنائيا  معه  وشكل  القادر  عبد  الجليل 
التي التزال تغنى في األفراح واالحتفاالت والمهرجانات في 

مختلف أنحاء ليبيا.
الماضي  العام  أسس  البيجو  حسن  الفنان  أن  يذكر 
بنغازي  وعازفي  فناني  أبرز  من  الجميل«  الزمن  »فرقة 
مصطفى  الشهير  الكمان  ــازف  ع رأسهم  على  وليبيا، 
وأحمد  سعود  بن  وصالح  السراوي  ونوري  اإلسكندراني 
ومصطفى  السعيطي  وأحمد  بوزنوكة  وعوض  الزليتني 

نجم وعوض الحداد.

 »دمعك غير زايد« مللك الفن الشعبي 
البيجو يهدي أغنية

ضيقة الخاطر والحياة المرمادة تشيب صغير السن قبل انداده
والحياة المنذمة تشغشب على بنادم تنزح دمه

القل يغبي زول كان مسمى والمال يشهر ناس ما هم ساده
الشاعر امحمد قنانة

احتل هشتاغ »#األخ_الكبير_مظلوم_ومضطهد« الترتيب األول 
بالصفحات العربية على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«.

طرح الهشتاغ وضع األخ األكبر في األسرة على أنه يتحمل 
مسؤوليات بشكل أكبر عن باقي أفراد األسرة، وتفاعل رواد مواقع 

التواصل االجتماعي مع الهاشتاغ، حيث انتقد البعض الطرح، معتبرين 
أن األخ األكبر هو األكثر حظا في األسرة ويحصل على االهتمام األكبر 

من الوالدين، وتتوفر له اإلمكانات التي قد ال تتوفر لباقي األبناء.

»#األخ_الكبير_مظلوم_ومضطهد«

»فيسبوك« تكتشف اختراق انتخابات الكونغرس األميركي

الليلي  الوضع  إضافة  في  »يوتيوب«  تطبيق  شــرع 
هادئ،  بشكل  األندرويد  لمستخدمي   »Dark mode«

دون وجود إعالن رسمي.
العثور  فيمكن  الوضع،  هذا  تفعيل  إمكانية  وعن 
الجزء  في  منبثقة  نافذة  تلقائي من خالل  بشكل  عليه 
المستخدمون  سيحصل  حيث  الشاشة،  من  السفلي 
النافذة  لتخطي  وخيار  الوضع  هذا  لتشغيل  خيار  على 
أطلق  »يوتيوب«  أن  بالذكر  الجدير  ومن  المنبثقة، 
على  وذلك  فترة؛  منذ   iOS منصة  على  الليلي  الوضع 
وصوله  توقعوا  األشخاص  من  العديد  أن  من  الرغم 

لتطبيق اليوتيوب لمنصة األندرويد أوال.

األربعاء،  الذكية،  الهواتف  في  فايبر  تطبيق  قــدم 
في  اإلنترنت  انقطاع  بسبب  العراقي،  للشعب  اعتذاره 

جميع أنحاء البالد.
»تعطلت  التطبيق،  بعثها  رسالة  نص  في  وجــاء 
الماضية  القليلة  األيام  خالل  العراق  في  الفايبر  خدمة 

بسبب انقطاع اإلنترنت في جميع أنحاء البالد«.
قد  ــذي  ال اإلزعـــاج  عن  »نعتذر  الرسالة  وتضيف 
مع  الــتــواصــل  فــي  رغبتك  عند  األمـــر  ــذا  ه يسببه 
مدار  على  فريقنا  »يعمل  مضيفة  والعائلة«،  األصدقاء 
صبرك  نقدر  ولآلخرين  لك  الخدمة  الستعادة  الساعة 

وسنوافيك بالتحديث«.

»يوتيوب« يمكن مستخدمي 
األندوريد من تفعيل الوضع الليلي

 »فايبر« يعتذر للعراقيني

طرح تطبيق »واتس آب« المملوك لشركة »فيسبوك« حديثا ميزة 
مكالمات الفيديو والصوت الجماعية لجميع مستخدميه فى جميع 
الشركة تعمل على ميزة  أن  التقارير  العالم، واآلن كشفت  أنحاء 
جديدة تسمى »Mark as read« وبدأت فى طرحها لالختبار على 

.»Android« هواتف
ووفقا لحساب »WABetaInfo« المتخصص فى رصد مزايا واتس 
آب الجديدة، بدأ برنامج المراسلة الفورية الشهير فى طرح ميزة 
»وضع عالمة مقروء« لمختبري اإلصدار التجريبى رقم 2.18.232 
من التطبيق على أجهزة أندرويد، وستعمل الميزة الجديدة على 
تمكين المستخدمين من وضع عالمة على الرسائل الواردة للقراءة 

مباشرة من اإلخطارات والرد عليها دون حتى فتحها.
أداة  على  أيضا  آب«يعمل  »واتــس  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
التطبيق،  الويب من  GIF داخل نسخة  المتحركة  الصور  مشاركة 
باإلضافة إلى تطوير زر ملصقات، وبمجرد الضغط عليه سيتم نقل 
تطبيق  أن  يذكر  آب«.  »واتس  متجر ملصقات  إلى  المستخدمين 
الروابط  عن  الكشف  ميزة  إضافة  على  أيضا  يعمل  آب«  »واتس 
المشبوهة، ويقال إن الميزة الجديدة لتحذير المستخدمين حول 
أي روابط مشبوهة تلقوها من أي مرسل، وتخطط الشركة لهذه 

الميزة من أجل مكافحة انتشار األخبار المزيفة.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

الكبير يظل كبير حتى يكبر الصغار، 
وقتها تنقلب كل الموازين واألعراف.. 
غالبا، وهذا ينطبق على األخت الكبيرة 
أيضا #األخ_الكبير_مظلوم_ومضطهد.

رحيق الهمس

#األخ_الكبير_مظلوم_ومضطهد. في 
الغالب االبن األوسط ضايع بين الكبير 
الذي أخذ االهتمام أو الصغير الذي أخذ 
الدالل.. لم أر أشد خطرا من »التفرقة 
واالختالف بالمعاملة« بين األبناء. قد 

تؤدي إلى اإلحباط والغيرة

فهد الشنيفي

 »مهمة مستحيلة« )6( 
يتصدر إيرادات »هوليود«

األخ األكبر أب ثاني، واألخت 
الكبرى أم ثانية الزلت أقبل 

رأس أخي الكبير وأختي 
التي تكبرني، على الرغم 
من فارق العمر البسيط 

بيننا.. فتقدير الكبير ورحمة 
الصغير من آداب المسلم. 

عندما يمتزج االحترام 
بالحب والتقدير يزداد الود 

وتصفى القلوب. مخطئ 
من يقول إن #األخ_الكبير_

مظلوم_ومضطهد!.

محمد الخالدي

كونك األخت الكبرى يعني 
أن تخوضين تجارب الحياة 
بنفسك، حلوها ومرها، أن 
تفرحين لوحدك وتبكين 
لوحدك بعدها تكوني 
ألخوتك منجال لتجارب، 

تدرئين عنهم كل األشياء 
السيئة، تكونين أم أخرى 
لهم، باختصار أمر األخت 
الكبرى أمر ليس سيئا أبدا.

Noor Yami

#األخ_الكبير_مظلوم_
ومضطهد ال أظن 

ذلك.. قدره أن يتحمل 
مسؤوليات أكبر وأن 

يكون حقل التجارب األول 
في التربية لوالديه، وهو 
قدوة لإلخوة األصغر مما 
يفرض عليه أن ينضج 
قبل أوانه.. في المقابل 

سيستمتع بمزايا الرئاسة 
في الصغر ووافر االحترام 

في الكبر،.

سبأ باهبري

بعيد  بوتر  هــاري  أفــالم  سلسلة  عشاق  أمــس،  مساء  احتفل 
بوتر  هاري  المحبوب  والطفل  الخيالي  الساحر  الصبي  ميالد 
الموقع  المتابعين على  العديد من  قام  والثالثين، حيث  الثامن 
بميالد  الخاصة  طريقتهم  على  باالحتفال  تويتر  االجتماعي 

حكاية »الفتى الذي عاش«.
لقالب  ــورة  ص بنشر  الفيلم  أحــداث  المدونون  واستعاد 
بوتر،  هاري  إلى  هاغريد  العمالق  قدمه  الذي  الشهير  الكعك 
والعشرين،  الحادي  ميالده  بيوم  احتفاال  الفيلم  أحداث  ضمن 
خاطئة،  إمالئية  بتهجئة  سعيد«  ميالد  »عيد  عليه  كتب  والذي 
فرصة  بوتر  هاري  لجمهور  جوجل  الخرائط  متصفح  قدم  فيما 
ثلج  إلــى  تتحول  التي  ديــاجــون،  ــارة  ح ــاق  زق إلــى  الــوصــول 
ميزة  تفعيل  مع  فلوريدا  في  يونيفرسال،  استديوهات  في 

»Streetvie« للتجول االفتراضي.
إسكتلندا  جامعات  أكبر  إحدى  غالسغو،  جامعة  احتفلت  كما 
فرصة  ابتكارية، جعلتها  بطريقة  بوتر  ميالد  بعيد  بريطانيا  في 
لجذب المزيد من الطالب أيضا، وذلك بنشر صور ألحد مبانيها 

السحرية  هوغوورتس  مدرسة  غرار  على  التي شيدت  العمرانية 
والتي تميزت بها معالم سلسلة أفالم هاري بوتر.

اسم  بــإدراج   »Dictionary.com« موقع  قام  المقابل،  في 
من  كواحدة  وتعريفها  قاموسها  في  غرينجر«،  »هيرميون 
أفراد عائلة آل جرينجر، التي اشتهرت بأعمال السحر والشعوذة 
من  تنقذه  ما  دائما  والتي  بوتر  لهاري  المفضلة  والصديقة 
كلمة  بتخصيص  قام  كما  مرة،  كل  في  المخاطر  في  الوقوع 
»hagridden« بوصفها كلمة اليوم والتي تعبر عن قوة وتأثير 

عالم السحرة.
العبارات  من  بمجموعة  بروز  وارنــر  إستديوهات  وشاركت 
حيث  بوتر،  هاري  سلسلة  جمهور  بتدوينها  قام  التي  المؤثرة 
كتب أحدهم أن أحد األمور التي تعلمها من البطل هاري بوتر 

هي أن كل شيء قابل للحدوث وال معنى للمستحيل.
يصادف  والتي  رولينغ،  البريطانية  السلسلة  مؤلفة  وأعربت 
التي  التهنئة  بعبارات  سعادتها  عن  اليوم  نفس  ميالدها  يوم 

تلقتها احتفاال بميالدها، وذلك عبر حسابها على »تويتر«.

»واتس آب« يختبر ميزة جديدة 
للرد على الرسائل دون فتحها

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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أجرت »الوسط« مقابلة مطولة مع رئيس 
أجاب  الــســراج،  فائز  الرئاسي  المجلس 
التي تتعلق  الكثير من األسئلة  فيها عن 
المجلس  واجهها  التي  والتحديات  بــاألزمــات 
وصوله  منذ  الوطني،  الوفاق  وحكومة  الرئاسي 
الليبي،  الوضع  وتطورات  سنتين  قبل  ليبيا  إلى 
الحالة  تأزم  ظل  في  السياسّية،  العملّية  ومسار 

المعيشية والخدمّية في البالد، من انقطاع التيار 
الكهربائي إلى الترتيبات األمنّية، مروًرا بالسيولة 
النقدّية، إلى جانب عالقة الخارج بتطورات األزمة 
الليبية، وحقيقة الضغوطات األوروبّية على ليبيا، 
الفرنسي  والصراع  تحديًدا،  منها  واإليطالّية 
الــدور  وطبيعة  الليبي،  الملف  على  اإليطالي 

األمريكي في ليبيا. وفيما يلي نص الحوار

إلى طرابلس..  أكثر من سنتين على وصولكم  ■ بعد 
كيف ترون المشهد الليبي؟

- الشك أن الوضع ليس مثاليا، فالتحديات التي تواجه ليبيا، 
تحديات كبيرة سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا واجتماعيا 
أيضا، لقد وجدنا كما هائال من المشاكل في انتظارنا عند 
تسلمنا المسؤولية، بعضها تراكم على مدى سنوات ما بعد 
النظام السابق. تدن  الثورة، وبعض المشاكل موروث من 
حدة  وزادت  التحتية،  البنية  وتآكل  الخدمات  مستوى  في 
المشاكل مع التراجع الكبير لتصدير النفط وهبوط أسعاره، 
وأدى خروج شركات التنفيذ والصيانة والعمالة األجنبية إلى 
حادة،  وخدمية  مالية  أزمات  وبرزت  المشاريع،  عديد  وقف 
هذا على الصعيد االقتصادي، أما عن األمن فال تسل. وصلنا 
ودخان المعارك ما زال في الجو، كما أن النعرات العقائدية 

والقبلية والمناطقية كانت عالية النبرة.
استمر  سياسي  اتفاق  نتيجة  مهامنا  وزمالئي  تسلمت 
العاصمة  إلى  ووصلنا  العامين،  يقارب  ما  حوله  الحوار 
وسالحنا الوحيد هو العقل والرؤية بعيدة النظر، وتصميم 
على االنتقال من مرحلة الثورة إلى بناء الدولة. بالنسبة لي 
ليست لدي قبيلة وال تشكيل مسلح وال أنتمي أيديولوجيا 

ألي تيار. انتمائي الوحيد لليبيا.
هذه المقدمة ضرورية للرؤية الصحيحة للمشهد اليوم. 
لقد تعاملنا بالسياسة إلخراج البلد من أزماته، مع الحرص 
الكامل وبقدر اإلمكان على تجنب إراقة الدماء، وتجنب تدمير 
مزيد من منشآت الشعب وممتلكات المواطنين. نجحنا في 
حلحلة عديد األزمات على المستويين األمني واالقتصادي، 
سرت  في  شبابنا  لمعركة  العملي  الدولي  التأييد  وحشدنا 
وغيرها. اإلخفاق الذي أثر في مشوارنا وعرقل مشروعنا ولم 
نكن سببه كان في جبهة السياسة، مددنا اليد للجميع دون 
استثناء لتوسيع قاعدة المشاركة، لتتوحد الصفوف التي دون 
وحدتها لن نستطيع تحقيق تطلعات شعبنا، ولألسف البعض 
يعتقد بأن مصطلح السياسة مرادف للمساومات والمزايدة 
تعمل بكل  أطراف  لدينا  والمماحكات، وأصبحت  والمراوغة 
الطرق إلطالة أمد األزمة، ففي نهاية األزمة اختفاء لدورهم 
وضياع للمناصب والمكاسب، وهي وراء أبرز ما في المشهد 
اليوم من انقسام سياسي وانقسام قي المؤسسات، ووجود 

أجسام غير شرعية موازية للحكومة.
لقد طرحنا على الجميع في يونيو العام الماضي خارطة 
طريق تقود إلى تغيير الوضع سلميا دون إدخال البالد في 
المتصارعين  بين  للفصل  االنتخابات  واقترحنا  مواجهات، 
وهو الخيار الذي تبنته األمم المتحدة، ووافقت عليه األطراف 
اليوم  نتابعها  التي  التنصل،  عملية  تبدأ  أن  قبل  الرئيسية 
وتتخذ أشكاال مختلفة، وتستغل تباين مواقف بعض الدول 
للمسار  المعرقل  موقفها  في  لتستمر  الليبية  القضية  تجاه 
الديمقراطي. هذا هو المشهد كما نراه وكما هو. لكننا لم 

نفقد األمل ولم نتوقف عن العمل على تغيير هذا الواقع.
■ المواطنون يشعرون بأن المجلس الرئاسي وحكومة 
مارس  في  السلطة  تسلمهما  منذ  يفلحا  لم  الوفاق، 
يعانونها  التي  األساسية  األزمات  معالجة  في   2016
وتعانيها البالد، وعلى رأسها السيولة المالية وانقطاع 
التيار الكهربائي، وأخيرا ظهرت أزمة الخبز، إلى جانب 
والسطو  القتل  حاالت  تتوقف  لم  حيث  األمني،  الوضع 

والخطف.. ما ردكم؟
- أوال لفظ التعميم »الليبيون« ال يمكن حسمه في مثل هذه 
المسائل، فهناك من يدرك حجم المشكل وتعقيدها وقدر 
ما نبذله من جهود لحلها. وال شك في وجود هذه األزمات، 
وهي لم تنبت فجأة بل لها جذور، كما أن هناك من يسقيها، 
واألمر  لها،  حلول  إيجاد  ونحاول  حاولنا  أننا  أيضا  وال شك 
ليس سهال في غياب الموارد المالية الالزمة، لكننا نجحنا في 

حل بعضها والتخفيف من حدة البعض اآلخر.
لنبدأ بالكهرباء: لنحدد األسباب أوال ثم نعرض ما اتخذ 

من إجراءات حيالها.
أوال: لقد لحقت بشبكات الكهرباء أضرار جسيمة بسبب 
ظروف الحرب وغياب الصيانة، نتيجة توقف الشركات األجنبية 
المتخصصة عن تقديمها، إضافة إلى نقص في قطع الغيار.

وتشمل  المحطات  لها  تتعرض  التي  االعتداءات  ثانيا: 
االعتداء على العاملين، ونهب المعدات واألبراج.

ثالثا: معدل استهالك الفرد للكهرباء في ليبيا هو 5602 
كيلو وات، بينما يصل في تونس لـ 1605 وفي مصر 2030 

وفي الجزائر 1612كيلو وات.
رابعا: العجز في ليبيا يصل لـ1786 ميغاوات، وبما يتطلب 
في الوقت الحالي طرحا لألحمال بكافة مناطق االستهالك، 
وهو ما ال يحدث، حيث تمتنع مناطق عن طرح األحمال فيها.

خامسا: األزمة االقتصادية الخانقة نتيجة مشاكل تراكمت 
منذ 2011 وما قبلها، ولقد عملت الحكومة طوال العام 2016 
دون ميزانية، وحاولت تلبية االحتياجات األساسية للمواطنين 
من خالل ما وفره المصرف المركزي من أموال كانت تكفي 

بالكاد المرتبات وأساسيات قليلة أخرى.
على  قاربت  التي  أوباري  محطة  استكمال  عدم  سادسا: 
عملية  بعد  المنفذتين  الشركتين  انسحاب  بسبب  االنتهاء، 
خظف فنيين من العاملين بالمشروع، وقبل أن أتحدث عن 
حاليا  األزمة  حدة  ورغم  الحكومة،  اتخذتها  التي  اإلجراءات 
الكهرباء  لمنتسبي قطاع  الجبارة  بالجهود  اإلشادة  يتوجب 
سبق  ما  يواجهون  الذين  وإدارة،  وعمال  مهندسين  من 
ذكره من مشاكل بعزيمة وكفاءة ووطنية. لقد وضعنا صيغا 

لحلول عاجلة وأخرى متوسط وطويلة المدى، وأعود وأقول 
إن الضائقة المالية تحول دون التنفيذ السريع.

استكمال  ذاتي  وبجهد  المسؤولية  تسلمنا  منذ  بدأنا 
ورفع  الكهربائي  التيار  ضعف  ومعالجة  الشبكات،  صيانة 
الداخلية  وزارة  تكليف  وتم  الجنوبية،  المنطقة  في  الجهد 
الوقود  لتوفير  فعالة  إجراءات  واتخذنا  التحكم،  تأمين غرف 
بالنسبة  الغاز  مشكلة  حل  تم  اآلن  المحطات.  لتشغيل 
لمحطة الزويتينة، وهذا سينتج ما بين 200 و250 ميغاوات، 
وسيخفف ذلك من المعاناة في المنطقة الغربية. نجحنا في 
التفاوض مع الشركات المنفذة لمشروع محطة أوباري على 

العودة، وستوفر المحطة 600 ميغاوات.
استهالك  ترشيد  لمحاولة  ستتخذ  إجراءات  هناك  أيضا 
الكهرباء، وتوعية المواطن بأهمية هذا العامل، فاستهالك 
ليبيا من الكهرباء ضعف ما تستهلكه تونس التي يبلغ عدد 

سكانها 11 مليون نسمة.
كما وضعنا برامج لتحصيل الرسوم التي توقف كثير من 

المواطنيين عن دفعها، وهناك تسهيالت لعملية الدفع.
وفي ما يخص الخطط المتوسطة وطويلة المدى:

األلمانية  »سيمنز«  شركة  مع  أشهر  منذ  عقدين  وقعنا 
من  كل  في  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  محطتين  إلنشاء 
طرابلس ومصراتة، وتبلغ قوة محطة طرابلس 69 ميغاوات، 

وستكون محطة مصراته بقوة 640 ميغاوات.
أيضا أسند منذ أشهر لشركتي »ميتكا« اليونانية و»جنرال 
إلكتريك« األميركية تنفيذ محطة طبرق الغازية بقيمة 500 
مليون دينار، كما تفاوضنا مع ممثلين عن الشركات الكورية 
التي لديها عقود مع شركة الكهرباء وهناك موافقة مبدئية 
جميع  تتعاون  أن  الضروري  من  أنه  وأؤكد  عودتها.  على 
المناطق والبلديات، وتتبع تعليمات الشركة العامة للكهرباء 
فيما يخص توزيع األحمال، دون ذلك فالمشكلة ستتفاقم، 

وقد يتسبب عدم التعاون في انهيار كامل للشبكة.
والبد من اإلشارة إلى ما سبق وذكرته في تصريح سابق 
لم  التي  الحالية،  المشكلة  في  المحاسبة  ديوان  دور  عن 
تقدمت  التي  المحطات  مشاريع  تنفيذ  تم  لو  لتحدث  تكن 
بها الشركة العامة للكهرباء بصفة عاجلة منذ عام مضى، 
حيث تم إيقاف اإلجراءات من قبل الديوان بحجة أن التمويل 
أن  وبدعوى  الداخلي،  االستثمار  صندوق  طريق  عن  يأتي 
التمويل يأتي من أموال األجيال القادمة وال يجب استعمالها، 
صندوق  واختصاصات  ولوائح  نصوص  مخالفته  عدم  رغم 
االستثمار الداخلي، هذا التدخل السلبي من الديوان حرمنا 
هذا  الحالية.  المعاناة  ستجنبنا  كانت  ميغاوات   1300 من 
للتمويل، وسنعمل  البحث عن بدائل  يثننا عن  الموقف لم 
على تنفيذ هذه المشاريع االستراتيجية عن طريق »صندوق 
الجهاد«، وعن طريق صرف مخصصات الشركة العامة من 

البند الثالث.
اإلجابة طويلة لكن السرد كان ضروريا ليعرف المواطن 
من  الكهرباء  قطاع  يواجهه  ما  ويستوعب  الحقيقة،  كامل 

مصاعب خارجة عن إرادته، وما نواجهه من حمالت ظالمة.
بالنسبة لمشكلة السيولة المصرفية وفور حدوثها اتخذنا 
قرارات للتخفيف من حدتها، بعد اجتماعات مكثفة مع ممثلي 
مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، واللجنة المالية 
بينها  من  التجارية.  المصارف  ومسؤولي  النواب،  بمجلس 
رفع سقف النقد األجنبي المخصص للحواالت الخارجية، ورفع 
وفتح  االئتمان،  لبطاقات  المخصص  األجنبي  النقد  سقف 
اعتمادات  اعتمادات مستندية بأكثر من مليار دوالر، وفتح 
لوصول  إضافة  الغذائية،  المواد  الستيراد  التحصيل  برسم 

أوراق نقدية جديدة.
المركزي  ليبيا  مصرف  على  األزمة  بدء  منذ  ألححنا  لقد 
بوضع سياسة نقدية لمعالجة األزمة، وقدمنا مقترحات لم 
يؤخذ بها، فعديد الدول تمر بأزمات مماثلة تواجه بإجراءات 
لحلها، أو التخفيف من وقعها من قبل مصارفها المركزية. 
إصالحات  حزمة  على  االتفاق  تم  فقط  أسابيع  منذ  عموما 
اقتصادية. ستساهم بقدر كبير في الحل، كنا نأمل أن يبدأ 

تنفيذها قبل نهاية الشهر.
الذي  الجذري  الحل  ليست  أهميتها  رغم  اإلجراءات  هذه 
المواطن  ثقة  استعادة  ويشمل  تحقيقه،  على  ونعمل  نود 
وهذا  المصرفي،  النظام  إلى  السيولة  لتعود  والمستثمر 
يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق االستقرار، كما يجب اإلشارة إلى 
النفط  تراجع تصدير  السيولة هي إحدى تداعيات  أزمة  أن 
وهبوط أسعاره، وسحب رجال األعمال في وقت متقارب أكثر 

من 24 مليار دينار.
■ طلبتم في رسالة مفاجئة إلى مجلس األمن، تحقيقا 
الذي  المركزي،  ليبيا  مصرف  بأداء  يتعلق  دوليا 
ستكون على رأسه مراجعة أوجه صرف مال الدولة.. 
أال تخشون في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق من 

أن تطالكم نتائج التحقيق سلبا؟
- لو كنا نخشى ما طالبنا بالمراجعة، فليس لدينا ما نخفيه، 
المتحدة  األمم  وناشدنا  المراجعة  على  مصرون  نحن  بل 
واالتحاد األوروبي والدول الكبرى اإلسراع في تنفيذ مطلبنا 
ممثلي  مع  تونس  في  مؤخرا  عقدناه  الذي  االجتماع  خالل 

هذه الدول والمنظمات.
المحاسبة  ديوان  تقرير  مع  تتفقون  مدى  أي  إلى   ■
األخير الذي كشف تورط أعضاء بالمجلس الرئاسي في 

إهدار المال العام؟
-لدينا مالحظات على التقرير وطريقة إعداده والطريقة التي 
عـرض بها، لكننا في الوقت نفسه لن ندافع عن من يثبت 
إهداره المال العام، وهذا اإلثبات يتطلب تحقيقا شفافا يمر 

عبر قنوات قانونية معروفة وليس عن طريق اإلعالم.
■ هل نجحت الضغوط الخارجية في حل أزمة الموانئ 
التي نجحت  الداخلية هي  التفاهمات  النفطية.. أم أن 

في حل األزمة؟
لقد فوجئنا باألزمة وفوجئنا أكثر بعدم استيعاب من تسبب 
فيها أن تصرفه لن يحقق شيئا سوى اإلضرار بالليبيين. من 

جهتنا لم يحدث تفاهم، وأعتقد أن ما حدث لم يكن ضغوطا 
بمثابة طوق  عليه، بل تصريحات كانت  المتعارف  بالمعنى 

نجاة ليعود المتسبب عن خطئه.
المركزي  المصرف  إعادة ترتيب  االتفاق  ■ هل يشمل 

وتوحيد مؤسستي النفط؟
ومازلنا  األزمة  قبل  أطلقناه  نداء  هو  بل  اتفاق،  يوجد  -ال 
نطلقه بضرورة توحيد المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها 
مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة 
العسكرية، فهذا االنقسام ومعه االنقسام السياسي هو سبب 
معاناة الليبيين، ونرى أن المراجعة التي طالبنا بها ستساهم 

في توحيد المصرف المركزي على أسس واضحة سليمة.
االنتخابات  إلجراء  إمكانية  هناك  أن  ترون  هل   ■

التشريعية والرئاسية هذا العام؟
باالستحقاق  النواب  مجلس  التزم  إذا  موجودة  -اإلمكانية 
في  لالنتخابات  دستورية  قاعدة  بإعداد  وقام  االنتخابي، 
تاريخ أقصاه 16 سبتمبر، حسبما تم االتفاق عليه في مؤتمر 

باريس.
في  متزامن  بشكل  االنتخابات  إجراء  نؤكد ضرورة  نحن 
موعدها، لكن تجربتنا مع مجلس النواب ال تدعو للتفاؤل، لذا 
يتوجب التفكير في حلول »خارج الصندوق«، أي إيجاد بديل 

إلجراءات مجلس النواب.
في كل األحوال نحن مستمرون في توفير كل ما تحتاجه 
سالمة  ضمان  على  والعمل  لالنتخابات،  العليا  المفوضية 
المسار االنتخابي، وكما أشرت سابقا فإننا نرى أن االنتخابات 

هي الحل الممكن للخروج من األزمة الليبية.
■ هل تشعرون بأن هناك صراعا على الدور بين فرنسا 
على  الصراع  هذا  انعكاسات  وما  ليبيا..  على  وإيطاليا 

الوضع في ليبيا؟
وال  الدولتين  بين  المواقف  في  تباين  وجود  في  -الشك 
تتخذ  أخرى  دول  هناك  وفرنسا.  إيطاليا  على  األمر  يقتصر 
مواقف متعارضة تجاه الوضع في ليبيا، وأقول بصراحة إن 
المعرقلون  وجد  لو  ليستمر  يكن  لم  السياسي  االنقسام 
للتوافق موقفا دوليا موحدا وحازما، حيث يعتمد المعرقلون 
على تناقض تلك المواقف، وهناك كما تعلمون دول تنحاز 

لهذا الطرف أو ذاك.
إيطالية،  خاصة  أوروبية،  ضغوطا  تواجهون  هل   ■

بشأن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية؟
في  السواحل  لخفر  مساعدات  مشكورة  قدمت  إيطاليا 
مجالي التدريب والصيانة وتوفير قطع الغيار للقطع البحرية 
التهريب  شبكات  لمواجهة  أمني  تنسيق  وهناك  الليبية، 
شغلها  هي  الشرعية  غير  الهجرة  وقضية  بالبشر،  واإلتجار 
الشاغل، ونحن نرحب بالتعاون لحل هذه القضية بأبعادها 
المختلفة، وفي الوقت نفسه نرفض التوطين بأي شكل كان، 
كما نرفض أي خطط إلنشاء مراكز مهاجرين على أرضنا، 
ولن نرضخ ألية ضغوط أو إغراءات مالية. نحن نعمل وفق 

نهج واضح يخدم مصلحة البلد وليس لدينا ما نخفيه.

■ يتهمكم كثيرون بتقديم تنازالت »سيادية« للحكومة 
اإليطالية، بينها السماح بإقامة مراكز تجمع للمهاجرين 
على  إيطالي  عسكري  وتواجد  الليبية،  األراضي  على 
األرض، في غات ومناطق أخرى.. ما ردكم، وأال تحرجكم 
تصريحات بعض المسؤولين اإليطاليين التي تزيد من 

مخاوف الليبيين في هذا السياق؟
-نحن ال نهتم بما يروجه البعض زورا وبهتانا في محاولة 
لتشويه موقفنا، فالحقائق على األرض تكذب هذه المزاعم، 
فكما قلت في إجابة السؤال السابق إننا نرفض إنشاء مثل 
تصريحات  تعنينا  وال  المأل،  على  ذلك  وأعلنا  المراكز،  هذه 
باألساس  أو غيرهم، وهي موجهة  اإليطاليين  المسؤولين 

للرأي العام في بلدانهم.
التواصل  مواقع  بعض  في  نشرت  التي  غات  حكاية  أما 
االجتماعي ورددتها بعض القنوات، فهي تتعلق بزيارة وفد 
من السفارة اإليطالية مدينة غات، التي تمت وفق برنامج 
اتفقنا بشأنه مع الحكومة اإليطالية وغيرها من الحكومات؛ 
ليبيا من  المكانية في عدد من مناطق  بالتنمية  لالهتمام 
بينها غات، ومساعدتنا في هذا الظرف على دعم مقتضيات 
العدالة االجتماعية والتنمية المتوازنة، وفقا للسياسات التي 

تتبناها حكومة الوفاق الوطني.
■ هناك من يتهمكم بغض الطرف عن تحركات إبراهيم 
الجضران باتجاه »الهالل النفطي«.. كيف تردون على 

ذلك.. وهل الجضران مطلوب من قبل النائب العام؟
-موقفنا كان واضحا وتضمنه بيان بإدانة هذا التحرك، ولقد 
أكدنا مرارا أن مناطق النفط ال يجب أن تكون ساحة للصراع، 
ونرفض تماما العبث بثروة الليبيين ومصدر رزقهم الوحيد 
من أي جهة كانت، كما استنكرنا قفل الموانئ النفطية وما 

تسببه من خسائر تمس كل الليبيين.
■ هل تشعرون بأن الواليات المتحدة أصبحت أكثر اهتماما 

بالملف الليبي؟
-االهتمام الملحوظ يأتي في إطار العالقات االستراتيجية مع 
الواليات المتحدة، التي اتضحت في محاربة اإلرهاب، وهذه 

العالقة تشمل العمل على دعم االستقرار في ليبيا.
■ ما مدى تعويلكم على الدور األفريقي والعربي في 

حل األزمة الليبية؟
دعم  ونثمن  العربي،  والدور  األفريقي  الدور  نقدر  -نحن 
الوطني،  الوفاق  العربية حكومة  االتحاد األفريقي والجامعة 
السياسي كأرضية  االتفاق  أنه ال بديل عن  وكالهما يؤكد 
المبعوث  ليبيا، كما يدعمان مبادرة  توافقي في  ألي مسار 
المتحدة وال  ليبيا مكمل لدور األمم  األممي، ودورهما في 

يتعارض معه.
المؤسسة  توحيد  بشأن  الحوار  وصل  أين  إلى   ■
العسكرية.. وما مساهمة حكومة الوفاق في إعادة بناء 

القوات المسلحة؟
العسكرية،  المؤسسة  توحيد  هو  االستقرار  مقومات  -أبرز 
االتجاه،  هذا  في  مشكورة  جهودا  الشقيقة  مصر  وتبذل 
وشكلت لجنة على أعلى مستوى لرعاية الحوار، وقد كلفت 
العسكرية  القيادات  من  عددا  للجيش  أعلى  قائدا  بصفتي 
للمشاركة في اجتماعات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية 
والعسكرية  الفنية  المسائل  حول  دارت  التي  ليبيا،  في 
االجتماعات  وحققت  المؤسسة،  هذه  بتوحيد  المتعلقة 
التطورات  أن  إال  للمؤسسة،  التنظيمي  الهيكل  تقدما حول 
العسكرية التي وقعت مؤخرا جمدت عمل اللجنة بصفة نأمل 
ضرورة  العسكرية  المؤسسة  توحيد  إن  موقتة.  تكون  أن 
البالد، وما  التي تواجه  التحديات  لتأمين الحدود ومواجهة 
نسعى إليه هو بناء هذه المؤسسة على عقيدة الوالء للوطن، 
والمحافظة على استقالله وسيادته ووحدة أراضيه، وصون 
الشأن  في  تتدخل  ال  وأن  مواطنيه،  جميع  وحقوق  كرامة 

السياسي.
■ ماذا بشأن إنجاز الترتيبات األمنية؟

أمن  لضمان  إجراءات  اتخذت  األمنية  الترتيبات  -لجنة 
العاصمة وعدد آخر من المدن، وهناك آلية ضمن الترتيبات 
إلعادة  وبرامج  وتأمينها،  وتخزينها  األسلحة  لجمع  األمنية 
إدماج المقاتلين في أجهزة وزارة الداخلية والقوات المسلحة، 
وبرامج لمن يود العمل المدني وإجراءات إلنهاء كافة مظاهر 
التسلح الخارجة عن القانون. هناك إنجازات في عملية االدماج 
شرحها،  يطول  متعددة  لعوامل  ببطء  يسير  العمل  لكن 
ولحرصنا الشديد على حقن الدماء، لكننا بدأنا خطوات في 

االتجاه الصحيح.
■ هل لديكم بهذه المناسبة ما توجهونه إلى الليبيين 

بشأن األزمة التي تعيشها البالد؟
الماضية.  السنوات  خالل  جدا  الكثير  أضعنا  لقد  -أقول 
المئات  وخسرنا  طائل،  دون  ووقتا  وماال  جهدا  استنزفنا 
وعلينا  لها،  حقيقيا  مبرر  ال  صراعات  في  شبابنا  من 
تعويض ما فاتنا وبسرعة. شعبنا عاني الكثير ويحتاج إلى 
بلم  ذلك  ويتحقق  والرخاء،  واالستقرار  باألمن  ينعم  أن 
للتوافق  المعرقلون  يتقي  وأن  الليبيين،  وتوحد  الشمل 
والمسار الديمقراطي اهلل في وطنهم. إن في ليبيا مساحة 
المجاالت،  كل  وفي  واقتصاديا  سياسيا  للجميع  ودورا 
المسؤولية  مستوى  إلى  فعال  االرتفاع  سوى  علينا  وما 
الوقت  ذات  في  ونعمل  به،  نتغنى  الذي  الوطن  تجاه 
معاركنا  تنتهي  أن  يجب  نضيعه.  وقت  ال  تفتيته.  على 
واأليديولوجية،  والعسكرية  السياسية  أشكالها  بمختلف 
ورشة  إلى  بالدنا  لتتحول  البناء،  معركة  معا  لنخوض 
ينتهي  ال  زمني  وبرنامج  عمل وفق مخططات مدروسة، 
والطرق  والمصحات  المستشفيات  بناء  استكملنا  وقد  إال 
ومشاريع اإلسكان ووسائل االتصاالت، وطورنا المدارس 
الذكريات  من  الكهرباء  انقطاع  يصبح  وأن  والجامعات 
التي ال نود تذكرها. كل ذلك في ظل دولة ديمقراطية، 
الثقافي. دولة  والتنوع  االختالف  تحترم  تعددية،  مدنية، 

المؤسسات والقانون.
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<  من اجتماع باريس في مايو الماضي

طرابلس ـ الوسط

نرفض »توطين« المهاجرين وهذه حقيقة الضغوط األوروبّية
األزمة االقتصادية الخانقة لم تنبت فجأة وهناك من يسقيها

استكملنا صيانة الشبكات ورفعنا الجهد في الجنوب وكلفنا »الداخلية« تأمين غرف التحكم.. ووفرنا الغاز لمحطة الزويتينة

السراج في حواره لـ »الوسط«ليس لدي قبيلة وال ميليشيا وال أنتمي لتيار مؤدلج 

هذه هى أسباب استمرار أزمات الكهرباء والسيولة 
وتجميد مساعي توحيد الجيش

 العالقة االستراتيجية مع الواليات المتحدة تشمل العمل على دعم االستقرار في ليبيا



آثار  من  يعانون  بنغازي  مدينة  أهالي  يزال  ال 
البنية  على  وأثرت  منازلهم  دمرت  التي  الحرب 
اإلقامة  في  النازحين  استمرار  ظل  في  التحتية، 
وزارة  وعمارات  كالمدارس  العامة  بالمؤسسات 
المدمرة  منازلهم  إلى  عادوا  وآخرون  الزراعة، 
حين  في  يوليو2017،  في  المدينة  تحرير  عقب 
لجأ البعض اآلخر إلى تأجير الشقق خارج المدينة 

بأسعار باهظة.
وتحولت مناطق في ثاني أكبر مدن ليبيا إلى 
أنقاض خالل معارك استمرت زهاء ثالث سنوات 
سياسية  واضطرابات  اقتصادية  أزمة  ظل  في 

تجتاح البالد.
طلقات  عن  الناجمة  الثقوب  تغطي  وبينما 
في  أبنية  عدة  واجهة  والقذائف،  الرصاص 
لـ»الوسط«  ومسؤولون  أهالي  تحدث  المدينة، 
محاوالت  إطار  في  التحرير،  بعد  ما  تحديات  عن 

إعادة اإلعمار التي بدأت البلدية في تنفيذها.
الليثي  منطقة  سكان  أحد  المصراتي  محمد 
هو  يسكنه  كان  الذي  منزله  إن  قال  ببنغازي، 
وعائلته المكونة من 3 أطفال بالليثي تحول إلى 
حطام خالل الحرب، ما دفعه إلعادة تأهيله على 
حسابه الخاص خالل العام الماضي، وهو بدوره 
لسداد  الخاصة  أمالكه  بعض  بيع  إلى  اضطره 

التكاليف الباهظة.
داخل  العائالت  إقامة  وصف  المصراتي 
في  اإلرهاب  على  الحرب  خالل  العامة  المدارس 
المالئمة  البيئة  توفر  لعدم  بـ»الكارثية«،  بنغازي 
للعيش، مما اضطره لإلقامة مع أقاربه في منطقة 
أشهر،   6 لحوالي  المدينة  خليفة ضواحي  سيدي 
مقابل  في  آنذاك،  اإليجار  قيمة  الرتفاع  نظرا 
الالزمة  المعونة  الموقتة  الحكومة  تقديم  عدم 

للعائالت في تلك المدارس.
قال  الحالي،  الوضع  من  تذمره  عن  ومعبرا 
أو مساعدات  إنه لم يستلم أي معونة  المصراتي 
مادية من بلدية بنغازي، الفتا إلى الوضع المزري 
بالمدينة،  النازحة  العائالت  بعض  تعيشه  الذي 

خاصة مع ارتفاع األسعار ونقص السيولة في البالد، 
األمر الذي أثر سلبا على تلك العائالت ومعيشتهم.

إحصائيات
نضال  بنغازي  ببلدية  اإلعالمي  المكتب  رئيس 
لحصر  لجانا  شكلت  البلدية  أن  أوضح  الكاديكي 
والمنازل  بالمباني  لحقت  التي  المادية  األضرار 
المدينة،  في  والخاصة  العامة  والمؤسسات 
الحرب على  بلغ بداية  النازحين  موضحا أن عدد 

اإلرهاب في بنغازي حوالي 45 ألف نازح داخلي.
لجنة  البلدية شكلت  أن  إلى  الكاديكي  وأشار 
ببنغازي  النازحين  ملف  بمتابعة  تختص  طوارئ 
حوالي  دفع  جرى  حيث  لهم،  المساعدة  لتقديم 
18 ألف دينار كبدل إيجار لمدة سنتين للعائالت 
المياه  شبكات  صيانة  إلى  باإلضافة  النازحة، 
بالمناطق  الكهرباء  وشبكات  الصحي  والصرف 
واألحياء المحررة، وإزالة السواتر الترابية والمباني 
الفرعية  والشوارع  المسرات  وفتح  المنهارة 

والرئيسية بالمدينة.

فيها  أقامت  التي  العامة  المؤسسات  وعن 
األسر النازحة التي يصل عددها لحوالي 10 آالف 
القيمة  وزعت  البلدية  إن  الكاديكي  قال  عائلة، 
والمقدرة  العائالت  لهذه  المخصصة  المالية 
للتعجيل  السنة، وذلك  آالف دينار في   6 بحوالي 
حوالي  عددها  بلغ  التي  العامة  المدارس  بإخالء 
بصدد  البلدية  أن  إلى  مشيرا  مدرسة،   60
التي لحقت  إعداد دراسة ميدانية لحصر األضرار 
الستقبال  صيانة  من  تتطلبه  وما  بالمدارس 
عقب  المقبل،  الدراسي  الفصل  خالل  الطالب 

خروج العائالت النازحة.
إجراءات

رئيس قسم التوعية والتثقيف واإلعالم والشؤون 
أوضح  علي،  بالراسي  هاني  ببنغازي،  االجتماعية 
أن اإلدارة وزعت مساعدات مادية على العائالت 
مثل  الدولة،  مؤسسات  بعض  داخل  النازحة 
وعمارات  بوعطني  في  الزراعة  وزارة  مباني 
الجمارك وعمارة الثقافة العربية ومنتزه بودزيرة 

العائالت يقارب  الترفيهي، موضحا أن عدد هذه 
400 عائلة نازحة من الصابري ووسط البالد.

إلى  تصريحات  في  علي  بالراسي  وأشار 
»الوسط« إلى أن مؤسسات الدولة العامة القاطن 
النازحة تعاني من سوء  األسر  بداخلها عدد من 
االجتماعية  الشؤون  قامت  حيث  التحتية،  البنية 
الصرف  تتضمن  عاجلة  صيانة  بعمليات  ببنغازي 
الصحي وإنشاء مراكز صحية ميدانية داخل هذه 
المقار، باإلضافة إلى حمالت تنظيف، شملت رش 
مع  بالتعاون  وذلك  القمامة،  وإزالة  المبيدات 
قسم المشروعات بالشركة العامة للمياه والصرف 
الصحي وشركة الخدمات العامة ومنظمة اإلغاثة 

األولية الدولية، بحسب قوله.
إدارة  عن  الصادرة  النازحين  منظومة  وكانت 
 2015 عام  أعلنت  ببنغازي  المعلومات  تقنية 
لــ45  قارب  ببنغازي  النازحة  العائالت  عدد  أن 
و6320  البالد  بوسط   5696 بواقع  أسرة،  ألف 
بقاريونس   3713 إلى  باإلضافة  بالصابري، 
نازحي  عدد  بلغ  حين  في  بالقوارشة،  و9708 

بوعطني لحوالي 8844، والليثي 9 آالف نازح.
إعادة اإلعمار

الحكومة  رئيس  أعلن  متصل  سياق  وفي 
المرحلة األولى  البدء في  الثني  الموقتة عبد اهلل 
من إعادة إعمار جامعة بنغازي وصيانة مرافقها، 
وضع  الذي  األساس  حجر  عن  الستار  رفع  حيث 

على مدخل الجامعة في منطقة قاريونس.
مدة  الجامعة  إدارة  الحكومة  رئيس  منح  كما 
شهر إلعداد تقرير عنها مرفقا بكافة المستندات 
الخاصة بها لتتخذ الحكومة القرار المناسب الذي 
يضمن حقوق الجامعة من جميع النواحي اإلدارية 
والقانونية، مشددا على ضرورة البدء العاجل في 

تنفيذ هذه األعمال.
خاصة  نظافة  مع شركة  البلدية  تعاقدت  كما 
أعمال  في  للبدء  للخدمات  العامة  والشركة 
عقود  بقيمة  المدينة،  وأحياء  بشوارع  الصيانة 
تصل إلى حوالي مليوني دينار شهريا، مخصصة 
بعد  الموقتة،  بالحكومة  المالية  وزارة  قبل  من 
طريق  عن  شركة  لكل  المستخلصات  استيفاء 

ديوان بلدية بنغازي.

فـي  اإليطالـي  األميركـي  التطابـق  يـزال  ال 
الليبيـة،  االزمـة  حـل  مقاربـات  تجـاه  الرؤيـة 
يثيـر الكثير مـن الشـكوك، حـول مـدى تأثيره 
علـى حلحلـة األزمة، فـي مقابـل رؤيـة مغايرة 
مؤثـرة  وأخـرى  أوروبيـة،  ودول  لفرنسـا 

الليبـي. بالملـف  ومتأثـرة 
فـي هـذا اإلطـار أكـدت الخبيـرة األميركيـة 
سـايني  فيديريـكا  إيطالـي  أصـل  مـن 
فاسـانوتي، مستشـارة وزيـر الدفـاع األميركي 
األميركييـن  أن  والبنتاغـون،  ماتيـس  جيـم 
بشـأن  اإليطالـي  باالقتـراح  للغايـة  مهتمـون 
تـم  الـذي  المتوسـط،  األبيـض  والبحـر  ليبيـا 
البيـت  فـي  يوليـو   30 يـوم  عليـه  االتفـاق 
األبيـض بيـن الرئيـس ترامـب ورئيـس وزراء 

كونتـي. جوزيبـي  إيطاليـا 
لكنهـا اعتبـرت فـي نفـس الوقـت أن عـدة 
تحديـات تواجـه إيطاليـا، وأن الكـرة اآلن فـي 
مرمـى الحكومـة، التي يجـب أن تثبـت قدرتها 
علـى تطويـر اسـتراتيجية تشـمل كل الالعبين 

األكثـر أهميـة فـي ليبيا.
نشـرها  مقابلـة  فـي  فاسـانوتي،  وأكـدت 
موقـع »فورميكـي« اإليطالـي األخبـاري أمـس 
األربعـاء، أن دعـم الواليـات المتحـدة مؤتمـرا 
حـول ليبيـا سـيعقد فـي إيطاليـا فـي الخريـف 
المقبـل، وإرسـاء غرفـة التحكـم الدائمـة بيـن 
المتوسـط  فـي  وإيطاليـا  المتحـدة  الواليـات 
هـو  اإلرهـاب،  مكافحـة  علـى  والموسـعة 
ليبيـا والبحـر  اعتـراف بالقيـادة اإليطاليـة فـي 

لمتوسـط. ا
وقالـت إنـه بعيـدا عـن النغمـات الصاخبـة، 
الـوزراء كونتـي  رئيـس  أن  الشـعور هـو  فـإن 
التشـجيع  علـى  واشـنطن  فـي  تحصـل  قـد 
للسياسـة  األميركـي  الحليـف  مـن  القـوي 
البحـر  منطقـة  فـي  اإليطاليـة  الخارجيـة 

تغييـرا  يعـد  مـا  وهـو  المتوسـط  األبيـض 
»ولكـن  اإليطالـي،  الموقـع  وقـال  حاسـما، 
بمجـرد عودتـه إلـى رومـا باتـت أمـام كونتـي 
البيانـات  ترجمـة  فـي  تتمثـل  صعبـة،  مهمـة 
الثنائيـة إلـى اسـتراتيجية محـددة، مـع العلـم 
شـريك  دعـم  علـى  االعتمـاد  يسـتطيع  أنـه 

جـدا«. مهـم 
فاسـانوتي  سـايني  فردريـكا  وأضافـت 
ليبيـا  بشـأن  ماتيـس  الدفـاع  وزيـر  مستشـار 
والباحثـة فـي معهـد بروكينغز بواشـنطن، أن 
الشـراكة  تتحملهـا  أن  يمكـن  التـي  األشـكال 
ال  قـد  ليبيـا  فـي  اإليطاليـة   - األميركيـة 
تكـون معروفـة إال مـن قبـل كونتـي وترامب، 
الذيـن  المعنييـن  المسـئولين  وبعـض 
فـي  ذلـك  سـيكون  وربمـا  الملـف.  يتابعـون 
شـكل تعـاون بيـن وزارتـي الخارجيـة والدفاع 

. واشـنطن  فـي  والبنتاغـون  رومـا،  فـي 
الفكـرة جيـدة بالتأكيـد، »وأنـا  وأكـدت أن 
مـن  أكثـر  البنتاغـون  مـن  شـخصيات  قابلـت 
الجميـع  وسـألني  ليبيـا،  عـن  للتحـدث  مـرة 
مـاذا يمكننـا أن نفعـل مـن أجلـك؟. لقـد كنت 
دائما أجيـب بأنهـم سيسـاعدوننا فـي التركيز 
بشـكل واضـح وعلى الحـل الوسـط، وقبل كل 
الفرنسـيين.  مـع  اتفـاق  إلـى  التوصـل  شـيء 
لكـن  دبلوماسـيا،  التزامـا  طلبـت  لطالمـا 
أي  هنـاك  أن  أعتقـد  ال  ممكـن.  غيـر  ذلـك 
للتعامـل  المتحـدة  للواليـات  مسـبقة  شـروط 
مـع المهـام العسـكرية، إن لـم تكـن صغيـرة 
ومحـدودة، مثـل تلـك الموجـودة فـي مالـي. 
مـن المؤكـد أن هنـاك إرادة للوزيـر ماتيـس 
لمعالجـة مشـكلة ليبيـا، ألنـه فهـم أنـه بغض 
ليبيـا  فـإن  األفريقيـة،  المشـكلة  عـن  النظـر 
بسـبب  ألوروبـا،  بالنسـبة  مشـكلة  تمثـل 
وراءهـا،  ومـا  للرقابـة  الخاضعـة  غيـر  الهجـرة 
ومـن الواضـح أنـه إذا كنـت تريـد أن يكـون 
لـك حليـف قـوي فإنه يقـف ضـد أعدائـك. في 
رأيـي، إذا لقـد اعتبر ترامـب العـرض اإليطالي 

األميركيـون«. يتوقعـه  كان  مـا  وهـو  جيـدا، 
إن  بروكينغـز  معهـد  مـن  الخبيـرة  وقالـت 
الفرنسـيين لديهـم مصالحهـم الخاصـة، ليـس 
فقـط اقتصاديـة ولكـن سياسـية أيضـا، الرؤية 
الدولية هـي واحـدة ومـن الواضـح أن المؤتمر 
الذي سـيعقد فـي روما فـي الخريف بشـأن ليبيا 
الواليـات  مشـاركة  سيشـهد  الـذي  وأفريقيـا، 

المتحـدة، سـيكون محاولـة أميركيـة السـتعادة 
المصداقيـة الدبلوماسـية حيـال فرنسـا، ولكـن 
ومـع ذلـك وبالنسـبة للجميـع فإنـه ال يمكنـك 
الدخول مـع فكرة مرتجلـة في ليبيا التـي تحتاج 

إلـى اسـتراتيجية وخطـة تطلعيـة.
فـي  أنهـم  الواضـح  »مـن  وأضافـت: 
وبعـد  ويتوتـرون،  يتحركـون  سـوف  اإلليزيـه 

كل مـا قـام بـه ماكـرون ال يمكـن أن تكـون 
فرنسـا سـعيدة لرؤيـة االتفاقيـة بيـن كونتـي 
فعـل  قـد  ماكـرون  فـإن  وبالطبـع  وترامـب. 
مشـكوك  بأشـياء  يقـوم  زال  ومـا  ليبيـا  فـي 
لالنتخابـات.  الدفـع  هـو  آخرهـا  وكان  فيهـا، 
مـن  إنهـا  القـول  فـي  حـق  علـى  اإليطاليـون 
لقانـون  تفتقـر  كنـت  إذا  لـأوان،  السـابق 

انتخابـي، وإذا كان هنـاك هيـكل وطنـي ليس 
علـى  والحصـول  األمـن  ضمـان  علـى  قـادرا 
الجهـة  تعتبـر  التـي  )الميليشـيات(،  موافقـة 
ومـن  المجـال،  هـذا  فـي  المهمـة  الفاعلـة 
هنـا كيـف يمكنـك التأكـد مـن أن االنتخابـات 
اتهامـات  توجـد  ال  وأنـه  بانتظـام،  سـتجرى 
باالحتيـال؟ وأن مخاطـر التوتـر قـد تسـفر عن 

عسـكرية.  مواجهـة 
وقالـت الخبيـرة أيضـا إن إيطاليـا سـتضطر 
إلـى  الطلـب  وإن  مـا،  شـيء  اقتـراح  إلـى 
واشـنطن تـم تقديمـه مـن قبـل اإليطالييـن. 
ليـس  ترامـب  إن  واضحيـن،  نكـون  دعونـا 
مهتمـا بليبيـا ويسـعده الموافقـة علـى الفكرة 
المشـتركة،  التحكـم  غرفـة  بشـأن  اإليطاليـة 
لكـن »مـاذا يعنـي ذلـك؟«، مـا فكـرة إيطاليا؟ 
ومـن الضـروري تحمـل المسـؤولية، وإال فـإن 

ورق. علـى  حبـرا  سـتبقى  القمـة  كلمـات 
الوزيـر  مـع  اجتمعـت  أنهـا  وأضافـت 
ماتيـس حـول ليبيـا، وهنـاك بالفعـل مشـروع 
منسـق مـن قبـل عديـد المؤسسـات الفكريـة 
اسـتراتيجية  كتابـة  تحـاول  التـي  األميركيـة 
أوليـة للبنتاغـون. لذلـك فـإن توقيـت االقتراح 
اإليطالـي ممتـاز، لكننـا اآلن بحاجـة إلى وضع 
عـن  منعزلـة  تكـون  ال  أن  شـرط  علـى  خطـة 
المثـال،  سـبيل  وعلـى  اإلقليمييـن،  الالعبيـن 

فرنسـا.  ومراعـاة  وتونـس،  مصـر  مـن 
إلـى  بحاجـة  أننـا  الواضـح  »مـن  وقالـت: 
اسـتراتيجية تأخـذ فـي االعتبـار الوضـع برمتـه 
يجـب  السـبب  ولهـذا  أفريقيـا،  شـمال  فـي 
رومـا  بيـن  بالتقـارب  الترحيـب  يكـون  أن 
ونفوذهـا  المصريـة  والمصالـح  والقاهـرة 
بحاجـة  نحـن  للجميـع.  واضحـا  برقـة  فـي 
بيـن  تعـاون  إلـى  نحتـاج  وسـط،  حلـول  إلـى 
الفشـل  يعنـي  بمفـرده  العمـل  إن  الـدول. 
مـرة أخـرى، وعلينـا أن نضـع جانبـا المصالـح 
الوطنيـة، وربما مـرة واحـدة، نتصـرف بالفعل 

كأوروبييـن.

هل يصمد االتفاق األميركي - اإليطالي حول ليبيا؟
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روما باتت أمام تحديات 

بروكسل - الوسط: علي أوحيدة

بنغازي - هندية العشيبي

الحكومة تشرع في تنفيذ الخطة

قصص  أكثر  من  واحــدة  »أنبوثي«،  الطفلة  كتبت 
من  فرت  أن  منذ  إثــارة،  الشرعيين  غير  المهاجرين 
منزل  في  الحال  بها  استقر  أن  إلى  المهربين  جحيم 
إلى  العائالت بمدينة بني وليد، قبل أن تعود  إحدى 
إيجابية  تاركة صورة  اإلثنين  النيجر  دولة  في  أهلها 
تغاير ما يجرى تداوله من معامالت سيئة للمهاجرين 

والالجئين على األراضي الليبية.
البداية تأتي عندما استقر الحال بالطفلة المهاجرة 
أحد  من  هروبها  بعد  وليد  ببني  عاما(،   12( أنبوثي 
رفقة  للمدينة  المجاورة  المناطق  من  البشر  مهربي 
مجموعة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين الذين 
أحد  إلى  وصلو  أن  إلى  المهربين  من  جميعا  فروا 

المساجد وسط بني وليد.
على  ولــيــد  بني  حماية  ســريــة  عــثــرت  وحينها 
المهاجرين في المسجد، وجرى نقلهم إلى مقرها بعد 

تقديم اإلسعافات األولية الالزمة.
وقتها تطوع المواطن عبدالعاطي المروم الستقبال 
أشرف  حيث  وأبنائه،  أسرته  وبين  منزله  في  الطفلة 

أثناء  لحقتها  التي  الكثيرة  الحروق  من  عالجها  على 
المدن  أحــد  في  البشر  لتهريب  بهنقر  تواجدها 
بعد  في  عليها  وأطلق  وليد،  بني  لمدينة  المجاورة 

اسم »رحمة« بعد أن اعتنقت اإلسالم.
والمعنوي  النفسي  الدعم  أسرة عبدالعاطي  قدمت 
بها،  لحقت  التي  النفسية  األضــرار  بسبب  للطفلة؛ 
وحين انتهت فترة عالج التي دامت أكثر من سنة، قام 
المواطن بتسجيلها في المدرسة الهندية الليبية ببني 
تحفيظ  مراكز  بأحد  المسائية  الفترة  وخالل  وليد، 
معها،  وأهلها  والدتها  تواصل  ورغم  الكريم،  القرآن 
رفضت الطفلة العودة إلى ديارها النيجر، بسبب »عدم 
لوحدها«،  المصاعب  تواجه  وتركها  بها  اهتمامهم 
وجدته  الذي  واالهتمام  الراحة  سبل  بخالف  فوجدت 

في منزل عبدالعاطي، حسب قولها.
لكن أسرتها أصرت، وبعد عدة اتصاالت مع أهلها 
اتخاد  جرى  حيث  إليهم،  بالعودة  الطفلة  اقتنعت 
الطوعية،  للعودة  والقانونية  اإلداريــة  اإلجـــراءات 
والمنظمات  ليبيا  في  النيجر  سفير  مع  والتواصل 
الدولية الستخراج وثيقة سفر لها بالتعاون مع جمعية 
الدولي  معيتيقة  مطار  من  وغادرت  الخيرية،  السالم 

شرق العاصمة طرابلس عائدة إلى النيجر.

بني وليد - الوسط: الصغير الحداد

الطفلة أنبوثي.. مهاجرة من جحيم املهربني إلى أحضان »الرحمة«

التاريخ  كلية  عميد  الــدالل  سعد  أعلن 
علي  بــن  محمد  بجامعة  ــحــضــارة  وال
ــزان عبر  ــ ــدار »ف ــ الــســنــوســي، عــن إص
العصور« الذي يتواكب مع المؤتمر الذي 
أكتوبر   30-29 بين  ما  الفترة  في  يعقد 
جامعة   12 من  أكثر  بحضور  المقبل، 
العراق  من  عربية  جامعات  وأربع  ليبية 

واليمن والجزائر.
تصريحات  في  المؤتمر  وصف  الدالل 
بكل  التاريخي  بـ»اإلنجاز  »الوسط«  إلى 
المقاييس العلمية واألكاديمية«، السيما 
المؤتمر  عن  سيصدر  الذي  اإلصــدار  أن 

هو »توثيق لم يحدث منذ 50 عاما«.
أحداثا  عــدة  مناطق  تشهد  وبينما 
هامش  على  متوترة  وعسكرية  أمنية 
تلك  مثل  إقامة  فإن  سياسية،  خالفات 
من  واحــدة  تعتبر  العلمية  المؤتمرات 

الجنوب  في  اإليجابية، السيما  المؤشرات 
الليبي.

وأشار الدالل إلى أن المؤتمر سيضيف 
الليبية،  التاريخية  المكتبة  إلــى  كثيرا 
المشاركة  األبــحــاث  كافة  أن  السيما 
المؤتمر،  عن  مستقل  كتاب  في  ستصدر 
الفتا إلى أن »هذا التوثيق لم يحدث في 
ليبيا منذ إقامة المؤتمر الشهير )ليبيا في 
الليبية  الجامعة  استضافته  الذي  التاريخ( 

آنذك جامعة بنغازي العام 1968«.
وجامعة محمد بن علي السنوسي، هي 
واألولــى  ليبيا  في  أسست  جامعة  ثاني 
النظامي  التدريس  في  تخصصها  لجهة 
في  إنشاؤها  جــرى  اإلسالمية،  للعلوم 
كزاوية  ــدأت  ب حيث  البيضاء،  مدينة 
لتكون  تطورت   ،1841 عام  في  دينية 
الفقه  لتعليم  متوسطا  دينيا  معهدا 
باسم  وسمى   1955 عــام  ــراءات  ــق وال
جامعة  إلــي  ثــم  ومــن  البعوث،  معهد 

محمد بن علي السنوسي عام 1960.

الوفاق  بحكومة  الداخلية  وزارة  أعلنت 
العربية  الجنائية  الوطني أن مكتب الشرطة 
بشكل  عمله  استأنف  »اإلنتربول«  والدولية 
رفع  بعد  طرابلس  العاصمة  في  طبيعي 
الحظر الذي كان مفروضاً عليه بعد تسديد 

كافة المساهمات المستحقة للمنظمة.
ــربــول«  ــت »اإلن منظمة  مــن  ــد  وف وزار 
لمكافحة اإلرهاب عدة جهات تابعة لوزارتي 
ربط  عملية  في  للبدء  والداخلية  العدل 
مجال  في  بها  المعمول  األنظمة  ألحــدث 
مشروع  مسمى  تحت  اإلرهـــاب  مكافحة 
فيرست وفًقا للصفحة الرسمية للوزارة على 

»فيسبوك«.
التنسيق  جــرى  أنــه  إلــى  الـــوزارة  ولفتت 

الدول  ضمن  ليبيا  لتكون  »اإلنتربول«  مع 
لدعم   »ione« مشروع  من  المستفيدة 
لعقد  التنسيق  جرى  كما  األفريقية،  الدول 
لقاء مع »اإلنتربول« من أجل بحث انضمام 
ليبيا لمشروع »flay way« لمكافحة االتجار 

بالبشر.
»اإلنتربول«  مكتب  أن  ــوزارة  ال وأكــدت 
بــاشــر بــربــط قــاعــدة بــيــانــات اإلنــتــربــول 
األسلحة  لتتبع   »iarms« األسلحة  لمنظومة 
اتخذت  كما   ، والمسروقة  المفقودة  النارية 
»تريقر«  عملية  إلى  لالنضمام  اإلجــراءات 
المنظمة  عليها  وتــشــرف  تنظمها  التي 
اإلرهابية  التحركات  مــن  للحد  الدولية 

وتقليل االتجار وانتشار األسلحة.

لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  أصدر 
ــرارا  ق ــســراج،  ال فائز  الوطني  الــوفــاق 

بتعيين 9 سفراء جدد لليبيا بالخارج.
تعيين  الثالثاء،  الصادر  القرار،  وتضمن 
لدى  لليبيا  سفيرا  الحضيري  أحمد  حامد 
قدور  عبدالحميد  وعبدالحافظ  فرنسا، 
سفيرا لدى االتحاد األوروبي، وعياد مصباح 
وسعدون  نيجيريا،  لدى  سفيرا  الطياري 

مالطا،  لــدى  سفيرا  السويح  إسماعيلي 
وصالح علي أبو رقيقة سفيرا لدى تشاد.

عمر  تعيين  الـــقـــرار  تضمن  كــمــا 
عــبــدالــســالم الــتــرهــونــي ســفــيــرا لــدى 
إيطاليا، ومحمد يوني المنفي سفيرا لدى 
العوامي  عوض  حميدة  ومرعي  اليونان، 
محمد  وصــالــح  هــولــنــدا،  ــدى  ل سفيرا 

المخزوم سفيرا لدى السغنال.

»فزان عبر العصور«.. أول توثيق في ليبيا منذ 50 عاما

عودة »اإلنتربول« للعمل من طرابلس

9 سفراء جدد لليبيا بالخارج

القاهرة - نجاح العجيلي

< أثار الدمار على أغلب مباني بنغازي

< ترامب خالل استقباله جوزيبي كونتي
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األحمـر مصراتـة  الهـال  فـرع  رئيـس  وقـال 
إلـى  تصريحـات  فـي  الرايـس،  نجيـب 
بحكومـة  الخارجيـة  وزارة  إن  »الوسـط«: 
األحمـر  للصليـب  الدوليـة  واللجنـة  الوفـاق 
لتسـليم  المصريـة  السـلطات  مـع  تتواصـان 
عليهـم  التعـرف  بعـد  المصرييـن  األطفـال 
المسـؤول  ويشـير  هوياتهـم،  مـن  والتأكـد 
الجانـب  »تجـاوب  إلـى  األحمـر  بالهـال 
موعـد  تحديـد  يتـم  لـم  لكـن  المصـري، 
امتنـع مصـدر  للتسـليم حتـى اآلن«، فـي حيـن 
مسـؤول فـي الخارجيـة المصريـة مـن التعليـق 
مـع  اتصـال  فـي  وذلـك  الموضـوع،  علـى 

. » سـط لو ا «

»البلوغ« أعباء 
ونصـف  عـام  مـن  أكثـر  مـرور  بعـد  لكـن 
األطفـال تتضاعـف  علـى تسـليم هـؤالء  العـام 
الرايـس:  يقـول  إذ  المشـكلة،  أعبـاء 
بيـن  أعمارهـم  األطفـال  هـؤالء  »تسـلمنا 
هنـاك  واآلن  سـنوات،  وعشـر  يوميـن 
أكثـر  األمـر  وأصبـح  البلـوغ  سـن  فـي  فتيـات 

. » ة ر خطـو
الهـال  فـرع  فـي  المسـؤولون  ويشـكو 
يقـول  إذ  اإلمكانـات،  قلـة  بمصراتـة  األحمـر 
نجيـب  مصراتـة  األحمـر  الهـال  فـرع  رئيـس 
االسـتمرار  الصعـب  مـن  »أصبـح  الرايـس: 
مسـؤولية  تحمـل  نسـتطيع  ال  أننـا  خصوصـا 

اإلمكانـات«. لضعـف  األطفـال  هـؤالء 
قـوات  بسـطت   ،2016 ديسـمبر  وفـي 
علـى  سـيطرتها  المرصـوص«  »البنيـان 
هـؤالء  أهـل  كان  حيـث  سـرت،  مدينـة 
تنظيـم  بصفـوف  التحقـوا  األطفـال 
المرصـوص«  »البنيـان  ونقلـت  »داعـش«، 
جنسـيات  إلـى  المنتميـن  األطفـال  هـؤالء 
مصراتـة. فـي  الرعايـة  دار  إلـى  مختلفـة 
األحمـر  »الهـال  أن  إلـى  الرايـس  ويشـير 
طفـا   60 مـن  بأكثـر  تكفـل  مصراتـة  فـرع 
عـام  مـن  أكثـر  منـذ  داعـش  أطفـال  مـن 
تطهيـر  بعـد  تسـلمهم  بعـد  العـام  ونصـف 
مجموعـة  إرجـاع  إلـى  سـرت«.ونوه  مدينـة 
بمركـز  المتواجـدات  أمهاتهـم  إلـى  منهـم 
التعـرف  بعـد  الجويـة  بالكليـة  اإليـواء 
24 طفـا. الـدار  نـزالء  عـدد  ليصبـح  عليهـم، 

مرضية غير  نتائج 
إلعـادة  فتـرة  منـذ  األحمـر  الهـال  ويسـعى 
هـؤالء األطفـال إلـى بادهـم، إال أن نتائـج تلـك 
الجهود لم تكـن مرضية، حسـب الرايـس. وتابع 
المسـؤول في الهـال األحمـر: »تم التعـرف على 
الليبييـن منهـم وإرجاعهـم إلـى عائاتهـم بعـد 
عمـل دام أشـهرا أيضـا«، مضيفـا: »بعـد جهـود 

جـري  األحمـر  والصليـب  الخارجيـة  وزارة  مـن 
دولـة  إلـى  سـودانيين  أطفـال  ثمانيـة  تسـليم 

الشـقيق«. السـودان 
وصـل  الماضـي،  العـام  مـن  يونيـو  وفـي 
أعمارهـم  تتـراوح  الذيـن  الثمانيـة،  األطفـال 
بيـن سـنة و8 سـنوات، فـي طائـرة قادمـة مـن 
العاصمـة طرابلـس إلـى مطـار الخرطـوم. وأكـد 
مصراتـة  فـي  السـودانية  الجاليـة  مسـؤول 
السـودانيين  معتـز عبـاس »أن أمهـات األطفـال 
واآلبـاء  الليبيـة،  السـلطات  لـدى  معتقـات 

مفقـودون«.

استغاثة للعودة
مـن  إغاثيـون  مسـؤولون  يشـكو  المقابـل،  فـي 
إلـى  التونسـيين  األطفـال  إعـادة  جهـود  تعثـر 
التونسـية قدمـت  الخارجيـة  أهلهـم، لكـن وزارة 

إلـى  يشـير  برلمانيـة  نائبـة  علـى  مكتوبـا  ردا 
عبـر  األطفـال  تسـليم  الليبيـة  السـلطات  رفـض 
مفضلـة  الدولـي،  األحمـر  الصليـب  منظمـة 
التونسـية. السـلطات  إلـى  مباشـرة  تسـليمهم 
بحسـم  تونسـية  حقوقيـة  منظمـات  وتطالـب 
إنقـاذ  طالبـت جمعيـة  إذ  األطفـال،  هـؤالء  ملـف 
مـارس  فـي  بالخـارج  العالقيـن  التونسـيين 
الماضـي الرئيـس الباجـي قائد السبسـي ورئيس 
حكومتـه يوسـف الشـاهد بتشـكيل لجنـة خاصـة 
األطفـال  البحـث فـي مصيـر هـؤالء  تعمـل علـى 

»داعـش«.
العـودة وبـطء السياسـة، يبقـى  آمـال  وسـط 
هـؤالء األطفـال الذيـن ولـدوا آلبـاء أجانـب مـن 
الجغرافيـا  لوحشـية  »ضحيـة  داعـش  عناصـر 
»ليبراسـيون«  وفـق وصـف جريـدة  السياسـية«، 
األبريـاء  هـؤالء  سـيبقى  هـل  لكـن  الفرنسـية، 

لألبـد؟! ضحايـا 

القاهرة–الوسط

يلـف  المجهـول  يـزال  ال 
مصيـر 24 طفال مـن يتامى 
»داعـش«  تنظيـم  عناصـر 
العـودة  يأملـون  ليبيـا  فـي 
إلـى بالدهـم بعـد أن جـرى 
رعايـة  مركـز  فـي  إيداعهـم 
األحمـر  الهـالل  لفـرع  تابـع 
ووصـل  مصراتـة،  بمدينـة 
بعضهـم مرحلة البلـوغ بعد 
نحو عـام ونصـف العـام من 

للمركـز. تسـليمهم 
إحصـاءات  وحسـب 
طفـال   15 يوجـد  رسـمية، 
السـنغال  مـن  و9  مصريـا، 
وتونـس،  والنيجـر  وغانـا 
الـذي  الرعايـة  مركـز  فـي 
يشـكو القائمـون عليـه مـن 
يتلقـون  إذ  اإلمكانـات،  قلـة 
الرعايـة الالزمة منذ السـابع 
ديسـمبر  مـن  والعشـرين 

.2017 العـام 

تنظيم  عناصر  وجنسيات  أعداد  أفريقي  تقرير  أحصى 
من  محذرا  القارة،  دول  من  القادمين  ليبيا  في  »داعش« 
مخاوف استخباراتية غربية من محاولتهم البحث عن موطئ 

في غرب أفريقيا.
غرب  في  االستقصائية  للصحافة  زونغو  خلية  وكشفت 
ليبيا،  في  »داعش«  في  المقاتلين  لعدد  تقديرات  أفريقيا 
في  »سينوزو«  موقع  نشر  ما  وفق  األصلي،  بلدهم  بحسب 

بوركينافاسو.
تنظيم  يغري  أفريقيا  »غرب  بعنون  تقرير  ويقول 
داعش«، إنه إذا كانت الدول المغاربية قد ضمت أكثر من 
وغامبيا  السنغال  مثل  دوال  فإن  منها،  لكل  إرهابي   100
وتشاد والنيجر وغانا ومالي تضم ما بين 50 و 100 إرهابي 
لموريتانيا، فقد كان من  بالنسبة  أما  في خدمة »داعش«، 

10 إلى 50 شخصا منخرطين في »داعش«.
في  »داعش«  تنظيم  نشوء  تاريخ  إلى  التقرير  ويعود 
في  بدأ  حيث  المتحدة،  األمم  منظمة  إلى  مستندا  ليبيا، 
زار  عندما   ،2013 ومايو  مارس  بين  ليبيا  في  التطور 
سورية  في  )قتل  البنعلي  تركي  البحريني  الديني  المتشدد 
مع  واجتمع  دينية،  محاضرات  وألقى  الباد،   )2017 يونيو 

شخصيات من الجهاديين.
مخاوف  تبرز  ليبيا  في  »داعش«  حضور  تراجع  ومع 
في  المسؤولون  فيهم  بمن  الغربيين،  االستخبارات  خبراء 

الفقر  يجعل  أن  المنطقة  وحكومات  المتحدة،  الواليات 
قبل  من  التوغات  من  لمزيد  موقعا  أفريقيا  غرب  منطقة 

اإلرهابية. المنظمة 
التنفيذية  الوحدات  إحدى  في  كبير  مسؤول  وقال 
موقع  مع  مقابلة  في  فاسو  بوركينا  في  اإلرهاب  لمكافحة 
عودة  هناك  »كانت  »سينوزو«  االستقصائية  التحقيقات 
سورية  في  داعش  تنظيم  سقوط  بعد  للمقاتلين  كبيرة 

.»2018 2017 ومطلع العام  في نهاية العام 
وجود  تدرك  السلطات  فإن  ذاته،  للمصدر  وفقا 
يعتقدون  لكنهم  النيجر.  في  وربما  مالي،  في  »داعش« 
بوركينا  في  قدم  موطئ  على  يحصل  لم  »داعش«  أن 
الذين  المقاتلين  عدد  لمسألة  بالنسبة  ذلك،  ومع  فاسو. 

التزام الصمت. عادوا من سورية، يفضل المسؤول 
البغدادي،  بكر  أبو  تنظيم  استفادة  التقرير  وتوقع 
الدولي  المركز  في  الباحثة  هايدي،  ليسبث  بحسب 
خصائص  من  )هولندا(،  الهاي  في  اإلرهاب  لمكافحة 

المنطقة. في  معينة 
الساحل  منطقة  في  جيدا  مراقبة  مناطق  توجد  وبينما 
الدول  بعض  فإن  اقتصادية،  اجتماعية  تحتية  بنى  ذات 

تخلت عن جزء كبير من المنطقة.
وفي هذه المناطق، فإن »داعش«، وهي غنية بما يكفي 
األساسية  االحتياجات  وتلبية  األساسية  الخدمات  لتوفير 

للسكان الذين تخلت عنهم حكوماتهم وفق تعبيرها.
في  أميركيون  جنود  له  تعرض  الذي  بالكمين  وذكرت 

النيجر في 4 أكتوبر 2017، مما يمثل تهديدا خطيرا.
تناقل  تم  أين   2015 مايو   13 تاريخ  إلى  التقرير  وعاد 
اإلرهابي  أظهر  للجهاديين.  مؤيدة  مواقع  قبل  من  فيديو 
عدنان أبو وليد الصحراوي وخلفه عشرات الرجال المقنعين 
هذه  فكانت  لـ»داعش«،  الوالء  عن  يعلنون  والمسلحين 
الصحراء  في  اإلسامية  »الدولة  تسمى  ما  مياد  شهادة 

الكبرى«.
شهرا   15 »داعش«  يستغرق  سوف  ذلك  مع  ولكن 
هذا  وسيبقى  الكبرى  الصحراء  في  الدولة  بتنظيم  ليعترف 

االعتراف حذرا.
سقوط  عقب  الساحل  منطقة  في  األحداث  تاحق  وجاء 
نظام معمر القذافي وفق تعبير التقرير األفريقي، الذي أكد 
أن الفوضى التي خلفتها ضربات التحالف الغربي ستغير كل 
شيء، فقد استغلت الجماعات المتطرفة النائمة ذلك لتخرج 
إلى العلن، وبالتالي اجتذبت قيادات من تنظيم البغدادي، 

وسعى الجهاديون في ليبيا نقل المعركة إلى غرب أفريقيا.

تراجع »داعش« في ليبيا يقلق االستخبارات الغربية
تقرير أفريقي:

الجزائر–عبدالرحمن أميني

الفقر يجعل منطقة غرب أفريقيا موقعا 
لمزيد من التوغالت من قبل المنظمة 

اإلرهابية مع انحصارها في ليبيا

»الوسط« تفتح ملف »يتامى« داعش في ليبيا

الهالل األحمر فرع مصراتة تكفل 
بأكثر من 60 طفالً من أطفال داعش 

منذ أكثر من عام ونصف العام

يشكو مسؤولون إغاثيون من تعثر 
جهود إعادة األطفال التونسيين إلى 

أهلهم فضالً عن قلّة اإلمكانات
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<  الرئيس األميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة اإليطالي جوزيبي كونتي في البيت األبيض 

تشدد إيراني قبل التفاوض

واشنطن تطالب طهران بـ »تغييرات جوهرية« للقاء قادتهم دون شروط مسبقة
بومبيو،  مايك  األمريكي،  الخارجية  وزير  حدد 
مع  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  للقاء  شروًطا 
إعالن  من  فقط  ساعات  بعد  اإليرانيين،  القادة 
ترامب استعداده للقاء من دون أي شروط مسبقة.

بي  إن  »سي  شبكة  مع  لقاء  في  بومبيو  وقال 
الرئيس يريد أن  سي« االثنين، »قلنا ذلك سابًقا، 
باقتراح  أردف  ثم  المشكالت«.  لحل  بهم  يلتقي 
قائاًل،  اللقاء  هذا  مثل  لعقد  االشترطات  من  عدد 
تغييرات  بإجراء  التزامًا  اإليرانيون  أبدى  »إذا 
والحدِّ  شعبهم،  مع  تعاملهم  كيفية  في  جوهرية 
من سلوكهم الخبيث، يمكن أن نتفق على أنه من 
المفيد االنخراط في اتفاق نووي يمنع فعليًا انتشار 
يكون  الحالة  هذه  في  عندئذ،  النووية.  األسلحة 

الرئيس مستعدًا للجلوس في محادثات معهم«.
من  ساعات  بعد  بومبيو  تصريحات  وجاءت 
إعالن ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس 
للقاء  استعداده  كونتي،  جوزيبي  اإليطالي  الوزراء 
القيادة اإليرانية، وذلك بعد تبادل حاد لالنتقادات 
اإليراني،  الرئيس  مع  أسبوعين  قبل  والتهديدات 
بأنه سيكون  اللقاء  ترامب  ووصف  روحاني.  حسن 
أي  وبال   . وللعالم  ولنا  لهم  وخيرًا  للبالد  »خيرًا 

اشتراطات، إذا أرادوا أن نلتقي سألتقيهم«.
وصرح ترامب في مؤتمره الصحفي، إنه مستعد 
للقاء القادة اإليرانيين »دون شروط مسبقة وفي أي 
وقت أرادوه«. وأكد للصحفيين في البيت األبيض 
»سألتقي بأي شخص، أنا أؤمن باللقاءات«، مضيفًا 

»إذا أرادوا أن نلتقي سألتقيهم«.

خفض التصرفات العدائية
وجاء رد إيران على تصريحات بومبيو على لسان 
حميد أبو طالبي، مستشار الرئيس اإليراني، ، الذي 
وضع شروًطا للقاء ترامب مشددًا على أن المحادثات 
مع إيران يجب أن تبدأ بخفض التصرفات األميركية 
العدوانية ضد طهران والعودة إلى االتفاق النووي 
الذي قرر الرئيس األميركي االنسحاب منفردًا منه، 

وإعادة فرض عقوبات مشددة على إيران.
وكتب أبو طالبي في تغريدة على تويتر »أحترام 
العدائية  التصرفات  اإليرانية، وخفض  األمة  حقوق 
النووي...  االتفاق  إلى  المتحدة  الواليات  وعودة 
ستفتح الطريق الوعر لتلك اللحظة«،المحادثات بين 

إيران والواليات المتحدة.
وزارة  باسم  المتحدث  قاسمي  بهرام  وكان 
العدائية  لإلجراءات  »نظرًا  قال  اإليرانية  الخارجية 
ثمة  تكون  لن  إيران  ضد  أمريكا  بها  قامت  التي 
إمكانية للتحاور معها وأن أمريكا أثبتت أنه اليمكن 

الثقة بها يومًا بعد يوم«.
مطلع  اإليرانية  القيادة  هاجم  بومبيو  وكان 
منها  »المافيا  إلى  أقرب  إنها  قائاًل  الجاري  الشهر 
إلى الحكومة«. وفي مايو، وضع بومبيو 12 شرطًا 
من  إيران،  مع  جديد  نووي  اتفاق  ألي  للتوصل 
بينها سحب قواتها من سورية ووضع حد لدعمها 

للحوثيين في اليمن.
على  الرئيس  انفتاح  أن  األبيض  البيت  وذكر 
الواليات  أن  يعني  إيران ال  مع  والمفاوضات  الحوار 
العالقات  تعيد  أو  العقوبات  سترفع  المتحدة 

الدبلوماسية والتجارية معها.
وقال جاريت ماركيز المتحدث باسم مجلس األمن 
القومي األمريكي»هذا التخفيف لن يكون ممكنًا إال 

إذا كانت هناك تغيرات ملموسة وواضحة ومستدامة 
في سياسات طهران«. وأضاف »لحين حدوث ذلك 
ستزداد وطأة العقوبات إذا لم يغير النظام مساره«. 
للحوار  انفتاحها  »أبدت  إيران  إن  طالبي  أبو  وقال 
الهاتفي  االتصال  مع  خاص  وبشكل  الماضي  في 

أوباما  باراك  الرئيس  ترامب،  وسلف  روحاني  بين 
2013«. وأضاف »أن الحوار كان مستندًا  في عام 
الثقة وكان االتفاق النووي  إلى فكرة إجراءات بناء 
منجزًا توج هذه الجهود ويجب قبوله«. وفي مايو، 
النووي  االتفاق  من  بالده  انسحاب  ترامب  أعلن 

الدولي الموقع مع إيران في عام 2015 الذي يهدف 
العقوبات  رفع  مقابل  النووية  أنشطتها  إيقاف  إلى 

االقتصادية المفروضة عليها.
عقوبات  فرض  إلعادة  واشنطن  وتستعد 
رغم  المقبلة  األيام  خالل  طهران  على  اقتصادية 
اعتراض كل من بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا 
وألمانيا على ذلك. وكانت الدول الخمس قد وقعت 

االتفاق مع إيران بجانب الواليات المتحدة.

تحت تأثير الصقور
ودأب ترامب على مهاجمة االتفاق النووي - أوخطة 
حملته  أطلق  أن  منذ  الشاملة-  المشتركة  العمل 
بأنه  ووصفه  الرئاسة،  بمنصب  للفوز  االنتخابية 
اتفاق سيء للغاية ، وآحادي الجانب، ولم يكن يجب 
تقيد  لم  الصفقة  أن  ترامب  وزعم  أبدًا.  يبرم  أن 
المنطقة  في  »المزعزعة لالستقرار«  إيران  أنشطة 

بما هو كاف.
تأثيرًا  األبيض  البيت  لصقور  إن  محللون  وقال 
بومبيو  بينهم  ومن  إيران  من  ترامب  موقف  على 
بولتون،  جون  األمريكي  القومي  األمن  ومستشار 
الرئيسية  السياسات  الستهداف  ترامب  وميل 

لسلفه باراك أوباما.
سلمي  النووي  برنامجها  أن  على  إيران  وتصر 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وأن  كامل،  بشكل 
في  عليها  المنصوص  بالتزاماتها  وفاَءها  أكدت 

االتفاق النووي مع الدول الكبرى.
وأكدت الوكالة أن مفتشيها استطاعوا الوصول 
عام  في  زيارتها  أرادوا  التي  المواقع  جميع  إلى 
مواقع  أي  إلى  للدخول  يسعوا  لم  لكنهم   ،2017
قالت  خطوة  وهي  الدخول،  حظر  بسبب  عسكرية 

الواليات المتحدة إنها »أثارت الشكوك«.
المنتجة للنفط في  الدول  إيران من أكبر  وتعد 
الدوالرات  مليارات  قيمة صادراتها  تبلغ  إذ  العالم، 
اقتصادية  بضغوط  اليوم  تشعر  لكن  سنويًا، 
شوارعها  في  مظاهرات  خروج  بعد  سيما  وال  جمة 

احتجاجًا على ارتفاع األسعار وانخفاض عملتها.
فإنه  وروحاني،  ترامب  بين  لقاء  عُقد  وإذا 
األمريكيين  القادة  بين  نوعه  من  األول  سيكون 

واإليرانيين منذ قيام الثورة اإليرانية عام 1979.
على  غاضبة  تغريدة  في  رد  قد  ترامب  وكان 
المتحدة  الواليات  تهديد  بعدم  ونصحه  روحاني 
يختبرها  لم  تداعيات  بالده  »ستواجه  وإال  مجددًا 

سوى قلة في التاريخ«.
»على  إيرانيين  لدبلوماسيين  روحاني  وقال 
كل  أم  هو  إيران  مع  السالم  أن  تعرف  أن  أمريكا 

السالم والحرب معها هو أم كل المعارك«.
إسرائيل  حليفة   - المتحدة  الواليات  وتشك 
والسعودية- بشدة في طبيعة النشاط اإليراني في 
الشرق األوسط. وتعتبر إدارة الرئيس ترامب إيران 
األوسط،  الشرق  في  االستقرار  لعدم  مثيرة  قوة 
من  إيران  مكنّ  النووي  االتفاق  أن  إلى  مشيرة 
متابعة سياسة أكثر تشددًا على الصعيد اإلقليمي.
من  واآلالف  قواتها  من  المئات  إيران  وأرسلت 
سورية،  إلى  المتطوعين  الميليشيات  مسلحي 
دول  تتهم  كما  هناك.  العسكري  حضورها  وعززت 
بالمال  اليمن  في  الحوثيين  بدعم  إيران  الخليج 
والسالح، إال أن إيران نفت ذلك. وتعد السعودية، 
الرئيسي  الخصم  المتحدة،  للواليات  الحليفة 
والنوايا  إليران، وقد حذرت باستمرار من األهداف 

اإليرانية في المنطقة.
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وخشية  ساخن  صفيح  فوق  زيمبابوي  تعيش 
المرشحان  أكد  أن  بعد  عنف  أعمال  اندالع  من 
رئيس  زيمبابوي،  في  للرئاسة  الرئيسيان 
منانغاغوا  إيمرسون  واليته  المنتهية  الدولة 
بالفوز  ثقتهما  شاميسا،  نلسون  والمعارض 
البلد منذ  انتخابات عامة جرت في هذا  في أول 
سقوط الرئيس روبرت موغابي بعد أربعة عقود 

في السلطة.
ومن المتوقع أن تعلن، اليوم الخميس أو غدًا 
الرئاسية  لالنتخابات  الرسمية  النتائج  الجمعة، 
والتشريعية والبلدية التي تنافس فيها خصوصًا 
لزيمبابوي-الجبهة  األفريقي  الوطني  االتحاد 
في  استقاللها  منذ  البالد  يحكم  الذي  الوطنية 

1980، وحركة التغيير الديمقراطي.
وسيمثل فوز شاميسا، في حال تأكيده، تعبيرًا 
األفريقي  البلد  في  الشابة  األجيال  تطلعات  عن 
عامًا،   40 العمر  من  يبلغ  أنه  خاصة  للتغيير، 
موغابي  قبله  ومن  عامًا،   75 منانغاغوا،  مقابل 
الذي  شاميسا  ويقول  التسعين.  تجاوز  الذي 
أصغر  ليصبح  يسعى  إنه  وقسًا  محامًا  يعمل 

لزيمبابوي. رئيس 
ورغم تأخر إعالن النتيجة، فإن شاميسا، زعيم 
صباح  منذ  أعلن  الديمقراطي،  التغيير  حركة 
االقتراع. وقال:  الثالثاء »فوزًا مدويًا« حققه في 
منانغاغوا  إيمرسون  ضد  جيد«  بعمل  »قمنا 
إلى  مشيرًا  الوطنية«،  »زانو-الجبهة  وحزب 
البالغ  التصويت  مراكز  »أغلبية  إلى  يستند  أنه 
البالد. وكتب  أكثر من عشرة آالف« في  عددها 
مستعدون  »نحن  »تويتر«:  على  تغريدة  في 

لتشكيل الحكومة القادمة«.
الحاكم  الحزب  زعيم  منانغاغوا  رد  وبسرعة 
أنه ينوي  بالتأكيد  السابق لموغابي،  والمساعد 
منانغاغوا على حسابه  مواصلة مسيرته. وكتب 
على »تويتر« أن »المعلومات التي تم الحصول 
»ننتظر  وأضاف:  جدًا«.  إيجابية  ميدانيًا  عليها 
معبرًا  الدستور«،  بموجب  النتائج  الصبر  بفارغ 

عن سروره »بنسبة المشاركة المرتفعة«.

ال تزوير
بأعداد  توجهوا  زيمبابوي  في  الناخبون  وكان 
للمشاركة  االقتراع  مراكز  إلى  اإلثنين،  كبيرة، 
اللجنة  وقالت  التاريخية.  االنتخابات  هذه  في 
االنتخابية إن نسبة المشاركة بلغت نحو 75%.

وكان منانغاغوا تولى الرئاسة خلفًا لموغابي، 
حركة  قاد  الذي  لزيمبابوي  التاريخي  الزعيم 
إزاحة  وتمت  االستقالل.  على  للحصول  تحرر 
موغابي إثر تحرك للجيش وللحزب بعد تصاعد 

االتهامات بالفساد ضده وضد زوجته التي كان 
مع  للبالد  الفعلي  الحاكم  الكثيرون  يعتبرها 
الحصول  منانغاغوا  ويريد  العمر.  في  تقدمه 
على الشرعية في السلطة عبر صناديق االقتراع.

الرأي  استطالعات  كانت  االنتخابات،  وقبل 
كان  وإن  الرئاسي،  االقتراع  في  فوزه  ترجح 
مؤخرًا  تقلص  قد  خصمه  وبين  بينه  الفارق 
بحسب استطالع نشرت نتائجه قبل نحو عشرة 
األغلبية  على  مرشح  أي  يحصل  لم  وإذا  أيام. 
المطلقة في الدورة األولى، فسوف تنظم دورة 

ثانية في الثامن من سبتمبر.

وجهت  التي  االنتخابية  اللجنة  وأكدت 
اإلعداد  خالل  حادة  انتقادات  المعارضة  إليها 
تشوبها  لم  االنتخابات  أن  الثالثاء،  لالنتخابات، 
اللجنة  رئيسة  وقالت  تزوير«.  عملية  »أي 
لشعب  نظهر  أن  »نريد  شيغومبا:  بريسيال 
لن  االنتخابية،  اللجنة  نحن  أننا،  زيمبابوي 
تكن  »أيًا  وأضافت:  الناخبين.  اختيار«  نسرق 
قرره«  ما   )...( تمامًا  ستعكس  فإنها  نتائجنا، 

الشعب.
تأكيد  إلى  سعى  الذي  منانغاغوا  وكان 
»حرة  بانتخابات  وعد  موغابي،  مع  قطيعته 
العقدين  في  االنتخابات  شابت  بينما  وعادلة«، 

األخيرين أعمال عنف وتزوير.
منانغاغوا  دعا  نواياه،  صدق  على  وليبرهن 
مراقبة  إلى  غربيين  مراقبين  األولى  للمرة 
العملية االنتخابية. وخالل الحملة وعد منانغاغوا 
الذي كان نائبًا للرئيس ووزيرًا في عهد موغابي، 
الذي  االقتصاد  وإنعاش  جديدة«  بـ»زيمبابوي 

بات على حافة اإلفالس.
من  طويلة  صفوف  تنتظر  المصارف،  وأمام 
العمالء يوميًا منذ سنوات للحصول على سيولة. 
وكل يوم يضاف خريجون جدد من الجامعات إلى 

العاطلين عن العمل الذين بلغ معدلهم 90%.

الزعيم الشاب
واسعة،  خبرة  يمتلك  ال  الذي  شاميسا،  وجعل 
الحاكم  الحزب  من عمره سالحًا أساسيًا إلطاحة 
منذ االستقالل في 1980. وخالل الحملة تمكن 
الناخبين  إعجاب  إثارة  من  األنيق  الخطيب  هذا 

الشباب الذين يتطلعون إلى دم جديد.

بالقلق،  السكان  يشعر  هراري  شوارع  وفي 
الحاكم في حالة  الحزب  الثالثاء، من ردود فعل 
البالغة  التاجرة  كوبارا  تريسي  وقالت  هزيمته. 
يقبل  أن  المستبعد  »من  عامًا:   26 العمر  من 
التغيير  حركة  بفوز  الوطنية  زانو-الجبهة  حزب 
أشخاصًا  أن  »نعرف  وأضافت:  الديمقراطي«. 

سيقتلون في األرياف، كما حدث في الماضي«.
لن  الديمقراطي  التغيير  حركة  »إن  وتابعت: 
تقبل« إذا هزمت أيضًا، لكنها توقعت أن »ينزل 
يتطلعون  ألنهم  بالتأكيد  الشوارع  إلى  الناس 

التغيير«. إلى 
وقبلت  بسالم  االنتخابات  مرت  حال  وفي 
تحول  نقطة  ذلك سيعد  فإن  بالنتيجة،  الغالبية 
قد تعيد الدولة المنبوذة بعد سنوات من فساد 
انتعاشًا  وتحدث  الدولية  الحظيرة  إلى  موغابي 

اقتصاديًا.
البرلمان  أعضاء  أيضًا  زيمبابوي  وتنتخب 
البالغ عددهم 210 وأكثر من 9000 من أعضاء 
مهمة  الفائز  أمام  وسيكون  البلدية.  مجالس 
الصحيح  مسارها  إلى  مجددًا  زيمبابوي  إعادة 
تأثر  الذي  موغابي  حكم  من  عامًا   37 بعد 
الدبلوماسية،  والعزلة  اإلدارة  وسوء  بالفساد 
السابق  في  يملك  كان  بلد  في  أزمة  فجر  مما 

أحد االقتصادات الواعدة في القارة األفريقية.

الخوف من أعمال العنف
ومن المحتمل أن تؤدي نتيجة متنازع عليها إلى 
عشرات  وُقـتل  عنف.  وأعمال  شوارع  احتجاجات 
2008 بين  األشخاص قبل جولة إعادة في عام 
حركة  مؤسس  تسفانغيراي  ومورغان  موغابي 
في  تسفانغيراي  وتوفي  الديمقراطي.  التغيير 

فبراير بعد إصابته بالسرطان.
زيمبابوي  تعود  لكي  إنه  مراقبون  ويقول 
العقوبات  من  وتتخلص  الدولية  الساحة  إلى 
المؤلمة وتؤمن تمويل المانحين الذي تحتاجه 
أن  فينبغي  الحاد،  السيولة  نقص  لتواجه 

يصدقوا على االنتخابات باعتبارها موثوقًا بها.
لالتحاد  التابع  المراقب  بروك،  ألمار  وقال 
خاصة  الناخبين  من  الكثير  إن  األوروبي، 
من  محبطين  االنتخابات  تركوا طوابير  الفتيات 

الطويلة. التأخيرات 
االستقالل،  حرب  عامًا(   94( موغابي  وقاد 
منذ  بالبالد  السياسي  المشهد  على  وهيمن 
موغابي  ظهر  االنتخابات  وعشية   .1980 العام 
أشهر  ثمانية  لمدة  األضواء  عن  ابتعاده  بعد 
إلعالن  سلمي  انقالب  في  الجيش  أطاحه  منذ 
أثار  الذي  األمر  المعارضة،  لصالح  أنه سيصوت 
بإبرام صفقة مع  اتهمه  الذي  دهشة منانغاغوا 
بعد  للصحفيين  موغابي  يتحدث  ولم  شاميسا. 

إدالئه بصوته بصحبة زوجته جريس.

هراري – وكاالت

اتهامات باستهداف األقلية المسلمة

والية أسام الهندية تسحب الجنسية 
من أربعة ماليني شخص

غواهاتي، )الهند( – وكاالت

مثيرًا  مشروعًا  االثنين،  الهندية،  السلطات  أعلنت 
أربعة  من  عمليًا  الجنسية  سحب  على  ينص  للجدل 
شرق  شمال  الواقعة  أسام،  والية  في  شخص  ماليين 

البالد، وسط اتهامات باستهداف األقلية المسلمة.
مكافحة  تريد  إنها  تقول  التي  السلطات،  وعرضت 
الهجرة غير الشرعية من بنغالديش المجاورة، مشروع 
السجل الوطني للمواطنين. ويحصي المشروع سكان 
فيها  وجودهم  أن  إثبات  من  تمكنوا  الذين  الوالية 
يعود إلى ما قبل العام 1973 عندما فر الماليين من 

الحرب التي رافقت استقالل بنغالديش.
القوميون  يستغل  أن  من  مخاوف  هناك  أن  إال 
الهندوس اإلحصاء للتعرض إلى األقلية المسلمة في 
الوالية التي يحكمها منذ العام 2016 حزب »بهاراتيا 
جاناتا« الحاكم بزعامة رئيس الحكومة نارندرا مودي.

وأعلن المدير العام للسجالت، شايلش، أن أكثر من 
السجل  في  أسمائهم  تدوين  تم  شخص  مليون   30

وأن السلطات استبعدت أربعة ماليين منهم فقط.
الوالية:  مدن  كبرى  غواهاتي  في  شايلش  وتابع 
حققنا  عام.  بشكل  والهند  ألسام  تاريخي  يوم  »إنه 
دة كاملة للسجل  خطوة مهمة تتعلق بنشر أول مسوَّ

الوطني للمواطنين«.
بالقلق  حقيقي  هندي  أي  يشعر  أال  »يجب  وتابع: 
في  أسمائهم  لتسجيل  كبيرة«  فرصة  لديهم  ألن 
أسماؤهم  ترد  لم  الذين  أن  وتابع  النهائية.  القائمة 
يمكنهم االعتراض »بموجب إجراء محدد« اعتبارًا من 
جاهزة  النهائية  الالئحة  تكون  أن  على  أغسطس   30
مساعدة  »سنقدم  شايلش:  وتابع  ديسمبر.  بحلول 
إلى أي شخص لم يرد اسمه ويريد المراجعة في هذا 

الصدد«.

قوميون هندوس
مراجعة  من  بد  ال  أنه  الهندية  الحكومة  وأعلنت 
الالئحة الستبعاد أي مهاجرين غير شرعيين. وفر مئات 
الهند خالل حرب  إلى  آالف األشخاص من بنغالديش 
استقاللها عن باكستان وأقام غالبيتهم في أسام التي 

لديها حدود طويلة مع بنغالديش.
الحكومة  بمشروع  حقوقية  مجموعات  ونددت 
وقالت إن سحب الجنسية من السكان شبيه بما قامت 
حقوقهم  من  الروهينغا  أقلية  جردت  عندما  بورما  به 

والحماية التي كانوا يحظون بها في العام 1982.
الواليات  ومقرها  الحقوقية  »آفاز«  منظمة  وقالت 
لتقديم  فعلية  هيئة  توجد  ال  إنه  اإلثنين،  المتحدة، 
الشكاوى والمراجعات ولن يكون أمام المستبعدين ما 

يكفي من الوقت من أجل االعتراض.
في  للمنظمة  التنفيذي  المدير  باتل،  ريكن  وقال 
بيان، »على األرجح أن المسلمين وحدهم سيضطرون 
الحق  إلى عملية مراجعة معقدة وغير منصفة، ودون 
أمل  وجود  عدم  نهايتها  ستكون  قانونية  باستشارة 

ببقائهم في حال خسروا«.
تقيم سجاًل  التي  الهند  الوحيدة في  الوالية  وأسام 
عدد سكانها  البالغ  أسام  والية  للمواطنين. وشهدت 
أعمال  الشاي،  بإنتاجها  المعروفة  نسمة،  مليون   33
ووافدين.  مقيمة  قبائل  بين  عقود  مدى  على  عنف 
نحو  ُقـتل  الهند  تاريخ  في  المجازر  أسوأ  إحدى  وفي 
 1983 العام  نيلي في  ألفي مهاجر في يوم واحد في 
من  كبير  عدد  وبينهم  المسلمين،  من  غالبيتهم 
رجنات  الداخلية،  وزير  حاول  نيودلهي،  وفي  األطفال. 
سينغ، الحد من المخاوف من مشروع السجل الوطني. 
وعلق ساتين غارغ المسؤول في وزارة الداخلية، الذي 
أنه  الصحفي في غواهاتي  المؤتمر  كان حاضرًا خالل 
»من غير الوارد إرسال أحد إلى مراكز احتجاز بناء على 

القائمة«.

الرئيس  لحملة  السابق  الرئيس  مانافورت،  بول  أصبح 
عضو  أول  الثالثاء،  االنتخابية،  ترامب  دونالد  األميركي 
انبثقت  بتهم  محاكمة  يواجه  الذي  االنتخابي  فريقه  في 
2016 لصالح  انتخابات  الروسي في  التحقيق بالتدخل  من 
الرئيس الحالي، في مواجة منافسته الديمقراطية، هيالري 

كلينتون.
إليه  موجهة  تهمة   18 عامًا(   69( مانافورت  ونفى 
باالحتيال على البنوك والتهرب الضريبي تتعلق بنشاطات 
ضغط لصالح حكومة أوكرانيا السابقة التي كانت مدعومة 

من روسيا.
المدير  مولر،  روبرت  الخاص  المحقق  التهم  له  ووجه 
الذي  آي(  بي  )إف  الفدرالي  التحقيقات  لمكتب  السابق 
يحقق في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسية، إال أن التهم 

ال تتعلق بفترة عمل مانافورت رئيسًا لحملة ترامب.
في  لترامب  إحراجًا  تمثل  المحاكمة  ستظل  ولكن 
الديمقراطيين  من  الحادة  االنتقادات  فيه  تتواصل  وقت 
لعالقته بروسيا، خاصة في أعقاب قمة هلسنكي مع نظيره 
الرئيس  نفي  في  ثقته  فيها  أعلن  التي  بوتين،  فالديمير 

الروسي ألي عالقة لبالده باالنتخابات األميركية.
لمولر، وكذلك محاميه  انتقادات حادة  ترامب  كما وجه 

السابق مايكل كوهين الذي انقلب عليه، وزعم أن الرئيس 
مع  ابنه  عقدها  باجتماعات  دراية  على  كان  األميركي 
لديها  أن  زعمت  بالكرملين  عالقة  على  روسية  محامية 
كلينتون.  هيالري  بسمعة  تضر  أن  الممكن  من  معلومات 
وكان ترامب نفى في وقت سابق علمه بمثل هذا االجتماع.

وكان المحقق مولر أمر باقتحام محامي ترامب ومصادرة 
وثائق وتسجيالت، يعتقد الكثير من المراقبين أنها تحتوي 

أدلة تدين ترامب بالكذب.
في  12 عضوًا  من  المؤلفة  المحلفين  لجنة  اختيار  وبدأ 
في  الثالثاء،  مانافورت«،  ضد  المتحدة  »الواليات  قضية 

محاكمة من المتوقع أن تستمر نحو ثالثة أسابيع.
الجمهوري  السياسي  المستشار  مانافورت،  وعمل 
المخضرم، رئيسًا لحملة ترامب االنتخابية لثالثة أشهر في 
حول  تساؤالت  وسط  االستقالة  على  يجبر  أن  قبل   2016

عمله في أوكرانيا.
بياناته  في  الكذب  بينها  من  تهم  بخمس  يالحق  وهو 
في  يمتلكها  بنكية  حسابات  عن  اإلبالغ  وعدم  الضريبية 
الدوالرات  إخفاء ماليين  الدول؛ بهدف  قبرص وغيرها من 
التي حققها من دخل من نشاطات قام بها لصالح رئيس 

أوكرانيا السابق الموالي لروسيا فكتور يانوكوفيتش.
الداخلي«  العائدات  »جهاز  إبالغ  بعدم  متهم  أنه  كما 
بوجود حسابات في بنوك خارجية، وباالحتيال على البنوك 
عدة  من  عليها  حصل  الدوالرات  بماليين  بقروض  تتعلق 

وطأة في فبراير الماضي.
المالحقة  من  حصانة  على  شهود  خمسة  وحصل 

القضائية مقابل اإلدالء بشهاداتهم ضد مانافورت.
لعالقتهم  اآلن  حتى  شخصًا  لـ32  التهم  مولر  ووجه 
االنتخابية  ترامب  حملة  من  أفراد  كان  إذا  فيما  بتحقيقه 

تواطؤوا مع روسيا لهزيمة هيالري كلينتون.
األمن  مستشار  بينهم  ومن  وآخرين  غيتس  أن  ورغم 
الموجهة  بالتهم  اعترفوا  فلين،  مايكل  السابق  القومي 

لهم، رفض مانافورت عقد اتفاق.

األمل في الحصول على عفو
في  يأمل  كان  ربما  مانافورت  إن  قانونيون  خبراء  ويقول 

تبرئته أو ربما كان يأمل في عفو رئاسي.
»جورج  جامعة  في  القانون  أستاذ   ، تيرلي  جوناثان  وقال 
واشنطن«، إن األمور ليست في صالح مانافورت، موضحًا: 

»هذه قضية معقدة بشكل استثنائي بالنسبة للدفاع«.
إدانة واحدة فقط بتهمة  أنه »يكفي مولر ضمان  وأضاف 
واحدة ضد مانافورت لكي يتمكن من وضعه خلف القضبان 
69 عامًا فإن ذلك يشغله  لمدة عشر سنوات.. وألن عمره 

بال شك«.
وقال تيرلي إنه يعتقد أنه »من غير المرجح أن يتعاطف 
المحلفون مع بول مانافورت«، الذي توضح وثائق المحكمة 

إنفاقه الكبير وأسلوب حياته الباذخ.

فقط  دوالر  مليون  نصف  أنفق  شخصًا  »سيرون  وتابع: 
على تنسيق الحدائق، وإضافة إلى ذلك فستطلق الحكومة 
شريك  غيتس،  شهادة  خالل  من  الرحمة«،  رصاصة  عليه 

مانافورت التجاري السابق.
استراتيجية  على  »يلعب  ربما  مانافورت  إن  تيرلي  وقال 
ما  لديه  ليس  بأنه  ويشعر  والئه،  على  حافظ  فقد  العفو، 

يخسره إذا حوكم واحتفظ بفرصه للحصول على عفو«.
وأضاف: »إذا تعاون مع مولر فإن فرص العفو ستنخفض 

بشكل كبير«.
في  سجن  في  السابق  الشهر  مانافورت  وأمضى 
قاٍض  ألغى  أن  بعد  واشنطن  مشارف  على  ألكسندريا 
دوالر،  ماليين   10 البالغة  وكفالته  الجبرية  إقامته  فدرالي 
الشهود في قضية  إنه تالعب في شهادات  قال  ما  بسبب 

أخرى.
العاصمة  في  المحكمة  أمام  يمثل  أن  المقرر  ومن 
مولر،  وجهها  مختلفة  تهم  في  سبتمبر  في  األميركية 
منها التآمر وغسل األموال وعدم تسجيله كعميل لحكومة 

أجنبية.
ورد ترامب على سجن مانافورت في يونيو بوصفه بأنه 
من  »ياله  يونيو   15 في  تغريدة  في  وكتب  عادل«.  »غير 
ريغان  رونالد  مثل  الذي  مانافورت  بول  على  قاٍس  حكم 
السياسية  الشخصيات  كبار  من  وغيرهما  دول  وبوب 

والحمالت. لم أكن أعلم أن مانافورت رئيس عصابة«.

مزيد اإلحراج للرئيس األميركي

محاكمة مدير حملة ترامب االنتخابية السابق بالتهرب الضريبي واالحتيال املالي

بنوك.
المحاكمة،  30 شاهدًا خالل  نحو  إحضار  النيابة  وتعتزم 
ريتشارد  األعمال  في  السابق  مانافورت  شريك  بينهم  من 
أقل  بتهم  اعترافه  بعد  الحكومة  مع  يتعاون  الذي  غيتس، 

مخاوف من اندالع العنف في حال هزيمة الحزب الحاكم

زيمبابوي تترقب نتيجة أول انتخابات حرة بعد إطاحة موغابي

< بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب 

<  منافسة حادة في انتخابات زيمبابوي بين الزعيم الشاب، شاميسا، والقائم بأعمال الرئيس، منانغاغوا 

<   ناخبة بعد اإلدالء بصوتها 

<  طابور من األشخاص الذين تقدموا لتدوين أسمائهم في سجل المواطنين في والية أسام  شمال شرق الهند 
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دي ميستورا ينظم اجتماعًا لصياغة دستور جديد

روسيا تتحرك عسكريًا ودبلوماسيًا لدعم دمشق.. وترفض الضغط إلخراج إيران
عدة  على  بسورية  المرتبطة  الروسية  التحركات  تواصلت 
نطاق  لتوسيع  األسبوع  هذا  وعسكرية،  دبلوماسية  أصعدة، 
موجعة  ضربات  وتوجيه  األرض  على  السوري  النظام  سيطرة 
النصرة«  و»جبهة  »داعش«  وتحديدًا  اإلرهابية  للتنظيمات 

القريبة من تنظيم »القاعدة«.
وإيران  تركيا  روسيا، بمشاركة  ترعاها  التي  المباحثات  وفي 
بين النظام السوري والمعارضة في مدينة سوتشي الروسية، 
في  مقبلة  جولة  عقد  على  الضامنة  والدول  المشاركون  اتفق 
الختامي  البيان  وبحسب  المكان.  تحديد  دون  نوفمبر  شهر 
بوجه  الوقوف  أكدوا  المشاركين  فإن  الثالثاء،  صدر  الذي 
سورية  سيادة  لتقويض  تهدف  التي  االنفصالية«  »األجندات 
والدول المجاورة. وبدأت محادثات الجولة العاشرة في سوتشي 
بمشاركة األمم المتحدة واألردن كأطراف مراقبة، بينما رفضت 

الواليات المتحدة المشاركة في هذه الجولة.
استكمال  على  الضامنة  الدول  اتفاق  الختامي  البيان  وأكد 
جهود بناء الثقة بين أطراف النزاع السوري، بما فيها عبر حل 
قضية المعتقلين بمساعدة »الصليب األحمر« واألمم المتحدة. 
ودعا المشاركون األمم المتحدة إلى زيادة مساعدتها لسورية، 
والتوصل  السورية  السورية-  المفاوضات  تعزيز  إلى  إضافة 

لتسوية سياسية.
كما شدد البيان على ضرورة تحديد جميع األطراف لمفهوم 
مكافحة اإلرهاب من أجل القضاء على تنظيم »داعش« و»جبهة 
النصرة« التي غيرت اسمها قبل فترة إلى »هيئة تحرير الشام« 

في محاولة لنفي أرتباطها بتنظيم القاعدة.
ولكن البيان الختامي لم يتطرق للحديث عن مستقبل مدينة 
خفض  اتفاق  استمرار  عن  أنباء  وسط  سورية،  بشمال  أدلب 
التصعيد فيها بناء على ضغوط تركية. وتنتهي االتفاقية الخاصة 
بإدلب في 19 سبتمبر المقبل، ودار الحديث في األيام الماضية 
عن شن النظام السوري عملية عسكرية ضد المدينة التي باتت 
مركزًا للجماعات المعارضة المتشددة بعد االنتهاء من السيطرة 
على مناطق إستراتيجية جنوب سورية، تشمل الحدود مع األردن 

ومع هضبة الجوالن التي تحتلها إسرائيل.
كما أكد البيان الختامي ضرورة بذل كل الجهود لمساعدة 
السوريين في استعادة حياتهم الطبيعية وبدء المحادثات لعودة 

النازحين والالجئين.

صياغة الدستور
وبعد مشاركة ستيفان دي ميستورا، مبعوث األمين العام 
أعلنت  سوتشي،  مباحثات  في  سورية،  إلى  المتحدة  لألمم 
مطلع  اجتماع  تنظيم  يعتزم  مبعوثها  أن  الدولية  المنظمة 
حول  وتركيا  وإيران  روسيا  مع  جنيف  في  المقبل  سبتمبر 
تشكيل لجنة دستورية مهمتها إعداد دستور جديد لسورية.

ميستورا  دي  ستافان  إن  بيان  في  المتحدة  األمم  وقالت 
مع  سوتشي  في  رسمية«  غير  »مشاورات  الثالثاء  أجرى 

اللجنة  تشكيل هذه  وروسيا حول  وتركيا  إيران  من  ممثلين 
السورية.  والمعارضة  الحكومة  من  ممثلين  ستضم  التي 
وتابع البيان أن »المبعوث الخاص في عجلة إلجراء مشاورات 
غير رسمية في مطلع سبتمبر مع إيران وروسيا وتركيا لوضع 

اللمسات األخيرة على اللجنة الدستورية«.
وكان دي ميستورا نظم في يونيو الماضي اجتماعًا مماثاًل 
في مقر األمم المتحدة في جنيف، لكنه لم يحصل سوى على 
تقدم  لم  بينما  السوري،  النظام  من  اسمًا  بخمسين  الئحة 
المعارضة الئحة مرشحيها الخمسين سوى في يوليو الحالي.

األمم  جهود  يتولى  الذي  ميستورا،  دي  إلى  وأوكلت 
اللجنة  تشكيل  مهمة   ،2014 منذ  سورية  بشأن  المتحدة 
يناير  في  سوتشي  في  عقد  روسيا  دعمته  اجتماع  خالل 

المعارضة. قاطعته 
وقاد دي ميستورا منذ العام 2016 تسع جوالت محادثات 
التوصل  والمعارضة في جنيف وفيينا لكن دون  النظام  بين 

أبدًا إلى تحقيق نتائج.

قتال عنيف على األرض
بشار  نظام  قوات  واصلت  الدبلوماسية،  الجهود  ومقابل 
األسد، بدعم روسي، خوض معارك عنيفة ضد تنظيم »داعش« 
في آخر قرية انكفأ مقاتلوه إليها في حوض اليرموك في محافظة 
لحقوق  السوري  المرصد  أفاد  ما  درعا في جنوب سورية، وفق 

اإلنسان واإلعالم الرسمي السوري.
من  معارضين  مقاتلين  إجالء  الثالثاء  تم  ثانية،  جهة  من 
تبسط  النظام  قوات  باتت  المجاورة، حيث  القنيطرة  محافظة 
هضبة  من  المحتل  القسم  مع  الحدود  كامل  على  سيطرتها 

الجوالن.
وأفاد مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، بوقوع »معارك عنيفة 
إليه  انكفأ  جيب  آخر  تطال  وروسية  سورية  غارات  مع  تترافق 
مقاتلو التنظيم في حوض اليرموك بعد طرده من كافة القرى 

والبلدات« التي تحصن فيها.
وأورد التلفزيون السوري الرسمي في شريط عاجل أن »قرية 
اليرموك«  القصير هي آخر تواجد إلرهابيي داعش في حوض 

مشيرًا إلى أن وحدات الجيش »تخوض اشتباكات عنيفة في آخر 
معاقل داعش اإلرهابي« في القرية.

وتشن قوات النظام منذ أسبوعين هجومًا واسعًا بدعم روسي 
التقدم  من  تمكنت خالله  اليرموك،  منطقة حوض  يستهدف 

على حساب مقاتلي التنظيم اإلرهابي.
»فشل  بعد  جاء  المعارك  احتدام  إن  الرحمن  عبد  وقال 
من  تبقى  مَن  لنقل  والتنظيم  النظام  قوات  بين  مفاوضات 
مقاتلي األخير، وعددهم مئة، إضافة إلى أفراد عائالتهم، إلى 
البادية السورية مقابل إطالق التنظيم سراح 30 سيدة وطفاًل« 

خطفهم األسبوع الماضي من محافظة السويداء المجاورة.
وتمتد البادية على مساحة مترامية من وسط سورية حتى 
الحدود مع العراق وتتضمن جزءًا من أطراف محافظة السويداء 
الشمالية الشرقية. وشنّ التنظيم األسبوع الماضي، انطالقًا من 
نقاط وجوده في البادية، هجومًا واسعًا على محافظة السويداء 
قتل خالله أكثر من 250 شخصًا قبل أن يخطف 30 سيدة وطفاًل 

من إحدى قرى ريف المحافظة الشرقي.

إلى  يتطرق  أن  دون  من  الهجمات  هذه  التنظيم  وتبنى 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  ناشطين  لكن  المخطوفين، 
المخطوفين  عائالت  بعض  إن  قالوا  فيديو  شريط  تداولوا 
تلقته، تظهر فيه سيدة أعلنت أنها لدى التنظيم ونقلت مطالبه 
لإلفراج عنهم. وفي محافظة القنيطرة المجاورة، أفادت وكالة 
»سانا« السورية الرسمية عن »إخراج آخر دفعة من اإلرهابيين 
الرافضين للتسوية مع عائالتهم من بلدة جباثا الخشب والقرى 

التابعة لها« في الريف الشمالي إلى إدلب.
وتقع هذه القرى في منطقة خط فض االشتباك قرب القسم 
المنطقة  وباتت  الجوالن.  هضبة  من  إسرائيل  تحتله  الذي 
عبد  بحسب  النظام،  قوات  سيطرة  تحت  بأكملها  الحدودية 

الرحمن.
وتعد هذه الدفعة الرابعة التي يتم إجالؤها من القنيطرة، 
الشهر  من  العشرين  في  إعالنه  تم  تسوية  اتفاق  بموجب 
عودة  مقابل  لالتفاق  الرافضين  إجالء  على  وينص  الحالي، 
قوات النظام إلى نقاط انتشارها قبل 2011، عام اندالع النزاع 

السوري.
وبموجب هجوم بدأته في 19 يونيو، باتت قوات النظام قاب 
قوسين من إعالن سيطرتها على كامل الجنوب السوري الذي 

يضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.

روسيا لن تضغط على إيران للخروج
خروج  بضرورة  المتكررة  اإلسرائيلية  المطالب  على  وردًا 
القوات اإليرانية الداعمة لبشار األسد من سورية، أعلن السفير 
الروسي لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، أن هذا المطلب »غير 

واقعي«.
التلفزيون  شبكة  إلى  حديث  في  الروسي  السفير  وقال 
مهم  بدور  يقومون  اإليرانيين  »إن  العاشرة:  اإلسرائيلية 
اإلرهابيين  للقضاء على  المشتركة  إطار جهودنا  جدًا جدًا في 
الطلب  أن  الحالية  المرحلة  في  نعتبر  فإننا  لذلك  في سورية. 
اإلسرائيلي بطرد القوات األجنبية من سورية أمر غير واقعي«. 
وتابع السفير الروسي: »إن الوجود اإليراني في سورية مشروع 

تمامًا طبقًا لمبادئ األمم المتحدة«.
بطرد  موسكو  تقوم  أن  إمكانية  حول  سؤال  على  وردًا 
يمكنننا  ال  »كال  الروسي:  السفير  قال  سورية  من  اإليرانيين 
الغارات  الروسي من  الموقف  نجبرهم على ذلك«. وبشأن  أن 
الجوية التي تشنها إسرائيل في سورية، التي تستهدف مواقع 
السفير  قال  اهلل،  حزب  مثل  لطهران  لحلفاء  أهدافًا  أو  إيرانية 
قبل  من  للقوة  استخدام  كل  على  نوافق  ال  »نحن  الروسي: 
الحكومة اإلسرائيلية«. وتابع: »إال أننا ال نستطيع إقناع إسرائيل 
بالتصرف بهذه الطريقة أو تلك. األمر ال يعود لروسيا إلعطاء 
الحرية إلسرائيل للقيام بهذا األمر أو ذاك، أو منعها من ذلك«.
وسبق أن طالب نتانياهو مرارًا خالل األشهر القليلة الماضية 
بسحب إيران من سورية. كما أعلنت وسائل اإلعالم الصهيونية 
أن رئيس الوزراء رفض مقترحًا روسيًا بإبعاد القوات اإليرانية 
بنحو مئة كيلومتر، وتمسك  المحتل  الجوالن  الحدود مع  عن 

بضرورة خروجها الكامل.

دمشق، موسكو – وكاالت

<   القتال المتواصل في جنوب سورية دفع اآلالف للنزوح من مدنهم وقراهم 

الحسيمة، المغرب - وكاالت

النبي صالح، )فلسطين( – وكاالت

»اإلنسان يكبر في اليوم مئة سنة في السجن«

عهد التميمي تؤكد مواصلتها النضال 
بعد تحولها إلى رمز ملقاومة االحتالل

حذر »دعاة السلبية والعدمية وبائعي الوهم«

محمد السادس يتجاهل مطلب العفو عن نشطاء الحراك في خطاب العرش

العاهل  دعا  بعناية،  إلقائه  مكان  انتقاء  تم  خطاب  في 
المغربي محمد السادس إلى الحفاظ على المكاسب الوطنية 
أن  إلى  مشيرًا  الصعبة،  الظروف  في  خاصة  التضامن  ودعم 
الخاسر األكبر من إشاعة الفوضى هو الوطن والمواطن على 

حد سواء.
المغرب،  بشمال  الحسيمة  مدينة  من  ألقاه  خطاب  وفي 
ومظاهرات  اجتماعية  اضطرابات  عامين  منذ  تشهد  والتي 
الحراك  قادة  اعتقال  عليه  ترتب  مما  والفساد،  الفقر  تشكو 
وعلى رأسهم ناصر الزفزافي الذي تم الحكم بسجنه ومجموعة 
لمناسبة  السادس  محمد  الملك  قال  عامًا،  رفاقه عشرين  من 
عيد العرش ومرور 19 عامًا على توليه السلطة: »إن الوطنية 
الصعبة،  المراحل  في  وخاصة  والتضامن  الوحدة  تعزز  الحقة 
والمغاربة األحرار ال تؤثر فيهم تقلبات الظروف رغم قساوتها 

أحيانًا، بل تزيدهم إيمانًا وتقوي عزمهم«.
السلبية  لدعاة  يسمحوا  لن  أنهم  واثق  »إنني  وأضاف: 
والعدمية وبائعي األوهام باستغالل بعض االختالالت للتطاول 
على أمن المغرب واستقرارها أو لتبخيس مكاسبها وإنجازاتها 
ألنهم يدركون أن الخاسر األكبر من إشاعة الفوضى هو الوطن 

والمواطن«.
بالقطاعين  إصالحية  قرارات  عن  المغربي  العاهل  وأعلن 
تقتضي  المشاكل  معالجة  أن  وأكد  واالجتماعي،  االقتصادي 
الخالفات.  عن  والترفع  الحكومة  أعضاء  بين  الجماعي  العمل 
ودعا الحكومة والفاعلين إلى اقتراح حلول للمشاكل التي تعاني 
األحزاب  إن  وقال  واالجتماعية.  االقتصادية  القطاعات  منها 
تقوم بمجهودات في إطار دورها إال أن عليها تجديد أساليب 
اشتغالها واستقطاب الشباب والتفاعل مع األحداث والتطورات.

خيبة أمل
ولكن الخطاب أصاب نشطاء حراك الريف في المغرب بخيبة 
األمل، إذ لم يتضمن أي إشارة مباشرة إلى االضطرابات التي 
الزفزافي  عن  ملكي  عفو  بإصدار  وعد  أو  الحسيمة  شهدتها 
التي  القاسية  األحكام  استئناف  أعلن محاموهم  الذين  ورفاقه 

يأملون  النشطاء  وكان  يونيو.  شهر  نهاية  بحقهم  صدرت 
في صدور العفو لمناسبة عيد العرش، كما عزز توقعهم إلقاء 

الملك خطابه من مدينة الحسيمة.
سكان  إن  الريف،  حراك  نشطاء  أحد  حاكي،  عبداإلله  وقال 
عن  شيئًا  الخطاب  يتضمن  أن  ينتظرون  كانوا  الحسيمة 
استبقت  والدولية  الوطنية  »الصحافة  وأضاف:  المعتقلين. 
ملموسة  خطوات  أو  عفو،  صدور  قرب  عن  بالحديث  الخطاب 
أو  سراحهم  يطلق  أن  أو  المعتقلين،  قضية  حلحلة  باتجاه 

بعضهم على األقل«.
في  حاشدة  احتجاجات  اندلعت   ،2016 العام  أواخر  وفي 
الحراك  باسم  عرفت  الحسيمة،  مدينة  مركزها  الريف  منطقة 
الشعبي، احتجاجًا على األوضاع االجتماعية واالقتصادية. وفي 
نهاية يونيو الماضي، أصدرت محكمة مغربية حكمًا بالسجن 
20 عامًا على ناصر الزفزافي، قائد الحراك، كما تلقى عدد من 

زمالئه أحكامًا مماثلة، وتلقى آخرون أحكامًا أخف.
اإلسراع  ضرورة  على  للحكومة  المغربي  العاهل  حث  ورغم 
في مواجهة المشاكل االجتماعية، وال سيما في مجالي الصحة 

وال  المعتقلين،  النشطاء  قضية  إلى  يشر  لم  أنه  إال  والتعليم، 
إلى أزمة الريف عمومًا. لكن نجيمة الغزالي، الوزيرة المغربية 
موجه  خطاب  ضمن  يأتي  ال  الملكي  العفو  أن  ترى  السابقة، 

لألمة، وإنما يعلن عنه بعد الخطاب ووفق قواعد بعينها.
الملك،  خطاب  بعد  صدر  رسميًا،  بيانًا  أن  من  الرغم  وعلى 
كشف عن عفو ملكي بحق أكثر من 1200 سجين، فإن وسائل 
نشطاء  من  أيًا  تشمل  ال  القائمة  إن  قالت  المغربية  اإلعالم 
الزفزافي،  ناصر  والد  الزفزافي،  أحمد  عن  نقلت  كما  الحراك. 
الملف  يزيد  الملكي  العفو  الحراك من  إقصاء نشطاء  إن  قوله 

واألوضاع في منطقة الريف تعقيدًا.
بـ»دعاة  وصفهم  لمن  الملك  تحذير  إن  الغزالي  وقالت 
لنشطاء  موجه  غير  أنه  األوهام«،  وبائعي  والعدمية  السلبية 
الحراك،  في  تسببوا  الذين  للمسؤولين  موجه  وإنما  الحراك، 
الريف  مناطق  من  وغيرها  الحسيمة  أهالي  جعلوا  والذين 

يصلون إلى هذه الحال.
النطاق  عن  يخرجوا  لم  بالحسيمة  »المتظاهرون  وأضافت: 
والمدارس  والعمل  الكريم،  بالعيش  طالبوا  وإنما  المسموح، 
من  هم  بالتحذير  »المقصودون  وتابعت:  والمستشفيات«. 
يرغبون في تسييس عمل الحراك، واستغالله كمطية سياسية 

للوصول ألغراض بعينها«.
عن  اإلفراج  »نتوقع  الريف:  حراك  في  الناشط  حاكي،  وقال 
إخواننا وأبنائنا، الذين نقطع 1200 كيلو متر ذهابًا وإيابًا إلى 
الدار البيضاء، من أجل زيارتهم«. وأضاف أن األهالي »يعانون 

األمرين في الزيارات والمحاكمات«.
محمد  والملك  المغربية  العدالة  في  »نثق  نجيمة  وقالت 
السادس، ونتمنى أن يستمع ألصوات األهالي، واألسر المغربية 

الموجودة في الريف«.
واندلع الحراك الشعبي في المغرب في أكتوبر 2016، بعد 
قمامة  شاحنة  داخل  فكري«  »محسن  يدعى  سمك  بائع  وفاة 
بعد أن أمر شرطي سائق الشاحنة بـ»طحنه« بينما كان يحاول 

استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة.
التي  االحتجاجات  جانب  إلى  الحسيمة،  مظاهرات  وكانت 
نظمت في مدينة جرادة في أوائل العام 2018، هي األضخم 
منذ االضطرابات التي وقعت العام 2011، ودفعت الملك محمد 

السادس إلى تفويض بعض سلطاته إلى برلمان منتخب.

أكدت الشابة الفلسطينية عهد التميمي أن قضاءها ثمانية 
أشهر في سجون االحتالل اإلسرائيلي غيّرها كثيرًا، لكنها غير 
نادمة على صفع جنديين أمام منزلها، وهو ما أدى العتقالها 

ووالدتها ومحاكمتهما.
رمزًا  العمر  الـ17 من  اليوم في  التي أصبحت  وقالت عهد 
وأنا  كثيرًا،  تغيرت  »حياتي  اإلسرائيلي،  االحتالل  لمقاومة 
أيضًا تغيرت كثيرًا، أصبحت أكثر تركيزًا ووعيًا. السجن يجعل 
اإلنسان يكبر بسرعة، يمكن لإلنسان أن يكبر في اليوم مئة 

سنة في السجن«.
وعادت عهد ذات الشعر األشقر الكثيف ووالدتها ناريمان، 
األحد، إلى منزلهما في قرية النبي صالح الصغيرة في الضفة 
األبطال وتابعتهما  المحتلة، حيث استقبلتا استقبال  الغربية 
كاميرات وسائل اإلعالم في العالم أجمع. وفور اإلفراج عنها، 
توجهت عهد إلى قبر الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 
حيث وضعت إكلياًل من الزهور. ثم استقبلها بعد ذلك الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس وحيا شجاعتها وصمودها في وجه 

االحتالل.
ففي باحة المنزل الصغير صفعت عهد وكانت ال تزال في 
الـ16 من عمرها جنديين في ديسمبر وطلبت منهما الخروج 

في لقطات انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل االجتماعي.
ومراسلي  بالزوار  امتأل  الذي  منزلها  باحة  وقالت عهد في 
وهو  المسؤولية،  قدر  على  أكون  أن  »أتمنى  اإلعالم  وسائل 
وأن  الفلسطيني،  للشعب  رمزًا  أصبح  أن  لي  عظيم  شرف 

أستطيع إيصال صوته للعالم«.
ولدى سؤالها عما إذا كانت ستفعل الشيء نفسه لو عرفت 
أنها كانت ستقضي كل هذه األشهر في السجن قالت »أنا لم 
إذا تكرر هذا الموقف )صفع   )...( أرتكب خطأ كي أندم عليه 
بالتأكيد  أشهر،  ثمانية  سأحكم  أنني  أعلم  وكنت  الجندي(، 
سأقوم بذلك ألنها ردة فعل طبيعية على وجود الجندي في 
ولكن  بصفعه  قمت  أنا  بلدي.  أهل  على  النار  ويطلق  بيتي 

يمكن أن يكون هناك أناس قد يقتلونه«.
وتحدثت عن ظروف دخول الجنديين حديقة منزلها خالل 
ابن  أصيب خالله  في ديسمبر  العنيفة  االحتجاجات  يوم من 
برصاصة  العمر،  من  الـ15  في  وهو  التميمي،  محمد  عمها 

مطاطية في رأسه شوهته تمامًا.
ونظمت االحتجاجات الغاضبة ضد اعتراف واشنطن بالقدس 
المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني، رغم أنه تم احتاللها في 
الفلسطينيون  يطالب  التي  األراضي  1967 من ضمن  العام 

باعتبارها دولة مستقلة لهم.
النبي  في  تواجدا  الجنديين  إن  اإلسرائيلي  الجيش  وقال 

سيارات  على  الحجارة  رشق  من  الفلسطينيين  لمنع  صالح 
إسرائيلية نظرًا إلقامة مستوطنات إسرائيلية في الجوار. ولم 
يرد الجنديان على تعرضهما للصفع والركل. وعبّر عديد من 
بعد  عهد  واعتقلت  حدث.  ما  إزاء  الغضب  عن  اإلسرائيليين 

أربعة أيام من ذلك.

»أعرف الصح من الخطأ«
وقالت عهد إنها تأمل في دراسة المحاماة لكي تتمكن من 
كشف ظروف االحتالل اإلسرائيلي للعالم. وعهد معروفة منذ 
صورة  وانتشرت  التظاهرات  في  بمشاركتها  طفلة  كانت  أن 
واسع وهي تعض  العمر على نطاق  الـ14 من  لها وهي في 
يد جندي لمنعه من توقيف أخيها الصغير الذي ثبته الجنود 

باألرض رغم الجبس الذي يغطي ذراعه المكسورة.
أهلها  إن  تقول  التي  اإلسرائيلية  الرواية  عهد  ونفت 
يستغلونها ويدفعون بها وبأخواتها للقيام باستفزاز الجنود. 
وقالت »أنا لست صغيرة وأعرف ما هو الصح وما هو الخطأ، 
يقومون  ال  أهلي  إن  سمعتي  تشويه  حاولوا  لمن  وأقول 
تستطيعين  ال  كنتِ  إذا  لي  يقولون  أهلي  باستغاللي. 
على  مجبرة  غير  وأنتِ  فتوقفي  الطريق  هذه  في  االستمرار 

ذلك«.
وأمها  عهد  على  إسرائيلية  عسكرية  محكمة  وحكمت 
سجلت  التي  الحادثة  بعد  أشهر  ثمانية  بالسجن  ناريمان 
إلى  الفتاة  لت  وحوَّ ديسمبر  في  واسع  نطاق  على  وانتشرت 
لتحديها  عالميين  وناشطين  الفلسطينيين  عيون  في  بطلة 

االحتالل اإلسرائيلي.
إسرائيل  بنته  الذي  الفاصل  الجدار  على  ناشطون  وحفر 
الغربية في بيت لحم جدارية كبيرة تمثل عهد.  الضفة  في 
قامت سلطات  إيطاليون  رسامون  النشطاء  بين هؤالء  ومن 

االحتالل باعتقالهم وترحيلهم عنوة.
وبدا خالل المقابالت التي أجرتها عهد مع وسائل اإلعالم 
المستقبل،  في  سياسية  ناشطة  تصبح  ألن  تستعد  وكأنها 
فتاة  أي  مثل  شابة  فتاة  لتكون  عادت  أخرى  لحظات  وفي 
في عمرها، مثلما قالت عندما سئلت عن أول ما فعلته لدى 
لبيع  محل  إلى  »ذهبت  فقالت:  األحد،  السجن  من  خروجها 
البوظة )المثلجات، في رام اهلل( ألنني لم أتناولها منذ ثمانية 

أشهر«.
وأضافت أن »في السجن أسيرات لم يتذوقن البوظة قط منذ 
أربع سنوات، ال توجد بوظة قط في السجن، وأنا أحب البوظة 

كثيرًا، حتى إنني في الصيف أتناولها كفطور وغداء وعشاء«.
الذين  اإلسرائيليين  إلى  توجهها  التي  الرسالة  وعن 
يصفونها بأنها »إرهابية«، قالت عهد إنها ستطلب منهم أن 
»يضعوا أنفسهم في مكاني. فقط هذا، ال أكثر«. وأضافت: 

»فليعودوا إلى إنسانيتهم قلياًل حتى يفهموا الحقيقة«.

الحوثيون يعلنون هدنة منفردة في »باب املندب« بعد استهداف ناقالت سعودية
صنعاء، نيويورك – وكاالت

اليمن  في  الحوثيون  المتمردون  أعلن 
أنهم سيقومون ب »إيقاف مؤقت« منذ ليل 
الثالثاء–األربعاء للعمليات العسكرية البحرية 
بعد  وذلك  للتجديد،  قابلة  أسبوعين  لمدة 
نفط  ناقلتي  استهدف  هجوم  على  أسبوع 

سعوديتين عند مضيق باب المندب.
وأعلنت »وزارة الدفاع« التابعة للمتمردين 
الحوثيين في بيان أن الهدنة بدأ »سريانها 
الساعة الثانية عشرة مساء الــ 31 من يوليو 

ما لم يكن هناك أي تصعيد للعدوان«.
الوزارة  في  مصدر  عن  نقاًل  البيان  وأكد 
الترحيب »بأي مبادرة تدعو إلى حقن الدماء 
وكالة  ونشرت  اليمن«.  على  العدوان  ووقف 
األنباء »سبأ« التابعة للمتمردين نصَّ مبادرة 
قدمها رئيس اللجنة الثورية العليا للمتمردين 

محمد علي الحوثي.
وقالت المبادرة »نعلن عن مبادرتنا بدعوة 
الجهات الرسمية اليمنية إلى التوجيه بإيقاف 
محددة  لمدة  البحرية  العسكرية  العمليات 
إن  الجبهات  جميع  ولتشمل  للتمديد  قابلة 
والقيام  باالستجابة  الخطوة  هذه  قوبلت 
بخطوة مماثلة من قبل قيادة التحالف« الذي 
تقوده السعودية في اليمن. وأكد المتمردون 
المدة  أن  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 

األولية إليقاف العمليات ستستمر أسبوعين.
ولم يصدر أي تعليق من التحالف العسكري 
وعلقت  السعودية.  بقيادة  اليمن  في 
العالم،  في  للخام  مصدر  أكبر  السعودية 

بشكل مؤقت كل شحنات النفط عبر مضيق 
باب المندب في 26 يوليو بعد الهجوم على 
ناقلتي نفط. ومضيق باب المندب الذي يعد 
أحد أهم خطوط النقل في العالم يصل البحر 

األحمر بخليج عدن وبحر العرب.

أسلحة للحوثيين من إيران 
من ناحية أخرى، وفي دعم للمزاعم السعودية 
إيران  تستخدمها  أداة  هم  الحوثيين  بأن 
تقرير  أفاد  المنطقة،  على  هيمنتها  لبسط 
المتمردين  أن  اإلثنين  المتحدة صدر  لألمم 
بالستية  بصواريخ  يتزودون  الحوثيين 
وطائرات بال طيار »لديها خصائص مماثلة« 

لألسلحة المصنعة في إيران.

الى  المقدّم  السري  التقرير  هذا  وفي 
من  لعدد  تسرب  والذي  األمن،  مجلس 
خبراء  لجنة  تقول  العالمية،  األنباء  وكاالت 
إنها »تواصل االعتقاد« بأن صواريخ بالستية 
قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم 
إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر 

على األسلحة في العام 2015.
في  الحوثيين  تسليح  قطعًا  إيران  وتنفي 
اليمن، غير أن الواليات المتحدة والسعودية 
تتهمان طهران بتقديم دعم عسكري لهؤالء.

وجاء في التقرير الذي يقع في 125 صفحة، 
أن أسلحة استخدمها الحوثيون وتم تحليلها 
صواريخ  ذلك  في  بما   — األخيرة  اآلونة  في 
خصائص  »تُظهر   — طيار  بال  وطائرات 

مماثلة ألنظمة أسلحة معروف أنها تُصنع في 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية«.

السعودية،  في  األخيرة  جوالته  وخالل 
تمكن فريق الخبراء من تفحص حطام عشرة 
صواريخ وعُـثر على كتابات تشير إلى أصلها 
الذي  التقرير  في  جاء  ما  بحسب  اإليراني، 
يوليو  إلى  يناير  من  الممتدة  الفترة  يغطي 
2018. وأضاف التقرير »يبدو أنه على الرغم 
يزال  ال  األسلحة،  على  المفروض  الحظر  من 
بالستية  صواريخ  على  يحصلون  الحوثيون 
وعلى  مواصلة،  أجل  من  طيار  بال  وطائرات 
في  أهداف  ضد  حملتهم  تكثيف  األرجح، 
من  فإنه  الخبراء  لجنة  وبحسب  السعودية«. 
»المحتمل جدًا« أن تكون الصواريخ صُنعت 
الداخل  إلى  أجزاؤها  وشُحِنت  اليمن،  خارج 

اليمني حيث أعاد الحوثيون تجميعها.
قالت  الخبراء،  إلى  وجهتها  رسالة  وفي 
إيران إّن هذه الصواريخ هي عبارة عن نسخة 
وإنها  مُطوّرة محّليًا من صواريخ »سكود« 
كانت جزًءا من الترسانة اليمنية قبل اندالع 

النزاع في اليمن.
تأكيد  إلى  أيضًا  الخبراء  لجنة  وتسعى 
يستفيدون  الحوثيين  أن  مفادها  معلومات 
على  إيران  من  شهرية  مادية  مساعدة  من 
شكل وقود، في وقت تؤكد فيه طهران أنها 

ال تدعم أبدًا المتمردين ماليًّا.
وأودت الحرب في اليمن بحياة نحو عشرة 
وتسببت  سنوات  ثالث  خالل  شخص  آالف 
العالم« مع وجود  إنسانية في  أزمة  ب»أسوأ 
حسب  المجاعة  شفا  على  األشخاص  ماليين 

األمم المتحدة.

<  العاهل المغربي أثناء إلقاء خطاب العرش

<   عهد التميمي بصحبة أسرتها  بعد اإلفراج عنها من سجون االحتالل اإلسرائيلي 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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<  يمنيون يتفقدون األضرار في مرفأ الحديدة على البحر األحمر 



اقتصاد

كالم في األرقام

سوف تغلق في العاصمة بكين بحلول
2020 في إطار برنامج يهدف للحد من 

الضباب الدخاني.
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3783دوالر أميركي
1.6094يورو

1.8058الجنية االسترليني
0.3675الريال السعودي
0.3753درهم إماراتي

0.202االيوان الصيني

2018 1 أغسطس  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  مقترحات  على  اإليطالية  »إيني«  وافقت شركة 
الوفاق الوطني بدعم مشاريع الطاقة الكهربائية في ليبيا، حيث اتفق الجانبان على 
تقديم مساعدة فنية عاجلة بإرسال فرق لتقييم الشبكة الكهربائية بوضعها الحالي 

بهدف تحسين كفاءتها.
وأعلن المكتب اإلعالمي لرئيس المجلس أن وفد شركة »إيني« اإليطالية أبدى 
الكهربائية  الطاقة  لتوليد  »استعدادها إلنشاء محطات جديدة  السراج  لقائه  خالل 
للمساهمة في حل أزمة الكهرباء في ليبيا« وفق ما نشره المكتب عبر صفحته على 
العاصمة  في  المجلس  بمقر  االثنين،  السراج  اجتماع  خالل  ذلك  جاء  »فيسبوك«. 
طرابلس للنفط والغاز، ضم المدير التنفيذي للشركة كالوديو ديسكاليزي، ومدير 
الكريكشي،  فؤاد  األوسط  للشرق  التنفيذي  المدير  ونائب  فيال،  أنطونيو  العمليات 
السفير  بحضور  بانزا،  أنطونيو  السيد  أفريقيا  لشمال  التنفيذي  المدير  ونائب 

اإليطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني.

»إيني«: فريق فني لتقييم شبكة الكهرباء

شركة صينية

»دول الخليج لديها خطط 
جاهزة للتنفيذ في حاالت 
الطوارئ«

وزير النفط الكويتي بخيت 
الرشيدي ردا على سؤال بخصوص 
احتمال إغالق مضيق هرمز.

*أستاذ اقتصاد بجامعة هارفارد
* نقاًل عن موقع بروجيكت سنديكيت

القومية السامة التي 
يعيشها العالم اليوم 

ستقود إلى بطء االقتصاد 
الذي شجع ظهورها

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

االقتصادات  تواجهها  التي  الرئيسة  التحديات  أحــد 
المتقدمة في العالم هو النمو البطيء. فخالل العقد األخير، 
بلغت معدالت نمو االقتصادات المتقدمة %1.2 مقابل 3,1% 

خالل الخمسة والعشرين سنة الماضية.
وقد أثبت التاريخ أن النمو االقتصادي البطيء قد يجعل 
المجتمعات أقل كرمًا وتسامحًا وتنوعًا. فمن المنطقي، إذًا، 
في  الماضي  العقد  شهده  الذي  البطيء  النمو  يساهم  أن 
بدأت  والتي  خطير،  بشكل  الشعبية  القومية  نسبة  ارتفاع 

تضفي بظاللها على عدد من الدول.
وعلى غرار العقود األكثر سواداً في القرن العشرين، تأخذ 
القومية شكل معارضة قوية ضد الهجرة و-بنسبة أقل- ضد 
التجارة الحرة. واألسوأ من ذلك، ستزيد القومية السامة التي 
يعيشها العالم اليوم من بطء االقتصاد الذي شجع ظهورها.

ويعتمد الخروج من هذه الدائرة الفارغة، والعمل بطريقة 
النمو- على األقل  فعالة، حيث يدفع االنفتاح الكبير بعجلة 
جزئيًا على جعل الهجرة مالئمة لألشكال الشمولية للقومية.

إذ  واضحة،  المسألة  االقتصادية بشأن هذه  الدالئل  إن 
كما  االقتصادي.  النمو  في  كبيرة  بنسبة  الهجرة  تساهم 
أي وقت مضى، ألن  أكثر من  أصبحت ضرورية  الهجرة  أن 
شيخوخة السكان وانخفاض معدالت الوالدة في االقتصادات 

ال  الذي  المتقاعدين  عدد  ارتفاع  إلى  تؤدي  المتقدمة 
يقابله نفس االرتفاع في فئة الشباب المحليين العاملين 

لدعم هذا التقاعد.
فعلى سبيل المثال، بدأ سكان اليابان الذين بلغوا 
االتحاد  وفــي   .1995 منذ  باالنخفاض  العمل  سن 
اليد  األوروبــي، شكل المهاجرون نسبة %70 من نمو 
العاملة من العام 2000 إلى العام 2010. وفي الواليات 
المتحدة، تبقى الهجرة العامل الرئيس وراء استمرار نمو 
اليد العاملة. ولو اعتمدت الواليات المتحدة على العمال 
الذين ولدوا في الواليات المتحدة األميركية لتراجعت 

اليد العاملة لديها.
عليه  كان  ولو  حتى  إيجابي  شيء  السريع  النمو  إن 
دعم ساكنة كبيرة، ألن المهاجرين العاملين يدفعون 
المتقاعدين.  دعم  في  تساهم  بدورها  التي  الضرائب 
وعلى العموم، أن ينمو بلد ما بوتيرة سريعة مع وجود 

ساكنته  بلد  من  أفضل  مستمر  تزايد  وفي  حركية  ساكنة 
تتقلص مثل اليابان.

وباإلضافة إلى الرفع من اليد العاملة، يساهم المهاجرون 
من  الواحد  للفرد  اإلجمالي  الوطني  الناتج  من  الزيادة  في 
خالل الرفع من اإلنتاجية- أي، الكمية التي ينتجها كل عامل. 
عالم  لدخول  استعدادًا  أكثر  المهاجرين  لكون  راجع  وهذا 
مشاريع  وبدء  المقاولة 

تجارية جديدة.
مثاًل،  ألمانيا،  وفي 
بدأ حاملو جوازات السفر 
إلى  يصل  مــا  األجنبية 
الــمــشــاريــع  ــن  م  44%
ــدة  ــجــدي ــة ال ــاري ــج ــت ال
وحسب   .2015 الــعــام 
تقديرات منظمة التعاون 
والتنمية  االقــتــصــادي 
نسبة  تفوق  فرنسا،  في 
في  المهاجرين  مشاركة 
بنسبة  المحليين  السكان  نظراءهم من  التجارية  األنشطة 
%29 ، وهي نسبة توازي المعدل العام بالنسبة للمنظمة. 
وفي الواليات المتحدة األميركية، يسحب المهاجرون براءات 
االختراع 2 إلى 3 مرات أكثر من المواطنين األصليين، وتفيد 

إبداعاتهم السكان غير المهاجرين أيضًا.
مما ال شك فيه أن المهاجرين يزيدون من حجم األجور: 
لكن كيف يؤثرون على توزيع هذه األجور؟ وهنا يبدو الدليل 
لكن،  وخاسرون.  رابحون  بالتأكيد  فهناك  وضوحًا.  أقل 
بحوزتي  الذي  الدليل  يقترح  المختلفة،  اآلراء  مقارنة  بعد 
السكان  أجــور  تخفيض  في  يساهمون  ال  المهاجرين  أن 

المحليين. والواقع أنهم يساهمون في الرفع منه.
ارتفاع  كل  أن  مثاًل،  فرنسا،  في  أجريت  دراسة  وأثبتت 
العمل في قسم ما  المهاجرين في  بنسبة %1 من نصيب 
أنه  ويبدو   .0.5% بنسبة  المحليين  العمال  راتب  من  يزيد 
باإلضافة إلى مساهمتهم في الرفع من إنتاجية اليد العاملة، 
المحليين،  العمال  لمهارات  مكماًل  دوراً  المهاجرون  يلعب 

وبالتالي، مساعدتهم على ربح المزيد من المال.
كان  لذا،  االقتصاد،  على  المهني  اهتمامي  ركزت  لقد 
محور موضوعي هو دور النمو. لكن الواضح في األمر أن هذا 
ليس العامل الرئيس وراء ظهور القومية الشعبية. فالدول 
أهمية  أكثر  وربما  مهم،  أمر  وهذا  ثقافيًا  تتغير  المتقدمة 
نسبة  ارتفعت  مثاًل،  المتحدة  الواليات  ففي  الهجرة,  من 
الساكنة التي كان مسقط رأسها خارج البالد من %5 العام 
1960 إلى %14 في الوقت الراهن. وكما أشار إلى ذلك ياشا 
مقابل  الناس  المعمق  كتابه  هافارد في  جامعة  مونك من 
األخيرة  الحركة  منذ  نسبة  أعلى  تلك  كانت  الديمقراطية، 
األميركية:  المتحدة  الواليات  في  للمهاجرين  المناهضة 
»الخطر األصفر« الذي شهدته الواليات المتحدة في أوائل 
ارتفاعًا  األخرى  المتقدمة  الدول  وعرفت  العشرين.  القرن 
مماثاًل، بل أكثر من ذلك أحيانًا. ففي السويد مثاًل، ارتفعت 
نسبة السكان الذين ولدوا خارج البلد من %4 العام 1960 
أكبر من  تحواًل  بذلك  لتمثل  الراهن،  الوقت  في   19% إلى 

ذلك الذي شهدته الواليات المتحدة األميركية.
األمر  يتعلق  عندما  الدول  جميع  أمام  واحد  خيار  وهناك 
منهجية  لتتبع  اقتصاديًا  ثمنًا  تدفع  أن  إما  فهي  بالهجرة. 
اإلقصاء، أو أن تحصل على أرباح اقتصادية بفضل االنفتاح 
على ضمان  تساعد  قد  العامة  السياسات  أن  ورغم  الكبير. 
تحقيق المصالح من االنفتاح، يجب أال نغفل كونها محدودة 

على المستويين السياسي واالقتصادي.
وإذا نظرنا إلى ما هو أبعد من الحلول السياسية، فعلينا 
لن  المهاجرين  أن  ونتوقع  الثقافي  الجانب  في  نفكر  أن 
سيدخلون  بل  فقط  مختلفة  نظر  وجهات  معهم  يجلبوا 
التحدث  يعني  وهذا  مواطنين.  بصفتهم  الجديد  بلدهم 
باللغة وتشريف التقاليد الوطنية، و- كما رأيت بنفسي خالل 
في  االقتصادية  اللقاءات  منتدى  في  القضايا  هذه  مناقشة 
إيكس اون بروفانس، في فرنسا، فهم يشجعون منتخب كرة 

القدم الوطني أيضًا.
وتلك هي الرؤية التي يجب علينا السعي وراءها بخصوص 
الهجرة والوطنية الشاملة –بما في ذلك تطوير فريق كرة 

القدم.، خاصة في بلد مثل الواليات المتحدة.

القومية والهجرة والنجاح االقتصادي

<    الصديق الكبير وويليامز خالل لقاء في طرابلس هذا األسبوع

<    موظف في أحد المصارف اإليرانية

<     مقر المصرف المركزي

نائبة الشؤون السياسية تستعجل اإلجراءات المالية

اإلصالحات االقتصادية أولوية ويليامز.. وقرارات تصدر قريبا
بعثة  رئيس  نائبة  أجرت  كامل،  أسبوع  مدار  على 
السياسية،  للشؤون  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم 
في  مسؤولين  مع  لقاءات  سلسلة  ويليامز  ستيفاني 
األعلى  والمجلس  المركزي  والمصرف  الوفاق  حكومة 
اإلصــالح  ملف  على  التركيز  خاللها  جــرى  للدولة، 
في  بقي  ــذي  ال الملف  وهــو  المرتقب،  االقتصادي 
السفارة  في  باألعمال  قائمة  كانت  منذ  ويليامز  جعبة 

األميركية لدى ليبيا. 
وقال مصدر اقتصادي مطلع لـ»الوسط« إن حكومة 
الخاصة  الخطوات  تنفيذ  أيــام  خالل  ستبدأ  الوفاق 

ببرنامج االصالح.
المسؤولة األممية، بدأت في استعجال »اإلصالحات 
االقتصادية« وقالت بلهجة واضحة خالل لقائها نائب 
الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 
أولوية  »اإلصالحات  إن  األسبوع  هذا  معيتيق  أحمد 
لتحسين  ممكن  وقت  أســرع  في  بها  القيام  ويجب 

الظروف المعيشية لكل المواطنين في ليبيا«.
جرى  الــذي  االقتصادي  ــالح  اإلص برنامج  ويرتكز 
استبداله  و  الدعم  إلغاء  علي  شهرين  منذ  إطالقه 
رسوم  فرض  و  العائلةـ  بعالوة  العمل  وإرجاع  نقدًا، 

علي مبيعات الدوالر .
السبت  ويليامز  جددت  معيتيق،  مع  اللقاء  وخالل 
الوفاق  حكومة  خطة  لتنفيذ  البعثة  »دعم  الماضي 
الوطني ومصرف ليبيا المركزي بالتنسيق مع األطراف 
واإلجــراءات  اإلصالح  برنامج  بتنفيذ  الخاصة  المعنية 
واستعادة  االقتصادية  ــة  األزم بمعالجة  المتعلقة 

التوازن المالي«.
األمم  بعثة  رئيس  نائبة  أكدت  الثاني،  اليوم  وفي 
بالعملية  المستمر  االلتزام  أهمية  للدعم  المتحدة 
المصرف  بمحافظ  لقاء  خالل  ليبيا،  في  اإلصالحية 
ما  وهو  طرابلس،  في  الكبير  عمر  الصديق  المركزي 
صعيد  على  المحرز  التقدم  على  »اطالعها  بعد  جاء 
أكدت  كما  المرتقبة«،  االقتصادية  اإلصالحات  حزمة 
خالد  للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  لقائها  خالل 
االقتصادية  اإلصــالحــات  تنفيذ  »أهمية  المشري، 

المخطط لها«.
اللحظة،  وليدة  ليست  األممية  المسؤولة  تحركات 
الثامن  االجتماع  في  ويليامز  شاركت  أن  سبق  بل 
تونس  في  عُـقد  الذي  ليبيا،  في  االقتصادي  لإلصالح 
منصب  تشغل  كانت  عندما  الماضي،  يونيو   5 يوم 
وأكدت  ليبيا،  لدى  األميركية  السفارة  بأعمال  القائمة 
الوضع  بشأن  قلق  يــســاوره  الــدولــي  المجتمع  أن 
والنمو  والتنمية  واالستقرار  ليبيا،  في  االقتصادي 

الحقيقي وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.

في المقابل، يقول المجلس الرئاسي إن اإلصالحات 
الصرف  سعر  فجوة  مشكلة  لحل  ضرورية  االقتصادية 
ملف  في  والفساد  والموازية،  الرسمية  السوقين  بين 
رئيس  نائب  وعقد  الــوقــود،  وتهريب  االعتمادات 
اجتماعًا  اإلثنين،  معيتيق،  أحمد  الرئاسي  المجلس 
الوزارة  ووكيل  حماد،  أسامة  المالية  وزير  مع  موسعًا 
الغرياني،  يوسف  الخزانة  إدارة  ومدير  أبوبكرالجفال، 
لوضع  االقتصادية  اإلصالحات  ملف  مناقشة  وجرت 
واإلجراءات  للموضوع  المستجدات  بآخر  المالية  وزارة 
الذي  البرنامج بالشكل  البدء في  اتخاذها عند  الواجب 

يضمن تنفيذه بدون معوقات«.
أن  الشحومي  سليمان  االقتصادي  الخبير  واعتبر 
والمتفق  المعلن  لإلصالح  الخجول  المشروع  »إطالق 
قد  المركزي  والمصرف  الرئاسي  المجلس  بين  عليه 
دخل مرحلة التعثر«، مشيرا إلى أن »المجلس الرئاسي 
ترسخ  والتي  العام  لهذا  االستيرادية  الموازنة  أقر 
تمنعه  ما  وهو  الدينار  مقابل  للدوالر  سعرين  وجود 
االتفاقية الموقعة بين البنك المركزي وصندوق النقد 

الدولي« .
وتوقع أن»توقف هنذه العقدة التي ستوقف مشروع 
ويضيع  شي  كل  يؤجلون  تجعلهم  الجزئي،  اإلصالح 
الوقت في جدال ولجان بدون نتيجة واضحة، ونستمر 
بين  السعر  فرق  في  المشرعن  اإلهــدار  مسلسل  في 

الرسمي والسوق الموازي«.
عقد  السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  وكان 

عبدالسالم  معيتيق،  أحمد  بالمجلس  النائبين  مع 
زايد  عماري  محمد  المجلس  وعضوي  كاجمان، 
الماضي،  األسبوع  موسعًا  اجتماعًا  حمزة،  وأحمد 
االقتصادي  اإلصالح  برنامج  في  البدء  خالله  أكدوا 
الوطنية  المؤسسة  دعم  في  يكمن  الذي  والمالي 
الطبيعية،  اإلنــتــاج  مستويات  الستعادة  للنفط 

واالقتصادية. المالية  السياسات  وتصحيح 
انتهى  مؤخرًا  تونس  في  عُــقد  اجتماع  وكان 
انتشال  بهدف  اقتصادي  إصالح  برنامج  وضع  إلى 
وقع  على  يواجهه  ــذي  ال الــركــود  مــن  االقتصاد 

واالقتصادية. السياسية  األزمات 
الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  أن  إلــى  يشار 
إلجـــراءات  مسارين  عــن  وقتها  المجبري  فتحي 
األسر  مخصصات  »زيادة  هما  االقتصادي  اإلصالح 
قرار  تفعيل  و»إعادة  األجنبي«،  الصرف  من  السنوية 
مزيدًا  يقدم  أن  دون  واألبناء«،  األسرة  عالوة  دفع 
األخرى  أوالبنود  اإلجــراءات  تلك  تطبيق  كيفية  عن 

بشأنها.
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خبير مالي: الموازنة االستيرادية لهذا 
العام ترسخ وجود سعرين للدوالر

أزمة العملة اإليرانية تطلق حملة ضد الفساد

العملة اإليرانية قبل  انخفاض حاد في سعر  وسط 
أغسطس  األميركية في مطلع  العقوبات  إعادة فرض 
واعتقلت  الفساد  ضد  حملة  طهران  أطلقت  المقبل، 
يحيكها  »مؤامرة  إلى  مشيرة  األشخاص،  عشرات 

األعداء ضد إيران«.
ثلثي  نحو  اإليراني  الريال  خسر  العام  مطلع  ومنذ 
قيمته، وخسر %20 من قيمته خالل يومين منذ عطلة 
ووصلت  قياسيًا  انخفاضًا  سجل  حيث  األسبوع،  نهاية 

قيمته إلى 119 ألف ريال للدوالر.
اقتراب  على  ذلك  في  باللوم  العديدون  ويلقي 
السادس  في  األميركية  العقوبات  فرض  إعادة  موعد 
دونالد  األميركي  الرئيس  قــرار  بعد  أغسطس  من 
على  وكذلك  النووي،  االتفاق  من  االنسحاب  ترامب 
مدخراتهم  تحويل  إلى  اإليرانيين  من  العديد  إسراع 

للدوالر.
لم  الماضي  اإلثنين  بيانًا  المركزي  البنك  وأصدر 
المفاجئ  االنهيار  أن  معلنًا  المعتاد،  الخط  عن  يخرج 

للعملة الوطنية مرده »مؤامرة األعداء«.
إيراني  هوس  فقط  مصدره  ذلك  يكون  ال  وقد 
بإلقاء اللوم على الخارج. فالواليات المتحدة وحلفاؤها 
من دول الخليج يشنون »حملة ضغوط قصوى« ضد 

الحكومة اإليرانية.
الخارجية كانت  إال أن آخرين يقولون إن الضغوط 
درجة  من  يعاني  اإليراني  االقتصاد  ألن  فقط  فعّالة 

عالية من الفساد وضعف اإلدارة.
لألزمة.  أخيرًا  تنبهت  اإليرانية  السلطات  أن  ويبدو 
اعتقال  القضاء  أعلن  األسبوع  نهاية  عطلة  فخالل 
النظام  تقويض  ومحاولة  االحتيال  بتهم  شخصًا   60

المصرفي، ويتوقع أن تجري اعتقاالت إضافية.
حسين  ــالم  غ السلطات،  باسم  الناطق  وقــال 
مباشرة  يرتبطون  منهم  »العديد  إن  إيجي،  محسني 
المثال  سبيل  على  لهم  سمح  ما  وهو  بالحكومة، 
ويمكن  قانوني،  غير  بشكل  فاخرة  سيارات  باستيراد 
أن يواجهوا عقوبة اإلعدام إذا أدينوا بتهمة »الفساد 

في األرض« المعروفة في إيران.

شفافية جديدة
المتربحين  ضد  غضب  موجة  عقب  االعتقاالت  تأتي 
على  للحصول  السياسية  عالقاتهم  يستغلون  الذين 
ذلك  وبعد  حقيقية،  غير  منخفضة  بأسعار  الــدوالرات 
بيعها  أو  رخيصة  بأسعار  السلع  الستيراد  استخدامها 

في السوق السوداء لتحقيق أرباح هائلة.
الحكومية  الممارسات  عــن  كبير  خــروج  ــي  وف
جواد  محمد  الشاب  االتصاالت  وزير  كشف  المعتادة، 
من  مجموعة  الماضي  يونيو  في  جاهرومي  أزاري 

يستغلون  كانوا  النقالة  الهواتف  أجهزة  مستوردي 
 250 على  المجموعة  تلك  حصلت  فقد  النظام. 
الهواتف،  الستيراد  رخيصة  بأسعار  دوالر  مليون 
المبلغ جرى  ثلث ذلك  أقل من  أن  »إال  الوزير  بحسب 
إلى استخدام باقي  الغرض«، ملمحًا  استخدامه لذلك 

المبلغ لتخزينه أو لبيعه في السوق السوداء.
ولقيت خطوة الوزير )36 عامًا( شعبية واسعة على 
انتقادات  واجهت  أنها  إال  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
وزير  بينهم  ومن  الحكومة،  في  زمالئه  بعض  من 
قيامه  إن  قال  الذي  شريعتمداري،  محمد  الصناعة 
بأمر مماثل في وزارته سيعني »شن حرب ضد القطاع 

الخاص«.
استعدادًا  الخطوة  هذه  أظهرت  فقد  ذلك  ومع 
»إلدخـــال  اإليــرانــيــيــن  المسؤولين  ــدى  ل ــدًا  ــدي ج
اسفانديار  بحسب  النظام«،  في  والمحاسبة  الشفافية 

باتمانغيليج، مؤسس منتدى أوروبا–إيران لألعمال.
وأضاف: »نأمل في أن يفهم مزيد من المسؤولين 

أن هذا هو ما يريده عامة الناس«.

»أزمة شاملة«
األولوية األخرى هي إصالح السياسات الفوضوية التي 
سهلت التربح في المقام األول، خاصة القرار الكارثي 
 42.000 هو  للدوالر  ثابت  سعر  بتحديد  أبريل  في 

ريال.
محالت  السلطات  أغلقت  القرار،  هذا  ولتطبيق 
السعر  فوق  الــدوالرات  بيع  وحظرت  العمالت،  صرف 
السوق  في  طفرة  إلى  بدوره  أدى  ما  وهو  الرسمي، 

السوداء.
القرار  إلغاء  على  الحكومة  أجبرت  يونيو،  وفي 
وقالت إن السعر الرخيص سيستخدم فقط لشراء سلع 
سعر  على  التفاوض  يتم  بينما  األدوية،  مثل  أساسية 

أعلى لشراء السلع األخرى.
األسبوع  روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس  وأقــال 
سيف  اهلل  ولي  المركزي  المصرف  محافظ  الماضي 
جديدة  سياسات  بتبني  ووعــد  همتي،  بعبدالناصر 

بشأن العملة في األيام المقبلة.
المشاكل  لمعالجة  بالكثير  يقم  لم  روحاني  أن  إال 
المحافظين  مــن  النــتــقــادات  ويتعرض  األعــمــق، 

واإلصالحيين بسبب الوضع االقتصادي المتدهور.
من  معتمدي  مزيار  االقتصادي  الصحفي  وقــال 
»في  إيران  إن  تريبيون«  فاينانشال  »طهران  جريدة 
ال  االهتمام.  كل  يستقطب  ما  هو  وهذا  شاملة،  أزمة 
أحد يتحدث عن إصالح البنوك واالستثمار واستحداث 

الوظائف«.
الحكومة  تواصل  عــام،  ذعــر  حــدوث  من  وخوفًا 
تأكيدها على أن كل شيء تحت السيطرة، ولكنها لم 
تقدم حتى اآلن سوى وعود غامضة بأنها ستخصص 
وتسليم  الوظائف  الستحداث  ــوال  األم من  المزيد 
المزيد من مشاريع البنية التحتية إلى القطاع الخاص.

ال  إيجابية  أشياء  قــول  »مجرد  معتمدي:  ــال  وق
»الجميع  وأضاف:  ذلك«،  يصدقون  ال  الناس  يساعد، 
يعلم أن هناك مشاكل هيكلية ولكن الحكومة تتعامل 
الوقاية  على  تعمل  وال  حدوثها  حين  ــات  األزم مع 

منها«.

»املركزي«: 374 مليون دينار سيولة 
باملصارف لشهري يوليو وأغسطس

أعلن مصرف ليبيا المركزي توزيع سيولة نقدية لشهري يوليو وأغسطس على 
فروع عدد من المصارف بعدد من المناطق بإجمالي يصل إلى 374 مليون دينار.

وأظهر بيان للمصرف أنه بالنسبة لشهر يوليو جرى توزيع سيولة على عدد من 
المصارف بمنطقة طرابلس بإجمالي 98 مليون دينار.

مصرف  فروع  على  دينار  مليون   23 بواقع  توزعت  السيولة  تلك  أن  وأوضح 
الوحدة، و30 مليون دينار إلى فروع مصرف التجاري الدولي. باإلضافة إلى مصرف 

شمال أفريقيا بواقع 25 مليون دينار، ومصرف الصحاري بقيمة 20 مليون دينار.
في حين وزع المصرف المركزي سيولة لشهري يوليو وأغسطس على فروع 

مصرف الجمهورية في طرابلس بإجمالي يصل إلى 112 مليون دينار.
في الوقت نفسه، أعلن المصرف المركزي عن ضخ 114 مليون دينار سيولة 

نقدية في عدد من مصارف منطقة الجبل الغربي خالل شهري يوليو وأغسطس.
الفترة،  تلك  خالل  السيولة  تلقت  التي  البنوك  وفروع  أسماء  المركزي  وأورد 

مقدرًا إجمالي ما تلقته فروع مصرف الجمهورية بنحو 64 مليون دينار .
الغربي،  بالجبل  الوحدة  29 مليون دينار في فروع مصرف  وضخ »المركزي« 

مقابل 21 مليون دينار في مصرف شمال أفريقيا.
كما أعلن المركزي ضخ 50 مليون دينار سيولة نقدية في عدد من مصارف 

الزاوية ومنطقة الجبل الغربي خالل شهري يوليو وأغسطس.
وقدرت بيانات المصرف المركزي إجمالي ما تلقته فروع مصرف الوحدة بنحو 
التجاري  المصرف  فروع  في  دينار  مليون   13.5 ضخ  فيما  دينار،  مليون   17.5

الوطني، و12 مليون دينار لمصرف شمال أفريقيا.
بالمنطقة  الصحاري  فروع مصرف  في  دينار  ماليين  »المركزي« سبعة  وضخ 

الوسطى.

طرابلس–الوسط

طهران – أ ف ب



اقتصاد 09

ناقشت مصلحة الضرائب مع وزارة المالية في حكومة الوفاق مشروع إعادة 
النظر في قانون ضريبة الدخل.

وأوضح مستشار المصلحة حسن العبيدي، في تصريحات نقلتها قناة )ليبيا 
االقتصادية( أن النقاش تمحور حول ضرورة دراسة األثر االقتصادي وليس األثر 

المالي.
الضريبي  والعبء  عام  بشكل  اإلنتاجية  القطاعات  أعباء  إضافة  أن  وأوضح 
وارتفاع  الكلي  االقتصاد  تباطؤ  في  يساهمان  المباشر  وغير  المباشر  بشقيه 

نسب البطالة.
واعتبر أن زيادة االهتمام بالقطاعين الصناعي واإلنتاجي من شأنه تخفيض 

عجزي الميزان التجاري والمدفوعات.

 عماد بن كورة يتسلم رئاسة البريقة لتسويق النفط إعادة النظر في قانون »ضريبة الدخل«
للجنة  رئيسا  رسميا  كورةمهامه  بن  عماد  تسلم 
الرئيس  من  النفط،  لتسويق  البريقة  شركة  إدارة 
قرار  بعد  بالرحيم  ــؤاد  ف الدكتور  للجنة  السابق 
الشركة  إدارة  لجنة  تشكيل  إعادة  بشأن  المؤسسة 
في  النفط،  مؤسسة  وقالت  الماضي.  الخميس  يوم 
بيان، إن بن كورة شغل سابًقا منصب رئيس لجنة 
أيضًا  كما شغل  النفط،  لتكرير  الزاوية  إدارة شركة 
منصب مدير إدارة النقل البحري بالمؤسسة، وعمل 
مما  الوقود،  محطات  متابعة  للجنة  رئيسًا  مؤخرًا 
لتسويق  البريقة  شركة  لقيادة  فريد  بموقع  يضعه 

النفط، خصوصًا فيما يتعلق بإيجاد الحلول إليصال 
المحروقات إلى كافة أنحاء ليبيا ومحاربة آفة التهريب.

لجنة  أن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وأوضحت 
من  كاًل  تضم  النفط  لتسويق  البريقة  شركة  إدارة 
امراجع  رحيل  ومحمد  السالم  عبد  صالح  اهلل  خير 
أحمد  إبراهيم  والسيد  اللقع  عمر  مسعود  والدكتور 
مجلس  وأعضاء  رئيس  وتمنى  بوبريدعة  صالح 
المهندس  بقيادة  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة 
في  اللجنة  ألعضاء  التوفيق  اهلل،  صنع  مصطفى 

مهامهم الجديدة.

السعر بالدوالرنوع الخام

73.16برنت

96.73غرب تكساس

73.15دبي

73.53سلة أوبك

71.40أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

2018 1 أغسطس   * أسعار األربعاء 
<   عماد بن كورة

<     ترامب

<    أحد مواقع اإلنتاج في حقل الشرارة النفطي 

<     منصتا نفط قيد اإلنشاء في الواليات المتحدة )أ.ف.ب( 

البنك الدولي: إهدار كبير لموارد الطاقة.. ومخاطر جسيمة على البيئة

ليبيا الثامنة عامليًا في إحراق الغاز باملواقع النفطية

وظلت روسيا أكبر دولة من حيث إحراق الغاز في قائمة 
تضم 30 دولة هي األكثر إحراقًا على مستوى العالم، لكنها 
العام  في  اإلحــراق  عمليات  في  تراجع  أكبر  أيضًا  شهدت 
لت فنزويال والمكسيك أيضًا انخفاضًا كبيرًا  الماضي، وسجَّ

في أنشطتهما إلحراق الغاز في 2017.
يشار إلى أن إحراق الغاز الطبيعي المصاحب الستخراج 
أو  وتنظيمية  فنية  ومعوقات  قيود  بسبب  يحدث  النفط، 

اقتصادية.
مليون   350 أكثر من  انطالق  إلى  الغاز  إحراق  ويؤدي 
وما  عام،  كل  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  طن 
الميثان  انبعاثات غاز  آثار خطيرة ضارة بسبب  لذلك من 
الدولي إن  البنك  المحترق والكربون األسود، ويقول  غير 
يسع  ال  الطاقة  لموارد  كبيرًا  إهــدارًا  يعد  اإلحــراق  »هذا 

العالم تحمله«.
الغاز بنحو %5 بعد سنوات  إحراق  أنشطة  تراجع  ويأتي 
العام  منذ  العالم  مستوى  على  األنشطة  هذه  تزايد  من 

.2010
الغاز  إحــراق  من  للحد  العالمية  الشراكة  أن  يذكر 

وتضم في عضويتها حكومات وشركات نفط ومؤسسات 
دولية تعمل للحد من إحراق الغاز.

لدراسة  األميركية  الوطنية  اإلدارة  وضعت  وقــد 
للحد  العالمية  والشراكة  الجوي  والغالف  المحيطات 
جامعة  مع  بالتعاون  اإلحــراق  تقديرات  الغاز  إحراق  من 
كولورادو استنادًا إلى مشاهدات من مجسات متطورة في 

قمر صناعي أطلق العام 2012.
لقطاع  والرئيس  األول  المدير  بوليتي  ريكاردو  وقال 
االستخراجية  والصناعات  للطاقة  العالمية  الممارسات 
الغاز  إحراق  بيانات عن  أحدث  »تبعث  الدولي:  البنك  في 
»علينا  بالقول:  استدرك  لكنه  التفاؤل«،  على  العالم  في 
هذه  تشكل  نعرف هل  حتى  أخرى  بضع سنوات  االنتظار 

البيانات نقطة تحول تشتد الحاجة إليها«.
»إنهاء  الدولية:  التمويل  بمؤسسة  المسؤول  وأضاف 
عناصر  من  رئيس  عنصر  الروتينية  الغاز  إحراق  أنشطة 
عدد  اآلن  وأصبح  المناخ،  تغير  آثــار  لتخفيف  أجندتنا 
من  للحد  العالمية  المبادرة  على  صادقت  التي  األطراف 
طرفًا،   77 أعوام  ثالثة  قبل  أطلقناها  التي  الغاز  إحراق 

يساهمون بنحو %60 من إجمالي عمليات إحراق الغاز في 
أنحاء العالم«.

لألمم  السابق  العام  األمين  أطلق   ،2015 العام  وفي 
المتحدة بان كي مون، ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم 

مبادرة »الوقف التام إلحراق الغاز المعتاد بحلول 2030«.
مؤسسة  و15  نفطية  شركة  و35  دولة   27 وصادقت 
عن  بالكف  أعضاءها  تلزم  التي  المبادرة  على  إنمائية 
النفط  لحقول  الجديدة  التطوير  عمليات  في  الغاز  إحراق 
في  المعتاد  اإلحــراق  عمليات  إلنهاء  حلول  عن  والبحث 
مواقع إنتاج النفط القائمة في أقرب وقت ممكن على أال 

يتجاوز ذلك العام 2030.
من  للحد  العالمية  الشراكة  في  برنامج  مدير  واعتبر 
أداة  المبادرة  »هــذه  أن  هامسو،  بيورن  الغاز،  إحــراق 

أساسية إلنهاء إحراق الغاز المعتاد«.
في  النفط  حقول  مشغلي  استمرار  أهمية  على  وشدد 
إلى »وضع  داعيًا  الغاز،  المستمرة إلحراق  التركة  معالجة 
من  المستثمرين  من  مزيدًا  تمكن  جديدة  عمل  نماذج 

المشاركة في مشاريع الحد من اإلحراق«.

إحراق  أنشطة  في  عالميًا  الثامن  المركز  ليبيا  احتلت 
الغاز في مواقع إنتاج النفط العام الماضي، وفق إحصائية 

جديدة صادرة عن البنك الدولي.
العالمية  الشراكة  عن  صادرة  رسمية  بيانات  وحسب 
للحد من إحراق الغاز، وهي منظمة يديرها البنك الدولي، 
الليبية  الغاز  إنتاج  مواقع  في  الغاز  إحراق  معدالت  فإن 

بلغت أربعة ماليين متر مكعب.
وأوضح البنك الدولي »أن ليبيا وإيران شهدتا زيادات 
اإلحراق  تراجع  رغم  الغاز«،  إحراق  عمليات  في  ملموسة 
في  الطبيعي  الغاز  من  مكعب  متر  مليار   141 نحو  إلى 

2017 مقابل 148 مليار متر مكعب في 2016.
تراجعًا  الصناعية  األقمار  لصور  بيانات  وأظهرت 
ملموسًا في أنشطة إحراق الغاز في أنحاء العالم في العام 
إنتاج  في  مئوية  نقطة  نصف  نسبتها  زيادة  رغم   ،2017

النفط العالمي.

واشنطن - الوسط

النفط يوسع خسائره بعد أكبر 
انخفاض شهري في عامني

تباطؤ النمو االقتصادي 
بمنطقة اليورو في الربع الثاني

ترامب يعتزم رفع الضرائب 
على سلع صينية مستوردة

تباطأ اقتصاد منطقة اليورو في الفصل الثاني من العام الجاري، 
حسبما  التجاري،  بالتوتر  المرتبطة  بالمخاوف  يبدو  ما  على  متأثرا 

كشفت أرقام اعتبرها محللون مخيبة لآلمال.
إجمالي  نمو  أن  )يوروستات(  لإلحصاء  األوروبي  المكتب  وأعلن 
الناتج الداخلي في الدول الـ19 التي اعتمدت العملة الواحدة تباطأ 
من إبريل إلى يونيو، مع ارتفاع بنسبة 0.3 % فقط، بعد %0.4 في 

الفصل السابق.
بأن  يوحي  االقتصاد  خبراء  يتوقعه  يكن  لم  الذي  التباطؤ  وهذا 

النشاط فتر بعد مرحلة من االنتعاش في نهاية 2017.
وقال بيرت كولين المحلل في المصرف الهولندي »اي ان جي«: 
اليورو في  اقتصاد منطقة  يبدو على  أثر على ما  التجاري  إن »القلق 

الفصل الثاني«.
ضعيفا  كــان  الــصــادرات  على  التوتر  هــذا  »تأثير  أن  ــاف  وأض
كما  الشركات  ثقة  على  كبيرا  كان  لكنه  الثاني،  الفصل  في  نسبيا 

المستهلكين ما أدى إلى استثمارات أضعف«.
رسوما  يونيو  من  األول  في  فرضت  المتحدة  الواليات  وكانت 
المفوضية  دفع  ما  األوروبيين،  واأللومنيوم  الفوالذ  على  جمركية 
من  سلسلة  على  إضافية  جمركية  رســوم  فــرض  إلــى  األوروبــيــة 

المنتجات األميركية ردا على ذلك.

أفادت صحيفة »واشنطن بوست« بأّن الرئيس األميركي دونالد 
%25 على سلع صينية مستوردة  ترامب يعتزم فرض ضريبة قدرها 
التجارية  المواجهة  خضم  في  وذلك  دوالر،  مليار   200 قيمتها  تبلغ 
»غير  ممارسات  على  باإلقدام  أشهر  منذ  يتهمها  التي  بكين  مع 

عادلة«.
جمركية  رسوما  فرضت  وبعدما 
واأللــواح  الغساالت  واردات  على 
واأللمنيوم  ــوالذ  ــف وال الشمسية 
 34 بقيمة  صينية  ومــنــتــجــات 
في  واشنطن  أعلنت  دوالر،  مليار 
السلع  مــن  الئحة  عــن  يوليو   10
إلى  قيمتها  التي تصل  المستهدفة 
المنتجات  من  دوالر  مليار  مئتي 
الالئحة  هــذه  وعــلــى  الصينية. 
والورق  السيارات  وإطارات  األسماك 
وكالة  وفــق  كيميائية،  ومنتجات 

»فرانس برس«.
تفرض  قد  إنها  واشنطن  وقالت 

اعتبارًا  عليها   10% بنسبة  رسومًا 
تُسمّه  لم  نقلت عن مصدر  بوست«  »واشنطن  لكنّ  من سبتمبر 

أن ترامب يعتزم رفع هذه النسبة من 10 إلى 25%.
يأتي ذلك في وقت كان لوحظ وجود اطمئنان في األسواق أمس 
األول الثالثاء بدعم من األمل في استئناف المفاوضات التجارية بين 

الواليات المتحدة والصين.

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

السنة الثالثة
العدد 141 20 ذو القعدة 1439 هــ

2 أغسطس 2018 م اخلميس

أن  للصناعة  بيانات  أظهرت  أن  بعد  أمس  النفط  أسعار  هبطت 
لتبدأ  ارتفعت على نحو غير متوقع،  الخام  المخزونات األميركية من 
في  شهرية  خسارة  أكبر  تكبدها  بعد  تراجع  على  الجديد  الشهر 

عامين في يوليو.
وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر 
بلغت  لتزيد خسائر  للبرميل،  73.91 دوالر  إلى   % 0.4 أو  30 سنتا، 

1.8 % في الجلسة السابقة، وفقا لوكالة »رويترز«.
الوسيط  تكساس  غرب  األميركي  القياس  خام  عقود  وهبطت 
37 سنتا، أو 0.5 % إلى 68.39 دوالر للبرميل، بعد نزولها نحو 2 % 

أمس الثالثاء.
6 % في يوليو ، بينما هبطت عقود الخام  وهوى برنت أكثر من 
األميركي حوالي 7 %، وهو أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين 

منذ يوليو 2016.
 5.6 قدرها  زيادة  األميركي  البترول  معهد  من  بيانات  وأظهرت 
المتحدة  الواليات  في  الخام  النفط  مخزونات  في  برميل  مليون 
أن  »رويترز«  لوكالة  استطالع  توقع  حين  في  الماضي،  األسبوع 

تنخفض 2.8 مليون برميل.
في  مؤقت  لتعطل  محتمل  حل  على  عالمات  إن  متعاملون  وقال 
شحنات النفط عبر مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر 

األحمر كان لها تأثيرها على األسعار طوال جلسة التداول.
ثابتة  النفط  أسعار  تظل  أن  لـ»رويترز«  استطالع  نتائج  ورجحت 
إلى حد بعيد هذا العام والعام المقبل مع وفاء زيادة أوبك والواليات 
المتحدة لإلنتاج بالطلب المتزايد الذي تقوده آسيا ومساعدتها في 

تعويض تعطل اإلمدادات.
إيران،  من  اإلمدادات  تعطل  بتعويض  تعهدت  »أوبك«  وكانت 
ثالث أكبر منتج في المنظمة. ووصل إنتاج أوبك في يوليو إلى أعلى 

مستوى للعام 2018.
وبدأت العقوبات األميركية الوشيكة تحد من الصادرات اإليرانية 
بالفعل، مع خفض مشترين من أكبر زبائنها في آسيا وارداتهم إلى 

أدنى مستوى لها في سبعة أشهر في يونيو.

<   صنع اهلل خالل لقاء مع الرئيس التنفيذي لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية جونس موبيرغ

طرابلس–الوسط

النفط  بعثت مؤسسة  الماضي،  األسبوع  مدار هذا  على 
مبادئ  تطبيق  في  الرغبة  تتضمنان  مهمتين  رسالتين 
الدعم  واستمرار  المالي،  واإلفصاح  الرشيدة  الحوكمة 

»الالمحدود« لجهاز حرس المنشآت النفطية.
وعبَّر رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع اهلل 
عن الرغبة في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تنص 
االستخراجية،  الصناعات  مجال  في  الشفافية  مبادرة  عليها 
بصورة  للمبادرة  المالي  اإلفصاح  معايير  لتطبيق  وصواًل 

كاملة على المدى األطول، وفق ما نشره موقع المؤسسة.
الرئيس  مع  الجمعة،  اهلل،  صنع  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
الصناعات  مــجــال  فــي  الشفافية  لــمــبــادرة  التنفيذي 
بيان  في  المؤسسة  وقالت  موبيرغ.  جونس  االستخراجية، 
إن اللقاء يأتي »بالتوازي مع الجهود المبذولة لتحسين أداء 
وزيادة  لها  التابعة  والشركات  للنفط  الوطنية  المؤسسة 

اإليرادات ومحاربة الفساد«.
في  الشفافية  مبادرة  أهمية  اللقاء  خالل  اهلل  صنع  وأكد 
الشفافية  االستخراجية »في تكريس مبدأ  الصناعات  مجال 
وتعزيز الثقة العامة فيما يتعلق باإليرادات النفطية«. وعلق 
العام  القطاع  وميزانيات  حسابات  ترتكز  أن  »ينبغي  قائاًل: 
والمؤسسة  والشفافية،  الرشيدة  الحوكمة  مبادئ  على 

الوطنية للنفط تسعى جاهدة لتكون السباقة في ذلك«.
الوطنية  المؤسسات  »كل  دعا  النفط  مؤسسة  رئيس 
بمبدأ  االلتزام  إلى  القطاعات  جميع  في  المعنية  والجهات 
مبادئ  بتطبيق  المؤسسة  التزام  مع  لتتماشى  الشفافية، 
توزيع  طرق  عن  التام  بـ»الكشف  مطالبًا  المبادرة«  هذه 

عائدات النفط«.
الصناعات  مجال  في  الشفافية  مبادرة  أن  إلى  يشار 
عالمية  مبادرة  وهي   ،2002 العام  ُأسست  االستخراجية 

تسعى إلى تكريس الحوكمة الرشيدة في مجال الصناعات 
عما  اإلفصاح  على  أشرفت  وقد  العالم،  حول  االستخراجية 
قيمته 2.4 تريليون دوالر من اإليرادات حتى اآلن، وقد تم 

اعتمادها في 51 بلدًا.
عقدته  ــذي  ال اللقاء  ــك  ذل جــاء  متصل،  صعيد  على 
النفطية  المنشآت  وجهاز حرس  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
جملة  لمناقشة  اإلثنين،  الجهاز،  بمقر  والشرقية  الوسطى 

من القضايا المتعلقة بقطاع النفط.
اإلدارة  مجلس  رئيس  العوكلي  اهلل  جاد  االجتماع  حضر 
سرت  شركة  إدارة  لجنة  رئيس  احفاف  وناجي  المكلف، 
آمر  المغربي  ناجي  واللواء  والغاز،  النفط  وتصنيع  إلنتاج 
والعميد  والشرقية،  الوسطى  النفطية  المنشآت  حرس 

عبدالسالم بوشيحة منسق الحماية والحراسة بالجهاز.
شددوا  »المجتمعين  أّن  إلى  المؤسسة  عن  بيان  وأشار 
والتزام كل جهة  األمنية،  األجهزة  على ضرورة تفعيل دور 

بدورها وصواًل إلى فرض هيبة القانون والدولة«.
مستمرة  النفط  »مؤسسة  أن  العوكلي  أكد  جانبه  من 
النفطية،  المنشآت  حرس  جهاز  )الالمحدود(  دعمها  في 

للقيام بواجبه في حماية الحقول والموانئ النفطية«.
بينما قال احفاف إن »شركة سرت ستسخر كل إمكاناتها 
من أجل المساهمة في إرساء دعائم األمن في المنطقة، من 
خالل التواصل المباشر مع آمر جهاز الحرس في تحقيق ذلك«.

الرئيسة  البوابة  إلى  المسؤولون  توجه  االجتماع  وعقب 
حيث  والغاز،  النفط  وتصنيع  إلنتاج  سرت  لشركة  األولى 
ــة  وإزال تفعيلها  وإعــادة  بافتتاحها  توجيهات  ــدرت  »ص

المظاهر المخالفة كافة«.
جرى  حيث  البريقة،  مرسى  مطار  المسؤولون  زار  كما 
ترتيبات  من  يحتاجه  ومــا  العام  الوضع  على  االطــالع 
ستمنح  والتي  المدني،  الطيران  مصلحة  لجنة  الستقبال 
اإلذن بتفعيل حركة المالحة الجوية للمطار في أقرب وقت 

ممكن.

مؤسسة النفط: تطبيق »الحوكمة الرشيدة«.. 
ودعم »المحدود« لحرس املنشآت

<   شاحنات وقود جرى ضبطها قبل تهريبها إلى تونس 

تؤرق  الوقود  تهريب  مشكلة  تزال  ال 
أزمة  لجنة  محاوالت  رغم  الليبي  االقتصاد 
الظاهرة،  هذه  مكافحة  والغاز  الوقود 
الوقود  تهريب  خسائر  تقدر  أرقام  وسط 
دوالر  مليون   500 بنحو  تــونــس  ــى  إل

17 % من ميزانية الدولة. سنويًا، بنسبة 
نشرت  ــوع،  ــب األس ــذا  ه مـــدار  وعــلــى 
على  والــغــاز  الــوقــود  أزمــة  لجنة  صفحة 
»فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  موقع 
ومنها  الوقود،  تهريب  لمكافحة  صــورًا 
شرطة  عناصر  مطاردة  المثال  سبيل  على 
ويفرن،  الرجبان  أمــن  لمديرية  تابعة 
األمن  مديريات  دور  عن  تساءلت  لكنها 

األخرى.
نشرتها  ــرى،  أخـ ــور  ص أظــهــرت  كما 
مساندة  في  الجبل  شباب  جهود  اللجنة، 
ضبط  فــي  األمــنــيــة  ــزة  ــه واألج اللجنة 
حركة  وتــأمــيــن  الــمــهــربــة  الــشــاحــنــات 
صحيحة  إجــراءات  تحمل  التي  الشاحنات 

للمحطات«. وصولها  حتى  ومتابعتها 
إلى  القلق  بعين  مــراقــبــون  وينظر 
عبر  والمهرب  المهدر  البنزين  كميات 
المثال  سبيل  فعلي  التوزيع،  سالسل 
السريعة  الطرق  خدمات  شركة  تتسلم 
شركة  من  شهريًا  بنزين  لتر  ألــف   65
في  محطة   73 على  توزعها  التي  البريقة، 
من  مسؤولين  بحسب  ليبيا،  مدن  جميع 

الشركة.
هندي  ــمــهــدي  ال ــب  ــات ــك ال ويــقــول 

المتعاقبة  »الحكومات  إن  عبداللطيف 
تحاول  الوطني  الوفاق  حكومة  وآخرها 
السوق  في  الوقود  تهريب  على  السيطرة 
لـــ»الــوســط«:  ــاف  أض لكنه  ــوداء«،  ــس ال
في  ربما  بطيء  بشكل  الحكومة  »سعت 
الوقود  وأزمــة  الوقود  تهريب  موضوع 
يعد  الذي  الليبي،  الجنوب  في  وخصوصًا 

المتضرر األكبر من األزمة«.
الدولة  في  مختلفة  جهات  وتــحــاول 
أنشأت  إذ  المشكلة،  تلك  حل  الليبية 
الــوقــود  ــة  أزمـ لجنة  ــاق  ــوف ال حــكــومــة 
الوطنية  المؤسسة  طالبت  كما  والغاز، 
األوروبي  لالتحاد  البحرية  البعثة  للنفط 
سفنهم،  واحتجاز  للمهربين  بالتصدي 
العقوبات  للجنة  مهربين  أسماء  وقدمت 
الذي  الــدولــي،  األمــن  لمجلس  التابعة 
على  ــات  عــقــوب ــرض  ــف ب ــرارًا  ــ قـ أصـــدر 

وأجنبية ذات صلة. ليبية  شخصيات 
ذلك  ــل  »ك يقول  عبداللطيف  لكن 
أحــيــانــًا،  ــة  األزمـ ظــهــور  دون  يحل  لــم 
ضعف  مسؤولية  الحكومة  تتحمل  إذ 
ــراءات  إجـ »اتــخــاذ  ــى  إل ــًا  داعــي األداء«، 
حال  في  الناجم،  القصور  لتالفي  عاجلة 
ووجود  واالنقطاعات،  االحتجاجات  حصلت 
وتلبي  الناس  مخاوف  تبدد  بديلة  خطط 

حاجاتهم«.
السياسات  النظر في  »إعادة  وحث على 
أهمها  من  والتي  للدولة،  االقتصادية 
والمحروقات  الــوقــود  عــن  الــدعــم  ــع  رف
ومحاربة  النقدي،  بالدعم  واستبداله 
الطرق  قّطاع  من  والمفسدين  المهربين 

واللصوص«.

القاهرة–الوسط

»تهريب الوقود«.. خسائر باهظة 
واتهامات لـ »الوفاق«
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سيلفي مع الله!

الرئيس الفليبيني، رودريغو دوتيرتي، على 
استعداد لتقديم استقالته إذا أثبت أحد 

»وجود الله« خالق الكون!

حمدي الحسيني

بثقة يحسد عليها تحدث الشاب الثالثيني، بلكنة أبناء صعيد مصر، عن لقاءاته المتكررة 
مع النبي محمد )ص(، وزيارات الرسول الدائمة له في بيته المتواضع، إلى جانب حديثه 
المستمر مع اهلل، وأشار في فيديو متداول عبر وسائل التواصل االجتماعي إلى أريكة 
كان يتكيء عليها قائاًل: اعتاد أن يجلس هنا بجواري، ونتبادل الحديث حول أحوال البالد 
والعباد كل ليلة، وها هي صورة سيلفي تجمعني مع النبي المصطفى لمَن يشكك فيما 

أقول!.
وببجاحة عرض الشاب صورة له مع شخص ذي لحية بيضاء، قريب الشبه إلى الممثل 
العالمي أنتوني كوين في فيلم عمر المختار، وزعم أنه النبي محمد خالل إحدى زيارته 
له في منزله المتواضع بصعيد مصر. ولمزيد من اإلثارة والتشويق، ادعى »كليم« اهلل 
الخالق مباشرة، بعضها يتعلق بمصير زعامات  الجديد نبوءات، وتبادل األحاديث مع 
سياسية، وبعضها اآلخر يرتبط بمستقبل المنطقة والصراع بين دولها، تشاور فيها مع 

اهلل وأدلى فيها بدلوه!.
على  بأنه  دوتيرتي،  رودريغو  الفليبيني،  الرئيس  يفاجئنا  بل  وحسب،  هذا  ليس 
استعداد لتقديم استقالته إذا أثبت أحد »وجود اهلل« خالق الكون!. دوتيرتي تطرق خالل 
كلمته في مدينة دافاو وسط البالد، إلى الخطيئة األصلية في المسيحية، متسائاًل: أين 

هو منطق وجود اإلله؟!.
بل تحدى قائاًل: »إذا كان هناك شخص واحد يستطيع إثبات أنه قادر على التحدث مع 

الرب ورؤيته من خالل صورة أو التقاط سيلفي معه، فإنني سأستقيل فورًا«.
الغريب أنها ليست المرة األولى التي يتحدث فيها الرئيس الفليبيني، بهذه الطريقة، 
بل سبق أن تجاوز حدوده، مما عرَّضه لحملة انتقادات الذعة حتى من أقرب حلفائه 
السياسيين، ووصفه أحد األساقفة الكاثوليك بـ »المريض نفسيًا«. ومن الفليبين في 
أقصى آسيا، إلى كينيا في شرق أفريقيا، نجد القسيسة لوسي ناتاشا، شابة ذات مالمح 
بأنها  اعترافها  لبقة، رغم  أفريقية جذابة، تنحدر من أسرة متواضعة، لكنها متحدثة 
ظلت تتلعثم في الكالم حتى سن العاشرة!، واآلن تعد مواعظها األكثر تأثيرًا في العديد 

من الدول األفريقية، ولها أتباع بالماليين في أغلب أنحاء القارة السمراء.
اعتادت ناتاشا في خطبها وفيديوهاتها، التي تمأل »يوتيوب«، الدعوة لحياة الزهد 
والتقشف، لكن ناتاشا المهووسة بالصور أثارت جداًل واسعًا بين أتباعها بعد أن اخترق 
حسابها بعض القراصنة وسرب صورًا تكشف جوانب خفية لحياة البذخ التي تعيشها، 
والسيارات الفارهة التي تقتنيها، والقصور الفخمة التي تمتلكها في أوروبا والواليات 

المتحدة.
المجموعات  بعض  تزال  ال  إذ  الخرافات،  بعض  من  تسلم  لم  مصر  أهرامات  حتى 
السياحية من أوروبا وروسيا والواليات المتحدة تفد إليها ليس للسياحة، لكن لـ»الحج 
والتقرب إلى اهلل«!، حيث يعتقد هؤالء بأن »مركز الكون موجود في منطقة أهرامات 
أرواحهم  وأن  سابقة،  حياة  لهم  أن  يظنون  كما  األعظم«.  اإلله  يوجد  حيث  الجيزة، 

انطلقت من تحت أقدام »أبو الهول«، لهذا يأتون، حيث كانوا قبل ميالدهم!.
وال تتوقف وسائل التواصل االجتماعي عن ضخ سيٍل من األحاديث والقصص ذات 
البعد الديني، أغلبها تختلط فيه الحقيقة باألسطورة، والكثير منها أقرب إلى الخزعبالت. 
أدى هذا إلى تنامي ظاهرة التدين الشكلي، كما واكبها انتشار سريع للجهل والخرافة 
والثقافة المزيقة، مع أن أغلب مجتمعاتنا العربية في أمس الحاجة إلى العلم والعمل 
واالجتهاد واالبتكارات الهادفة، حتى تتمكن من بناء واقع متوازن، بعيدًا عن هوس 
الشاب الصعيدي »كليم اهلل«، وجنوح الرئيس الفليبيني، وازدواجية القسيسة الكينية، 

وخرافة الباحثين عن الخلود تحت سفح األهرامات.
كل هذا يوفر من حيث ال ندري بيئة حاضنة للتطرف والتخلف، كما يساهم في ظهور 
إلى األمام  العالم ماضية  الوراء، بينما أمم  إلى  التي تعود بنا  الفتاوى الساذجة  دعاة 

بسرعة الصاروخ!.

تغيير مجرى البترول.. وابتسامة العاصمة

االزدحام على طول الطريق يقول إن املدينة 
تتنفس جيدا رغم الخدر الذي يصيب بعض 

شوارعها

أحالم المهدي

جغرافية القيمة الليبية
ونقص  ليبيا  جغرافية  فراغ  في  أتأمل  وأنا  أتشائم  ما  غالبًا 
كلمة  أقــرأ  أن  من  يمنعني  ال  هذا  ولكن  البشرية.  قيمتها 
ككثيرين  أضع  فال  كونتيو  جوزيبي  اإليطالي،  الوزراء  رئيس 
وقد  إيجابية.  وأراها  المؤامرة،  نظرية  عوينات  بصيرتي  على 
تكون  ال  أن  في  ليبيا  حقوق  احترام  ضرورة  على  فيها  شدّد 
اعترافه  بل  الدولية.  األطــراف  من  الضغوط  لمعاناة  رهينة 
يقود  الذي  المسار  على  مرافقتها  يجب  دولة  هي  ليبيا  بأن 
واالقتصادية  السياسية  الظروف  توفير  مع  الديمقراطية،  إلى 
واالجتماعية الالزمة، كي تتمكن من الصمود أمام وقع النظام 

الديمقراطي الدولي(.(
بعض الوطنيات أو االستقالالت المابعد استعمارية، ألجأتها 
أن  إلى  الجيوسياسية  بلدانها  ومعطيات  المادية  ظروفها 
تنخرط سياسيًا مكرهة في خمسينيات وستينيات القرن الـ 20 
في »جغرافية القيم« الغربية ـ األميركية، بما عُرف بسياقات 
الوهمية،  الراديكاليات  عن  بنفسها  وتنأى  الباردة،  الحرب 
وبالنظر إلى مصالحها قّللت من محورية قيم التاريخ والثقافة 
والجغرافيا، التي كانت ستفرض عليها عالقة أوثق مع جوارها 
تبرر  التي  القيم  جغرافية  لصالح  وذلك  واألفريقي،  العربي 

التوجه نحو شمال المتوسط حتى عبر األطلسي.
جحيدر  عمار  الليبي  التاريخ  في  المرموق  الباحث  يالمس 
استقاللية الدبلوماسية الخارجية الليبية بمعطيات مقارنة بما 
القرن  القرمانلي  العهد  في  الحديثة  ليبيا  نشأة  عليه:  أطلق 
ـ   1951 الملكي  العهد  في  المعاصرة  ليبيا  ونشأة   ،18 الـ 
1969 . فالنشأة األولى سبقتها مقدّماتها بالوحدة الجغرافية 
الترابية في العهد العثماني األوّل، وماصاحبها من االستقالل 
السياسي نسبيًا عن مركز الدولة العثمانية فيما عُرف بنظام 
البايات الموصوف بـ »الجمهورية العسكرية«. والنشأة الثانية، 
وسابقتاها اللتين ترجع جذورهما إلى »الجمهورية الطرابلسية« 
1918 في الغرب الليبي و«إمارة برقة« في الشرق. وقد تحققت 
لليبيا في كال السابقتين، شخصيتها السياسية المستقلة التي 
الدولية  بعالقاتها  تجلياتها  أبرز  األولى  السابقة  في  تمثلت 
عليها  ومايترتب  المعاهدات،  وعقد  السفراء،  بإيفاد  المباشرة 
الـ  القرن  الثاني  العثماني  العهد  في  االستقاللية  لتغيب هذه 
19 لعودة السلطة المركزية، فلم يبقَ إليالة طرابلس سوى 
وكالئها التجاريين ـ وهم المقابل اللغوي للقناصل ـ في تونس 
اإليطالي،  االحتالل  فترة  تلتها  ثم  وإزمير.  واستانبول،  ومصر 

وبعده اإلدارة البريطانية في الشمال والفرنسية في الجنوب .
التي  استعمارية:  المابعد  الوطنيات  أحد  الليبية،  الملكية 
قفزت وهي تتوخى استقالليتها على رهانات السياسة الداخلية، 
المنظومة  من  لها  أوكلت  بأدوار  إقليمية  مشروعية  مكتسبة 

الحقبة  في  الداخلية  السياسة  هشاشة  رغم  الغربية.  الدولية 
الزمنية 1951 ـ 1969 التي شغلتها في التاريخ الدولة الليبية 
وتجميد  الدستور،  في  ثغرات  معالمها:  أبرز  والتي  المستقلة، 
والتزييف  الوطنية،  األحزاب  بمنع  وإفقارها  السياسية  الحياة 
الشباب  لتطّلعات  استجابتها  وعــدم  لالنتخابات،  المتكرر 
فيهم من  يؤثر  عما  بديلة  في سياسة  إدماجهم  في  والفشل 
المحيط العربي المتوتر بالديماغوجيات الشعبوية، والخضوع 
واتفاقياتها  اختيارتها  على  بالتشويش  العربية،  للراديكاليات 
مع القوة الغربية الداعمة الستقرارها وأمنها وابتزاز انخراطها 
زعامات  قادته  ثوري  تكتل عربي  الغرب من  قيم  في جغرافية 
به  تعصف  بدأت  مسيّس  ثالثي  عالم  بمحور  التأم  شعبوية، 
اإليجابي  الحياد  شعارات  إطالقه  رغم  واإلنحيازات،  اإلكراهات 

المتوهّمة.
هذا األمر الذي جعل الملكية الليبية من األنظمة المجاورة 
لظروفها،  اختارت  التي  تلك  للمزايدة.  مطمعًا  إقليميا،  لها 
من  الشابة،  السياسية  نخبها  ومطامح  رغبات  مع  وتماهيًا 
ملكياتها،  على  تنقلب عسكريَا  أن  الصاعدة  الوسطى  الطبقة 
فتكون األنظمة المحافظة، في مرمى تهجماتها وغوغائياتها 
وصمت  بل  بالرجعية،  الراديكالية  خطاباتها  في  فوصفتها 
والتبعية  بالخيانة  والمتريثة  المعتدلة  السياسية  توجهاتها 

والعمالة للغرب اإلمبريالي.
 1957 رغم ذلك حاولت مذكرات رئيس الحكومة الثانية 54ـ 
مصطفى بن حليم أن تقدّم صورة ما عن نجاعة الدبلوماسية 
الليبية، وسياستها الخارجية على األقل في قضيتين إقليميتين: 
أزمة قنال السويس 1956، ودعم استقالل الجزائر الذي تمّ في 
عام 1962، في حقبته الوزارية التي تميّزت سياستها الخارجية 
في مسائل أخرى بقبول القوى الدولية، التي أخدت على عاتقها 
مهمة السلم العالمي، وحق تقرير المصير للشعوب في حقبة 

مابعد االستعمار.
كتابه  فصول  من  المطوية«  »الورقات  أيضًا  بلورت  كما 
القيم  جغرافية  في  بالتموضع  أعنيه  فيما  العفوية  البرغماتية 
بتوّجهات السياسة الخارجية الليبية، حيث استُفيد بحنكة من 
قيمة الجغرافيا لتفعيلها سياسة تهدف إلى التوفيق بين الحس 
الجغرافي السليم وبين معطيات المكان وفيما بعد بزوغ طاقة 
الدولة  ليبيا بمظهر  الثروة إلظهار  ، بتوظيف إمكانات  النفط 
الوازنة في المجال اإلقليمي الذي بدأت تبهظه إرباكات التاريخ 
وراديكالياته،  التاريخ  من  كانت  فالمعاكسة  الجغرافيا.  في 
الذي استبدّت به أوهام القوميات العروبية، من القاهرة التي 
كما كتب المفكر الجغرافي المصري جمال حمدان لم تنقذها 
المتمثلة  المزمنة  مشكلتها  من  وجغرافيتها  مكانها،  عبقرية 

في حاكمها ميراثها من زمن الفراعنة الذي تفشل جيوشه غالبًا 
بعدم الدراية باشتراطات الجغرافيا.

المبدأ العام للسياسات يتنافى ووجود دولة ديمقراطية في 
العالم التنظم عالقة متبادلة بين السياسة الخارجية والسياسة 
مقولته  في  كيسنجر  هنري  إليه  ماذهب  يخالف  بما  الداخلية، 
بل  خارجية  سياسة  لها  ليست  بأن  إسرائيل  عن  المشهورة 
إلى  تغيّر  ربما  الليبية  النجاعة  ولكن  داخلية فحسب.  سياسة 
والعالقات  السياسة  علم  في  المستقرة  الحقيقة  في  ما  حدّ 
الدولية، والتي تقول أن السياسة الخارجية للدولة هي انعكاس 

ووجه آخر لسياستها الداخلية.
كانت  مهما  الخارجية  بالسياسات  يتعّلق  آنفًا  طرحناه  ما 
محدودية تأثيرها مقارنة بحجم البلد وعدد السكان، والتطور 
مثلتها  أنظمة  يجاوزنا  ما  وهو  للشعب؛  والثقافي  المعرفي 
بعد  وفيما  الثورية  كالجمهورية  العربية  الدكتاتوريات 
بدون  أدوارًا  لعبت  العراقية،  والبعثية  الليبية،  الجماهيرية 
والدولية  اإلقليمية،  اأُلطر  في  خارجية  وال  الداخلية  سياسات 

نهاياتها الدراماتيكية حكمت عليها.
والمتفائلين  المتشائمين  ذهن  في  يتبادر  الذي  لسؤال 
على  نفسها  تساعد  ألن  تؤهلها  قيمة  لليبيا  مازالت  هل  هو: 

الديمقراطية؟!
وإمارات نفطية عربية تلعب اليوم نخبتها الحاكمة المنعزلة 
اإلقليمية،  السياسة  في  أدورُا  له،  الحضور  الذي  شعبها  عن 
رهط  بمستقبل  والــضــارة  العقيمة  نتائجها  تظهر  بــدأت 
المال  بضخ  السلبية  تداعياتها  وظهرت  وإماراتها،  ساكنيها 
المفسد إلى جانب مؤثرات قوى إقليمية ودولية أخرى على ما 
عُرف ببلدان الربيع العربي وثوراتها وأبرزها ليبيا التي تعصف 
إمكانياتها  رغم  تحيلها  التي  االنقسامية   2012 عام  منذ  بها 
االقتصادية والجيوسياسية إلى نفق البالد الفاشلة، ومخاطرها 
الملكية  الحقبة  حققت  التي  الدولة،  مقوّمات  تتهدّد  التي 
مالمحها بالتوافقات المجتمعية، بدل السياسية، وتمرير فيما 
بعد الريع النفطي في مشروع دولة، حّقق أهدافة األساسية في 

األمن، والتنمية في أدنى شروطها.
والمتفائلين  المتشائمين  ذهن  في  يتبادر  الذي  السؤال 
على  نفسها  تساعد  ألن  تؤهلها  قيمة  لليبيا  مازالت  هل  هو: 
الديمقراطية؟!. ليس في القيم التي لم تعد لها جغرافيا قيم، 
كما بينّ دومينيك مويسي في مقاله االنقسام عبر األطلسي 
المنقسمة  الليبية ذاتها  الجغرافيا  القيم. بل  وتفكك جغرافية 
والمفتتة. التي لم تعد لها قيمة الخصائص الجوهرية لجغرافيا 

وطن.

امللكية الليبية، أحد الوطنيات املابعد استعمارية: التي قفزت وهي تتوخى استقالليتها على رهانات السياسة 
الداخلية

حاولت مذكرات رئيس الحكومة الثانية 54 ـ1957 مصطفى بن حليم أن تقّدم صورة ما عن نجاعة الدبلوماسية 
الليبية

نورالدين خليفة النمر

منصور رشيد الكيخيا شيخ قضايا االختفاء القسري

مصيدة ندوة الفكر الثوري )9(
صفوة  القذافي  دعا   1970  /5  /6 بتاريخ 
الشعب الليبي من مفكرين ومثقفين وكتاب 
وهم  وحزبيين-  وسياسيين  وإعالميين 
األهم–إلى ندوة موسعة أسماها ندوة الفكر 
الثوري. أقيمت الندوة في طرابلس وجعلها 
مفتوحة، متاحة للجميع، غير مقيدة بسقف أو 
زمن، بل كانت كافة المواضيع التي تخص 
الفكر الثوري ووعاءه مفتوحة ومتاحة للجميع.

أنها  رأت  التي  الفئات  كل  تسابقت  لقد 
المطروحة،  المواضيع  خوض  على  قــادرة 
حركة  بقايا  لياله:  على  يغنى  كل  وكــان 
القوميين العرب، من مجموعة 106، وبقايا 
حزب البعث العربي االشتراكي، والغريب هنا 
أن الجميع يتحدث عن حزب البعث دون أن 
حزب  هو  هل  منه:  حزب  أي  هوية  يحددوا 
البعث للقطر العراقي؟ أو حزب البعث للقطر 
الحاضرين،  من  أيا  أن  أحسب  وال  السوري؟ 
االختالف  يعرفون  كانوا  قلة،  باستثناء 
العربي  البعث  حــزب  جعل  ــذي  ال الدقيق 
االشتراكي ينقسم على نفسه، وهو الذي رفع 
شعار الوحدة والحرية واالشتراكية. فإذا كان 
الوطن  توحيد  إلى  يهدف  وحدويا  الحزب 
األجدر  كان  واحدة  قومية  دولة  في  العربي 
اللذين  القطرين  في  الحزب  يوحد  أن  به 
السياسي  الديني  التيار  عن  أما  يحكمهما. 
فقد كان في ذلك الوقت محصورا في جماعة 
األخوان المسلمين وحزب التحرير اإلسالمي، 
المعروفة  اإلسالمية  التنظيمات  باقي  أما 
حتى  تظهر  ولم  متواجدة،  تكن  لم  اليوم 
في  السياسية  الساحات  على  الوقت  ذلك 

الوطن العربي واإلسالمي.
الفطري  بالذكاء  مبهورا  دائما  كنت  لقد 
يتعرف  أن  أراد  فلقد  الــقــذافــي،  لمعمر 
والثقافي  والفكري  السياسي  الطيف  على 
رصدته  لقد  الليبي،  المجتمع  لمكونات 
وهو في منصة الندوة، وهو يسمح للجميع 
أمامه  وكانت  يريدون،  عما  يتحدثوا  أن 
حافظة أوراق لم يكن يدون فيها ما يتحدث 
أسماءهم  يدون  كان  بل  المشاركون،  عنه 
انتماءاتهم  على  مالحظات  ويضع  فقط، 
الحزبية، من خالل مشاركاتهم في الندوة – 
الفكرية واأليديولوجية- كان يتعرف عليهم 
السياسية،  انتماءاته  حسب  كال  ويصنفهم 

كان البعثي واضحا وكذلك اإلقليمي الضيق، 
الذين  وحتى  والشيوعيون  واليساريون 
ينتمون إلى التيار اإلسالمي »الذين يريدون 

تقويم اعوجاج القذافي بحد السيف«.
لقد برزوا في ندوة الفكر الثوري. في هذه 
المحيشي  القذافي عمر  الندوة سلط معمر 
على جميع المشاركين، وفتح معهم حوارات 
جانبية أثرت ما كان يريده القذافي وسهلت 
التعرف عليهم، ولعل المشادة الحوارية التي 
التي  والمحيشي  النيهوم  بين صادق  دارت 
المحيشي  متهما  النيهوم  قول  أبرزها  كان 
غير  العربية  اللغة  تكون  أن  »إما  بالجهل: 
أنا  قادرة على حمل معانيها، وإما أن أكون 
غير قادر عن التعبير عن نفسي«. والمحيشي 
عدوانيا  للجميع،  مستفزا  الوقت  طول  كان 
في  ليبيا  غــادر  أن  وبعد  سبب.  دون  من 
أغسطس 1975 هاربا من بعد فشل محاولته 
االنقالبية على القذافي لم يحترمه أحد من 
الليبيين الذين كانوا على خالف مع القذافي 
ونظامه. لقد تعمد القذافي بذكائه الحاد أن 
يحرق عمر المحيشي سياسيا في ندوة الفكر 
تكليفه  خالل  من  وبامتياز،  وأيضا،  الثوري، 

بأن يكون النائب العام العسكري.
في  الفترة  تلك  في  كان  الكيخيا  منصور 
الندوة،  هذه  جلسات  وقائع  يتابع  طرابلس 
المعرفي،  األلغام  يدرك حقل  لم  أيضا  وهو 
للمشاركين  القذافي  معمر  نصبه  الــذي 
قيادة  مجلس  يطالبون  الذين  الندوة،  في 
ليبيا  في  الحكم  منصة  بمغادرة  الثورة 
والرجوع إلى ثكناتهم وتسليم السلطة إلى 
بالدستور،  ينادون  كانوا  الذين  للمدنيين 
صناديق  طريق  عن  الديمقراطية  وتحقيق 
البرلمانية.  الحياة  إلى  والعودة  االنتخابات، 
هذه الرؤية بهذه األفكار لم تكن أبدا واردة 

عند القذافي منذ ذلك الوقت.
قضايا  يتولى  كان  طرابلس  في  منصور 
عسكريين  من  الموقوفين  عن  الــدفــاع 
ومدنيين أيام المحاكم المدنية والعسكرية، 
عندما  المحيشي  عمر  بالنقيب  احتك  ولقد 
كان المدعي العسكري العام، أمام المحكمة 
الكيخيا  منصور  فهم  حينها  العسكرية. 
وهي  الليبية،  للثورة  المستقبلية  الرؤية 
ليس ثمة أمل في تسليم السلطة للمدنيين 

تحت أي مسمى، ولكن تظل أمامه مشكلة 
على  وتعرف  بعثي  فهو  الحزبي.  انتمائه 
خالل  من  الوطن،  يديرون  الذين  العسكر 
المختلفة،  المحاكم  في  للمتهمين  تمثيله 
لوزارة  وكيال  كان  عندما  الحق  وقت  في  أو 
كان  أنه  واألهــم  لها،  وزيــرا  ثم  الخارجية، 
انتبه  هنا  المتحدة.  األمم  في  لليبيا  ممثال 
يكون  أن  تعني  ومــاذا  موقعة  أهمية  إلى 

المسئول رجل دولة، أو رجال أمميا.
كل  الفطري،  بذكائه  استوعب  القذافي 
خالل  مــن  واإلســالمــي  السياسي  الطيف 
يحلم  يكن  لم  الثوري.  الفكر  ندوة  جلسات 
أبدا أنه سيتوصل إلى هذه المعلومات لو لم 
يخترع هذه الندوة، التي مهدت له أن يعرف، 
ينفرد بهؤالء كلهم ويلغيهم ويرميهم  ثم 

في السجون.
على  الثورة  قيادة  مجلس  أعضاء  اتفق 
 1973 أن يتركوا الحكم للمدنيين في عام 
ويدعوا إلى انتخابات عامة، ويستفتى الشعب 
على الدستور، هكذا اتفقوا؛ وكلف المجلس 
على  ذلك  بإعالن  القذافي  معمر  العقيد 
الشعب واختاروا مدينة زوارة لتكون المكان 
القذافي تخلي العسكر عن  الذي يعلن منه 
ثكناتهم. ولكن بدال  إلى  والرجوع  السلطة 
الثورة  أطلق  ذلك،  القذافي  يعلن  أن  من 
في  تمثلت  الخمس.  نقاطها  في  الشعبية 
واإلدارية، ممهدا  والشعبية  الثقافية  الثورة 
وإطالق  نفسه،  الثورة  قيادة  مجلس  إللغاء 
ما عرف الحقا بالثورة الشعبية إلدارة البالد 
لها،  وموجها  للثورة  قائدا  القذافي  ويكون 
بداية  هذه  وكانت   1973 سنة  ذلك  حدث 

المأساة في ليبيا.
قام معمر القذافي في البداية بزج جميع 
الثوري  الفكر  ندوة  في  عليهم  تعرف  من 
له قيود لدى جهازي  وأيضا جميع من كان 
في  العامة  والمخابرات  العامة  المباحث 
كانوا  الذيم  وحتى  والمعتقالت،  السجون، 
مثل  القذافي،  نظام  المناشير ضد  يوزعون 
أحمد يوسف بورحيل، وعبد المولى دغمان. 
فكانوا  والمعتقلين  المساجين  بقية  أما 
الماركسيون  منهم  عدة  تيارات  يمثلون 
أمثال الدكتور محمد المفتي، ثم سجن في 
العاطي  الزول وعبد  المبروك  السنة نفسها 

المختار،  البرعصي، وعمر  الغني خنفر  وعبد 
قام  ثم  وغيرهم  الفرجاني،  الحزر  وجمعة 
عمر  انقالب  في  مشاركا  كان  من  بسجن 
ابريل   7 طلبة  ثم   ،  1975 سنة  المحيشي 
المسماري*،  ــس  إدري 1976منهم  سنة 
وإدريس لياس، وإدريس الطيب* وخالد عمر 
الترجمان وماهر بوشريده، ونوري الماقني، 
جربوع،  وبشير  الجريدي،  السالم  وعبد 
انديشه،وجابر  اهلل  وفتح  الفار،  ومصطفى 
عطية  الحشاني،  السالم  وعبد  العبيدي 
ذكرت  ولقد  كثيرون،  وغيرهم  السرواخي.. 
هؤالء فقط ألنني كنت مسجونا معهم في 
سجن الكويفيه ببنغازي، وبالطبع كان هناك 

كثيرون منهم مسجونين بطرابلس.
خصومه  من  القذافي  تخلص  أن  بعد 
 23 منهم  ــاإلعــدام،  ب أو  بالسجن  كلهم 
المحيشي  عمر  المرحوم  حركة  من  ضابطا 
دبوب،  عمر  المرحوم  وأيضا  االنقالبية، 
في  انطلق  ســعــود،  بــن  الطيب  ومحمد 
من  بدءا  الثالثة  العالمية  نظريته  تأسيس 
العناصر المحركة للتاريخ والدين والقومية، 
 2 في  أعلنها  التي  الشعب  بسلطة  انتهاء 
مجلس  سلطة  بذلك  منهيا   1977 مارس 
قيادة الثورة، معلنا أن القرآن شريعة المجتع، 
منهيا بذلك أي مشروع للدستور. ومع ذلك 
العسكرية،  وال  المدنية  المحاكم  يلغ  لم 
ولم يحكم بشرع اهلل كما أعلم، وإنما اتخذ 
»القرآن شريعة المجتمع« حجة أجمع عليها 
تم  وبالتالي  لهم،  دائم  كدستور  الليبيون 
إلغاء الشعب الليبي كله، واختصر الوطن كله 
في شخصه، وسخر له زبائنه يديرون البالد 

إداريا وهو، دون سواه، مرجعيتهم.
الخارج،  آثر أن يبقى في  الكيخيا،  منصور 
الشمولي،  القذافي  لنظام  معارضته  ويعلن 
السياسي  الصراع  بداية  كانت  هنا  ومن 
بين منصور ومعمر فانتهت بخطف القذافي 
له ليلة 11 ديسمبر في القاهرة ونقله إلى 
رجل  أخطر  حياة  على  الستار  مسدال  ليبيا، 

على نظامه وحكمه االستبدادي.
وإدريس  المسماري  إدريس  ان  الواقع   *
الطيب لم يكونا طالبيين جامعيين، واعتقال، 
سنة  من  األخير  السبوع  في  آخرين،  مع 

1978. )المحرر(.

 منصور في طرابلس كان يتولى قضايا الدفاع عن املوقوفني من عسكريني 
ومدنيني أيام املحاكم املدنية والعسكرية

 منصور الكيخيا، آثر أن يبقى في الخارج، ويعلن معارضته لنظام القذافي 
الشمولي، ومن هنا كانت بداية الصراع السياسي بينهما

الجضران يهاجم الموانيء والحقول النفطية، إنه يسيطر على قوت الليبيين، الجيش الوطني 
تقسيم  شبح  المعادلة،  من  يخرج  اهلل  صنع  للشرق،  بها  يحتفظ  حفتر  المشير  يستعيدها، 
البالد يلوح في األفق، إنها مؤامرة غربية محضة، الليبيون في شرق البالد هم السبب، ليبيّو 
الغرب هم من نّفذ المؤامرة، إيطاليا تعود إلى الحلم الليبي القديم، أميركا هي من يُخِرج 

هذا العمل ويتحكم بالجميع.
التخوين  تفيد  تعبيرات  من  دائما  الليبية  القريحة  به  تدعمها  وما  العبارات  هذه  بمثل 
يتعاطى  الوالدة  منذ  بألسنتنا  الملتصقة  المفردات  بعض  مع  المختلف،  لآلخر  والتهميش 
الجميع السياسة، ويتحوّل الليبي البسيط إلى خبير اقتصادي ومالي ال يُشقّ له غبار، وفي 
خضم كل ذلك أيضا كانت زيارتي األولى لطرابلس قبل أيام بعد مرور ما يزيد عن سنتين 
في أطول فترة أبتعد فيها عن عاصمة البالد حتى وأنا أعيش على بعد عشرات الكيلومترات 

فقط منها.
كنت على طول الطريق الواصل بين طرابلس والجبل أراوح مع األمل بين المدّ والجزر، 
فالطقس المتململ تحت أشعة شمس يوليو الحارقة لم يمسّني بسوء وأنا الليبية المدللة 
في سيارة يحولها البترول إلى ركٍن بارد ال يعبأ بحرارة شمس القارة، ثم إن عودة الحياة إلى 
ركام  عنّي  يحجب  لم  الرسمية  األناقة  فيها  التي الحت  البوابات  انتشار  مع  العزيزية  طريق 
المطار ودخان الطائرات الذي هاجم ذاكرتي فورا، وعلى طول الطريق تساءلت عن الشوارع 
واألعالم التي تشاركت األلوان الباهتة، ولماذا هي آخر اهتماماتنا رغم إنها بداية كل شيء، 
أن تستمر،  أحب  لم  الفوضى  الذي كان مجرد حالة من  الجدران  استمرار كالم  وعن جدوى 
ساعات  للوقت  أن  أشعر  غيرها  دون  طرابلس  وفي  سريعا  النهار  مرّ  والبيت  الطريق  وبين 
إضافية يجب أن نعيشها في كل الظروف، وبالنظر إلى الفترة التي غبت فيها عن البالد فقد 
أدرى  وهي  المكان  في  تعيش  لكنها  الريبة،  ببعض  المساء  في  بالخروج  أختي  رغبة  قابلت 

منّي على كل حال.
االزدحام على طول الطريق يقول إن المدينة تتنفس جيدا رغم الخدر الذي يصيب بعض 
التي  الضوء  هالة  أنعشتني  وقد  »الزحمة«،  أكره  ال  أني  أكتشف  األولى  وللمرة  شوارعها، 
البحر«،  »استاحشت  تقول  إليها وهي  تنظر  ابنتي  وكانت  واألرض  السماء  بين  كانت تصل 
مما  بكثير  أكبر  عدد  مع  العشب  وافترشنا  السيارة  غادرنا  عندما  البحر  عن  كثيرا  نبتعد  ولم 
تصورت من الناس، من الليبيين الذين لم يجعلهم سعر الخبز يتوقفون عن استنشاق الحياة 
الكهرباء  بانقطاع  به  يتشبثون  الذي  األمل  ينقطع خيط  ولم  المتوسط،  رئتَي  مباشرة من 
الليل، بل  النهار يلزمون بيوتهم في  الوقوف طويال في طوابير  عن بيوتهم، ولم يجعلهم 

خرجوا للمشاركة في مهرجان الحياة واألمل، فالعواصم تموت إذا خافت ونامت باكرا.
كان هذا البساط األخضر الشاسع »ليبيا« صغيرة، رأيت فيه كل الوجوه والهيئات المألوفة 
في شوارعنا، واستمتعت بالتناقض اللذيذ بين الموسيقى الصاخبة التي تمأل المكان وبين 
بعض الوجوه التي تالشت خلف نقاٍب أو لحية كثيفة، ثمة أيضا شيء من جمال يؤّطر صورة 
جمعت بين أم لم تفرّط في الوشم الذي يزين جبينها وابنها العشريني الذي يرتدي سلسلة 
كبيرة قد تليق باألم أكثر، وأيضا بين أب أكمل أناقة الفرملة الفخمة التي يرتديها بحقيبة 
من »لويس فوتون« تدّلت من كتف ابنته، أما الضوء األزرق واألحمر الذي ينبض أعلى عدد 
من السيارات القريبة من المكان فهو ما يترجم بقاء الناس فيه حتى ساعات الصباح األولى.
الذين يتقافزون حول مصدر الموسيقى يقولون بأجسادهم الصغيرة حكمتهم  واألطفال 
واألشرار  أيضا،  يرقصون  ال  واألشرار  يغنّون«،  ال  فاألشرار  الموسيقى  حيث  »ابقَ  األزلية 
يوما،  ينضب  قد  الذي  الثقيل  األسود  السائل  من  ِبركة  مجرد  ليبيا  أن  يرون  من  وحدهم 

وتختفي لعنته لألبد.

محمد المهدي الفرجاني
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)تصورى باهلل ياحبيبتى الخرطوم
ياخيمة من الهوى والشعر والنجوم

لو أقبل الجنون
تصورى باهلل مايكون(

سيد أحمد الحردلو
فى   1971 يوليو   19 االثنين  يوم  ذلك  كان 
ظهيرة الخرطوم تحركت المدرعات وسرايا الجيش 
وأمامها هاشم العطا ورفاقه من التنظيم اليسارى 
فى القوات المسلحة نحو القصر الجمهورى الواقع 
جعفر  واعتقلت  الجامعه  وقرب  النيل  شارع  على 
النميرى وأعضاء القيادة ووضعتهم فى قبو القصر 

وأغلقت دونهم األبواب .
ثم أعلن من اإلذاعة في أم درمان ليال اإلطاحة 
بمايو وأنصاره وكان الشريكان اآلخران وهما بابكر 
لندن  فى  بعيدا  اهلل  حمدنا  وفــاروق  عثمان  النور 
وهتف اليسار عند ضفتى األبيض واألزرق وارتفعت 
محاولة  وتقدمت  الشوارع  فى  الحمراء  الرايات 
التمرد على نظام مايو وتردد فى األنباء أن الحزب 

الشيوعى السودانى وراء المحاولة.
رغم  هناك  أخوتنا  رأي  على  األمور  تكركبت  ثم 
وصحبه  النميرى  في  والشماتة  االبتهاج  مظاهر 
من الذين اتهموا بأنهم موالون للشيوعية عندما 
وصلوا للسلطة صباح 25 مايو 1969 وأسقطوا أبا 
ووضعوه  األزهرى  إسماعيل  السوداني  االستقالل 
كان  أانه  إلى  حينها  وأشير  وفاته  إلى  السجن  فى 

مجرد مدرس فحسب!.
أذكر أننى في الليلة التالية للكركبة السودانية 
بعيني  ورأيــت  بنغازى  فى  الحقيقة  دار  فى  كنت 
الليبى  يعنى  الشاعر)اللودانى  ــرور  وس ابتهاج 
التقينا  عندما  بالحدث  الفيتورى  محمد  السودانى( 

وقد رثى الحقا عبدالخالق محجوب بمرثية ممتازة.
في  بها  اتهم  لكنه  شيوعيا،  الفيتورى  يكن  لم 
واللون  بالزنوج  اهتمامه  كان  ماضيات.  سنوات 
األسود وعشق أفريقيا أكثر من أي شيء آخر إضافة 
معاصريه  مع  والفكرية  الشعرية  صراعاته  إلى 

عبدالوهاب البياتى ونزار قبانى وغيرهما.
الزمن  من  أيام  أربعة  سوى  المحاولة  تدم  لم 
يتفسح  وظل  نجح  أنه  يعتقد  العطا  هاشم  وكان 
على كورنيش النيل فى تلك الليالي األربعة بعفوية 
الدولية  الحسابات  أن  غير  مشددة،  حراسة  ودون 
واإلقليمية عاكست الرفاق وهبت ضدهم بقوة مثل 

رياح السموم فى السودان.
في  وحــذر  ليبيا  فى  تحفز  مــداه:  األمــر  بلغ  ثم 
القاهرة التي أرسل رئيسها السادات أحمد حمروش 
وعادا  الخرطوم  في  الوضع  لمراقبة  حمزة  وأحمد 

بتقرير مفصل عنه.
اتحاد  قيام  أعلنت  وليبيا  وسوريا  مصر  كانت 
قصر  في  واألسد  والسادات  القذافي  وقعه  بينها 
مناقشات  بعد   1971 أبريل  في  ببنغازى  الضيافة 
اتخاذ  في  الــدول  هذه  وشرعت  وساخنة  عاصفة 
استفتاء  في  ورئاسته  االتحاد  بشأن  االستعدادات 
عام لشعوبها ينجز في أول سبتمبر من العام نفسه.

استبعدت الخرطوم أو ابتعدت بنفسها عما حدث 
وكانت فيما سبق الثالثة مع مصر وليبيا فى ميثاق 
طرابلس الذي وقعه عبدالناصر والقذافي والنميرى 
فى 25 ديسمبر 1969 ويومها أيضا كان عبدالناصر 
زوجته  على  القذافي  قران  عقد  شاهدي  والنميري 
وردي  محمد  غنى  وقد  خالد.  نورى  فتحية  األولى 
العربية  لألمة  كبيرا  نصرا  واعتبره  اللقاء  هذا  عن 
وياسر  ناصر  لقاء  يردد  جلده الحقا! ظل  وسيتبدل 
أن  ونسي  سودانية  إيقاعات  عبر  ونميري  وقذافي 
أبوعمار كان خارج اللعبة ولم يحضر إلى طرابلس 
الحماس  لكنه  الميثاق،  ذلك  فى  طرفا  يكن  ولم 

الذي اليتوقف.
تحفظات  لديهم  كانت  وفــاروق  وبابكر  العطا 
رافضة لمشروع الوحدة منذ البداية وكانوا يرونها 
مناسبة وفقا لظروف السودان وأزماته وخصوصيته 
تفاصيل  من  ذلك  وغير  وجنوبه  بإثنيته  المتعلقة 
من  إخراجهم  أو  خروجهم  إلى  األمــر  وصل  وقد 
مجلس الثورة السوداني فى نوفمبر 1970 وبدأت 
صوت  مجرد  بأنهم  نحوهم  توجه  هنا  االتهامات 
أحزاب  أعرق  من  وهو  السوداني  الشيوعي  للحزب 
 1947 العربى منذ تأسيسه عام  العالم  اليسار فى 
فيما ضرب السادات أيضا ضربته الالزبة في مايو 
1971 مهددا بفرم خصومه الذين وقفوا أيضا ضد 
مشروع الوحدة علي صبري وبقية مراكز القوى على 
حد تعبيره الذين أودعهم غير مأسوف عليهم في 
الثالث  الدول  وقفت  المجمل  وفي  القلعة.  سجن 
العطا ومحاولته موقفا سلبيا  من موضوعة هاشم 

وبدأت في التحرك للقضاء عليه.
كانت األمور في الخرطوم تدعو لالسترخاء ولم 
تكن هناك قبضة أمنية تحرس إنجاز العطا ورفاقه 

بالصورة المطلوبة هتافات وأغان وأناشيد وأعالم 
الشيوعي  الحزب  لزعماء  ولقاءات  وظهور  حمراء 
من  فر  الذي  محجوب  عبدالخالق  مقدمتهم  وفى 
النميري  أجهزة  أكثر من شهر وظلت  منذ  السجن 
في  أقدامه  تحت  وكان  تجده  أن  دون  عنه  تبحث 
قيام  الجمهوري مختفيا حتى  القصر  إحدى حجرات 
االنقالب بحماية آمر الحرس الجمهوري المحسوب 

على الشيوعيين.
عاديا  يوما  يكن  لم  يوليو   22 الخميس  يوم 
فوق األجواء الليبية. اعترضت طائرات مقاتلة ليبية 
يقودها آمر السالح الجوي طائرة ركاب عادية قادمة 
في  أيضا  الوقت  كان  بنغازى.  فضاء  في  لندن  من 
الظهيرة وكانت تسير نحو الخرطوم وأجبرتها على 
وفاروق  بابكر  متنها  على  كان  بنينا.  في  الهبوط 
الطائرة  من  إنزالهما  تم  االنقالب.  في  الشريكان 
الذي  النميري  إلى  القاهرة  فى  توقف  بعد  وسلما 
بهجوم  اليوم  ذلك  في  تخدمه  أن  الظروف  شاءت 
وتمكن  له  الموالين  المظالت  سالح  من  رفاقه 
التقى  وصدفة  القصر  أسوار  من  القفز  من  ورفاقه 
الفنان سيد خليفة. وازيكم انا لى زمان ماشفتكم. 
الذي نقله إلى مكان آخر. قاد منه عمليات القضاء 
وحدث  والــرفــاق  ــوة  األخ انقالب  االنــقــالب.  على 
الطائرة  فيها  أنزلت  التي  اللحظة  نفس  في  أيضا 
طائرة  األحمر  البحر  في  سقطت  أن  البريطانية 
وفدا  جوفها  في  تحمل  بغداد  من  قادمة  عراقية 
كبيرا للتهنئة من البعث باالنتصار ولم يعرف أحدا 
بين  الغريب  التزامن  إجابة عن هذا  أية  اآلن  حتى 
وأن  الهبوط  على  والمجبرة  الساقطة  الطائرتين 
العملية برمتها كانت تصفية أم تهنئة لم تتحقق 
لتصفية  األحمر كان فرصة مواتية  االنقالب  وكأن 

جيوب الخصوم والرفاق على ضفتي دجلة والنيل
واختلط الدم بالنيل وصار أحمر اللون وليس أزرق 
أو أبيض فقط. اعتقاالت بالجملة وإعدامات طالت 
معسكر  في  ميدانية  ومحاكم  المشاركين  أغلب 
الشجرة وسجون وكان فى المقدمة هاشم وبابكر 
وفاروق ثم عبدالخالق محجوب والشفيع أحمد الشيخ 
وجون قرنق وتولى المحاكمات النميرى بنفسه مع 

كثير من معاونيه.
المطرب  أيضا  المعتقلين  مقدمة  فى  كان  ثم 
محمد وردي وآخرون ممن طالتهم التهم الشيوعية 
تصفية  في  كبيرا  دورا  الكيدية  التقارير  ولعبت 

الحسابات في العاصمة المثلثة وضواحيها.
األجهزة  ظلت  األربعة  األيام  خالل  بنغازي  في 
الشيباني  ومصطفى  الفيتورى  محمد  تترصد 
وأبوالقاسم بن دادو الذي كان في القاهرة وخليل 
األزهري المعلم الفلسطيني بتهمة الشيوعية كما 
لو أن لهم عالقة بما حدث هناك في الخرطوم إلى 

أن هدأت األوضاع بالكامل.
الشاعر  الفيتوري  محمد  صار  األمور،  تبدلت  ثم 
وردى  محمد  وغنى  الخارج  في  سفاراتنا  رجال  من 
وأصبحت  الفيتورى  نظم  من  الصبح  أصبح  عندنا 
عنوانا أو الزمة إلطالق سراح المساجين فى 2 مارس 
لم  العالم  وربما  والليبيون  األعوام  ومضت   1988
يقفوا بعد على الحقيقة أو اللعبة الدولية التي شارك 
فيها القذافي ذلك اليوم. ذلك العام حتى اآلن. هل 
هي لعبة. هل هي دور. هل هو قدر. هل هو سذاجة 
من العطا ومن وراءه وكانوا مضحوكا عليهم. هل 

هو شيء آخر.
وفي تلك األيام تحديدا السبت 17 يوليو 1971 
سيعرفها  التي  الصخيرات  فى  دامية  محاولة  جرت 
الصخيرات الليبيون جيدا فيما بعد حين كان الملك 
صديقه  وكان  ميالده  بعيد  يحتفل  الثانى  الحسن 
وعبدالوهاب  األطــرش  وفريد  حافظ  عبدالحليم 
الدوكالى يغنون له فرحة بعيده. من قبل الجنرال 
ورهط  الجيش  قيادات  ومعه مجموعه من  مدبوح 
على  للقضاء  العسكرية  المدارس  إحدى  طلبة  من 
الملكية الموغلة في القدم بالمغرب ولم تنجح أيضا 
والتأييد  التسرع  في  كعادته  السبق  القذافي  وأخذ 
بومدين  هواري  عليه  وقطع  بالفشل  انتهى  الذي 
االستمرار في اللعبة بمنع عبور أي قوات ليبية إلى 

المغرب.
ذلك  يوليو  في  بالفشل  شيء  كل  انتهى  لقد 
الخرطوم  كالعادة.  الالهب  الصيف  ذلك  العام. 
وبقيت  واآلخرين  ومدبوح  وهاشم  والصخيرات 
االسطبالت  كخيول  وتتفرج  الثمن  تدفع  الشعوب 
وتجهل  الخفية.  بالحقائق  تعلم  أن  دون  البعيدة 
كل شيء دون أن تدرك أن الجهل في كل األوقات 

مصيبة.
فمن يعرف قبل أن تغرق ليبيا في بقايا مشاكلها 
المزمنة وقبل أن يصبح الصبح فال يبقى من أولئك 

ومن بعدهم أحد!!

مدينة الحب وأشياء أخرى

تعاملت إيطاليا مع طرابلس وأيضًا مع 
بنغازي وإن كان بدرجة أقل كأنهما مدينتان 

إيطاليتان

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

لظروف معقدة، أو غامضة، تكتنف العتمة أحيانًا أشخاصًا مهمين، بل وفي غاية األهمية. طبعًا من وجهة 
العام لكل  الفلسفي  والموقف  الفكري  التوجه  أو غير مهم، يخضع العتبارات  نظر معينة. فما هو مهم، 
شخص. ومن هؤالء األشخاص المهمين )من وجهة نظر التنوير طبعًا( الذين أحيطوا بستار من اإلعتام، 

المفكرة التنويرية الرائدة أبكار السقاف.
كان  الذي  السقاف  سعيد  محمد  هو  حضرموت  من  ألب  مصر  في   1913 سنة  السقاف  أبكار  ولدت 
العربية، واستفادت منذ فترة مبكرة من مكتبة والدها  الجزيرة  السياسية في شبه  الحركة  منخرطًا في 
إدريس  األمير  خطبتها  إلى  تقدم   ،1929 سنة  عمرها،  من  عشرة  الرابعة  في  التراثية.  بالكتب  الغنية 

السنوسي، لكن المشروع لم يتم.
أواخر الخمسينات قدمت في اإلذاعة المصرية أحاديث بعنوان »ألوان من الفكر اإلنساني«، وارتبطت 
ناجي.  وإبراهيم  العقاد  عباس محمود  منهم  واألدباء،  المفكرين  العصر من  أعالم  مع  بعالقات صداقة 
وفي العام 1962 صدر لها أول جزءين من مؤلفها المهم »نحو آفاق أوسع« اللذين سرعان ما صودرا 
https://www.youtube.com/[ بسبب اعتراض األزهر على محتواهما، وحسب د. سيد محمود القمني

أبكار سنة  أمر بمصادرتهما وإحراقهما. توفيت  watch?v=CKvbumDgky0[ فإن عبدالناصر نفسه 
1989، وقد ظلت أختها ضياء، وهي فنانة تشكيلية، حافظة وحارسة لتراث أختها وسعت إلى إخراجه إلى 

النور.
لم أكن قد سمعت باسم المفكرة أبكار السقاف. ولكن منذ سنوات وقع تحت نظري كتابها »الدين 
في شبه الجزيرة العربية«، وهو الجزء الرابع واألخير في موسوعتها »نحو آفاق أوسع: المراحل التطورية 
لإلنسان« التي تروي فيها رحلة األديان بداية من القرن الخامس عشر قبل الميالد في الهند ثم الصين 

وإيران، ومصر وبالد الرافدين والعبريين، ثم اإلغريق والرومان والمسيحيين، ثم شبه الجزيرة العربية.
ال أذكر اآلن أين التقيت مع ذلك الكتاب. إال أنني أذكر أنه لفت انتباهي فتصفحته قلياًل ثم اشتريته. 
لكن، لألسف، حالت الظروف دون أن أقرأه، وإن كنت مررت على صفحات هنا وصفحات هناك منه. مؤخرًا 
أتيحت لي فرصة قراءة كتابيها »الدين في الهند والصين وإيران« و»الدين في مصر والعصور القديمة 

وعند العبريين« وتمتعت في قراءتهما بمتعة المعرفة وما ينشأ عن ذلك من تفتح للذهن والمدارك.
طريقة أبكار في الكتابة الفتة، فهي ال تتناول مواضيعها بالطريقة التقليدية في التصدي لمواضيع 
الفكر والدين حيث الكتابة التي تتعمد الشرح الهادئ المتسق، وإنما يبدو أنها كانت تستهدف إنجاز أثر 
فكري- أدبي. لقد تعاملت مع موضوعها كما لو كانت ستكتب رواية. رواية تتحرك فيها األديان على رقع 
]الشخصيات[ في صراعات  األديان  فتدخل هذه  متباعدة،  كانت  وإن  ومترابطة، حتى  متداخلة  جغرافية 
وتحالفات، وتتحايل على بعضها باالحتواء واالندماج أو بالغلبة واإلقصاء. ينهزم دين ما أمام دين آخر 
فيخلي الميدان ويختفي حتى يُظن أنه قد زال وانعدم، وإذ به ينبعث في خضم الحياة فجأة كالعنقاء من 
جديد. كل ذلك ضمن تدفقات التاريخ الحي للشعوب والدول وصراعاتها وتحالفاتها وإخضاعها لبعضها 
ومدها وجزرها. فاألديان والفكر الديني والفلسفات، ومجمل النشاط الثقافي، ال تتولد وتتحرك في فراغ.

هذا النزوع األدبي في الكتابة التاريخية لدى كاتبتنا جعل قراءتها عملية غير مريحة وصعبة على القارئ 
الذي يبحث عن أسلوب الشرح المتئد الذي يأخذ بيده برحابة صدر. لكن هنا، مع أبكار، على القارئ أن 
اإلدراكية، كي  وأن يشغل كامل طاقات ملكاته  لغرابتها،  الكتابة، وحتى  أساليب  يكون متقبال الختالف 
المجاز  على  كثيرًا  يعتمد  أسلوبًا  يواجه  هنا  القارئ  الذهني.  التفتح  ومتعة  المعرفة  بلذة  فعاًل،  يحظى، 

والتخييل والتقديم والتأخير.
ال نرغب في إيراد مقتبسات كثيرة منها تؤيد مالحظتنا. بل سنكتفي بمقتبسين فقط ليأخذ القارئ 

لمحة خاطفة عن أسلوب الكاتبة:
اآلرية  من  خضبها  قد  نفسها  بآثارها،  القديم  الشرق  دنيا  خضبت  التي  ]الحورية[  األمة  هذه  »إن 
الخضاب فلقد أقبل العنصر اآلري إليها سيدًا محتفظًا بتقاليده وعاداته فتشبهت، مسودة، بالسيد« )الدين 

في مصر والعصور القديمة وعند العبريين، مؤسسة االنتشار العربي، بيروت – لبنان 2004، ص110(.
»شعلة إنما النفس في الجسم، إذا ما قضي قضيت!... إن هذه لحقيقة وعليها تأتي الشواهد واألدلة 
بأن النفس شعلة في الجسم وعلى الجسم ضعيفة األثر والتأثير، فإن على سلطانها للجسم سلطانًا، وإال 
)الدين في  آالم؟!«  للدنيا صنوف  وأرهقته  الجسم مرض  أوهن  إذا ما  النفس وأين مكانها  فأين تكون 

الهند والصين وإيران، آفاق للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017، ص 43(.
هناك مالحظة أخرى شكلية، وهي أن أبكار ال توثق مصادرها ومراجعها حسب التوثيق الببليوغرافي 
المتبع، وقد يكون هذا ناتجًا عن أنها لم تجهز كتبها التجهيز النهائي للنشر، وعندما أقدمت ضياء على 

نشر أعمال أختها لم تتمكن من تتبع هذه المصادر والمراجع وتوثيقها حسب المعتاد.
نعود اآلن لنتساءل مع المتسائلين:

لماذا لم تحظ هذه المفكرة التنويرية المتميزة والرائدة بما تستحق من اهتمام وإشادة؟.
يرى البعض أن ذلك يعود إلى عدم نشرها كتاباتها في المجالت والصحف حينها، وعدم مشاركتها في 

الحياة السياسية المصرية بحيث تصبح شعارًا ويتجند لها مؤيدون.
لكنني أحب أن أضيف سببين آخرين:

أولهما أن أبكار، في حدود علمي، أول امرأة باحثة في األديان المقارنة والفكر الديني، وكان الرجال 
الشرقيون يرون آنذاك أن هذا المجال رجالي، أو ذكوري بحت، ال عالقة للنساء به.

كانت  فلو  العربي.  الثقافي  النشاط  مركز  كانت  حينها  ومصر  تكن مصرية،  لم  الكاتبة  أن  ثانيهما، 
مصرية لحدث، على األقل، بعض االهتمام بها ونالت نصيبًا معتبرًا مما تستحقه من اهتمام.

يقال: »إن نصف العالم يرى )باريس( أجمل عاصمة في الدنيا، فيما يرى النصف الثاني أن )روما( هي 
األجمل..«. وتجربة الليبيين مع إيطاليا والطليان، تختلف بتعدد المدن الليبية، فطرابلس وبنغازي 
من المدن التي ركزت عليها إيطاليا. طرابلس ظلت قريبة من إيطاليا إن لم تكن تسيطر عليها 
اقتصاديًا حتى من بعد استقالل ليبيا. أما بنغازي فظل الجيل الذي سبق جيل اإلدارة البريطانية هو 
أكثر انتماًء إلى الثقافة اإليطالية، بينما لم يكن ثمة تأثير لهم على جيل ما بعد اإلدارة البريطانية.

تأثر شباب طرابلس بالثقافة اإليطالية، استمر حتى قيام ثورة سبتمبر وبداية مناداتها بإجالء 
من  وقلة  اليونانيون،  أبرزها  بنغازي  في  أخرى  ملل  تأثرت  اإلجالء  بعد  ومن  البالد.  عن  الطليان 
مالطيين، ولم يكن من المرحلين عدد يذكر من الطليان. وكيفما انتهى الحال لم يتأثر جيل ما 

بعد سبتمبر ال بالطليان وال بغيرهم.
مدينتان  كأنهما  أقل،  بدرجة  كان  وإن  بنغازي  مع  وأيضًا  طرابلس،  مع  إيطاليا  تعاملت  لقد 
مدينة  وجدتها  طرابلس  زرت  فعندما  طرابلس.  خصوصًا  كذلك،  تظال  بالفعل  وكادتا  إيطاليتان 
أوروبية تمامًا، قد يكون سبب ذلك أنني لم أبتعد عن شوارع وسط المدينة المحصورة في شارع 
بينما  بنغازي  في  ممنوعة  الخمرة  كانت  والكورنيش.  والوادي  وميزران  واالستقالل  المختار،  عمر 
وجه  على  واألوروبيات  األوربيين  حركة  أما  طرابلس.  شوارع  باتساع  مفتوحة  والمطاعم  البارات 
الخصوص في أماسي شوارعها الرئيسية فكانت واضحة للغريب عن طرابلس، وكذلك الحركة أمام 
التي أصبحت  الكنيسة في بنغازي،  التي لم تكن بحجم ما نراه أمام  أيام األحاد،  الكنائس أصباح 

مقرًا لالتحاد االشتراكي.
إلى  ترمز  التي  )الفلوكه(  اللذان يحمالن  العمودان  السرايا،  ناحية  على كورنيش طرابلس من 

طرابلس، كالعمودين المنتصبين أمام مدخل ميناء بنغازي.
الحقيقة أنني شاهدت عمودي بنغازي بتلك الذئبة التي ترضع الطفلين، ولكنني أشك أنني رأيت 
 1965 وليست   1963 سنة  لطرابلس  زيارتي  كانت  إذا  إال  والطفلين،  بالذئبة  طرابلس  عمودي 
 /8  /6 إلى مقالة توثيقية مهمة ومسهبة نشرتها »الوسط« في  أعتقد، ذلك ألنني رجعت  مثلما 
2015 للكاتب األستاذ نورالدين خليفه النمر تحدد أن حكومة المملكة الليبية قررت رفع التمثالين 

باعتبار أنهما يخصان روما وليس طرابلس.
األساطير تذكر أن التمثالين لطفلين توأمين تِركا ليموتا في العراء، أحدهما اسمه رومولوس، 
يقال إنه مؤسس روما سنة 753 ق.م. أنا ُأعيد هذه المعلومة المعروفة ألنني وجدت معلومة تؤكد 
أن ترك الرومان مواليدهم، خصوصًا اللقطاء، في العراء يموتون كان أمرًا شائعًا. تقول المعلومة 
ليموتوا–األرجح  فيهم  المرغوب  غير  األطفال  تتخلى عن  الوسطى  العصور  كانت في  روما   ..« إن 
منه  قسمًا  خصص  مستشفى،  فأقام  الثالث  )أنسونت(  البابا  تؤلم  كانت  عادة  لقطاء–وهي  أنهم 
للقطاء. في مدخل القسم كان ثمة مهد موضوع على عجلة كبيرة تدور أفقيًا، تضع األم المولود، 
غير المرغوب فيه، في المهد ثم تضغط الزر، فتهرع الراهبات ويأخذن اللقيط إلى القسم ويصبح 
لقب )برواتي Prote( التي تعني باللغة اإليطالية المنتظر- قد تعني »منتظر من يعوله«- ويصبح 
هذه  من  كثيرًا  الحاضر،  الوقت  في  يجد،  المرء  »إن  المعلومة:  كاتب  يقول  ولذلك  لعائلته  لقبًا 

األسماء في فهارس التلفونات!«.
روما مليئة باألساطير واآلثار والتاريخ لدرجة قيل إنها »المدينة الخالدة؛ بحيرة الزمن الجميلة 
وقائع  أيضًا،  بتاريخها  ولكن  بالفعل  كذلك  وهي  واستمتاع«.  بهجة  في  الزائر  فيها  يغوص  التي 
مسكوت عنها، فمثاًل أولئك األباطرة، الذين حاربوا الديانة المسيحية، يسدون الكهوف التي كان 
حرمتها.  لها  مقابر  األساس  في  ألنها  للعبادة  أماكن  منها  يتخذون  المضطهدون  المسيحيون 
الكهوف فتصبح مقابر لألحياء.  بالدخول ثم يسدون هذه  اإلمبراطور يسمحون لهم  كان عساكر 
كل هذه الحقائق المرعبة كانت تحدث في روما التي تعد اآلن، بسبب الفاتيكان ورفات القديس 

بطرس، عاصمة العالم الكاثوليكي!
روما التي إن كتبت حروفها الالتينية معكوسة تصبح ))Amor يعني حب. وال أعتقد أن مدينة 
الحب ستعجز عن إقناع االتحاد األوربي بإيجاد حل إنساني للهجرات غير الشرعية، بعيدًا عن إقحام 
الليبيين فيه، خصوصًا من بعد أن أقر وزير عدلهم، الذي قال إنه ال يعلم إن كان بوسعهم الثقة 
بخفر السواحل الليبية، وفي تقديري أنها من الحقائق القليلة التي ساهمت إيطاليا بها في عالج 

مصيبة ليبيا.
»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

تنويرية تحاط بالعتمة

1–ابق حيث الغناء، فاألشرار ال يغنون!
مثل غجري

قصيدة البيت الواحد »غناوة العلم« لم تنل ما 
تستحق من اهتمام بالجمع والبحث والدرس، كما 
في سفر أحمد يوسف عقيلة، ما يعد كما موسوعة 
األول  أربعة، طبع جزؤها  أجزاء  القصيدة في  لهذه 
في طبعة أولى العام 2008م ونشر بدار اإلبل للنشر 

والتوزيع في بنغازي.
أن  حلمه  أن  مرة  النيهوم  الصادق  كتب  وقد 
بغل، مسجاًل  على  والنجوع  والقرى  الواحات  يجوب 
ما يسمع من عجائزها، وقد حقق هذا الحلم القاص 
الشاعر  قام  وقبله  عقيلة،  يوسف  أحمد  والباحث 
السالم  عبد  األنثروبولوجي  والباحث  الغنائي 
قام  التي  العلم«  »غناوة  في  بدراسة  قــادربــوه 
بجمعها وتدوينها في كتاب صدر مطلع سبعينات 

القرن الماضي.
»غناوة  لـ  المحة  إلشارة  أشارت  السفر  توطئة 
في  التليسي  خليفة  المبرز  الناقد  كتبها  العلم« 
أدبنا  »في  العربي«:  الشعر  روائع  »من  مختاراته 

البيت  قصيدة  على  ورائــع  هــام  مثال  الشعبي 
بيت  على  تعتمد  التي  العلم  أغنية  هو  الواحد... 
واحد يعبر عن اللحظة الشعرية بكل أبعادها، وهو 
قصيدة الشاعر ومقصده دون زيادة أو نقصان، وهو 
يقدم بهذا التكثيف والتركيز دلياًل على تحكم هذا 
التكلف  يفسده  لم  الذي  للشعر  الفطري  المفهوم 
والتصنع، وإنما يجري سمحًا هينًا لينًا موافقًا لطبع 

الشاعر ولحظته النفسية«.
بذا يبان أن الشعر بيت مفرد ال جمع له، ألنه كل 
زيادة خروج عن الشعر، ولذا فإن »غناوة العلم« هي 
الشعر والشعر هو »غناوة العلم«، ما تكتب بالعربية 
ثم  بشرقها  ليبيا  جغرافيا  في  السارية  لهجتها  في 
القصيدة  هذه  لكن  البالد،  قلب  في  أي  وسطها، 
تسافر تلهج بها النفوس في كل ربوع ليبيا فتكون 

كما أيقونة الشعرية الليبية.
الياباني قد تميز بقصيدة  2 - وإذا كان الشعر 
بقصيدة  تميز  قد  الليبي  الشعر  فإن  »الهايكو« 

»العلم«.
وإذا كان الشعر العربي ديوان العرب فإن العلم 

ديوان الليبيين.
بالجمع  بالبحث  يقم  لم  عقيلة،  يوسف  أحمد 
في  جهدًا  أضاف  فقد  فحسب،  والدراسة  والتدوين 
تنسيب القصيدة لقائلها، كما استخلص نظرة في 
ملمحًا  العلم«  »غناوة  لقصيدة  الشعرية  الداللة 
في  وانشغل  النثر،  قصيدة  وبين  بينها  لوشائج 
أن حاول  الواحد بعد  البيت  القصيدة  ذلك بتحليل 
استبيان الغرض الشعري، كما جاء في النقد الشعري 

العربي الكالسيكي.
في  يبحث  إنــه  عقيلة  يوسف  أحمد  يقل  ولــم 
ليس  ذلك  فعل  لكنه  الليبية،  الشعرية  الهوية 
حين يتطرق إلى جماليات الداللة وحسب، بل وهو 
الشغوف داللة جماليات »غناوة  الناقد  برقة  يمس 
العلم«، ما الحظ أنها دون الشعرية العامية الليبية 
قد تطورت، وحظيت باالنتشار وباتت هي القصيدة 
الليبية متجاوزة الزمان وساكنة المكان، كما تعويذة 
شعرية تنسج وتحفظ وتتداول بين الليبيين في كل 
جملة شعرية  كما  مرسلة  الجنسين،  وبين  األعمار 

نثرية تحوي ما ال يحتوي وتحيط بما في المكنون.

مؤكدًا، حين جعل نهجه النقدي الشعري النظرة 
به  جاء  ما  الواحد،  البيت  قصيدة  لمفهوم  الثاقبة 
إنه  المنتحل أدونيس، بل  التليسي وانتحله  خليفة 
طبقها  حين  الشعرية  النظرية  بهذه  بعيدًا  ذهب 
متجاوزًا  العلم«  »غناوة  مكمنها  في  بها  وجاس 
مسألة ليست بذات أهمية ما هي اللغة التي لبست 
العربية،  العلم« لهجة من لهجات  لبوسها »غناوة 
الشعرية  النظر في  األلباب: حين  وبذا أمسك بلب 
المبحث في الشعرية وبهذا أغنى مسألة اللغة دون 
غنى  كشف  هذه  بطريقته  مباشرة،  عليها  الطرق 
الشعرية العربية وخصوبتها في طرائقها ولهجاتها 

المتعددة.
3 -غناوة العلم أكثر الفنون ذاتية وفردية، هذا 
الفن الذي يعده أحمد يوسف عقيلة شعرًا، وأوافقه 
جماعية  مخيلة  نتاج  العلم  غناوة  تمامًا،  ــرأي  ال
ساهمت في إنتاج شعر فريد، صياغة شعرية مختزلة 

إلى أبعد حد مختلفة.
الشاعر سالم العوكلي/ من مقدمة السفر

سالم  الشاعر  وتحوك  تنسج  العلم«  »غناوة 
فهي  عقيلة،  يوسف  أحمد  والــقــاص  العوكلي 
وجدانهما  شكلت  إنها  حيث  نفسيهما،  مشكاة 
مقدمة  أن  ومنه  األولى،  البئر  فكانت  النشأة  منذ 
تلهج  العوكلي  سالم  الشاعر  كتبها  التي  السفر 
قل  ما  فالمقدمة  الواحد،  البيت  قصيدة  بشعرية 
مقدمة  تكون  أن  وندر  الشعرية،  هذه  في  ودل 
روح  وتضاريس  وجغرافيا  لكتاب  الندى«  »قطر 

»غناوة العلم«:
إليها  ترنو  التي  اليومي  الشجن  مساحة   -  4
يدور،  فيه  ما  كل  مكان  في  القاسية  الكفاف  حياة 
فراشة الضوء المثابرة تدور، قرص الرحى الحجري 
تسابقه  أن  عليك  الذي  الزمن  بقسوة  يدور موحيًا 
المغزل  السنابل،  جرن  فوق  الخيول  تجوع،  ال  كي 
في يد المرأة، والمبرم على ساقها ليتحول الصوف 
والفرش  البيت  لتنسج  تدور  تنفك  ال  خيوط  إلى 
واألغطية، األرغفة مدورة تدور داخل التنور، النساء 
يدرن حول البيت لشد الحبال أو إرخائها نزواًل عند 
شهوة الطقس، األب يدور بقطيعه، النجع يدور في 
المكان بحثًا عن الماء والكأل، وكانت الغناوة تعكس 

كل هذا الدوران الذي ينبني عليه قانون الحياة ...
الشاعر سالم العوكلي/ من مقدمة السفر

على  ليبيون  كتبها  تغريدة  العلم«  »غناوة  كأن 
الهواء الطلق قبل أن تكتب تغريدات »تويتر«:

- تباوعتها ريبت، العقل فيه رفة امظلمة
- عطينا أصحاب القدر أقدارهم، نريدو قدرنا

- خايف عقاب العمر، نقضيه في أوهامه وما يجي
- ال عزيز ال طاريه، معاي يا جضر خوذ غايتك

- يا ليل تفتش في الخاطر، تفتيشة سراق وشاطر
عزيز  يا  نحسابك  شهود،  خذيت  ما  عليك   -

بكلمتك
- لمن في العرب يا ياس، خاويتني ونا ما نعرفك
البعيد  يا  واعــر  اتحاحي،  غير  وانــت  تتعب   -

اطياحي.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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طريقة أبكار في الكتابة الفتة، فهي ال تتناول 
مواضيعها بالطريقة التقليدية في التصدي 

ملواضيع الفكر والدين

سفُر الَعَلم ألحمد يوسف عقيلة

»غناوة العلم« هي الشعر.. والشعر هو »غناوة العلم«

لم يقل أحمد يوسف عقيلة إنه يبحث في الهوية الشعرية الليبية.. لكنه فعل ذلك

كان عبدالناصر والنميري شاهدي عقد قران القذافي على زوجته األولى فتحية 
نورى خالد

مضت األعوام والليبيون وربما العالم لم يقفوا بعد على الحقيقة أو اللعبة الدولية 
التي شارك فيها القذافي ذلك اليوم

أحمد الفيتوري

سالم الكبتى

النيل األحمر جد ا!!
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قصص بني سطور رسائل الفاخري
جسر فوق املياه العكرة

القابعة  الفتاة  - »هل لديك كبريت.. من فضلك؟«. تقول لك 
تحت الشجرة العمالقة في شارع )ومبورن( خالل ليلة ممطرة!.

- »أعتقد ذلك..«. كانت حافية القدمين، وكانت مختبئة تحت 
األغصان المثقلة بقطرات المطر، كما لو أنها تنتظر أحدًا ما في 
أية لحظة. كانت ترتجف مثل أسمال خيال المآتة في وجه الريح، 
الهادئتين.  عينيها  يذوب في سماء  المبللة  الطريق  لمعان  وكان 
وفيما يلتهب عود الكبريت بين ُقمع كفيك، وتخفض رأسها تجاهه، 
عقب  حاماًل  الحزين،  الصغير  وجهها  الضوء  بقعة  عبر  لك  يتبدى 
اللفافة المتآكل، وبعض الماللة الواهنة األهداب، ثم ترفع رأسها 
لدى النفثة األولى من الدخان، وتتطلع في عينيك مباشرة، وتقول 

بود:
- »الجو ردئ للغاية، أليس كذلك؟!«.

»أنت  تقول:  ثم  صمت،  في  رأسها  وتهز  للغاية!«.  »أجل   -
المرتعشتين،  ابتسامة من شفتيها  باتصال« وتغتصب  ترتجفين 

ثم تنظرإليك قائلة:
- »أنت أيضًا ترتجف، أليس كذلك؟!«.

- »حسنًا، أنا ليس لديّ مظلة، وقد نسيت معطفي هناك، أعني 
في بنغازي! « وتشحذ ذهنها بصعوبة، هامسة:

- »بنغازي؟ أعتقد أنني سمعت بهذا األسم كثيرًا من قبل!«.
- »حسنًا، يا صديقتي، ال نملك شيئًا من ذلك، فهل ثمة مَن 

حكى لكِ مرة عن سوء الطالع؟«.
علي  تجب،  لم  ولكنها 
خالل  تعوي  الريح  بدأت  حين 
عاصفًا،  أصبح  الذي  المطر، 
الشجرة  أغصان  طفقت  فيما 
التي  المطر  بقطرات  تغمرنا 
تعد  ولم  بها،  متعلقة  كانت 
بها،  االحتماء  من  جدوى  ثمة 
ونظرتُ إلى األوراق المنتفضة 

قائاًل بمرارة:
- »حسنًا، هذا يعني منتهى 

سوء الطالع!«.
والتصقت بي مثل أرنب واجف، وشرعت تبكي في صمت، بينما 

كانت أصداء أغنية تتسلل عبر الليل من تلك الحانة:
»عندما تكون متعبًا.. شاعرًا بالضآلة..

عندما تتبدى الدموع في عينيك، سوف أجففها لك.
إنني اتخذ وجه األصدقاء..

مثل جسر فوق المياه الكدرة
سأمدد نفسي من أجلك

عندما تكون منسحقًا، منبوذًا..
عندما تذرع ذلك الطريق فيما يهبط المساء بقسوة بالغة

أنا سأواسيك، وسأتخذ جانبك..
عندما تفد العتمة

ويغمرك األلم من كل جانب..
مثل جسر فوق المياه الكدرة..

سأمدد نفسي من أجلك«.
مصطفى  الدكتور  شقيقه  إلى  بعثها  رسالة  من  القصة  هذه 
الفاخري من ألمانيا في 1971/2/3، وكان وظفها، على نحو ما، في 
نصه )ال تجر أمام الكالب(. الفاخري يقول في حوار معه عن أسباب 

نجاح الكاتب:
من  والموهبة  الموهبة،  إلى  شيء  كل  قبل  يحتاج  »الكاتب 
اختصاص اهلل، ال أحد يستطيع أن يبيعها أو يشتريها أو يسرقها.. 
من دون الموهبة يصبح الكاتب مجرد كاتب عمومي، يجلس أمام 
الدوائر الحكومية.. كالجوازات، أو المحكمة، أو أي مكتب للكتابة 
العمومية أو تحرير العقود، ذلك إن كان هذا الكاتب متمكنًا من 
اللغة. واللغة وحدها ال تخلق الكاتب وإاّل كان خريجو األزهر أدباء 
قبل سواهم. إنك تحتاج إلى موهبة وإمكانات لغوية هائلة لتصبح 
أديبًا، ولكنك لن تكون متميزًا ما لم تعبئ رأسك بمخزون هائل 
عن  لتتحدث  الثالثة  العناصر  هذه  تسخر  ثم  واسعة،  ثقافة  من 
مستثمرًا  تجاربه،  عن  يتحدث  عندما  يبدع  الكاتب  إن  تجاربك. 
الموهبة واللغة والقافة. يبدع عندما ينتقي كلماته ويكتب أفكاره 

من خالل تجربته، ولكن يتعين أن يكتبها بصدق بالغ«.
ولقد ذاع صيت األغنية التي وظفها الفاخري، في هذا المقال، 
ففي سنة 1970 خالل مسيرة )باول سيمون( الموسيقية نال ثالث 
جوائز غرامي عن: »جسر على المياه العكرة« فشيوع تلك األغنية 
في ذلك الوقت، وظفها بما يتناسب والحالة التي قابل فيها الفتاة، 
اللغوية  قدراته  علينا  نانت  لقد  ومؤثرًا،  قصيرًا  مشهدًا  لنا  فقدم 
وموهبته وبالتأكيد ثقافته فوظف ذلك في تجربة حقيقية بسيطة 

للغاية.
سوف نتناول في الركن العديد من رسائل الفاخري وننتقي منها 

ما قد ينفع أساسًا لقصة ما.

لكنها لم جتب، علي حني 
بدأت الريح تعوي خالل 

املطر، الذي أصبح عاصفا

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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الوسط - نهلة العربي

بنغازي–ابتسام اغفير

انتعاشة في سوق طباعة الكتب الليبية بمشروع عمالق لنشر 300 عنوان
الدفعة  للثقافة  العامة  الهيئة  أصدرت 
األدباء  من  لعدد  كتابًا  لـ64  األولى 
الكاتب  لدعم  حملة  ضمن  والكتَّاب، 

الليبي.
المجموعة  هي  اإلصدارات  هذه  وتعد 
إدارة  أجازتها  عنوان   300 ضمن  األولى 
خالل  المكتبات  على  وستوزع  المطبوعات، 
المختارة  العناوين  وتتنوع  المقبلة،  الفترة 
والشعر  والتاريخ  والتراث  اآلداب  بين 

والعلوم، وفقًا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
العامة  بالهيئة  النشر  إدارة  مدير  وقال 
هذه  »تأتي  اللبالب:  محمود  للثقافة، 
تمر  صعبة  مالية  ظروف  خالل  اإلصدارات 
هذه  إلنجاز  تحدٍ  أمام  كنا  الهيئة،  بها 
الصداقة  شركة  مع  بالتعاون  المهمة، 
للنشر والتوزيع وشركة ريتال للطباعة، وتم 
خالل شهر يونيو تسلم النماذج األولى من 
 600 ولدينا  العتمادها،  اإلصدارات  هذه 

مخطوط جاهز للطباعة«.
وأضاف: »تتميز هذه المجموعة بالتنوع 
فنجد  والمجاالت  المضامين  حيث  من 
والتاريخ  والمسرح  والرواية  والشعر  القصة 
هذه  وتضم  األكاديمية،  والدراسات 
الثقافي  الجانب  تمثل  قضايا  المجموعة 

بالكامل«. لليبيا 
لها  أردنا  العناوين  هذه  »بعض  وتابع: 
أديب،  أو  لكاتب  تكريم  بمثابة  تكون  أن 
مفتاح  قدري  للراحل  كتاب  بينها  من 
األقصى،  انتفاضة  ملحمة  بعنوان  األطرش 
من  كبار  ليبيين  لكتَّاب  أيضًا  كتب  وهناك 
المعاصر  التاريخ  وأستاذ  الكاتب  بينهم 
الذي يقدم ضمن  الحسناوي،  حبيب وداعة 

في  )فزان  بعنوان  كتابًا  المجموعة  هذه 
عهد اإلدارة العسكرية الفرنسية(«.

يطال  الذي  اإلهمال  إلى  اللبالب  وأشار 
ليبيا،  في  والطباعة  للورق  العامة  الشركة 
وهي إحدى الشركات المتعثرة والتي تعاني 
»لو  عديدة  صعوبات  إنشائها  تاريخ  منذ 
للطباعة  صغيرة  ميزانية  الدولة  خصصت 
ينافس  أن  الليبي  للكتاب  يمكن  والنشر 

الكتب العربية في جميع المجاالت«.
للثقافة،  العامة  الهيئة  رئيس  وصرح 
لرئيس  مقترحًا  قدم  بأنه  أونيس،  حسن 
حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إلعادة 
إطالق معرض طرابلس الدولي للكتاب بعد 
توقف دام سبع سنوات، و أوضح: »يتعاون 
العام  األمين  المعرض  إطالق  إلعادة  معنا 
العرب،  الناشرين  واتحاد  الوزراء  لمجلس 
مبيعات  لتحويل  المركزي  ليبيا  ومصرف 

المشاركين  العرب واألجانب  الكتب لألخوة 
بالمعرض، خطة متكاملة ومدروسة إلعادة 
انتظار  في  ونحن  للسراج  قدمت  اإلطالق 

عليها«. الموافقة 
»الموسيقار  كتاب  اإلصدارات  ومن 
سالم  لمؤلفه  ليبيا«  زرياب  عريبي  حسن 
حسن  الفنان  وحياة  تاريخ  ويتناول  عريبي، 
والثقافي  الحضاري  »اإلرث  وكتاب  عريبي، 
مجموعة  إعداد  مرزق«  لمدينة  المعاصر 
تفاصيل  المهتمين، ويعد سجاًل يحوي  من 
ومعلومات عن مدينة مرزق، وكتاب »ما عاد 
البحر مالحًا« لمؤلفته نجاة إلياس، نصوص 
العبادات«  في  و»المرشد  متنوعة،  نثرية 
للدكتور محمد اليعقوبي، و»أغاني ترقيص 
األطفال في التراث الشعبي الليبي« للدكتور 

محمد سعيد محمد.
في  »طرابلس  أيضًا  العناوين  ومن 

نجمية  إعداد  وأوروبية«  عربية  نصوص 
السلم  في  »قراءات  التليسي،  الصادق 
كتاب  المحجوب،  لعبدالمنعم  والحرب« 
»الظلم  بعنوان  مقاالت  مجموعة  يضم 
مسرحية  بوراوي،  النتصار  المزدوج« 
 - »الدوامة«  ومسرحة  والذئاب«  »الحمل 
في  بدأ  شيء  »كل  الجورني،  على  الهادي 
17 فبراير« - إيمان غنيم، »صرخة األبكم« 
لمحمد  »الخن«  مسرحية  الدحير،  لعامر 
قصصية  مجموعة  القمودي،  عبدالرحمن 
لعبدالسالم  البوح«  »معارج  بعنوان 
العزومي  عصمان، »أعالم من بالدي لرافع 
عمر، »من أين تؤكل الكتف« لعبدالرحمن 
سالمة، بحث بعنوان »إبراهيم سراج الدين 
والوعي القومي في والية طرابلس الغرب« 
من  »صفحات  الخراز،  مصطفى  إلبراهيم 
تاريخ فزان« تأليف محمد مصطفى بازامة، 
الصادق  لنجمية  الرحالة«  عند  »غات 
أبيض  لعواء  »مؤانسة«  ديوان  التليسي، 
»تأمالت  البركي،  يوسف  مفتاح  للشاعر 
شاهين،  علي  لمحمد  واألشياء«  الناي  في 
في  الرومانسي  »االتجاه  بعنوان  دراسة 
نثر  الشتي،  محمد  لغادة  الليبي«  الشعر 
»إدارة  شلبك،  لعلي  »أوراق«  بعنوان 
األساسية-  المفاهيم  الصناعية  العمليات 
حكومة،  عبداهلل  لرجب  التطبيق«  وأسس 
الشعبي« لموسى محمد  التراث  »صور من 
زنين، »قصص وعبر من واقع الحياة« لفرج 
تزكيتها«  وسبل  »النفس  عامر،  المبروك 
»دليل  الطوير،  مسعود  حسن  لألكاديمي 
البكوري،  لحسنية  البيئية«  المصطلحات 
الشعري  اإلبداع  في  التراثية  »المؤثرات 
الليبي« لسليمان حسن زيدان، ديوان شعر 
هدم«  يوجعك  ما  وكن  »يا  بعنوان  شعبي 

لسفاية الجالل.

الهيئة العامة للثقافة تصدر 64 عمالً جديداً

 »سابرينا« أول رواية مصورة 
بالقائمة الطويلة لـ »مان بوكر«

في اجتماع أونيس وعميد بلدية مسالتة

طرابلس تستعد لالحتفال 
بمئوية »الجمهورية«

درانسو  نك  األميركي  للكاتب  المصورة  »سابرينا«  رواية  دخلت 
المنافسة، ضمن القائمة الطويلة لجائزة مان بوكر، وتعد »سابرينا« أول 

رواية مصورة تصل للقائمة منذ 50 عامًا على إطالق الجائزة.
للشكل  »نظرًا  الرواية  اختيار  عن  بيان  فى  التحكيم  لجنة  وأوضحت 
المتغير للخيال، كان األمر مجرد مسألة وقت قبل إدراج رواية مصورة في 
القائمة الطويلة لجائزة مان بوكر، تقدم رواية سابرينا للقارئ على وجه 
درنسو  نك  الكاتب  ويستخدم  الصور،  بأسلوب  الجيد  الخيال  كل  الدقة 
الصور للتعبير عن فكرة حول ما هو غير مرئى، فكرة حول عدم اليقين، 

والفراغ الذي يخلفه األشخاص المفقودون في حياتنا«.
جائزة مان بوكر للرواية يتم منحها للروايات المنشورة فى المملكة 
المتحدة، وأيرلندا، وتقدر قيمتها المادية بـ50 ألف جنيه استرلينى، ومن 
والتى  بوكر  مان  لجائزة  القصيرة  القائمة  عن  اإلعالن  يتم  أن  المقرر 
ستضم ست روايات في الخميس 20 سبتمبر فى مؤتمر صحفى، وسوف 
يحصل أصحاب الروايات الـست على 2500 جنيه استرلينى باإلضافة إلى 
طبعة خاصة من رواياتهم، وسيتم اإلعالن عن الفائز بالجائزة فى مدينة 

لندن الثالثاء 16 أكتوبر.

التقى رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، في مكتبه بديوان 
الهيئة، األحد، عميد بلدية مسالتة هشام سويدان، ورئيس مجلس أعيان 
ليبيا محمد المبشر، ومدير مكتب المصالحة بوزارة الحكم المحلي حسن 

الطيب، من أجل ترتيبات مؤتمر مئوية الجمهورية الطرابلسية.
وتناول اللقاء كيفية التعريف بأهم األحداث والمالمح الوطنية التاريخية 
التي سطرت في تاريخ ليبيا، وإبراز الفترة المهمة في طريق الحصول على 
استقالل ليبيا، واألحداث المهمة التي ميزت العهد الملكي وتاريخ ليبيا، 
والعمل على توثيقها، وتمكين األجيال الحالية بمعرفة بما أنجزه األجداد.
بالهيئة،  التسييرية  اللجنة  عضو  الهدار  محمد  السيد  اللقاء  وحضر 
بني  للتنمية  الوطني  المنتدى  رئيس  بالخير  عبدالنبي  محمد  وعبداهلل 
ضو  والسيد  مسالتة،  اآلداب  كلية  عميد  العربي  الدين  ونصر  وليد، 
أبوغرارة عضو المنتدى الوطني للتنمية، والمستشار علي أبوراس عضو 
المنتدى، وفرج عاشور عضو بلدية مسالتة، واإلعالمي محمود الشركشي، 
والدكتور مفتاح الرباصي المحاضر بجامعة الزيتونة، ومدير إدارة المكاتب 

الثقافية بالبلديات طارق حدود.
مؤتمر  لعقد  بالتحضير  المتعلقة  القضايا  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 
علمي موسع لمناسبة مئوية الجمهورية الطرابلسية 18 نوفمبر، كحدث 
تاريخي يهم الليبيين، وكمقدمة لالحتفاء والتعريف بالعديد من االتفاقات 
والمعاهدات مثل اتفاقية الرجمة، ومعاهدة عكرمة، مؤتمر غريان، ووثيقة 
البيعة، ومعركة القرضابية، واتفاقية خلة الزيتون )سواني بنيادم( ومؤتمر 
العزيزية، وغيرها من األحداث التاريخية التي تم تغيبيها، وفق ما نشرت 

الهيئة على صفحتها في »فيسبوك«.
كما اتفق على إعادة طباعة الكتب القديمة التي تسجل جزءًا من تاريخ 
ليبيا، حتى يتسنى للجميع وخاصة الجيل الحالي معرفة تاريخ بالدهم، كما 
اقترح التفكير في إنشاء دائرة معارف ليبية تشمل كل تاريخ وتراث وثقافة 

وأعالم ليبيا.
والجمهورية الطرابلسية تألفت من الجزء الغربي من ليبيا، وتم االتفاق 
1918 ولم تستمر لفترة  على إعالنها بمدينة مسالتة في نوفمبر سنة 
هزيمة  عقب  الطرابلسية  الجمهورية  تكوين  فكرة  وتبلورت  طويلة. 
دول المحور في الحرب العالمية األولى وتوقف الدعم التركي - األلماني 
مدينة  في  الفكرة  وبدأت  اإليطالي..  االحتالل  ضد  الليبية  للمقاومة 
والمجاهد  الباروني  باشا  سليمان  الشيخ  بين  اجتماع  إثر  على  مصراتة 

رمضان السويحلي.

»الثقافة« توقع اتفاقية تعاون مع »نبض ليبيا«
للهيئة  التسييرية  اللجنة  رئيس  وقع 
ورئيس  أونيس،  حسن  للثقافة  العامة 
ليلى  والتنمية  للسالم  ليبيا  نبض  منظمة 
للتعاون  شراكة  اتفاقية  اإلثنين،  السويسي، 

في المجال الثقافي.
منظمة  بمقر  أقيم  حفل  التوقيع  وصاحب 
بحضور  طرابلس،  بمدينة  ليبيا  نبض 
واألدباء  والصحفيين  اإلعالميين  من  عدد 
اإلدارات  مديري  من  وعدد  والمثقفين، 
وفقا  المنظمة،  وأعضاء  الهيئة  بديوان 

للمكتب اإلعالمي للهيئة.
والقى أونيس كلمة عبر فيها عن سعادته 
أهمية  »على  تؤكد  التي  الشراكة  بهذه 
في  المدني  المجتمع  منظمات  مع  التعاون 
في  تساهم  التى  الثقافية  المشاريع  إدارة 
اأونيس  وأثنى  الليبي«،  الثقافي  الشأن  إثراء 
على »جهود القائمين على المنظمة في نشر 

الثقافة«.
أن»الهيئة  بدورها  سويسي  وأكدت 
أهداف  تحقيق  على  تعمل  للثقافة  العامة 
المصداقية  من  إطار  في  للمنظمة  مشابهة 

و جدول حافل باألنشطة الثقافية«.
شعرية  أمسية  التوقيع  حفل  وتضمن 
موسيقيًا  وعرضًا  الدنقلي  محمد  للشاعر 

للفنان الموسيقار بشير الغريبي.
في  التعاون  على  االتفاقية  هذه  وتنص 
وتنظيم  الثقافية،  المجاالت  من  العديد 
اإلعالم  مجال  في  والورش  الندوات 

الثقافية. والدراسات 

بمدينة  أونيس  التقى  آخر،  سياق  وفي 
طرابلس، عددًا من رؤساء دور النشر الليبية 
المكتبة  أويا،  دار  الحكمة،  دار  ضمنها  من 
الفرجاني، بحضور  العالمية، ومكتبة  العلمية 
اللبالب،  محمود  بالهيئة  النشر  إدارة  مدير 
الغالي،  المبروك  المطبوعات  إدارة  ومدير 
ومدير إدارة المراكز الثقافية عمران شنيشح.
التعاون  تعزيز  سبل  ناقشوا  اللقاء  وخالل 
مجال  في  الليبية  النشر  ودور  الهيئة  بين 
الجانبين،  بين  الكتاب  وتوزيع  تبادل 
واطلع  الدولية،  المعارض  في  والمشاركة 
رئيس الهيئة على آليات نشر وتوزيع الكتاب 
التي  والمشكالت  المعوقات  وأهم  ليبيا  في 

ونشر  طباعة  في  الليبية  النشر  دور  تواجه 
الكتاب، والصعوبات التي يواجهها الناشرون 
في المشاركات الخارجية في معارض الكتاب، 

وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
األسباب  مناقشة  الناشرون  تناول  كما 
التي تعرقل تنظيم معارض الكتاب المحلية، 
الدولي  طرابلس  معرض  تنظيم  وإمكانية 
معرض  بأرض  المقبل  أكتوبر  خالل  للكتاب 
خمس  منذ  المتوقف  الدولي  طرابلس 

سنوات.
تقوم  التي  الجهود  على  أونيس  وأثنى 
بها دور النشر بهدف نشر الكتاب الليبي في 

الداخل والخارج.

رواية »الخبز الحافي« كانت ضمن الكتب التي مُنعت 
من دخول ليبيا في فترة سابقة، ما جعلني أبذل قصارى 
جهدي للحصول عليها، ولكن لم أجدها حتى عند الكتاب 
واألدباء األكثر تحررا في بنغازي في فترة ما قبل ثورة 
فبراير 2011، إلى أن سافرت إلى مصر ومن هناك بدأت 
الصحفي  وبالصدفة سمع صديقي  عنها،  البحث  رحلة 
بها،  يفاجئني  به  فإذ  األمر  عن  الشاطر  الحليم  عبد 
أخذتها وقررت أن اقرأها في ليبيا وليكن ما يكون خبأتها 
في حقيبة ثيابي وكنت أتوقع في أي لحظة حين وصلت 
للمطار أن يستدعيني األمن ألني أدخلت كتبا ممنوعة 

ولكن ذلك لم يحدث.
وصلت بنغازي وقرأت الرواية على ترابها، ولكنها لم 
تكن بتلك القوة التي اضطرت معها السلطات الليبية 
المنع؟  لماذا هذا  آنذاك! عندها فقط تساءلت  لمنعها 
ال  العالم  في  يحدث  مما  القليل  القليل،  يدخلنا  فكان 
عنها  ترضى  التي  تلك  إال  كتب  ال  مجالت  ال  صحف 

المنظومة األمنيّة للدولة.
إلينا  انفتاح، واألمواج قذفت  فبراير حدث  ثورة  بعد 
بكل شيء فلم تعد ليبيا تلك الدولة التي تتحصن خلف 
أسوار نظام جعلها تخاف من كل شيء حتى من رواية 
على  ولو  حتى  للثورة  تدعو  كونها  الحافي«  كـ»الخبز 
لتعيد  الدولة  تعود  تلك  االنفتاح  حالة  وبعد  األخالق، 
في  أخرى  مرة  التداول  من  ممنوعة  كتب  خانة  وضع 

قائمتها.
فما هي الكتب التي تقع هذا العنوان وكيف تتعامل 
عن  للبحث  به  وانتقلت  حملته  سؤال  الدولة؟  معها 
إجابة التقيت رابح البرعصي صاحب مكتبة لبيع الكتب 
المستعملة فقال: »طبعا بعد الثورة وحالة االنفتاح التي 
نعيشها لم يعد يوجد هناك شي ممنوع في حياتنا غير أن 
أخالقنا هي التي تمنعنا من بيع هذه الكتب الممنوعة«.

وحين سألته عن ما هي الكتب التي تندرج تحت اسم 
الممنوعة قال: »كتب التبشير بالمسيحية وكتب التشيع، 
التي  تلك  إلى  إضافة  التكفير،  إلى  تدعو  التي  والكتب 
تمس األخالق والعادات والتقاليد فأنا ال أبيع وال أشتري 

مثل هذه الكتب«.
وعن سؤالي »لو طلبه زبون منك؟«، قال: »أبدا ال 
أقوم بإحضاره له، الن أخالقي وديني يمنعانني من ذلك 
وال أظن أن الشباب في هذا الوقت يبحث عن الكتب بل 

أصبحوا يجدون كل شي في االنترنت«.

الصحف  لبيع  كشك  )صاحب  سالم  يقول  فيما 
الكتب  تلك  بيع  إلى  يوما  يضطر  لم  إنه  والمجالت( 
الممنوعة مثل التي تحكي عن الدين المسيحي أو تلك 
التي تتحدث عن الشيعة والتي تمس األخالق والدين، 
ويضيف »لم يأت أي شخص يطلب منه هذه الكتب ألننا 

في مجتمع محافظ ويخاف اهلل«.
برنيتشي  مكتبة  الوحيشي صاحب  يوسف  ويحدثنا 
أننا نسعى مثلنا مثل أي  العريقة ببنغازي قائال: »رغم 
تاجر للربح إال أننا ال نقوم بجلب تلك الكتب التي نظنها 
ال  التي  أو  الشباب  عقل  تذهب  التي  تلك  أو  ممنوعة 
يستفيد منها شيئا مثل كتب الدين المسيحي والتشيع 
وتلك التي تمس األخالق... أصال الشباب تقريبا تخلوا 
عن القراءة حتى لو لم يبحث عن الكتب الممنوعة في 

المكتبات يجد ما يريده على االنترنت«.
وأضاف قائال »هناك طلب على كتب من نوع معين 
كتب  هو  األخيرة  اآلونة  في  زاد  وما  النساء،  قبل  من 
السحر والشعوذة وليست تلك التي تحتوي على الرقية 
بل تلك القادمة من المغرب وعلى الرغم من ذلك أنا 

ال أحضرها لبيعها فانا تمنعني أخالقي من فعل ذلك«.
بنغازي  االعالم  بكلية  والطالبة  الكاتبة  تقول  فيما 
من  الكتب  بعض  منع  قانون  عن  المسالتي،  نجالء 
اقترحت  المناظرات  مهرجان  قبل  مدة  »من  التداول: 
.. مع أو ضد قانون يمنع تداول بعض  هذا الموضوع 
الكتب«، وتضيف: »أنا عن نفسي ضد أي قوانين من 
القراء  من  تستهلك  الكتب  أن  قناعتي  النوع...  هذا 

والقارئ يقرر ما يقرأ وما يترك، أشعر بأنها إهانة لعقلي 
وجود قانون يحدد لي الممنوع في هذا الشيء«.

منع  »أنا ضد  )مواطن(:  الدويلي  حافظ  يقول  فيما 
الكتاب من التداول، ألنه بذلك تصبح المطالعة والثقافة 

مقننة وتسير في اتجاهات يريدها مسؤولو الدولة«.
»إذا  فيرى:  برطوع  فارس  والصحفي  الشاعر  أما 
تقدم  وال  فكرية  بفائدة  تعود  ال  الكتب  هذه  كانت 
ولكن  منعها،  األجدر  فمن  بجديد  تأتي  أو  إضافة  أي 
ذوو  يضعها  معايير  ووفق  ضوابط  وضع  طريق  عن 

تخصص وخبرة«.
من جانبها، أوضحت إدارة المطبوعات والمصنفات 
الفنية التابعة لوزارة الثقافة والمجتمع المدني ببنغازي: 
»صدر قانون المطبوعات في العام 1973، وكان القانون 
الصحفيين  أمور  وينظم  سليم  وهو  الضوابط  يحمل 
وأمور الكتب من دخولها ومن التي ستنشر وتلك التي 
ال تنشر، ولكن بعد صدور كتب القذافي ُأهمل القانون، 

وبدأت اآلراء الشخصية هي التي تسير البالد وبصراحة 
منعوا كثيرا من األفكار الجيدة من النشر«.

قالت  الممنوع،  إطار  ضمن  تقع  التي  الكتب  وعن 
وتلك  التشيع  بالمسيحية،  التبشير  »كتب  اإلدارة: 
األخالق  تمس  التي  والكتب  التكفير  إلى  تدعو  التي 
واآلداب العامة، علما بأننا تركنا القانون وال نعمل به 
اآلن، وإنما نقوم بهذا العمل كأشخاص حريصين على 
بالدنا، علما بأن القانون ال يخولنا كإدارة مطبوعات أن 
الصالحية  ولكن هذه  قضائي  كمأموري ضبط  نعمل 
الكتب  وعندما تصل  بالمطار  الجمارك  لرجال  أعطيت 

إلى المطار ممكن بالمعرفة يتم إخراجها للسوق«.
وعن عالقة اإلدارة بأصحاب المكتبات في بنغازي 
مزاولة  رخصة  مكتبة  أي  نعطي  »نحن  أوضحت: 
خارج  من  كتب  إحضار  أحدهم  يريد  وعندما  عمل، 
لنا قائمة بها، وإذا وجدنا أن هناك كتبا  ليبيا يبعث 
وإذا  عليه  متحفظ  الكتاب  هذا  إن  له  نقول  ممنوعة 
يدخله  ال  بالده  تقاليد  ويحترم  محافظا  إنسانا  كان 
فال  المطار  إلى  ودخل  أحضره  إذا  ولكن  للسوق 
سلطة لنا عليه، وهناك مكتبات وأكشاك لبيع الكتب 
أقيمت بدون ترخيص هدفها الكسب بأي شكل من 
وتبيعها  كتب  من  تريده  ما  تحضر  ربما  األشكال 
للمواطن الذي يعيش االنفتاح ويبحث عن المعلومة 
الكتب  تلك  تضره  قد  األحيان  من  كثير  في  ولكن 

وهو ال يعلم«.

أبرزها عن التبشير والتشيع..

الكتب املمنوعة في ليبيا.. لعبة الضمير والقوانني املعطلة

بعد ثورة فبراير حدث انفتاح، 
واألمواج قذفت إلينا بكل شيء

<   جانب من االجتماع

<  حفل أقيم بمقر منظمة نبض ليبيا بمدينة طرابلس
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القاهرة ــ  الوسط

الفنان  تواجه  التي  الصعوبات  أهم  ما  بداية   ●
الظروف الصعبة؟ الليبي في هذه 

أبرزها  الكثير من الصعوبات ربما  الليبي أمامه  الفنان 
تنفيذها  وكيفية  يقدمها،  التي  األعمال  إنتاج  كيفية  هي 
ومن  أفضل،  بشكل  للمتلقي  لوصولها  الجيد  بالشكل 
هنا نخلق روح المنافسة وندعم الحركة الفنية، ومعروف 
أصعب  في  العمل  على  قدرته  الليبي  المبدع  عن 
الظروف، وال يرضى بالتوقف، ألنه محب الفن وال يبحث 
عن المال، ولكن في المقابل عندما ال تتوافر اإلمكانات 
تجد  ولن  متواضعًا،  العمل  إنتاج  يكون  الكافية  المادية 

تقوم بشرائه. قنوات 
بعض  مثل  أعمالك  أحد  لسرقة  تعرضت  هل   ●

الفنانين؟
لقد  وبالفعل  مخجلة،  ظاهرة  الفنية  األعمال  سرقة 
بعنوان  غنائي  أوبريت  لسرقة   2012 العام  في  تعرضت 
أنه  على  الثقافة  من  شخص  وقدمه  الجبل«  »حكاوي 
ولم  بالكامل  اإلنتاج  مبلغ  سرقة  وتم  شركته،  إنتاج  من 
الفنانين،  وال  بالفن  تليق  ال  التي  الفعلة  بهذه  يخجل 
على  والرقابة  التخصص  جهات  غياب  ظل  في  وهذا 
التي  الفنانين  نقابة  دور  وغياب  الفنية،  المصنفات 

الفنان وحقوقه. يفترض أن تحمي 
في رأيك كيف يواجه الفنان اإلرهاب؟  ●

بالكلمة  محاربته  هو  اإلرهاب  مواجهة  في  الفنان  دور 
الذي  والراقي  الملتزم  والفن  الصادقة  والجملة  الهادفة 
على  والدخيلة  الهدامة  األفكار  ضد  صد  حائط  يكون 

والبسيط. الطيب  مجتمعنا 

ما نقطة ضعفك؟  ●
عن  يعجز  والمبدع  الفنان  أرى  عندما  ضعفي  نقطة 
غياب  في  اإلمكانات  قلة  بسبب  للمتلقي  صوته  توصيل 

للدولة. تام 
الشابة..  المواهب  تشجيع  في  عدة  تجارب  لديك   ●
هل ترى أن الجيل الجديد ظلم في ظل هذه الظروف؟

أحرص دومًا على الدفع بالمواهب الشابة في المجاالت 
عبدالرحمن  الموهوب  الطفل  مثل  كافة  اإلبداعية 
أخذ  الذي  العمل  فريق  ضمن  من  كنت  والذي  يوسف، 
وكل  الصول  وجمال  العوامي  يوسف  والده  بجوار  بيده 
حالوة  اهلل  أعطاه  موهوب  طفل  فهو  البيضاء،  فناني 
الحقيقة  وفي  الغناء،  في  كبيرة  وموهبة  الصوت  في 
من  زادت  الدولة  مؤسسات  غياب  مع  الحالية  الظروف 
يحتاج  الذي  بالموهوب  بالك  فما  الليبي،  الفنان  معاناة 
إلى مراكز متخصصة للتدريب ومعاهد موسيقية وغيرها 

الدولة. تقيمها  من مؤسسات 
هل ترى أن مدينة البيضاء تحتاج إلى معهد فني   ●

الشعبي؟ والتراث  األغنية  متخصص في 
والمواهب في جميع  بالمبدعين  زاخرة  البيضاء  مدينة 
وهناك  والموسيقى،  المسرح  سواء  الفنية  المجاالت 
عدم  يعطلهم  ال  والمتخصصين  الدارسين  من  الكثير 
للعطاء  مستعدون  األساتذة  فكل  المعاهد،  هذه  إقامة 

دون مقابل.
والثقافة  الفن  عن  للمسؤولين  تقولها  كلمة   ●

واألدب؟
ترتقي  والثقافة  بالفن  إنه  المسؤولين  لهؤالء  أقول 
الشعوب، ونرجو منهم االهتمام بالفنان والمبدع الليبي 
ألنكم ذاهبون والفنان المبدع باٍق كما عهدتموه دائمًا.

المقبلة؟ الفترة  ما جديدك   ●
سالم  للشعراء  الغنائية  األعمال  من  مجموعة  لدي 
العريضة  وعبدالحفيظ  الحجازي  وعبدالسالم  الكواش 
القابسي،  وفتحي  الثني  وعبدالسالم  الفيتوري  وعلي 
شكري  توزيع  من  وهي  األعمال،  هذه  غالبية  ونفذت 
خزام وياسر نجم، ولكن لألسف ال توجد ثقافة وال قنوات 

األعمال وعرضها. تلفزيونية تساعد على تصوير هذه 

تعرضت للسرقة الفنية في ظل غياب املسؤولني

محمد حفظي: مُساند ومُعلم للنجوم 
الشباب.. ورزق الله: موهبة فريدة 

حافظ على مكانته نصف قرن

أشعر بالضعف عندما نفشل
في توصيل أعمالنا الغنائية

انتهيت من تسجيل عدد من األغاني 
الجديدة.. ولكن ينقص تصويرها

سعد الفيتوري في حوار مع »الوسط«:

<    سعد الفيتوري

<    حسن حسني

<    فريق عمل فيلم »إلى آخر الزمان« 

<    محمد حفظي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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هو فنان صاحب 
صوت دافئ، 
قدم العديد 
من األعمال المميزة 
بعد تخرجه في معهد 
»علي الشعالية« األول 
على دفعته.. المطرب 
والملحن علي الفيتوري 
والحاصل على عدد من 
الجوائز من المهرجانات 
المختلفة، التقيناه في 
»الوسط« للحديث عن 
جديده الفترة المقبلة، 
وكذلك فتح صدره 
ليكشف معاناة الفنانين 
الليبيين.

»القاهرة السينمائي« يكرم حسن حسني 
ويمنحه جائزة »فاتن حمامة« التقديرية

في دورة شهدت مشاركة 38 فيلمًا من 12 دولة..

»إلى آخر الزمان« يتوج بالجائزة الكبرى ملهرجان »وهران الدولي للفيلم العربي«
شهد ختام الدورة الحادية عشرة لمهرجان »وهران 
جزائرية  أفالم  تتويج  العربية«  للسينما  الدولي 
بعد  الذهبي«  »الوهر  بجوائز  ولبنانية  وتونسية 

منافسة 38 فيلمًا من 12 دولة عربية.
وفي فئة األفالم الروائية الطويلة، التي شارك فيها 
الجزائري  الفيلم  حصد  عربية،  دول   9 من  أفالم   10
الجائزة  شويخ  ياسمين  للمخرجة  الزمان«  آخر  »إلى 
التحكيم  لجنة  جوائز  أما  الذهبي«.  »الوهر  الكبرى 
الخاصة، فقد منحت للفيلم الفلسطيني الذي أخرجته 
آن ماري جاسر، وجائزة أفضل سيناريو للفيلم المصري 

»فوتو كوبي« للسيناريست هيثم دبور.
في حين ذهبت جائزة أحسن ممثلة للتونسية أميرة 
للمخرج  بالليل«  »تونس  فيلم  في  دورها  عن  شلبي 
مناصفة  منحت  ممثل  أحسن  وجائزة  بكار،  إلياس 
للفنانين الفلسطينيين محمد بكري وصالح بكري عن 

دوريهما )األب وابنه( في فيلم »واجب«.
المغربي  المخرج  نالها  فقد  إخراج  أفضل  جائزة  أما 
عز العرب العلوي لمحارزي عن فيلمه »كيليكيس دوار 
العراقي  بالفيلم  التحكيم  لجنة  نوهت  كما  البوم«. 
»الرحلة« للمخرج محمد الدراجي، والممثلة المصرية 

تامر  للمخرج  كوبي«  »فوتو  فيلم  عن  رضا  شيرين 
عشري.

وترأس لجنة مسابقة األفالم الطويلة للمرة األولى 
أيضًا  فيها  وشارك  علواش،  مرزاق  الجزائري  المخرج 

مهاجر  مستانة  من  كل 
من  عيوش  أمل  إيران،  من 
من  العدل  ومحمد  المغرب 
مصر، يارمك شيناربايف من 

كازاخستان.
األفالم الروائية القصيرة

الكبرى  الجائزة  وحصد 
الخاصة  الذهبي«  »الوهر 
القصيرة،  الروائية  باألفالم 
»شحن«  اللبناني  الفيلم 

للمخرج كريم الرحباني، وهي المسابقة التي شهدت 
تنافس 14 فيلمًا من 10 دول عربية، أما جائزة لجنة 
الفجر«  »رقصة  التونسي  للفيلم  منحت  فقد  التحكيم 

للمخرجة آمنة النجار.
التونسي »بالك  بالفيلم  التحكيم  لجنة  نوهت  كما 
العراقي  والفيلم  مقالتي،  آمال  للمخرجة  مامبا« 

السوري  والفيلم  الربيعي،  باقر  للمخرج  »البنفسجية« 
»المخاض« للمخرج سدير مسعود.

ترأس لجنة مسابقة األفالم القصيرة الفنانة اللبنانية 
من  باي  ميساء  عضويتها،  في  وشارك  شمعون،  تقال 
بن  علي  محمد  الجزائر، 
لطيفة  تونس،  من  جمعة 
أحرار من المغرب، صوفي 

بالنفيلين من فرنسا.
األفالم  مسابقة 

الوثائقية
التحكيم  لجنة  واختارت 
الخاصة باألفالم الوثائقية 
السوري  الوثائقي  الفيلم 
للمخرج  اإلسمنت«  »طعم 
من   11 للدورة  الكبرى  بالجائزة  ليتوج  كلثوم  زياد 
شهدت  والتي  الذهبي«،  »الوهر  وهران  مهرجان 
منافسة 14 فيلمًا من 6 دول عربية، ونال جائزة لجنة 
الجزائر«  »معركة  الجزائري  الفيلم  الخاصة  التحكيم 

للمخرج مالك بن إسماعيل.
ونوهت لجنة التحكيم بالفيلم اإلماراتي »آالت حادة« 

»النحت في  المصري  والفيلم  الغانم،  نجوم  للمخرجة 
الزمن« للمخرج يوسف ناصر، والفيلم العراقي »مرايا 

الشتات« للمخرج قاسم عبيد.
صدوم  حول  قاسم  الوثائقية  األفالم  لجنة  وترأس 
من العراق، وشارك في عضوية اللجنة كل من أسامة 
المغرب،  من  المغاري  وأمينة  مصر،  من  عبدالفتاح 
بويمي  وجوسي  بلجيكا،  من  ريني  كريستيان  ولوري 

من إيطاليا.
»بانوراما  بجائزة  الخاصة  التحكيم  لجنة  وقررت 
الفيلم القصير« حجب الجائزة وعدم منحها ألي فيلم، 
وهي الجائزة التي خصصت لتشجيع الشباب الجزائري 

على اإلنتاج السينمائي.
ذلك  الحاج  آيت  حميد  التحكيم  لجنة  عضو  وبررت 
في حفل الختام بـ»ضعف مستوى األعمال المشاركة«، 
الشباب  لصالح  الورش  تنظيم  تكثيف  إلى  ودعت 

المهتم بالسينما.
»وهران  لمهرجان   11 الدورة  ختام  حفل  وشهد 
التميز  بـ»درع  فنانين  تكريم  العربي«  للفيلم  الدولي 
شافية  القديرة  الجزائرية  للفنانة  منح  حيث  العربي«، 

بوذراع والفنان السوري عبدالمنعم عمايري.

قررت إدارة مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي«، 
جائزة  بمنحه  حسني  حسن  المصري  الفنان  تكريم 
»فاتن حمامة التقديرية«، ليتسلمها في حفل افتتاح 
الدورة األربعين للمهرجان، التي تنطلق خالل الفترة 

من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل.
السينمائية  لمسيرته  تقديرًا  يأتي  حسني  تكريم 
إلى  إضافة  البارزة،  باإلنجازات  والحافلة  المضيئة 
مكانته المرموقة كأحد أبرز الفنانين في تاريخ السينما 

المصرية.
وقال رئيس المهرجان محمد حفظي: »يعد االحتفاء 
بالفنان حسن حسني في مهرجان القاهرة السينمائي 
الشاشة  أثروا  الذين  النجوم  أحد  لمسيرة  تتويجًا 
المصرية والعربية بأعمال خالدة في ذاكرة السينما، 
كما أن النجم الكبير خاض عديد التجارب التي قدمها 

النجوم الشباب، سندًا ومعلمًا لهم«.
وأضاف أن الفنان حسن حسني صاحب رصيد كبير 
في  جوائز  بعضها  عن  نال  السينمائية  األفالم  من 

الداخل والخارج.
حسني:  حسن  الكبير  الفنان  قال  التكريم،  وحول 
بجائزة  السينمائي  القاهرة  مهرجان  من  »تكريمي 
حياتي،  في  جائزة  أهم  هو  التقديرية  حمامة  فاتن 
وكأني أحصل على األوسكار، يكفي أن الجائزة تحمل 
الذي  الفني  لمشواري  تتويج  إنه  حمامة.  فاتن  اسم 

قطعته على مدى 60 عامًا«.
الناقد  للمهرجان،  الفني  المدير  أعرب  جانبه،  من 
حسن  بتكريم  سعادته  عن  اهلل،  رزق  شريف  يوسف 

التمثيل،  عالم  في  كبرى  ظاهرة  باعتباره  حسني، 
استطاع الحفاظ على مكانته ألكثر من نصف قرن، مما 

يعكس موهبًة فريدة.
ولد الفنان المصري حسن حسني في مدينة القاهرة 
العام 1931، أحب التمثيل في فترة مبكرة من حياته 
وشارك في معظم الفرق المسرحية بمدرسته، وحصل 
من  التقدير  وشهادات  الميداليات  من  العديد  على 

وزارة التربية والتعليم.
المسرح  فرقة  إلى  انتسب  الستينات  بداية  وفي 
المصري، وقدم  للجيش  تابعة  التي كانت  العسكري 
إلى  باإلضافة  الفرقة،  مع  المسرحيات  من  الكثير 
مشاركته بأدوار صغيرة في عدة أفالم منها »ال وقت 

للحب« 1963، »بنت الحتة« 1964.
أما في بداية السبعينات شارك في العديد من األفالم 
و»مدينة  وكبرياء«  »حب  و  الحريم«  »سوق  منها: 
الصمت« و»أميرة حبي أنا« و»الحب تحت المطر« و »ال 

شيء يهم« و»الكرنك« و»قطة على نار«.
بعض  في  حسنى  شارك  الثمانينات  فترة  وفي 

األعمال المتميزة منها »سواق األتوبيس« الذي أخرجه 
عاطف الطيب العام 1982، وكان دوره عالمة فارقة في 
حياته المهنية والفنية، حيث لفت إليه األنظار كممثل 

قادر على أداء أدوار الشر تحديدًا بشكل مختلف.
من  األفالم،  من  عددًا  الطيب  مع  حسني  واصل 
بينها »البريء« 1985، »البدرون« 1987 و»الهروب« 
المميزين  المخرجين  1991، كما عمل مع عدد من 
رجل مهم«  فيلم »زوجة  بينهم محمد خان في  من 
الكاشف  ورضوان   ،1993 المدينة«  و»فارس   1987
1993، وأسامة فوزي في  يا بنفسج«  فيلم »ليه  في 
»عفاريت األسفلت« 1996، وداود عبدالسيد في فيلم 
»سارق الفرح« 1995، والذي نال عن شخصية »ركبة« 

القرداتي التي جسدها فيه خمس جوائز.
في  جديدة  مرحلة  بدأت  التسعينات  منتصف  في 
حياة حسن، كان أكثر ما يميزها مشاركته في أفالم 
الشباب التي بدأت في تلك الفترة، بدءًا من أفالم عالء 
الدين وانتهاء بأفالم رامز جالل، ومرورًا بأحمد  ولي 
رمزي  وهاني  هنيدي  ومحمد  سعد  ومحمد  حلمي 
وأحمد مكي، وكذلك أحمد السقا وكريم عبدالعزيز، 
إذ كان هو بمثابة ناظر المدرسة الذي منح أغلب من 
شاركهم من نجوم األلفية الثالثة شهادة التفوق وختم 

النجومية.
أفالم  في  حسني  مشاركة  شهدت  المرحلة  وهذه 
جماهيرية فائقة النجاح من بينها »عبود على الحدود« 
و»أفريكانو«  جمهوري«  بقرار  و»جواز  و»الناظر« 
و»محامي خلع« و»اللمبي« و»أحلى األوقات« و»ليلة 
وأحدث  وبهير«،  وشهير  و»سمير  بغداد«  سقوط 
أعماله »البدلة« المقرر طرحه في موسم عيد األضحى 

المقبل.

أكد تفضيله لألغاني »السنغل« عن األلبومات

رامي صبري: أزمة سجني األخيرة كشفت لي قيمة األشياء
طابا: محمد علوش

أعرب الفنان المصري رامي صبري عن سعادته بزيارة طابا المصرية ألول مرة، 
واصفًا إياها بالمكان الساحر والمختلف، حيث تتمتع بأنها غير مزدحمة، مشيرًا 
في تصريحات إلى »الوسط« على هامش فعاليات مهرجان »ليالي الصيف« في 
طابا هايتس، إلى أن الحفل الذي أحياه يختلف تمامًا عن كل حفالته داخل مصر، 
مثل  العربية  الدول  من  عدد  إلى  ينتمون  إذ  الحضور،  جمهور  الختالف  وذلك 

األردن وسورية وفلسطين ولبنان وبعض الدول الخليجية.
أذن  على  غريبة  »إفيهات«  تحمل  أغنيات  األخيرة  الفترة  في  طرحه  وعن 
المستمع العربي، مثل »أتشقلبلك«، قال رامي إن هذه األغنية مختلفة تمامًا عن 
»الراجل«، وهي أغانٍ ليست غريبة، مشيرًا إلى أن األغاني العادية أصبحت تمر 
مرور الكرام على أذن الجمهور، وكل عادي ممل، لذا أختار تقديم شيء مختلف، 
»أتشقلبلك«  بأغنية  الخاص  كليب  الفيديو  أن  وكشف  قبل.  من  وغير مطروح 

مقرر طرحه في 15 أغسطس المقبل، وهو من إخراج فادي حداد.
وأكد الفنان المصري أنه كان يفضل تقديم أغاني »سنغل« على طرح ألبوم 
دفعه  تسويقية  متطلبات  لها  شركة  مع  وتعاقده  اإلنتاج  ظروف  ولكن  كامل، 

للعمل على ألبوم جديد.
الوسائط  كل  على  انتشارها  إلى  »السنغل«  األغاني  نجاح  سبب  وأرجع 
عن  يبحث  يعد  لم  العربي  الجمهور  أن  كما  نزولها،  وقت  والبصرية  السمعية 
أي أغنية جديدة ويكتفي بما يظهر أمامه من أعمال، وأن عدم معرفة البعض 
معظم أغاني أي ألبوم له، وارتباطهم بأربع أو خمس أغانٍ فقط، هو أمر يدمره 
نفسيًا تمامًا، ويشعر باألسف على المجهود الكبير الذي بذله في األلبوم على 

مدار عام كامل.
ورفض رامي إشاعة أن شركة روتانا تدمر الفنانين المصريين، مؤكدًا أن مثل 
أيضًا،  منطقية  غير  ألنها  حقيقية،  غير  وهي  البعض  من  تخرج  اإلشاعات  هذه 
فكيف لشركة ما تدفع لمطرب أموااًل من أجل منعه من الغناء؟! مضيفًا أن األمر 
في النهاية هو مسألة ذكاء في التعامل بين المطرب وأي شركة إنتاج وليس 

روتانا فقط.
وشدد على أنه طرح 3 ألبومات من أفضل ألبوماته في الفترة التي تعاقد فيها 
مع شركة »عالم الفن« للمنتج المصري محسن جابر، وقال: »لكن في النهاية 

هي مرحلة وخطوة وجب علي المرور بها بكل حسناتها وسيئاتها«.
وكشف صبري أن أغنية »الناس بتبان في الشدة« كان قد طرحها بعد أزمة 
سجنه األخيرة، قاصدًا بها شخصًا معينًا في حياته، لم يكن يتوقع أنه سيئ لهذه 

الدرجة، مؤكدًا أنه لوال هذه الشدة ما كان له أن يكتشف دناءة هذا الشخص.
ووجه الشكر والتحية لكل من سانده على رأسهم والدته وعائلته بالكامل، 
فضاًل عن الفنانة السورية أصالة ومدير أعماله أيمن نابليون ومحمد الشاعر، 
مشيرًا إلى أن هذه الشدة كشفت له قيمة األشياء في حياته، كما بينت كم هو 

محبوب، بل وفتحت له أبوابًا جديدة.
وأعلن أن المسؤولين في شركة روتانا طالبوه في البداية بنسيان أمر أزمته، 
وأنه يجب عليه أال يفكر فيها من جديد، ولكنه شدد على طرح أغنية »الناس 
بتبان في الشدة« ألنها عمل ذو طبيعة خاصة، فلو كان في ظروف طبيعية ما 

كان لها أن تخرج.



في
املرمى

 األوملبية تشكيل 
لجنة موقتة 
للفروسية

أعلن المدرب الجديد لفريق الخمس، حسين الدالي، أنه 
باشر مهامه مدربا للفريق للموسم المقبل رفقة المدرب 
المساعد عماد الدهماني ومدرب حراس المرمى مصباح 

شنقب، وقال الدالي عبر صفحته الشخصية على »فيسبوك«: 
»أتمنى من اهلل التوفيق والنجاح في هذه التجربة«.

أكد المدرب جمال خميس أن المفاوضات مع نادي الخمس ◆
لم يكتب لها النجاح، متمنيا التوفيق للمدرب الجديد، وكشف 

خميس دخوله في مفاوضات جادة مع إدارة نادي المدينة، 
حيث لم يبق إال توقيع العقود بين الطرفين بعد االتفاق على 

معظم النقاط.

◆

الليبية تشكيل  األولمبية  اللجنة  أعلنت 
تجاوز  أن  بعد  للفروسية  موقتة  لجنة 
حسب  سنوات  ــع  األرب الحالي  االتحاد 
وترأس  انتخاباته،  تجر  ولم  اللوائح 
إبراهيم  الموقتة  التسييرية  اللجنة 
أعضاء،  عشرة  من  والمكونة  عقيلة 
اللجنة  على  األولمبية  قــرار  في  وجــاء 
الفروسية  أنــديــة  وتــحــديــد  تفعيل 
لدعوة  تمهيدا  الحقيقية  الفاعلة 
االنتخابي  لالجتماع  العمومية  الجمعية 
السنوات  لألربع  جديد  اتحاد  الختيار 
مدة  خالل  ذلك  يكون  وأن  القادمة، 

أقصاها 90 يوما من تاريخ القرار.
قفز  فروسية  من  أصـــوات  وكانت 
الحواجز طالبت منذ سنوات بفصل القفز 
الفروسية،  اتحاد  مكونات  بقية  عن 

ــا أمـــام  ــطــروح ــو مـــا ســيــكــون م وهـ
االجتماع القادم للجمعية العمومية فى 

االنتخابات بعد ثالثة أشهر.
لرئيس  األول  النائب  ــد  وأك سبق 
الليبية،  األولمبية  اللجنة  مجلس 
أنه من حق فروسية  السباعي،  محسن 
الطبيعى  لوضعها  تعود  أن  القفز 
يعود  وأن   ،2005 العام  قبل  السابق 
إن  وقــال  كــان،  كما  مستقال  اتحادها 
الدولي  االتــحــاد  من  مراسلة  هناك 
األولمبية  اللجنة  وإن  بالخصوص، 
فصل  آليات  بحث  وسيتم  تمانع،  ال 
جديد  مــن  الــحــواجــز  قفز  فــروســيــة 
واحد  اتحاد  في  حاليا  تتواجد  والتى 
والتحمل  والقدرة  الحلبة  فروسية  مع 
والفروسية الشعبية ومسابقات الجمال.
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اختار الجزائري - البلجيكي عادل عمروش 
المدير الفني لمنتخب ليبيا األول لكرة 
القدم 12 العبا فقط من القائمة التي 
تواجدت معه في معسكر تونس، دون أن 
يعلن عن أسمائهم للصفحة الرسمية 
التحاد كرة القدم الليبي بموقع 
»فيسبوك«، وسوف يكمل المدرب 
عمروش القائمة النهائية التي 
ستضم 23 العبا من بينهم الالعبون 
المحترفون خالل الفترة المقبلة، 
حيث سيقيم المنتخب الوطني 
معسكره الثاني بالعاصمة المصرية 
القاهرة مع نهاية أغسطس الجاري، 
وأنهى المنتخب معسكره التدريبي 
الذي تواصل لمدة 17 يوما بالعاصمة 
التونسية، وذلك في إطار استعداداته 
لمباراته القادمة أمام مستضيفه منتخب 
جنوب أفريقيا التي ستقام في السابع من 
سبتمبر المقبل لحساب الجولة الثانية من 
التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 
2019، وينتظر أن تشهد األزمة بين األهلي 
طرابلس واتحاد الكرة انفراجة لعودة العبي 
»الزعيم« الدوليين بقيادة الحارس محمد 
نشنوش.
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األول  الكرة  فريق  مرمى  حراس  مدرب  كشف 
من  جزءا  نصر،  حسن  طرابلس،  األهلي  بنادي 
التدريبية  التجربة  مع  الشخصية  طموحاته 
الجديدة في ليبيا، مؤكدا أن أحالمه ال تتوقف مع 
الجهاز الفني المصري بقيادة المدير الفني إيهاب 
البطوالت  مختلف  في  قوية  نتائج  لتقديم  جالل 
التي سيقبل عليها »الزعيم« خالل الفترة المقبلة، 
الوداد  الزجاجة متمثال في مباراة  لكن يظل عنق 
 10 يوم  إقامتها  المقرر  المغربي  البيضاوي 
أغسطس المقبل في دوري أبطال العرب، وبعدها 

سيكون هناك حديث آخر مختلف تماما.
وقال نصر في تصريحات خاصة إلى 
حجم  جيدا  »نعلم  »الوسط«:  جريدة 
نعلم  كما  طرابلس،  األهلي  واسم 
العريضة  جماهيره  طموحات  حجم 
األهداف  تالقت  وقد  ليبيا،  ربوع  في 
خالص  مصري  فني  كجهاز  بيننا 
التي ال ترضى عن  واإلدارة والجماهير 
البطوالت ومنصات التتويج بديال، وهو 
كجهاز  ألننا  التجربة  على  شجعنا  ما 
فني بقيادة كابتن إيهاب جالل يرغب 
المنافسات، وما شجعنا على  دائما في 
مقبل  الزعيم  أن  المسؤولية  تولي 
على منافسات مختلفة ليس فقط في 

هناك  ولكن  وكأس،  دوري  المحلية،  البطوالت 
مشاركة عربية قريبة وأخرى أفريقية«.

النسخة  في  األهلي  »سجل  قائال:  وأضاف 
الماضية نتائج مميزة في دوري األبطال مع كابتن 
المزيد  لتحقيق  نسعى  نحن  وها  يوسف،  طلعت 
في  أمال  السابق  في  تم  ما  على  البناء  بهدف 
الوصول بطموحات جماهير الزعيم ألعلى مستوى. 
المسؤولية  تسلمنا  على  يمض  لم  أننا  صحيح 
داخل  تسير  األمور  أن  إال  أيام،  خمسة  سوى 
للغاية، ولمسنا في  احترافي متميز  الفريق بشكل 
إيجابية تبعث  أشياء  القصيرة  الزمنية  الفترة  هذه 
الفريق،  التفاؤل، أبرزها وجود مواهب داخل  على 
الخبرة  عناصر  بين  تجمع  مميزة  ومستويات 
والشباب، وهي مقومات ال تتوافر إال للفرق الكبرى 

دائما، وهو ما يحبه ويرغبه أيضا أي مدرب«.
واستطرد نصر قائال: »نعكف حاليا على دراسة 
لنا  القريب  الهدف  فهو  البيضاوي،  الوداد  فريق 
حاليا، لدرجة أننا قمنا بعمل معسكر مصغر له في 
إلى  السفر  قبل  ودية  مباراة  وسنخوض  تونس، 
يوم  العرب  أبطال  دوري  في  لمواجهته  المغرب 
آخر  حديث  هناك  وبعدها سيكون  أغسطس،   10
فضيق  الجديد،  للموسم  استعدادا  تماما  مختلف 

الوداد  ومباراة  المسؤولية  تسلم  بين  ما  الوقت 
لتحقيق  قوة  بكل  وسنسعى  بأي شيء،  يسمح  ال 
نتيجة إيجابية مع تقديم شكل مميز في المباراة، 
وأشمل  أوسع  الزمنية  المساحة  ستكون  بعدها 
الذي  جالل  إيهاب  كابتن  أفكار  تستوعب  بحيث 

نجح في وقت قصير في توضيح رؤيته لالعبين«.
العربية  البطولة  في  العودة  »مباراة  وأكمل: 

يسمح  مما  سبتمبر،  شهر  نهاية  في  ستكون 
بخالف  سيشهد،  مطول،  آخر  معسكر  بعمل 
المباريات  من  عددا  التدريبية،  الجلسات 
الودية لفرض االنسجام بين جميع العناصر، 
يسمح  لن  الوقت  ضيق  لكن 
لذا سيتم  أوالمراهنة؛  بالمجازفة 
المقبلة  المباراة  في  االعتماد 
على عناصر الخبرة المميزة داخل 

الفريق«.
تشغلنا  »لم  قائال:  نصر  وأوضح 

التونسي  المدرب  رحيل  مسألة 
المخضرم فوزي البنزرتي عن تدريب 

المرتقبة،  المواجهة  قبل  الوداد 
على  فقط  عملنا  في  نركز  ألننا 
ومساء،  صباحا  يوميا  التدريب 

ففريق األهلي يضم نخبة من 
تبعث  والالعبين  النجوم 

العمل  في  والرغبة  التفاؤل  على 
مركز  صعيد  على  فمثال  نهار،  ليل 

الدولي  يتواجد  المرمى  حراسة 
منتخب  حارس  نشنوش  محمد 
ثقل  مركز  يشكل  الذي  ليبيا، 
ولجميع  الفريق  داخل  وثقة 

زمالئه«.
نصر  حسن  واختتم 
مصر  من  »حضرنا  قائال: 
وطموحات  أفكار  لتقديم 
على  سواء  تماما،  مختلفة 
المحلية  المنافسات  صعيد 
ألن  أوالعربية،  أواألفريقية 
ولونا  شكال  بطولة  لكل 
مختلفا من االستعداد. كلها 

جيدا  نعلمها  تحديات 
يراهن  ال  فني  كجهاز 
مجهوده  على  إال 

صورة  تقديم  في 
عنها  يرضى 
الجميع داخل 

ليبيا«.

املنتخب يبطل الشائعات قبل التحضير لجنوب أفريقيا

أهلي طرابلس يستعد بالمفاجآت بعد الوداد

طالب المدير اإلداري للمنتخب الوطني الليبي األول لكرة 
القدم، عادل الخمسي، اإلعالم الرياضي بمساندة المنتخب 
في هذه المرحلة قبل خوض ثاني مباراة في تصفيات أمم 
أفريقيا المؤهلة للكاميرون، التي ستكون في السابع من 
الخمسي نفيا قاطعا ما يتردد عن  المقبل، ونفى  سبتمبر 
أنها  مؤكدا  الالعبين،  اختيار  في  اإلداري  الطاقم  تدخل 

أخبار مغلوطة تنتشر في وسائل التواصل االجتماعي.
وقال الخمسي: »نتحدى من يأت بالدليل على ذلك وإن 
البلجيكي،  المدرب  إشراف  تحت  لوحده  الفني  الطاقم  عمل 
عامين  أكمل  أنه  وأوضح  عمروش«  عادل  األصل  الجزائري 

مديرا إداريا للمنتخب ولم يتدخل في أي تشكيلة أو يفرض 
هذه  عن  للكف  وندعو  محددا،  العبا  مدرب  أي  على 
من  المنتخب  إدارة  تمكن  عدم  أكد  كما  المغالطات، 
إقامة معسكر في دولة التشيك؛ بسبب مشاكل صعوبة 
الحصول على التأشيرة ويتم التنسيق لبعض المباريات، 

الودية مع تواصل معسكر المنتخب في تونس.
القدم  كرة  اتحاد  رئيس  قرار  بعد  أكثر  الجدل  زاد 

المدرب  مع  بالتوقيع  الجعفري،  جمال  الليبي، 
البلجيكي ذي األصول الجزائرية عادل عمروش 

األول  الليبي  المنتخب  تدريب  لتولي 
لكرة القدم بعد أن تحولت التكهنات 

والترشيحات قبل ساعات إلى أمر 
واقـع، وتحــول عمروش إلـى 

كثيرة  تساؤالت  موضع 
من رواد مواقع التواصل 
المختلفة  االجتماعي 
سيـرته  عـن  للسؤال 

وقبل  أخيرا  تردد  بعدما  خصـــوصــا  وإنجـــازاتـه  الذاتية 
التوقيع مباشرة أنه مدرب متواضع ودون إنجازات ملموسة 

على أرض الواقع.
عمروش تعرض للعديد من اإلقاالت بسبب سوء النتائج 
االستوائية، فضال عن  أوغينيا  أوبوروندي  كينيا  في  سواء 
تواضع التجارب في بالد أفريقيا غير المتقدمة كرويا، األمر 
بإسناد  المتوسط«  »فرسان  على  المخاوف  من  زاد  الذي 
وتلخص  يفشل،  وقد  ينجح  قد  مغمور  لمدرب  المهمة 
الجدل األكبر بين الجماهير في الغضب من عدم استقدام 
مدرب أجنبي يليق باسم وسمعة الكرة والمنتخب الليبي، 
خطواته  في  يسير  المريمي  عمر  المحلي  المدرب  أوترك 
التي بدأها بنجاح مع الفريق الوطني في بطولة 
المحليين  األمم األفريقية األخيرة لالعبين 
في  الرابع  المركز  على  وحصوله 
الجعفري  اتفق  وأن  المغرب، وسبق 
رمزي  هاني  المصري  المدرب  مع 
األفريقية  األمم  انطالق  قبل 
المحليين،  لالعبين  األخيرة 
الضغط  بسبب  تراجع  أنه  إال 
اإلعالمي والجماهيري الرافض 
ألي مدرب متواضع في سيرته 
المهمة  إسناد  ليتم  الذاتيه 

للمريمي.

السابق  الوحدة  نادي  رئيس  نائب  انتقد  جانبه  من 
االختيارات  بالفريق  األسبق  والالعب  الشرع  عبدالعظيم 
الجديدة للمنتخب الوطني لكرة القدم متسائال فى منشور 
هو  عمروش  عادل  المدرب  هل  الشخصية..  صفحته  عبر 
من اختار الالعبين أم هناك عمروش آخر حسب وصفه هو 
في  المشاركة  علي  المقبلة  الجديدة  التشكيلة  اختار  من 
تصفيات كأس األمم األفريقية 2019؟ كما انتقد المدرب 
محمد احميدة كأحد األسماء المعروفة فى الكرة الليبية 
التعاقد مع عمروش معتبرا ذلك بالصفقة غير المربحة 

متسائال عن تاريخه الرياضى.
جديد  تجمع  في  للدخول  الليبي  المنتخب  ويستعد 
التحول  البرتغال قبل  ومعسكرات خارجية بتونس ثم 
إلى جنوب أفريقيا للقاء فريقها في الجولة الثانية من 
وحتى   3 بين  ما  ستقام  والتي  األفريقية  التصفيات 
11 من سبتمبر المقبل في جنوب أفريقيا، بينما تقام 

الجولة الثالثة والرابعة بين المنتخب الوطني والمنتخب 
النيجيري األولى ستكون في نيجيريا والثانية لصالح ليبيا 

المضيف  البلد  تحدد  أن  على 
في  اللعب  حظر  بسبب 

الفترة من  البالد خالل 
أكتوبر   16 وحتى   8

المقبل.

نشنوش يطمئن 
نصر على مركز 

حراسة مرمي 
»الزعيم«

زكريا  الشاب  الالعب  فيه  وقع  الذي  الوقت  في 
سويشكا  نـــادي  مــع  رسميا  عــقــدا  الهريش 
عام  لمدة  األســود،  الجبل  بطل  المونتنيغري، 
طرابلس،  األهلي  نادي  من  اإلعارة  سبيل  على 
فكرة  الغنودي  محمد  الدولي  المهاجم  يدرس 
العودة إلى ليبيا، بعد قرار إنهاء رحلة االحتراف 

األخيرة بالجزائر.
عــودة  بــشــأن  حاليا  الــمــفــاوضــات  وتـــدور 
بنادي  القدم  لكرة  األول  فريقه  إلى  الغنودى 
الفريق  ببعثة  يلتحق  أن  على  طرابلس،  األهلي 

الموسم  الغنودي  واحترف  وسبق  تونس،  في 
وأنهى  الجزائري،  الساورة  فريق  في  الماضي 

عقده بالتراضي قبل أن يقرر العودة إلى ليبيا.
أندية محلية، إال  المالية من  ورغم اإلغراءات 
فيه  ترعرع  الذي  ناديه  إلى  العودة  فضل  أنه 
بينما  الناجحة،  الرياضية  مسيرته  فيه  وعاش 
الشباب  من  كونه  االحتراف  الهريش  زكريا  قرر 
أن  بعد  له  احترافية  فرصة  أول  وهي  الواعد، 
عدم  رغم  جيدا  موسما  األهلي  فريق  مع  قدم 

إشراكه في كثير من المباريات.

● نشنوش

● الهريش

بطولة  مشوار  »الزعيم«  طرابلس  األهلي  يبدأ 
الجاري  أغسطس   10 يوم  العرب  أبطال  دوري 
المغربي  البيضاوي  الوداد  على  يحل ضيفا  عندما 
قيمة  في  زيادة  بطولة ستشهد  32 في  الـ  بدور 
الجوائز المالية، حيث يحصل صاحب المركز األول 
ألصحاب  مليون  و2.5  دوالر  ماليين  خمسة  على 
المركز الثاني ومليون دوالر لصاحب المركز الثالث.
إقامة  القدم  لكرة  العربي  االتحاد  وأعلن 
الجاري وحتى  الفترة من أغسطس  البطولة في 
أبريل 2019 بمشاركة 32 فريقا، كما هو الحال 
المباريات بنظام  بدوري أبطال أوروبا، وستقام 
تقام  بينما  المهزوم،  بخروج  واإلياب  الذهاب 
أبريل   29 أو   28 يومي  أحد  النهائية  المباراة 
أندية  إلى  الدعوة  توجيه  وتم  المقبل،  العام  من 
الترجي والنجم الساحلي من تونس، ووفاق سطيف 
واتحاد العاصمة من الجزائر، والمحرق والرفاع من 
البحرين، والهالل واألهلي واالتحاد من السعودية، 
كما وجه االتحاد العربي الدعوة إلى أندية األهلي 

والزمالك واإلسماعيلي من مصر.
عادل  طرابلس،  األهلي  نادي  ممثل  ووقع 
الزناتي، في تونس على اتفاقية شراكة ناديه في 
المقبلة، وتمت  بالنسخة  لألندية  العربية  البطولة 
مراسم التوقيع بالعاصمة التونسية بحضور طالل 
الشماخي  وزكريا  العربي،  االتحاد  ممثل  شيخ  آل 
آل  طالل  أكد  جانبه  ومن  الليبي،  االتحاد  ممثل 
واإلياب،  الذهاب  بنظام  ستقام  البطولة  أن  شيخ 
وستكون جائزة البطل فيها خمسة ماليين دوالر، 

والفريق المشارك سيحصل على 200 ألف دوالر.

ستكون   ،24 رقم  البطولة  في  المشاركة 
للفرق األشهر عربيا، لذا تم توجيه الدعوة للفرق 
بالبطولة، وسيكون هناك نقل  للمشاركة  الكبيرة 
عالمية  وشركات  مسبوق  غير  للبطولة  تلفزيوني 
تكون  بأن  ينبئ  الذي  األمر  البطولة،  سترعى 
أضخم بطولة في تاريخ العرب، كما سيتم السعي 
يتأهل  بالبطولة  الفائز  لجعل  الدولي  االتحاد  لدى 

للمشاركة بكأس العالم لألندية.
دعوة  طرابلس  األهلي  نادي  إدارة  وتسلمت 
من  البطلة  العربية  األندية  بطولة  في  المشاركة 
قبل االتحاد العربي لكرة القدم، وجاء في الرسالة 
طرابلس  األهلي  فريق  اختار  العربي  االتحاد  أن 
لتمثيل ليبيا في البطولة عن موسم 2018 2019- 
الدوري  بلقبي  الماضي  قبل  الموسم  بطل  كونه 
موقع  حسب  النسخة  في  وسيشارك  والكأس، 
خروج  بنظام  وستلعب  فريقا،   32 العربي  االتحاد 

المهزوم ذهابا وإيابا.
فريقا   12 بمشاركة  الجديدة  النسخة  انطلقت 
وتوقفت  المنطقة،  في  األندية  أكبر  بين  من 
البطولة لخمس سنوات رغم تاريخها الحافل الذي 
يحمل ذكريات رائعة ومباريات ال تنسى رغم أنها 
لم تكن خالية أيضا من األزمات، وانطلقت البطولة 
وأقيمت  الماضي  القرن  ثمانينات  في  العربية 
أندية  ثالثة  بمشاركة  العراق  في  األولى  النسخة 
واألهلي  اللبناني  والنجمة  العراقي  الشرطة  هي 
األردني العام 1982 وفاز بها الشرطة، وانتظمت 
وبداية  الماضي  القرن  تسعينات  في  البطولة 
القرن الجديد بجانب إقامة مسابقات أخرى ألبطال 
الكأس لكنها لم تستمر طويال ألسباب تسويقية، 
البطولة  نظام  تغير  مربحة،  رعاية  عقود  وبفضل 
في 2004 وأصبح اسمها دوري أبطال العرب سعيا 
إلقامة مسابقة شبيهة بدوري أبطال أوروبا، وعلى 
مدار تاريخ البطولة بمختلف مسمياتها توج بلقبها 
الرقم  18 ناديا مختلفا وتحمل األندية السعودية 

القياسي في التتويج بثمانية ألقاب.

االتحاد العربي يفتح باب الماليين في أغسطس 

»الهريش« يحترف و»الغنودي« يعود

● جالل

طرابلس – صالح بلعيد



 2018/2017 الكروي  الرياضي  الموسم  انتهى 
في ليبيا بعدة أزمات قد تعصف بنظيره الجديد 
جمال  برئاسة  الكرة  اتحاد  لكن  امتدادها،  حال 
الترتيبات  من  بحزمة  التصدي  أعلن  الجعفري 
الكبرى  المحلية  المسابقة  تضع  أن  يأمل  التي 
في المسار الصحيح مع انطالق النسخة الجديدة، 
تعتزم  حيث   ،»46« رقــم  تحمل  أن  المنتظر 
الدوري  لجنة المسابقات إعالن موعد منافسات 
منتصف  من  بداية  المقبل  للموسم  الممتاز 
بمشاركة  تقام  أن  على  المقبل،  سبتمبر  شهر 
مجموعتين،  على  توزيعها  سيتم  فريقا،   24
بحيث تضم كل مجموعة 12 فريقا على مستوى 
الغربية،  بالمنطقة  ومثلها  الشرقية،  المنطقة 
على أن يتأهل أول كل مجموعة لخوض المباراة 

النهائية لتحديد هوية بطل الموسم.
وينتظر أيضا أن تقام الديربيات ولقاءات الجوار 
على مالعب محايدة، فيما سيكون الهبوط لدوري 
الدرجة األدنى لعدد ثالثة فرق من كل مجموعة، 
يعد ذلك ضمن خطوات االتحاد الليبي لتقليص 
عدد الفرق المتبارية حتى يصل للعدد النموذجي 
والمثالي، المتمثل في ستة عشر فريقا في قادم 
الجديد  الشكل  إعالن  ويأتي  القريبة،  المواسم 
لمالمح الموسم المقبل في خطوة تؤكد استفادة 
الماضي،  الموسم  أخطاء  من  المسابقات  لجنة 
حتى يظهر الموسم الجديد بأقل مشاكل وأخطاء، 

ويسير ويمضي في ظروف طبيعية.
ظواهر  أربع  أهم  رصدت  »الوسط«  جريدة 
في  األخير  الليبي  الكروي  الموسم  أرهقت 

السطور التالية..

التحكيم 
الوقوف  تستحق  التي  والظواهر  األزمــات  أبرز 
أمامها، فبعد أن حصد فريق الكرة األول بنادي 
االتحاد »العميد« لقب كأس ليبيا بفوز بهدفين 
انتهى  حيث  اإلضافي،  الوقت  في  الهالل  على 
شهدت  أهــداف،  دون  للمباراة  األصلي  الزمن 
احتساب  بعد  وتحديدا  توترا،  األخيرة  الدقائق 
الثاني  الهدف  الشلماني  محمد  المباراة  حكم 
الهالل  العبي  دفع  الذي  األمر  االتحاد،  لصالح 
ليعلن  بعد  فيما  االنسحاب  ثم  ومن  لالعتراض 
في  السابع  باللقب  »العميد«  تتويج  الحكم 
أحداثا  شهدت  الكأس  بطولة  لكن  تاريخه، 
كثيرة منها المؤسف بعد أن سلكت مسارا من 
نار، حيث تأهل االتحاد إلى النهائي على خلفية 
انسحاب األهلي طرابلس »الزعيم« اعتراضا على 
التحكيم أوال، الذي صعد الخالفات إلى اعتراض 
لتصبح  ثانيا،  الكرة  اتحاد  إدارة  أسلوب  على 
تجد  أن  دون  الجانبين  بين  ملتهبة  ــواء  األج

األزمة حلوال حقيقية وسط اتهامات متبادلة.
الوحيد  الشلماني  محمد  الحكم  يكن  لم 
صاحب األزمات، بل سبقه زميله الحكم الدولي 

حيث  الــدوري،  مسابقة  في  لكن  رجب،  محمد 
تسبب بخطأ غير مقصود في إثارة زوبعة بين 
وطرابلس،  بنغازي  األهليين،  التتويج،  رباعي 
باللقب،  األخير  يفوز  أن  قبل  والنصر  واالتحاد 
واالتحاد  طرابلس  األهلي  ألحداث  وبالعودة 
تفاصيل  شهدت  الكأس  نهائي  نصف  في 
في  التسبب  بينها  من  كان  ومتنوعة  كثيرة 
حرق المجمع الرياضي بملعب طرابلس الدولي 
انتهت  أن  بعد  المباراة  إعــادة  على  اعتراضا 
المباراة األولى في مرحلة ضربات الترجيح دون 
أيضا،  الحكم  على  اعتراضا  وقتها  تكمل  أن 
الذي اضطر إلى إلغاء المباراة ليقرر اتحاد الكرة 
إعادة المباراة دون موافقة وترحاب من األهلي 
طرابلس في مشهد ليس األول من نوعه هذا 
الموسم، بل شهدت المرحلة األخيرة المعروفة 
الليبي  بالدوري  التتويج  من  الرباعي  بالدوري 
هذا الموسم أيضا خالفات وأزمات بسبب أخطاء 
الحكم الدولي محمد رجب ليتفاقم الصدام بين 
األهلي بنغازي واالتحاد واألهلي طرابلس قبل 

أن يخطف النصر اللقب وسط كم غير عادي من 
عديد  على  االنسحاب  فكرة  لتسيطر  األزمــات، 
الدوري  الموسم سواء في مسابقة  الفرق هذا 
أو الكأس بسبب المشاكل التحكيمية واإلدارية 

في موسم استثنائي للكرة الليبية.

االحتجاجات 
التدريبات  إلى  »الزعيم«  األهلي  عودة  جاءت 
نفذ  أن  بعد  تماما  عادية  غير  أجــواء  وسط 
تهديده، حيث جاءت بعد أن امتنع الفريق عن 
أداء مباراة نصف نهائي الكأس أمام »االتحاد«، 
مفضال االنسحاب في المباراة الثانية بقرار من 
اتحاد الكرة الليبي برئاسة جمال الجعفري بعد 
إلغاء المباراة األولى، كما خرجت إدارة »الزعيم« 
بسلسلة رسائل صريحة اتهم فيها اتحاد الكرة 
بالتصعيد  مهددا  المسابقات،  إفساد  بتعمد 
من  الدوليين  الالعبين  منع  البداية  وكانت 
في  االنشغال  بدعوى  للمنتخب  االنضمام 
االستعداد للبطولة العربية، وتؤكد دوائر مقربة 

إدارة  ارتياح  عدم  طرابلس  األهلي  إدارة  من 
النادي الكبير لألجواء، خصوصا مع قرب بداية 
الموسم الجديد 2019/2018، حيث يخشى أن 
تتكرر األزمات التي انتهى بها الموسم الماضي 
بعد أن أصدرت إدارة النادي خطابا موجها إلى 
بعدم  فيه  يخطره  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد 
الفريق  معسكر  إلى  الدوليين  العبيه  انضمام 

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

البرتغال.

أزمة الدوليين
إلى  الموجهة  القاسية،  »الزعيم«  رسالة  جاءت 
في  الفريق  انشغال  خلفية  على  الليبية  الكرة 
البطولة العربية ولم تكتف إدارة النادي األهلي 
العبيها  منع  بخطاب  أبوعون  ساسي  برئاسة 
المنتخب  لصفوف  االنضمام  من  الدوليين 
الوطني خالل الفترة المقبلة، بل تبعته بخطاب 
آخر مطول حول طبيعة المشكلة مع اتحاد كرة 
بخصوص  القائمة  األزمــة  خلفية  على  القدم 
مباراة نصف نهائي كأس ليبيا أمام »االتحاد«، 
تسبب  عن  الحديث  المطول  الخطاب  في  وجاء 
كل  في  الجعفري  جمال  برئاسة  الكرة  اتحاد 
وقوع  إلى  الرفض  وتصاعد  القائمة،  المشاكل 

ملعب  تعرض  بينها  من  رياضية  غير  أحــداث 
تعنت  نتيجة  الخسائر  لبعض  الدولي  طرابلس 
االتحاد الليبي لكرة القدم وإصداره قرارات دون 
قرار  اتخاذ  تم من خاللها  التي  الالئحة  توضيح 
الناديين  إطالع  عدم  مع  كاملة  المباراة  إعادة 
أثار  الذي  المباراة،  ومراقب  حكم  تقرير  على 
بينها  ومن  الرياضية،  األوساط  في  كبيرا  جدال 
مثل  اتخاذ  في  المسابقات  لجنة  دور  تهميش 
المكتب  عن  صدر  القرار  وأن  القرارات،  هذه 
التنفيذي لالتحاد دون الرجوع للجنة المسابقات، 
كلها  القدم،  كرة  بمسابقات  المختصة  الجهة 
عوامل دفعت أبوعون للتلويح بتقديم استقالته 
للنادي في  العمومية  الجمعية  أمام  من منصبه 
لن  وأنه  ناديه  على  قرارات ظالمة  حالة فرض 
يعرض سالمة جماهير األهلي للخطر، كما أكد 
مسؤولة  غير  سياسة  يستخدم  الكرة  اتحاد  أن 
غياب  ظل  وفي  والقوانين،  اللوائح  عن  بعيدا 
الدولة لألسف يجلس رئيس لجنة المسابقات في 
طرابلس،  مدينة  في  فتنة  في  ليتسبب  بنغازي 
فضال عن أن الجهات المسؤولة في الدولة تقف 
موقف المتفرج أمام تلك المهازل التي من بين 
أسبابها عدم توافر األمن داخل ملعب طرابلس. 

الشكوى الدولية 
على  وبنغازي،  طرابلس  األهليين،  إدارتا  اتفقت 
الدولي  االتحاد  إلــى  مشتركة  شكوى  تقديم 
الليبي  االتحاد  ومخالفات  تجاوزات  ضد  )فيفا( 
في  وقاال  الجعفري،  جمال  برئاسة  القدم  لكرة 
واألهلي  بنغازي  األهلي  ناديا  »تابع  بيان: 
طرابلس، كما تابعت جماهير الرياضة في ليبيا، 
األحداث الرياضية المؤسفة التي صاحبت تنظيم 
االتحاد  عليها  يشرف  التي  العامة  المسابقات 
في  كبير  بشكل  أثرت  التي  القدم،  لكرة  الليبي 
نتائج بعض المباريات والترتيب العام للمسابقات 
التي يتحمل مسؤوليتها كاملة المكتب التنفيذي 
تنظيم  ولجنة  الــقــدم  لكرة  الليبي  لالتحاد 
وعشوائيتها  قراراتهم  تخبط  بسبب  المسابقات 
أثر  مما  للعبة  المنظمة  العامة  اللوائح  ومخالفة 
بين  الفرص  وتكافؤ  المسابقات  انتظام  على 
األندية المتنافسة، بالرغم من مخاطبة األهليين 
المسابقات  تنظيم  ولجنة  التنفيذي  للمكتب 
اإلشكاليات  معالجة  بشأن  معهم  والتواصل 
المسابقات  تنظيم  اعترضت  التي  والتجاوزات 
إنجاح  التعاون معهم بهدف  آفاق  فتح  ومحاولة 
أن  إال  الرياضية  األنشطة  واستمرار  المسابقات 
نتيجة  بالفشل  بــاءت  قد  المحاوالت  هذه  كل 
الليبي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  رئيس  إلصرار 
لكرة القدم وأعضائه على االستمرار في سياسة 
حساب  على  األندية  بعض  ومجاملة  المحاباة 
باللوائح  الحائط  بعرض  والضرب  أخرى  أندية 
العامة المنظمة للعبة وتنظيم المسابقات بشكل 
واضح«.. لتترك الشكوى آثارا سلبية لدى االتحاد 
عن  الليبية  الكرة  فيه  تبحث  وقت  في  الدولي 

انفراجة في رفع الحظر.

● مباراة االتحاد والنصر بطل الدوري الليبي

● مباراة االتحادالمصراتي في الطائرة
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4 تحديات تنتظر املوسم الكروي الليبي الجديد
أزمة التحكيم تنذر بعواقب وخيمة قبل بداية النسخة »46«.. والشكوى الدولية تهدد المستقبل القريب 

شباب الطائرة يتألقون في مصراتة

لم تسجل يوما المدرسة التدريبية المغربية 
حضورها بمالعب الدوري الليبي لكرة القدم 
منذ انطالقته قبل أكثر من ستة عقود، ولم 
الــدوري  تميز  حيث  بــارز،  ظهور  لها  يكن 
التدريبية  للمدرسة  كبير  بتواجد  الليبي 
المدرسة  مشهدها  تصدر  التي  العربية 
تدريبية  مدرسة  أول  كانت  التي  الجزائرية 
عربية تستعين بخبراتها فرق األندية الليبية 
ثم  المصرية  المدرسة  تلتها  ومنتخباتها، 
الكروية  الــمــدارس  وتعاقبت  التونسية 
العربية المغاربية الثالث على تدريب العديد 
من فرق األندية المحلية، وكان لها أفضال 
من  منها  بل  ونجومها  العبيها  علي  كبيرة 
قاد فرقا محلية إلنجازات مدوية وقادها إلى 

منصات التتويج.
مدرسة  أول  المصرية  المدرسة  كانت 
عربية تعانق التتويج وتتذوق طعم البطوالت 

الراحل  المصري  المدرب  رائدها  قاد  حين 
األهلي  فريق  الوحش  صالح  عبده  محمد 
ببنغازي إلى التتويج ببطولة الدوري الليبي 
به  ولحق  السبعينات،  مطلع  مناسبتين  في 
من  الــقــادم  شــرف  علي  الــمــدرب  مواطنه 
الزمالك الذي قاد فريق التحدي إلى منصة 
المدرسة  وكانت   ،77 موسم  في  التتويج 
وتتوج  تعود  عربية  مدرسة  آخر  المصرية 
قاد  حين  جديد  من  المحلية  بالبطوالت 
المدرب طلعت يوسف فريق األهلي طرابلس 
وأعاده إلى منصة البطوالت بعد غياب طويل 
دام أربعة عشر عاما، ولحق به في الموسم 
الذي  العشري  طــارق  المدرب  يليه  الــذي 
المدرسة  وتفوق  مواطنه  لقب  على  حافظ 

المصرية بالمالعب الليبية.
سجلت  فقد  التونسية  المدرسة  ــا  أم
ثالث  في  التتويج  منصات  على  حضورها 
ليبيا  كأس  بطوالت  مستوى  على  مناسبات 
توفيق  التونسي  المدرب  مع   1992 العام 
كأس  لبطولة  االتحاد  قاد  الذي  عثمان  بن 

الذي قاد  العرفاوي  المنصف  ليبيا ومواطنه 
فريق النصر لبطولة كأس ليبيا العام 1997، 
عمر  المخضرم  التونسي  المدرب  قاد  كما 
تاريخه  في  مرة  ألول  الهالل  فريق  الذيب 
في   2002 العام  ليبيا  كأس  بطولة  لنيل 
على  الجزائرية  المدرسة  ظهور  تأخر  حين 
المبكر  تواجدها  رغــم  التتويج  منصات 
بالمالعب الليبية، فهي أول مدرسة كروية 
لخبراتها  الليبية  الكرة  بها  تستعين  عربية 

المدرب  قاد  حين  الستينات،  منتصف  منذ 
إلى  االتحاد  فريق  لموي  كمال  الجزائري 

بطولة الدوري الليبي موسم 1991-1990.
غير أن المدرسة التدريبية المغربية كان 
حضورها بالمالعب الليبية محتشما ولم يكن 
لها أي تواجد أو ظهور أو صدى فلم يتعد أو 
يتجاوز عدد المدربين الذين مثلوا المدرسة 
المغربية أصابع اليد الواحدة ولم يكن لهم 
قصيرة  لفترة  تواجد  حين  وأثر  بصمة  أي 
المدرب المغربي إبراهيم بن عزوز كمدرب 
مع فريق المدينة في التسعينات دون نتائج 
المديح  مصطفى  مواطنه  قاد  فيما  تذكر، 
لدوري  والعودة  الصعود  إلى  المروج  فريق 
األضواء موسم 89 – 90، ورغم نجاح التجربة 
االحترافية لعدد كبير من الالعبين المغاربة 
إال  الليبي،  ــدوري  ال بمالعب  بــرزوا  الذين 
فرتوت  يوسف  الشاب  المغربي  المدرب  أن 
الذي تعاقد معه فريق األهلي بنغازي مؤخرا 
تاريخ  اسمه كأول مدرب مغربي في  سجل 
األهلي بنغازي يقوده بمالعب الدوري الليبي 

الممتاز، وفي أول تجربة ومحطة تدريبية له 
خارج مالعب المغرب.

والكبير  الالفت  النجاح  بعد  هذا  يأتي 
األندية  فرق  مستوى  على  المغربية  للكرة 
بقوة  المغربي  المدرب  ونجاح  والمنتخبات 
تتويج  آخرها  كان  الواجهات،  كافة  على 
فريق الوداد البيضاوي ببطولة دوري أبطال 
جيل  وبــروز  مغربي  مدرب  بقيادة  أفريقيا 
جديد طموح من المدربين المغاربة الشبان 
واقتحم  والتردد  الخوف  حاجز  وكسر  تحرر 
عالم االحتراف وصار تواقا وطموحا للتواجد 
واالحتراف في كل البلدان، وهو ما رفع من 
أسهم المدرب المغربي، وجعل اسمه يتردد 
هنا وهناك وأصبح عليه طلب وبدأ يتواجد 
العربية،  الدول  مختلف  في  مؤخرا  وينتشر 
الليبي من خالل تواجد  ومن بينها الدوري 
مستوى  على  المغربية  للكرة  سفير  أول 
التدريب المدرب الشاب يوسف فرتوت الذي 
دخل السباق المثير ويأمل أن يفتح األبواب 
على مصراعيها أمام تواجد أكثر من مدرب.

ذاتية جديدة  البحث عن سير  في  األخضر  نادي  بدأ مسؤولو 
الكرة  نجم  مع  المفاوضات  تعثرت  أن  بعد  مدربين،  ألسماء 
الذي  قاسم،  أشرف  السابق،  الزمالك  نادي  ومدرب  المصرية 
األخضر،  نادي  وتحديدا  الليبية،  للكرة  الشديد  احترامه  أكد 
الذي دارت مع إدارته المحترمة مفاوضات شفاهية بشأن تولي 

مهمة الفريق األول لكرة القدم خالل الموسم المقبل.
»الوسط«:  جريدة  إلى  خاصة،  تصريحات  في  قاسم  وقال 
وسعادتي  األخضر،  نادي  إدارة  بمفاوضات  جدا  »كنت سعيدا 
شخصي،  في  الكبير  النادي  عن  المسؤولين  وحب  بثقة  أكبر 

وفي رجال الكرة المصرية بشكل عام، وسمعت منهم 
المفاوضات  الشديد  لألسف  لكن  يرضيني،  ما 

طالت مدتها في اإلطار الشفهي فقط، وتأخرت 
في الحسم بشكل أجبرني على أن أسلك مسارا 
على  كنت  فقد  التأخير،  سبب  أعلم  وال  آخر، 
بشكل  العمل  في  والبدء  للسفر  االستعداد  أتم 

عاجل«.
سواء  القدم،  كرة  في  »حياتي  قاسم:  وأضاف 
االستديوهات  في  حتى  أو  مدربا  أو  العبا  كنت 

خاص  طابع  ذا  يظل  الملعب  لكن  التحليلة، 
بتجربة  جدا  شغوفا  وكنت  لي،  بالنسبة 

لكن  ليبيا،  الشقيق  البلد  في  العمل 
جانب  من  التأخير  أوضحت  كما 

أنا  علي  أضاع  األخضر،  إدارة 
أتمنى  التي  الفرصة  شخصيا 

القريب  في  تتكرر  أن 
العاجل«، واستطرد الملقب 

بـ»برنس الكرة المصرية« قائال: »أعتقد أنني الفائز الوحيد من 
مفاوضات نادي األخضر ألنها كشفت لي أشقاء وأخوة أحباء، 
مما يزيدني ثقة بأني سأعمل مع الكرة الليبية قريبا، وأتمنى 
بالنسبة لي ولهم،  أفضل  الفرصة في ظروف  أن تكون هذه 
فأنا مثل كل مصري محب للبلد الجار، أتابع أخبارهم أوال بأول، 

وإن شاء اهلل تكون هناك انفراجة قريبا«.
واختتم قاسم حديثه قائال: »أتمنى للكرة الليبية أن تحصل 
على مكانتها الحقيقية التي تستحقها سواء على مستوى األندية 
أو المنتخبات وحتى األفراد، فهي تضم نخبة من أمهر الالعبين 
بزيارتها  سعيدا  سأكون  وأكرر  التاريخ،  مدار  على  العرب 
والعمل بها على غرار تجارب زمالئنا المصريين طلعب 
عبده  كابتن  السابق  وفي  العشري،  وطارق  يوسف 
صالح الوحش، ومؤخرا إيهاب جالل الذي أتمنى له كل 

التوفيق مع األهلي طرابلس في تجربته الجديدة«.
في الوقت نفسه عقد رئيس النادي عبدالمطلب 
وعضو  بوزهرة،  اهلل  فتح  التنفيذي  والمدير  ثابت، 
لجنة  ورئيس  بوفليقة،  الدين  نصر  اإلدارة  مجلس 
للحديث  اجتماعا  الدعوب  حمدي  القدم  كرة  إدارة 
عن المشاريع االستثمارية بالنادي وتوضيح األمر 
التي  الجماعية،  األلعاب  لقاعة  بالنسبة 
وصلت معداتها منذ أيام، وأرجع ثابت 
أخطاء  به  قديم  عقد  إلى  التأخير 
الثقافة  ووزير  النادي  بين  موقع 
الستكمال  الموقتة  بالحكومة 
الصالة دون أن ينفذ األمر قبل 

أن يتم تدارك الموقف.

»األهليان« يتصدران الخالف القائم 
مع اتحاد الكرة.. والجعفري يضع 

حلوال سريعة للموسم الجديد أمال 
في تدارك األخطاء 

األخضر يبحث من جديد عن مدرب 

الشباب  فريق  فاز  وإثارة  ندية  شهدت  مباراة  في 
على  السويحلي  بنادي  الطائرة  للكرة  عاما   17 تحت 
الجزيرة بنتيجة ثالثة أشواط مقابل شوطين )16/25( 
للسويحلي  و)19/25(  للجزيرة  و)21/25(  للسويحلي 
خالل  للسويحلي  و)08/15(  للجزيرة   )26/24( و 

المنافسات المقامة في مدينة مصراتة.
بنغازي  األهلي  فريق  استطاع  الثانية  المباراة  وفي 
بنتيجة  الهالل  على  بنغازي  مدينة  ديربي  في  الفوز 
أيضا  قوية  مباراة  في  شوطين  مقابل  اشواط  ثالثة 
و  لألهلي  و)23/25  للهالل   )25/20( بنتيجة  وجاءت 
)21/25( لألهلي و )27/25( للهالل و )12/15( لألهلي.

الترسانة  بنادي  السابق  المدرب  أعرب  جانبه  من 
وأحد المتخصصين في الكرة الطائرة، وليد المرغني، 
الليبية  الفرق  وأن  اللعبة،  بتطور مستوى  تفاؤله  عن 
بات لها حضور مميز في البطوالت العربية واألفريقية 
في  المرغني  وقال  المحلي،  المستوى  الرتفاع  نتيجة 
إنه الحظ كمتخصص  »الوسط«  جريدة  إلى  تصريح 
في اللعبة غياب الالعب المحلي الذي يجيد اإلرساالت 
الساحقة التي تحتاج لثقة بالنفس وإصرار من الالعب، 

واللياقة البدنية العالية.
وأضاف المرغني أن بعض التعاقدات مع المحترفين 
داعيا  الليبية،  الفرق  لبعض  مهمة  ليست  األجانب 
المختصين  بوجود  طالب  كما  المميزين،  مع  للتعاقد 
في التحليل اإلحصائي في المنافسات ألنه يسهم في 

التطور الفني.

األهلي  بنادي  اليد  كرة  فريق  حقق 
منافسات  ضمن  الثاني  فوزه  طرابلس 
الثالثة  للمرحلة  األولى  المجموعة  فرق 
الليبي،  الدوري  بطولة  منافسات  من 
الجزيرة  فريق  حساب  على  الفوز  وجاء 
التي  المباراة  خالل   )21–27( بنتيجة 
األول  الشوط  البيضاء وكان  بقاعة  جرت 
 )10/10( الفريقين  بين  بالتعادل  انتهى 

فريق  يتصدرالترتيب  النتيجة  بهذه 
فوزه  الهالل  كما حقق  األهلي طرابلس، 
على النصر )30–25( وكان الشوط األول 
انتهى لصالح فريق الهالل بنتيجة )9-11(.
المجموعة  يتصدر  طرابلس  األهلي 
الثانية  الجولة  نهاية  عقب  األولى 
فريق  ثانيا  ويأتي  نقاط  ست  برصيد 
الجزيرة  وفريق  نقاط  بأربع  الهالل 

بنقطة واحدة وفريق النصر دون نقاط.
الثانية  المجموعة  نتائج  وجاءت 
اتحاد الشرطة  لتشهد فوز االتحاد على 
وكان   )15–20( بنتيجة  الثالثة  للمرحلة 
االتحاد  لصالح  انتهى  األول  الشوط 
يصبح  النتيجة  وبهذه   )9-11( بنتيجة 
فيما  نقاط  ست  رصيده  فى  االتحاد 

يبقى فريق اتحاد الشرطة دون نقاط.

»يد« األهلي 
طرابلس واالتحاد 
في القمة 

بنغازي–زين العابدين بركان

طرابلس–الصديق قواس

»فرتوت« يفتتح املدرسة املغربية مع أهلي بنغازي 
المصري أول مدرب عربي يعانق 

البطوالت بالدوري الليبي.. 
والتونسي والجزائري سجال 

الحضور على منصات التتويج 

● فرتوت

● عبدالمطلب ثابت

القاهرة – الوسط
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مـــاذا يفهم منها؟

متـــى تبدأ وتعطي مفعولها؟

مــــن سيتولى قيادتها؟

أيـــن ستنتهي؟

لمـاذا كان ال بدّ منها؟

اإلصالحات االقتصاديةكيـف سيكون تطبيقها؟

  
 التاريخ يطرق

 باب حوش املحيشي
هو تحفة فنية ال تقدر بثمن، ورغم ما تعرض له من ظروف وإهمال، إال أنه 

سيعود أللقه مجددًا.. إنه باب حوش المحيشي، والذي عثر عليه أخيرًا في 
للمبنى. الخلفي  الشارع 

األثري،  الباب  بنغازي تنظيف وترميم  آثار  الترميم بمراقبة  ويتولى قسم 
بالمدينة، وسيعاد  اآلثار  وبعد االنتهاء من ترميمه سيعرض في مراقبة 

الباب إلى مكانه األصلي مرة أخرى، حسب صفحة أخبار ومناشط مراقبة آثار 
الباب مصنوع من الخشب الخرط، محفورة فيه  بنغازي في »فيسبوك«. وهذا 
الثاني،  العثماني  العهد  النجارة في  زخارف نباتية وهندسية، وهي من أعمال 
وهو تاريخ هذه المنشآة المعمارية التي ضمت أول مطبعة عرفت في مدينة 

المهدوي وملهمًا  الشاعر أحمد رفيق  المبنى سكنى  بنغازي، وكذلك كان 
والفنية. الشعرية  إلبداعاته 

أقوالهم

عائلة ليبية تتكون من 5 أفراد 
يتقاضى كل فرد منهم 5 مرتبات 

بأرقام وطنية مختلفة

محافظ مصرف ليبيا المركزي
الصديق الكبير

التدخالت األجنبية في ليبيا 
ساعدت كثيرًا على تشكيل شبكات 

االتجار بالبشر تهريب المهاجرين

رئيس الهالل األحمر الجزائري
سعيدة بن حبيلس

ينبغي أن ترتكز حسابات 
وميزانيات القطاع العام على مبادئ 

الحوكمة الرشيدة والشفافية

رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
الوطنية للنفط

مصطفى صنع اهلل

 كل شيء

بدروعها السوداء المائلة إلى األخضر 
المرقط، شقت 200 سلحفاة بحرية حديثة 

الوالدة طريقها إلى البحر للمرة األولى، 
في لبنان. ووضعت السالحف الكبيرة 

بيوضها، مساء األحد، تحت رمل شاطىء 
قرب مدينة صور في جنوب البالد.

وتابع عشرات المواطنين والمهتمين 
عملية »الغزو الجماعي« هذه على شاطئ 
المنصوري، على بعد حوالى 15 كيلومترًا 

جنوب المدينة. وتوجهت السالحف 
الصغيرة غريزيًا إلى مياه المتوسط بعدما 

تفقست من بيوضها.
واحتضن فريق من المتطوعين 
الناشطين في مجال البيئة أعشاش 

هذه السالحف، ضمن مشروع »البيت 
البرتقالي« )أورانج هاوس( بإشراف منى 

خليل، التي تعمل في رعاية محمية 
المنصوري منذ العام 2000.

وأوضحت منى خليل أن الهدف من 
العملية هو التوعية، وتابعت: »أردنا أن 
يرى الناس والسيما األطفال كيف تخرج 

السالحف من بيوضها إلى البحر. منطلقنا 
هو التوعية حول الحفاظ على البحر 

وبيئته، فثمة لبنانيون ال يعرفون أن في 
لبنان سالحف تبيض بيوضها وتضعها 

تحت رمل الشاطىء«.

نحن ننتخب والديمقراطية تضحك

وبتقديم  بالتفاوض  إال  األزمــة  لهذه  حل  ال 
تكون  حني  تنازالت  تعتبر  التي ال  التنازالت 

من أجل الناس

سالم العوكلي

األصوات التي تصرخ بصوت عاٍل ضد الحوار وضد أي تقارب أو بادرة للمصالحة الوطنية، هي نفس الوجوه التي 
تتكرر في القنوات ووسائل اإلعالم يوميًا، يرعبها أي ضوء يظهر في هذا النفق ألنها كالوطاويط ال تتحرك إال في 

الظالم، وتعرف جيدًا أنه لن يكون لها دور أو قيمة لو تحولت ليبيا إلى دولة محترمة.
أصوات ناشزة، تتنقل من قناة إلى قناة، ومن فندق إلى فندق في عواصم العالم القريب والبعيد. باسم الشعب 
الليبي تتحدث وباسم الشعب الذي يعاني األمرين راكضًا بين الطوابير والمآتم. الشعب الذي لم يستشره أحد أو 

يستفته أو يأخذ رأيه، وكأن صمته نتيجة الصدمة عالمة رضا.
ال حل لهذه األزمة إال بالتفاوض وبتقديم التنازالت التي ال تعتبر تنازالت حين تكون من أجل الناس ومن 
أجل قوتهم وأمنهم، وال حل طالما الصوت الغالب هو صوت هذه النماذج التي تسفه كل فرصة للتقارب، وتوزع 

الوطنية كما تشاء، وتتهم من تشاء بالخيانة، وتتمسح بأية سلطة تجد فيها مصالحها.
والديمقراطية في وادٍ آخر

األطراف المتصارعة في ليبيا ال تتفق على شيء سوى على معاداتها وهجومها الشرس على الُكتّاب والمثقفين 
الليبيين، وهذه نقطة اتفاق وتوافق يجب البناء عليها في أي حوار ليبي–ليبي قادم.

كم تصلني التهديدات بمثابرة من جماعات القاعدة في درنة، ومن جماعات اإلسالم السياسي ومفتي الديار 
في طرابلس ومصراتة، ومن السلفيين في برقة. وأعتقد أن هذا شأو الكتاب جميعًا من لهم رأي مستقل.

ميزة الكاتب أنه ال يستطيع أن يكذب، وال أحد يستطيع أن يكذب حياله، ألن مواقفه وما فعله وما كتبه موثق 
في كتب وجرائد ودوريات ومواقع إلكترونية، أما اآلخرون فيحق لهم أن يقولوا ما يقولون عن أنفسهم، أو ما 

يزايدون به على اآلخرين، ألننا ال نعرف ماذا فعلوا في الماضي وال ماذا سيفعلون في المستقبل؟.
والديمقراطية آلة الزمن التي تنقلنا إلى المستقبل.

أنهم  الصبغة بعد أن أحسوا  المغموسة في  الصور ألصابعهم  الليبيون والتقطوا  التي فرح بها  االنتخابات 
أصبحوا بشرًا مثل باقي البشر. هذه االنتخابات سرقت وتم تأميمها واحتكارها من قبل عشرات يمارسونها داخل 
صاالت مغلقة، والشعب الليبي يتابعها في التلفزيون مثلما يتابع انتخابات في بوركينا فاسو. وما يزيد األمر سخرية 
أن االنتخابات تتم في جسم غير شرعي تم االعتداء عليه كما يعتدي األفاقون اآلن على أمالك الدولة ومؤسساتها 
ويسيجونها بأسوار ويتخذونها سكنًا، يعني )ازقوب( كما يقال باللهجة. تعليق على االنتخابات التي تمت داخل 

مجلس الدولة االستشاري، والديمقراطية تتجهم.
أغلب المحللين العرب ينظرون إلى الرئيس ترامب من منظور عربي، وعلى أساس أن الرئيس الجديد يعد 
بتغييرات جذرية، وكل يحاول أن يؤقلم نفسه مع مزاج الوحش الجديد، وكأن الذي حدث انقالب عسكري أو انقالب 

أمير على عرش أبيه الهرم.
أمريكا قطار مندفع وله مقودان، وما يحدث هو أن هذه القاطرة يتسلمها لفترة سائق على المقود اليسار 
ولفترة أخرى سائق على المقود اليمين، لكن السكة واحدة، واألفق أمامهما واحد، والمحطات التي يجب أن يتوقفا 
فيها واحدة، فقط من الممكن أن تختلف جزئيًا إطاللة كل منهما عبر نافذته، وربما أقصى ما يمكن أن يصل 

إليه االختالف أن أحدهما قد يزيد من سرعة اندفاع القاطرة وآخر قد يبطئ من سرعتها صوب الهدف الموحد.
والديمقراطية هي فن االختالف نحو الهدف.

ـ إعالن الحرب رسميًا  ـ تفسير القوانينـ  10 قرارات ال يستطيع اتخاذها الرئيس األمريكي: المساس بالدستورـ 
ــ إيقاف الحكومة عن العمل ــ تطبيق )الفرمانات الرئاسية( بال حساب ــ تعيين أعضاء المحكمة العليا ــ تغيير 
النظام الضريبي ــ فرض السياسة التجارية ــ حذف أو فرض مناهج تعليمية بعينها ــ الحصول على دخل سوى 

راتبه الحكومي.
والديمقراطية تضحك

إعصارا هارفي وإيرما اللذان ضربا واليتي تاكساس وفلوريدا، تسببا في خسائر تقدر بـ 290 مليار دوالر، مما 
يشكل %1.5 من إجمالي الناتج المحلي في الواليات المتحدة األمريكية، أو ما يشكل الناتج الليبي المحلي لثماني 

سنوات في حال الضخ الطبيعي للنفط وفق أسعاره الحالية.
تسبب إعصار إيرما في قطع الكهرباء عن 5 ماليين منزل وشركة في والية فلوريدا، ويقول المسؤولون إن 

إعادة الكهرباء إلى حالة ما قبل اإلعصار قد يستغرق عدة أسابيع.
ما يحدث )هناك( أن الطبيعة تسبب الكوارث وعقولهم تصلح ما يترتب عنها.

وعندنا )هنا( عقولنا هي التي تسبب الكوارث والطبيعة تحاول أن تصلح.
والديمقراطية نتاج العقل وليس الطبيعة.

حين عرف العاملون في السيرك إمكانية ترويض الحيوانات، والتحكم فيها، واالستحواذ على طاعتها لهم، 
وجعلها تفعل ما يريدون منها، أدرك العاملون في سيرك السياسة إمكانية ترويض البشر والتحكم فيهم بالكيفية 

نفسها.
الفارق بين الحيوانات والبشر، أن الحيوانات لم تعرف أبدًا أنها مصدر دخل المتحكمين بها، لذلك استمرت 
ألعاب السيرك بالطريقة نفسها منذ مئات السنين وحتى اآلن، وستستمر إلى األبد، ألن الحيوانات ال تقرأ، وليس 
لها ذاكرة، وال تستفيد من تجاربها، بينما البشر الذين ترقوا عرفوا أنهم مصدر دخل الساسة والدول باعتبارهم 
دافعي الضرائب التي يتحكم بمردودها الساسة في حلبات السيرك البشري المسماة شعوبًا، ومن خالل هذه 
المعرفة هناك ولدت الديمقراطية التي انتقلت بنظام العالقة بين الحاكم والمحكومين من حلبة السيرك إلى 

طورها اإلنساني.
المسؤولية عن كل األشياء هي ديمقراطية خانقة لذوي  التي يتساوى فيها جميع األفراد في  الديمقراطية 

الضمائر، إباحية لغيرهم.
تي إس إليوت

 »ملياردير يوتيوب« طفل في السادسة
بالواليات  ــارت«  م »وول  متاجر  سلسلة  أعلنت 
المتحدة، اإلثنين، أن طفاًل عمره ست سنوات نجح 
»يوتيوب«،  على  المشاهدات  مليارات  اجتذاب  في 
الدمى  من  الخاصة  مجموعته  مرة  ألول  سيعرض 
في  أخــرى  ومنتجات  حيوانات  شكل  على  الصغيرة 

المقبل. األسبوع  متاجرها 
اإلعالمية  ــش«  ووت »بوكيت  مؤسسة  وقالت 
لألطفال التي تفاوضت على الصفقة مع وول مارت 
يوتيوب،  على  ريفيو«  تويز  »ريان  قناة  نجم  إن 
اختيار  في  ساعد  ريان  باسم  يشتهر  والــذي 

وفًقا  وورلد،  ريانز  باسم  ستباع  التي  والمالبس  الدمى 
بشكل  وورلد  ريانز  منتجات  وستباع  »رويترز«.  لوكالة 
مارت  وول  متاجر  من  متجر   2500 من  أكثر  في  حصري 
لوول  اإللكتروني  الموقع  وعلى  المتحدة  الواليات  في 
المنتجات  أغسطس، وستعرض هذه   6 من  ابتداء  مارت 

أكتوبر. بالتجزئة في  للبيع  أخرى  في متاجر 
من  أكثر  »يوتيوب«  على  قناته  تجتذب  ما  وغالبًا 
التي يظهر فيها  الفيديو  مليار مشاهدة شهريًا لمقاطع 
لقبه  أسرته  وأبقت  معها،  ويتفاعل  ألعابه  مع  يلهو  وهو 

الكتمان نظرًا لصغر سنه. العائلي طي 

 هيالري سوانك.. »طفلة هوليوود« في الرابعة واألربعني
احتفلت نجمة هوليوود، هيالري سوانك، بعيد ميالدها هذا األسبوع، فهي مولودة 

في 30 يوليو 1974 بمدينة لينكولن في والية نبراسكا األميركية. ومن أبرز 
محطات هذه النجمة األميركية أنها عملت بشكل احترافي كممثلة منذ أن 
كان عمرها 16 عامًا، وقدمت أول فيلم لها في العام 1992 بعنوان 

»Buffy the Vampire Slayer« وكان عمرها 18 عامًا.
فيما حلقت شعرها بالكامل وعاشت كصبى لمدة شهر 
من أجل اإلعداد لدورها في فيلم 

»Boys Don't Cry«، والذي 
صدر في العام 1999، وفازت 
عنه باألوسكار األول في العام 

.2000
واختيرت ثالث مرات كواحدة 

من أجمل 50 شخصًا في العالم في 
تصنيف مجلة »People« في أعوام 

2000، 2004 و2005.
وهي أول امرأة تحصل على جائزة 

 Million« األوسكار في دور مالكمة عن فيلم
Dollar Baby« في العام 2005. كما أنها ثالث 

أصغر ممثلة تحصل على جائزتي أوسكار، األولى 
كانت »لويز راينر«، والثانية كانت »جودي فوستر«.

السالحف تغزو شاطئ 
املنصوري بلبنان
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