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03هل ينجح البرملان في إقرار القاعدة الدستورية لالنتخابات؟
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درجات الحرارة

سياسة 

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 الرمال الليبية تلفظ
 شاحنات الحرب العالمية

ص16

حرائق كاليفورنيا

فضاء

مصدر مطلع بقطاع النفط الكويتي أعلن 
أن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي 

لنفطها الخام في الشحنات المتجهة 
إلى آسيا في سبتمبر بمقدار 40 سنتًا 

للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.
وستبيع الكويت الخام إلى عمالئها 

اآلسيويين بخصم 45 سنتًا للبرميل 
عن متوسط أسعار خامي عمان ودبي 
القياسيين لشهر سبتمبر، مقارنة مع 

خصم قدره خمسة سنتات للبرميل في 
أغسطس الجاري.

رواد الفضاء، على متن محطة الفضاء 
الدولية، تداولوا صورًا ألعمدة الدخان 

المتصاعدة من حرائق الغابات التي 
شهدتها والية كاليفورنيا األميركية 
مؤخرًا، ما يعطي وجهة نظر مختلفة 

للجحيم الذي يجتاح المنطقة.
ونشر رائد الفضاء التابع لوكالة 

الفضاء األميركية »ناسا«، ريتشارد أرنولد 
الثاني، صورًا فوق كاليفورنيا تظهر 

أعمدة الدخان تتجه شرقًا، عقب نشوب 
16 حريقًا كبيرًا على مستوى الوالية.

مليار130
دوالر

 العاصفة

أرباح الشركات العامة الصينية 
في الربع األول من العام الجاري

وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 
ظريف، يواجه هو وبالده عاصفة 

ضغوط أميركية غير مسبوقة، 
يسعى إزاءها الدبلوماسي 

المخضرم للتخفيف إيقاعها 
بكل السبل، لكن يبدو أن 

الرئيس ترامب وإدارته 
الحالية عازمون على 

ممارسة أقصى الضغوط 
على الجمهورية 

اإلسالمية، بهدف إسقاط 
النظام أو ابتزازه بأقله، 

لتقديم أكبر تنازالت ممكنة 
في سورية واليمن والعراق 

وغيرها من الملفات الساخنة، 
عبر اتباع نفس األسلوب 

الذي سبق أن طبقه مع كوريا 
الشمالية، ونجح في نزع فتيل 
برنامجها النووي المثير للجدل.

فهل تنجح الدبلوماسية 
اإليرانية في اإلفالت من 

الحصار األميركي هذه المرة، 
كما حدث خالل جوالت 

المفاوضات الطويلة مع إدارة 
أوباما، التي انتهت باالتفاق 
النووي الذي يرفضه ترامب 

حالياً؟

منافسة شديدة 
على ضم الفرنسي 

بوغبا

راديو الوسط

االتفاق  تم  لما  المواد  وفًقا  بعض  في  تعديل  إلى 
عليه في الجلسات السابقة، ثم حدوث »خالف حول 
وبالتالي  القانون  هذا  لتمرير  المطلوبة  األغلبية 
االستشارية  اللجنة  إلى  الموضوع  هذا  إحالة  تم 
رأي  إلبداء  النواب  مجلس  رئاسة  لمكتب  التابعة 
النصاب الالزم للتصويت على قانون  قانوني حول 
االستفتاء«، ويعتقد بالكور أنه من الممكن الوصول 
إلى قاعدة دستورية إلجراء االنتخابات ولكن » من 
الصعب الوصول إلى هذه القاعدة في الموعد الذي 
حدده اجتماع باريس«، مضيًفا »القاعدة الدستورية 
للبالد  الدائم  الدستور  خالل  من  تكون  أن  يمكن 
من  عليه  والتصويت  االستفتاء،  قانون  إصدار  بعد 
قبل الشعب بنعم، أما إذا تم رفض الدستور ف يمكن 
أن تتمثل هذه القاعدة في تعديل دستوري يجريه 
مجلس النواب على اإلعالن الدستوري بعد التوافق 
مع مجلس الدولة، لوضع قاعدة دستورية تتمثل في 
مرحلة انتقالية جديدة تكون قصيرة األجل وتنهي 
مؤسسات  وتتوحد  الشرعية  مسألة  حول  الخالف 

في جلسته األسبوع الماضي، فشل مجلس النواب 
قانون  على  التصويت  بشأن  النقاش  حسم  في 
مشروع  في  جديدة  مادة  اكتشاف  بعد  االستفتاء، 
نواب  أعلن   ،)8( الرقم  تحمل  االستفتاء  قانون 
أقرّت  بينما  علمهم،  دون  أضيفت  أنها  عديدون 
وضعت  التي  هي  أنها  بالبرلمان  التشريع  لجنة 

المادة.
ونتيجة الجدل الذي تحوّل في الدقائق األخيرة من 
جلسة البرلمان إلى هرج ومرج، رفع رئيس المجلس 

الجلسة على أن تعقد بعد أسبوعين.
وأثار تأجيل النظر في مشروع قانون االستفتاء، 
الكثير من األسئلة حول مصير الدستور، أوالقاعدة 
الدستوريّة التي أشار إلى اجتماع باريس في مايو 
سبتمبر  شهر  في  إنجازها  وجــوب  إلــى  الماضي 
القادم، كضرورة إلجراء االنتخابات آخر العام، وفق 

البيان الذي صدر عن ذاك االجتماع.
قانون  بشأن  للنقاش  البرلمان  حسم  تعّطل 
الذين  النواب،  آراء  أسبابه  حول  تباينت  االستفتاء، 
اتصلت بهم »الوسط« لمعرفة هذه األسباب، فيرى 
التصويت  تم  أنــه»إذا  نصّية  السالم  عبد  النائب 
هذا  استكمال  سيتم  القادمة،  الجلسة  في  عليه 
المسار إما برفض مشروع الدستور أو قبوله، أما إذا 
تعذر ذلك فإن على األطراف الليبية اللقاء واالتفاق 

حول قاعدة قانونية وإجراء االنتخابات.
وراء  السبب  ميالد،  بن  بكر  أبو  النائب  ويقول 
عدم تمكن األعضاء من عقد جلسة هو وجود خالف 
كبير داخل المجلس وخارجة حول مسودة مشروع 
إلى  »منحازون  أعضاء  وجود  إلى  مشيرًا  الدستور، 
المجلس  داخل  انقسام  إلى  أدى  ما  أجندات معينة 
توصل  الصعب  من  أنــه  وأعتقد  األعــضــاء،  بين 
األعضاء لوفاق حول أي قضية أيًا كانت«، ويضيف 
أي  ــراء  إج الممكن  من  أنــه  أعتقد  ميالد»ال  بن 
استعدادات  إلى  تحتاج  االنتخابات  قريبًا  انتخابات 
اآلن  إلى  واضحة  استعدادات  أي  نرى  وال  معينة 
الوضع  أن  كما  ليبيا  في  االنتخابات  تلك  إلجــراء 

األمني غير مستقر إلجرائها نزيهة غير موجهة«.
عدم  سبب  بالكور  المنعم  عبد  النائب  ويرجع 
تمكن مجلس النواب من حسم نقاشه إلى أنّه عندما 
 عرضت المسودة الخاصة بالقانون وجد أنها تحتاج 

نسبي  استقرار  إلى  الوصول  بهدف  خاللها  الدولة 
للتوافق على دستور  البلد مهيأة  أمور  وتكون فيه 

دائم للبالد«.
انجاز  الشريف يستبعد  آخر وهو اسماعيل  نائب 
االستحقاق االنتخابي في الموعد الذي حدده بيان 
باريس، مرجعًا ذلك إلى »عدم تهيئة البالد بشكل 
كامل لتلك االنتخابات، بما في ذلك الظروف األمنية 
ال تسمح بأي انتخابات في الوقت الحالي، خاصة في 

الجنوب الليبي«،
الــظــروف  »إّن  بقوله  ــك  ذل الشريف  ويــبــرر 
من  تمكنه  لن  الجنوب  في  واألمنية  اللوجستيه 
لوازم  إيصال  سيتم  كيف  إذن  انتخابات  أي  خوض 
االنتخابات للجنوب في حين أن الطرق المؤدية له 
الخطابي سبب  المبروك  النائب  آمنه؟« ويوعز  غير 
الجدل  إلى  االستفتاء  قانون  على  التصويت  تأخر 
تعديل  إلــى  تحتاج  التي  النصوص  بعض  حــول 
دستوري من أجل تمريرها، إلى جانب وجود مشكلة 
دعا  ما  التصويت،  لجلسة  المطلوب  النصاب  حول 

استشارية  لجنة  إلى  النصاب  موضوع  تحويل  إلى 
نصاب  للجلسة  المطلوب  النصاب  هل  لتحديد 

بسيط أو موصوف، وفق قوله.
إلى  التوصل  إمكانيّة  صعوبة  الخطابي  ويرى 
قاعدة دستورية إلجراء االنتخابات في الموعد الذي 
من  حالة  »هناك  موضحًا  باريس،  اجتماع  حدده 
الوقت  في  االنتخابات  إجراء  يمكن  وال  االنقسام 

المحدد لها حتى ال نعود لنفس الوضع الحالي«.
ويؤكد النائب صالح همه إن عدم تمكن مجلس 
النواب من التصويت على قانون االستفتاء مرجعه، 
المكونات  بين  المسودة  حول  احتجاجات  وجود 
وطالب  وغيرهم،  بالفيدراليه  المنادين  وبعض 
حول  توافقات  عن  »يبحث  بــأن  النواب  مجلس 
قانون  على  بالتصويت  يقوم  ثم  ومن  المسودة 
التصويت  في  الجميع  مشاركة  لضمان  االستفتاء 
بين  إلى وجود خالف  ويشير همّة  الدستور«  على 
األعضاء حول طرح المسودة للتصويت، معربًا عن 
اعتقاده بأن رئيس البرلمان يستطيع التوصل إلى 
حل ولن يقبل بالتصويت على مسودة يوجد حولها 

الكثير من الجدل.
لصياغة  التأسيسية  الهيئة  عضو  يستبعد  وال 
إجراء  إمكانيّة  أقدوره  القادر  عبد  الدستور  مشروع 
المسودة  مشروع  على  االستفتاء  بدون  االنتخابات 
غير المتفق عليها كما حصل مع االنتخابات السابقة 
فى ليبيا المؤتمر الوطني العام ثم مجلس النواب ثم 
الهيئة التأسيسية، الفتًا إلى أن» كل هذه تمت بناًء 
الساري  الدستوري  اإلعالن  فى  موجودة  مواد  على 
وأنه يمكن استخدامها اآلن وحتى فى المستقبل«، 
معتبرًا المطالبه باالستفتاء بأنها استحقاق دستوري 
والرئاسية  التشريعية  االنتخابات  »تعطيل  ولكن 
بحجة ضرورة االستفتاء هى وسيلة لفرض إرادة أو 
لتعطيل االنتخابات التي ستكون فرصة كي يظهر 

برلمانًا جديدًا وحكومة جديدة«.
إلى  للتوصل  الكثير  الوقت  من  يتبق  لم  وفيما 
برلمانية  انتخابات  عليها  تقوم  دستورية  قاعدة 
باريس، يستمرّ مشروع  ورئاسية كنتيجة الجتماع 
دستور البالد قابعًا في أدراج رئاسة مجلس النواب، 
في ظل الخالف المستمرّ أيضًا داخل المجلس، ما 
يثير منطقيًا السؤال المطروح: هل إجراء انتخابات 
يمكن  واقعي  مطلب  هو  العام  نهاية  ليبيا  في 

إنجازه، أم هو أمنية المتفائلين وحدهم .. ؟؟؟ !.
تفاصيل ص 3

نواب يجيبون على سؤال »الوسط«:

نفط

بنغازي، طبرق، القاهرة - الوسط

عزالدين بن األعمى: 
علينا االهتمام 
بالطفل الليبي 

وتعريفه بتاريخ 
أجداده

كل شيء

< مجلس النواب يفشل في حسم النقاش بشأن التصويت على قانون االستفتاء

جرس إنذار: طوفان »البذاءة« يهدد األسر الليبية!

تخفيض
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الستقبال  االستعدادات  تواصل  وسط 
المجلس  قرار  جاء  المبارك،  األضحي  عيد 
بإعفاء  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
شركات توريد أضاحي العيد من الرسوم 

الجمركية وتقرير بعض األحكام.
وزير  مع  اإلثنين،  اجتمع  السراج  وكان 
االقتصاد الدكتور ناصر الدرسي، لمتابعة 
توفير  على  بالعمل  المكلفة  اللجان  أداء 

متطلبات السوق الليبيّة.
بمقر  عقد  ــذي  ال االجتماع  وناقش 
آلية  وضــع  صيغ  بطرابلس  المجلس 
قيامها  فعليا  يثبت  التي  الشركات  إلعفاء 
مناسب  بسعر  العيد  أضاحي  وبيع  بجلب 
بحث  إلى  إضافة  الضريبية،  الرسوم  من 
إمكانية إعطاء فرصة للتجار الذين قدموا 

اعتمادات مستندية بجلب األضاحي.
والصناعة  التجارة  وزارة  وأعلنت 
أّن إجمالي أعداد الحجز  بحكومة الوفاق، 
من  أكثر  وصل  األضاحي  منظومة  في 

174 ألف أضحية.
الوقود  ــة  أزم لجنة  أعلنت  بــدورهــا 
ــدء وضع  ــاز، الــيــوم األحـــد، عــن ب ــغ وال
الزراعية  الشرطة  جهاز  وتفعيل  ترتيبات 
مع  وذلــك  األضاحي،  تهريب  لمكافحة 
تهريب  وانتشار  األضاحي  موسم  اقتراب 

األضاحي الليبية إلى دول الجوار.
إلى  توصلت  إنــهــا  اللجنة  وقــالــت 
ــدول  »ال بــأن  تفيد  مؤكدة  معلومات 
العصابات  مــع  بالتنسيق  الــمــجــاورة 
الشركات  وبعض  والدولية  المحلية 
االعتماد،  بسعر  للمواشي  ــوردة  ــم ال
الستقبال  الحظائر  تجهيز  في  باشروا 
العجز  لسد  ليبيا  من  المهربة  المواشي 
من  وتغطيته  الحيوانية  ثرواتهم  في 

الجانب الليبي«.

بوابات  تفعيل  على  االجتماع  واتفق 
بمساندة  الزراعية  للشرطة  مشتركة 
نقاط  وتفعيل  األخــرى  األمنية  األجهزة 
المواشي  ومتابعة  البحرية  الموانئ  في 
التوزيع  نقاط  حتى  وصولها  لحظة  من 
األضــاحــي  لحجز  حظيرتين  وتجهيز 
والتنسيق  لها  حماية  وتوفير  المهربة 
استكمال  حتى  البيطرية  الصحة  مع 
بيعها  ــادة  وإع النيابات  عبر  اإلجــراءات 

للمواطنين وفق نصوص القانون.

طرابلس - الوسط

 سالفيني: االنتخابات 
يقررها الليبيون ولن 

نتدخل عسكريًا
أكد وزير الداخلية اإليطالي، ماتيو 

سالفيني، أن أوروبا وإيطاليا هدفهما 
مساعدة ليبيا ودعم استقرارها، و»ليس 

التدخل العسكري بأي شكل من 
األشكال«، مشيرًا إلى أن الليبيين هم 

من يحدد توقيت إجراء االنتخابات.
وقال ماتيو سالفيني في تغريدة على 

»تويتر«، أمس األربعاء، »في جنوب ليبيا 
هناك خطة أوروبية وإيطالية هدفها 
مساعدة االستقرار في البالد وليس 

الهدف تدخاًل عسكريًا بأي شكل من 
األشكال«.

وأضاف: »الغرب ليس بإمكانه 
تصدير نموذجه السياسي إلى الخارج، 

وال تحديد توقيت إجراء انتخابات 
اآلخرين«.

ولفت الوزير إإليطالي إلى أنه جرى 
»االتفاق مع الواليات المتحدة على أنه 

يجب أن يكون الليبيون أنفسهم من 
يحدد التواريخ والسبل لمستقبلهم«.

وأشار سالفيني بالقول: »إيطاليا 
وليبيا نتحدث عن عالقات إنسانية 

وثقافية قبل أن تكون عالقات تجارية 
وعسكرية«.

نواب عديدون أكدوا إضافت المادة )8( 
دون علمهم، بينما أقرّت لجنة التشريع 

بالبرلمان أنها هي التي وضعت المادة

تأجيل النظر في مشروع قانون 
االستفتاء، أثارالكثير من األسئلة حول 

مصير الدستور، وشكك في إمكانية 
إجراء االنتخابات في شهر سبتمبر القادم

طرابلس - الوسط

 اإلثارة تسبق مواجهة األهلي طرابلس بالوداد املغربي

تتجه أنظار جماهير الكرة الليبية، عامة، وعشاق نادي 
أهلي طرابلس على وجه الخصوص، مساء السبت المقبل، 
تفاصيل  لمتابعة  بالمغرب،  البيضاء  الــدار  ملعب  إلى 
حوار الجوار الكروي الذي سيجمع »الزعيم« ممثل الكرة 
الليبية، مع مستضيفه فريق الوداد البيضاوي المغربي، 
ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال العرب 

لكرة القدم في نسخته الجديدة.
يدخل أهلي طرابلس اللقاء بعد غياب 8 سنوات عن 
هذه  في  بعيدًا  الذهاب  وطموحه  العربية،  البطوالت 
الماضي  الموسم  األفريقي  غيابه  لتعويض  النسخة؛ 
نتيجة إخفاقه في الحفاظ على لقبيه في بطولتي الدوري 
والكأس المحليين. ونجحت إدارة األهلي في إقناع االتحاد 
العربي لكرة القدم، ونادي الوداد، بتأجيل المباراة لمدة 
بسبب  الجمعة،  غدٍ  من  بداًل  السبت  مساء  لتقام  يوم، 

خلفية  على  المغرب  إلى  األهالوية  البعثة  وصول  تأخر 
تباطؤ السلطات المغربية في منح أفراد البعثة لتأشيرة 
تدريبي  معسكر  في  األهلي  فريق  وانخرط  الدخول. 
بتونس امتد ألسبوعين، خاض خالله مباراتين وديتين 
من  كل  أمام  لصفر  بهدف  واحدة  بنتيجة  فيهما  تفوق 

الملعب التونسي وأولمبيك سيدي بوزيد.
إيهاب  المصري  الفريق،  مــدرب  قــال  جانبه  من 
تحديدًا  المباراة  هذه  يولي  الفني  الجهاز  إن  جالل، 
اهتمامًا كبيرًا كونها األولى له مع الفريق، ورغم ضيق 
أحداث  من  يسبفها  وما  للتحضيرات،  الزمنية  المدة 
الفريق  هدف  أن  إال  التأشيرات،  »محنة«  مثل  مثيرة 
أرضه  على  الوداد  أمام  تقديم نسخة ومستوى جيدين 
ووسط جماهيره، وبعدها سيكون الوقت كافيًا لإلعداد 
العودة، قبل انطالق  واالستعداد بشكل خاص لموقعة 
الفريق على  الذي سيلعب فيه  الجديد  الكروي  الموسم 

الواجهتين المحلية واألفريقية.

أضاٍح بدون جمارك.. واستعدادات ملواجهة التهريب

ُإجراء االنتخابات في ديسمبر هل هو مطلب واقعي أم أمنية ..؟



ظهر النجم األميركي جون ترافولتا في فيلمه الجديد، »Gotti« الذي يجسد من خالله دور 
رئيس عصابة المافيا األميركية الشهير جون جوتي، بوجه عجوز وشعر أصلع ليقدم آخر أيام 

جوتي في السجن.
ويتناول الفيلم قصة حياة »جون جوتي«، رجل المافيا األميركي المعروف، الذي أصبح 
جوتي«  »جون  وابنه  بأسرته  وعالقته  نيويورك  في  اإلجرامية  »جامبينو«  لعائلة  زعيما 

الصغير الذي تولى زعامة العصابة من بعده.
واسعة  انتقادات  إلــى  الفيلم  وتعرض 
والسيناريو  الفيلم  بناء  في  للطعن  وصلت 
جوتي  لتبرئة  يميل  باعتباره  به  الخاص 
صورته  تجميل  ومحاولة  بطال،  باعتباره 
وصورة العائلة، فيما اعتبره البعض أسوأ 
الناقد  قالت  حيث  الحالي،  العام  أفــالم 
الرغم  »على  غارنر:  ســوزان  األميركية 
 3 بعد  للفيلم  اسم  اختيار  محاولة  من 
أسماء، وتعاقب 4 مخرجين على الفيلم، 
و44 منتجا، فإن أقل ما يقال عن فيلم 
جون ترافولتا الجديد الساعي للفشل هو 

)كارثة كاملة(«.
األميركي  الممثل  إخراج  الفيلم من 
كيفين كونللي، الذي يخوض تجربته 
السينمائي  اإلخراج  مجال  في  األولى 
بعد أن شارك في أدوار ثانية في 6 
أفالم. و»جوتي« تأليف مشترك بين: 

ليو روسي ووليم دوبس .
كيلي  الفيلم  بطولة  في  ويشارك 

بريستون التي تقوم بدور ابنته فيكتوريا 
جوتي، وسبنسر لوفرانكو الذي يقوم بدور جون جوتي االبن.

جوتي«،  »فيكتوريا  جوتي  زوجة  دور  بريستون  كيلي  ترافولتا  زوجة  وتلعب 
كريس  أبرزهم  من  هوليوود  نجوم  من  كبير  عدد  العمل  بطولة  ويشاركهما 

مولكي وليديا هول وآشلي كوستاتو وليو روسي وغيرهم.

مشاهير يحققون أرباحا ضخمة من »انستغرام«

العالمي  الفيديو  مشاركة  موقع  أعلن 
»يـــتـــويـــوب«، عــن تــوســيــعــات جــديــدة 
سيشهدها مقر الشركة الرئيسي في مدينة 
أمنية  ــراءات  إجـ ستتضمن  بــرونــو،  ســان 
مشددة، مع مساحات كبيرة تفصل المباني 

عن السور األمني المحيط بالشركة.
أصدرته  الذي  الرسمي  للتوضيح  ووفقا 
على  الرسمية  مدونتها  عبر  »يتويوب« 
األمنية  اإلجـــراءات  فــإن  اإلنترنت،  شبكة 
في  »يــوتــيــوب«  مــراكــز  جميع  ستشمل 
مقر  سيحصل  حين  في  المتحدة،  الواليات 
برونو  سان  مدينة  في  الرئيسي،  الشركة 
على  األميركية،  كاليفورنيا  ــة  والي فــي 

النسبة الكبرى من هذه التحديثات.

عقب  األمنية  التحديثات  هــذه  وتأتي 
مقر  لــه  تعرض  الــذي  ــدامــي  ال الهجوم 
أدى  والــذي  الماضي،  أبريل  في  الشركة، 
من  موظفين  ثــالثــة  جــرح  إلــى  وقتها 
باإلضافة  االعتداء،  منفذة  ومقتل  الشركة، 
إلى ما تتعرض له »يوتيوب« من انتقادات 
الواليات  في  المؤامرة  نظرية  مؤيدي  من 
جزء  بأنه  الموقع  اتهموا  الذين  المتحدة، 
األصــوات  إلسكات  يسارية  مــؤامــرة  من 
مقدم  به  لما صرح  وفقا  وذلك  المحافظة، 
البرامج السياسية األمريكي، أليكس جونز.

نيوز«  إس  بــي  ــي  »س لشبكة  ووفــقــا 
ــة، فـــإن مــوظــفــي »يــتــويــوب«  ــاري ــب اإلخ
التهديدات  من  العديد  باستمرار  يتلقون 

ترك  إلى  الموظفين  ببعض  دفعت  التي 
وهو  للمضايقات،  تعرضهم  بعد  الموقع، 
ما دفع »يوتيوب« مؤخرا إلى تقديم طلب 
لمجلس مدينة سان برونو؛ يتضمن زيادة 
موظفي  عدد  ــادة  وزي األمنية،  ــراءات  اإلج

األمن في محيط الشركة.
ــول  ــدخ ال إجــــــراءات  أن  إلـــى  ــار  ــش ي
الــدخــول  ــراءات  ــ إجـ تــشــديــد  ستتضمن 
السيارات  مواقف  وضم  »يوتيوب«،  لمراكز 
عن  فضال  الشركة،  من  المؤمنة  للمنطقة 
إجراءات  وزيادة  المراقبة،  كاميرات  زيادة 
األمان في واجهة المبنى، من خالل إضافة 
على  المطلة  النوافذ  أمام  حماية  مساحة 

الشوارع الرئيسة.

تواصـل 02

نشر موقع الفيديو الشهير »يوتيوب« قائمة بالفيديوهات 
التي تتعلق ببطولة كأس العالم، التي حققت أعلى نسب 

مشاهدة على الموقع الشهير.
المباريات  لملخصات  فيديوهات  القائمة  وتضمنت 
األكثر شعبية في البطولة، ولكن القائمة تضمنت كذلك 
عن  »غريبا«  وفيديو  للسيارات،  »كيا«  من شركة  إعالنا 

عائلة تقص كرات كأس العالم التاريخية بالسكين.
وتصدر القائمة فيديو لملخص مباراة البرتغال وإسبانيا 
وانتهت  كبيرة  إثارة  حملت  التي  المجموعات،  دور  في 

بنتيجة 3-3، وسجل فيها قائد البرتغال كريستيانو رونالدو 
ثالثة أهداف، وجاء فيديو أهداف خسارة ألمانيا من كوريا 
فيديو  تالها  الثاني،  المركز  في   ،2-0 بنتيجة  الجنوبية 
أهداف مباراة سويسرا والبرازيل التي انتهت بالتعادل 1-1.

وجاء إعالن شركة »كيا« عن طفلين من أحد األحياء 
الفقيرة، يجمعهما حب كرة القدم، في المركز الرابع.

فيما جاء الفيديو »الغريب« ألب وابنه يقومان بتقطيع 
كرات كأس العالم بالسكين الستكشاف ما بداخلها، في 

المركز السادس.

تمزيق كرة كأس العالم يغزو موقع »يوتيوب«

موش كل من تلبس حرير جميلة
وال كل متغطي رقد بالنوم

وال كل من راكب فرس توميلة
وتقول فارس تتق به قوم

حقق هاشتاغ »#شي_تشوف_نفسك_مبدع_فيه« تفاعال كبيرا بين 
مستخدمى مواقع التواصل االجتماعى وحملت تعليقات المشاركين 

تناقضا واضحا بين األمل واليأس.
كما كشفت التعليقات عن مواهب قطاع عريض من المستخدمين 

شملت المجاالت الفنية والرياضية واالهتمامات الثقافية، وتضمنت 
التعليقات مطالب أخرى رصدت معاناة مرضى يأملون في الشفاء.

)#شي_تشوف_نفسك_مبدع_فيه(

»يوتيوب« تستعد أمنيا ملواجهة تهديدات محتملة

قباني،  نزار  السوري  الشاعرين  أن  اإلحصائيات،  كشفت 
على  متابعة  األكثر  هما  درويش،  محمود  والفلسطيني 
موقع »تويتر« من بين الشعراء والكتاب العرب، رغم مرور 

سنوات على رحيلهما.
يحظى  قباني  نزار  الشاعر  فإن  اإلحصائيات،  وبحسب 
مليون   3.45 هناك  حيث  »تويتر«،  على  متابعة  باألكثر 
متابع له، رغم رحيله قبل انطالق موقع »تويتر« بثماني 
الذي  درويش  محمود  الفلسطيني  الشاعر  ويليه  سنوات 
يتابعه 1.24 مليون، وتعد األديبة والكاتبة الجزائرية أحالم 
مستغانمي أكثر الكتاب العرب متابعة على وسائل التواصل 
االجتماعي، حيث لها 12 مليون متابع على صفحتها في 

»فيسبوك«، و1.2 مليون متابع على »تويتر«.

طلبت السلطات الهندية، من شركات االتصاالت البحث 
و»فيسبوك« في  اب«  »واتس  تطبيق  لحجب  عن سبل 

حالة إساءة استخدامها، وفقا لما كشفته إحدى الوثائق.
ضد  الماضية  األشهر  خالل  جهودا  الهند  وبذلت 
أكثر من شخص في  إلى  إرسالها  يمكن  التي  الرسائل 
البعض يستخدم وسائل  الوقت نفسه، بعدما تبين أن 
الرسائل لنشر اإلشاعات  التواصل االجتماعي وتطبيقات 

وإثارة الغضب الشعبي.

قباني ودرويش األكثر متابعة 
من الشعراء على »تويتر«

»الهند« تبحث عن طرق لحجب 
»واتس اب« و»فيسبوك«

نفت شركة فيسبوك سعيها للحصول على بيانات التعامالت 
لمنصة  المالكة  الشركة  وقالت  للمستخدمين،  المالية 
مع  تتعاون  إنها  االثنين  الشهيرة  االجتماعي  التواصل 
البنوك وشركات اإلئتمان فيما يتعلق بخدمة العمالء وإدارة 
الحسابات عبر تطبيق »ماسنجر« التابع لها »مثلما تفعل كثير 

من الشركات الرقمية التي لها أنشطة تجارة إلكترونية«.
وأضافت فيسبوك أن أية بيانات بنكية حصلت عليها من 
ألغراض  استخدامها  يتم  لم  »ماسنجر«،  عبر  المستخدمين 

إعالنية.
صحيفة  نشرته  تقرير  بعد  الشركة  تصريحات  وجــاءت 
من  طلبت  فيسبوك  إن  فيه  قالت  جورنال«  ستريت  »وول 
البنكية  والحسابات  اإلئتمان  بطاقات  بيانات  أميركية  بنوك 
لمستخدمي منصة التواصل االجتماعي لتقديم خدمات بنكية 

لهم.
وقالت مصادر للصحيفة األميركية إن فيسبوك تنوي طرح 
ضمن  منصتها  لمستخدمي  البنكية  الحسابات  تفقد  خدمة 

خدمات أخرى مقترحة.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

أقوم بالرسم عبر تقنية الديجتال اللي 
يكون ببرامج وال أحد يهتم ألني ما 

أرسم بورق بس فكرة الهشتاغ أتاحت 
لي عرض هذه الرسوم.

Me Queen

نص المشاركين في تاك مبدعين 
في الرسم وتصوير إال إني مبدعة في 

النووووم وجلب الهموم.

Ramaa

زعيم املافيا يحول جون ترافولتا إلى عجوز

أخيط أي شي وبأسلوبي 
أفكاري ..الشنطه من 

بنطلون قديم الشغل في 
هذاالقماش مررة سهل 

ونظيف التعامل معاه مرن 
اإلبر خاصة بقماش الدنيم 

رأيكم يهمني ومعليش 
على التصوير ألنه قديم 
وبالقماش تتحكمين في 
حجم الشنطه من محفظة 

نقود إلى الحجم اللي 
تبغينه.

الرا

المشكلة كيف سأوظف هذا 
اإلبداع كامال على أرض 

الواقع وال أكتفي بالتغني أو 
التفاخر فيه.

طارق الحبيب

الرسم والتلوين شيء 
استمتع فيه حتى لو كانت 

النتائج ما حلوة...أهم 
شيء إني أرسم وألون 
باستمرار وما أتوقف ... 
مقتطفات من رسوماتي 

السنة الماضية.

Shadow Al Habsi

المشاهير أن يكسروا  استطاع عدد من 
ضخمة  أرباحا  بتحققيهم  التوقعات  كل 
والعامة  الخاصة  الصور  نشر  موقع  من 
مبلغا  بعضهم  حقق  حيث  »انستغرام«، 
للصورة  يــورو  ــف  أل  425 ــى  إل وصــل 

الواحدة!
الصورة  تطبيق  عن  المعروف  فمن 
الصورة  لنشر  مخصص  بأنه  انستقرام 
أو  شخصية  صــورة  ســواء  المختلفة 
طعام أو خالفه، إال أن البعض استطاع 

أن يستخدمه لتحقيق ثروة طائلة.
 Hopper« موقع  ــدر  أص ثــم  ومــن 
تحقيقا  المشاهير  بأكثر  قائمة   »HQ
ــن انــســتــقــرام،  لــأربــاح الــضــخــمــة م
من  ثروة  يجمعوا  أن  استطاعوا  حيث 
وذلك  »انستغرام«،  على  حساباتهم 

الذين  المشاهير  مــن   20 خــالل  مــن 
حولوا وجودهم على تطبيق الصور إلى 

بيزنس يجني المال.
جنيا  المشاهير  أكثر  قائمة  وتصدرت 
النجمة  انستقرام  خــالل  من  لأموال 
على  التي حصلت  غوميز  سلينا  العالمية 
الواحد،  المنشور  من  يــورو  ألف   425
 122 إلى  وصل  متابعين  بعدد  وذلك 
القائمة  مليون شخص،  كما جاءت في 
في  العب  وأفضل  كارداشيان،  األخوات 
وعارضة  رونــالــدو  كريستيانو  العالم 
حديد  وجيجي  ديليفين  كــارا  األزيــاء 

والعب كرة السلة ليبرون جيمز.
خبيرة  فكانت  القائمة،  مفاجأة  أما 
والتي  قطان،  هدى  العراقية  التجميل 
قائمة  في  األول  المركز  على  حصلت 

مواقع  على  تأثيرا  األكثر  األشــخــاص 
بلغت  أن  بعد  االجتماعي،  التواصل 
للمنشور  ــورو  ي ألــف   14 ـــ  ال أرباحها 
 20 إلى  وصل  متابعين  بعدد  الواحد، 

مليون و500 ألف متابع.
المشاهير  هؤالء  استطاع  كيف  وعن 

فيعود  ــوال،  األم هذه  كل  جني 
أصحاب  لهث  إلى  السبب 

العــالمــية  الماركــــات 
المختــلفة،  والمنتجات 
لــالســتــعــانــة بــهــؤالء 
يحققون  الذين  النجوم 

ليكونوا  كبيرة،  متابعة 
الدعائية  واجهتهم  هــم 

منتجاتهم  عــن  الــتــرويــج  ليتم 
المختلفة.

»فيسبوك« تنفي طلب بيانات 
املستخدمني من البنوك

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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< صورة لبعض أعضاء الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور < مجلس النواب الليبي

إلجــراء  عليه  المتفق  الزمني  اإلطــار  يقترب 
ليبيا  في  والرئاسية  البرلمانية  االنتخابات 
الغموض  يكتنف  بينما  النهائية،  مراحله  من 
ــة والــقــوانــيــن  ــوري ــت ــدس ــس ال ــ مــصــيــر األس
يفترض  والتي  االستحقاق  لهذا  الضرورية 

إقرارها بحلول 16 سبتمبر المقبل.
في  ــراف  األط كافة  التزام  من  الرغم  وعلى 
أن  إال  ديسمبر،  فــي  انتخابات  بــإجــراء  مايو 
بينها  العقبات،  عديد  بالفعل  تواجه  الخطوة 
العملية  والــخــطــوات  القانوني  اإلطـــار  غياب 
فشل  عن  باإلضافة  واإلدارة،  التنظيم  بشأن 
جلسة  عقد  فــي  اآلن  حتى  ــواب  ــن ال مجلس 
تجرى  التي  األطر  تلك  إلقــرار  النصاب  مكتملة 
انقسام  أن  عن  فضال  االنتخابات،  أساسها  على 

الموقف الدولي إزاءها يزيد غموضها.
أربعة  الماضي  مايو  باريس  في  واجتمعت 
حكومة  رئيس  ترأسها  مــؤثــرة  ليبية  ــود  وف
العام  والقائد  السراج،  فائز  الوطني  الوفاق 
ورئيس  حفتر،  خليفة  المشير  الليبي  للجيش 
الدولة  مجلس  ورئيس  صالح،  عقيلة  البرلمان 
الفرنسي  الرئيس  برعاية  وذلك  المشري،  خالد 
انتهت  األممية،  والبعثة  ماكرون  إيمانويل 
ورئاسية  تشريعية  انتخابات  إجراء  على  باالتفاق 

بحلول 10 ديسمبر المقبل.
حول  النواب  مجلس  أعضاء  آراء  وتباينت 

خالل  دستورية  قاعدة  إلى  التوصل  إمكانية 
استعدادات  تسبق  كخطوة  المقبلة  األيــام 
عليها،  المتفق  االستحقاقات  تلك  لتنفيذ  أخرى 
إجراء  في  يتمثل  وسطا  حال  البعض  طرح  بينما 
قاعدة  واعتباره  الدستوي  اإلعالن  على  تعديالت 

دستورية إلنقاذ الموقف.

عامالن وراء الفشل
ميالد،  بــن  بكر  ــو  أب ــواب  ــن ال مجلس  عضو 
عقد  فــي  المجلس  فشل  وراء  السبب  أرجــع 
على  للتصويت  الــنــصــاب  مكتملة  جلسة 
داخل  كبير  خالف  وجود  إلى  االستفتاء  قانون 
ــودة مــشــروع  ــس ــه حــول م ــارج الــبــرلــمــان وخ
أعــضــاء  ثــمــة  أن  أيــضــا  معتبرا  ــور،  ــت ــدس ال
معينة«،  أجندات  إلــى  الميل  في  »متورطين 
جعله  مــا  وهــو  المجلس،  انقسام  ــى  إل أدت 

يستعبد التوصل إلى توافق في القريب.
يجعالن  عاملين  وجود  إلى  ميالد  بن  وأشار 
قريبا،  انتخابات  إلى  الوصول  الصعوبة  من 
باإلضافة  الخاصة،  االستعدادات  غياب  هما 
المستقر،  غير  األمني  الوضع  استمرار  إلــى 

والذي ال يضمن إجراء انتخابات نزيهة.
تحشيدا  إن  قال  الشريف،  إسماعيل  النائب 
القانوني  النصاب  توفير  أجل  من  حاليا  يجرى 
للتصويت األسبوع المقبل، غير أنه عاد ليتحدث 
المحدد  الوقت  في  انتخابات  إتمام  صعوبة  عن 
لهذا  كامل  بشكل  البالد  تهيئة  لعدم  لها 
األمنية  الــظــروف  إلــى  باإلضافة  االستحقاق، 

الظروف  أن  إلى  الليبي، الفتا  الجنوب  خاصة في 
من  تمكنه  ال  الجنوب  في  واألمنية  اللوجسيتية 
سيتم  »كيف  متسائال:  انتخابات،  أي  خــوض 
حين  في  للجنوب  االنتخابات  ــوازم  ل إيصال 

الطرق المؤدية له غير آمنة؟«.
المنعم  عبد  ــواب  ــن ال مجلس  عضو  لكن 
إلجراء  دستورية  قاعدة  إقــرار  أن  رأى  بالكور، 
الصعب  من  أنــه  غير  سهال،  أمــرا  االنتخابات 
الموعد  ــي  ف ــقــاعــدة  ال هـــذه  إلـــى  ــول  ــوص ال
أن  ــى  إل الفتا  بــاريــس،  اجتماع  ــدده  ح ــذي  ال
من  تــكــون  أن  يمكن  الــدســتــوريــة  الــقــاعــدة 
بعد  وذلــك  للبالد،  ــم  ــدائ ال الــدســتــور  ــالل  خ
اللجنة  أن  إلى  الفتا  االستفتاء،  قانون  إصــدار 
ــرأي  ال إبـــداء  على  حاليا  تعكف  االستشارية 
للتصويت  ــالزم  الـ النصاب  ــول  ح القانوني 
 13 جلسة  في  المقرر  االستفتاء،  قانون  على 

المقبل. أغسطس 

تعديل اإلعالن الدستوري
إلى  بالكور  أشار  الدستور،  رفض  تم  حال  وفي 
على  تعديالت  النواب  مجلس  إجراء  إمكانية  أن 
مجلس  مع  التوافق  بعد  الدستوري  اإلعــالن 
تتمثل  دستورية  قاعدة  لوضع  وذلــك  الدولة، 
األجل  قصيرة  تكون  جديدة  انتقالية  مرحلة  في 
وتتوحد  الشرعية  مسألة  حول  الخالف  وتنهي 
إلى  الوصول  بهدف  خاللها  الدولة  مؤسسات 
للتوافق  مهيئة  الظروف  وتصبح  نسبي،  استقرار 

على دستور دائم للبالد.

السبب  أن  رأى  الخطابي  المبروك  النائب 
االستفتاء  قانون  على  التصويت  تأخر  وراء 
التي  النصوص  بعص  حــول  جــدل  إلــى  يرجع 
مستبعدا  تمريرها،  أجــل  من  لتعديل  تحتاج 
قاعدة  إلــى  الوصول  أيضا  نفسه  الوقت  في 
حالة  بسبب  االنــتــخــابــات  بــشــأن  دســتــوريــة 

الحاصلة. االنقسام 

مسودة الدستور
السيما  همة،  صالح  النائب  أيــده  نفسه  األمــر 
من  الحالية  الدستور  مسودة  على  االحتجاج 
األولــويــة  أن  معتبرا  المكونات،  بعض  قبل 
المسودة  حول  التوافق  البرلمان  على  تفرض 
االستفتاء  قــانــون  على  التصويت  ثــم  ــن  وم
هناك  أن  إلى  الفتا  الجميع،  مشاركة  لضمان 
المسودة  طــرح  حــول  ــاء  ــض األع بين  خــالف 
في  عليها  التصويت  يجعل  ما  وهو  للتصويت 
عاد  لكنه  متوقع،  غير  حولها  جدل  وجــود  ظل 
عن  يتوقف  لن  النواب  مجلس  أن  إلى  ليشير 
ظل  في  خاصة  الحالية،  لألزمة  لحل  البحث 

جاهزية المفوضية العليا لالنتخابات.
الدستور  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  عضو 
ــأخــر مجلس  ت أرجـــع  أقـــــدورة،  الــقــادر  عــبــد 
االستفتاء،  قانون  على  التصويت  في  النواب 
القانون  ــول  ح األعــضــاء  بين  الــخــالفــات  ــى  إل
إلى  تحتاج  التي  البنود  بعض  على  واالعتراض 

تعديل دستوري.
بدون  االنتخابات  إجــراء  إمكانية  رأى  لكنه 
المتفق  غير  المسودة  مشروع  على  االستفتاء 
سواء  السابقة  االنتخابات  مع  حصل  كما  عليها، 
ثم  النواب  مجلس  أو  العام  الوطني  المؤتمر 
اإلعــالن  خــالل  من  وذلــك  التأسيسية،  الهيئة 

الدستورى الساري.
هي  بــاالســتــفــتــاء  »الــمــطــالــبــة  أن  ــع  ــاب وت
االنتخابات  تعطيل  ولكن  دستوري،  استحقاق 
االستفتاء  ضرورة  بحجة  والرئاسية  التشريعية 

لتعطيل  أو  إرادة  ــرض  ــف ل ــة  ــل وســي هـــى 
حوار  إجــراء  ضــرورة  إلــى  داعيا  االنتخابات«، 

شامل للوصول إلى االنتخابات.

منظومة األحوال المدنية
مصلحة  رئيس  خــرج  الجدل،  هــذا  سياق  وفــي 
األمور  ليزيد  بالتمر،  محمد  المدنية  ــوال  األح
منظومة  لسجالت  مراجعة  إن  بقوله  غموضا 
»حتى  أسبوعا   20 إلى  يحتاج  المدنية  األحــوال 

يمكن القول إنها خالية تماما من األخطاء«.
المجلس  رئيس  لقائه  خــالل  بالتمر  ــار  وأش
أن  ــاء،  ــع األرب المشري،  خالد  للدولة  األعــلــى 
السجالت  ومعالجة  »مراجعة  على  جار  العمل 
أعقاب  في  ــك  وذل المنظومة«،  في  الخاطئة 
الرقم  منظومة  حيال  البعض  ساقها  اتهامات 
في  للتصويت  قــاعــدة  تعتبر  الــتــي  القومي 

االنتخابات.

استعدادات حكومية
فإن  الرسمية،  ــدادات  ــع ــت االس صعيد  وعــلــى 
الوطني  الوفاق  حكومة  اتخذتها  خطوات  ثمة 
بدءا  االنتخابات  تلك  إلــى  الــذهــاب  ــار  إط في 
لصالح  ــار  ــن دي مــلــيــون   66.12 بتخصيص 
التجهيز  فــي  تشرع  حتى  العليا  المفوضية 
أنشأت  كما  والرئاسية،  البرلمانية  لالنتخابات 
لشؤون  مكتب  الوفاق  بحكومة  الداخلية  وزارة 
محددة،  مهام   7 بـــدوره  يتولى  االنتخابات 

أغلبها أمنية.

هل ينجح البرملان في إقرار القاعدة الدستورية لالنتخابات؟
المؤشرات تسير عكس مخرجات اجتماع باريس

القاهرة - جيهان الجازوي

بن ميالد: خالف عميق 
داخل البرلمان وخارجه حول 

مسودة مشروع الدستور

بالكور: يمكن إجراء مجلس 
النواب تعديالت على 

اإلعالن الدستوري بعد 
التوافق مع مجلس الدولة

األهالي يستنكرون جتاهل احلكومات املتعاقبة

من حلم االحتراف إلى سجون إيطاليا.. شباب ليبيون ينتظرون املجهول
السجون  في  المحتجزين  الليبيين  المهاجرين  مصير  يزال  ال 
هجرة  بقوارب  مغامرة  إثر  احتجازهم  بعد  غامضًا  اإليطالية 
غير شرعية، أصدرت السلطات القضائية إزاءها أحكامًا بحقهم 
وجود  عدم  ظل  في  المؤبد،  إلى  سنوات  األربع  بين  تتراوح 
محامين يدافعون عنهم بالتزامن مع فوضى أمنية ومؤسسية 

جعلت إمكانية اإلفراج عنهم في مهب الريح.
ترك  من  استيائهم  عن  عبروا  جانبهم  من  الشباب  عائالت 
أبنائهم في السجون اإليطالية دون أن تفتح السلطات الليبية 
التوصل  إطار  في  اإليطالية  نظيرتها  مع  تواصل  قنوات  أية 
لحل بشأن قضية سجن 180 شابًا أغلبهم في العشرينات من 
العمر، جميعهم كان يحلم بواقع مغاير في األراضي األوروبية.

مساٍع شعبية
إيطاليا  في  الموجودين  الليبيين  التجار  أحد  عمر  رضــوان 
من  تصله  عديدة  مناشدة  رسائل  عن  لـ»الوسط«  يتحدث 
إلنشاء  اضطره  ما  أبنائهم،  أوضاع  لمعرفة  وذويهم  الشباب 
المحامين، تمكنهم من زيارة  جمعية خيرية مع مجموعة من 
أحوالهم  وتفقد  والمالبس  بالمستلزمات  ومدهم  الشباب 

وطمأنة ذويهم.
بقضية  المتعاقبة  الحكومات  تجاهل  استنكر  وبينما 
في  مسجونًا  الطليان  أحد  كان  لو  »ماذا  متسائاًل  الشباب، 
ليبيا، النقلبت الدنيا رأسًا على عقب«، الفتًا إلى أّن الحكومة 
إليهم  ووجهت  المهربين  من  الشباب  اعتبرت  اإليطالية 
تهمًا بالتسبب في موت العديد من المهاجرين، كما اعتبرت 

البعض منهم من اإلرهابيين.
وأضاف أن اإلشكالية األهم تتمثل في كون هؤالء الشباب 
أفارقة من جنسيات مختلفة، وبعضهم  الصغار مسجونون مع 
مجرمون وفارون من بلدانهم، ما يعرض الشباب الليبيين إلى 
مخاطر عدة داخل السجون للتأثير على شخصيتهم، خاصة أّن 

أغلبهم مثقف وحالم في تحقيق حلمهم في الحياة العملية.
بيانات وإحصاءات

الغرابلي  جمال  العالمية  واإلغاثة  التعاون  منظمة  رئيس 
أسر  من  مناشدات  تلقت  المنظمة  بأن  لـ»الوسط«  يضيف 
توفر  حيث  إيطاليا،  إلى  الموت  قــوارب  عبر  أبناؤهم  هاجر 
للشباب  جسيمة  انتهاكات  حدوث  بشأن  معلومات  المنظمة 
إلى  باإلضافة  اإليطالية،  السجون  في  180 محتجزًا  وعددهم 

المحتجزين في مراكز اإليواء وخارجها.
للهجرة  الدولية  المنظمة  خاطبت  المنظمة  أن  إلى  وأشار 
iom للمساعدة في إعادة الشباب الراغب في العودة الطوعية 
وجود  بسبب  وذلــك  المساعدة  رفضوا  لكنّهم  ليبيا،  إلى 
مؤسسات  تتحرك  أن  ضرورة  على  مشددًا  ليبيا،  في  نزاعات 

المتمثلة  اإلجــراءات  بعض  في  والمساعدة  ليبيا  في  الدولة 
السفارات  وإبــالغ  إيطاليا  دخول  تأشيرة  على  الحصول  في 
والقنصليات الموجودة بإيطاليا بالخصوص وتغطية مصاريف 

عودة الشباب.
وأوضح أن ممثلين عن المنظمة يجرون زيارات إلى الشباب 
»العدد،  تشمل  بيانات  قاعدة  إلعداد  اإليطالية  السجون  في 
الهجرة  وأسباب  ليبيا،  في  اإلقامة  ومكان  والعمر،  واالســم، 
وتاريخها والتهم المسندة إلى كل منهم، والرغبة في العودة 
المراكز من حيث  الشباب داخل  والتعرف على حالة  الطوعية، 
إلى  باإلضافة  المحتجزين،  قضايا  ومعرفة  القانوني،  الوضع 
والدعم  والمساندة  الصحي،  والوضع  اإلنسانية  االحتياجات 
فضاًل  إليها«  يتعرضون  التي  االنتهاكات  ورصد  القانوني، 
عن تنظيم حمالت إعالمية للشباب العائد للتعريف بالمخاطر 
بالعودة  وإقناعهم  الهجرة  أثناء  لها  التي تعرضوا  والمصاعب 

والعزوف عن فكرة الهجرة.
طموح االحتراف ينتهي بالسجن

االحتراف  أجل  من  سافر  طارق  نجله  إن  قال  العمامي،  جمعة 
3 سنوات، إال أنهم لم يتمكنوا من الحصول  في إيطاليا قبل 
التأشيرة ما اضطره للتفكير في السفر عن طريق ركوب  على 
القبض  جرى  لكن  إيطاليا،  إلى  زواره  مدينة  من  الجرافات 

عليهم واتهامهم بالمتاجرة ببيع البشر.
ــوزارة  ب ابــتــداًء  األبـــواب  كل  ــرة طرقت  األس أن  ــاف  وأض
وكافة  النواب،  ومجلس  الموقتة،  الحكومة  في  الخارجية 

األجهزة األمنية، لكنّهم لم يتلقوا أي استجابة حتى اآلن.
البرعصي،  علي  المنصف  عبد  الرحمن  عبد  الشاب  أسرة 
االحتراف  في  برغبته  بدأت  التي  قصته  لـ»الوسط«  تروي 
بأحد األندية اإليطالية، حين حاول الحصول على تأشيرة من 
تونس لكنّ السلطات رفضت، فانتقل إلى طرابلس للعب في 
أيٍّ من األندية هناك، لكنّ األمر تعقد أيضًا فلجأ إلى الهجرة 

غير الشرعية.
في  جحيم  إلــى  تحوّل  االحــتــراف  في  عبدالرحمن  حلم 
عليه  القبض  ألقي  بعدما  أسرته،  وفق  اإليطالية،  السجون 
تهريب  تهم  إليه  ووجهت  الهجرة،  قوارب  عبر  مغامرة  عقب 

البشر.
للمحتجزين،  القانوني  الموقف  وبشأن  القانوني  الموقف 
قال خير الصمادي المختص في قانون اللجوء الدولي وشؤون 
ال  الليبية  الحكومات  اتخذتها  التي  اإلجــراءات  إّن  الالجئين، 
هؤالء  قضية  تجاهلت  الخارجية  وزارة  أّن  كما  تذكر،  تكاد 
أي  على  يطرح  لم  إيطاليا  في  السجناء  ملف  أن  إذ  الشباب، 

طاولة ويحتاج وقفة جادة، خاصة من اإلعالم.

الدخول  على  العقوبة  من  معفيون  الالجئين  أن  وأضاف 
إلى ذلك، ومن ثم  إذا اضطروا  إلى بلد الضيف  المشروع  غير 
مراكز  في  باستضافتهم  يسمح  لكنّ  حبسهم،  يجوز  ال  فإنه 
أن  بشرط  الغرض،  لهذا  تخصص  مفتوحة  شبه  أو  مفتوحة 

تكون متوافقة مع المعايير الدولية الخاصة بهذا الشأن.
للمهاجرين  الحق  يعطي  الدولي  القانون  أن  إلى  وأشــار 
والالجئين في العودة الطوعية إلى بلده الذي ينتمي إليه إذا 
رغب في ذلك وال يجوز للبلد المضيف أو بلد الوصول أن يمنع 

أو يعرقل مثل هذه العودة.
المطالبة  الليبية  الــدولــة  على  فــإن  »وعليه  وتــابــع: 
فاقد  أو  تالف  بدل  وثائق سفر  يلزم إلصدار  ما  بكل  بالقيام 
والموجودين  الليبية  جنسيتهم  تثبت  الذين  للمهاجرين 

ليبيا. إلى  في إيطاليا من أجل تسهيل عودتهم 
أّن  إلــى  أشــار  الدولية،  بالمنظمات  االستعانة  وحــول 
إيطاليا  في  الليبيين  الالجئين  بحالة  المختصة  المكاتب 
الموجودة  الدولية  الهجرة  ومنظمة  المفوضية  مكاتب  هي 
مكتب  لمراجعة  المهاجرين  ذوي  داعــيًــا  إيطاليا،  في 
في  الموجودة  الدولية  الهجرة  منظمة  مكتب  أو  المفوضية 
خالل  من  بذلك  القيام  الليبية  للدولة  يمكن  كما  إيطاليا، 

إيطاليا. في  سفارتها 

< عبدالرحمن البرعصي< عبدالرحمن البرعصي في إحدى اللقاءات بليبيا< طارق العمامي

جمعة العمامي وعبدالرحمن البرعصي 
حلما في االحتراف باألندية اإليطالية فكان 

مصيرهما السجن

خبير قانوني: الالجئون معفيون من 
العقوبة على الدخول غير المشروع بسبب 

»اضطرارهم« وال يجوز حبسهم

أحد التجار الليبيين أسس جمعية خيرية مع 
محامين مكنتهم من زيارة الشباب وتفقد أحوالهم

القاهرة – نجاح العجيلي



العربي؟ الشباب  اإلدارة في دعم  ما دور 
إدارة   1977 الــعــام  فــي  أســســت  العربية  الجامعة 
وتقوم  العرب،  الشباب  مشاكل  لحل  والرياضة  الشباب 
 38 تنظيم  سيتم  المثال  سبيل  فعلى  سنوية،  بنشاطات 
الحالي  العام  خالل  شبابيا  ومنتدى  ومشروعا  نشاطا 
ومنتديات  نشاطات  أهمها  العربية،  الــدول  كافة  في 
الدول  كافة  من  شباب  بمشاركة  المحتلة  القدس  في 

لعربية. ا
في  الــســوريــيــن  الالجئين  بــدعــم  اإلدراة  وقــامــت 
خالل  من  وتركيا،  ولبنان  باألردن  الحدودية  المناطق 
مغلقة  صاالت  في  سواء  شبابية،  رياضية  مشاريع  إنشاء 
باإلضافة  الالجئين  عن  للتخفيف  رياضية،  أومالعب 

العربية. الجامعات  شباب  لتدريب 
ورياضيا  ثقافيا  نشاطا   143 حوالي  إقامة  جرى  كما 
حوالي  بمشاركة  الماضية  األربـــع  الــســنــوات  ــالل  خ
 19 حوالي  بمشاركة  العربي،  الوطن  من  شابا   10430

عربية. دولة 
الشباب  مشاكل  لحل  العربية  الجامعة  تتدخل  وكيف 

وقضاياه؟ العربي 
الدول  بكافة  للشباب  توعية  بحمالت  اإلدارة  قامت 
ندوات  تضمنت  أشكاله،  بكامل  اإلرهاب  ضد  العربية 
للعنف«،  ال  لإلرهاب  ال  »حملة  ومنها  وتثقيفية  توعوية 
المنطقة. في  العنف  نمو  معدل  تراجع  في  ساهمت  التي 

بعض  في  ثقافية  صالونات  الجامعة  نظمت  كما 

العربي  الشباب  صالون  آخرها  العربية،  والمدن  الدول 
»التعليم  عنوان  تحت  الماضي،  العام  باإلسكندرية 
المنطقة  في  البطالة  لمكافحة  الموازي«  العمل  وسوق 
علمية  أقــســام  فتح  خــالل  مــن  حلها  وآلــيــة  العربية، 
المحلية  السوق  يطلبها  تخصصات  تشمل  وكليات 

لعالمية. وا
ومخرجات  توصيات  عنها  ينتج  الصالونات  وهــذه 
الشباب  مع  مطولة  ومناقشات  علمية  بحوث  على  بناء 
قبل  مــن  عليها  للتصديق  رفعها  يــجــري  مــبــاشــرة، 
والعادية،  السنوية  اجتماعاتها  في  العربية  الجامعة 

المستقبيلة. الجامعة  خطة  ضمن  لتضمينها 
هل يشارك الشباب الليبي في مثل هذه األنشطة؟

المستهدفة  الشرائح  أهم  من  الليبي  الشباب  يعد  نعم، 
وذلك  لــإلدارة،  والرياضية  الثقافية  األنشطة  قبل  من 
مستقبل  وتحقيق  وضعها  وتحسين  ليبيا  بناء  في  لدوره 
في  الليبية  الــمــشــاركــات  تشكل  حيث  لــهــا،  أفــضــل 
الرياضية  واألنشطة  والمنتديات  الثقافية  الصالونات 
على  وقدرته  الليبي  الشاب  وعي  على  تدل  كبيرة،  نسبة 

المشاركات. كافة  في  النتائج  أفضل  تحقيق 

العربية؟ الثقافة  عاصمة  مشروع  عن  وماذا 
العربية  بالجامعة  والرياضة  الشباب  إدارة  أنشأت 
العربية،  الــدول  في  العربية  الثقافة  عاصمة  مشروع 
العربية  المدن  إحــدى  اختيار  على  يقوم  مقترح  وهو 
هذا  ويتضمن  عام،  كل  مرة  للثقافة  عاصمة  باعتبارها 
مختلفة،  ورياضية  ثقافية  ومنتديات  أنشطة  المشروع 
اختيرت  حين   ،2014 ــام  ع الــمــشــروع  انطلق  حيث 
تلتها  ثم  العربية  للثقافة  عاصمة  ــأول  ك البحرين 
عاصمة  بنغازي  اختيار  ثم  والقاهرة،  والكويت  المغرب 
والرياضة  الشباب  عاصمة  وطرابلس  العربية،  الثقافة 
مالي  بمبلغ  عاصمة  كل  دعم  ويتم   ،2020 عام  خالل 
هذه  لــدعــم  وذلــك  دوالر،  ــف  أل  100 بحوالي  يــقــدر 

العربية. الجامعة  من  كمساهمة  العواصم 
التنمية المستدامة أحد أقسام اإلدارة، ما دوره وأهميته؟

وعربية  دولية  منظمات  مع  الشراكة  يتولى  القسم  هذا 
منها  العربي،  الوطن  في  المستدامة  التنمية  لتحقيق 
للسكان،  المتحدة  األمم  وصندوق  أوروبا  شباب  مجلس 
في  أخرى  عربية  منظمات  مع  التعاون  إلى  باإلضافة 
المستدامة. التنمية  أهداف  لتحقيق  واإلمارات،  الكويت 

عام  في  المستدامة  التنمية  قسم  أهداف  اعتماد  جرى 
تحقيقها،  على  للدول  ملزم  غير  هدفا   17 بواقع   ،2016
المستوى  لتحقيق  إرشــاديــة  أهــدافــا  باعتباره  ولكن 
محاربة  رأسها  على  واقتصاديا،  اجتماعيا  التقدمي 
نمو  وتحقيق  العربي  الوطن  في  والبطالة  والجوع  الفقر 

للجميع. الجيد  التعليم  ضمان  إلى  باإلضافة  اقتصادي 
على  يقتصر  المستدامة  التنمية  مصطلح  ــان  وك
التنمية  ليشمل  المفهوم  توسع  ولكن  البيئي،  األمن 

من  عدد  اهتمت  حيث  واقتصاديا،  اجتماعيا  المستدامة 
أهدافها  لتحقيق  وتسعى  المستدامة  بالتنمية  الدول 
استراتيجية  وضعت  التي  ومصر  الخليج  دول  بعض  مثل 
والمغرب   2030 رؤية  خالل  من  األهداف  هذه  لتحقيق 

العربية. الدول  من  وغيرها  وتونس 
بالمنطقة  شامل  مسح  بعمل  حاليا  اإلدارة  وتقوم 
في  للشباب  إحصائية  منظومة  لتأسيس  العربية 
العلمية  للبيانات  العربية  الدول  الفتقار  العربي  الوطن 
والصحة  التعليم  بينها  من  المجاالت،  من  عدد  في 
األروبــي  االتحاد  مع  الشراكات  عن  فضال  والتشغيل، 
بعض  لمناقشة  ــة  ــي وأروب عربية  منتديات  إلقــامــة 
في  الشباب  مساهمة  وآلية  المشتركة  الموضوعات 
العربي  الجانب  في  تؤثر  التي  المسائل  بعض  حل 

واألوروبي.
خصوصا؟ والليبي  عموما  العربي  للشباب  تقول  ماذا 

الثقافة  على  التركيز  ــى  إل العربي  الشباب  ــو  أدع
الفتن  وراء  االنــجــرار  وعـــدم  مــداركــهــم  لتوسيع 
قبل  جيدا  التفكير  الليبي  الشباب  وعلى  واإلرهــاب، 
بالخروج  وذلــك  فكر،  أو  أوجهة  تخصص  أي  تبني 
بالبحث  والتخصص  العلمية  الــدراســة  قوقعة  من 
السوق  يتطلبها  التي  المستقبلية  التخصصات  عن 
كافة  فــي  الــتــطــرف  تجنب  ــى  إل أدعــوهــم  ــي.  ــدول ال
فالتطرف  والفكرية،  واالجتماعية  العلمية  المجاالت 
للعالم  أفضل  مستقبل  لتحقيق  فقط،  دينيا  ليس 
واضحة،  وعربية  علمية  ثقافة  على  بناء  العربي 
أحد  باعتباره  المدني  المجتمع  حــول  وااللــتــفــاف 

الحضاري. التقدم  عناصر 
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الجامعة العربية تتبنى رؤية تنموية للشباب العربي.. الشباب الليبي من أهم الشرائح المستهدفة لألنشطة الثقافية والرياضية

ماذا عن الوضع الحالي لـ»الهالل األحمر«؟
2011، بظروف بالغة الصعوبة  تمر الجمعية، منذ العام 
إلى  أدى  مما  اإلداري،  االنضباط  انعدام  في  تمثلت 
من  الجمعية  لمخازن  االستراتيجي  المخزون  استنزاف 
واألغطية  والمراتب  الخيام  في  متمثلة  إغاثة  مــواد 
آنذاك  األحداث  طبيعة  استلزمت  فقد  الغذائية،  والمواد 

توزيع هذه المواد على محتاجيها أو غيرهم.
وما تأثير ذلك على عمل الجمعية؟

المخزون،  على  بشدة  واضحا  التأثير  كان  بالتأكيد، 
أضر  اهتزاز  إلى  والربط  الضبط  آلية  تعرضت  وكذلك 
عاجزا  نفسه  األحمر«  »الهالل  فوجد  العمل،  بطبيعة 
فجأة عن القيام بدوره المناط به، وعن تلبية احتياجات 

التي يلتزم »الهالل« عادة بتلبية متطلباتها. الفئات 
األطقم  مغادرة  وهو  منه،  عانينا  آخر  أثر سلبي  هناك 
ترتب  الذي  األمر  وهو  للبالد،  األجنبية  والفنية  الطبية 
الطبية  الخدمات  تقديم  على  المنظمة  قدرة  عدم  عليه 
هذا  عند  السلبية  اآلثــار  تتوقف  لم  كما  للمواطنين، 
توقفت  حيث  المالي،  الجانب  إلى  تعدتها  بل  الحد، 
عن  لـ»الهالل«  المملوكة  للعقارات  المستأجرة  الجهات 
تراكم  في  تسبب  مما  عليها،  المستحقة  اإليجارات  دفع 

المديونية وعجز المستأجرين بعد ذلك عن السداد.
وكيف تتخلص الجمعية من هذه التراكمات؟

التغلب على  الثقيل لم ينسنا أن بإمكاننا  كل هذا اإلرث 
بالعمل  واقترنت  الصادقة،  النية  توافرت  حال  الوضع 
من  واسعة  بقاعدة  أوال  تتمتع  المؤسسة  فهذه  الجاد، 
المتطوعين الذين قاموا بدور إيجابي خالل فترة الحرب 
كالهجرة  أخرى  ومضاعفات  نزوح  موجات  من  تالها  وما 
األخيرة  الجثث، حيث تطلبت هذه  وانتشار  الشرعية  غير 

جهودا مضاعفة محفوفة بالمخاطر لدفنها .
القاعدة  إلى  باإلضافة  تمتلك،  أيضا  المؤسسة  هذه 
إدارية  ومقرات  أراض  في  تتمثل  ثابتة  أصوال  البشرية، 
ومبنى استثماري كبير ذي موقع ممتاز في وسط المدينة، 

مما يشكل أساسا قويا لالستثمار في المستقبل.
على  بظاللها  االقتصادية  الــظــروف  ألقت  هل 

عملكم؟
الخدمات  تقديم  مستوى  على  سلبيا  انعكست  نعم، 
في  السيولة  توافر  عدم  نتيجة  للمواطن،  المقدمة 

من  زاد  مشكلة  وهي  التشغيل،  مواد  لشراء  المصارف 
تفاقمها اكتفاء المستأجرين بالدفع عن طريق الصكوك 
أكبر  مشكلة  إلى  أدى  وهذا  النقدي،  التعامل  عن  بدال 
أصبحوا  التي  الخاصة  العيادات  إلى  األطباء  توجه  هي 
رسم  الرتفاع  نظرا  األحمر«،  »الهالل  على  يفضلونها 
خاصة  الطبيب،  دخل  مستوى  ارتفاع  وبالتالي  العالج 
كمؤسسة  رسالتها  أداء  على  تزال مصرة  ال  المظمة  أن 
العالج  بالتجارة، وتقدم  لها  إنساني ال عالقة  ذات طابع 

للمواطن. بأسعار رمزية 
وهل بدأتم خطوات ملموسة لمعالجة تلك األزمات؟

األحمر«  »الهالل  دور  استعادة  إلى  الطريق  أن  أعتقد 
أن  وبجهد  نحاول  فنحن  بالفعل،  بــدأ  قد  الطبيعي 
على  لتشجعيهم  الهالل«  لـ»شبيبة  اإلمكانات  نوفر 
الخدمي  بالدور  للدفع  المادية  الحوافز  ونقدم  العمل 
من  اإلنساني  للدور  االعتبار  إعادة  وبالتالي  األمام،  إلى 
وممارسة  والمحتاجين  النازحين  مشاكل  معالجة  خالل 

المختلفة. اإلرشادية  والتقنية  التوعوية  األنشطة 
لكن ماذا عن الخطوات األخرى الملموسة؟

على  نركز  فنحن  جاهزة،  استثمارية  عمل  خارطة  لدينا 
في  للتعاون  جهات  بعدة  االتصال  جرى  وقد  االستثمار، 
تتمثل  األحمر«  »الهالل  في  استثمارية  قاعدة  إرســاء 
ليصبح  اآلن  المستأجر  االستثماري  المبنى  على  وترتكز 
الخدمات  يقدم  تخصصيا  مستشفى  المستقبل  في 

للمواطنين. المتميزة 
العامة  اإلدارة  مخاطبة  تمت  الــصــدد  هــذا  وفــي 
األجنبية  الشركات  ببعض  واالتصال  التجاري  للمصرف 
قاعدة  إرســاء  أجل  من  التعاون  كيفية  حول  للتباحث 
استثمارية لـ»الهالل األحمر«، خاصة أن القوانين تعفي 
وهذا  الجمركية،  الضرائب  دفع  من  األحمر«  »الهالل 
والمعدات  األجهزة  توريد  على  الشركات  يشجع  األمر 

لـ»الهالل«. المطلوبة 
كيف تواجهون إشكالية االنجرار إلى شرك الصراع السياسي؟

التجاذبات  وراء  االنجرار  وعــدم  واالستقاللية  الحياد 
األحمر«  لـ»الهالل  أساسية  مبادئ  جميعها  السياسية 
جمعية  عمل  منهج  وهذا  جنيف،  اتفاقية  حسب  الليبي 
على  ستبقى  فالجمعية  تأسيسها،  منذ  األحمر«  »الهالل 
عملها  وسيبقى  السياسية  األحداث  كل  وسط  مبادئها 

فقط. إنسانيا 
وماذا عن منظومة النازحين؟

تم تسجيلهم  إذ  بالنازحين،  إعداد منظومة خاصة  جرى 
تسجيل  ازدواجية  وجود  عدم  من  والتأكد  وحصرهم 
قوائم  وإعــداد  األخــرى،  الفروع  منظومات  في  األسماء 
األحمر«،  لـ»الصليب  الدولية  اللجنة  إلى  وإحالتهم  بهم 
تكون  التي  الجمعية  بمخازن  اإلغاثة  مواد  واستقبال 
والمراتب  الغذائية  الــمــواد  الستقبال  سلفا  معدة 
حسب  النازحين  على  التوزيع  يتم  ثم  ومن  واألغطية 

التسجيل. األولوية في 
تم  درنة  بمدينة  المتعلقة  األخيرة  األزمة  أثناء  وفي 
مدارس  توفير  إلى  باإلضافة  التفاصيل،  هذه  كل  إنجاز 

ومقرات عامة لمساعدة النازحين في عمليات اإليواء.
وكيف ترفعون من إمكانات عناصر الجمعية؟

»شبيبة الهالل األحمر« هم فعل الذراع النشطة لنا، وقد 
جرى تقسيمهم إلى عدة فرق، منها فرق اإلغاثة واإلنقاذ 
وفريق  األولية  اإلسعافات  وفريق  الجثث،  إدارة  وفريق 
للشبيبة،  عام  منسق  تكليف  وتم  العائلية،  الروابط 
تخصصه  مجال  في  كل  لهم  دورة  من  أكثر  ــداد  وإع
الدورات  عديد  أنجزوا  بدورهم  وهم  ليبيا،  وخارج  داخل 

المجتمع. القطاعات في  لعديد  التدريبية 

قال مدير فرع »الهالل 
األحمر« في مدينة البيضاء، 
الدكتور حمد مفتاح عبدربه، 

إن الجمعية أعدت خارطة عمل 
استثمارية، لمواجهة األزمات التي 

تراكمت خالل السنوات الماضية، الفتا 
إلى أن الجمعية بدأت في الوقت نفسه 

مخاطبة اإلدارة العامة للمصرف التجاري 
وبعض الشركات األجنبية للتباحث حول 

كيفية التعاون من أجل إرساء قاعدة 
استثمارية لـ»الهالل األحمر«.

وأشار عبدربه في حوار مع »الوسط« 
إلى استنزاف المخزون االستراتيجي 

لمخازن الجمعية من مواد إغاثة 
متمثلة في الخيام والمراتب واألغطية 

والمواد الغذائية، باإلضافة إلى مغادرة 
األطقم الطبية والفنية األجنبية البالد، 

وهو األمر الذي ترتب عليه عدم قدرة 
المنظمة على تقديم الخدمات الطبية 

للمواطنين.
وأضاف أن الجهات المستأجرة 

للعقارات المملوكة لـ»الهالل« توقفت 
عن دفع اإليجارات المستحقة عليها، 

مما تسبب في تراكم المديونية وعجز 
المستأجرين بعد ذلك عن السداد، وإلى 

نص الحوار:

المستشار عبد المنعم الشاعري

حوار - هندية العشيبي

حوار - نجاح العجيلي

الليبيون ضمن األكثر مشاركة في الفعاليات الثقافية بالجامعة العربية

مخاطبة المصرف التجاري 
وبعض الشركات األجنبية 

للتعاون لتنفيذ قاعدة 
استثمارية لـ »الهالل األحمر«

تراكم المديونية نتيجة توقف الجهات 
المستأجرة للعقارات المملوكة للهالل 
عن دفع اإليجارات المستحقة عليها 

عبدربه: خارطة استثمارية لـ »الهالل األحمر« الليبي ملواجهة األزمة املالية

إقامة حوالي 143 نشاطا ثقافيا ورياضيا خالل 
السنوات األربع الماضية بمشاركة نحـو 10430 

شابا من الوطن العربي



السلوك  لتعديل  نفسي  مركز  غــرف  أحــد  في 
متلفظا  ــال  ــف األط أحــد  صــرخ  بــنــغــازي،  ــي  ف
أو  مباالة  دون  رفاقه،  وســط  بذيئة  بكلمات 
من  محاوالت  ووسط  يفعل،  ما  لنتائج  التفات 

االستشاريين لتقويم سلوكه.
لشكاوى  عاكسة  ــرآة  م الحالة  هــذه  وتعد 
األلفاظ  تــداول  مشكلة  من  األســر  من  الكثير 
على  خجل  ودون  ــع  واس نطاق  على  البذيئة 
العامة  األماكن  في  واألطفال  الشباب  ألسنة 

ووصل األمر إلى الجامعات.
»عند  العقوري  غادة  المركز  مديرة  وتقول 
يكف  ال  والــده  إن  قالت  الطفل  أم  مع  جلوسي 
عند  أو  غضبه  عند  األلفاظ  تلك  استخدام  عن 
مع  حديثه  خالل  أو  الجوال،  هاتفه  استخدام 

رفاقه أمام أبنائه«.
وجودها  األخالقية  للقيم  كان  الماضي  »في 
والعمة  والــعــم  والــجــدة  الجد  أدوار  وكــانــت 
في  حــاضــرة  الدينية  والتربية  الــجــار  وحتى 
أستاذ  قــول  حسب  ــنــشء«،  ال سلوك  تقويم 
بنغازي  جامعة  فــي  النفس  علم  و  التربية 

الدكتورة فاطمة الفالح.
العولمة  أفـــرزت  »اآلن  استطردت  لكنها 
تعني  فالحرية  للحرية،  خاطئا  وفهما  تسيبا 
على  يتعدى  ال  و  مسؤول  لكنه  حر  اإلنسان  أن 

حرية الغير«.
أمرا  بات  األلفاظ  تلك  تــداول  أن  المفارقة 
يتخذ  فيما  اآلبــاء،  أمام  االبن  ويرددها  مألوفا 
الفالح  فاطمة  وتوضح  سلبيا،  فعل  رد  ــاء  اآلب
الروضة  في  والبداية  الكلمة،  يسمع  »الطفل 
وينقلها  الرفاق  مع  الكلمة  هــذه  يــردد  حين 
فرحة،  يبدون  أنهم  والمفارقة  البيت،  إلــى 
أمام  ويكررها  مقبولة  كلمة  الطفل  ليعتبرها 

األقارب«.
ــات  ــوكــي ــخــصــصــون فـــي ســل ــت ويـــــرى م

االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  أن  ــال  ــف األط
عند  البذيئة  األلفاظ  انتشار  أسباب  بين  من 
»المراهق  العقوري  غادة  وتقول  المراهقين. 
بــوك(  )فيس  على  مستعارا  اسما  يستخدم 
ألفاظا  ويستخدم  )أنستجرام(،  أو  )تويتر(  أو 

بذيئة في تعليقاته بكل جرأة وطالقة«.
يتغير  ســلــوكــيــة  نــاحــيــة  ــن  »مـ وتــوضــح 
بسلوكه  اقتداء  الظاهر  سلوكه  في  الشخص 
المراهق  يتعود  »عندما  مضيفة  الباطن«، 
وراء  مــن  األلـــفـــاظ  تــلــك  ــدام  ــخ ــت اس عــلــى 
في  وتبدأ  إدمانيا  سلوكا  تصبح  الكيبورد، 
تقليد  فهو  األطفال  أمــا  ظاهر،  سلوك  هيئة 
فيها  الموجود  البيئة  حسب  ــك  وذل للكبار، 

الطفل«.
على  بالالئمة  النفس  علم  خبراء  ويلقي 
التربية  ــاذة  ــت أس لكن  ــرة،  ــ األس دور  غــيــاب 

»هذا  تقول  الفالح  فاطمة  بنغازي  بجامعة 
ــاع  األوضـ منها  ــل،  ــوام ع بــعــدة  تــأثــر  الـــدور 
اآلبـــاء  جعلت  ــتــي  ال الصعبة  االقــتــصــاديــة 
تعد  لم  األمهات  وحتى  بوظيفتين،  مشغولين 

الدور  اآلباء  معظم  ونسي  نادرا،  إال  ابنها  ترى 
المهم لألسرة من توجيه سلوكي وتربوي«.

التي  األوضـــاع  تلقي  نفسه،  الــوقــت  فــي 
على  بظاللها   2011 العام  منذ  البالد  تعيشها 
الفالح  وتوضح  واألطفال،  المراهقين  سلوك 
السياسي  لالنقسام  كبير  دور  هناك  شك  »بال 

واالنفالت األمني في انتشار هذه األلفاظ«.
ينقله  ومــا  ــالم  اإلع دور  ننكر  »ال  وأضافت 
الفنية،  األعمال  بعض  في  خارجة  ألفاظ  من 
طفل  كل  جعل  الــذي  التكنولوجيا  دور  كذلك 
على  ويطلع  وآيــبــاد  هاتفا  يملك  مــراهــق  أو 
مضامين  تحمل  إعالمية  مــواد  من  يشاء  ما 

سلبية من بينها األلفاظ الخارجة«.
هذه  تجاه  القانوني  الـــرادع  ــؤال  س ويبرز 
فوزية  المحامية  لكن  لــأللــفــاظ،  االنــتــشــار 
من  الشرطة  مراكز  تخلو  »تكاد  تقول  الــزوي 
تــداول  من  تشكو  أو  والقذف  السب  محاضر 
ما  الــنــادر  من  و  الــشــارع،  في  الكلمات  هــذه 
أجل  من  المركز  في  محضرا  فتح  شخصا  تجد 

شخص سبه«.
الجرائم  ــإن  ف ــزوي،  ــ ال للمحامية  ــا  ــق ووف
 )438( المادة  على  تقتصر  بالشرف  الماسة 
اعتباره  أو  شخص  شرف  خدش  من  كل  السب 
تتجاوز  ال  مــدة  بالحبس  يعاقب  حضوره  في 
دينارا   250 تتجاوز  ال  بغرامة  أو  أشهر،  ستة 
بالحبس  يعاقب  التشهير   )439( المادة  و   ،
تتجاوز  ال  بغرامة  أو  سنة  عن  تزيد  ال  مــدة 
أحد  سمعة  على  اعتدى  من  كل  دينارا   500

بالتشهير به لدى عدة أشخاص.
تقترح  التشريعي،  الــغــيــاب  ــذا  ه ووســـط 
و  الــراديــو  في  توعوية  برامج  تنفيذ  الفالح 
بضرورة  األســر  توعية  على  تعمل  التلفزيون 
هناك  يكون  أن  بد  وال  بأطفالهم،  االهتمام 
الجامعات،  و  المساجد  و  للمدارس  بــارز  دور 
االجتماعي  و  النفسي  االخصائي  دور  وتفعيل 
ــع و  ــوض ــي هـــذا ال ــي الـــمـــدارس خــاصــة ف ف

الضغط النفسي الذي نمر بها.
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رواج في حركة البيع والشراء رغم ارتفاع األسعار

عيد األضحى يكسر ركود األسواق في بنغازي

األضحى  لعيد  االســتــعــداد  أجـــواء  بنغازي  مدينة  تعيش 
الباعة  انــتــشــر  حــيــث  الــمــعــتــادة،  بــالــطــقــوس  ــارك  ــمــب ال
الشواء  معدات  يسوقون  أعمارهم  بمختلف  المتجولون 
وميادين  أزقة  بعض  في  وجودهم  بات  إذ  والسلخ،  والذبح 
وانتعاش  العيد  أفراح  بين  مقترن  طابع  ذا  المدينة  وشوارع 

األسواق التجارية.
األسواق  أصاب  الذي  الركود  األضحى  عيد  موسم  وكسر 
حراكا  التجارية  والمراكز  األسواق  شهدت  حيث  السابق،  في 
شراء  على  لألسر  ملحوظ  إقبال  إلى  بالنظر  ملحوظا،  تجاريا 
نحو  سعرها  وصل  التي  األضحية  السيما  العيد،  مستلزمات 
وصوال  الذبح  مستلزمات  إلى  باإلضافة  ليبي،  دينار   800

إلى تجارة التوابل.
لموسم  استعدادا  بنغازي  أسواق  رواج  رصدت  »الوسط« 
وأهالي  والتجار  الباعة  أحــاديــث  خــالل  من  األضــحــى،  عيد 
اإلعمار  إلعادة  حكومية  محاوالت  مع  تزامن  ما  وهو  المدينة، 

والتنمية في المدينة التي دمرت الحرب أجزاء منها.
العاشر،  ربيعه  يكمل  لم  الذي  الطفل  ذلك  الفارسي،  سند 
الشوارع  أو  الساحات  إحدى  في  خيمته  فرش  عام  كل  يعتاد 
بدأ  المبارك،  األضحى  عيد  مستلزمات  لبيع  بنغازي،  بمدينة 
كل  والتجار  الباعة  ينتظره  الذي  العيد  موسم  عن  يتحدث 

عام، الفتا إلى أن وجوده كل عام في السوق يصقل شخصيته 
يتعلم  والشراء، حيث  البيع  الحياة وعملية  ويكسبه خبرات في 
االعتماد على نفسه، خاصة أنه يمارس هذه المهنة منذ كان 

في التاسعة من عمره رفقة أخيه األصغر.
الطفل  تابع  االقتصادي  الركود  على  التغلب  يحاول  وبينما 
أفضل  المبارك  األضحى  عيد  مستلزمات  »نبيع  قائال:  حديثه 
مختتما  اإلنترنت«،  على  الشات  أو  التلفاز  أمام  جلوسنا  من 

واالبتسامة تمأل وجهه: »الشغل مش عيب«.
في  عام  رواج  عن  سند  تحدث  والشراء،  البيع  عملية  وعن 
حيث  المدينة،  داخل  جيد  بشكل  يجرى  الذي  والشراء  البيع 
ارتفع  التي  المطبخ  وأدوات  معدات  على  كبيرا  إقباال  الحظ 

السيولة  ونقص  األضحية  أسعار  ارتفاع  مع  بالتوازي  سعرها 
في البالد.

اإلخصائية  رأت  ــال  ــف األط مــن  الــبــاعــة  انــتــشــار  وعــن 
السن  لصغار  اإليجابية  المشاركة  أن  محمد،  والء  التربوية، 
يؤثر  وجهدهم  أعمارهم  مع  يتناسب  بشكل  ــواق  األس في 
عوائلهم  ومــع  المجتمع،  ــل  داخ سلوكهم  على  إيجابيا 
إلى  الطفل  تدفع  المشاركة  هــذه  أن  وأقرانهم،وأضافت 
من  كــان  إذا  خاصة  العمل،  وحــب  نفسه  على  االعتماد 
منوهة  البيع،  عملية  في  والصدق  األمانة  يعلمه  يرافقه 
السوق  في  النخراطه  إيجابية  أكثر  يجعله  الفعل  هذا  بأن 

المحلية بشكل جيد.
استغالل  من  »الــوســط«  إلــى  تصريح  في  حــذرت  لكنها 
مجرمة  مــواد  بيع  بغرض  لألطفال  النفوس  ضعاف  بعض 
أطفالهم  مراقبة  إلى  األمــور  أولياء  داعية  صالحة،  غير  أو 
لهم  السماح  وعــدم  ــواق،  األس هذه  في  البيع  ومشاركتهم 
ألكثر  العيد  مستلزمات  ببيع  والميادين  األزقة  في  بالتواجد 

من ساعتين.
الجماعات  قبضة  من  تحررت  التي  بنغازي  وتستقبل 
وسط  األضــحــى  عيد  تستقبل  كــامــل،  بشكل  اإلرهــابــيــة 
أغلبها،  دمــرت  التي  بيوتهم  إلى  النازحين  بعودة  سعادة 
العيد  أضاحي  أسعار  وارتــفــاع  السيولة  نقص  رغــم  ولكن 
عدم  على  المحدود  الدخل  ذوي  العائالت  عديد  أجبرت  التي 

شراء األضحية.

للحجاج  المدنية  األحــوال  لجنة  عضو  أعلن 
وفــاة  حالة  أول  تسجيل  جاللة  ــو  أب علي 
السعودية  باألراضي  الليبيين  الحجاج  بين 

الثالثاء.
ــى  ــح إل وقــــال أبــوجــاللــه فـــي تــصــري
من  رجل  المتوفي  إن  األربعاء،  »الوسط«، 
الشاطئ  بــراك  مدينة  من   1945 مواليد 
القلب  عضلة  توقف  بعد  وتوفي  بالجنوب، 

وهبوط حاد بالدورة الدموية.
شــؤون  مكتب  بمهام  المكلف  وكــان 
أكد  الــفــرد  رمــضــان  إيــهــاب  ليبيا  حــجــاج 
الحجاج  منعت  السعودية  »السلطات  أن 
الوصول  صالة  إلى  الدخول  من  الليبيين 
سلم  من  مباشرة  بنقلهم  وقامت  بالمطار 
بدون  إقامتهم  لمقر  الحافالت  إلى  الطائرة 
كبيرا  إرباكا  ماسبب  والمشرفين  المنسقين 

للبعثة«.
المرافقة  البعثة الطبية  وأشار عضو لجنة 

الماضي،  األسبوع  عباس،  محمد  للحجيج 
طبيتين  عيادتين  وتجهيز  افتتاح  ــى  إل
في  الليبيين  للحجاج  الخدمات  لتقديم 
تجهيز  إلى  باإلضافة  المقدسة،  ــي  األراض

ثالث سيارات إسعاف تحسبا ألي طارئ.
بالعيادتين  العمل  أن  عباس  وأضــاف 
بعد  ساعة  الـ24  مدى  على  تناوبيا  سيكون 
»األنجم«،  بفندق  عيادة  تجهيز  استكمال 
لتقديم  »الــمــيــريــديــان«،  بفندق  وأخـــرى 

الخدمات للحجاج الليبيين.
الحجاج  نقل  رحـــالت  أولـــى  وانطلقت 
الخميس  صباح  من  ــى  األول الساعات  في 
اإلعالمي  المكتب  مدير  قال  فيما  الماضي، 
الليبية  الجوية  الخطوط  باسم  والناطق 
رحلتين  ستسير  الشركة  إن  قنيوة،  محمد 
ومصراتة  معيتيقة  مــطــارات  مــن  يوميا 
اهلل  بيت  حجاج  مــن   7500 لنقل  وبنينا 

الحرام إلى السعودية.

أول حالة وفاة بني الحجاج الليبيني

»الكهرباء« تحاصر التوصيالت غير الشرعية
غير  التوصيالت  إلزالة  موسعة  حملة  األسبوع،  مدار  على  للكهرباء،  العامة  الشركة  واصلت 
الشرعية في عدة مناطق بالتعاون مع األجهزة األمنية واإلدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية 

ومديريات األمن.
التواصل  موقع  على  صفحتها  عبر  الحملة  نتائج  عن  متواصلة  بيانات  في  الشركة  وأعلنت 
االجتماعي »فيسبوك«، حيث أسفرت عن إزالة أكثر من 500 توصيلة كهرباء غير شرعية، وفصل 
أكثر من 400 كاشًفا لإلضاءة عن الشبكة، بهدف رفع كفاءة الشبكة العامة الكهربائية، والتقليل 

من ساعات طرح األحمال .
وتقليل  االستهالك  انخفاض  من  الحملة،  وراء  من  إيجابية  نتائج  العامة  الشبكة  وحصدت 
األكثر  المناطق  في  الشبكة  انتظام  إلى  باإلضافة  مناطق،  عدة  عن  األحمال  طرح  ساعات 

استهالًكا.
الوقت الذي تحاول فيه الشركة حلحلة األزمات األمنية فإّن عاماًل آخر أدى إلى فقدان  وفي 
الشبكة العامة 1400 ميجاوات نتيجة خروج عدة وحدات عن الخدمة، بسبب فصل محول جهد 

400 – 220 ك.ف.
الغازية  والوحدة  والثالثة  والثانية  األولى  البخارية  الوحدات  »خروج  إلى  الشركة،  وأشارت 
الثانية في محطة الزاوية للدورة المزدوجة، تبعها خروج محطة توليد جنوب طرابلس والخمس 
التيار  انقطاع  إلى  ذلك  وأدى  مصراتة«،  كهرباء  محطة  في  األولى  البخارية  والوحدة  الغازية 

الكهربائي في بعض المناطق، السيّما المنطقة الجنوبية.
وكان المجلس الرئاسي أعلن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف االستهالك غير الشرعي للكهرباء 
وذلك  الكهرباء،  انقطاع  أزمة  أسباب  أحد  تُعد  والتي  الشبكة،  على  الضغط  من  تزيد  التي 
القانونية  اإلجــراءات  واتخاذ  طرابلس،  أمن  مديرية  رأسها  وعلى  األمنية  الجهات  طريق  عن 

بالخصوص.
برنامج  وفق  الكهربائي  التيار  في  المتكرر  االنقطاع  استمرار  تعاني  الليبية  المدن  تزال  وال 
طرح األحمال الذي تنفذه الشركة العامة للكهرباء نتيجة خروج بعض وحدات اإلنتاج عن الخدمة 
عمليات  نتيجة  الشبكة  تضرر  بسبب  أخرى  أمنية  فضاًل عن مشكالت  الحرارة،  درجات  وارتفاع 
التيار  لتوليد  الالزمة  والغاز  الوقود  كميات  نقص  جراء  اإلمــدادات  ووقف  والسرقات،  السطو 

الكهربائي، فضاًل عن المواجهات العسكرية في مناطق االشتباكات.

< أطفال ليبيون يلهون بالمسدسات و البنادق

النتائج تكشف مالمح خطة إصالح التعليم
أعلنتها  التي  اإلعدادية  الشهادة  نتائج  أظهرت 
بعضا  الوطني،  الوفاق  بحكومة  التعليم  وزارة 
مع  للتناسب  التعليم  إصــالح  مخطط  مالمح  من 
في  النجاح  نسبة  سجلت  حيث  الدولية،  المعايير 
 2018/2017 الحالي  الدراسي  للعام  اإلعدادية 
 ،54.24% بنسبة  ــوات،  ــن س سبع  منذ  ــي  األدنـ
وهي  الماضي،  الدراسي  العام   77.3% بـ  مقارنة 
جمعة  عادل  الوزارة  وكيل  أرجعها  التي  المؤشرات 
تطبيق  مع  بالتزامن  رئيسية  أسباب  ثالثة  إلــى 
اختيار  رأسها  على  العام،  هــذا  جديدة  إجـــراءات 
تربويين،  مفتشين  من  والمراقبة  لإلشراف  لجان 
اإلشراف  فيها  أسند  التي  الماضية  السنوات  بخالف 
التي  نفسها  الــمــدارس  من  أنفسهم  للمعلمين 

يمتحن فيها الطالب.
وزارة  وكيل  نشرها  التي  المؤشرات  وحسب 
فقد  »تويتر«،  موقع  على  حسابه  عبر  التعليم 
العشر  السنوات  خــالل  نجاح  نسبة  أقــل  سجلت 
بواقع   2009/2008 الدراسي  العام  في  الماضية 
في   88.20% بواقع  األعلى  النسبة  وجــاءت   ،43%

العام 2012/2011.
السنوات  خــالل  المرتفعة  الــمــؤشــرات  وبعد 
جديد  من  النجاح  نسبة  هبطت  الماضية  السبع 
 ،2018/2017 الجاري  العام  خالل   54.24% إلى 
نظاما  والتعليم  التربية  وزارة  تطبيق  مع  بالتزامن 
بمدرجات  عقدت  التي  االمتحانات،  في  جديدا 

الجامعات والمعاهد.

إلى  تصريح  في  جمعة،  ــادل  ع قــال  جانبه  من 
التي  العوامل  من  واحــدا  إن  الثالثاء،  »الــوســط«، 
المفتشين  اختيار  هو  النجاح  نسبة  تدني  إلى  أدت 
مدارس  إلى  الطلبة  نقل  إلى  باإلضافة  كمراقبين، 
مرحلة  من  بمالحظين  امتحاناتهم  إلجــراء  ثانوية 
التعليم  مرحلة  مــن  وليسوا  الــثــانــوي  التعليم 
عملية  على  للتشديد  بدوره  أدى  ما  وهو  األساسي، 
الثالث  السبب  أن  إلى  الفتا  والمراقبة.،  االمتحان 
ورصد  مراجعة  تتولى  لجانا  الـــوزارة  تشكيل  هو 
ما  وهو  صحتها،  ومتابعة  السنة  أعمال  واحتساب 

ساهم في »وضع أعمال سنة واقعية«، وفق قوله.
طلبة  إجابات  أوراق  التعليم  وزارة  أتاحت  كما 
بهدف  ــوزارة،  الـ موقع  عبر  اإلعــداديــة  الشهادة 
على  االطــالع  من  األمــور  وأولياء  الطالب  تمكين 
االمتحانات،  نتيجة  بشأن  شفافية  إلتاحة  اإلجابات 
على  التظلم  إمكانية  األمــور  ألولياء  يتوفر  حيث 
للمؤسسة  بطعن  التقدم  خــالل  من  إجابة،  أيــة 

التعليمية التابع لها للمراجعة.
دولية  معايير  تطبيق  الـــوزارة  تحاول  وبينما 
يعاني  يــزال  ال  القطاع  فإن  التعليمي  النظام  في 
الرواتب  وتأخر  التمويل  رأسها  على  عديدة  أزمات 
وقعت  التي  المواجهات  بسبب  المدارس  وتضرر 
القائم  الهدف  يجعل  ما  المناطق،  من  العديد  في 
إلحاحا،  أكثر  أخرى  خطوات  قبل  استباقية  خطوة 
الخطوات  من  لمزيد  تقود  التي  الخطوة  أنها  أم 

اإلصالحية.

أقل نسبة نجاح في اإلعدادية منذ 7 سنوات

طوفان »البذاءة« 
يهدد األسر الليبية!

جرس إنذار

ابتسام اغفير

بنغازي - هندية العشيبي

دور اإلعالم وما ينقله من ألفاظ خارجة 
في بعض األعمال الفنية، كذلك دور 

التكنولوجيا الذي جعل كل طفل يطلع 
على مايشاء من مواد اعالمية سلبية 

من بينها األلفاظ الخارجة«

استغالل بعض ضعاف النفوس لألطفال 
بغرض بيع مواد مجرمة أو غير صالحة، 
داعية أولياء األمور إلى مراقبة أطفالهم 

ومشاركتهم البيع في هذه األسواق

 < ركود في  أسواق المواشي ببنغازي < ركود في  أسواق المالبس ببنغازي
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طهران - وكاالت

شركات أوروبية تجمد نشاطها في طهران

واشنطن تحذر العالم من التعامل تجاريًا مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات
من  العالم  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  حذر 
التي  بالعقوبات  وأشاد  إيران،  مع  تجاريًا  التعامل 
التنفيذ،  حيز  ودخلت  طهران  على  فرضها  أعاد 
اإلطالق«،  على  إيالمًا  »األكثر  إنها  قائاًل  الثالثاء، 
والتحدي  والقلق  الغضب  مشاعر  من  مزيج  وسط 

في الجمهورية اإلسالمية.
إن  »تويتر«  على  تغريدة  في  ترامب  وقال 
»العقوبات اإليرانية فِرضت رسميًا. هذه العقوبات 
اإلطالق،  على  فرضها  يتم  التي  إيالمًا  األكثر  هي 

وفي نوفمبر، سيتم تشديدها إلى مستوى جديد«.
لن  إيران  مع  تجاريًا  تتعامل  جهة  »أي  وأضاف: 
يكون بإمكانها التعامل تجاريًا مع الواليات المتحدة. 

ال أسعى إلى شيء أقل من السلم العالمي«.
األبرز، موسكو ودمشق،  إيران  حليفتا  وسارعت 
روسيا  أعربت  حيث  األميركي،  التحرك  إدانة  إلى 
أنها »ستقوم  الشديدة« مؤكدة  أملها  عن »خيبة 
وعالقاتها  النووي  االتفاق  لحماية  يلزم«  ما  بكل 
الحكومة  وصفت  حين  في  إيران،  مع  االقتصادية 

السورية العقوبات بأنها »غير مشروعة«.
للرئاسة  مرشحًا  كان  منذ  ترامب  ووعد 
باالنسحاب من االتفاق النووي الذي أبرمته طهران 
2015، وهو ما قام به بالفعل  مع قوى العالم في 

في 8 مايو الماضي.
وأثار االنسحاب األميركي من طرف واحد استياء 
األطراف الموقعة األخرى، ال سيما األوروبيين الذين 
لكن  النص.  على  الحفاظ  على  تصميمهم  أبدوا 
عديد الشركات الغربية ترى ارتباطاتها التجارية مع 
إيران مهددة بفعل العقوبات، وأعلن بالفعل عدد 
من تلك الشركات تجميد استثماراتها هناك خشية 

فقدان السوق األميركية الضخمة.
وفي غضون ساعات من بدء تطبيق العقوبات، 
لصناعة  األلمانية  »دايملر«  مجموعة  أعلنت 
إيران  في  التجارية  أنشطتها  توقيف  السيارات 
االوروبي  االتحاد  خارجية  وزيرة  إعالن  رغم 
»حماية  على  تصميمها  موغيريني  فيديريكا 
أعمال  في  الناشطة  األوروبية  االقتصادية  الجهات 
مشروعة مع إيران«. ولكن الخبراء يرون أن االتحاد 
األوروبي لن يستطيع عمليًا معاقبة شركات كبرى 
إذا  الفرنسية  »توتال«  أو  األلمانية  كـ»سيمنز« 

لعقبات  نتيجة  إيران  في  االستثمار  عدم  قررت 
قانونية كثيرة. وتشمل الرزمة األولى من العقوبات 
األميركية التي دخلت حيز التنفيذ، الثالثاء، تجميد 
كما  األولية،  المواد  وواردات  المالية  التعامالت 

تستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري.
قاسية  العقوبات  وطأة  تكون  أن  المرجح  ومن 
باألساس  يواجه  الذي  اإليراني  االقتصاد  على 
صعوبات أثارت في األيام األخيرة موجة احتجاجات 
اجتماعية ضد معدل بطالة مرتفع وتضخم شديد، 
وقد تدهور الريال اإليراني فخسر نحو ثلثي قيمته 

خالل ستة أشهر.
بافي:  علي  يدعى  طهران  في  بناء  عامل  وقال 
في  االقتصادي  الوضع  تتدمر.  حياتي  أن  »أشعر 
العاملة.  للطبقة  الموت  يعني  الحالي  الوقت 
الناس.  حياة  على  سلبًا  اآلن  من  تؤثر  العقوبات 
ودفع  الطعام  شراء  تكاليف  تحمل  يمكننا  ال 

اإليجارات«.

تجرع كأس السم
الموقف  مع  تأقلموا  اإليرانيين  معظم  أن  وبما 
األميركي المعادي لنظامهم الحاكم، الذي تعايشوا 
معه على مدى أربعة عقود، فإنهم يصبون غضبهم 
هذه المرة على قادتهم باعتبارهم فشلوا في إيجاد 

حل.
العمر  من  تبلغ  مصورة  وهي  ياسامان،  وقالت 
»ترتفع  الثالثاء:  صباح  طهران  في  عامًا،   31
حاجياتنا  وكل  أشهر،  أربعة  أو  ثالثة  منذ  األسعار 
عودة  قبل  حتى  ذلك  كل  الثمن،  باهظة  باتت 

العقوبات«.
أن  اإليرانية  العاصمة  في  كغيرها  ترى  وهي 
السم  كأس  تجرع  إلى  »سيضطرون  إيران  قادة 
في نهاية المطاف« والتفاوض مجددًا مع الواليات 

المتحدة.
وبعدما راهن بكل ما لديه على االتفاق النووي، 
واشنطن  روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس  اتهم 

وإثارة  اإليرانية،  األمة  على  نفسية  حرب  بـ»شن 
انقسامات في صفوف الشعب«.

ظل  في  األميركيين  مع  التفاوض  واستبعد 
مساء  تلفزيونية،  مقابلة  في  وقال  العقوبات، 
االثنين، إن إجراء »مفاوضات مع )فرض( عقوبات 
هو أمر غير منطقي. إنهم يفرضون عقوبات على 

أطفال إيران ومرضاها وعلى األمة«.
توجيه  على  ردًا  روحاني  تصريحات  وجاءت 
إليران،  جديدًا  تحذيرًا  ساعات  قبل  ترامب 
»اتفاق  على  »انفتاحه«  نفسه  الوقت  في  مبديًا 
)النظام  أنشطة  مجمل  مع  يتعاطى  شمواًل  أكثر 
البالستي  برنامجه  فيها  بما  الضارة،  اإليراني( 

ودعمه اإلرهاب«.
اإليراني  النظام  »على  بيان:  في  ترامب  وقال 
لالستقرار  المزعزع  يغير سلوكه  أن  فإما  االختيار. 
أن  وإما  العالمي،  االقتصاد  في  مجددًا  ويندمج 

يمضي قدمًا في مسار من العزلة االقتصادية«.

عليك سحب السكين
تبنى موقفًا معاديًا إليران  الذي  ترامب  ويعتزم 
على  الضغط  »تشديد  السلطة  إلى  وصوله  منذ 
عليها  مآخذه  ومن  سلوكها«،  تغير  حتى  طهران 
ودعمها  األسد  بشار  السوري  الرئيس  مع  تحالفها 
المتمردين الحوثيين في اليمن وحركة حماس في 

غزة وحزب اهلل اللبناني.
وكان االتفاق النووي الذي ُأبرم في 2015 بعد 
والواليات  جهة،  من  إيران  بين  شاقة  مفاوضات 
والصين  وروسيا  وبريطانيا  وفرنسا  المتحدة 
أخرى، يهدف  األوروبي من جهة  وألمانيا واالتحاد 
لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي اإليراني 
رفع  مقابل  عليه،  صارمة  رقابة  فرض  خالل  من 
اإليراني  االقتصاد  كبلت  التي  للعقوبات  تدريجي 

وعزلت البالد.
للدراسات،  »كاتو«  معهد  في  الباحث  وقال 
العقوبات  تعتبر  المتحدة  الواليات  إن  غليزر،  جون 

»وسيلة ضغط من أجل أن تعود إيران إلى طاولة 
بما  االتفاق  شروط  تعديل  بهدف  المفاوضات، 
بهذا  روحاني  وقال  يحصل«.  لن  وهذا  يناسبها، 
عدوًا  كنت  »إذا  التلفزيونية:  المقابلة  في  الصدد 
تريد  إنك  بعدها  لتقول  بسكين  شخصًا  وطعنت 
التفاوض، فأول ما عليك فعله هو سحب السكين«.

رحبت  »لطالما  بالده  أن  إلى  روحاني  ولفت 
أواًل  تثبت  أن  واشنطن  على  لكن  بالمفاوضات«، 

حسن نواياها بالعودة إلى اتفاق 2015.
ترامب  إصرار  أن  إيرانيون  محللون  ويرى 
موقف  من  سيقوي  العقوبات  فرض  إعادة  على 
يرون  الذين  اإليراني  النظام  داخل  المتشددين 
ولم  المتحدة،  الواليات  في  الثقة  يمكن  ال  أنه 
ويرى  األساس.  من  معها  اتفاق  إقرار  يجب  يكن 
هؤالء المحللون أن االضطرابات والتظاهرات التي 
شهدتها عدة مدن إيرانية مؤخرًا قد تم تنظيمها 
لكي  المحافظين  المتشددين  هؤالء  من  بدعم 
إلى  ترامب  دعوة  في  النظر  عن  روحاني  يردعوا 

العودة للتفاوض مجددًا.

عقوبات أشد وطأة
من  الثانية  الحزمة  تأثير  يكون  أن  ويتوقع 
نوفمبر   5 التنفيذ في  التي ستدخل حيز  العقوبات 
بالنسبة  حيويًا  يعد  الذي  النفط  قطاع  وتستهدف 
إليران، األشد وطأة حتى ولو رفض أبرز مستوردي 
تقليص  وتركيا،  والهند  كالصين  اإليراني،  الخام 

مشترياتهم إلى حد كبير.
ونظرًا ألن عديد الشركات الصينية العاملة في 
تعامالت  لها  توجد  وال  للحكومة،  مملوكة  إيران 
بالعقوبات  تتأثر  لن  فإنها  المتحدة،  الواليات  مع 
األميركية المشددة المتوقعة في نوفمبر. كما أن 
واشنطن  مطالب  من  استيائها  عن  أعربت  الهند 
إلى  اإليراني  النفط  من  وارداتها  مستوى  بخفض 
مع  يتنافى  المطلب  هذا  مثل  أن  وترى  الصفر، 
التحسن اإليجابي في العالقات بين البلدين خالل 

السنوات الماضية.
المتحدة،  للواليات  الخليجيين  الحلفاء  ولكن 
بالنهج  أشادوا  واإلمارات،  السعودية  وتحديدًا 
خاصة  إيران،  مع  التعامل  في  لترامب  المتشدد 
عن  والتوقف  سلوكها  تغيير  بضرورة  تمسكه  مع 
التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة الغنية 

بالنفط، وكذلك اليمن والعراق وسورية.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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واشنطن–وكاالت

نيروبي–وكاالت

<   رئيس جنوب السودان سلفا كير والمعارض رياك مشار 

<   وزيرة خارجية االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني   < امرأة تسير أمام رسم جداري يظهر العلم اإليراني في طهران

 <  المحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا <  دونالد ترامب جونيور 

الروايات  من  لسلسلة  استمرار  في 
األميركي  الرئيس  أقرَّ  المتناقضة، 
بأن  األسبوع  مطلع  ترامب  دونالد 
في  روسية  محامية  التقى  البكر  ابنه 
على  »للحصول   2016 في  ترامب  برج 
معلومات عن منافسته« في االنتخابات 
الرئاسية، الديمقراطية هيالري كلينتون، 

لكنه اعتبر أن ذلك »مشروع تمامًا«.
الـ»واشنطن  جريدة  نشر  وبعد 
بوست« تقريرًا زعم أن الرئيس األميركي 
التحقيقات  تطال  أن  من  بالقلق  يشعر 
لمكتب  السابق  المدير  يجريها  التي 
التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر، نجله، 
االجتماع  ترامب جونيور، بسبب  دونالد 
من  المقربة  الروسية  المحامية  مع 
لتعد  ترامب  تغريدة  جاءت  الكرملين، 
االعتراف األكثر صراحة الدافع للقاء الذي 
مرتبطًا  كان   2016 يونيو  في  حصل 
تبني  بقضية  وليس  الرئاسي،  بالسباق 
األميركيين أطفااًل روسًا، كما كان أعلن 

في وقت سابق.
تدوينته  في  كرر  ترامب  ولكن 
على  حينها  يكن  لم  أنه  »تويتر«  على 
جونيور  دونالد  نجله  بين  باللقاء  علم 
فيسيلنيتسكايا  ناتاليا  والمحامية 
الروسية،  المخابرات  بأجهزة  المرتبطة 

وهو ما كان أعلنه مرارًا.
»كان  »تويتر«:  على  ترامب  وأعلن 
الهدف من اللقاء الحصول على معلومات 
تمامًا  مشروع  أمر  وهو  منافس،  عن 

ويمارس طوال الوقت في السياسة ولم 
علم  على  أكن  لم  شيء.  أي  الى  يؤدِ 

به!«.
في  مولر،  الخاص،  المحقق  وينظر 
في  أفراد  بين  تواطؤ  حصول  احتمال 
حملة ترامب مع روسيا لترجيح كفة فوز 
ولو  االنتخابات.  في  الجمهوري  المرشح 
ثبت حدوث ذلك التواطؤ، فإن ذلك يعد 
األميركية  االنتخابات  لقوانين  انتهاكًا 
التي تحظر على المواطنين التعاون مع 

جهات أجنبية للتأثير في نتيجة االقتراع.
اللقاء  حول  ترامب  تغريدة  وجاءت 
ضمن سلسلة تغريدات انتقد فيها مولر، 
واصفًا التحقيق الذي يجريه بأنه »حملة 
تاريخ  في  انحيازًا  األكثر  المالحقات 

بالدنا«، يتخللها »فساد وأكاذيب«.

بوست«  »واشنطن  جريدة  وكانت 
الرئيس  أن  فيه  زعمت  تقريرًا  أوردت 
يكون  أن  احتمال  من  اكتئابه  يخفي 
عـرَّض  ابنه،  جونيور،  دونالد 
بلقائه  القضائية  للمساءلة  نفسه 
التقرير  ترامب  ووصف  فيسيلنيتسكايا. 

بأنه »مفبرك بالكامل«.
برج  في  االجتماع  ترتيب  وتولى 
الموسيقية يدعى  ترامب منتج لألعمال 
بدونالد  اتصل  غولدستون،  روب 
»وثائق  لديه  بأن  وأبلغه  جونيور 
رسمية ومعلومات تسمح بإدانة هيالري 
وتعامالتها مع روسيا، وقد تكون مفيدة 
لوالدك«. ورد دونالد جونيور: »يعجبني 

ذلك«، وقبل الدعوة.
الذي  اللقاء  عن  األخبار  وانتشرت 

كوشنر،  غاريد  ترامب،  صهر  حضره 
ومدير حملته حينها، بول مانافورت، في 

يوليو 2017.
لجريدة  أعلن  جونيور  دونالد  وكان 
أن   2017 يوليو  في  تايمز«  »نيويورك 
تبني  على  خاص  بشكل  تركز  االجتماع 

أميركيين أطفااًل روسًا.
وافق  بأنه  جونيور  دونالد  أقر  والحقًا 
أمل  على  فيسيلنيتسكايا  لقاء  على 
الحصول على معلومات تضر بكلينتون، 
لكنه قال إن اللقاء لم يفِض إلى أي شيء.

من  هو  الرئيس  أن  الجريدة  وأعلنت 
أملى هذا البيان، ما نفاه محامو الرئيس. 
مذكرة  في  توجههم  عكسوا  لكنهم 
وجهوها إلى مولر أعلنوا فيها أن الرئيس 
إلى  يشر  لم  الذي  البيان  أملى  من  هو 
تضر  معلومات  على  للحصول  السعي 

بكلينتون.
وأوردت الجريدة أن المحامين وصفوا 
البيان بأنه »مقتضب لكن دقيق«. ولدى 
تدخل  لنفي  دفعه  عما  األحد،  سؤاله، 
الرئيس قال محامي ترامب جاي سيكولو 
التلفزيونية  سي«  بي  »إيه  لشبكة 
مغلوطة  معلوماتي  »كانت  األميركية: 

حينها«.
خطأ  ارتكبت  »لقد  المحامي:  وتابع 
في تصريحي. هذه األمور تحصل عندما 

تكون أمام قضايا كهذه«.
في  اللقاء  إن  ترامب  محامو  ويقول 
قال  واألحد  قانون.  أي  يخرق  ال  ذاته 
سيكولو: »إن السؤال المطروح هو كيف 
يكون ذلك غير مشروع؟«، متسائاًل »أي 

قانون، أو نظام، أو قواعد تم خرقها؟«.

كاراكاس–وكاالت

الكولومبي،  نظيره  مجددًا  مادورو،  نيكوالس  الفنزويلي،  الرئيس  اتهم 
كان  إنه  قال  الذي  »االعتداء«  في  بالضلوع  سانتونس،  مانويل  خوان 
يستهدفه السبت باستخدام طائرات مسيرة تحمل متفجرات أثناء حضورة 

احتفااًل وطنيًا.
قوات  إن  الثالثاء،  فيديو نشر على »تويتر«،  مادورو في شريط  وقال 
األمن »اعتقلت كل المنفذين وسنالحق المدبرين. إنه أمر واضح وهناك 
ما يكفي من األدلة على مشاركة الحكومة الكولومبية المنتهية واليتها 

برئاسة خوان مانويل سانتوس«.
الكولومبي  للرئيس  السلطة  وسلم  الثالثاء،  واليته  سانتوس  وأنهى 

الجديد إيفان دوكي.
وأكد مادورو أن المسؤولين عن تسيير الطائرتين دون طيار المحملتين 
بالمتفجرات، اللتين فجرتا السبت بالقرب من المنصة الرئاسية، بحسب 
الكولومبية  تدربوا في مدينة شيناكوتا  الفنزويلية،  السلطات  أعلنت  ما 

الواقعة في شمال شرق كولومبيا.
المسؤول  إلى جانب  فيه  الذي ظهر  الفيديو  وقال مادورو في شريط 
الثاني في السلطة، ديوسدادو كابيلو ومسؤولين كبار آخرين، »إن القتلة 

واإلرهابيين تدربوا على أيدي مدربين كولومبيين«.
»الهجوم«  وراء  بالوقوف  سانتوس  السبت،  منذ  اتهم،  مادورو  وكان 

الذي وصفته الحكومة الفنزويلية بأنه »محاولة اغتيال فاشلة«.
على  أصر  مادورو  لكن  كاراكاس.  رواية  الكولومبي  الرئيس  ورفض 
تأكيد ضلوع سانتوس. وقال في شريط الفيديو: »سأثبت ذلك عبر أدلة 

وإفادات«.
وتبنت مجموعة متمردة غير معروفة مؤلفة من مدنيين وعسكريين 
المدنيين«،  للجنود  الوطنية  بيان يحمل توقيع »الحركة  »الهجوم« في 

نشر على شبكات التواصل االجتماعي.

موجة قمع
وكانت الحكومة الفنزويلية أعلنت، األحد، اعتقال ستة »إرهابيين وقتلة 

مأجورين« متهمين بمحاولة اغتيال مادورو.
في  االعتقاالت  هذه  ريفيرول،  نيستور  والعدل  الداخلية  وزير  وكشف 
كلمة تلفزيونية، متوقعًا أن يكون هناك مزيد االعتقاالت »في الساعات 

المقبلة«.
ال  بجروح  ُأصيبوا  الذين  السبعة  الجنود  من  ثالثة  إن  ريفيرول  وقال 
يزالون في حالة خطرة. ووصف ما حدث بأنه »جريمة إرهابية«، وقال »تم 

التعرف إلى هوية المخططين والمنفذين داخل وخارج البالد«.
وأعربت المعارضة الفنزويلية عن تخوفها من حملة »اضطهاد وقمع« 

مع تعهد القوات المسلحة بالوالء »غير المشروط« لمادورو.
ما  كل  أن  »من  إيفانز،  نيسمر  النظام،  عن  المنشق  المعارض  وحذر 
أعلنته الحكومة يفتح الباب أمام االضطهاد وأمام موجة من القمع يمكن 

أن تبرر كل شيء«.
الوالء  لوبيز  فالديمير  الدفاع  وزير  إعالن  مع  المخاوف  هذه  وجاءت 
إلى مادورو. ووصف  إشارة  لقائدنا«، في  المحدود  المشروط وغير  »غير 
لوبيز حادثة السبت بأنها »اعتداء ضد الجيش« يهدف إلى تغيير النظام 

»بوسائل غير دستورية«.
بطائرتين  تم  المزعوم  االعتداء  إن  الفنزويلي  الداخلية  وزير  وقال 
مسيرتين، كل واحدة تحمل كيلوغرامًا من مادة الـ»سي فور« المتفجرة. 
دائرة  في  بأضرار  التسبب  على  »قادرة  الطائرة  أن  إلى  ريفيرول  وأشار 
بشعاع 50 مترًا«. وأضاف ريفيرول أن طائرة حلقت فوق المنصة، حيث 
كان مادورو يلقي الخطاب، لكنها ضلت طريقها بسبب أجهزة التشويش 

في المكان »وانفجرت خارج المحيط الذي خطط له القتلة«. أما الطائرة 
الثانية ففقدت السيطرة وتحطمت في مبنى مجاور.

وعند وقوع أول االنفجارات، ظهر مادورو في البث التلفزيوني المباشر 
يقطع خطابه وينظر مع زوجته سيليا فلوريس وكبار الضباط المحيطين 

بهما على المنصة، إلى السماء بقلق.
وهتف عنصر في الحرس الرئاسي لمادورو »احتِم!« ورد األخير »لنذهب 

إلى اليمين!«.
نظم  حيث  الجادة،  على  يركضون  الجنود  مئات  الكاميرا  أظهرت  ثم 

العرض في حال من الفوضى قبل أن يقطع التلفزيون الكولومبي البث.

مادورو »يجب أن يسقط«
وما أن عاد مادورو إلى القصر الرئاسي حتى أعلن أنه »ال يملك أدنى شك« 
بأن سانتوس، الحائز جائزة نوبل للسالم، الذي ناقش اتفاق سالم تاريخيًا 

مع منظمة فارك الماركسية، هو من »يقف وراء الهجوم«.
ولكن من غير المتوقع أن يؤدي تسليم سانتوس السلطة لخلفه، إيفان 
متشدد  يميني  فدوكي  الجارين.  بين  التوتر  من  التخفيف  إلى  دوكي، 
ومعادٍ لمادورو. وقبل يومين من توليه منصب الرئاسة، قال دوكي إن 
في  »سيحدث  ذلك  أن  يرى  وإه  يسقط«،  أن  »يجب  الفنزويلي  النظام 

المستقبل القريب«.
إال أن وزارة الخارجية الكولومبية نفت التورط، ووصفت هذه المزاعم 

بأنها »عبثية«.
كما اتهم مادورو أشخاصًا في الواليات المتحدة، وأعلن أن »التحقيقات 
الواليات  في  يعيشون  )الهجوم(  ممولي  عديد  أن  إلى  تشير  األولية 
المتحدة، في والية فلوريدا«. وأضاف: »آمل بأن يكون الرئيس )األميركي( 

دونالد ترامب على استعداد لمكافحة المجموعات اإلرهابية«.
وقال مستشار األمن القومي في البيت األبيض جون بولتون عبر شبكة 
لم  األميركية  الحكومة  بأن  أجزم  أن  »يمكنني  األحد:  نيوز«  »فوكس 

تتدخل بتاتًا« في الهجوم.

اقتصاد متداٍع
يمكن  المسيرة  الطائرات  إن  هويته،  يكشف  لم  شرطي،  قال  والسبت 
إحدى  احتراق  بعد  لحريق  تعرضت  قريبة  شقة  من  ُأطلقت  تكون  أن 
إلى  يعود  الحريق  أن  ذكرت  أخرى  شهادات  فإن  ذلك  ومع  الطائرتين. 

حادث عرضي إلنفجار قارورة غاز.
الرئيس  مع  الكامل«  »تضامنها  عن  مادورو  حليفة  كوبا  وأعربت 
كاراكاس  من  القريبة  وتركيا  وإيران  روسيا  نددت  وكذلك  الفنزويلي، 

بشدة بـ»محاولة االغتيال«.
ويأتي الحادث وسط أجواء اجتماعية وسياسية متوترة. وتشهد البالد 
منذ سنوات وضعًا اقتصاديًا صعبًا ويتوقع أن يبلغ التضخم مليون بالمئة 
في نهاية 2018 بحسب صندوق النقد الدولي في حين يتراجع إجمالي 

الناتج الداخلي إلى 18%.
وتعاني فنزويال نقصًا حادًا في األغذية واألدوية والسلع االستهالكية 
والمياه  الطبية  كالعناية  العامة  الخدمات  في  كبير  تراجع  من  وأيضًا 

والكهرباء والنقل.
التأسيسية  الجمعية  لتشكيل  األولى  الذكرى  مع  الحادثة  وتزامنت 
المعارضة.  وإضعاف  سلطتها  ببسط  للحكومة  سمحت  التي  الفنزويلية 
وتتمتع  الدولة  لرئيس  أنصارًا  فقط  تضم  التي  الهيئة  هذه  واستغلت 
بصالحيات واسعة، االنقسامات في المعسكر المناهض لمادورو لتستحوذ 
عليه  تسيطر  الذي  الوحيد  المجلس  البرلمان،  صالحيات  معظم  على 
الرئاسية  االنتخابات  موعد  التأسيسية  الجمعية  وقدمت  المعارضة. 
2025 في غياب  انتخاب مادورو حتى  إعادة  إلى  20 مايو  أدت في  التي 

المعارضة. وهو نصر لم يعترف به قسم كبير من المجتمع الدولي.

المعارضة تخش< إجراءات انتقامية

مادورو يتهم كولومبيا والواليات املتحدة 
بمحاولة اغتياله بطائرات مسيرة

السلطة  لتقاسم  جديد  اتفاق  على  األحد،  بتوقيعهما، 
في جنوب السودان، بدأت المحاولة الثالثة بين رئيس 
البالد سلفا كير ونائبه رياك ماشار إلرساء السالم وإنهاء 
دورة العنف في هذه الدولة الفتية التي ال يتجاوز عمرها 

سبع سنوات.
إيواء  مخيمات  إلى  وصواًل  جوبا  االحتفاالت  وعمت 
سنوات  خمس  دامت  حرب  هجرتهم  الذين  الالجئين 
األحد،  أخرى،  معارضة  وأطراف  الخصمان  وقع  أن  بعد 
اتفاقًا نهائيًا لتقاسم السلطة بوساطة قادتها الخرطوم.
ومليئًا  طوياًل  يزال  ال  الطريق  إن  مراقبون  ويقول 
النهائي  السالم  اتفاق  وتطبيق  التوقيع  بين  بالعقبات 
الذي يجب أن يبدأ بعودة زعيم التمرد رياك مشار إلى 
جوبا من منفاه لتولي منصب نائب الرئيس مرة جديدة.
وقال دبلوماسي مقيم في جوبا، مشترطًا عدم كشف 
هويته، »سيكون األمر صعبًا حقًا ألن الرئيس كير أعرب 
بكل وضوح في االجتماعات عن عدم رغبته بالعمل مع 
مشار«. وتابع الدبلوماسي :»لقد ُأجبر حقًا على القبول 

باالتفاق مجددًا«.

انعدام الثقة
وكير ومشار متمردان سابقان ارتقيا في مراكز السلطة 
خالل حرب أهلية بين شمال وجنوب السودان استمرت 
بين  قتال  النزاع  تخلل  وقد   .2005 إلى   1983 من 

الرجلين قبل استقالل جنوب السودان في 2011.
كبيرتان،  عرقيتان  مجموعتان  السودان  جنوب  وفي 
هما »الدينكا«، التي ينتمي إليها كير، و»النوير«، التي 

ينتمي إليها مشار.
وسقطت أول حكومة تعايش بين الطرفين في جنوب 
نائبه  كير  الرئيس  اتهام  بعد   2013 العام  السودان 
حرب  فتيل  أشعل  ما  ضده،  النقالب  بالتخطيط  مشار 

بينهما على خلفية عرقية.
إلى  بالرجلين  إليه،  التوصل  تم  سالم  اتفاق  ودفع 
التركيبة الحكومية نفسها في 2016. لكن بعد أشهر 
فقط من عودة مشار إلى منصبه تجددت المعارك في 

إلى  سيرًا  مناصريه  مع  التوجه  على  مشار  وُأجبر  جوبا 
جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وقال الباحث في شؤون منطقة القرن األفريقي لدى 
أعلم كيف  »ال  أحمد سليمان:  مركز »تشاتام هاوس« 
ببعضهما  يثقا  أن  العنف،  من  القدر  هذا  مع  يمكن، 

البعض وأن يشكال حكومة فاعلة«.
وأشد  أعنف  المعارك  من  الثانية  الجولة  وكانت 
تعقيدًا مع دخول مجموعات متمردة جديدة في النزاع 
وتزايد أعمال العنف وسفك الدماء والمجاعة والتهجير.

أوغندا والسودان  األخيرة  السالم  وقادت مفاوضات 
ضخ  الستئناف  ويسعى  اقتصادية  أزمة  يشهد  الذي 
يشهد  الذي  السودان  جنوب  من  أراضيه  إلى  النفط 
غرار  على  الحاجة،  بأمس  وهو  انهيارًا،  اقتصاده 

الشمال، إليرادات.
النقاط  إحدى  النفطية  الثروة  تقاسم  ويشكل 
الشائكة في اتفاق السالم الذي ينص على أن يتعاون 
جنوب السودان مع السودان على إعادة تأهيل حقول 
نفط في والية الوحدة بهدف إعادة مستوى اإلنتاج إلى 

سابق عهده.

حصة من الفطيرة
وحجز تشعب النزاع مقاعد لمزيد الجماعات المتمردة 
على طاولة المفاوضات، ما أسفر عن حكومة وحدة مع 
35 وزيرًا  انتقالية من  للرئيس وحكومة  نواب  خمسة 

وبرلمان يضم 550 نائبًا.
حكومة  إنها  صريحين،  »لنكن  سليمان:  وقال 
قطعة  حصة،  الجميع  إلعطاء  محاولة  إنها  موسعة، 
لحكومة  بالخير  يبشر  ذلك  أن  أعتقد  ال  الكعكة.  من 

انتقالية«.
فصيل  كان  إذا  ما  بعد  يتضح  لم  األثناء،  هذه  في 
أن  كما  زعيمه،  وقعه  الذي  االتفاق  سيقبل  مشار 
القائد  يقودها  التي  كتلك  أخرى،  متمردة  جماعات 

السابق للجيش بول مالونغ، بقيت خارج االتفاق.
وأكد كير أن االتفاق »لن ينهار«، لكنه أبدى تذمرًا 
التمويل  إيجاد  في  مشككًا  الفضفاضة  الحكومة  من 

الالزم لها.
لحماية،  بحاجة  »إنهم  األسبوع:  هذا  كير  وقال 
للرئيس مسؤولية  نواب  ولمنازل... خمسة  ولسيارات، 

كبير«.

عودة مشار والحكومة الموسعة أبرز التحديات

استمرار مسلسل تخبط التغريدات

مصاعب عدة تواجه اتفاق السالم الثالث في جنوب السودان

ترامب يقر بأن نجله التقى محامية روسية للحصول على معلومات عن كلينتون

 <   الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو )وسط( يحضر حفل الذكرى الحادية والثمانين لتأسيس الحرس الوطني 
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ردا على مطالبة أوتاوا بإطالق ناشطات سعوديات »فورا«

كندا تطلب وساطة اإلمارات وبريطانيا لوقف إجراءات السعودية »العقابية«
اإلجراءات  من  سلسلة  السعودية  أعلنت  مفاجئ،  تصعيد  في 
العقاببية بحق كندا، بداية من طرد سفيرها في الرياض ومرورا 
بوقف االستثمارات ونهاية بسحب البعثات الطالبية واالمتناع 
عن عالج السعوديين في األراضي الكندية، ردًا على انتقادات 
النشاطات  من  عدد  احتجاز  بشأن  للمملكة  أوتاوا  وجهتها 

السعوديات في مجال حقوق المرأة واإلنسان.
وردًا على اإلجراءات السعودية غير المسبوقة، أعربت كندا 
عن »قلق شديد« من هذه الخطوات، لكنها شددت على أنها 
ستبقى »تدافع )...( عن حماية حقوق اإلنسان، خصوصًا حقوق 

المرأة«.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريالد خالل مؤتمر 
حول المساواة بين الجنسين، في إشارة واضحة إلى األزمة مع 
الذين  للجميع هنا وللكنديين  الرياض، »لتُكن األمور واضحة 
يتابعوننا في كندا وبقية العالم: ستدافع كندا على الدوام عن 
العالم«.  أنحاء  بقية  في  أم  كندا  في  أكان  اإلنسانية  الحقوق 
صلب  في  اإلنسانية  الحقوق  إدراج  كندا  »التزام  أّن  وأضافت 
سياستها الخارجية أثار االهتمام في األيام األخيرة، أشير بالتأكيد 

إلى طرد سفير كندا في السعودية«.
وردًا على سؤال حول مصيرعقد يتعّلق بشراء عربات مدرّعة 
 ،2014 العام  في  توقيعه  تم  دوالر،  مليار   15 بقيمة  خفيفة 
أّن هذا السؤال »سابق ألوانه« وأنه يجب أن  اعتبرت فريالند 

يُطرَح على الرياض.
اإلمارات  مساعدة  على  للحصول  ستسعى  إنها  كندا  وقالت 
الواليات  ان  ورغم  السعودية.  مع  األزمة  فتيل  لنزع  وبريطانيا 
المتحدة، البلد األقرب لكندا جغرافيا، عبرت عن تحفظات بشأن 
الرياض  ستطالب  انها  وقالت  السعوديات،  الناشطات  اعتقال 
بمزيد من المعلومات، فلقد اكتفت واشنطن بمطالبة البلدين 

بضرورة التوصل إلى حل لألزمة الدبلوماسية األخيرة.
إنه  نورت  هيثر  األمريكية  الخارجية  باسم  المتحدثة  وقالت 
»يجب على الجانبين حل هذه األزمة معا بشكل دبلوماسي. ال 

يُمكننا أن نفعل ذلك عوضًا عنهما«.
مع  القضية  »أثارت  المتحدة  الواليات  أّن  ناورت  وأضافت 
على  »تشجّع  واشنطن  أن  إلى  مشيرة  السعودية«،  الحكومة 

احترام الحريات المعترف بها دوليًا والحريات الفردية«.
قائلة  سعوديين،  نشطاء  سجن  إدانة  عن  ناورت  وامتنعت 
إن »هناك بعض األشياء التي نختار مناقشتها على انفراد مع 

المسألة.  أثرنا  إننا  لكم  أقول  أن  يمكنني  وحلفائنا.  شركائنا 
وسأتوّقف عند هذا الحدّ«.

»شخص غير مرغوب فيه«
وكانت السعودية اعتبرت السفير الكندي »شخصًا غير مرغوب 
فيه« وأمهلته 24 ساعة لمغادرة البالد، فيما استدعت سفيرها 
في  »تدخاًل«  اعتبرته  ما  على  احتجاجًا  »للتشاور«،  كندا  في 

شؤونها الداخلية.
إلى  الرياض  الكندية في  السفارة  القرار بعدما دعت  وصدر 
»اإلفراج فورًا« عن نشطاء في المجتمع المدني أوقفوا في إطار 

موجة جديدة من االعتقاالت في المملكة.
وفي بيان يعكس نهج ولي العهد األمير محمد بن سلمان 
المتشدد في السياسة الخارجية، أفادت وزارة الخارجية السعودية 
في بيان عبر »تويتر« أن »السعودية لم ولن تقبل التدخل في 

شؤونها الداخلية أو فرض إمالءات عليها من أي دولة كانت«.
كما نددت الخارجية السعودية ببيان السفارة الكندية معتبرة 
أنه »من المؤسف جدًا أن يرد في البيان الكندي عبارة اإلفراج 

فورًا وهوأمر مستهجن وغير مقبول في العالقات بين الدول«.
الخارجية  بيان  أعلن  أن  وبعد  رحالت  وتعليق  بعثات  إنهاء 

السعودية عن »تجميد كافة التعامالت التجارية واالستثمارية 
الجديدة« بين البلدين، ذكرت قناة »اإلخبارية« الحكومية أن 
الرياض قررت كذلك »إيقاف برامج التدريب واالبتعاث والزمالة 
إلى كندا«، وأن وزارة التعليم »تعمل على إعداد وتنفيذ خطة 

عاجلة لتسهيل انتقال المبتعثين في كندا إلى دول أخرى«.
ووصفت وكالة األنباء السعودية، كندا بأنها »واحدة من أهم 
أكتوبر  في  الوكالة  وقالت  الخارجية«.  الطالبية  البعثات  دول 
فيها،  دروسًا  يتابعون  الذين  السعوديين  عدد  إن  الماضي 
خصوصًا في مجال الطب، يبلغ أكثر من 8200 طالب، نسبة 
النساء بينهم حوالى 33 بالمئة. ويرافق هؤالء الطالب أكثر من 

6400 شخص من أفراد عائالتهم.
الوطنية  الجوية  الخطوط  شركة  أعلنت  ثانية  جهة  من 

السعودية تعليق رحالتها من وإلى مدينة تورنتو الكندية.
برامج  جميع  وقف  عن  األربعاء  أمس  السعودية  أعلنت  كما 
في  يعالجون  الذين  مرضاها  جميع  ونقل  كندا  في  العالج 

المشافي والمصحات الكندية.

»إفراج فوري«
وكانت السفارة الكندية في الرياض أبدت »قلقها الشديد« حيال 
موجة جديدة من االعتقاالت طالت ناشطين في مجال حقوق 
اإلنسان في المملكة، بينهم الناشطة سمر بدوي. وقالت في 
تغريدة الجمعة »نحث السلطات السعودية على اإلفراج عنهم 
وعن جميع ناشطي حقوق اإلنسان المسالمين فورًا«. واعتقلت 

بدوي مع الناشطة نسيمة السادة األسبوع الماضي.
الدولي  المجتمع  بيان  في  الدولية  العفو  منظمة  ودعت 
لالنضمام إلى كندا والضغط على السعودية في مجال حقوق 
اإلنسان. وقالت »ال يمكن أن يدير العالم ظهره للقمع المستمر 
الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق اإلنسان في السعودية. 
حان الوقت ألن تنضم حكومات أخرى إلى كندا لزيادة الضغط 
على السعودية لإلفراج عن كل سجناء الضمير فورًا ومن دون 

شرط«.

»الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة«
وسمر بدوي حائزة على »الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة« التي 
منحتها وزارة الخارجية األميركية عام 2012، وهي تقوم بحملة 
المشارك  المؤسس  رائف بدوي،  المدون  لإلفراج عن شقيقها 
بتهمة   2012 عام  اعتقل  والذي  السعودية  الليبرالية  للشبكة 
»اإلساءة لإلسالم«، وحكم عليه في مايو 2014 بالسجن عشرة 

أعوام وألف جلدة على 20 أسبوعًا.
وتقيم إنصاف حيدر زوجة رائف بدوي في كيبيك بكندا منذ 
خريف 2013 مع أوالدها الثالثة. وأعرب رئيس الوزراء الكندي 
جاستن ترودو لولي العهد السعودي في أبريل عن »قلقه الكبير 

والمتواصل« بشأن المدون المعتقل.
أما نسيمة السادة فهي ناشطة من مدينة القطيف الساحلية 
قيادة  ورفع حظر  الرجل«  »والية  نظام  إلغاء  أجل  من  وعملت 

المرأة للسيارة.
وجاء اعتقال بدوي والسادة بعد أسابيع من حملة اعتقاالت 
طالت أكثر من 12 ناشطة وناشًطا في مجال حقوق اإلنسان، 
اتهمتهم صحف مقربة من الحكومة بـ»الخيانة«، بينما قالت 
المملكة«. وقد  السلطات إنهم عملوا على »تقويض استقرار 

أطلق سراح بعضهم منذ ذلك الحين.
وطبق ولي العهد السعودي سياسة إصالح اقتصادي وانفتاح 
اجتماعي أدت إلى تغييرات كبيرة منها السماح للمرأة بقيادة 
بهدف  الرجل«،  »والية  نظام  على  تعديالت  وإدخال  السيارة 
تغيير صورة المملكة كدولة تطبق تشريعات متشددة في وقت 

يعمل على تنويع اقتصاد البالد المرتهن للنفط.
سياسة  عامًا   32 البالغ  العهد  ولي  يتبع  ذلك،  مقابل  في 
التي  قطر  مع  الحادة  األزمة  على  انعكست  متشددة،  خارجية 
مع  كبيرة  اإلرهاب، وشهدت تشنجات  بدعم  الرياض  تتهمها 
التي  العسكرية  للحملة  الرئيسي  المهندس  أنه  كما  إيران. 
تقودها السعودية على رأس تحالف ضد المتمردين الحوثيين 

في اليمن.
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حظي بثقة بشار األسد وإيران وحزب الله

ترحيب تل أبيب باغتيال عالم صواريخ سوري 
يعزز تورطها في تصفيته

يسرائيل  اإلسرائيلي،  االستخبارات  وزير  رحب 
مدير  إسبر،  عزيز  العالم  بمقتل  الثالثاء  كاتز، 
رفض  لكنه  السوري،  العلمية  البحوث  مركز 
إسرائيل  بأن  تفيد  التي  التقارير  على  التعليق 
منطقة  في  إسبر  وُاغتيل  االنفجار.  وراء  تقف 
مصياف بريف حماة وسط سورية، في تفجير 

استهدف سيارته، أسفر عن مقتله وسائقه.
وكان المرصد السوري لحقوق اإلنسان أفاد 
النظام عزيز  اللواء في قوات  بأنه تم »اغتيال 
إسبر، مدير مركز البحوث العلمية في مصياف 
بريف حماة الغربي، وذلك في انفجار استهدف 

سيارته في المنطقة«، ليل السبت.
اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  وتعتبر 
رفيع  أسلحة  عالم  إسبر  المتحدة  والواليات 
القريبة  »الوطن«  جريدة  وأوردت  المستوى. 

من السلطات السورية الخبر نفسه.
وقال الوزير كاتز، إلذاعة الجيش اإلسرائيلي 
الثالثاء، »نحن بالطبع ال نعلق على هذا النوع 
من التقارير ولن أعلق اآلن«. وأضاف: »أستطيع 
أن أقول إنه على افتراض أن تفاصيل أنشطة 
بتطوير  يقوم  كان  وأنه  صحيحة  الرجل  هذا 
المدى  بعيدة  وصواريخ  كيميائية  أسلحة 
أرحب  بالتأكيد  أنا  إسرائيل،  قادرة على ضرب 

برحيله«.
من  مستقل  مصدر  من  التأكد  يتسنَ  ولم 
جريدة  لكن  االغتيال.  وراء  تقف  التي  الجهة 
اإلثنين،  نقلت،  األميركية  تايمز«  »نيويورك 
عن »مسؤول كبير من وكالة استخباراتية في 
الشرق األوسط« قوله: »إن إسرائيل كانت وراء 

االغتيال«.
وأفادت الجريدة األميركية بأن إسبر هو أحد 
أنه  في سورية، مضيفة  الصواريخ  علماء  أهم 
كان يشرف على مشروع ترسانة من الصواريخ 
الموجهة، التي يمكن إطالقها بدقه فائقة على 

المدن اإلسرائيلية التي تبعد مئات األميال.
إسبر  أن  إلى  تايمز«  »نيويورك  أشارت  كما 
إلى  للوصول  الصالحيات  بكل  يتمتع  كان 
السورية  الحكومتين  في  المستويات  أعلى 
بهما،  الخاصة  األمنية  والتفاصيل  واإليرانية، 
األسلحة  لتطوير  سرية  وحدة  قاد  أنه  مبينة 
سميت بـ»القطاع 4«، وكان يعمل بجهد كبير 
من أجل بناء مصنع أسلحة تحت األرض ليحل 

الماضي.  العام  إسرائيل  دمرته  مصنع  محل 
الرابعة  المرة  أنها  األميركية  الجريدة  وذكرت 
على األقل منذ ثالث سنوات التي تغتال فيها 
أرض  على  عربيًا  أسلحة  مهندس  إسرائيل 
أجنبية، حسب ما أكده مسؤول كبير من وكالة 

استخبارات الشرق األوسط يوم االثنين.
تصريحه  في  المذكور  المسؤول  وصرح 
لـ»نيويورك تايمز« بأن االتهامات لالستخبارات 
جيد،  أساس  على  قائمة  كانت  اإلسرائيلية 
مضيفا أن جهاز »الموساد« كان يتعقب إسبر 

لفترة طويلة.
مركز  إسرائيلية  جوية  ضربة  واستهدفت 
البحوث العلمية السوري في 22 يوليو، حسبما 
السورية  الرسمية  اإلعالم  وسائل  ذكرت 
ناطق  رفض  الذي  الوقت  في  والمرصد، 

عسكري إسرائيلي التعليق على التقرير.
مدينة  في  المركز  نفس  ُاستهدف  كما 
 .2017 سبتمبر  في  إسرائيلية  بغارة  مصياف 
بالمساعدة  المركز  المتحدة  الواليات  وتتهم 
أسلحة  وصنع  السارين  غاز  تطوير  في 
السوري ينفي امتالكه  النظام  كيميائية، لكن 
أي سالح كيميائي منذ تدمير برنامجه لألسلحة 
الكيميائية في العامين 2013-2014 بموجب 

اتفاق أميركي–روسي.
بإلحاق   2017 سبتمبر  في  الغارة  وتسببت 
الذي  للمرصد  وفقًا  بالمركز،  مادية  أضرار 

لألسلحة،  في مستودع  اندلع  حريقًا  »إن  قال: 
حيث يتم تخزين الصواريخ«. ونفذت إسرائيل 
المرصد،  بحسب  سورية  داخل  الغارات  عديد 
اإليرانيين  النظام وحلفاءهم  قوات  مستهدفة 

وحزب اهلل اللبناني.
ليس  إسبر  فإن  سورية،  مواقع  وحسب 
من  كبيرة  بثقة  يحظى  وهو  عادية  شخصية 
مركز  مدير  منصب  وشغل  السوري،  الرئيس 
حماة  بريف  مصياف  في  العلمية  البحوث 
الغربي بقرار شخصي من بشار األسد. وذكرت 
مواقع معارضة أن »مركز البحوث في مصياف 
كان متخصصًا في تركيب األسلحة الكيميائية 

والصواريخ بعيدة المدى وقذائف المدفعية«.
وحسب »المرصد السوري لحقوق اإلنسان«، 
األنشطة  تطوير  مجال  في  عمل  إسبر  فإن 
الدفاعية، واألسلحة الصاروخية، وهو عالم في 
وخبرة  علمية  كفاءة  ويحمل  الصواريخ،  وقود 
عاليتين في مجال تطوير األسلحة الصاروخية، 
ومن  األسد  بشار  من  المقربين  من  أنه  كما 

حزب اهلل اللبناني والقيادة اإليرانية.
إسبر  أن  اإليرانية،  »العالم«  قناة  وأكدت 
بثقة  تحظى  التي  الوجوه  أكثر  من  يعتبر 
ودعم حزب اهلل، مشيرة إلى أنه أشرف بشكل 
السالح  مخازن  عديد  تجهيز  على  شخصي 

التابعة للحزب.
الجهات  حول  والتكهنات  األنباء  وتضاربت 
التي  والطريقة  إسبر  اغتالت  قد  تكون  التي 
قضى بها، إذ تشير بعض هذه األنباء إلى أن 
ناسفة  بعبوة  سيارته  باستهداف  تم  اغتياله 
زرعها مجهولون على طريق مدينة مصياف في 

ريف حماة، أدت لمقتله مع سائقه على الفور.
لما  تابعة  معارضة  سورية  جماعة  وأعلنت 
وموصومة  الشام«،  تحرير  بـ»هيئة  يسمى 
و»القاعدة«  النصرة«  بـ»جبهة  باالرتباط 
اإلرهابيين، مسؤوليتها عن االعتداء. وأصدرت 
على  بيانًا  عمار«  أبو  »كتيبة  تسمى  ما 
»تلغرام« قالت فيه إنها زرعت العبوات الناسفة 

التي قتلت إسبر.
جويًا  قصفًا  أن  مختلفة  مواقع  نشرت  كما 
استهدف سيارة إسبر، واعتبر نشطاء سوريون 

أنه ُاغتيل بأذرع استخبارات أجنبية.
»العالم«  قناة  ومعها  أخرى،  مواقع  وأشارت 
إسبر  استهداف  مرارًا  حاولت  إسرائيل  أن  إلى 
بغاراتها على مركز البحوث العلمية، وأنه نجا 
بأعجوبة من آخر هذه المحاوالت في 22 يوليو.

مؤسسات فلسطينية تلجأ للمحكمة العليا لوقف »قانون القومية« العنصري

داخل  فلسطينية  واجتماعية  سياسية  قيادات  قدمت 
المناطق الخاضعة لالحتالل اإلسرائيلي منذ العام 1948 
الذي  القومية«،  »قانون  ضد  العليا  للمحكمة  التماسًا 
القومية للشعب  أنها »الدولة  يعرِّف دولة االحتالل على 
اليهودي« على أساس أنه قانون عنصري يلغي الحقوق 
ويخالف  وطنهم  في  للفلسطينيين  والقومية  المدنية 

للمواثيق الدولية.
يوليو   19 في  الكنيست  أقره  الذي  القانون  ينص 
القومية  »الدولة  هي  االحتالل  دولة  أن  على  الماضي 
للشعب اليهودي« وأن »حق تقرير المصير فيها حصري 
هي  العبرية  اللغة  أن  وعلى  فقط«،  اليهودي  للشعب 

اللغة الرسمية للدولة.
عدالة«  »مركز  مدير  جبارين،  حسن  المحامي  وقال 
الحقوقي الفلسطيني، »تقدمنا بالتماس للمحكمة العليا 
على كافة بنود القانون باسم مركز عدالة ولجنة المتابعة 
العليا للجماهير العربية في إسرائيل والقائمة المشتركة 
في الكنيست، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية«.

التدخل  العليا  المحكمة  »على  االلتماس:  في  وجاء 
ويمس  عنصريًا  قانونًا  كونه  األساس،  قانون  وإبطال 
بشكل كبير بحقوق اإلنسان، ومخالفًا للمواثيق الدولية 
نظام  إلى  تؤدي  التي  التشريعات  منع  على  تنص  التي 

عنصري«.
وقال الملتمسون في اعتراضهم، حسب بيان لخصوا 
الحقوق  يلغي  الذي  القانون  »إن  االلتماس،  بنود  فيه 
قانون  في وطنهم هو  للفلسطينيين  والقومية  المدنية 

عنصري، استعماري وغير شرعي«.
وأضاف البيان أنه »على خالف ما جاء في إعالن األمم 
الفلسطيني  الشعب  القومية حق  قانون  يلغي  المتحدة، 
بتقرير مصيره، وبفرضه على القدس المحتلة والجوالن 
يسري  الذي  اإلنساني  الدولي  القانون  يخالف  السوري 

مفعوله في األراضي المحتلة«.
دولة  أي  دستور  في  اليوم  يوجد  »ال  البيان:  وأضاف 
على  الحكم  ونظام  الدولة  فيه  تقتصر  بند  العالم  حول 
مجموعة إثنية واحدة، وينص على أن الدولة هي حصريًا 
واحد حول  يوجد دستور  ال  واحدة. كما  إثنية  لمجموعة 
جميع  بين  المساواة  على  ينص  بندًا  يشمل  ال  العالم 

مواطنيها وسكانها«.
مخالف  القومية«  »قانون  أن  الملتمسون  واعتبر 
للعرب  جماعي  حق  بأي  يعترف  »ال  إذ  الدولي،  للقانون 
الحقوق  من  كبير  بعدد  االعتراف  مقابل  قومية،  كأقلية 
الجماعية الحصرية لليهود« و»ينتقص من مكانة اللغة 
العربية كلغة رسمية، وبالتالي يسعى إلى اإلعالن ألول 

مرة أن اللغة العربية لن تكون لغة رسمية في البالد«.

وتابع الملتمسون أن »دولة إسرائيل في قانونها هذا 
وفي البند السابع تعلن أنها موجودة فقط لخدمة مصالح 
الفلسطينيين  إقصاء  قررت  ذلك  على  وبناء  اليهود«، 
االستيطان  وتشجيع  تطوير  أجل  »من  األرض  أصحاب 
في  العرب  المواطنين  أن  البند  هذا  ويعتبر  اليهودي«. 
ضدهم  التمييز  سيتم  ولذلك  »اآلخر«،  هم  العام  الحيز 
والميزانيات  والمسكن  األرض  مثل  مجاالت،  عدة  في 

والهبات المادية والتخطيط.
وأعلنت لجنة المتابعة مظاهرة ضخمة، مساء السبت، 

11 أغسطس في تل أبيب.
رابطة  طعنت  أن  بعد  الثاني  هو  االلتماس  وهذا 
المحامين الدروز في أواخر يوليو في القانون باسم 130 
شخصية درزية، بينهم أعضاء في الكنيست وضباط كبار 
في الجيش. ومعروف أن الطائفة الدرزية قبلت باالحتالل 
اإلسرائيلي للمناطق الفلسطينية في العام 1948، ووافق 
وأداء  اإلسرائيلي  االحتالل  بجيش  االلتحاق  على  قادتها 
الخدمة اإللزامية، بينما رفض الفلسطينيون المسلمون 

والمسيحيون ذلك تمامًا.
آالف  عشرات  الماضي،  السبت  مساء  واحتشد، 
يجعل من  الذي  القانون  على  لالحتجاج  أبيب  تل  وسط 
غير  من  األخرى  الطوائف  وكل  والدروز  الفلسطينيين 
اليهود سكانًا من الدرجة الثانية. وشارك الدروز وأحزاب 

اليسار في دولة االحتالل في المظاهرات التي جرت في 
تم  الذي  األسبق  الوزراء  رئيس  رابين«  »إسحق  ساحة 

اغتياله في العام 1995 على يد صهيوني متطرف.
»المعسكر  حزب  من  بهلول  زهير  النائب  وأعلن 
البرلمان  واصفًا  استقالته  أسبوع  قبل  الصهيوني« 

اإلسرائيلي بـ»العنصري«.
المناطق  في  المقيمين  الفلسطينيين  عدد  ويبلغ 
نحو   1948 العام  منذ  اإلسرائيلي  لالحتالل  الخاضعة 
1.4 مليون نسمة، هم أبناء وأحفاد 160 ألف فلسطيني 
دولة  قيام  إعالن  بعد  أراضيهم  في  بالبقاء  تمسكوا 
االحتالل قبل سبعين عامًا، وذلك على الرغم من المجازر 
الصهيونية وحمالت التهجير الممهنجة. وتبلغ نسبتهم 
في  التمييز خصوصًا  ويشكون من  السكان  %17.5 من 
مجالي الوظائف واإلسكان والخدمات األساسية، وكذلك 

التضييق على الحريات السياسية.
المطالب  دعم  في  بارزًا  دورًا  يلعبون  ولكنهم 
حماية  وكذلك  مستقلة،  دولة  بإنشاء  الفلسطينية 
مواجهة  في  المحتلة  القدس  في  األقصى  المسجد 
محاوالت اليهود المتشددين االستيالء عليه، خاصة في 
ضوء منع سلطات االحتالل للفلسطينيين المقيمين في 
الغربية  الضفة  في   1967 العام  منذ  المحتلة  المناطق 

وغزة من التوجه للقدس.

تظاهرات للدروز وأحزاب اليسار

تراجع حاد للعملة التركية

دبلوماسي تركي يتوجه إلى واشنطن لوقف أسوأ أزمة في العالقات بني البلدين
إسطنبول–وكاالت

بدأ دبلوماسي تركي رفيع المستوى زيارة إلى واشنطن أمس األربعاء؛ 
أنقرة  مساعي  وسط  أميركيين،  مسؤولين  مع  محادثات  إلجراء 
ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  قرار  إثر  البلدين  بين  للتهدئة 
فرض عقوبات على أنقرة ردًا على استمرار احتجاز قس أميركي في 
تركيا، وهو ما أدى إلى انخفاض الليرة التركية إلى مستويات قياسية.

إلجراء  واشنطن  إلى  أونال،  سادات  الخارجية،  وزير  نائب  وتوجه 
المحادثات، بحسب وكالة األناضول الرسمية لألنباء. وذكر تلفزيون 
»إن تي في« أن مسؤولين من وزارتي العدل والطاقة يرافقونه في 

زيارته.
العدل  وزيري  على  عقوبات  فرضت  المتحدة  الواليات  وكانت 
وزيرين  على  عقوبات  بفرض  تركيا  وردت  التركيين،  والداخلية 
أميركيين بسبب الخالف حول اعتقال القس األميركي أندرو برانسون، 
منذ قرابة عامين، بتهمة التعاون مع الزعيم الروحي التركي فتح اهلل 
غولن، الذي يزعم الرئيس رجب طيب إردوغان تورطه في المحاولة 

الواليات  في  غولن  ويقيم   .2015 العام  صيف  في  ضده  االنقالبية 
المتحدة منذ سنوات طويلة، وينفي بشكل قاطع أي دور له في دعم 

محاولة انقالب قادة في الجيش التركي ضد إردوغان.
ويعتبر المحللون هذا الخالف األسوأ بين تركيا والواليات المتحدة 
منذ غزو تركيا قبرص العام 1974 فضاًل عن عديد القضايا األخرى 

التي تتسبب في توتر العالقات بين البلدين.
وأدت هذه الخالفات لتراجع الليرة التركية إلى مستويات جديدة، 
حيث خسرت %5 من قيمتها أمام الدوالر االثنين. وكانت الليرة فقدت 

%15 من قيمتها أمام الدوالر الشهر الماضي وحده.
وذكرت جريدة »حرييت« أن تركيا والواليات المتحدة توصلتا إلى 
اتفاق مبدئي حول »قضايا معينة« في األزمة، مشيرة إلى أنه سيتم 
االنتهاء من وضع اللمسات األخيرة خالل زيارة الوفد. ولم يصدر أي 

تأكيد رسمي لذلك.
أوغلو،  جاويش  مولود  التركي،  الخارجية  وزير  أجرى  ناحيته،  من 
محادثات هاتفية مع نظيره األميركي مايك بومبيو، بحسب اإلعالم 
مباشرًا  لقاًء  عقدا  الوزيران  وكان  تفاصيل.  يكشف  لم  الذي  التركي 
في  دولي  مؤتمر  في  مشاركتهما  هامش  على  الماضي  األسبوع 

بشكل  االرتفاع  على  الليرة  ساعدت  التقارير  تلك  أن  إال  سنغافورة. 
الدوالر.  مقابل   5.3 صرفها  سعر  بلغ  حيث  الدوالر،  مقابل  طفيف 
واألسبوع الماضي كسرت الليرة حاجز 5 ليرات للدوالر للمرة األولى 

بعد إعالن العقوبات.
معتاد  غير  بيانًا  أنقرة  في  األميركية  السفارة  أصدرت  ذلك،  إلى 
للقلق« بعد  لها ومثيرة  التركي »ال أساس  اإلعالم  تقارير  أن  يؤكد 
الليرة  بأن يصل سعر  أميركي توقعاته  نقاًل عن مسؤول  أن ذكرت 
إلى 7 مقابل الدوالر. وقالت السفارة: »هذه كذبة ملفقة وليس لها 

أساس«.
المتحدة  الواليات  فإن  الحالي،  التوتر  »رغم  بيانها:  في  وأضافت 
تعتبر تركيا صديقًا وحليفًا قويًا. وترتبط ببلدنا بعالقات اقتصادية 

قوية«.
انخفاض  أن  بنك »غولدمان ساكس« من  وفي وقت سابق حذر 
7.1 مقابل الدوالر »يمكن أن يقضي بشكل كبير« على  الليرة إلى 
فائض رأس المال في البنوك التركية. وكان إردوغان حث مواطنيه 
على دعم اقتصاد بالدهم، والتوقف عن بيع عملتهم المحلية لكي ال 

يتسارع انهيارها أمام الدوالر.

القدس المحتلة–وكاالت

القدس المحتلة، نيويورك–وكاالت

<    احتجاجات واسعة في أراضي فلسطين 1948 ضد »قانون القومية« 

<     الليرة التركية تتعرض لضغوط شديدة 

<    العالم السوري عزيز إسبر 
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3814دوالر أميركي
1.6042يورو

1.7874الجنية االسترليني
0.3683الريال السعودي
0.3766درهم إماراتي

1.2424االيوان الصيني

2018 8 أغسطس  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

تراجعت أسعار الغذاء العالمية %3.7 في يوليو، مقارنة مع الشهر 
المتحدة  لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  منظمة  حسب  السابق، 
الماضي،  ديسمبر  منذ  شهري  انخفاض  أكبر  اعتبرته  التي  »فاو«، 
»فاو«  مؤشر  وسجل  المحاصيل.  أنواع  شتى  أسعار  في  تراجع  بفعل 
الحبوب  من  لسلة  الشهرية  التغيرات  يقيس  الذي  الغذاء،  ألسعار 
نقطة   168.8 والسكر،  واللحوم  األلبان  ومنتجات  النباتية  والزيوت 
في المتوسط الشهر الماضي، مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة بلغ 
التعديل لشهر  الرقم المسجل قبل  . وكان  175.3 نقطة في يونيو 

يونيو 173.7 نقطة.

 3.7% تراجعا في أسعار الغذاء العاملية

مليون دينار

انقسام المؤسسات السيادية 
دليل على خالفات الساسة 
واألزمة السياسية التى تعاني 
منها البالد وماترتب عليها من 
ازمة اقتصادية خانقة عصفت 
باالقتصاد الوطني.

د.محمد أبوسنينة
المستشار بالمصرف المركزي

* أستاذ االقتصاد والمالية العامة في جامعة ميونيخ
* خدمة بروجيكت سينديكيت

احتاد العملة خطأ فادح، 
هدف خادع، متهور، 

ومضلل، ولن يوحّد أوروبا 
بل سيفككها

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

في مايو 1998 ، تم تطبيق معدالت تحويل للعمالت غير 
قابلة للنقض التي سيتم دمجها في اليورو.

بمعنى أن هذا جعل العملة الموحدة تبلغ من العمر أكثر 
من 20 سنة اليوم. كان العقد األول من حياتها بمثابة حقبة 
جلب  الثاني  العقد  لكن  أوروبا؛  جنوب  في  ال سيما  ازدهار، 
المخلفات المحتومة. اآلن، ونحن ندخل العقد الثالث، يبدو 

المزاج السائد هو واحد من التطرف السياسي المتزايد.
كان العقد األول بمثابة فترة سارة من االئتمان الرخيص، 
جنوب  لبلدان  بسخاء  المال  رأس  أسواق  أصدرتها  والتي 

أوروبا تحت حماية اليورو.
لفترة من الوقت، كانت هذه البلدان تملك في النهاية 
أموااًل كافية لرفع رواتب ومعاشات القطاع العام، فضاًل عن 

تحفيز االستهالك واالستثمار الخاصين.
لكن الفيضان في االئتمان في هذه البلدان خلق فقاعات 
تضخمية، والتي انفجرت عندما انتشرت األزمة المالية في 

الواليات المتحدة عام 2008 إلى أوروبا.
من  المزيد  تقديم  المال  رأس  أســواق  رفضت  وبينما 
االئتمان، سرعان ما تعثرت اقتصادات أوروبا الجنوبية التي 
كانت تتميز بنوع من التنافسية في السابق ولكنها أصبحت 

اآلن باهظة التكاليف.
البدء في طباعة  الجنوبيين هو  األوروبيين  رد  كان 
العملة بعد ما لم يعد بإمكانهم االقتراض. بمساعدة 
سياسة  خّفف  ــذي  ــي–ال األوروب المركزي  البنك  من 
الضمانات إلعادة تمويل االئتمانات وزاد من تسامحها 
بموجب  واالئتمانات  الطارئة  السيولة  مساعدات  مع 
من  المليارات  مئات  المالية–سحبوا  األصول  اتفاقية 
ما يسمى »هدف  النقدي من خالل  النظام  اليورو من 
 2010 عام  من  واعتبارًا  المكشوف«.  على  السحب 
اإلنقاذ  برنامج  من  المستفيدين  هم  كانوا  فصاعدا، 

المالي في االتحاد األوروبي.
ولكن نظرًا ألن األسواق المالية نظرت إلى برنامج 
المركزي  البنك  أصدر  كاف،  غير  أنه  على  هذا  اإلنقاذ 
السندات  بتغطية  ــدًا  وع  2012 عــام  في  األوروبـــي 
الحكومية غير المحدودة التابعة للدول األعضاء بموجب 
برنامج »المعامالت النقدية الصريحة«، مما جعلها في 

شكل روابط فعلية باليورو.
األوروبي  المركزي  البنك  أطلق   ،2015 عام  في  وأخيرا، 
المركزية  البنوك  اشترت  حيث  الكمي،  للتخفيف  برنامجه 
للدول األعضاء 2.4 مليار يورو )2.8 مليار دوالر( من األوراق 
المالية، بما في ذلك 2 مليار يورو من السندات الحكومية. 
وبناء على ذلك ، نمت القاعدة النقدية لمنطقة اليورو بشكل 
كبير، من 1.2 تريليون 
 3 من  أكثر  إلــى  ــورو  ي

تريليون يورو.
ولـــكـــن بـــــداًل من 
ــوال  ــ ــتـــخـــدام األمـ اسـ
لتنمية  ــة  ــيـ ــافـ اإلضـ
المحلية،  اقتصاداتها 
استخدمتها بلدان جنوب 
أوروبا لتنفيذ أوامر الدفع 
أجبروا  لقد  ألمانيا.  إلى 
األلماني  المركزي  البنك 
السلع  شراء  اعتماد  على 
والخدمات والعقارات وحصص الشركات، بل وحتى الشركات 
بأكملها–أو على األقل، على حساب تعبئة الحسابات البنكية 
األصول  لشراء  بسهولة  متاحة  ستكون  التي  ألمانيا  في 
السلع  مشتريات  تعتبر  اليورو.  انهيار  وجود خطر  حالة  في 

والخدمات أحد أسباب فائض التصدير الضخمة في ألمانيا.
وبحلول منتصف عام 2018، ارتفع المبلغ الصافي ألوامر 
مليار   976 إلى  الهدف  نظام  خالل  من  ألمانيا  إلى  الدفع 
يورو. وباعتبار السحب على المكشوف على الدوام من البنك 
المركزي األلماني، لم تكن هذه األموال مختلفة عن حقوق 
السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، باستثناء أنه يوجد 
الكثير منها–وهو مبلغ أكبر من جميع الصناديق التي يرغب 
وقد  البعض.  لبعضها  إقراضها  في  الدولي  النقد  صندوق 
و 500 مليار  بنحو 400  وإيطاليا وحدهما  إسبانيا  تراجعت 

يورو على التوالي.
وبالرغم من–أو بسبب–هذه المكاسب، ال تزال قطاعات 
التصنيع في بلدان جنوب أوروبا بعيدة عن استعادة القدرة 
ناتج  يزال  ال  المثال،  سبيل  على  البرتغال،  في  التنافسية. 
قطاع الصناعات التحويلية أقل بنسبة ٪14 مما كان عليه 
في الربع الثالث من عام 2007، بعد االنهيار األول لسوق ما 
بين البنوك األوروبية. وبالنسبة إليطاليا واليونان وإسبانيا، 
وفي  التوالي.  على   21٪ و   19 17و  هو  الرقم  هذا  فإن 
الوقت نفسه، تزيد نسبة البطالة بين الشباب عن ٪20 في 
البرتغال، وأكثر من ٪30 في إسبانيا وإيطاليا، وحوالي 45٪ 

في اليونان.
واآلن بعد أن دخلنا العقد الثالث لليورو، تجدر اإلشارة 
جميعًا  يحكمها  واليونان  وإسبانيا  البرتغال  أن  إلــى 
المسؤولية  مفهوم  عن  تخلوا  متطرفون  اشتراكيون 
من  واألسوأ  التقشف«.  »سياسة  يسمونه  الذي  المالية، 
جميعًا  جرفتها  اإليطالية  التقليدية  األحزاب  أن  هو  ذلك 
الحركة الشعبوية وتعتزم الحكومة الشعبوية الجديدة في 
البالد–التي تتألف من حركة الخمس نجوم وليغا نور–رفع 
الضريبية  التخفيضات  تكاليف  لدفع  كبير  إلى حد  الديون 
تهدد  وقد  المضمون.  الدخل  وتكاليف  لها  المقترحة 
األوروبــي  االتحاد  رفض  إذا  تمامًا  اليورو  عن  بالتخلي 

التعامل معها.
أكثر  حتى  يستطيع  ال   ، الحقائق  ــذه  ه ــوء  ض فــي 
المتحمسين لليورو أن يقولوا بصراحة إن العملة الموحدة 
واضح.  بشكل  نفسها  ــا  أوروب تجاوزت  لقد  ناجحة.  كانت 
ولسوء الحظ، كان عالم االجتماع العظيم رالف داهريندورف 
محقًا في استنتاجه قائاًل: »إن اتحاد العملة خطأ فادح، هدف 

خادع، متهور، ومضلل، ولن يوحّد أوروبا بل سيفككها«.
يزعم  المستقبل.  في  واضــح  مسار  رؤيــة  الصعب  من 
االجتماعية  التنشئة  من  المزيد  هناك  يزال  ال  أنه  البعض 
ويحذر  األوروبــي.  المستوى  على  المخاطر  وتقاسم  للدين 
عمقا  أكثر  مستنقع  إلى  أوروبا  سيدفع  ذلك  أن  من  آخرون 
من عدم المسؤولية المالية. وسيتسبب تشويه سوق رأس 
المال المصاحب في حدوث أضرار اقتصادية حادة، ال يمكن 
ألوروبا تحمل تكاليفها، في ضوء موقفها التنافسي العالمي 
الصعب مقابل الصين الناشئة وروسيا وأمريكا األكثر عدائية. 

بطريقة أو بأخرى، سيقرر العقد الثالث لليورو مصيره.

غموض »اليورو«

<    السراج ومعيتيق والكبير خالل اجتماع األسبوع الماضي

<    مواطن يعد عمالت نقدية من فئة الدينار

بين الترقب والتوقع والشكوك

»الوسط« تستكشف أجواء ما قبل قرارات اإلصالح االقتصادي
وأعضاء  األعمال  ورجال  االقتصاديين  على  الترقب  سيطر 
لبرنامج  التنفيذية  الخطوات  الدولة قبيل إطالق  في مجلس 
اإلجـــراءات،  من  حزمة  يشمل  الــذي  االقتصادي  ــالح  اإلص
وتراوحت المواقف بين توقعات آلليات التنفيذ وبين شكوك 

في مغزى البرنامج.
مع  اجتماعا  األربعاء  أمس  المركزي  المصرف  عقد  فقد 
على  رسوم  فرض  خطة  لشرح  التجارية  المصارف  إدارات 

النقد األجنبي وآلية تحصيلها بسالسة.
للدولة  األعلى  المجلس  لرئيس  الثاني  النائب  واعتبر 
للحدِّ  تهدف  قاسية  »إجراءات  اإلصالحات  أن  العقاب،  فوزي 
لفك  مؤقتة  بـ»تدابير  إياها  واصفا  المالي«،  الفساد  من 
المختنقات االقتصادية لتحسين معيشة المواطن اليومية«، 
مشيرا إلى أنها »خطوة أولى لتحسين شروط االستحقاقات 

الوطنية كاالستفتاء واالنتخابات«.
الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  كان 
فائز السراج، اتفق مع نائبه أحمد معيتيق، ومحافظ مصرف 
المفوض  التخطيط  ووزير  الكبير،  الصديق  المركزي  ليبيا 
اإلصالح  لبرنامج  التنفيذية  الخطوات  على  الجهمي،  طاهر 

األسبوع الماضي.
استعدادات  استكمال  على  االجتماع  خالل  السراج،  وأكد 
موضع  عليها  المتفق  الخطوات  لوضع  الرئاسي  المجلس 
المجلس  لرئيس  اإلعالمي  المكتب  ذكر  ما  وفق  التنفيذ، 

الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
الكبير،  الصديق  المركزي  المصرف  محافظ  ويؤكد 
اإلجراءات  تلك  لتنفيذ  المصرفي  والقطاع  المصرف  جاهزية 

ضمن برنامج اإلصالح االقتصادي، على حد قوله.
وبات السؤال واضحا حول مصير الموازنة االستيرادية في 
ظل التغير المرتقب في سعر الصرف، وتوقع عضو المجلس 
األعلى للدولة محمد تكالة، انتهاء الموازنة االستيرادية عند 
بفتح  سيسمح  الذي  االقتصادي  اإلصالح  برنامج  تنفيذ  بدء 

االعتمادات المستندية دون قيود محددة.
للقيود  رفع  هو  االقتصادي  اإلصــالح  برنامج  أن  ويــرى 
الموازنة  أن  حين  في  المستندية،  االعتمادات  فتح  في 
السلع  الستيراد  معين  مبلغ  تخصيص  هي  االستيرادية 
صرف  وبسعر  بسقف  والمستلزمات  الغذائية  والــمــواد 

محددَيْن.
من  يتمكن  لن  الخاص  القطاع  أن  إلــى  تكالة  ــار  وأش
الرتفاع  اإلصالح؛  برنامج  تطبيق  عند  كبيرة  مبالغ  تحويل 
الجديدة،  اإلصالحات  في  تحديده  المتوقع  ــدوالر  ال سعر 
كبيرة  مبالغ  تحويل  من  العام  القطاع  سيتمكن  حين  في 

لالستيراد بالسعر الرسمي.
بدوره، توقع الرئيس السابق للهيئة العامة لسوق المال 
ضوء  في  للدوالر  الجديد  السعر  تحديد  الشحومي،  سليمان 
مع  بالتزامن  وذلك  للدوالر،  السوداء  للسوق  األخير  السعر 
تتضمن  التي  االقتصادي  اإلصالح  قرارات  عن  اإلعالن  قرب 

معالجة سعر الصرف.
االقتصادي  اإلصــالح  مشروع  أّن  إلى  الشحومي  وأشــار 
التنفيذ،  من  اقترب  و»الرئاسي«  »المركزي«  بين  المحدود 
أّن  ــاف  وأض البرنامج.  لتفاصيل  كامل  وضــوح  عــدم  رغــم 
»الرهان بات على السوق السوداء وتجار العملة، ليكشف عن 
اليومين  خالل  السعر  عنده  سيستقر  الذي  األدنى  المستوى 

المقبلين على األكثر«.
والثاني  تجاري  األول  للدوالر،  سعرين  اعتماد  من  وحّذر 
لالعتمادات المستندية، معتبرًا أّن ذلك سيعمل على خفض 
السعر بالسوق السوداء إلى الحد المعلن عنه، بينما سيظل 
»الدوالر الرخيص« عبر اعتمادات السلع المسموح بتوريدها 
األساسي  المغذي  هو  الحواالت  من  وغيرها  األسرة  وعالوة 
أداة  القرار سيبقى مجرد  أن  يعني  ما  وهو  السوداء،  للسوق 
يُساهم  أن  دون  فقط،  السوداء  بالسوق  السعر  لتخفيض 

فعليًا في دفع التجار لإلقبال علي التوريد به.
وأشار إلى أّن اعتماد سعرين للدوالر سيبقي على السوق 
إلى  داعيًا  عليها،  القضاء  يتم  ولن  تأثيرًا  األكثر  السوداء 
بفارق  التجاري  السعر  عن  الرسمي  السعر  يبتعد  أال  ضرورة 

متابعًا:  الحال،  هو  كما  األسعار  ثبات  حال  في  جدًا  كبير 
سعران  هناك  يكون  أال  يُفترض  المثالية  الحالة  في  »لكنّ 

للدوالر إطالًقا«.
البرنامج  مغزى  حــول  ــدور  ت وشــكــوك  اتهامات  لكن 
وأهدافه، ووصف عضو المجلس األعلى للدولة عبد الرحمن 

وليس  محض  »سياسي  بأنه  اإلصــالحــات  ــرار  ق الشاطر 
من  للموضوع  ينظر  الرئاسي  المجلس  وأن  بحتا،  اقتصاديا 

حيث استفادته سياسيًا وليس استفادة االقتصاد الوطني«.
أغسطس  مطلع  لـ»الوسط«،  قال  مطلع  مصدر  وكان 
اإلصالح  لبرنامج  التنفيذية  الخطوات  أن  الجاري،أوضح 
بينها  من  ــراءات،  إج حزمة  تشمل  ليبيا  في  االقتصادي 
المحروقات،  عن  الدعم  ورفع  الدينار،  صرف  سعر  معالجة 
األجنبي،  النقد  من  السنوية  األســر  مخصصات  ــادة  وزي
تشوهات  تصحيح  تستهدف  أخــرى  إجــراءات  عن  فضاًل 

الليبي. االقتصاد 
وضع  إلى  انتهى  مؤخرًا  تونس  في  عُقد  اجتماع  وكان 
برنامج إصالح اقتصادي بهدف انتشال االقتصاد من الركود 

الذي يواجهه على وقع األزمات السياسية واالقتصادية.
والدعم  الدينار،  صرف  سعر  معالجة  البرنامج  ويتضمن 
من  السنوية  األســر  مخصصات  ــادة  وزي المحروقات،  على 
تستهدف  التي  اإلجـــراءات  من  وغيرها  األجنبي،  الصرف 
نائب  أعلن  ما  وفق  الليبي،  االقتصاد  تشوهات  تصحيح 

رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري وقتها.
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بعد إطالق »المركزي« في البيضاء العملة المعدنية

أزمات الدينار تصل إلى مراكز الشرطة
لم تعد أزمات نقص السيولة وفجوة سعر الصرف 
واالعتمادات المستندية هي المشكالت الوحيدة التي 
بين  مشاحنات  مصدر  أيضا  بات  إذ  الدينار،  تحاصر 
المواطنين والتجار وصل بعضها إلى أقسام الشرطة، 
فعلي سبيل المثال استقبل مركز شرطة طبرق وحده 
المحال  أصحاب  قبول  بعدم  يفيد  بالًغا   30 نحو 

والتجار الدينار الورقي بحجة أنه »ُألغي التعامل به«.
مراكز  إلى  وصل  الذي  الجدل  هذا  جذور  وتعود 
حين  الماضي،  العام  من  أكتوبر  شهر  إلى  الشرطة 
فئة  من  معدنية  عمالت  المركزي  ليبيا  مصرف  طرح 
العجز في هذه  لتغطية  األولى  للمرة  للتداول  الدينار 
استخدام  رفض  إلى  التجار  دفع  الــذي  األمــر  الفئة 

العمالت الورقية مرة أخري.
في  وتحديدا  التاريخ،  هــذا  من  أشهر   6 وبعد 
عن  البيضاء  في  »المركزي«  أعلن  الماضي  إبريل 
الدينار  فئة  من  التالفة  الورقية  العملة  استالم  بدء 
واستبدالها بالعملة المعدنية الجديدة من المصارف 
ملزما  الماضي،  مايو  مطلع  من  اعتبارا  التجارية 
التجار  من  العملة  هذه  باستالم  التجارية  المصارف 
بعد  وذلك  حساباتهم،  في  وإيداعها  والمواطنين 
عدم  في  المصارف  فروع  بعض  استمرار  مالحظته 

قبول اإليداعات الخاصة بفئة واحد دينار الورقية.
التزامها  تأكيد  على  المصارف  بعض  وحرصت 
بهذا القرار، إذ نفى مصرف الوحدة الرئيسي، األخبار 
فئة  بعملة  بالتعامل  التعامل  عدم  حول  المتداولة 
أو مشوهة  محروقة  تكن  مالم  الورقي  دينار«  »واحد 
البلدي  المجلس  أصــدره  بيان  في  وذلــك  المعالم، 
إدارة  مع  البلدية  عميد  تواصل  فيه  يوضح  جالو، 
التجار  بعض  امتناع  حول  الرئيسي  الوحدة  مصرف 

بالتعامل بهذه العملة.
ورغم هذه التعميمات، جاءت تأكيدات رئيس مركز 
بتلقي  لـ»الوسط«  فتحي  أشرف  الرائد  طبرق  شرطة 
30 بالًغا من بعض المواطنين يفيد بعدم قبول محال 
تجارية ومحطات وقود ومخابز الدينار الورقي، بزعم أنه 

»ملغي وال يعتد به ويقبلون فقط الدينار المعدني«.
جميع  على  تعميمًا  طبرق  شرطة  مركز  وأصــدر 
واألسواق  الوقود  ومحطات  والمخابز  المحال  أصحاب 
لم  حيث  الورقي،  بالدينار  التعامل  بضرورة  العامة 

يصدر عن المصرف المركزي بشأنه أي قرار بإلغائه، 
وال يزال ساريًا، ولفت فتحي إلى أن كافة الممتنعين 
أنفسهم  سيعرضون  الورقي  بالدينار  التعامل  عن 

للمساءلة القانونية ويحال إلى النيابة العامة.
كان وزير الداخلية في الحكومة الموقتة المستشار 
بعض  رفــض  إن  ــال  ق بوشناف،  خليفة  إبراهيم 
يعد  الليبي،  الدينار  بفئة  التعامل  التجارية  المحالت 
بوشناف  ودعا  الليبي.  العقوبات  لقانون  وفًقا  جريمة 
المراكز  على  الخطاب  بتعميم  األمن  مديري  كافة 
من  والتبليغات  الشكاوى  قبول  في  والبدء  واألقسام 
المواطنين إلى حين إصدار مصرف ليبيا المركزي ما 

يفيد سحبه من التداول.
توكرة  أمن  مديرية  وجهت  السياق،  هذا  وفي 
رفض  بعدم  التجارية  المحال  جميع  إلــى  تعميما 
اإلعالم  وحدة  مدير  وقال  الورقي،  بالدينار  التعامل 
على  سيعمم  التعميم  إن  البرغثي  خليل  بالمديرية 
نطاق  مستوى  على  التجارية  واألسواق  المحال  جميع 
بلدية توكرة، مشيرا إلى أن مخالفته يعد جريمة وفقا 

لقانون العقوبات الليبي.
رئيس مركز الحرس البلدي شحات، العقيد حفيظ 

حسن النزال، فقد دعا المواطنين إلى تقديم شكاوى 
الذين  التجارية  األنشطة  أصحاب  ضد  بالمركز 
يرفضون التعامل بالعمالت الورقية فئة الدينار. وقال 
النزال في تصريحات إلى »الوسط«، إن المركز الحظ 
شحات  في  التجارية  األنشطة  أصحاب  بعض  قيام 
مشيرًا  الدينار،  فئة  الورقية  بالعملة  التعامل  بعدم 
بهذه  التعامل  بمنع  رسمي  قــرار  يوجد  ال  أنه  إلى 

الفئة.
بالدينار  التعامل  يجر  فلم  البالد،  غرب  في  أما 
بطرابلس،  المركزي  المصرف  توجيه  بعد  المعدني 
في نهاية العام الماضي لمديري المصارف والمصرف 
المعدنية  العملة  تــداول  عدم  إلى  الخارجي  الليبي 

الجديدة وعدم االحتفاظ بها طرف مصارفهم.
بيان »المركزي« قال وقتها إنه إذ ثبت إليه تداول 
مسكوك معدني »دينار معدني« جديد كعملة ليست 
»إدارة  النقد  بإصدار  المختصة  االدارة  عن  صادرة 
لسنة   1 رقم  للقانون  بالمخالفة  وذلك  ــدار«،  االص
عدم  للمصارف  العامين  المديرين  من  طالبا   ،2005
بها  االحتفاظ  وعدم  المعدنية  العملة  تداول  قبول 

طرف مصارفهم.

للمرة  الدواجن األميركية  المغرب على استيراد منتجات  وافق 
المتوقع أن تبلغ قيمة الشحنات السنوية بشكل  األولى، فيما من 
10 ماليين دوالر، وفق مكتب الممثل التجاري ووزارة  مبدئي نحو 

األميركيين. الزراعة 
الدواجن  المغرب على  ويُنهي االتفاق حظرا سابقا فرضته 

األميركية استنادا إلى مخاوف تتعلق بسالمة الغذاء على الرغم من 
البلدين. المبرم بين  الحرة  التجارة  اتفاق 

الزراعة األميركية إنهما  التجاري األميركي ووزارة  الممثل  وقال 
الدواجن  المغربية »لتقديم ضمانات بشأن سالمة  الحكومة  عمال مع 

األميركية«.
10 ماليين دوالر  وقدرت الجهتان أن المغرب سيمثل سوقا بقيمة 

الوقت. النمو بمرور  للدواجن األمريكية، مع  مبدئيا 
وقال وزير الزراعة األميركي سوني بيرديو في بيان »أنا واثق 
من أن الشعب المغربي حين يتذوق الدواجن األميركية سيرغب 

الزراعية  المزيد منها«، مضيفا أن فتح أسواق جديدة للمنتجات  في 
يمثل أولوية قصوى إلدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب.

والواليات المتحدة ثاني أكبر مصدر للدواجن في العالم بعد 
ومنتجاتها  الدواجن  لحوم  عالميا من  مبيعاتها  بلغت  فيما  البرازيل، 

4.3 مليار دوالر العام الماضي.

التضخم  الوطني لإلحصاء في تونس تراجع معدل  المعهد  أعلن 
7.8 % في يونيو  7.5 % في يوليو بعد أن بلغ  السنوي في البالد إلى 

.1990 مسجال أعلى مستوى له منذ عام 
وأشار المعهد في بيان »تراجع نسبة التضخم عند االستهالك 

.»% 7.8 7.5 % بعد أن كان في حدود  لشهر يوليو تموز إلى مستوى 
كان البنك المركزي التونسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في 
%6.75 لمواجهة  100 نقطة أساس إلى  شهر مايو الماضي بمقدار 

التضخم. ارتفاع 
الذاتية،  المالية  الموارد  التونسي من ضعف  ويعاني االقتصاد 

الميزانية  لتلبية حاجيات  الخارجي  التداين  وهو ما جعله يعتمد على 
600 ألف موظف في القطاع العام، عالوة  وتوفير أجور أكثر من 

التي صدرت عن المنظمات  المتتالية برفع في األجور  على الطلبات 
النقابية.

20 يوليو  وفي تقرير أصدره البنك المركزي التونسي يوم 
الموسم  التونسي من  النمو االقتصادي  الماضي، توقع أن يستفيد 
اليورو  المتأتي من منطقة  الطلب  الجيد، ومن ديناميكية  الفالحي 

التي سجلها قطاع  النتائج اإليجابية  )الفضاء األوروبي( فضال عن 
التقليدية ثقتها في  السياحة، مع استرجاع األسواق  الخدمات، خاصة 

التونسية. الوجهة 

الدجاج األميركي يعود
إلى املغرب

التضخم في تونس ينخفض إلى %7.5



اقتصاد 09

توريد  شركات  إعفاء  أمس  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  قرر 
أضاحي العيد من الرسوم الجمركية وتقرير بعض األحكام.

الدرسي،  ناصر  الدكتور  االقتصاد  وزير  مع  االثنين،  اجتمع  السراج  وكان 
لمتابعة أداء اللجان المكلفة بالعمل على توفير متطلبات السوق الليبيّة.

وناقش االجتماع الذي عقد بمقر المجلس بطرابلس صيغ وضع آلية إلعفاء 
الشركات التي يثبت فعليا قيامها بجلب وبيع أضاحي العيد بسعر مناسب من 
الذين قدموا  للتجار  إعطاء فرصة  إمكانية  إلى بحث  إضافة  الضريبية،  الرسوم 

اعتمادات مستندية بجلب األضاحي.
وكانت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الوفاق، أعلنت الثالثاء الماضي، أّن 

عدد الحجز في منظومة األضاحي وصل أكثر من 174 ألف أضحية.

 صندوق النقد يتوقع نموًا سريعًا لالقتصاد الهندي األضاحي بدون رسوم جمركية
أن  الــدولــي  النقد  صندوق  توقع 
تحافظ الهند على موقعها ضمن قوى 
األسرع  الرئيسية  االقتصادية  العالم 
يحمل  ما  المقبلة  السنوات  نموا خالل 
ناريندرا  الــوزراء  لرئيس  ســارة  أنباء 

مودي قبيل انتخابات العام المقبل.
وفي تقرير موسع يتناول ثالث أكبر 
قوة اقتصادية في آسيا، أشاد صندوق 
الحكومة  بإصالحات  الــدولــي  النقد 
التحرك  إلــى  دعــا  لكنه  االقتصادية 

عدد  وزيــادة  التضخم  على  للسيطرة 
النساء في سوق العمل.

من  يتخذ  ــذي  ال الصندوق  ــدر  وق
نمو  نسبة  تبلغ  أن  له  مقرا  واشنطن 
للعام   %  7.3 المحلي  الناتج  إجمالي 
 7.5 إلى  لترتفع   2019-2018 المالي 
الزيادة  وتتبع  التالي.  العالم  في   %
السنة  شهدته  النمو  فــي  تراجعا 
بلغت  حيث   2018-2017 المالية 

نسبته 6.7%.

السعر بالدوالرنوع الخام

74.52برنت

96.73غرب تكساس

73.15دبي

73.53سلة أوبك

71.40أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

2018 8 أغسطس   * أسعار األربعاء 
<   متجر بمركز تسوق في الهند  »أ.ف.ب«

<     عامل في شركة »إيني« اإليطالية بأحد مواقع اإلنتاج

بعد أعمال الصيانة في حقول الغاز وأحداث الهالل النفطي

تراجع واردات »إيني« اإليطالية من الغاز الليبي في 6 أشهر

المشروع  »أن  ليبيا،  في  يوميا  النفط  من  برميل  ألف 
ليبيا بالغاز الذي تحتاجه،  يساهم بشكل كبير في تزويد 
عشرة  الخمس  خالل  بالبالد  النهوض  في  والمساهمة 

سنة المقبلة«.
يشار إلى أن إيطاليا تستورد نحو %12 من احتياجاتها 
إنتاج  من   32% نحو  يذهب  بينما  ليبيا،  من  الغاز  من 

النفط الليبي إلى إيطاليا.
تتوقع شركة إيني اإليطالية أن إنتاج الغاز المسال فى 

ليبيا سيصل إلى 10 ماليين طن سنويًّا بحلول 2025.
وتنتج شركة مليتة أكثر من 75 % من إنتاج ليبيا من 
مكعب(  قدم  مليون   550( الوفاء  حقلي  طريق  الغازعن 

مكعب(،  قدم  مليون   980  ( البحرية  صبراتة  ومنصة 
وتنتج الباقي شركة سرت للنفط والغاز.

قدم  ترليون   54.6 ليبيا  في  الغاز  احتياطي  ويقدر 
في  عالميا   21 الـ  المرتبة  في  ليبيا  وضع  ما  مكعب، 
ليبيا  في  الغاز  قطاع  إيــرادات  وبلغت  الغاز،  احتياطيات 

531 مليون يورو خالل 2016 .
شركة  أن  اإليطالية  اإلعالم  وسائل  ذكرات  بدورها، 
من  الثانية  المرحلة  في  فعليا  ستبدأ  اإليطالية  »إيني« 
أقصى  إلى  الوصول  بهدف  السالم  بحر  بمشروع  العمل 

درجات اإلنتاج في شهر أكتوبر المقبل.
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  ــان  وك

التنفيذي  الرئيس  مع  ناقش  قد  السراج  فائز  الوطني 
أعمال  تطوير  خطط  ديسكاليسي،  كالوديو  لـ»إيني«، 
عملها  بتوسيع  مُطالبًا  ليبيا،  في  اإليطالية  الشركة 

ودعمها لمشاريع الكهرباء في البالد.
رحب  ديسكاليسي  أن  الوطني  الوفاق  حكومة  وقالت 
رئيس  قدمها  التي  المُشترك  العمل  توسيع  بمُقترحات 

المجلس الرئاسي خالل اللقاء.
995 مليون  يشار إلى أن حقل بحر السالم يُنتج نحو 
أن  المقرر  ومن  يوميًا،  الطبيعي  الغاز  من  مكعب  قدم 
سبتمبر  بين  الحقل  لتطوير  الثانية  المرحلة  تنتهي 

وأكتوبر.

الغاز  من  اإليطالية  »إيني«  شركة  ورادات  سجلت 
ملفتا،  تراجعا   2018 عام  من  األول  النصف  خالل  الليبي 

بعدما تقلصت بأكثر من 5.8 مليون متر مكعب.
للشركة  السنوية  نصف  المالية  الحصيلة  وحسب 
الغاز  واردات  فإن  اإلثنين،  اليوم  نشرت  التي  اإليطالية 
 0.58 بـ   ،2018 من  األول  النصف  في  تراجعت  الليبي 

مليار متر مكعب.
من  المستوردة  الكميات  في  االنخفاض  يقتصر  ولم 
مموليها  أهم  جاء من  بل  ليبيا،  على  الشركة  ذات  طرف 
 0.57 بـ  تراجعا  سجلت  التي  روسيا،  مثل  الرئيسيين 
مكعب(،  متر  مليار   0.58( ليبيا  تليها  مكعب(،  متر  مليار 
مليار   1.01( الجزائر  نصيب  من  فكان  األكبر  التراجع  أما 
متر  مليون   200( قطر  ارتفعت حصة  بينما  مكعب(،  متر 

مكعب(.
من  وارداتــهــا  تقلص  أسباب  »إيــنــي«  توضح  ولــم 
أعمال  األسباب هي  تكون  أن  رجحوا  محللين  لكن  ليبيا، 
أبريل  شهر  في  الوفاء  كحقل  الغاز  حقول  في  الصيانة 
الماضي، وتأثرها باالضطرابات األمنية في أحداث الهالل 

النفطي.
واردات  السنوية  نصف  المالية  الحصيلة  تقرير  ويقدر 
مكعب،  متر  مليار   35.96 الغاز  من  اإليطالية  الشركة 

بتراجع 1.52 مليار متر مكعب ) 4.1 %(.
وأرجعت الهبوط إلى قيام »إيني« بمزيد من عمليات 
وفرة  إلى  إضافة  إندونيسيا،  من  القادم  للغاز  الشراء 
عبر  إيني  لشركة  المنبع  نشاطات  عن  الناجم  اإلنتاج 

العالم.
في  فعليا  البدء  اإليطالي  الطاقة  عمالق  ويخطط 
السالم، بهدف  بحر  بمشروع  العمل  الثانية من  المرحلة 
أكتوبر  شهر  في  اإلنتاج  درجــات  أقصى  إلى  الوصول 

المقبل.
كالوديو  إيــنــي،  لشركة  التنفيذي  المدير  وعلق 
السالم  بحر  مشروع  في  اإلنتاج  بدء  على  ديسكالزي، 
من  هامة  خطوة  يمثل  المشروع  أن  الثانية،  بالمرحلة 
ناحية تأمين إمدادات الطاقة في ليبيا، ويعد نتاج تعاون 
متين ووثيق بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني 

اإليطالية.
وأوضح مدير الشركة اإليطالية التي تنتج حوالي 350 

الجزائر–عبدالرحمن أميني

اليورو يصعد مع تراجع 
الدوالر والني يتعافى

النفط يتراجع بفعل انخفاض واردات الصني

فقدت  بعدما  األربعاء  دوالرأمــس   1.16 من  ألعلى  اليورو  صعد 
فيما  الدفع،  قوة  األخيرة  اآلونة  في  الدوالر  شهدها  صعود  موجة 
قال متعاملون إن بيانات قوية من الصين خففت قلق المستثمرين 
بشأن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين في اآلونة األخيرة مما 

أثر سلبا على الطلب على العملة األميركية.
يوم  أسابيع  ثالثة  في  مستوى  أعلى  بلغ  منذ  ــدوالر  ال وتراجع 
زاد  مما  شاملة  تجارية  حرب  نشوب  توقعات  زادت  عندما  اإلثنين 
يحتاج  الــدوالر  إن  متعاملون  وقال  األميركية.  العملة  على  الطلب 
لقوة دافعة جديدة أو تصعيد للتوترات التجارية بما يدفعه للتحرك 

ارتفاعا.
بارتفاع  تداوله  وجرى  خسائره  بعض  الصيني  اليوان  وعوض 
0.1% عند 6.8201 يوان مقابل الدوالر في األسواق الخارجية أمس 
 6.9125 مبتعدا عن أدنى مستوى سجله في األسبوع الماضي عند 
يوم  انخفض  بعدما  دوالر   1.1618 إلى   %  0.2 اليورو  وزاد  يوان. 

االثنين إلى 1.1530 دوالر.
 %0.5 الين  وزاد   .95.036 إلى   %  0.2 ــدوالر  ال مؤشر  وتراجع 
مقابل الدوالر بعد تقارير أشارت إلى أن أعضاء مجلس بنك اليابان 
به  المسموح  المدى  بشأن  الماضي  األسبوع  اختلفوا  المركزي 
البنك  قبل  من  المستهدف  المستوى  عن  الفائدة  سعر  لتحريك 
المركزي. وارتفع الين إلى 110.84 مقابل الدوالر وهو أعلى مستوى 

خالل أسبوع.
وارتفع الدوالر االسترالي، الذي يُنظر إليه كمؤشر على المخاطر 
الصيني  الطلب  على  استراليا  اعتماد  بسبب  الصين  تواجهها  التي 
الجنيه  ونزل  أميركي.  دوالر   0.7427 إلى   %  0.1 صادراتها،  على 

االسترليني 0.1 % مقابل الدوالر.
أدنى مستوى في تسعة أشهر عند  إلى  اليورو  تراجع مقابل  كما 

89.84 بنس بفعل مخاوف متعلقة باالنفصال البريطاني.

تراجعت أسعار النفط أمس بعدما أعلنت الصين بيانات استيراد 
ضعيفة نسبيا بالرغم من أن السوق ال تزال تحظى بدعم من تراجع 

مخزونات الخام األمريكية وفرض عقوبات على إيران.
أقرب  شهر  عقود  في  برنت  مزيج  العالمي  القياس  خام  وتراجع 
للبرميل. وانخفضت  74.50 دوالر  إلى   % 0.2 أو  15 سنتا  استحقاق 
إلى  سنتين  األمريكي  الوسيط  تكساس  غرب  لخام  اآلجلة  العقود 

69.15 دوالر للبرميل.
تموز  يوليو  في  قليال  الخام  النفط  من  الصين  واردات  وارتفعت 
أدنى  من  تزال  ال  لكنها  السابقين  الشهرين  في  تراجعت  بعدما 
من  الطلب  تراجع  بفعل  الحالي  العام  بداية  منذ  المستويات 

المصافي المستقلة.
غير أن األسواق ال تزال تحظى بدعم من فرض عقوبات أميركية 
إيران  مشتريات  مبدئيا  تستهدف  الثالثاء  يوم  إيران  على  جديدة 
وتعامالتها في  النفط،  تجارة  المستخدم في  األميركي،  الدوالر  من 

المعادن والفحم والبرمجيات الصناعية وقطاع السيارات.
النفط  قطاع  أيضا  واشنطن  ستستهدف  نوفمبر  من  واعتبارا 
اإليراني. وبعيدا عن العقوبات، تركز سوق النفط أيضا على السوق 
الخام  مخزونات  أن  األميركي  البترول  معهد  أعلن  حيث  األميركية 
في  المنتهي  األسبوع  في  برميل  ماليين  ستة  بمقدار  انخفضت 

الثالث من أغسطس إلى 407.2 مليون برميل.

25 % على واردات  المتحدة تحصيل رسوم بنسبة  الواليات  تبدأ 
صينية أخرى بقيمة 16 مليار دوالر في 23 أغسطس.

الرئيس  يتخذه  ــراء  إج أحــدث  »رويــتــرز«  وكالة  اعتبرته  فيما 
األميركي دونالد ترامب للضغط على الصين للتفاوض على تنازالت 
الشهر  دوالر  مليار   34 بقيمة  سلع  على  رسوم  فرض  بعد  تجارية 

الماضي.
وجاءت تعليقات مكتب الممثل التجاري األميركي في الوقت الذي 
مستوردة.  سلعة   279 تستهدف  للرسوم  نهائية  قائمة  فيه  نشر 

وتوعدت الصين بالرد بإجراء على نفس الدرجة.
مليار   16 قيمتها  سلعا  تضم  التي  الجديدة  القائمة  وتستهدف 
الرقائق  من  الكثير  كان  وإن  الصين،  من  الموصالت  أشباه  دوالر 
وتايوان  المتحدة  الواليات  من  يأتي  المنتجات  هذه  في  األساسية 

وكوريا الجنوبية.
واسعة  مجموعة  على  أيضا   %  25 البالغة  الرسوم  ستُطبق  كما 
من المنتجات اإللكترونية والبالستيك والكيماويات ومعدات السكك 
أشباه  صناعة  رابطة  وعبرت  الصين.  من  المستوردة  الحديدية 
الموصالت عن خيبة أملها من قرار مكتب الممثل التجاري األميركي 

اإلبقاء على القطاع في قائمة الرسوم.
قائمته  من  السلع  من  عددا  رفع  التجاري  الممثل  مكتب  وكان 
والمراجعة  العامة  للتعليقات  الباب  فتح  من  فترة  بعد  األصلية 
اقتصاديا  أنها ستسبب »ضررا  إلى  فيها  يوما خلص   46 مدى  على 

جسيما«.
الصينية  الــواردات  قيمة  إجمالي  يصل  الجديدة،  القائمة  وبعد 
دوالر  مليار   50 نحو  إلى  بالمئة   25 نسبتها  رسوما  تواجه  التي 
نهاية  في  تؤدي  وقد  تتصاعد سريعا  التي  التجارية  الحرب  في ظل 
أكبر  بين  المتداولة  السلع  جميع  على  رسوم  فرض  إلى  المطاف 

اقتصادين في العالم.

16 مليار دوالر قائمة رسوم 

أميركية جديدة للصني
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القاهرة–الوسط

حقل التحدي للغاز.. ملاذا توقف وكيف استأنف إنتاجه؟

وتصنيع  إلنتاج  سرت  شركة  تديره  الــذي  للغاز  التحدي  حقل  عاد 
األنباء  تضارب  الماضي، وسط  األسبوع  نهاية  الخدمة  إلى  والغاز  النفط 
عن  تحدثت  »رويترز«  وكالة  نشرتها  تصريحات  بين  توقفه،  سبب  حول 
العامة  الشركة  أن  إال  الكهربائي،  التيار  انقطاع  إلى  يرجع  السبب  أن 

الوكالة. تداولته  ما  لتنفي  للكهرباء عادت 
سرت  بشركة  مسؤول  عن  نقلت  عندما  »رويترز«  من  كانت  البداية، 
للغاز  التحدي  حقل  في  اإلنتاج  إن  قوله  والغاز،  النفط  وتصنيع  إلنتاج 

الكهربائي. التيار  نظرًا النقطاع  الماضي،  الخميس  توقف  ليبيا  بشرق 
تناقلته  الذي  »رويترز«  خبر  وتنفي  للكهرباء،  العامة  الشركة  لترد 
الخدمة  عن  التحدي  حقل  خروج  سبب  أن  مؤكدة  المختلفة،  المواقع 

وليس  الحقل،  منظومة  داخل  الرقمي  التحكم  نظام  في  فني  عطل  هو 
خاصة  إنتاجية  بوحدات  مزود  الحقل  إن  وقالت  الكهرباء،  انقطاع  بسبب 

الكهربائية. الشبكة  معزولة عن  به 
مرفأ  وفي  بنغازي،  شمال  في  الكهرباء  توليد  محطات  الحقل  ويغذي 
دون  من  لكن  الغاز،  مكثفات  أيضًا  ينتج  كما  النفط،  لتصدير  الزويتينة 

الخام. النفط 
لم  أخــرى  مرة  العمل  إلى  الحقل  عــودة  توقيت  حول  الجدل  أن  إال 
الذي  الحقل  إن  مصادرها  عن  نقال  قالت  »رويترز«،  فوكالة  يتوقف، 
الجمعة  اإلنتاج  استأنف  والغاز،  النفط  وتصنيع  إلنتاج  تديره شركة سرت 
إنتاج  أيضا  استأنف  كما  الكهرباء،  انقطاع  بسبب  توقفه  بعد  الماضية، 

يوميًا. برميل   6500 البالغ  المكثفات 
تشغيل  »إعــادة  بأن  التوضيح  إلى  للكهرباء  العامة  الشركة  لتعود 
وليس  الخميس«  يوم  مساء  الثامنة  في  جرت  لإلنتاج  التحدي  حقل 

 103 الحقل  من  الغاز  من  كبيرة  نسبة  »تعويض  إلى  مشيرة  الجمعة، 
القنوات  بعض  عبر  ذكرت  كما  كبيرًا  يكن  لم  «العجز  أن  وأكــدت   ،»

اإلعالمية«.
أكبر  أحد  والمكثفات  الطبيعي  الغاز  إلنتاج  التحدي  حقل  أن  إلى  يشار 
الحقل  ويقع  أفريقيا،  شمال  في  وأهمها  ليبيا  في  الطبيعي  الغاز  حقول 
 ،2005 إنتاجه  وبــدأ  طرابلس،  من  الشرق  إلى  الواحات  منطقة  في 
في  وساهم  الجنوبية،  الكورية  هيونداي  شركة  المشروع  نفذ  أن  بعد 
االستثمارات  وشركة  الخارجي  الليبي  العربي  المصرف  من  كل  التمويل 

الليبية. الخارجية 
الطبيعي  الغاز  من  مكعب  قدم  مليون   270 بنحو  الحقل  إنتاج  ويقدر 
التي  النفط،  المكثفات، حسب بيان لمؤسسة  ألف برميل من  يوميا و36 
لكل  األولية  االستكشافي  الحفر  عمليات  تكاليف  إن  تشغيله  عند  قالت 
566 مليون دوالر. اآلبار والحفر التطويري والدراسات االستشارية بلغت 

»أوبك« بني الوفاء بـ »التعهدات«.. واستمرار الشكوك
المعني  ــل«  أويـ »وورلـــد  مــوقــع  اعتبر 
أن  والنفط  الغاز  وأسواق  أنشطة  بمتابعة 
»أوبــك«  للنفط  المنتجة  ــدول  ال منظمة 
النفط،  أسعار  بترويض  بتعهداتها  أوفت 
بزيادة  التزامها  بالفعل  بتنفيذها  وذلــك 
الماضي. لكن  يوليو  النفط خالل شهر  دعم 
محل  بات  النفط  منتجي  تحالف  استمرار 

شك بعد خالفات بين العبين كبار وإيران
أكبر  الـسعـودية،  أن  إلى  التقرير  ونبه 
للنفط  المصدرة  البلدان  منظمة  في  عضو 
يوميًا  برميل  ماليين   10.3 ضخت  »أوبــك«، 
في يوليو الماضي، مشيرا إلى أن هذه الزيادة 
تأتي في إطار الوعود التي قدمها خالد الفالح 
المعدنية  والثروة  والصناعة  الطاقة  وزيــر 
»أوبك«  منظمة  في  الرئيسيين  األعضاء  بأن 
برميل  مليون  نحو  سيضيفون  وحلفاءهم 
هو  ما  كل  وسيفعلون  العرض  إلــى  يوميا 

ضروري للحفاظ على توازن السوق.
الـسعـودية،  أن  ــى  إل التقرير  ولــفــت 
من  المستهلكين،  لمطالب  استجابت 
ما  األسواق  لطمأنة  قريبا  تضخ  أن  المتوقع 
11 مليون برميل يوميا. 10.8 أو  يقرب من 

انخفاض  ــى  إل ــل«  أويـ »وورلـــد  وألــمــح 
المتحدة  الــواليــات  لخام  اآلجــلــة  العقود 
أكبر  وهو  الماضي  يوليو  في   7% من  بأكثر 
مؤشرات  وسط  عامين،  خالل  لها  انخفاض 
على عودة فائض في عدد أجزاء من السوق 
متزايدة  مخاوف  هناك  أن  موضحا  العالمية، 
الــواليــات  بين  التجارية  الــحــرب  أن  مــن 

الطلب. أن تضعف  المتحدة والصين يمكن 
 ،2016 عــام  أواخــر  ومنذ  المقابل،  في 
ذلك  فــي  بما  ــرون  وآخـ ــك«  »أوبـ تمكنت 
إحكام  من  والمكسيك  وكازاخستان  روسيا 
تحالًفا  أفرز  ما  النفط،  سوق  على  السيطرة 
جديدًا اشتهر باسم »أوبك +« على صعيد 

العالمية. الصحافة 

المجموعة  هذه  مستقبل  فإن  ذلك،  ومع 
بين  قديمة  وخالفات  خصومات  يوجد  التي 
حتى  واضــح  غير  يــزال  ال  أعضائها،  بعض 
»روسنفت«  الــروســيــة  النفط  شركة  أن 
المستثمرين  أخبرت  للدولة،  المملوكة 
كانت  إذا  ما  تعلم  ال  بأنها  الثالثاء  أمس 
المنتجين  من  أخرى  مجموعة  أو  »أوبك +« 

هي التي ستتحكم في السوق عما قريب.
كبير  قال  لـ»بلومبرج«  تقرير  وبحسب 
في  اإلنتاج  عن  التنفيذيين  المسؤولين 
خطط  ستعتمد  ليرون:  إريــك  »روسنفت« 
عام  أواخر  بحلول  الشركة  في  النفط  إنتاج 
»أوبك«  جبهة  في  سيحدث  ما  على   2018
أو   »+ »أوبك  أو  فقط  »أوبك«  كانت  سواء 

حتى »أوبك -« هي من سيقود المشهد.
»أوبــك  تحالف  من  ــة  دول أي  تشر  ولــم 
نصف  مــن  أكثر  معًا  تشكل  والــتــي   »+

لمغادرة  خطط  إلى  النفطي،  العالم  إنتاج 
توترات  هناك  باتت  ذلك  ومع  المجموعة، 
السعودية  بين  مــؤخــرًا  للغاية  واضــحــة 
جهة  من  ــران  إي وبين  جهة  من  وروســيــا 
وموسكو  الرياض  طهران  واتهمت  أخرى، 
االتفاق  ومخالفة  السوق  إغراق  على  بالعمل 

المنتجين. بين  المبرم 
تشكيل  في  وروسيا  السعودية  ونظرت 
»أوبك  مكان  يحل  أن  يمكن  جديد  كيان 
المكسيك  انتخاب  ومــع  مــا،  يــوم  في   »+
تغيير  باب  أصبح  جديدة،  حكومة  مؤخرًا 

مفتوحًا. للبالد  النفطية  السياسة 
يهم  ال  قد  النهاية  في  التقرير:  وأضاف 
الكبير،  بشكل  للمجموعة  الدقيق  التكوين 
تقودان  وروسيا  السعودية  أن  فالحقيقة 
الرئيسية  الــقــرارات  أن  يعني  ما  السوق، 

إليهما النفط سترجع  إنتاج  بشأن 

<     أوراق نقدية فئة 500 يورو

<     منصة نفط تابعة لشركة »أرامكو«.

<     هيثم الهادي

طرابلس–الوسط

مسلحون  منع  أن  بعد  عصيبا،  أسبوعا  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  عاشت 
من  المؤسسة  موظفي  طرابلس  برج  تحمي  التي  النواضي  لكتيبة  تابعون 
االنتقال إلى »مقر أخر مستقل وأكثر مالئمة«، واختطاف مدير الشؤون المالية 

بالمؤسسة هيثم الهادي.
من  االنتقال  من  الموظفين  المسلحون  منع  فقد  المؤسسة،  رواية  ووفق 
البرج الذي تتخذ منه المؤسسة حاليا مقرا لها، بعد أن أبدت رغبتها في نقل 

بعض إداراتها إلى مقر أخر مستقل وأكثر مالئمة من الناحية األمنية.
على  المعلومات  تقنية  إدارة  مدير  المسلحون  »أجبر  فقد  التفاصيل،  وفي 

المؤسسة  لرئيس  اإللكتروني  البريد  إيقاف 
المالية  اإلدارة  ومدير  التنفيذي  والمدير 
اإلدارات  وبعض  والتشغيل  العمليات  ومدير 

التنفيذية األخرى«، حسب بيان المؤسسة.
تدير  أنها  بيانها  في  المؤسسة  وأكــدت 
ضخمة  أصوال  الليبي  الشعب  عن  بالنيابة 
المؤسسات  مختلف  مع  وتتعامل  الخارج،  في 
الشركات  خــالل  مــن  العالمية  المالية 
هذا  فإن  وبالتالي  بها،  التابعة  والمحافظ 
تؤثر  المسؤولة  غير  التصرفات  من  النوع 

بشكل جسيم على سمعتها في الخارج.
الليبية  المؤسسة  من  مصدرا  أن  يذكر 
شهود  إن  الماضي  اإلثنين  قال  لالستثمار 

الشؤون  مدير  خطفت   ، النواصي«  لـ»كتيبة  تابعة  مجموعة  شاهدوا  عيان 
ثم  طرابلس  في  عمله  دوام  نهاية  بعد  الهادي  هيثم  بالمؤسسة  المالية 

أفرجت عنه بعد ساعات.
الهادي من  اقتادوا هيثم  الخاطفين  أن  أكدوا  الشهود  أن  المصدر  وأضاف 
مقر المؤسسة في برج طرابلس الذي يقع تحت حراسة كتيبة النواصي نفسها 
إلى ميدان الشهداء، حيث جرى استبدال السيارة بسيارة أخرى نوع )شفروليه( 

دون لوحات، وذات زجاج معتم.
ثم أكدت المؤسسة إطالق سراح الهادي في وقت متأخر من مساء اإلثنين 

بعد أربع ساعات من اختطافه واحتجازه.
اتهامات  بعد  الهادي  باختطاف  عالقتها  النواصي  كتيبة  ونفت  هــذا 
بعمليات  يقومون  يتبعونها  ال  عناصر  أن  إلى  مشيرة  العملية،  في  بضلوعها 

غير قانونية مستغلين اسم الكتيبة

أسبوع عصيب في مؤسسة االستثمار
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الطبقة الليبية املستنيرة

محنة املستنير الليبي بعض ما لعلها قد 
ابتأست له أبكار، بل قد تكون أكثر ُشْغًلا وأشد 

إنكاًءا وأبعث على التشاؤم

عبد الكافي المغربي

قرينة  تكون  كادت  التي  المستنيرة  المؤلفة  حول  مقاال  الككلي  عمر  الكبير  الكاتب  وضع 
إدريس األول لوال أن عرضت عوارض أعاقت تمام األمر، ومثُل الكاتب، عِجبتُ كيفَ دََفنت 
الكاتبة  ذكرى  الماضي  القرن  من  السادسة  العشرية  بداية  مع  أقبل  الذي  العصر  ُظْلمة 
المتفردة المبتدعة لفن من العبارة لم يقدر له أن ينتظم شتاته بالنقد وانتساب المنتسبين 

إلى مدرسته.
والحق أن ما أورده عمر الككلي من أقوال البعض وأقواله هو في تفسير إخفاقها عن أن 
تكون لها حيثية في المجتمع الثقافي ال مزيدَ عليها، إال أنه حتى في ذلك الطور السعيد من 
أطوار أمتنا الذي كان أثناءه اإلصالح االجتماعي يسير في طريقه غير هيّاب والشعبُ يَْكلفُ 
نافضة  العقل وتخصبه،  تفُّض عذرية  الفكرَ  األدب من تسلية، ومطالعته  قراءة  تقدمه  بما 

عنه غشاوة السذاجة.
يراضي  أن  الثقافية  قامته  إلى نصْب  يرغب  الذي  الكاتب  على  كان  الطور  ذلك  في  أقول 
الذي  النزوع  الذي ال يحيط به عِلم، ذلك  الدين والعالم  إلى قصص  النزوع  القراء ذلك  في 
والشيخان،  الحق،  والوعد  السيرة،  هامش  على  حسين  طه  فكتب  االستنارة،  تستأصلهُ  لم 
عبقرياته.  قدّم  والعقاد  خلقت،  وهكذا  محمد،  حياة  هيكل  وألَّفَ  األرض،  في  والمعذبون 
األكاديمية  بإعجاب  يفوز  أن  قبل  باعت قصص نجيب محفوظ  أكثر مما  الكتب  وباعت هذه 

السويدية.
ومحنة المستنير الليبي بعض ما لعلها قد ابتأست له أبكار، بل قد تكون أكثر شُغْاًل وأشد 
إنكاًءا وأبعث على التشاؤم. هو أجنبي في داره، مجهول في مجتمع جاهل، عاجز عن أن يتولى 
بالمثقف  وينوء  يستلهمُه.  الماضي  إلى  فيرجع  المستقبل  وطموحات  الحاضر  إمالءات  عن 
أو تستجيب  المشاكل بحكمة  التي هو جزء منها، وكيفَ تتصرف  المشكلة  ِبآبَاط  أن يعبث 
رغمًا فتتمخض عن حلولها، والجواب أن القراءة بما تدفع إليه من اإلمعان في التفكير، وإن 
قدرت على المداومين عليها االنزواء، فإنها على األقل تُقرِّب البعيدَ فهمُهُ، إن عجزت عن 

توصيف الحلول.
العنف  والجهالة وسيادة  االضمحالل  حال من  في  بالده وهي  إلى  الليبي  المستنير  يبصر 
وتغلب التعصب على التسامح ما كانت عليها أوروبا الغربية قبل لويس الرابع عشر، فينتصب 
النشء  لتعِدّ  األوروبية  الحضارة  من  العربية  النهضة  اقتبستها  التي  المدارس  من  متذمرا 
التلميذ عقدًا كاماًل يخرج خالله  لحياة المسؤولية والتفكير المدبر، إذا هي تستل من حياة 
أحسنهم حااًل وأعظمهم ذكاًءا بإحاطة بالقراءة. ويتبرم بإقبال دهماء الناس وسوادهم على 
نداء الجمعة يصب الخطيب في آذانهم نسخة معادة منذ األزل، ويدعو بالهداية لولي أمر ال 
تريد السماء أن تستجيب فتُصلِحه. والرجل منهم يدثر ابنته ِنفاًقا بلباس العجائز وإن كانت 
القوة والحيلة كالهما أعجزاه إزاء تقدم المجتمع نحو الفساد، واستباق الفتيات إلى الخالعة. 

والجهل ينحتون منه تمثااًل يتملقونه.
خطابه  الليبي  المستنير  على  يأخذون  التغيير،  في  أنفسهم  وأمل  المثقف،  أمل  والعامة 
التي  المقدسة  األفكار  يُتلقى، وهو يسخر من  أن  قابال  فيُمسي  يتواضع  الذي ال  المتسامي 
والمستنير رجل تفلسف وسفسطة، يتحدث كثيرًا  أنفسهم.  يقيمونها في أحسن منزلة من 
وإن لحديثه لسحرًا، لكنه ال يملك من أمره ما يفرض أفكاره في الواقع وينأى بها عن زيف 

الخيال.
الذي  العميق  التفكير  ذلك  أسرته،  عن  أجنبيًا  مجتمعه،  في  منبوًذا  المستنير  يجعل  وما 
توِْرثه القراءة، وتلك العزلة المُْفضية إلى بعض االكتشافات التي تفضح إليه شذوذ مجتمعه 
وتخبطه وجموده، وهذه الفجاجة في التفكير الجمعي وذلك االنحراف المتفق عليه عن طريق 
هذا  شواغل  أن  المشكلة  من  وجزء  المثقف.  لنقد  صيدًا  السخافات  من  يصنع  ما  المعرفة، 
المبتسرة  لألطروحات  تتيح  فولتير،  عصر  في  المفكر  بال  هناء  إلى  تقاس  ال  التي  العصر، 
التسلل من فكر المستنير إلى األوساط، ناهيك عن الضغط السياسي الذي تمارسه السلطة 
واضطهاد رجال الدين للتقدمية. ويمكن أن نكتب مرارا مطالبين بثورة تنويرية شاملة تعزز 
ألم  لكن  الرجعية،  من  واالجتماعية  السياسية  الحرية  تمكين  على  وتعمل  العقلية  الحرية 
الثقافية بعمل يكفل  إلى جانب مهمتهم  ونقادا ملتزمين  أدباَء  إال  الليبيون  المثقفون  يكن 
والجلوس  بالكتاب  االتصال  عن  بالكلية  عملهم  يصرفهم  ما  وسرعان  أوالدهم،  قوت  لهم 
ألداء واجبهم التنويري. والتقدم ال يستطيعه كاتبٌ فرد، بل ال تملكه جماعة من المفكرين 

منظمة.
تذيع  منابر  هذه  وكانت  والتلفزيون  والمجالت  الصحف  أنشئت  إذا  إال  التنوير  يتم  لن 
األيديولوجيا الحديثة، وقامت الجامعات تندر مواردها إلذكاء روح الثقافة وتشجيع المختصين 
ورعاية بحوث اآلداب والتاريخ والنقد االجتماعي، وتقريب المطالعة إلى النفوس وإقرار النقد 

السياسي منهجًا للتغيير. ذلك بعيدٌ مناُله، وفق ظروفنا المخيبة.

كرنفال »اإلصالح االقتصادي«

كل ما يتم تداوله اليوم ال يتعدى تعدياًل في 
السياسات املالية للحكومة، ممزوًجا بمحاولة 

يائسة لتغيير سعر الصرف

أحمد بن موسى

نواصي وعتب.. كلمة في رجل عرفته
وكان  وُرّيث،  محمد  الكاتب  دعاني   2012 عام  خريف  في 
أن  إلى  العربية  اللغة  مجمع  بإدارة  ـ،  استثناًء  ـ  مكلفا  وقتها 
أساهم بكلمة في تأبين الموسوعي الطرابلسي، رجل الدولة 
وانشغالي  وقتي  لضيق  فاعتذرت  الكعبازي،  فــؤاد  الفقيد 
في  المجمع  رئيس  نائب  على  مررت  منه  خارج  وأنا  بمتاعبي. 
العَلمْ  الدبلوماسي  الصادق حُسنين  مكتبه وهو صهره علي 
الملكية  الحكومة  1969 على  العسكر في  انقالب  أجبره  الذي 
التي كان وزيرًا فيها على تقاعد مبكر واالنشغال بمجتمعيات 
الثقافة الليبية. وهو الذي تؤبنه هذه المقالة. فأخبرته باعتذاري 
مبرّرًا حرجي بافتراض دعابة أني لو أبّنته: »الكعبازي« فأقول 
رثائي تحت عنوان »الكعبازي الذي عرفته، وماعرفته!« فابتسم 

رحمه اهلل بدبلوماسيته الودودة وقال لي »عندك حقْ!«.
متكلما  نفسي  أحسب  هذه  تأبيني  كلمة  عبر  اليوم  أنا 
الوجه  هو  المعنى،  ومكانه  الحرف  هو  إنسانًا  عرفته  رجٍل  عن 
رغبًة  المخفي  هي  ومدينته  الظاهر  هو  القفا،  وطرابلسه 
حنيني  في نص  نفسه  عن  أباح  الروح.  في  وهوىً  القلب  في 
بين  الصُفار  كوشة  »شارع  هو  توثيقي  معرفي  »نوستلجي« 
من  عدد  في  الثاني  واحتجب  األوّل،  قسمه  نُشر  ذاكرتين« 
البالد  إفالس  بسبب  طبعه  ـ  المؤودة  الشعب  تراث  مجلة 
والعباد ـ عام 2013 رئيس تحريرها محمد وريّث علي نفقته، 
وفي ميزان حسناته، وقسمه الثالث الزال حبيس األوراق ينتظر 

وما بدّل تبديال.
علي  كتابات  بعض  في  طرابلس  المكان،  عزل  يمكن  ال 
حُسنين، وترجماته عن تذكاره وقد صار شارعه في مدينته، 
فيكتب عنه، يدفعه حنينٌ إلى مرتع صباه حيث شاءت األقدار أن 
يحل به وهو في السابعة من عمره، تاركا شارع ميزران مسقط 
رأسه ورأس كل من أبيه وأمه وأخوته وأعمامه وعماته وأخواله 
إنسانًا  حياته  بالمدينة في خريف  رحلته  انتهت  وقد  وخاالته. 
مسعاه األنجح إعادة تشكيل العالم الذي عاش فيه بإرادة أبوية 
غائبة موضعا وهجرة ومعاشًا في أفريقيا، ساكنة وجدانًا حسب 

وصف األب لها في »حومة المسلمين« كل ذاك العمر، في حيّ 
الرغبة  نزعاته،  وفق  معيشه  صار  بأن  الصُفار  سيدي  كوشة 
اإلنسانية التي صارت بتداعي العمر أهواًء ُأفردت لها في تطور 
»الكريماسية«  السيميائية  في  المباحث  الفت  إبستمولجي 
باعتباره  الهوى  سيميائيات  إلى  الفعل  من  التحول  في  درسًا 

أريجا مالزما للذات.
جمهور  يخاطب  بما  ــتُ  أدرج ومثله  الطربُلسي  بلهجة 
وسمته  نصًّا  المؤبن  بالعلمْ  تعريفا  الليبي  بوك  الفيس 
بعنوان »حوكي وحرايري.. حمّاق وبصايري« فكتبتُ: .. الرحلة 
العبدري لم  أبي عبداهلل بن مسعود  نواصي وعتبْ والرّحالة 
يكن ناصية وكان العتبة، فكان النشاز في المعزوفة المادحة 
فوصفهم  وتمدينًا،  سلوكا،  وذوقًا،  خلقا  الطرابلسية  لطيبة 
دون أضرابه من الرحالة اآلخرين من إبن بطوطة عبر الوزّان، 
والحشائشي،  والعياشي  والفاسي  والبلوي  السبتي  والتُجيبي 
اهلل  عبد  بن  محمد  السلطان  رافق  الذي  المغربي  واألسحاقي 
القول  بقادح  فيصفهم  المعمور  محمد  مــوالي  جامع  باني 
األديب  ألجأ  ما  وهو  ومجتمعيتهم،  مدنيتهم،  عليهم  ناعيًا 
الموسوعي خليفة التليسي إلى أن يصفه بالمشاكس الصعب، 
أهلها  من  فلقى  العجبْ،  اليعجبه  مستثارٌ  الطبع،  شرس 
مااليحبْ، لكننا قد نُجاري العبدري في بعٍض من وصفه بأن 
الليبي بطبيعته، ضيّق الخُلق،منرفز، يسري عليه المثل »من 
زبيبة يسكر » ناريُّ الغضب مثل شاهيه في البرّاد )األبريق( 

يغلي علي نار من حَطبْ.
موّثق االجتماعيات الطرابلسية بشير الفاّلح يفسر »النفسية 
الليبية الهـمّ« بالمثل الطرابلسي »حوكي وحرايري« وهو حال 
إنساننا اليوم، يسعى إلى حّل مشاكله باستعجال توازي الوقت 
الواحد، فيراكم همًّا على همّ. فوُصف الليبي ضميرًا، بالشعب 

المستعجل ومحاربه قاتله »الميليشاوي« بالمواطن المحترم.
لكن لماذا جذبنا الحوكي باالسم، ألنه كادح، خيره في ذراعه 
ألن  وقــصّ«.  و«كلمتين  اليوم  طول  كتوم  وبس!«  »شغل 

دماغه ويديه تتحرك في مجال ضيّق. فإن كان حوكيًا فمهنته 
تعبئة خامة القطنْ والحرير في البكرات، وإن كان حرايريًا يمرُّ 

حذرًا على نوله بين خطوط الردوات )نسيج األردية(.
لكن مؤرخ الثقافة علي حُسنين يعطينا صورة مخالفة عن 
كوشة  شارع  لسيرة  كتابته  في  له  كانا  الــورّاق  عائلة  أخوة 
والكبير  حوكي  الصغير  بال:  وسعة  صبر  ذاكرتين،  الصفار 
»حرايري«  كـ  ألخيه  معينً  األشغال،  بنظارة  له  زميل  موظف 
والحسنات  بالخير  المعمور  الناقة«  »جامع  يتداوالن  واالثنان 
عبداهلل مؤذن ومحمد للصالة إمام أوقات، تُقى وجود وإحسان 
آتى  من  وكّل  حُسنين  الصادق  علي  أستاذنا  اهلل  رحم  ولين. 
بين  الصُفار  كوشة  »شارع  تذكاره  في  بالخير  ذكرهم  على 

ذاكرتين« بأحسان إلى يوم الدين بحمد اهلل وغفرانه، آمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيميائيات  في  الــذات  قائمة  نظرية  ــواء:  األه سيمياء   *
االنفعاالت  لدراسة  )الكريماسية(،  السردية   sémiologie
المعنى  اشتغال  آليات  ووصف  النفسية،  والحاالت  الجسدية 
هذا  ظهر  وقد  االستهوائية.  والخطابات  النصوص  داخــل 
طرف  من  مشتركًا  ألف  كتاب  في  مرة  ألول  الشيّق  المبحث 
كريماس وجاك فونتانيي سنة 1991 تحت عنوان: »من حاالت 

األشياء إلى حاالت النفس« .
رائد مدرسة   A J Greimas *ألجيرداس جوليان كريماس 
باريس لـ :السيميائيات البنيوية : بدأت كمساهة لرفد ميدان 
طرق  وعن  السردية  النصوص  عن  جديدة  بصور  السرديات 
بنائها، لتتجه، مع نهاية ثمانينات القرن الـ 20، إلى دراسة ما 
سيسميه كريماس بـ »سيميائيات األهواء، فيصبح »الحنين« 
كـ »الحب والغيرة والشغف واالستفزاز والتحدي« وكل الطاقات 
االنفعالية المصنفة ثقافيًا واجتماعيًا خارج »العقل«، موضوعًا 

من موضوعات السيميائيات.

 املؤبن نّصًا وسمته بعنوان 
ْ

بلهجة الطرُبلسي ومثله أدرجُت بما يخاطب جمهور الفيس بوك الليبي تعريفا بالعلم
»حوكي وحرايري.. حّماق وبصايري«

ملاذا جذبنا الحوكي باالسم، ألنه كادح، خيره في ذراعه »شغل وبس!« كتوم طول اليوم و«كلمتني وقّص«

نورالدين خليفة النمر

منصور رشيد الكيخيا شيخ قضايا االختفاء القسري:

)10( عذابات الضمير
تتكون  دفعتي  أن  ذكــرت  سابقة  حلقة  في 
بريطانيا  إلى  أوفدنا جميعا  عنصرا،   )20( من 
وزارة  بين  ما  الثمن  مدفوع  اتفاق  بحسب 
حينما  البريطانية  والحكومة  الليبية  الداخلية 
العمال  حزب  رئيس  ويلسون(  )هارولد  كان 
حينها  تولى  لقد  للحكومة.  رئيسا  البريطاني 
يترأسه  كان  الذي  الليبي  الدولة  أمن  جهاز 
تدريب  على  ــراف  اإلش على  ــس  إدري العقيد 
ومقاومة  المخابرات  أعمال  على  الدفعة  هذه 

التجسس.
لقد جرت العادة، في مثل هذه األجهزة، أن 
تكون العناصر مناصفة بين طرابلس وبنغازي، 
ولقد  الدفعة.  هذه  كانت  األساس  هذا  وعلى 
نلفت  ال  حتى  دفعات  على  لندن  إلى  وصلنا 
في  اإلنجليزية  اللغة  دروس  وتلقينا  النظر، 
مدرستي  مــدن.  عــدة  على  موزعة  ــدارس  م
وهو  سيركس(  أكسفورد  )من  بالقرب  كانت 
في  البريطانية.  بالعاصمة  تجاري  شارع  أكبر 
الذي  الغفار،  عبد  محمد  كان  المدرسة  هذه 
أصبح فيما بعد – آمر قاعدة الوطية الجوية–
رئيس  مكتب  مدير   – نعامة  سالم  ومحمد 
األمن الخارجي، ومحمد عمر البابا، الذي كلف 
القذافي  مؤسسة  إدارة  مجلس  برئاسة  الحقا 
الزادمه،  محمد  ومفتاح  الخيرية.  لألعمال 
مسعود  ومحمد  الزادمه،  السالم  عبد  شقيق 
ومحمد  قاريونس،  بجامعة  دكتور  المقصبي 
جعوده،  عمر  وعيسى  الورشفاني،  سلطان 
والذي  الملكي  العهد  في  الصحة  وزير  ابن 
المهدي  أعمال. ومحمد  فيما بعد رجل  أصبح 
بعد  من  أعمال  رجل  أصبحت  وقد  الفرجاني 
عبد  1989ومحمد  في  المسببة  استقالتي 
للمالية  اإلدارى  المدير  هويدي  رمضان  اهلل 
بجهاز النهرالصناعي العظيم، والزروق أبوزقيه 

بمؤسسة السلع التموينية.
معا  درسنا  التي  العناصر  فقط  حددت  لقد 
على  أول  المالزم  يرأسها  كان  والتي  اللغة، 
نعامة،  سالم  بمحمد  ارتبطت  ولقد  قنيبر. 
بصداقة  الغفار  عبد  محمد  طيار  وبالعقيد 
عميقة استمرت إلى ما بعد خروجي من الجهاز. 
وألن إقامتنا في لندن حيث المعيشة المرتفعة، 
صرنا أفقر مجموعات الدورة، وإن كنت أكثرهم 
انتهاء  بعد  حتى  نفترق  نكن  لم  ولذا  عــوزا، 
خارج  أقيم  أنني كنت  الرغم من  على  دروسنا 
لندن، أما هما فكانا يقيمان مع سيدة تدعى 
حيث  كنزجتون(  )ســاوث  في  نورمان(  )مسز 
ديتيكتف   ( العمالء  تدريب  مدرسة  توجد 
تريننج سكول( ومن هنا أصبحت عالقتي جيدة 
وحميمة بنعامة وعبد الغفار الذي أصبح برتبة 
عميد طيار وآمر قاعدة الوطية، وقائد أسراب 

طائرات الميج.
مصر  من  رجعت   1993 عــام  أواخــر  في 
فلقد  عمل،  زيــارة  في  طرابلس  إلى  وذهبت 
األحمر  )الزئبق  مــادة  يبيع  من  على  عثرت 

المشع(.
القذافي  فلقد كنت أعرف شيئا عن برنامج 

الذري، الذي كلف به العميد أحمد محمد الزوي، 
وأعرف شيئا عن مفاعل تاجورا الذري لألبحاث. 
ذهبت برفقة شقيقي صالح إلى العميد أحمد، 
كثيرا  ذلك  في  فشكك  األمر  عليه  وعرضتُ 
نظرا لخطورة الموضوع، وعدم الحصول عليه 
دول  تتوالها  المواد  هذه  فمثل  بسهولة، 
وليس أفرادا، عندها قررت الذهاب إلى نعامة 
ليعرض الموضوع نيابة عني على العقيد عبد 
وقتها،  القوي  القذافي  رجل  السنوسي  اهلل 
أكتب  أن  عليه  الموضوع  عرض  بعد  وأتفاجأ 
كلها  الحقائق  فيها  أكشف  تفصيلية  مذكرة 
عن مصادري وعن وأصل منشأ الزئبق األحمر 
المشع، ولما بلغني نعامة بذلك رفضت الكشف 
المذكرة،  كتابة  عن  وامتنعت  المصدر  عن 
لقد بررت  برمته!.  الموضوع  وغادرت متجاوزا 
رفضي أنني تاجر أعرض بضاعة أعرف قيمتها 
وثمنها، وبين البائع والشاري كلمة )يفتح اهلل( 
مع  التعامل  أصول  متاهة  في  الدخول  دون 
المخابرات، كنت أعرف أن عبد اهلل السنوسي 
بعد  روسيا  هو  السلعة  هذه  مصدر  أن  يعرف 
تفكيك االتحاد السوفيتي، ثم عرفت الحقا أن 
المصدر قد باع الكمية إلى باكستان، وقامت 
دولة عربية بدفع الثمن كهدية منها للمشروع 

الذري الباكستاني.
على مائدة عشاء خاصة بطرابلس، التي لم 
يحضرها محمد عبد الغفار، ألن نعامة تعمد أاّل 
يدعوه على غير العادة. ولكنني عرفت السبب 
العادة،  غير  ،على  التي  العشاء،  وجبة  بانتهاء 
لدرجة  الخمر  تناول  من  خاللها  نعامة  أكثر 
عن  ألمره،  يهتم  كصديق  وسألته  اإلفــراط. 

السبب؟.
أخبرني أنه أجرم في حق إنسان لم يسيء 
بشكل  ساهم  وأنــه  يعرفه،  يكن  ولم  إليه، 
وإحضاره  خطفه  عملية  في  ومركزي  كبير 
مطلوبا  كان  ألنه  ليبيا،  إلى  مصر  من  قسرا 
بشدة، ويتعين إحضاره إلى طرابلس، وإنهاء 
نظام  على  خطورته  بسبب  المُعارض،  دوره 
محاولته  في  تمثلت  خطورته  وأن  القذافي، 
من  تمكنا  التي  المعارضة،  فصائل  توحيد 
وبشكل  كثيرا  يؤنبه  ضميره  وأن  اختراقها، 

مخيف!.
متعمدا  باستغراب،  إليه  ونظرت  صمتُ 
الغباء، ومن دون أن أسأله عن الضحية، قال: 
عن  فسألته  الكيخيا!«  رشيد  منصور  »إنــه 
عالقته باألمر، فـاختصر الموضوع في كلمات. 
قال: »لقد رافقته من البيت اآلمن في القاهرة 
لقد  أضــاف  ثم  جــوا«،  ثم  برا  طرابلس  إلى 
في  تابعناه  الجهاز،  من  بفريق  مصر  وصلت 

القاهرة كظله، ال نفارقه إاّل عند النوم«.
متابعته  عند  تعرفوا  أنهم  أخبرني  لقد 
زاروه  والذين  المعارضة،  أعضاء  بعض  على 
هناك  يكن  لم  ولكن  جميعا،  وصورناهم 
إفساد  من  خشية  معهم،  للتعامل  مجال 
عملية االختطاف وهي األهم. وأكد أنه لم ير 
قال:  مثله.  الشخصي  أمنه  في  مهمال  إنسانا 

بأريحية..  يقابله  شخص  أي  مع  يتحدث  »إنه 
ومطاعمه..  الفندق،  مقاهي  في  العاملين  مع 
أن  أضاف  ثم   ».. وتواضع  ببساطة  يتحدث 
المعارضة  أعضاء  على  للتعرف  وسيلة  افضل 
في أي بلد، ما عليك إاّل أن تتبع حركة منصور 
الكيخياـ وهذا أمر سهل للغاية، وسوف تجدهم 
إاّل  أي ضابط مكلف  وما على  كافة..  يزورونه 
ثم  ويسجل..«.  ويصور  ويرصد  يجلس  أن 
أو  تعليمات  أية  يتلق  لم  بالتأكيد  أنه  وضح 
مؤكدا  نفسه.  تأمين  كيفية  في  تدريبات 
الليبي،  للنظام  بشدة  مطلوب  أنه  يعرف  أنه 
هناك  أن  أخبرني  لقد  مسبوقة.  غير  وبصورة 
عدة حاالت انتهك فيها األمن الليبي السيادة 
فخطفه  منها،  عدد  عن  وأخبرني  المصرية، 
تتعظ  لم  الليبي.  األمن  عن  جديدا  يكن  لم 
الوزراء  رئيس  اغتيال  محاولة  من  المعارضة 
أنها  رغم  التي  البكوش،  الحميد  عبد  األسبق 
فشلت، إاّل أنها مؤشر على نوايا األمن الليبي، 
اللواء  طائرة  اختطاف  محاول  من  تتعظ  ولم 
من  طريقها  في  وهي  الهوني  المنعم  عبد 
األمن  أفشلها  التي  وهي  روما،  إلى  القاهرة 
فتح  ومنها  عناصرها،  على  وقبضوا  اإليطالي، 
ملف االختطاف الليبي على مصرعيه، مع العلم 
أن هناك عمليات خطف من مصر تمت بنجاح، 
خطف  منها  الكيخيا،  منصور  اختطاف  قبل 
المعارضين عزات يوسف المقريف، وجاب اهلل 

مطر.
الدعوة  فيه  وجهت  الذي  األول  اليوم  منذ 
اجتماع  لحضور  مصر  لزيارة  الكيخيا  لمنصور 
المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في القاهرة، 
الالزمة،  ــراءات  اإلج واتخذت  اختطافه،  تقرر 
والرجوع  التنفيذ  إاّل  تنتظر  وال  الخطة  وأعدت 
باسم  له  سفر  جواز  إعــداد  تم  ليبيا.  إلى  به 
بنغازي،  من  المراسم  سيارة  وجهزت  مستعار 
وحددت أسماء السائقين والمرافقين والحراس 

الضروريين من أعضاء الجهاز.
العملية  برئاسة  »كلفت  نعامه:  واستطرد 
لحظة  من  تبدأ  مهمتي  وكانت  وتنفيذها، 
نصب  الذي  اآلمن  البيت  إلى  منصور  وصول 
ليبيا.  إليه من  قادم  لمقابلة مسئول  له كفخ 
اللحظة  أنه مختطف من  أدرك  أنه  والحقيقية 
العقيد  وقام  البشاري  إبراهيم  فيها  رأى  التي 
المراسم  سيارة  إلى  ونقل  بتخديره  )ع.س.( 
سيارات  ثــالث  ورافقتني  بجانبه،  وصعدت 
الحدود  وعبرنا  أمامي  الطريق  تفتح  مراسم 
السادسة  الساعة  حوالي  الليبية  المصرية 
أن  أدركــت  عندها  امساعد،  ودخلنا  صباحا، 
وجدنا  بنجاح.  تمت  قد  االختطاف  عملية 
بالحدود السيدين )ع.أ.ع ( ومعه )م.ب( ولقد 
عينا فيما بعد وزيرين!. أنت ال تتخيل معاناتي 
بسبب إحساسي أننى أجرمت في حق نفسي، 
وفي حق منصور، واألهم أنني أخطأت في حق 

الوطن.
عن  أعماقه  في  يبحث  وكأنه  قليال  أسهب 
وقال: »محظوظ  نحوي  ببصره  مال  ما،  شيء 

أن  دون  من  استقالتك،  بقبول  أخي  يا  أنت 
محمد  يا  تعرف  القذافي..  معمر  على  تعرض 
فيها  القرار  االستقاالت  هذه  مثل  قبول  أن 
التي  العصابة  ولكن  ســواه،  دون  للقذافي 
سيطرت على الجهاز رأت أن تقبلها من دون 
مطولة  وأنها  خصوصا  القذافي،  إلى  رفعها 
ومسببة. لقد واجهتهم بشجاعة مبرزا انحراف 
الجهاز عن أساس واجباته..« ثم صمت قليال، 
قبل أن يستطرد وكأنه يكلم نفسه: »أنا اآلن 
أمثل هذا االنحراف بامتياز..« ثم نظر في عيني 
مباشرة وقال: »لم أستطع أن أرفض المهمة.. 
لقد خفت، إن معرفة الكثير من أسرار الدولة 
بحكم موقعك تجعلك مشروع هدف لالغتيال.. 
وأنا أخفف عن نفسي بإخبارك عن جزء بسيط 
الكيخيا،  منصور  اختطاف  وهو  به  قمت  عما 

الذي أنكر النظام عالقته به.
لقد زارت السيدة بهاء العمري زوجة منصور 
السخية  الدموع  أمامها  ذرف  الذي  الكيخيا، 
وأنه سوف  يعتبر منصور صديقه،  أنه  مؤكدا 
يساعدها بالسبل كلها لمعرفة مصيره، ولقد 
استعرض أمامها صورا تجمعهما معا، بعضها 
حقيقي وبعضها مدبلج، وعرض عليها خدماته 
كأسه  يتجرع  أن  قبل  وطال صمته  المالية..« 
قال:  ثم  بانكسار  إلــىّ  ونظر  واحــدة  دفعة 
»أحس يا صديقي أنني غير آمن على حياتي، 
والوحدة  الخمر.  في  أغــرق  جعلني  ما  وهــذا 
تحاصرني..« ثم نظر مباشرة في عيني وقال: 
عمر  مدى  أعرف  ألنني  معك،  أتحدث  »إنني 
تعرفنا  منذ  وأمانتك  صدقك  وحجم  صداقتنا، 

على بعضنا البعض في لندن..«.
من  بالقرب  الخاصة،  شقته  من  خرجت 
تسلطت  بأسئلة  مهموما  عاشور،  بن  شارع 
النظام شريفة  تكون خصومة  ال  لماذا  علىّ: 
الدولة  إمكانيات  تسخير  لماذا  الــصــراع؟. 
كل  لماذا  القذافي؟.  نظام  معارضي  لمطاردة 
هذا اإلجرام في حق الذين يختلفون مع النظام 
في الرأي والرؤية؟. لماذا ال يفهمون أنهم أتوا 
الشعب  من  دعوة  دون  الدبابات  ظهور  على 
ليحكموه، وأن المنطق يقول أنهم سيغادرون 
بالطريقة نفسها، وقد ال يكونون عندها أحياء.

كما تدين تدان، انطباعات عدة تركها في 
كان  نعامة.  سالم  محمد  المرحوم  أعماقي 
أبرزها لماذا ال أجمع المادة والعناصر واألحداث 
وأعد منها كتابا عن اختطاف منصور الكيخيا؟. 
األولية،  مسودته  في  الكتاب  أعــددت  وفعال 
عبد  العميد  المرحوم  إلــى  عنها  وتحدثت 
لي  وأرجعها  له،  وأعطيته  الشائبي،  الرحمن 
بعد يومين في فندق الودان، ثم طلبها مني 
أخي وصديقي على محمود الغرياني وأعطيتها 
له، وقرأها، أيضا، صديقي وأخي الدكتور محمد 
حسن البرغثي، سفيرنا في األردن، وجميعهم 
الكتابة ولكن من  المضي في  شجعوني على 
ستكون  انها  رأيت  ولكنني  أسماء،  ذكر  دون 
مشوهة ومملة، وأخيرا نصحوني باللجوء إلى 

الرمز من دون ذكر أسماء صراحة.

في أواخر عام 1993 رجعت من مصر وذهبت إلى طرابلس في زيارة عمل، فلقد 
عثرت على من يبيع مادة )الزئبق األحمر املشع(

منذ اليوم األول الذي وجهت فيه الدعوة ملنصور الكيخيا لزيارة مصر لحضور 
اجتماع املنظمة العربية لحقوق اإلنسان في القاهرة، تقرر اختطافه

حافظت منذ مدة على عدم الخوض في الشأن العام، وذلك لقناعتي بأن المستنقع أقذر من 
أن يخرج منه اإلنسان نظيف اليدين، لكن كرنفال اإلصالح االقتصادي الذي يعم األجواء هذه 

األيام »شي ينطق الساس«.
حزمة  على  اقتصادية«  »إصالحات  مصطلح  يطلق  نظري–أن  وجهة  المعيب–من  من  إنه 
لعدة  وذلك  الوطني،  الوفاق  وحكومة  المركزي  ليبيا  مصرف  أروقة  من  المتسربة  اإلجراءات 

أسباب، أهمها:
تبذير  ووقف  الفساد  لمكافحة  حازمة  بإجراءات  تقترن  ال  اقتصادية  إصالحات  أية  إن   -  1

المسؤولين الحكوميين هي عبارة عن نقل اللقمة من فم الجياع إلى بطون الفاسدين.
الخاص دون  المواطنين والقطاع  المنطقي فرض رسوم جمركية وضريبية على  فمن غير 
مالزمته بتطبيق ممارسات الشفافية ومكافحة الفساد والمفسدين ومنع الهدر غير المبرَّر في 
زيادة  أو  الخاصة،  الطائرات  وتأجير  الفارهة  والمكاتب  السيارات  في شراء  العام، سواء  المال 
فاتورة المرتبات الحكومية عبر تعيين عشرات اآلالف ليضافوا إلى كومة 1.85 مليون موظف 

المسجلين بالكادر الوظيفي للدولة الليبية ومشتقاتها.
2 - إن اإلصالح االقتصادي الحقيقي ال يكون بمجرد فرض التقشف على الشعب، بل بتنفيذ 
إلى  ودفعه  االقتصاد  لتنويع  أمامه  العنان  وتطلق  الخاص  القطاع  تحفز  شاملة  وطنية  خطة 
على مصراعيه  الباب  وفتح  للدولة  التابعة  الشركات  اإلجراءات تشمل خصخصة  األمام. هذه 
إلى  باإلضافة  وغيرها،  والخدمات  واالتصاالت  البنوك  قطاعات  في  الخاص  القطاع  أمام 
فيهما  ليبيا  تقبع  اللذين  األعمال  أداء  وسهولة  الشفافية  مؤشرات  في  ليبيا  ترتيب  تحسين 
في ذيل القائمة، وتخفيف البيروقراطية عبر إقرار قانون المعامالت اإللكترونية واالنطالق في 
استراتيجية التحول الرقمي لكافة أجهزة الدولة، وخفض فاتورة التوظيف الحكومي، وخفض 

)أو إلغاء( الدعم وغيرها.
3 - إن أية إصالحات اقتصادية حقيقية تقوم على عدة أدوات أهمها، أدوات السياسة النقدية 
االقتصادية  التنمية  أهداف  لتحقيق  المركزي  المصرف  يستخدمها  أن  المفترض  من  التي 
والسيطرة على معدالت التضخم بالتحكم في المعروض النقدي سواء كانت السياسة النقدية 
توسعية أو انكماشية. لذا وجب قبل أي حديث عن إصالحات اقتصادية حقيقية إلغاء القانون 
رقم 1 لسنة 2013، الخاص بمنع الفائدة في المعامالت المصرفية، وهو القانون الذي ضربَ 
»عقب أخيل« في البنيان االقتصادي الليبي بحرمان المصرف المركزي من أهم أدوات التحكم 
في قيمة العملة المحلية، وحول القطاع المصرفي إلى قطاع طفيلي ينتقص قيمة من االقتصاد 
بدل أن يكون عجلة دافعة إلضافة قيمة إلى هذا االقتصاد. أن إي خطة لإلصالح االقتصادي 
يجب أن تشمل إلغاء هذا القانون ليكون لها أي أمل في تحقيق هدفها المرجو، على األقل إلى 

حين إيجاد نص بديل يقوم بصياغته ذوو االختصاص هذه المرة.
شخصيًّا أرى أن كل ما يتم تداوله اليوم ال يتعدى تعدياًل في السياسات المالية للحكومة، 
ممزوجًا بمحاولة يائسة لتغيير سعر الصرف، وهو أمر لن يؤدي بالضرورة للوصول إلى الكأس 
المقدسة )اإلصالح االقتصادي( التي تعالج المشاكل الجذرية التي تعانيها ليبيا منذ اكتشاف 

النفط.
وبالطبع فإن إنهاء االنقسام السياسي وحالة االحتراب الداخلي وتوحيد المصرف المركزي 

تظل أولويات بديهية لن يقوم إصالح إال عبرها.

محمد المهدي الفرجاني
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)تصوري باهلل ياحبيبتي الخرطوم
ياخيمة من الهوى والشعر والنجوم

لو أقبل الجنون
تصوري باهلل ما يكون(

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

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  في  دامية  محاولة  جرت 
الصخيرات الليبيون جيدا فيما بعد، حين كان الملك 
صديقه  وكان  ميالده  بعيد  يحتفل  الثاني  الحسن 
الوهاب  وعبد  األطرش  وفريد  حافظ  الحليم  عبد 
الدوكالي يغنون له فرحة بعيده. من قبل الجنرال 
ورهط  الجيش  قيادات  ومعه مجموعة من  مدبوح 
على  للقضاء  العسكرية  المدارس  إحدى  طلبة  من 
تنجح  ولم  بالمغرب،  القدم  في  الموغلة  الملكية 
التسرع  في  كعادته  السبق  القذافي  وأخذ  أيضا 
هواري  عليه  وقطع  بالفشل  انتهى  الذي  والتأييد 
قوات  أي  اللعبة بمنع عبور  االستمرار في  بومدين 

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

من أولئك ومن بعدهم أحد!.

»الناتو العربي« والصراع األميركي - اإليراني

 املؤكد أن املنطقة مقبلة على صيف سياسي 
ساخن، وأغلب التوقعات تشير إلى أن ترامب، لن يغلق 

ملف إيران قبل أن يحقق االستراتيجية األميركية تجاهها

عمر أبو القاسم الككلي

حمدي الحسيني

يتم في اآلوانة األخيرة تداول أخبار عن »رابطة األدباء والكتاب الليبيين« ونشاطات »رئيسها« د. خليفة 
حواس، ومن المهم هنا إيراد سرد سريع لتاريخ »رابطة األدباء والكتاب الليبيين« وموقع د. خليفة حواس 

في هذا التاريخ.
تأسس اتحاد األدباء والكتاب الليبيين سنة 1976. وهي الفترة التي تأسست فيها كثير من االتحادات 
س«حركة اللجان الثورية« منتصف سنة 1977 أخذ بعض قادتها  المماثلة في الدول العربية، وبعد تأسُّ
يشنون هجمات عبر وسيلتهم اإلعالمية حينها صحيفة »الطالب« على بعض الكتاب، وعلى االتحاد واقترح 
أحمد إبراهيم منصور، قيادي اللجان الثورية الشهير والذي كان طالبا جامعيا حينها، في مقال له تسمية 

نادي أو منتدى األدباء والكتاب، بدل االتحاد.
االتحاد، عملية هذه  الثورية بشن هجمة نوعية على  اللجان  1978 قامت بعض قيادات  نهاية سنة 
المرة وليست إعالمية، من خالل اعتقال مجموعة من األدباء الشباب أعضاء االتحاد وتلفيق تهمة سياسية 
لهم، هي إنشاؤهم حزبا شيوعيا. لقد تم قضم االتحاد على هذا المستوى، مستوى األدباء الشباب، على 
أساس أنهم غير معروفين ولن يشكل اعتقالهم مشكلة، بخالف لو تم اعتقال الكتاب األكبر المعروفين 
حرمان  كان  العملية  هذه  من  الهدف  أن  ويبدو  المماثلة(.  االتحادات  لدى  )أقله  العربي  المستوى  على 
االتحاد من أصوات جديدة شابة تبدو غير قابلة للترويض ومنافسة لمثقفي اللجان الثورية، الذين كانوا 

شبابا هم أيضا، وإخافة األجيال األقدم من األدباء والكتاب وتضييق مجال حركة االتحاد.
الخطوة الثانية كانت هجوما علنيا، ومباشرا على االتحاد في حد ذاته، وليس على أطرافه. وتمت سنة 
اجتياح  في  الهجوم  هذا  تمثل  الثوري«.  األدب  »أسبوع  تحت مسمى  االتحاد  أقامه  نشاط  1979 خالل 
الحماسية  الهتافات  النشاط وتشويشها على سير األعمال من خالل  الثورية لقاعة  اللجان  جماعات من 
المهددة والتنديد باألدباء والكتاب باعتبارهم رجعيين. ثم حضر الرائد عبد السالم جلود وألقى كلمة في 
منتهى السوء. بعدها حضر معمر القذافي وحاول بطريقته أن يكون ألين من جلود )كان يهمه أن يظهر 

جلود بمظهر غوغائي(.
بعد ذلك بدأ العمل المنظم إلفراغ اتحاد األدباء والكتاب الليبيين من محتواه األدبي والثقافي ومحاولة 
إغراق أعضائه من األدباء والكتاب في مساحة واسعة من المجاالت األخرى وأعداد كبيرة من المنضوين 
ضمن هذه المجاالت من خالل ما سمي بـ »رابطة األدباء والكتاب والفنانين«، كما ُألزمت الرابطة بأن 
تقبل في عضويتها طلبة الثانوية الذين يفوزون في المسابقات األدبية المدرسية. وواضح، من كل ذلك، 
خالل  من  تميزهم  وطمس  المحتملة،  فعاليتهم  وتخفيف  والكتاب،  األدباء  تجمع  كسر  كان  الهدف  أن 

تذويبهم في وسط أوسع يتسم بعدم التجانس.
الصبح«  »أصبح  بـ  يعرف شعبيا  بات  ما  في  المعتقلين  والكتاب  األدباء  عن  أفرج   ،1988 بداية سنة 
التي  )المأخوذة من أغنية المطرب السوداني محمد وردي: أصبح الصبح فال السجن وال السجان باقي، 
استشهد بها معمر القذافي في خطاب اإلفراج( عاد معظم هؤالء األدباء والكتاب إلى النشاط عبر الرابطة 
ووصل أكثر من واحد منهم إلى عضوية األمانة العامة للرابطة. األمر الذي أزعج قيادات اللجان الثورية 
تجاوزها  قد  التهم  وتلفيق  االعتقال  مسألة  أن  بما  »سلميا«  الرابطة  البتالع  الخطط  يرسمون  فأخذوا 
الزمن. استهدفت الخطة الجديدة »ابتالع« الرابطة عن طريق تسريب أعداد كبيرة من المحسوبين على 
النظام وعناصر اللجان الثورية، وبالذات من أساتذة الجامعات من حملة الماجستير والدكتوراه، بغرض 
الوصول، عن طريق آليات التصعيد المتبعة، إلى أمانة الرابطة والتحكم، من ثم، في توجهاتها داخليا 
وفق الشرعية القائمة. على سبيل المثال قدم طلب لعضوية الرابطة من قبل العميد سليمان محمود، 
إلى جانب بضع عشرات من الطلبات األخرى من ضمنها طلب للدكتور المهدي مبيرش وطلب من موسى 
األشخم. وقد التقيت موسى األشخم بعد احتالل الرابطة وذكرت له ذلك فأكد لي أنه لم يقم بكتابة أي 

طلب، األمر الذي يدل على أن كتابة الطلبات تمت في غرفة عمليات وبدون علم البعض.
في نفس الفترة تقريبا، أي سنة 2002، شُكلت لجنة من قبل مؤتمر الشعب العام للنظر في أوضاع 
الرابطة برئاسة مفتاح بوكر وعضوية كل من: د. علي فهمي خشيم، أمين الرابطة. د. علي المنتصر فرفر. 
د. المهدي امبيرش. د. سليمان الغويل. د. عبد اهلل عثمان. ومن أبرز توصياتها في محضر اجتماعها 
األول توزيع نماذج طلبات العضوية على أساتذة الجامعات. وقد قمت، بصفتي عضوا في أمانة الرابطة 
أمين  إلى  مذكرة  بكتابة  المحضر،  على  اطالعي  بعد  حينها،  والعضوية  المكاتب  شؤون  لمكتب  وأمينا 
اللجنة  إنشاء  قرار  أن  إلى  الخصوص،  القرار ومنبها، على وجه  اللجنة، معترضا على هذا  الرابطة، عضو 
ينص على أن ترفع توصياتها إلى أمانة مؤتمر الشعب العام، ال أن تصدر قرارات تغير في بنية الرابطة 
وتحل فيها محل مؤتمرها العام واللجان المنبثقة عنه وأمانتها. وقد شكرني د. خشيم على كتابة هذه 

المذكرة ووعد بالحيلولة دون ذلك. ولسبب ما لم تعد اللجنة إلى االنعقاد مرة أخرى ولم تتابع األمر.
سنة 2004 صدر قرار ما أسميه »احتالل الرابطة« من قبل »مؤتمر الشعب العام«. كان القرار يقضي 
من  السابقين  الرأي  سجناء  الستبعاد  مفصلة  للعضوية  جديدة  شروط  ووضع  الرابطة«  بناء  »إعادة  بـ 
عضويتها، من ضمنها إحضار شهادة الخلو من السوابق. ورغم أن عددا من القضايا السياسية لم تكن 
مسجلة كسوابق إال أن استحداث شروط جديدة للعضوية يعد مخالفة قانونية من جانب، وامتهانا لألدباء 
والكتاب من جانب آخر. وال بد أنه لم تكن في حسبان النظام وراسمي خطة االستيالء الوقفة المشرفة 
والمعاندة التي وقفها جمهور األدباء والكتاب بمقاطعتهم الرابطة في وضعها الجديد، فبقيت رابطة دون 
الموقف وإزالة  المحاوالت، من هنا وهنك، للملمة  ارتباط. ورغم بعض  مرتبطين، وبالتالي رابطة دون 

اإلحراج، ظل الوضع على ما هو عليه. أي رابطة ميتة سريريا.
ب خليفة حواص )لم يكن دكتورا حينها( أمينا للرابطة الميتة سريريا. ود.  في إطار هذا االحتالل نُصِّ
الرأي  لحرية  يعنيه ذلك من معاداة  بما  الثورية«  اللجان  الفاشي في »حركة  الجناح  إلى  ينتمي  حواص 

والفكر ومعاداة الكتاب والمثقفين ذوي الرأي المستقل.
لذا، أحب أن أشدد هنا على أن د. حواص يترأس رابطة وهمية ال وجود لها في الواقع، وبالتالي فهو 
الليبيين.  2004 وحتى اآلن، أي جسم نقابي شرعي يضم األدباء والكتاب  رئيس وهمي. ال يوجد، منذ 
وعليه فإن تعامل أي كاتب وأية جهة، رسمية أو مدنية، مع هذه الرابطة الوهمية، ومع د. حواص بصفته 

المعلنة، يعد تعامال باطال ومعاديا للحركة األدبية الوطنية الليبية.

بعد نجاح الرئيس األميركي دونالد ترامب، في ترويض المارد الكوري الشمالي، ونزع الفتيل من 
ترسانتها النووية التي كانت شبحًا مزعجًا ليس للواليات المتحدة وحدها، بل لجارتها الجنوبية 
ولليابان أيضًا، يبدو أن الدور جاء على إيران، التي يسعى ترامب بكل السبل لتكرار سيناريو كوريا 

الشمالية معها، عبر التلويح بالعصا تارة وبالجزرة تارة أخرى.
فقد فاجأنا ترامب وفاجأ اإليرانيين أنفسهم، باستعداده لعقد قمة مع الزعيم الروحي اإليراني 
علي خامنئي على غرار تلك القمة التي جمعته من قبل مع الزعيم الكوري الشمالي الشاب كيم 

جونغ أون في سنغافورة يونيو الماضي.
لكن إعالن ترامب المثير جاء عقب عدة إجراءات اتخذتها إدارته تجاه الجمهورية اإلسالمية، 
المالية  القطاعات  على  تركز  التي  االقتصادية  العقوبات  من  األولى  الحزمة  تطبيق  بدء  أولها 
والبدء في  المندب،  المالحة في مضيقي هرمز وباب  بتأمين  االلتزام  والتجارية والصناعية، ثم 
على  روسيا  مع  واالتفاق  النظام،  على  للتمرد  الداخل  في  اإليرانية  للمعارضة  تحفيزية  إجراءات 

إخراج إيران من سورية تدريجيًّا، وإبعاد قواتها مئة كيلو متر عن الحدود مع إسرائيل!
ال شك أن الجمهورية اإلسالمية تواجه مأزًقا حقيقيًّا اآلن، فال هي قادرة على مواجهة العقوبات 
الجديدة، وال السيطرة على موجات الغضب الشعبي المتصاعد في الداخل التي من المتوقع أن 

تزداد حدتها أكثر وأكثر تحت وطأة العقوبات األخيرة.
العقوبات  على  طبيعيًّا  ا  ردًّ العربي،  الخليج  في  اإليرانية  الحربية  المناورات  جاءت  بالطبع 

األميركية، فهل يصل األمر إلى حد المواجهة العسكرية المباشرة بينهما؟
لكن  المباشر،  الصدام  تفادي  على  الجانبين حريصان  فإن  السابقة،  والخبرات  للتجارب  وفًقا 
التحرك  أغلب  وبوصلة  األسمى،  األميركي  الهدف  وتأمينها  حمايتها  تعد  التي  أبيب  تل  هناك 
السياسي األميركي في الشرق األوسط، لذلك ربما تكون تل أبيب نقطة الضعف التي ربما تنفذ 
منها طهران في المرحلة المقبلة، كما أن اإلسرائيليين يمكن أن يستغلوا الضغوط المفروضة 

على إيران ويوجهوا إليها ضربة خاطفة نيابة عن الحليف األميركي.
بالعقوبات  التلويح  عند  يتوقف  لن  طهران  على  األميركي  الحصار  فإن  األحــوال،  كل  في 
االقتصادية والتهديد اإلسرائيلي، لكنه سينتقل إلى مرحلة جديدة تتعلق بالجانب العربي، حيث 
تسعى واشنطن إلعادة إحياء فكرة »الناتو العربي« التي يسوق لها ترامب حاليًّا، على أمل أن 
تكتمل حلقات الخناق األميركي للمد اإليراني، خاصة في ظل حماس خليجي تقوده السعودية 
لتقليم أظافر الجمهورية اإلسالمية بعد أن وصل التحدي بين الجانبين مداه، عقب بزوغ نجم 

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يستعد لتسلم السلطة خلًفا لوالده.
من سوء حظ اإليرانيين أن األزمة األخيرة مع »الشيطان األكبر«، جاءت في ظل وجود فالديمير 
بوتين على رأس السلطة في موسكو وهو الذي تربطه عالقات، »غامضة« بترامب، فال يخفى 
على المراقبين أن الرئيس األميركي أسد على العالم أجمع، بينما يتحول إلى نعامة أمام الرئيس 
الروسي بوتين، لدرجة ضاعفت من شكوك المحللين األميركيين في حقيقة التدخل الروسي في 
االنتخابات األميركية األخيرة التي أوصلت ترامب إلى سدة الحكم في البيت األبيض، ناهيك عن 

أحاديث العالقات والصفقات السرية التي ال تنتهي بين زعيمي أكبر دولتين في العالم.
المؤكد أن المنطقة مقبلة على صيف سياسي ساخن، وأغلب التوقعات تشير إلى أن ترامب 
وضع إيران في بؤرة اهتمامه، ولن يغلق ملفها قبل أن يحقق االستراتيجية األميركية تجاهها، 
التي تقوم على أساس حرمانها من حلم امتالك سالح نووي لتقف تل أبيب منفردة وحدها بسالح 
الردع الحاسم في المنطقة، وفتح الباب أمام التعاون الخليجي - اإلسرائيلي، حتى قبل أن يرمي 

بحصوات السالم المزعوم في عيون العرب.
واشنطن  بين  القائمة  المعركة  وراء  من  العرب  يجنيها  التي  الفائدة  ما  المطروح:  السؤال 
العربية األساسية في  القوى  تراجع نفوذ  أن  وإدارته يدركون جيدًا  ترامب  أن  وطهران، خاصة 
المنطقة، فتح الباب على مصرعيه أمام الطموح اإليراني؟! وإذا بقي حال العرب على ما هم عليه 
اآلن، فإن إسرائيل هي المرشحة لملء الفراغ الذي تشغله إيران في عدد من الدول العربية حاليًّا 

وهذا هو الخطر األعظم!.

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

رئيس وهمي لرابطة وهمية

مراء،  بال  تضيق  الحل  سُبل  أن  اليوم  قناعتي 
التبشير  يجوز  ال  وعليه  بعد،  مُغلقة  ليست  لكنها 

باليأس بل بالعجلة.
أمين معلوف

المصلحة النفوذ هو 
السفن  تُبحر  كما  األجــواء  في  الطائرات  تطوف 
قرب الشواطئ دون إذن وال رادع، هذا يحدث منذ 
عقود، بل إن الطائرات تُقنبل األراضي حيث تشاء 
البالد  طائرات  أسقطت  والسفن  المنازل،  وتهدم 

حين قدرت أنها تستهدفها.
رجال ونساء دبلوماسيون وغيرهم ال يعلم أحد 
يشاؤون  ولِما  شاؤوا  حيثما  يسرحون  مهمتهم 
حادث  في  يُقتل  السفير  أن  حتى  سنوات،  منذ 
غامض في مدينة ليس له فيها مقر، أما مسئولو 
أو درس  أقام  أو  يحمل جنسية  فمنهم من  البالد 
األمريكية  المتحدة  الواليات  في  عدة  لسنوات 
من  ليست  الليبية  المسألة  أن  كثيرا  يقال  التي 

أولوياتها.
النخاع  الليبية حتى  المسألة  أمريكا ضالعة في 

لذلك،  المخالفة  واالدعــاءات  التخرصات  كل  رغم 
الحالية  أو  السابقة  إدارتها  في  ذلك  تم  ســواء 
وما  ترى  ما  مقنبلة  الليبية  األجواء  استباحت  التي 
وموظفي  سفرائها  خالل  ومن  تريد،  ما  أو  ترغب 
الذين يصغون حديثهم مع المسئولين  سفاراتها 
الليبيين في صيغة األمر أو ما شابه في االقتصاد 
ما  لزوم  من  أنه  يعتقدون  وما  والهجرة  الليبي 

يلزم.
أمريكا تعرف  أن  هذه حقيقة ال يغطيها غربال 
حيث  في  شريك  أنها  أو  ليبيا  في  يحدث  ما  جيدا 
شاءت، وأيضا فإن الكثير من المسئولين الحالين 
أو ما شُبه لهم يعرفون أمريكا، ومنهم  شرعيين 
المسألة  في  خاصة  األمريكي  الشأن  في  الضليع 

الليبية.
وُأرجح أن للواليات المتحدة قوات على األراضي 
الليبية، كما لها في تونس ومالي وحتى الجزائر، 
الحوادُث  تُظهرها  لكن  عنها  معلن  غير  قوات 
أن  وأعتقد  الهوليودية!،  الصبغة  ذات  المتفرقة 
عند  الليبية  بالمسألة  ارتبط  المتوسط  البحر 

عام  منذ  المسلحة  المدنية/  األمريكية  اإلدارة 
األمريكية  الليبية  األربع  السنوات  وحرب  1805م 
األمريكية  البحرية  القوات  أنشأت  أثرها  التي على 
2005م  فيلما عام  أنتجت هوليود  المسلحة، وقد 

يحتفي بالذكرى المئوية الثانية لهذه الحرب.
مجال  أي  تترك  ال  األعــظــم  الــدولــة  أمريكا 
تُعيد  الحالية  والتخمينات،واإلدارة  للصدف 
تموضع الدور األمريكي ضمن أولويات أمريكا أوال 
قيمته  مكان  كل  في  أمريكا  هذا  وضمن  وأخيرا، 
اإلستراتجية في إدارة ترامب النفوذ هو المصلحة.

التناطح! حلبة 
التي  القوة  يعني  النفوذ  أن  الكثيرون  يعرف 
النفوذ  وجدل  للمصلحة،  الحماية  توفر  بدورها 
والمصلحة يبان بشكل خاص في استعرض القوى 
التي ال تحمى الحدود المرسومة إال خالل الحدود 
في  أمريكا  نفوذ  يجيء  هذا  ومن  االفتراضية، 
ليبيا الذي ساهم بشكل مسكوت عنه في تحويل 
األوروبية،خاصة  التيوس  لتناطح  حلبة  إلى  ليبيا 
إيطاليا  المتوسطتين:  الالتينيتين  الدولتين  بين 

أي  من  الحلبة  سيُخلي  تناطحهما  اللتين  وفرنسا 
الخصوص  في  سأذكر  األمريكي،  للنفوذ  منازع 
األوربية  للدول  التهم  كال  من  أوباما  بتصريحات 
أوضاع  سوء  سبب  بأنها  فرنسا  رأسها  على  التي 
لحماية  الحلفاء  دول  تدخل  عقب  وذلــك  ليبيا، 

المدنيين الليبيين بقرار مجلس األمن 1973.
بالمسألة  مهتمة  غير  أمريكا  يظهر  مما  وهذا 
الليبية، ويخفي عن النظرة العجولة أن أمريكا كما 
األفغانية،  العراقية  التجربة  من  استفادت  يبدو 
وخصومها  لحلفائها  المعطيات  كل  توفر  فباتت 
للتناطح على النفوذ كي تحصد النتائج، وذا ظاهر 
فيهما  تخوض  ما  وأوكرانيا  سوريا  في  فج  بشكل 
وخللها  عادتها  غير  على  سياسية  حربا  أمريكا 
ألجل  أنها  كما  مسلحة،  حرب  كدولة  البنيوي 
للضغط  مثال  روسيا  الخصم  إلى  تجمح  نفوذها 

على الحلفاء!.
ليبيا في خارطة طريق هذه السياسية الترامبية 
-كما ريغن وحرب النجوم- من ضمن حلبة إرهاق 
ويُساهم  هين.  حصاد  ألجل  الخصم  قبل  الحليف 
ترويج شعار ترامب أمريكا أوال في سيطرة الوهم 
وبالتالي  العالم،  شرطي  تعد  لم  أمريكا  بــأن 
سيتقلص النفوذ األمريكي، النفوذ الذي في إدارة 

اليمين األمريكي مسألة وجود.
وزير الخارجية بومبيو، من لعب دورا كبيرا في 
في  األمريكية  القنصلية  على  الهجوم  تحقيقات 
الليبيين  إلى  رسالته  يرسل  2012م،  عام  بنغازي 
لقرنين  الناجح  األمريكي  النموذج  أن  محتواها: 
للمسألة  طريق  خريطة  خير  الزمان  من  ونصف 
وزير  من  مفصال  تقريرا  يتلقى  وهــو  الليبية، 
عن  الجهيناوي  خميس  المحامي  تونس  خارجية 

حال هذه المسألة.
في التأني الندامة

طرق  -مثلما  ساخنة  الليبية  المسألة  ــرْقُ  ط
والمسألة  الطاولة  على  وهي  إذ  يُلينها،  الحديد- 
فإن  الواقع  األمر  حل  إلى  تجنح  بدأت  السورية 
مسألة  كما  ليبيا  سيجعل  ليبيا  في  حل  الال  الحل 
باردة قابلة للتأجيل، والمراقب يالحظ أن التناطح 
تلخص  الفرنسي(  )اإليطالي  الغالي  الروماني 
اليزابيتا  اإليطالية  الدفاع  وزيرة  عند  التأجيل  في 
زارت  التي  ملكنا(،  )ليبيا  تصريح  صاحبة  ترينتا 
الفرنسي  الخارجية  وزير  زيارة  بعيد  عجولة  ليبيا 
الليبية،  باريس  لــقــاءات  صائغ  لــودريــان  ليف 
لالتفاق  مماثل  أوزو(  )اتفاق  في  أيضا  ويتلخص 
الكبرى  الحرب  قبل  ما  أسه  وضع  الذي  السابق 

الثانية ولم ينفذ.
أما األطراف الليبية القوية على األرض العارفة 
حلحلة  انتظار  في  تبدو  فإنها  األمريكي  بالدور 
لهذا الدور، مُدركة أن التناطح األوروبي مفعولهُ 
من  األوربي  االتحاد  يعانيه  ما  ناحية  من  سلبي 
خلخلة، ومن ناحية أخرى إيجابي في هذه الحلحلة.
أن  بجالء  توضح  المجمل  في  التفاصيل  وهذه 

المسألة الليبية مسألٌة أمريكية أيضا.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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 نهاية سنة 1978 قامت بعض قيادات اللجان 
الثورية بشن هجمة نوعية على االتحاد

املسألة الليبية مسألة أميركية أيضا!

أمريكا ضالعة في املسألة الليبية حتى النخاع رغم كل التخرصات واالدعاءات املخالفة لذلك

 ُأرجح أن للواليات املتحدة قوات على األراضي الليبية، كما لها في تونس ومالي وحتى الجزائر

كانت مصر وسوريا وليبيا أعلنت قيام اتحاد بينها وقعه القذافي والسادات واألسد 
في قصر الضيافة ببنغازى في أبريل 1971

واختلط الدم بالنيل وصار أحمر اللون وليس أزرق أو أبيض فقط. اعتقاالت بالجملة 
وإعدامات طالت أغلب املشاركني ومحاكم ميدانية في معسكر الشجرة

أحمد الفيتوري

سالم الكبتى

النيل األحمر جدا!
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 رسائل خليفة الفاخري ١٥/١
-1 " نحن نثق فيك كثيرا يا دكتور "

فقدنا الكثير من رسائل خليفة الفاخري إلى أصدقائه، خصوصا 
رسائله إلى صادق النيهوم، التي تعد في معظمها هي ردود على 
رسائل الفاخري، لم أجد منها شيئا فيما تركه من أوراق. أخبرني 
ذات يوم أنه في الغالب يكتب الرسالة أكثر من مرة إلى أن يراها 
متكاملة وفق ما يريده. وكان بحوزته مسودات لعدد من رسائله 
هذه  من  بعض  وبها  حقيبته  ما  يوما  فقد  ولكنه  النيهوم،  إلى 

المسودات، ناهيك عن أصول هذه رسائل النيهوم.
السيدة زوجته جمعت أوراقه كلها يوم إعالن وفاته وخشيت أن 
تضيع، وسلمتها لي، أغلبها وثق في كتاب سيرته "منابت الريح" 
وكتاب " قطعان الكلمات المضيئة" ولكن هناك رسائل لم تنشر 
بعضها لخصوصيته، وآخر به الكثير من النقد للنظام خصوصا تلك 
أتناول  سوف  القزيري.  محمد  المعارض  وبين  بينه  تبودلت  التي 
إن  ثم  أسلوبها، وكذلك طرافتها،  لبالغتها وجمال  الرسائل  هذه 
ملح   " قبل  من  كتبتُ  كما  هي  األصدقاء،  بين  الدافئة  الرسائل 
الحياة ". هذه رسالة كتبها ألخيه الدكتور مصطفى الفاخري بتاريخ 

11/11/ 1969 عندما كان طالبا بجامعة القاهرة :
" أخي مصطفى

دعني أعانقك اآلن..
فليس ثمة ما أتمنى أن أفعله غير ذلك .. إنني أود أن أضع يدى 
على كتفك، وأهزه قليال وأسالك عن حالك كالمعتاد.. وأبلغك سالم 
كل العائلة، ثم أتطلع بنصف عين إلى الجنيه المستلقي فوق أحد 
كتبك، وأشرع في مدحك على الفور. إن لساني يظل يلغو عندئذ 
بكلمات )الشكيرة( الفخمة دون 
وعي ، ويهتز، وينتفض ، ويقفز 
بحماقة مثل ذيل " إبي بريص" 

مقطوع!!.
البكاء  يخنقك  يكاد  وفيما 
تنتفخ  أن  بعد  حالي،  لرقة 
المديح،  تأثير  من  أوداجك 
الجنيه  تعطيني  أن  وتهمُ 
علينا)  يدخل  عندئذ  اليتيم، 
حتى  يراني  إن  وما  فتحي( 
بركانية  بضحكة  يقذفني 
أجله  من  جئت  ما  تنسيني 

-أعني الجنيه - !!
ويقعد ) فتحي( معنا - قعّدْ أرساه – ويشرع في حبك المؤامرات 
شيئا  يجيد  ال  إنه  الشيطان؛  مثل  التلفون  طريق  عن  لألصدقاء 
غير المؤامرات، والضحك على الذقون مثل شيطان حقيقي، فيما 
يتوسل األصدقاء التعساء إلى اهلل في أن يعجل بوضعه في جهنم!

لكنني أقول أحيانا إن فتحي ال يستحق ذلك، أعني ال يجب أن 
يرميه اهلل، أو سوء حظه في جهنم، وبدال من هذا فإنني أود أن 
أضعه في الجنة .. إنني أود صادقا أن يبعده اهلل عن جهنم ألنني 
الكفار  عنى  ماذا سيقول  !! تصور  أحد هناك  أن يضايقني  أريد  ال 
أصدقائي  أحد  يجدون  حين   .. اتزان  في  المحترقون  المهذبون 
يضحك بهذا الشكل عبر لهيب جهنم؟ ماذا سيقولون عني ... آه 

؟ . فضيحة أليس كذلك؟
وعلى أية حال، فإننا سنجلس لديك جميعا، وسأحاول أن أتناسى 
بالحكايات،  الممتلئ  قلبي  جراب  لكما  أفتح  ثم  الحبيب،  الجنيه 
وأغمض عيني قليال، ثم أحكي لكما عن كل األصدقاء اللطيفين، 
 ... الصياعه(   ( وأيام  الدراسة،  وأيام  والرحالت،  الجيدة،  واألماكن 
بجنيه  اإلسكندر  يا سيدي  أملك جرابا مذهال، فهل تشتريه  إنني 

واحد ال غير؟ تقول إنك ال تملك نقودا اآلن؟
تستحق   .. ذلك  من  أكثر  تستحق  فأنت  بالمجان  خذه   ، حسنا 
الطيور  وتسبيح  والشمس،  الكناري،  وجزر  والجواري،  القصور 
إنك  آخر!!  جيد  شيء  وألف  الشذية..  الربيع  وظالل  المهاجرة، 
لكي  الفرصة  اهلل  يهبني  أن  أستحق  مثلما  ذلك،  كل  تستحق 
أزورك هناك فورا، وأسكب لديك كل ما في قلبي .. وأحكى لك آخر 

النكات...وريثما يتحقق ذلك دعنا نتحدث سويا:
لم  الذي  ذا  من  ولكن  تواجهك،  كثيرة  مشكالت  إن  تقول   -

يتعرض لهذا؟ ال أحد مطلقا!
الصراع  من  تخلو  حين  قاتلة   ، كريهة  مملة،  تغدو  الحياة  إن 
والمعاناة، وأسأل )آدم( عن سبب خروجه من الجنة. سيقول لك : " 

اسأل أخاك ) جنقي( " .
● ● ● ● ● ● ● ●

وثقة  شجاعة  المرء  يكسبان  والمعاناة  الحياة،  في  الصراع 
واحتراما لنفسه ويمهدان أمامه السبيل ألن يكون رائدا في يوم 
فعاال في  استعدادا كامال ألن تكون عنصرا  يمنحانك  إنهما   .. ما 
المجتمع اإلنساني، ومدا إيجابيا مجديا من أجل اآلخرين .. لذلك 
كله، فقد أبهجني جدا أن تخبرني بأنك عاقد العزم على قهر كل 
هائلة  كبيرة،  ولكنها  واحدة،  فرصة  اآلن  أمامك  أنت  الصعاب.. 
باتساع السماء ويتعين عليك أن تفرغ كل جهدك .. كل عرقك، وأال 
تدع األشياء الصغيرة تستنفد كل وقتك واهتمامك، وأنا - بعد هذا 

كله - أثق فيك كثيرا .
● ● ● ● ● ● ● ●

انتهت رسالة أديبنا الكبير خليفة الفاخري التي بعثها من بنغازي 
الى أخيه الطالب مصطفى محمد الفاخري في القاهرة منذ 49 عاما 
إال 44 يوما. اآلن أصبح الطالب، الذي وثق فيه، والذي لم تستنفد 
األشياء الصغيرة جهده، رئيسا لجامعة بنغازي، التي دمر اإلرهاب 
الكثير من مرافقها، ناهيك عما عناه طلبتها وأساتذتها، ولكن من 
يعرفون الدكتور مصطفى الفاخري يعون جيدا أنه الرجل المناسب 
ال  مثلي،  وكثيرون  وأنا،  المناسب.  للمكان  المناسب  الوقت  في 

نبتعد عما ما اختتم به ) جنقي ( رسالته : نحن نثق فيه كثيرا.

لكنها لم جتب، على حني 
بدأت الريح تعوي خالل 
املطر، الذي أصبح عاصفا

الوسط - نهلة العربي

 إطالق جائزة الشيخ الطاهر 
مدينة «وليلي» املغربية تتحصن لحماية نفائسها األثريةالزاوي للشعر بطرابلس

يعود تاريخها إل5 القرن الثالث قبل الميالد

منبسط  وسط  األثري  وليلي  موقع  أطالل  تنتصب 
رومانية  مدينة  أهم  من  تبقى  ما  على  شاهدة  خصب 
للنهب  عرضة  ظل  وبعدما  القديم.  المغرب  تاريخ  في 

واإلهمال لسنوات، أضحى الموقع محروسا بعناية.
الميالد،  الثالث قبل  القرن  إلى  المدينة  تاريخ  ويعود 
في  عالميا  إنسانيا  تراثا  اليونسكو  منظمة  وصنفتها 
بقايا  به  تحيط  رئيسي  شارع  أطاللها  ويخترق   ،1997
أقواس وبوابات محالت تجارية وباحات فسيحة تدّل على 

ماضي المدينة الزاهر.
أن  إلى  اعليلو  محمد  الموقع  محافظ  نائب  ويشير 
»حضارات عدة تعاقبت على وليلي منذ الحقبة المورية 
عدد  وبلغ  الروماني«.  بالعصر  مرورا  اإلسالمية  إلى 
بحسب  نسمة،  ألف   15 االزدهار  فترات  في  سكانها 

تقديرات المؤرخين.
على بعد ثالثين كيلومترا من مدينة مكناس )وسط(، 
يمتد الموقع األثري في سفح جبل زرهون على مساحة 42 
هكتارا بين أشجار الزيتون. وفي أعلى الشارع الرئيسي، 
الرومانية،  المدن  عادة  يعلو  الذي  النصر  يرتسم قوس 
كما تبرز تفاصيل أخرى مميزة للهندسة الرومانية مثل 

مبنى البازيليك ومقر حاكم المدينة وحمامات.
لكن وليلي لم تكشف بعد كل أسرارها خصوصا في 
»قطاعها الغربي الذي يعود للحقبة اإلسالمية والذي لم 

يتم تنقيبه بعد«، بحسب اعليلو.
بفعل  ازدهارا  أقل  فترات  المدينة  وشهدت 
حوالى  أخلوها  الرومان  أن  حتى  والحروب  االضطرابات 
سنة 285 ميالدية بسبب حروب أهلية. واستعادت وليلي 
وهجها بعد الفتح اإلسالمي في القرن السابع الميالدي، 
تأسيس مدينة  تراجعت بفعل  ما  لكن مكانتها سرعان 
أواخر  في  اإلدريسية  للدولة  عاصمة  واتخاذها  فاس 

القرن التالي.
مرة  وليلي  مدينة  الجديدة  العواصم  لعنة  وطاردت 
أخرى عندما نهب جيش السلطان موالي إسماعيل رخام 

أعمدتها ليُستعمَل في بناء قصره بمدينة مكناس التي 
اتخذها عاصمة في القرن 17.

ويوضح عليلو الذي يشرف على هذا الموقع األثري منذ 
أكثر من 30 سنة »عثر في الطريق بين وليلي ومكناس 
على آثار تخلى عنها عبيد )كانوا ينقلونها( الذوا بالفرار 

بمجرد أن علموا أن موالي إسماعيل توفي«.
ماضيها  أسرار  تكشف  المدينة  بدأت   ،1915 في 
لكن  وترميم.  تنقيب  أعمال  فيها  عندما بوشرت  الزاخر 
هذا االهتمام بمآثر المدينة رافقه نهب لمحتوياتها على 
مدى عقود، خصوصا أثناء فترة خضوع المغرب للحماية 

الفرنسية االسبانية )1912-1956(، بحسب اعليلو.

وتحتفظ ذاكرة وليلي بقصة معبرة عن النهب الذي 
تعرضت له محتوياتها النفيسة عندما اختفى منها تمثال 
رخامي يجسد إله النبيذ في األساطير الرومانية باخوس، 
سنة 1982. فبلغ النبأ الملك الراحل الحسن الثاني وأمر 

بالعثور على هذه القطعة األثرية بأي ثمن.
كلفت  التي  الدرك  قوات  أن  مغربية  صحف  وروت 
القرى  سكان  مع  رحيمة«  تكن  »لم  التمثال  باسترجاع 
بحثا عن  استنطاقهم »وتعنيفهم«  تم  الذين  المجاورة 
مصيره  وبقي  قط...  السكان  به  يسمع  لم  إله  مجسم 
مجهوال منذ ذلك الحين. ويتذكر أحد سكان بلدة موالي 
يزالون  ما  هنا  »الناس  أن  المجاورة  زرهون  إدريس 

متأثرين إلى اليوم بهذا الحادث«.
المتخصصة  »زمان«  مجلة  أفادت   ،2006 سنة  في 
الفسيفساء  نقوش  أحد  من  جزء  اختفاء  عن  التاريخ  في 
بالموقع، بينما ُأوقف شخص سنة 2011 متلبسا بمحاولة 
سرقة قطعة نحاسية تعتبر »تحفة نادرة« وتعود للفترة 

الرومانية.
وروى الباحث المتخصص في علم اآلثار بجامعة فاس 
 2013 محمد شرود لصحيفة »لوماتان« المغربية سنة 
بحثا  بالموقع  يحّلون  »أشخاصا  ما يصادف  »كثيرا«  إنه 

عن تحف نفيسة«.
الموقع مصطفى عتقي يؤكد أن  لكن المسؤول عن 
»الموقع حظي دائما بأعمال صيانة وترميم يوميا، وما 

يقال عن نهب محتوياته مبالغ فيه«.
ويستطرد اعليلو مؤكدا أن الموقع »تم تطويقه وبات 
يحرسه فريق من 14 حارسا يعملون ليال نهارا، وتراقبه 

كاميرات مثبتة في كل جنباته«.
هذا  وتطوير  لحماية  المغربية  السلطات  وتسعى 
ومنذ  السياح.  من  الكثير  يستقطب  بات  الذي  الموقع 
زواره  معدّل  أصبح   ،2013 سنة  داخله  متحف  افتتاح 
زوار  بأن  عتقي  ويفخر  سنويا.  سائح  ألف   200 حوالى 

وليلي »تجاوزوا 300 ألف سنة 2017«.

نظم األربعاء حفل إطالق جائزة الشيخ الطاهر الزاوي للشعر الفصيح، 
في فندق باب البحر بطرابلس، التى تشرف عليها مؤسسة الشيخ الطاهر 

الزاوي الخيرية.
العامة  للهيئة  التسييرية  اللجنة  رئيس  الجائزة،  إطالق  حفل  حضر 
مختار  طرابلس  بجامعة  اآلداب  كلية  وعميد  اونيس،  حسن  للثقافة 
اللجنة  وعضو  الهدار،  محمد  للهيئة  التسييرية  اللجنة  وعضو  العماري، 
و  المثقفين  من  وعدد  شريحة،  رافع  والعلوم  والثقافة  للتربية  الوطنية 

األدباء واإلعالميين والمهتمين، وفًقا للمكتب االعالمي للهيئة.
مكانة  إلى  مشيرًا  بالحضور،  فيها  رحب  كلمة  الهيئة  رئيس  وألقى 
من  المبادرة  هذه  إطالق  أهمية  على  وأكد  العرب،  عند  الشعر  وأهمية 
قبل مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي، واشار إلى أن الهيئة تقدم كل الدعم 
مؤسسات  مع  بالتعاون  وترحب  الثقافي،  الحدث  هذا  إلنجاح  والمساندة 
أبناء  المبدعين والمثقفين من  الجسور مع كل  المدني وإقامة  المجتمع 

الوطن .
وأعلن أونيس في ختام كلمته عن عزم الهيئة إقامة احتفال بمناسبة 
الهيئة  إصدار  قرب  وعن  المقبل،  مارس   21 في  للشعر  العالمي  اليوم 

مجموعة من الدواوين الشعرية لشعراء الليبيين.
وأمسية  للجائزة،  تعريفيا  مرئيا  عرض  الجائزة  إطالق  حفل  وتضمن 

شعرية للشاعر محمد المزوغي.

<    سياح يزورون مدينة وليلي األثرية قرب موالي إدريس زرهون )وسط المغرب( 

< حفل  إطالق جائزة الشيخ الطاهر الزاوي

< نماذج من أعمال الفنانة منيرة الحاج
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لـ نجوى بن شتوان ضمن مجموعة «تذكرة العودة» 
«قصص األمم غير املرغوبة»

تشارك الكاتبة الليبية نجوى بن شتوان 
»أنطولوجيا - قصص قصيرة  كتاب  ضمن 
 Banthology:« من األمم غير المرغوبة« أو
 »Stories from Unwanted Nations
الصادر عن دار »كوما برس« بمدينة لندن، 
قصص  سبع  ويضم  كالف،  سارة  وتحرير 
الدول  لقائمة  ينتمون  لكتاب  قصيرة 

الممنوعة من دخول أميركا.
قصة  الكتاب  ضمن  شتوان  بن  وتقدم 
إلى  مترجمة  العودة«  »تذكرة  بعنوان 
نشرها  سبق  قد  القصة  وكانت  اإلنجليزية، 
شتوان  لبن  قصصية  مجموعة  ضمن 
عن  صادرة  خاصة«  حياة  »كاتلوغ  بعنوان 
وفقًا  بالسعودية،  والتوزيع«  للنشر  »أثر  دار 

لموقع »بلد الطيوب«.
للكاتبة قصة قصيرة  ترجمت  وأن  سبق 
بعنوان »الرحلة العفوية« ونشرت في كتاب 
القصيرة  القصص   - ليبيا  »ترجمة  بعنوان 
 Translating Libya: The« المعاصرة« أو
على  أشرف  الذي   »Modern Short Story
ترجمة محتواه الدبلوماسي األميركي »إيثن 

كورين«.
 - »أنطولوجيا  كتاب  قصص  وتناقش 
المرغوبة«  غير  األمم  من  قصيرة  قصص 
نظر  وجهات  من  العربي  المهاجر  هموم 
األميركي  الرئيس  قرار  مع  تتقاطع  مختلفة 
 2017 العام  سبتمبر  في  ترامب  دونالد 
دخول  على  المفروض  الحظر  بتشديد 
مواطني بعض الدول إلى الواليات المتحدة 
ومن ضمنها ليبيا، وتقدم رسالة واضحة بأنه 

ال يمكن إقصاء األفكار بغلق الحدود، وتدعو 
القراء إلى رؤية األشخاص الذين ينتمون إلى 

هذه الدول كجيران وليس أعداء.
زاهر  الكاتب  من  كل  الكتاب  في  شارك 
اباه  موالفي،  فريشتا  مأمون،  رانيا  عمرين، 
عنود،  األهدل،  وجدي  فرح،  على  كريستينا 
بيروين  وترجمته  كيمب،  أحمدزاي  روث 

ريتشاردز.
مقدمة  في  كليف  سارة  المحررة  وتقول 
كانت  المشروع  هذا  وراء  »الفكرة  الكتاب: 
مناصرة ومنح صوت لهذه البلدان التي يود 
البيت األبيض أن نؤمن بأن جميع سكانها 

من اإلرهابيين«.

مزيجًا  يشكلون  المشاركون  الكتاب 
أدبية  إصدارات  لديهم  بعضهم   ، انتقائيًا 
قواسم  لديهم  اآلخر،  من  أكثر  منشورة 
مشتركة بالعمل في مجال الصحافة أو كتابة 
الخيال والشعر، واليزال بعضهم يعيش في 
تلك البلدان المحظورة وبعضهم قرر خوض 
اللجوء والبحث عن حياة جديدة  غمار رحلة 

في المنفى.
رانيا مأمون  للكاتبة  الكتاب  أول قصص 
الجنة«  من  »طير  بعنوان  السودان  من 
السبل  بها  تقطعت  امراة  قصة  تروي 
منذ  مطار  في  االنتظار  صالة  في  تجلس 
أو  الطعام  من  شيء  لها  يتبقَ  لم  أسبوع، 
نكتشف  التي  ذكرياتها  وتستعيد  المال، 
من خاللها أخًا مسيطرًا يدعى أحمد، أفسد 
الدراسة  من  بمنعها  حلمها  بقتل  حياتها 
أنها  لو  رانيا  وتتمنى  الخرطوم،  جامعة  في 

وُلدت طائرًا.
عمرين  زاهر  السوري  الكاتب  أما 
»دليل  عنوان  تحمل  مختلفة  قصة  فقدم 
الحالة  هذه  وفي  للتهريب«  المبتدئين 
يعني تهريب المهاجرين، ونتابع في القصة 
رحلة رجل يصل إلى شواطئ اليونان وطعم 
باريس  إلى  يصل  لسانه،  على  البحر  ملح 
ويسير في شوارعها بحثًا عن رجل سيقوده 
الحياة  يتذكر  اللجوء،  لطلب  السويد  إلى 
ومغامراته  حماة  مدينة  في  تركها  التي 
»للزومبي  مشاهد  من  بداية  أوروبا،  في 
البحر« في إشارة لشكل  وهم يخرجون من 
من  الخارجين  الشرعيين  غير  المهاجرين 
ثبوت  بأوراق  السفر  مخاطرة  إلى  البحر، 
يونانية ومجرية مزيفة، وتجلي الفكاهة في 
المفرطين  المهاجرين  بعض  رفض  فكرة 

نظامًا  المهاجر  يتبع  أن  فيجب  السمنة  في 
في  مقعد  على  الحصول  قبل  إلزاميًا  غذائيًا 
القصة برسم مشهد  الموت، ويختتم  قارب 
قاٍس  روتيني  فحص  أثناء  الرحلة  من  أخير 
لألظافر على الحدود األلمانية - الدنماركية.
شخصيات  على  القصص  عديد  يحتوي 
تنظر إلى الخلف، إلى حياتها السابقة، بينما 
جديدة  فرصة  عن  بحثًا  األمام  إلى  تتحرك 
أباه كريستينا  الكاتبة  ، فتركز قصة  للحياة 
الصومال  من  فرت  شابة  امرأة  رحلة  على 
التي دمرتها الحرب إليطاليا، وتأمل في لم 
الواليات  شملها مع والدتها وشقيقتها في 
ماٍض  حول  مشوشة  بأفكار  المتحدة، 
الرجال  فيها  يقتل  التي  المدينة  به  تحترق 
ويتم إلقاء جثثهم في الشوارع مثل الكالب 

الضالة، ومستقبل يبدو األفق فيه مظلمًا .
تورنتو،  في  أحداثهما  تدور  قصتان 
إزاء  إيراني  رجل  إحساس  تصف  إحداهما 
النزوح واالستغالل والخسارة، فقصة الكاتبة 
تواجهها  التي  المصاعب  تروي  التي  عنود 
لندن،  إلى  وانتقالها  العراق  في  جميلة 
فمن البديهي أن تتشارك األنطولوجيا في 
المفلسة  واألحالم  والمجازر  الفوضى  رسم 
أن  يعني  ال  هذا  ولكن  الضائعة،  والفرص 
فالسرد  للقارئ،  بالنسبة  محبط  الكتاب 
يلقي بظالل ذي نسق مختلف ولكن ينتهي 

بشكل حيوي.
رسالة  فهي  شتوان  بن  نجوي  قصة  أما 
التي  أميركا،  يحكم  الذي  للهمجي  هجاء 
متصاعدة  جدران  ذات  أمة  إلى  تحولت 
باستمرار تعزلها عن باقي العالم، أما قصة 
وجدي األهدل فتدور حول المحنة والهروب 

واألبواب المغلقة.

من  سنوات  بعد  ظاهرًا  ليبيا  في  األمازيغي  الثقافي  المشهد  بات 
السنوات  في  ليبيا  به  عرفت  الذي  القومي  التوجه  بسبب  وتواريه،  وأده 

الماضية.
األمازيغ،  المبدعين  من  عدد  وخارجها  الليبية،  الساحة  على  وظهر 
الذين أخذوا في ترميم وإحياء ما أمكن من الثقافة األمازيغية التي تعد 

ليبيا أحد معاقلها التاريخية، وفًقا لموقع »سكاي نيوز«.
أخذت على  التي  الحاج،  منيرة  الشابة  الليبية  الفنانة  بين هؤالء  ومن 
به  تزخر  الذي  األمازيغي،  الحرف  من  مستوحاة  لوحات  رسم  عاتقها 
تاسيلي  في كهوف  التاريخ،  قبل  ما  فترة  في  الليبيين  الفنانين  رسومات 

والهجار.
توجها  األمازيغي  »التيفيناغ«  حرف  من  األمازيغية  الفنانة  واتخذت 
بعدة  شهيرة،  أمازيغية  رموز  من  مستوحاة  لوحات  رسم  عبر  لفنها، 
من  تتماشى  بأشكال  األمازيغي  الحرف  تطويع  من  فيها  تمكنت  أشكال 

روح الفن المعاصر.
الحاج  منيرة  وتعتبر 
مدينة  في  المولودة 
 ،1988 عام  يفرن 
رسامة  كونها  بجانب 

شاعرة.
رغم  واستطاعت 
في  الصعبة  الظروف 
تقديم  من  البالد، 
الجديدة،  تجربتها 
عبر  مشاركتها  بجانب 
المعارض  من  عدد 
الرسم  في  والمسابقات 
كما  العربي،  بالحرف 

حصلت على الترتيب األول على مستوى ليبيا في فن الحروفيات.
التى  القديمة  العالمية  البصرية  الفنون  من  واحدا  الفن  هذا  ويعد 
فيها  تتشكل  والكتابة  الرسم  بين  يدمج  فن  وهو  قرون،  منذ  اشتهرت 
الحروف األبجدية لتعطي لوحة فنية متناغمة تعبر عن رؤية أو رسالة ما.
وبالخصوص  الفن  هذا  استخدام  في  اإلسالمية  المناطق  واشتهرت 
رواج  الفن  هذا  شهد  حيث  األندلسية،  واإلمارات  العثمانية  الدولة  إبان 

يتم  التي  القرآنية  باآليات  والقصور  المساجد  زخرفة  في  خصوصًا  كبير 
تشكيلها ودمج حروفها، وفًقا لموقع العالم االمازيغي.

ويستخدم الفنانون والخطاطون األمازيغ خط تيفيناغ في إبداع لوحات 
»Calligraphy«، بتطوير الحروف األمازيغية وتشكيلها وتصميمها على 

شكل لوحات فنية معبرة، سواء باستخدام التقنيات الحديثة في التصميم 
باستعمال برامج الكمبيوتر »typography« أو بالرسم اليدوى.

وتيفيناغ واحدة من أقدم األبجديات التي عرفها التاريخ، والتي يؤكد 
منطقة  في  عرفت  التي  األولى  الكتابة  عاصرت  أنها  المختصين  بعض 
الميالد،  إلى ثالثة آالف سنة قبل  الرافدين، ويرجع تاريخها  سومر ببالد 
الكبرى  الموجودة في الصحراء  الكتابات والنقوش  كما تشهد على ذلك 
لعمر  األجنبية  التقديرات  أما  آمي.  الحجي  الباحث  ذلك  إلى  يذهب  كما 
على  بنيت  فقد  تيفيناغ 
بأن  يزعم  الذي  االفتراض 
األبجدية  من  منحدرة  تيفيناغ 
عمر  فإن  لها  ووفق  الفينيقية، 
تيفيناغ حوالي ثالثة آالف سنة 
الفينيقيين  وصول  وقت  وهو 
وعموما  إفريقيا،  شمال  إلى 
مسالة  يعد  تيفيناغ  عمر  فإن 
إلى  وبحاجة  بعد،  تحسم  لم 

الوقت. بعض 
شك  ال  مما  تيفيناغ  لكن 
الفينيقية  لألبجدية  فيه سابقة 
الدراسات  أثبتت  كما  بقرون 
الذي  األمر  الحديثة،  األثرية 
للشك  مجاال  يدع  ال  بما  ينفي 
كثير  تبناه  الذي  االفتراض 
أن  من  األجانب  الباحثين  من 
فينيقي،  أصل  ذات  تيفيناغ 
الدراسات  هذه  وتتمثل 
موحدة  صخرة  باكتشاف 
جداري  رسم  تتضمن  األطلس  جبال  نهاية  في  والمغرب،  الجزائر  بين 
لرجل موشم بتيفيناغ وعثر بقربه على رمح برونزي، مع العلم أن ظهور 
ظهرت  الفينيقية  األبجدية  بينما  ق.م   1500 حوالي  إلى  يعود  البرونز 
1200 ق.م، أي أن ظهور الكتابة الفينيقية متأخر بقرون عن آثار  حوالي 
التيفيناغ التي عثر عليها، ولذلك فإن تيفيناغ هي نتاج محلي لألمازيغ في 

األمازيغية. باللغة  تيفيناغ »اكتشافنا«  إفريقيا، ومعنى  شمال 

منيرة الحاج.. فنانة ترسم لوحاتها من وحي الحرف األمازيغي

شهدت مدينة وليلي فترات 
أقل ازدهارا بفعل االضطرابات 

والحروب  العديدة
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حوار: عبدالرحمن سالمة

»بعد  الغنائية  أعمالك  أول  تذكر  هل  البداية  في   ●
1975؟ العام  نكبر نبقى بحار« والذي قدمته في 

 ،1975 العام  في  عندما كنت طفال  قدمتها  األغنية  هذه 
ألحان  ومن  الوحيشي  حمودة  الشاعر  كلمات  من  وهي 
إبراهيم فهمي، وأذكر أنه عندما سجلنا هذه األغنية سجل 
للفنانة  »يا قطوسة طبعك غدار«  أغنية  التوقيت  في نفس 
وفيروز  فهمي  إبراهيم  ألحان  من  أيضًا  وهي  علي  سعاد 
أعتز  غنائيًا  عمال  كان  بحار«  نبقى  نكبر  و»بعد  الشاعري.. 
وأضعه على هاتفي، حيث يشكل محطة مهمة جدا في  به 
يرددونها  األطفال  زال  ال  التي  األغاني  من  وهي  طفولتي 
طبعك  قطوسة  »يا  أغاني  أطفالنا  يردد  مثلما  اليوم  إلى 
غدار« و»يا ريح دوري دوري« و»يا ربيع ويا ربيع«، وغيرها 
والدقيقة  البسيطة  بكلماتها  تميزت  التي  األغاني  من 
الذي  وربما  الممتنع  السهل  أعمال  هي  رائع  لحن  وأيضا 
لذلك  فيه  خرجت  الذي  الجميل  الزمن  هي  تتميز  جعلها 
أغنية  نردد  الزلنا  نحن  أيضا  غيرها،  من  عمرًا  أطول  هي 
بسيطة  كلمات  فهي  الزمان«  شارعنا  القديم  »شارعنا 

زالت راسخة في خيالنا وفي ذكرياتنا. إلى اآلن ما  لكنها 
للطفل؟ أعماال  دائما تقديم  هل تفضل   ●

اإلبداعي  عملي  كرست  كبرت  وعندما  طفل،  وأنا  غنيت 
ثالثين  تسجيل  من  انتهيت  الماضية  واأليام  للطفل، 
الذكريات  وهذه  حكايات  في  ذكريات  أسميتها  »خرافة« 
تعني الكثير فعندما أذكر لك »الرحاة« فأنت ستسألني عنها 
وهي التي اختفت ونسيناها، ولكن لها ذكرى وقصة وحكاية 
التي لها  ولها أشعار ولها غناوي، أيضًا هناك بعض األمثال 
»كول  مثل  الحالي  بواقعنا  بربطها  وقمنا  جميلة  قصص 
حكايات«  في  »ذكريات  وفي  األمثال،  من  وغيرها  وقيس« 
هذا  بسيطة  وبلغة  وأجداده  أبائه  بتراث  الطفل  نعرف 
ولكن  والشباب  األطفال  بمتابعة  فقط  يحظى  لن  البرنامج 
يشعر  الليبي  والمشاهد  فالمستمع  أيضًا،  الكبار  سيتابعه 
اآلن بملل كبير جدًا وربما أيضا بضيق شديد لما يتابعه في 

الحرب  على  الضوء معظمها  والتي تسلط  الفضائية  قنواتنا 
أو  انفراج  أي  من  تخلو  وتكاد  السياسي  والصراع  والقتال 
فسحة أو استراحة والطفل الليبي بات في خطر كبير ونخشى 
على مستقبله النفسي ومعظمنا تناسيناه في هذه الظروف.

● وهل أعددت أي أعمال أخرى؟
»صندوق  برنامج  من  حلقات  تسجيل  من  انتهيت  نعم، 
بو  »صندوق  أن  يعلم  والجميع  رنات«  سبع  بو  الذكريات 
الصندوق  فهذا  تراثنا،  من  مهما  جزءا  يشكل  رنات«  سبع 
األسرة  الجدة مالبسها ومالبس  فيها  والذي تضع  الشهير 
بمثابة  هو  يعتبر  كان  بها  االحتفاظ  تريد  التي  واألشياء 
الصندوق  هذا  على  البرنامج  وأسمينا  المالبس،  خزانة 
الزمن  الصندوق فنحن وكأننا نفتحه على  ألننا عندما نفتح 
التعاون  وزمن  الناس  وحب  الحقيقي  الحب  زمن  الجميل.. 
مصالح  أية  على  تبن  لم  والتي  الحقيقية  الصداقة  وزمن 
أيضا  ويحتوى  األصيلة  الليبية  األمثال  يتضمن  والبرنامج 
الواقع  من  ليبية  قصصا  كذلك  ويتضمن  أشعار،  على 
صيغت  وعربية  ليبية  وأساطير  »خراريف«  كذلك  وفيها 
جميل  بشكل  الليبي  للطفل  قدمناها  ونحن  مميز  بشكل 
المرجوة، وهذا  الفائدة  ويحقق  االنتباه  ويثير  القلب  يدخل 
حلقة  وسبعين  سبع  حوالي  منه  قدمنا  المهم  البرنامج 
المستمعون  معه  وتفاعل  مباشرة  الهواء  على  وقدمناها 
من كل األعمار بالرغم من أننا حرصنا على تبسيط المادة 
على  ويحرصون  يتابعونه  عام  بشكل  المستمعين  إلى 
وكان  مباشرة،  الهواء  على  بنا  واالتصال  فيه  المشاركة 

الجميل. الزمن  على  إطاللة  بمثابة  البرنامج  هذا 
لماذا كل هذا الحب في تقديم أعمال لألطفال؟  ●

من  الرغم  وعلى  وللطفل،  الطفل  مع  العمل  دائما  أفضل 
صعوبة األعمال التي ذكرتها لك، إال أن هذه الصعوبة زالت 
معهم  العمل  كون  وأيضا  الطفل،  مع  للعمل  حبي  بسبب 
نظيفة،  بيئة  في  عمل  هو  البراءة،  مع  التعاون  بمثابة  هو 
مبدع  طفل  هو  الليبي  الطفل  أن  مؤمن  أنا  الحقيقة  وفي 
عن  شيء  كل  ويعرف  أجداده  تاريخ  يعرف  أن  عليه  ويجب 
بعنوان  للطفل  تراثيا  برنامجا  أيضا  سجلت  لذلك  التراث، 
تعريف  حول  سريعة  معلومة  فيه  نعطي  السريع«  »على 

المعلومات  من  وغيرها  مثل شعبي  أو  ليبية  تراثية  لمفردة 
البرامج  أن هذه  كما  وتحصيله،  لثقافته  رافدًا  التي ستكون 
ودعوتهم  بتراثنا  وتذكيرهم  ألطفالنا  تحصين  بمثابة  هي 
والتمسك  الوطن  حب  في  منهاجا  واتخاذه  به  للتمسك 
بثوابته الوطنية ولكن بصورة مبسطة يفهمها من هو في 
معارض  أحد  في  كتابًا  وجدت  الماضية  الفترة  وفي  سنهم، 
الكتاب وهذا الكتاب مطبوع منذ أكثر من ثالثين عامًا وفيه 
وكذلك  لألطفال  بسيطة  إجابة  إجابتين،  بين  ما  معلومة 
فقمنا  السن  لكبار  وموسع  تفصيلي  بشكل  أخرى  إجابة 
بجمع معلومات من هذا الكتاب من بين اإلجابات البسيطة 
والمخصصة لألطفال، ومن خاللك أدعو كافة الزمالء وجميع 
على  واالتكاء  األطفال  برامج  على  للتركيز  اإلعالمية  المنابر 
التراث الليبي والغوص فيه ألن تراثا كبيرا لن يكفينا الوقت 

لتقديم جزء ولو يسير منه.
الذي  االنقسام  ظل  في  الليبيين  لكل  تقول  ماذا   ●

الوطن؟ يشهده 
الذين  ومن  سينتهي،  الموجود  االنقسام  هذا 
من  المبدعون  هم  الليبيين  شمل  لم  في  سيسهمون 
األعمال  أهم  من  وربما  الوطنيين،  والرياضيين  الفنانين 
هي  الشمل  لم  إلى  وتهدف  وطنية  أعماال  أعتبرها  التي 
األعمال التي تقدم للطفل أو نقدمها نحن للطفل، وعندما 
وكيف  أجدادنا  يعيش  كان  كيف  وعن  تراثنا  عن  تحدثت 
واحدة  كلمتهم  كانت  كيف  وأيضا  ويلبسون  يأكلون  كانوا 
وكيف كانوا متحدين وكيف كانت رائحتهم طيبة وعالقتهم 
ولدينا  طيبة  عروق  أصحاب  أننا  معناه  هذا  جيدة  ببعض 
عليكم  الليبيين  لكل  أقول  لذلك  بها،  نتبارك  شخصيات 
على  حافظوا  واحد،  رجل  قلب  وعلى  واحدة  يدًا  تكونوا  أن 
وتقاليدنا  لعاداتنا  وحبنا  األساس  هو  الوطن  ألن  الوطن 
وحبنا لبعضنا البعض هو بمثابة طوق النجاة اليوم من أي 
شئ  كل  سينتهي  نتعانق  وعندما  لليبيا..  تقسيمي  مشروع 

الكلمات: بهذه  حديثي  وأختم  وسننسى، 
ما عاد فيها معنى أو ما عاد ليها معنى .. إن كان 

ضيعنا وطنا  يدينا  من 
ليها معنى عاد  ما  الحياة  تبقى 

علينا االهتمام بالطفل الليبي وتعريفه تاريخ أجداده
عزالدين بن األعمى في حواره مع »الوسط«:

<    عزالدين بن األعمى

الفنان 
واإلعالمي 
عزالدين بن 
األعمى الذي انطلق في 
العمل اإلبداعي منذ 
كان طفال في سبعينيات 
القرن الماضي من خالل 
»بعد نكبر نبقى بحار« 
في العام 1975، فتح 
قلبه لـ»الوسط« للحديث 
عن ذكرياته وجديد 
أعماله وما هو مطلوب 
من الليبيين للم الشمل 
ودحر التفرقة.

أطالب الليبيين بأن يكونوا على 
قلب رجل واحد

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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 صالح األبيض يعود للوطن بعد رحلة 
عالج في القاهرة

7
أعلن صناع السينما المصرية عن طرح سبعة أفالم للمنافسة 
بين  ما  موضوعاتها  تتنوع  المقبل،  األضحى  عيد  موسم  في 

الكوميديا واألكشن والدراما االجتماعية والرعب.
وقرر منتج »تراب الماس«، في اللحظات األخيرة طرح الفيلم في 
موسم عيد األضحى، بعد أن كان حدد له موعدا مبدئيا في شهر 

أكتوبر المقبل.
وتدور أحداث الفيلم حول قصة شاب يعمل مندوب دعاية طبية 
في شركة لألدوية، ويعيش بصحبة والده القعيد، إلى أن تحدث 

جريمة قتل غامضة، تقلب األحداث.
أحمد  كتبها  االسم  بنفس  رواية  عن  مأخوذ  الماس«  »تراب 
مراد، ويشارك في بطولته آسر ياسين، منة شلبي، ماجد الكدواني، 
شيرين رضا، محمد ممدوح، محمد الشرنوبي، باإلضافة إلى النجم 

عزت العاليلي، من إخراج مروان حامد، وإنتاج »نيوسينشري«.
كما قرر المنتج أحمد السبكي طرح فيلم »بيكيا« للفنان محمد 
رجب، والذي تدور قصته حول شخصية »مصطفى«، الذي يعمل 
باحثًا في أدوية السرطان واإليدز، وتعلم منظمة دولية أن هناك 
األمراض،  هذه  من  البشرية  يخلص  بحث  لديه  مصريا  باحثا 
بفقدان  والتظاهر  للهرب،  مصطفى  فيضطر  خطفه،  فتحاول 
الذاكرة، ويعيش داخل »مقلب زبالة وخردة«، لحين االنتهاء من 
بحثه العلمي. يشارك في بطولة »بيكيا« آيتن عامر، محمد لطفي، 

ميرنا جميل، تأليف محمد سمير مبروك، إخراج محمد حمدي.
بفيلم  الموسم  هذا  في  رمضان  محمد  الفنان  وينافس 
وذلك  الماضي،  الفطر  عيد  موسم  عن  غاب  أن  بعد  »الديزل«، 
النشغاله بتصوير مسلسل »نسر الصعيد« الذي عرض في شهر 

رمضان المنقض.
ويجسد رمضان شخصية »دوبلير« من منطقة شعبية، ويلتقي 
ياسمين صبري التي تتطلع ألن تكون ممثلة مشهورة، وتحدث 

العديد من األحداث بينهما.
فيلم »الديزل« يشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، ياسمين 
صبري، هنا شيحة، محمد ثروت، شيماء سيف، تامر هجرس، تأليف 
أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إخراج كريم السبكي، 

وإنتاج أحمد السبكي.
فيلم »البدلة« بطولة تامر حسني، تم تأجيله من موسم عيد 
عن  وهو  رمضان،  بمسلسالت  أبطاله  معظم  النشغاله  الفطر 
وإخراج  قمر،  بهجت  أيمن  وحوار  سيناريو  حسني،  لتامر  قصة 

خليل،  أمينة  حسني،  أكرم  بطولته  في  ويشارك  العدل،  محمد 
ماجد المصري، دالل عبدالعزيز، محمود البزاوي، حسن حسني، 

مي كساب، محمد ثروت، وطاهر أبو ليلة، وإنتاج وليد منصور.
»سوق  األضحى  عيد  موسم  في  المنافسة  األفالم  ومن 
الجمعة«، ويشارك في بطولته أكثر من 15 نجما ونجمة، إضافة 
والعراقي  الجندي  محمود  الفنان  مثل  شرف  ضيوف  ظهور  إلى 

شمم الحسن.
ويضم »سوق الجمعة« في بطولته عمرو عبدالجليل، صبري 
أحمد  لطفي،  محمد  عبدالغفور،  ريهام  عبدالعزيز،  دالل  فواز، 
محمد  الصايغ،  علي، سهر  محمد  أمين، سلوى  نسرين  فتحي، 
ماهر، ونهي صالح، وهو من  أحمد  عز، محمود حجازي، محمد 
سلطان  عادل  أحمد  وحوار  وسيناريو  الطحاوي  محمد  قصة 
وأحمد  أيمن  إيجيبت«  »أوف  وإنتاج  عبدالعزيز،  سامح  وإخراج 

عبدالباسط.
رمضان  خرج من موسم  الذي  فهمي،  أحمد  الفنان  وينافس 

الماضي، بفيلم »الكويسين«، والذي انتهى من تصويره أخيرًا.
شرف  كضيف  معه  للظهور  نجم  من  بأكثر  فهمي  واستعان 
ماجد  وهشام  ثروت  ومحمد  أكرم حسني  أبرزهم  األحداث،  في 

ومصطفى خاطر وغيرهم.
ويشارك في بطولة »الكويسين« حسين فهمي، شيرين رضا، 
عمرو  اليزيد،  أبو  أسماء  عماد،  تارا  فتحي،  أحمد  فؤاد،  بيومي 
»سينرجى  وإنتاج  وتار،  أيمن  تأليف  من  عالء،  وجيالن  وهبة، 
وإخراج  بدوي،  أحمد  ومديرها  مرسي،  تامر  لمالكها  فيلمز«، 
السينما بعد  إلى  الشريف  الفنان يوسف  الجندي.  ويعود  أحمد 
غياب 9 سنوات منذ آخر أفالمه »العالمي«، وذلك من خالل فيلم 

»بني آدم«.
الفيلم فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف 
الشربيني،  دينا  بطولته  في  ويشارك  جالل،  نادر  أحمد  وإخراج 
أحمد رزق، محمود الجندي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، وينتمي إلى 

نوعية أفالم األكشن التشويقي االجتماعي.

أفالم تتنافس في موسم عيد األضحى السينمائي

 »ها هنا الثورة« فيلم تونسي يثمن مبادرات فردية رائدة أمام فشل الطبقة السياسية
استغرق تصويره 12 شهراً

فيلمها  في  نصر  بن  تيسير  التونسية  المخرجة  تستند 
ناجحة  فردية  تنموية  مبادرات  إلى  الثورة«  هنا  »ها  الوثائقي 
لبعث األمل على خلفية فشل الطبقة السياسية في تحقيق وعود 
في  السينما  قاعات  في  الفيلم  يعرض  أن  ويتوقع   .2011 ثورة 
المقبل، بعد عرض أول خالل شهر  اعتبارًا من سبتمبر  تونس 

رمضان.
نصر  بن  خاللها  تنقلت  شهرًا   12 الفيلم  تصوير  واستغرق 
في مناطق تونسية عدة مطاردة مبادرات قام بها أشخاص أو 
وغيرت  التونسي،  المجتمع  في  بالتغيير  آمااًل  وأحيت  جمعيات 

مجرى الحياة اليومية لعدد من سكان المناطق المهمشة.
عمل  »هو  برس«،  »فرانس  لـوكالة  نصر  بن  تيسير  وتقول 
سينمائي وثائقي يثمن المبادرات الفردية المتنوعة ويدعو إلى 
ضرورة أن نتحرك، كل بما أوتي من قدرة من أجل مضاعفة هذه 
النجاحات لخلق نموذج مجتمعي تونسي عادل وأكثر إنسانية«، 
المشاريع(  )أصحاب  عنهم  الحديث  في  رغبة  »لدي  مضيفة 
والحديث من خاللهم عنا، إنها شخصيات مناضلة وهي ملهمة 

للقدرة على الصمود«.
إن  عامًا   32 العمر  من  البالغة  التونسية  المخرجة  وتقول 

في  انتحارًا  يعد  االجتماعية  بالحقوق  المطالبة  على  »االقتصار 
وتفاقم  المنحدر  واالقتصادي  المتشنج  السياسي  الوضع  ظل 

األزمات في تونس منذ ثورة 2011«.
حلول  انتظار  في  األيدي  مكتوفي  نبقى  أال  »يجب  وتوضح 
قد ال تأتي، ما يدفع بالبالد نحو المجهول مؤكدة على ضرورة 
التحرك كل من موقعه«، وبعد سبع سنوات من الثورة، ال يزال 
المعيشة  وغالء  والفقر  البطالة  مشاكل  يواجهون  التونسيون 
لكن  يوم،  بعد  يومًا  أكثر صعوبة  اليومية  التي تجعل حياتهم 
الشابة تبدو متفائلة ومقتنعة بأن »المستحيل ليس  المخرجة 

تونسيًا«.
غير  تجربة  عند  تتوقف  األول،  الطويل  الوثائقي  فيلمها  في 
مسبوقة في منطقة جمنة في والية قبلي )جنوب(، حيث رفضت 
للدولة  مملوك  كبير  تمور  حقل  إرجاع  تونسية  أهلية  جمعية 
منذ  الجمعية  فيها  تتصرف  نخلة  آالف  عشرة  من  أكثر  يضم 
اإلطاحة مطلع العام 2011 بنظام بن علي، ويقول األهالي إن 
الحقل ملك أجدادهم وإن المستعمر الفرنسي )1956-1881( 

انتزعها منهم ثم انتقلت ملكيتها إلى الدولة بعد االستقالل.
ونظمت »جمعية حماية واحات جمنة« في أكتوبر مزادًا علنيا 
باعت خالله محصول تمور الحقل بمبلغ 1,7 مليون دينار )أكثر 
من 700 ألف يورو( بحضور نواب عن أحزاب ممثلة في البرلمان 
من  المنطقة  في  تنموية  مشاريع  الجمعية  ومولت  التونسي، 

في  ونوابا  جمنة  سكان  جعل  ما  التمور  محصول  بيع  عائدات 
البرلمان يدافعون عن حق الجمعية في استغالل الحقل.

رصدت  غرب(،  )شمال  جندوبة  محافظة  من  فرنانة  وفي 
كاميرا المخرجة يوميات أستاذة لغة فرنسية نجحت في إرساء 
أساليب جديدة في عالقة التلميذ بالمربي وفق شعار »علمهم 
العنف  تراجع  في  العالقة  هذه  وساهمت  يلعبون«،  وهم 
المدرسي وارتفاع نسب النجاح، بحسب مدير المدرسة في هذه 
المنطقة المهمشة المتاخمة للجزائر. وتقول تيسير »باإلصرار 
الناشئة خطر  المدارس والمعاهد نقي  المستمر داخل  والحوار 

اإلرهاب«.
نشاط  في  تصاعدًا  األخيرة  السنوات  خالل  تونس  وشهدت 
دامية  هجمات  نفذت  التي  المسلحة  الجهادية  الحركات 
وشكلت  األجانب،  والسياح  والجيش  الشرطة  قوات  استهدفت 
»جمعية الحلم التونسي« التي تديرها الشابة سارة التومي في 

منطقة بئر صالح )جنوب( هي األخرى »نموذجًا يحتذى به«.
ومولت الجمعية مشاريع نجحت في »خلق ديناميكية ثقافية 
واقتصادية في هذه المنطقة الريفية التي تعد نحو خمسة آالف 

نسمة غالبيتهم دون عمل«، بحسب الناشطة سارة التومي.
يروي  تونس،  للعاصمة  الجنوبية  الضاحية  في  مرناق،  وفي 
الشاب أمين دراوي في الفيلم قصة تجربة »إيكو فارم« الفريدة 
إلى  توسيعها  في  وطموحه  بتونس  البيئية  الزراعة  مجال  في 

مدن تونسية أخرى.
في  نصر  بن  تيسير  كاميرا  تجوّلت  تونس،  العاصمة  وفي 
أرجاء المقهى الثقافي »ليبرتي« الذي يحرص على تجاوز الشكل 
نقاش  وحلقات  ثقافية  برمجة نشاطات  إلى  للمقاهي  التقليدي 
الشباب  فئة  عند  الوعي  نسبة  »رفع  بهدف  آنية  مواضيع  حول 
ودفعه إلى التفاؤل«، وفق ما قال غسان لعبيدي، صاحب المقهى 
الحائز على جائزة »أفضل فضاء ثقافي خالل الدورة األخيرة أليام 

قرطاج المسرحية«.
وصفق الحاضرون طويال للفيلم عند عرضه في فضاء سيني 
إطار  للعاصمة تونس في  الشمالية  بالضاحية  مدار في قرطاج 

سلسلة من النشاطات الرمضانية.
وقال شكري، أحد الذين شاهدوا العمل، »الفيلم أنيق بإخراجه 
ويبعث على التفاؤل وسط قتامة األوضاع«، لكنه انتقد »غياب 
الدور السياسي خالل طرح المعالجة« في الفيلم. ودافعت تيسير 
بن نصر عن موقفها قائلة إن »المبادرات الناجحة هي دروس 

للطبقة السياسية«.
االجتماع  علم  في  التونسي  الباحث  فيه  يشاطرها  رأي  وهو 
سنيم بن عبداهلل الذي اعتبر »أن هذه المبادرات تبعث برسائل 
أمل وتعطي صورة أخرى عن الشباب بعيدة عن الصور النمطية 
وتقطع مع األحكام المسبقة التي تختزل في مصطلحات العزوف 

واإلرهاب والهجرة«.

القاهرة:  الوسط

القاهرة:  الوسط

عاد  مصر،  في  عالج  رحلة  بعد 
ليبيا،  إلى  األبيض  صالح  الفنان 
الثالثاء، وكان في استقباله مجموعة 

من الفنانين وأصدقائه ومحبيه.
الفنان  عالج  رحلة  واستمرت 
نحو  القاهرة  في  الليبي  الكوميدي 
خمسة أشهر، خضع خاللها لجراحة 
إذ  أيضا،  والكلى  القلب  في  دقيقة 
بوقرين  علي  الدكتور  وكشف  سبق 
عيوب  من  يعاني  كان  األبيض  أن 
استلزم  ممّا  القلب  شرايين  في 
أوضحت  تشخيصية  قسطرة  إجراء 
وصالت  خمس  تركيب  ضرورة 
يعرف  ما  وهو  طبيعية،  بشرايين 

بعملية القلب المفتوح.
األبيض  يسافر  أن  المنتظر  ومن 
قريبًا إلى الصين من أجل استكمال 

عالجه هناك.
سالم  الفنان  وجّه  أيام،  وقبل 
األصدقاء  لجميع  دعوة  عيسي 
صالح  الفنان  ومحبي  والفنانين 

بنينا  مطار  في  الستقباله  األبيض 
بالفعل،  حدث  ما  وهو  الدولي، 
جانب  إلى  استقباله  في  كان  إذ 
عدد  ومحبيه،  وأصدقائه  أهله 
سلوى  بينهم  من  الفنانين  من 
وميلود  عيسى  وسالم  المقصبي 
وفوزي  الغرباوي  وحمد  العمروني 

العبيدي.
»الوسط«،  مع  سابق  حوار  وفي 
تحضيره  الليبي  الفنان  كشف 
والتي  »الكفيف«  شخصية  لتقديم 
سبق وقدمها في مسرحية »كوشي 
يا كوشة«، لكن من خالل التلفزيون 

في مسلسل يحمل عنوان »العطار«، 
موضحا أنه انتهى بالفعل من كتابة 
ظروفه  بسبب  ولكن  حلقات،   5
العمل  مشروع  توقف  الصحية 

مؤقتًا.
وتابع في حواره: »هناك عدد كبير 
فريسة  وقعوا  الذين  الفنانين  من 
للمرض ولم يجدوا أي شخص يلتفت 
وجدت  الحمد  وهلل  ولكنني  لهم، 
عددًا كبيرًا من الناس المتضامنين 
معي، وأعتقد أن السبب في ذلك هو 
من  عليهم  األضواء  تسليط  عدم 
قبل اإلعالم، أوعدم سعيهم لتعريف 
ليبيا  في  والفنان  بآالمهم...  الناس 
االستقرار،  وجود  عدم  بسبب  متأثر 
ألن الفن في ليبيا عموما يحتاج إلى 
سينهض  ووقتها  الدولة،  استقرار 
في  الركح  ركود  ويكفي  جديد،  من 
األمن  وجود  عدم  بسبب  المسرح 
أجل  من  المطلوبين  واالستقرار 

استمراره«.

<    عدد من الفنانين استقبلوا صالح األبيض لدى عودته إلى بنغازي

من المنتظر أن يسافر األبيض 
قريباً إلى الصين من أجل 

استكمال عالجه هناك



بعد غياب دام ألكثر من سبع أعوام، تبدو فرصة 
المنتخب الليبي األول لكرة القدم، ممكنة ليعود 
من جديد إلى نهائيات كأس األمم األفريقية في 

نسختها المقبلة »الكاميرون 2019«.
ستجمع  التي  المرتقبة  المباراة  وستكون 
في  أفريقي  الجنوب  بمستضيفه  الليبي  المنتخب 
ذهاب  ضمن  المقبل  سبتمبر  شهر  من  التاسع 
الخامسة  المجموعة  لحساب  الثانية  الجولة 
»الكان«  األفريقية  األمــم  كــأس  تصفيات  من 
مشوار  في  مفصلية  شبه   ،2019 بالكاميرون 
أهمية  من  تحمله  لما  المتوسط«،  »فــرســان 
صدارة  على  الليبي  المنتخب  يتربع  حيث  بالغة، 
حصيلة  أهداف  وخمسة  نقاط  بثالث  المجموعة 
في  بوتسوانا  على  ــى  األول المباراة  في  فــوزه 
المنتخب  استضافها  التي  االفتتاحية  المباراة 
منتخب  عــاد  المقابل  وفــي  بالقاهرة،  الوطني 
مهم  بفوز  ــى  األول مباراته  في  أفريقيا  جنوب 
وثمين على حساب مستضيفه المنتخب النيجيري، 
توكيلو  من  كل  ثنائية  بفضل  لصفر،  بهدفين 
رانتي المحترف بمالعب تركيا، وبيرسي تاو نجم 

صن داونز الجنوب أفريقي.
سينفرد  المباراة،  بنتيجة  الفائز  المنتخب 
بصدارة المجموعة ومواصلة الطريق نحو التأهل 
المنتخب  عنها  غاب  التي  األفريقية  للنهائيات 
الليبي منذ آخر ظهور له العام 2012 فيما سجل 
النسخة  عن  غيابه  أفريقى  الجنوب  المنتخب 
األخيرة، وهو المنتخب الذي سبق أن توج باللقب 
القاري في مناسبة واحدة عندما استضاف نسخة 

العام 1996.
وتعد مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا أول مواجهة 
صعيد  على  المنتخبين  تجمع  رسمية  كروية 
سجل  يخلو  حيث  »الكان«،  تصفيات  منافسات 
مواجهة  أي  من  المنتخبين  مواجهات  وتاريخ 

كروية على كافة الواجهات.

يدخل المنتخب الوطني اللقاء بمتغيرات يأمل 
قيادة  مقدمتها  في  إيجابية،  تكون  بأن  الجميع 
أيام،  منذ  مسؤوليته  تولى  الذي  الفني  الجهاز 
فكرا  توليه  أعلن  الذي  عادل عمروش،  الجزائري 
جديدا سيساهم في دفع المنتخب الليبي للمضي 
قدما على طريق تحقيق أمل التأهل إلى نهائيات 

كأس األمم بالكاميرون.
عناصر  استدعاء  قرر  عمروش،  الفني  المدير 
المنتخب الوطني بعد عطلة عيد األضحى مباشرة 
خارجي  معسكر  في  للدخول  أغسطس   25 يوم 
جنوب  إلــى  السفر  موعد  حتى  يستمر  بمصر، 
المقبل  سبتمبر  شهر  من  الثالث  في  أفريقيا 

لمالقاة فريقها في التاسع منه.
تونس  في  المنتخب معسكرا  أجرى  أن  وسبق 
استمر ألسبوعين خصصهما الجهاز الفني لإلعداد 
أن  دون  ونظري«  »تطبيقي  والخططي  البدني 
يخض خالله أية مباراة ودية، أثمر عن اختيار 12 
العبا فقط من القائمة التي حددها المدير الفني، 
عمروش، وقوامها 31 العبا، سيكون من بينهم 6 
العبين من أهلي طرابلس، سيلتحقون بالمنتخب 
عقب انتهاء مباراة فريقهم مع الوداد البيضاوي، 
غدا الجمعة بالمغرب في افتتاح منافسات بطولة 
باإلضافة  الجديدة،  نسختها  في  العربية  األندية 
في  الليبيين  المحترفين  من  عدد  استدعاء  إلى 

الخارج.
وقررت إدارة المنتخب الوطني، أن يكون يوم 
القاهرة  إلى  للسفر  موعدا  الجاري  أغسطس   14
يستمر  العبا،   16 سيضم  معسكر  في  للدخول 
أفريقيا  جنوب  إلــى  التوجه  قبل  أسبوع  لمدة 
»األوالد«،  منتخب  مع  المرتقب  اللقاء  لخوض 
ايجابية تحافظ  نتيجة  الذي يأمل أن يحقق فيه 
النهائيات  إلى  التأهل  في  حظوظه  على  مبكرا 

بالكاميرن.
التي  أفريقيا  أمم  كأس  نهائيات  إلى  ويتأهل 
ستقام في الكاميرون سنة 2019 أصحاب المراكز 
مجموعة  عدا  المجموعات  في  والثانية  األولــى 

البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضا.

في
املرمى

النصر يستعد 
»على نار 
هادئة«

نادي سوسيشك، بطل دوري الجبل األسود، يعلن 
على صفحته الرسمية، اعجابه بالالعب الدولي 

الليبي وأهلي طرابلس، زكريا الهريش.
وانضم الهريش لسوسيشك منذ أسبوع بعقد إعارة 

لمدة عام.

المدرب الصربي ميلوراد، اإلشراف يبدأ تدريبه ◆
لمدرسة الناشئين لكرة القدم، بنادي االتحاد 

المصراتي، وفقاً الستراتيجية إدارة االتحاد المصراتي، 
التي تستهدف تكوين جيل تنافسي موهوب.

◆

الليبي،  النصر  بنادي  الكرة  إدارة  أعلنت 
االستمرار في سياسة دعم فريق ناديها 
الدوري  الحائز بطولة  القدم  لكرة  األول 

الممتاز الموسم الماضي.
وعلى الصفحة الرسمية للنادي، أعلن 
الشاب  الالعب  مع  اإلدارة  تعاقد  النصر 
صانع   »1997 »مواليد  البدوي  أسامة 
طرابلس  األهلي  من  القادم  األلعاب 
بعقد يمتد لمدة موسمين، وتضع إدارة 
ليتطور  البدري  على  آماالً  بالنصر  الكرة 

ويقود الفريق األول في قادم األيام.
الالعب  مع  النصر  إدارة  تعاقدت  كما 
ربيع الالفي قادماً من فريق األخضر في 
يحتاج  كان  الذي  األيمن  الجناح  مركز 
الماضي  الموسم  إلى دعمه من  الفريق 
مع  بالتعاقد  الهجوم  مركز  دعم  بجانب 
معتز المهدي القادم من نادي الفحيحيل 

الكويتي الذي قدم له موسماً جيدًا.
قبل  المكلفة  النادي  إدارة  أتمت  كما 
قليل تعاقدها مع الظهير األيسر أبوبكر 
الذي   ،1994 مواليد  الحشاني  منصور 
يشغل مركز ظهير أيسر، وقد امتد العقد 
لمدة ثالث سنوات، كان الالعب برز مع 

فريق الرفيق الموسم الماضي.
على جانب اإلطار الفني، أعلن المدرب 
فوزي العيساوي، أن الفريق األول للنصر 
العاشر من أغسطس  يبدأ تدريباته في 
الجاري استعدادًا للموسم الجديد، سواء 
المحلي من خالل بطولة  المستوى  على 
لقبه  الفريق  الذي حقق  الممتاز  الدوري 
الموسم المنصرم، أو بطولة كأس ليبيا، 
فريق  مع  السوبر  كأس  مباراة  وقبلهما 
الذي  األفريقي  الجانب  على  أو  االتحاد، 

سيخوض فيه منافسات دوري األبطال.
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أعلن نادي ليستر سيتي 
اإلنجليزي؟، أن المهاجم الدولي 
الجزائري رشيد غزال »26 عاما« وقع 
عقدا ألربعة أعوام قادما من موناكو 
الذي خاض معه الالعب موسما واحدا، 
إثر انتقاله إليه بعقد انتقال حر من 
أولمبيك ليون.
وسيلتحق غزال بناديه اإلنجليزي 
الجديد الذي يشرف عليه الفرنسي 
كلود بويل المدرب السابق لليون حيث 
نشأ غزال، ونقلت وكالة فرانس برس 
عن مصادر مطلعة، قولها إن قيمة 
العقد تبلغ 16 مليون يورو.

وبذلك يعوض غزال رحيل مواطنه 
رياض محرز الذي انتقل لصفوف 
مانشستر سيتي في صفقة بلغت 
75 مليون يورو. info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

● من تدريبات فريق النصر الليبي

● ذكريا الهريش

مالعب 14
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تتجه األنظار، مساء بعد غد السبت، إلى ملعب 
العاصمة المغربية لمتابعة تفاصيل حوار الجوار 
طرابلس  األهلي  فريق  سيجمع  الذي  الكروي 
ممثال للكرة الليبية مع مستضيفه فريق الوداد 
البيضاوي المغربي، ضمن منافسات ذهاب دور 
الـ 32 من دوري أبطال العرب لكرة القدم في 

نسخته الجديدة.
يدخل فريق األهلي طرابلس اللقاء بعد غياب 
طموحه  وفي  العربية،  البطوالت  عن  سنوات   8
الذهاب بعيدا في هذه النسخة؛ لتعويض غيابه 
في  إخفاقه  بعد  الماضي  الموسم  األفريقي 
الحفاظ على لقبيه في الدوري والكأس المحليين، 
وانخرط فريق األهلي في معسكر تدريبي بتونس 
امتد ألسبوعين، خاض خالله مباراتين وديتين 
تفوق فيهما بنتيجة واحدة بهدف لصفر أمام كل 

من الملعب التونسي وأولمبيك سيدي بوزيد.
من جانبه قال مدرب الفريق، المصري إيهاب 
جالل، إن الجهاز الفني يولي لهذه المباراة تحديدا 
اهتماما كبيرا كونها األولى له مع الفريق، ورغم 
هدف  أن  إال  للتحضيرات  الزمنية  المدة  ضيق 
أمام  جيدين  ومستوى  نسخة  تقديم  الفريق 
وبعدها  جماهيره،  ووســط  أرضــه  على  ــوداد  ال
الوقت كافيا لإلعداد واالستعداد بشكل  سيكون 
الموسم  انطالق  قبل  العودة،  لموقعة  خاص 
على  الفريق  فيه  سيلعب  الذي  الجديد  الكروي 

الواجهتين المحلية واألفريقية.
ويعد فريق الوداد ثالث فريق مغربي يواجهه 
حيث  العربية،  المنافسات  في  طرابلس  األهلي 
سبق أن تقابل مع فريق الجيش في أول ظهور 
عربي للفريق الليبي العام 1985 وفاز الوداد في 
اإلياب  في  األهلي  وفاز  لصفر،  بهدفين  الذهاب 
بطاقة  المغرب  ممثل  ليخطف  لهدف  بهدفين 
ثان  اللقاء بفريق مغربي  ليجدد  التأهل، ثم عاد 
العام 2001 وهو المغرب الفاسي الذي نجح فريق 

األهلي طرابلس في إطاحته ذهابا وإيابا.
العام  له  الثانية  العربية  المشاركة  وخالل 
1992 جدد فريق األهلي طرابلس الظهور في 
الثانية،  العربية للمرة  منافسات بطولة األندية 
الترجي  فريق  مواجهة  في  القرعة  وأوقعته 

التونسي، حيث خاض الفريق مباراة واحدة فقط 
بسبب انسحاب فريق أمل عين مليلة الجزائري 
فريقي  بين  التنافس  واقتصر  التصفيات،  من 
األهلي طرابلس والترجي التونسي الذي تفوق 

على ملعبه بهدفين لصفر.
الكرة  ليمثل   2001 الــعــام  »الــزعــيــم«  عــاد 
الليبية للمرة الثالثة عربيا، حيث تقابل مع فريق 
على  الذهاب  لقاء  في  فاز  الذي  الفاسي  المغرب 
ملعبه بأربعة اهداف لهدفين، بينما تمكن فريق 
األهلي طرابلس من تحقيق الفوز في لقاء العودة 
بطرابلس بهدفين لصفر، ليترشح لألدوار النهائية، 
الفريق  عاد  ثم  البطولة،  من  ينسحب  أن  قبل 
مجددا بعد غياب ليسجل مشاركته الخامسة العام 

للمرة  التونسي  الترجي  فريق  مع  وتقابل   2008
بتونس  الذهاب  لقاء  أسفر  حيث  عربيا،  الثانية 
بينما  أهــداف،  دون  سلبيا  الفريقين  تعادل  عن 
أسفرت نتيجة لقاء اإلياب أيضا بالتعادل السلبي 
دون أهداف ليحسم فريق الترجي بطاقة الترشح 

لصالحه بفضل ركالت الترجيح.

إرباك الوداد
رغم الفترة الزاهية والمستقرة التي عاشها فريق 
الوداد البيضاوي طوال الفترة الماضية التي توجها 
أبطال  دوري  لبطولة  األخيرة  النسخة  بإحرازه 
الحالية،  النسخة  في  مجموعته  ويتصدر  أفريقيا، 
البنزرتي،  فــوزي  التونسي  مدربه  رحيل  أن  إال 

قبل  االرتباك  بحالة من  البيضاوي  النادي  أصاب 
مما  طرابلس،  األهلي  مواجهته  من  قليلة  أيام 
جعل إدارته تسارع بتعيين المدرب، عبد الهادي 
العربية  المهمة  لهذه  موقتا  مدربا  السكتيوي 
العاجلة، غير أن الفريق أصيب بصدمة أخرى من 
البنزرتي، حيث لحق به  التونسي  تداعيات رحيل 
فك  أعلن  الذي  الدراجي  أسامة  الالعب  مواطنه 
ارتبابطه بالوداد، وهو الالعب الذي كان البنزرتي 

أوصى بانتدابه.
الموقت  المدرب  قال  له،  فعل  ردة  أول  وفي 
للوداد، السكتيوي، إنه كان مطالبا بقبول قيادة 
البنزرتي  رحيل  بعد  الفني  الفراغ  لسد  الفريق 
المفاجئ، فالوداد فريق كبير واليتوقف على أحد.

أهلي طرابلس يواجه بطل المغرب في افتتاح دوري أبطال العرب غدا

»الزعيم« يتربص بالوداد بعد »زلزال« البنزرتي

● من تدريبات »الزعيم« استعدادا للوداد

الحدث
زين العابدين

بركان

رابطة الدوري املمتاز
.. وموسم األزمات

الليبي استفاد من أخطاء  يبدو أن اتحاد الكرة 
وأزمات الموسم الماضي ووضعه تحت المجهر، 
في  مستفادة  ــا  دروس منه  يتخذ  أن  ويريد 
الموسم المقبل ليطوي صفحة موسم للنسيان 

ونسخة كانت طويلة وشاقة ومعقدة.
ويريح  الحل  وجد  الكرة  اتحاد  أن  ويبدو 
يرمي  أن  ويريد  صداعه  من  ويقلل  دماغه 
أعلن  حين  األندية  وملعب  شباك  في  بالكرة 
قرب انتخاب رابطة لفرق الدوري الليبي الممتاز 
تنتخب من فرق األندية وممثليها، ويناط بها 
المقبل  الموسم  مسابقة  على  اإلشراف  مهمة 
الذي حدد اتحاد الكرة شكله ومضمونه وموعد 
المقبل،  سبتمبر  شهر  منتصف  في  انطالقه 
سيتم  فريقا   24 بمشاركة  سيقام  بحيث 
بين  مناصفة  مجموعتين  على  توزيعها 
المنطقتين الشرقية والغربية مع هبوط ثالثة 
فرق من كل مجموعة إلى دوري الدرجة األدنى 
المقص  بطريقة  الرباعي  الدور  يقام  أن  على 
الديربيات  مباريات  ستقام  فيما  االختصارية، 

والمشاكل على مالعب محايدة.
التحوطات جاءت لتفادي ما يمكن  كل هذه 
تفاديه من أجل الخروج بنسخة الموسم المقبل 
ستنجح  فهل  وعثرات..  وأخطاء  مشاكل  بأقل 
هذه التجربة الجديدة وتنجح رابطة فرق أندية 
لجنة  فيه  أخفقت وفشلت  فيما  الممتاز  الدوري 

مسابقات الموسم الماضي.
كفاءات  اختيار  على  األندية  ستتفق  وهل 
المسؤولية  هــذه  تحمل  على  ــادرة  ق وخبرات 
كروي  موسم  بمشاهدة  ونستمتع  الصعبة 
ينسينا  السلبية  المظاهر  كل  من  خال  مرتقب 
ومباريات  مسيرة  صاحبت  التي  المشاكل  كل 
الموسم الماضي؟! وهل ستضع الرابطة حدا لكل 
بقرارات  المسابقات  معرقلي  وتردع  المشاكل 
الهيبة واالحترام لمالعبنا  جريئة وشجاعة تعيد 
الرياضية  جماهيرنا  وتعيد  الكروية  ومسابقاتنا 
إلى مدرجاتها وتنفض عنها غبار الزمن لتضفي 
لطالما  رائعة  احتفالية  تنافسية  أجواء  وتضيف 

افتقدناها طوال المواسم الكروية الماضية؟!

»فرسان املتوسط« يواجهون »األوالد« من أجل »األمم«
المنتخب الليبي يتحدى جنوب أفريقيا في تصفيات الكأس األفريقية

بنغازي–زين العابدين بركان

لغزال من ليستر

مليون 
يورو

● غزال

المنتخبات الفرعية لكرة 
الصاالت في زوارة اليوم

أبو الخيرات مدربا لمنتخب تحت 18 سنة

الصاالت  داخــل  القدم  كــرة  لجنة  أنهت 
تصفيات  بتنظيم  المتعلقة  الترتيبات  كل 
الشهداء  شيخ  لبطولة  ــى  األول المرحلة 

القدم  لكرة  الثانية  المختار«  »عمر 
الخاصة  )ب(  للمجموعة  الصاالت  داخل 

ــادات الــفــرعــيــة  ــ ــح ــ بــمــنــتــخــبــات االت
طرابلس   – مصراتة   – »الجنوبية 

ستكون  والتي  الغربية«   –
اليوم  من  بداية  انطالقتها 
األلــعــاب  بقاعة  الخميس 

الرياضية زوارة.
عقدت  اللجنة  ــت  ــان وك
ــن الــمــاضــي  ــي ــن ــاح االث صــب

الشباب  مكتب  مــديــر  ــع  م
تم  حيث  زوارة،  والــريــاضــة 

استعدادات  آخــر  على  الــوقــوف 
وعرض  الحدث  الستضافة  المدينة 

سيترشح  التي  للتصفيات  العام  البرنامج 
شيخ  بطولة  لنهائيات  منتخبان  منها 
المقبل  الشهر  ستقام  التي  الــشــهــداء 
مستوى  عــلــى  منتخبات   4 بــمــشــاركــة 
تم  كما  القدم،  لكرة  الفرعية  االتحادات 

بالمنتخبات  الخاصة  البطاقات  تسليم 
واللجان العاملة في التصفيات والملصقات 

الدعائية من لجنة كرة القدم داخل .
للـتصفيـات العـام  البـرنامـج 

• اليوم الخميس
على  والجدول  القرعة  مراسم  أجــراء 

تمام الساعة 12 ظهرًا
من   : الــمــبــاريــات  بـــدء 
حتى  مساء   5:00 الساعة 

الساعة :9:00 مساًء.
• يوم الجمعة

الــصــبــاحــيــة من  ــرة  ــت ــف ال
حتى  صباحًا   10:00 الساعة 

الساعة 1:00 ظهرًا
الــمــســائــيــة من  ــرة  ــت ــف ال
الساعة 5:00 مساًء حتى الساعة 

9:00 مساًء
• يوم السبت

 10:00 الساعة  مــن  الصباحية  الفترة 
صباحًا حتى الساعة 1:00 ظهرًا

 5:00 الساعة  مــن  المسائية  الفترة 
مساًء حتى الساعة 9:00 مساًء

المدرب  السلة  لكرة  الليبي  االتحاد  كلف 
مدربا  الخيرات  أبو  هشام  الوطني 
أبو  وسيقود  عام،   18 تحت  لمنتخب 
الخيرات سلة المنتخب تحت 18 عاما في 
بطولة األمم اإلفريقية والتي تستضيفها 

مالي أواخر شهر أغسطس الجاري.
المنتخب  سلة  أن  إلي  اإلشارة  وتجدر 
األفريقية  النهائيات  إلي  تأهلت  الليبي 

تصفيات  خالل  من  الجزائر  حساب  على 
إلى  األفريقية،  للدول  الشمالية  المنطقة 
جانب منتخبات المغرب وتونس والجزائر 

باإلضافة إلى المنتخب الوطني.
سيبدأ  أنه  أبوالخير،  أكد  جانبه،  من 
لخوض  المنتخب  استعداد  برنامج  فورا 
نهائيات أفريقيا بمالي، المقرر لها نهاية 

شهر أغسطس الجاري.
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قبل أن يرفع الستار عن الموسم الكروي الجديد 
اتحاد  المقبل، استبق مجلس إدارة  الثالثاء  يوم 
إقرار  بمثابة  بيانا  وأصدر  الجميع،  القدم  كرة 
الكروي  الموسم  بها  مر  التي  الطاحنة  باألزمات 
األخير، الذي انتهى بتتويج النصر بطال للدوري، 

واالتحاد توج ببطولة الكأس.
في  القدم  كرة  بإدارة  المنوط  الكرة  اتحاد 
الموسم  واجــه  تطورها،  على  والعمل  ليبيا 
األندية،  قبل  من  االعتراضات  عديد  الماضي 
طرابلس  أهلي  أمام  االتحاد  انسحاب  عنها  نتج 
أهلي  انــســحــاب  تبعه  الــربــاعــي،  ــدور  الـ فــي 
مع  المباراة  إعــادة  على  اعتراضا  طرابلس 
النصر  فريق  تتويج  في  ساهم  ما  »الغريم« 

ببطولة الدوري.
وعلى صعيد بطولة الكأس، فهي لم تنج من 
عملية االنسحاب، حيث شهدت المباراة النهائية 
انسحاب فريق الهالل قبل انتهاء المباراة، فتوج 

االتحاد بالبطولة السابعة في تاريخه.
سعي  على  الضوء  تلقي  »الوسط«  جريدة 
المنصرم،  الموسم  أزمات  لتفادي  الكرة  اتحاد 
بناء  خالل  من  األندية،  إلى  تصديرها  ومحاولة 
إلى  سعيا  النتقاداتهم،  هدفا  يجعله  ال  حاجز 
خالل  من  وذلك  استقرارا،  أكثر  جديد  موسم 

حزمة من القرارات التي أعلنها مكتبه التنفيذي.

رابطة للدوري
أعلن  التنفيذي،  مكتبه  خالل  ومن  الكرة،  اتحاد 
على  ــراف  اإلش مهمة  ستتولى  رابطة  تكوين 
تنظيم مسابقة الدوري الممتاز للموسم المقبل، 
وستتكون عضويتها من ممثلي األندية »5 أو 6 
انتخابات  عبر  سيأتون  مجموعة«  كل  من  أفراد 
تجرى قبل انطالق الموسم، على أن تتولى كل 
وسيحدد  وحدها،  االنتخابات  إجــراء  مجموعة 
االنتخاب  طريقة  خاص  قــرار  في  الكرة  اتحاد 

والئحة وآلية عمل الرابطة.

شكل الدوري
 »46« المقبلة  النسخة  أن  أعلن  الكرة  اتحاد 
بواقع  المجموعتين،  بنظام  ستقام  الدوري  من 
12 فريقا في كل مجموعة، بحيث يتأهل األول 
»رباعي  دور  إلــى  مجموعة  كل  عن  والثاني 
مع  ــى  األول المجموعة  أول  ويلعب  التتويج« 
المقص«،  »طريقة  الثانية  المجموعة  ثاني 
على  التتويج  ربــاعــي  مباريات  تقام  بحيث 
المتصدرين  الفريقين  بمنطقة  محايد  ملعب 
سيكون  فيما  والثانية،  األولــى  للمجموعتين 
إلى  مجموعة  كل  من  فــرق  لثالثة  الهبوط 
قرار  العام  االتحاد  وسيصدر  األدنــى،  الدرجة 

تنظيم المسابقة بالخصوص.

لجنة تقييم
نحو  الكرة  اتحاد  بها  لوح  التي  األدوات  ضمن 
لجنة  استحداث  قرر  كروي،  إصالح  عملية  إجراء 
وضع  مهمتها  ستكون  جــديــدة،  متخصصة 
المواسم  خالل  المسابقات  لكل  كامل  تصور 
وعدد  تنظيمها  تتضمن طريقة  بحيث  المقبلة، 
التي  الفرق  وعدد  ومواعيدها  بها  المشاركين 
أفضل  يضمن  بما  إليها  وتصعد  منها  ستهبط 
بكل  النهوض  في  يسهم  ومستوى  تنظيم 

المحلية. المسابقات 

اعتراف تحكيمي
الكرة  جماهير  أمامه  وقفت  التي  الظواهر  أبرز 
الدولي  الحكم  بطلها  كان  التي  تلك  الليبية، 
جزاء  ركلة  باحتسابه  اعترف  عندما  رجب،  محمد 

أمام  االتحاد  لصالح  بالخطأ 
أهلي طرابلس، أحرز منها 

الدور  سباق  في  هدفا، 
الرباعي للدوري، وعلى 
أهلي  انسحب  أثرها 

طرابلس.

خطوط حمراء
في الوقت الذي أقر فيه البعض بأحقية الفريق 
هناك  أن  إال  الكرة،  اتحاد  قرارات  على  المحتج 
الحمراء، وكاد يتسبب في  من تخطى الخطوط 
حالة من العنف عبر استخدام الجماهير الضغط 
المجمع  حرق  في  تسبب  ما  الكرة،  اتحاد  على 
الدولي اعتراضا على  الرياضي بملعب طرابلس 
واالتحاد،  طرابلس  أهلي  مباراة  إعــادة  قــرار 
الترجيح،  ركالت  اكتمال  دون  انتهت  أن  بعد 
األهلي  ركلة جزاء  أن  االتحاد على  اعتراضا من 
الحكم  يتأكد  أن  قبل  المرمى،  خط  تتخط  لم 

أحمد الشلماني من صحتها واحتسابها.

تدويل الخالفات
االتهامات  من  سيال  »الزعيم«  إدارة  وجهت 
تبعها  المسابقات،  إفساد  بتعمد  الكرة  التحاد 
للمنتخب  االنضمام  من  الدوليين  العبيه  بمنع 
ــوداد  ال لمواجهة  الفريق  استعداد  بدعوى 
البيضاوي في البطولة العربية، في الوقت الذي 
التصفيات  الستكمال  الوطني  المنتخب  يستعد 

المؤهلة إلى أمم أفريقيا بالكاميرون 2019.
وفي ظل التحالفات الكروية في ليبيا، اتفقت 
إدارتا األهليين، طرابلس وبنغازي، على تقديم 
»فيفا«  الدولي  االتحاد  إلى  مشتركة  شكوى 
ضد ما اعتبراه تجاوزات اتحاد الكرة، من خالل 
مجاملة بعض األندية على حساب أندية أخرى، 

دون النظر إلى اللوائح المعمول بها.

أكتـوبر عمـومية 
بدعوة  اإلصالحية،  قراراته  الكرة  اتحاد  واختتم 
من  ـــ25  ال في  لالنعقاد  العمومية  الجمعية 
التنفيذي  المكتب  وسيتولى  المقبل،  أكتوبر 
بعمل  يتعلق  ما  وكــل  األعمال  جــدول  ــداد  إع
الرياضي  للموسم  الختامية  والتقارير  االتحاد 
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قرر تكوين رابطة خاصة بالدوري الممتاز ولجنة »نهضة« شاملة 

اتحاد الكرة: ديروها بأنفسكم

محموما  صراعا  ويوفنتوس  ميالن  ناديا  يخوض 
مشروعه  عن  كالهما  أن كشف  بعد  المقبل،  الموسم 
خالل  من  استراتيجيته  رسم  فاألول  المستقبلي، 
أنجز  والثاني  مالديني،  باولو  باألسطورة  االستعانة 
أكبر صفقة هزت العالم الكروي، بضم نجم نجوم ريال 

مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.
الالعب  احتفال  بعد  السيناريو  هذا  يتوقع  كان  من 
التي  والكيفية  بوفون،  جانلويجي  شباك  في  بهدفه 
وذاك  هذا  وقبل  يوفنتوس،  ملعب  في  بها  استقبل 
بنهاية  أليغري  بماسيمليانو  عالقته  غلف  الذي  التوتر 

موسمه األخير في اليوفي!
ليس عودة  الصفقة،  كل شيء ال يصدق في هذه 
دفعته  الذي  المقابل  وحتى  بل  وحسب،  بونوتشي 
إدارة السيدة العجوز، فالتخلي عن مدافع شاب بقيمة 
ماتيا كالدارا -المتوقع أن يكون واحدا من بين أفضل 
إلى  يحتاج  أمر  المستقبل-  في  إيطاليين  مدافعين   3

تفسير.

من المستفيد؟
بونوتشي نصف  فقد قدم  نواح عدة؛  ربح ميالن من 
النهاية  في  تدريجيا  أداؤه  تحسن  ثم  كارثي،  موسم 

لكنه لم يتجاوز درجة »مدافع جيد«.
طلب  الميركاتو  بداية  فمع  بونوتشي،  يكتف  لم 
الرحيل، والقاعدة ثابتة »ال أسوأ من أن يلعب مدافع 
في فريقك وهو يفكر في ألوان أخرى«.. واسألوا مدرب 
إنتر  إلى  المنتقل  ومدافعه  إنزاغي  سيموني  التسيو 

ستيفان دي فراي.
ميالن  مع  ليوناردو  راتب  بلغ  ذلك،  إلى  باإلضافة 
7.5 مليون يورو سنويا، وهو مبلغ قياسي بالنسبة إلى 
قلب دفاع في الكالتشيو، كما أنه في الـ31 من عمره، 
وبالتالي فإن بيعه مقابل الشاب ماتيا كالدرا مستساغ، 

وبل وذكي أيضا.
يعد كالدارا واحدا من بين ثالثة العبين يتوقع لهم 
أن يكونوا مستقبل الدفاع في المنتخب اإليطالي، جنبا 
إلى جنب مع زميله روغاني مدافع يوفنتوس، وأليسو 
رومانيولي الذي سيكون معه شراكة في الخط الخلفي 

للروسونيري.
الـ24 عاما صالبة هائلة خالل تجربته  أثبت صاحب 
للعب  الكافية  الخبرة  تنقصه  أنه  صحيح  أتاالنتا،  مع 
لكنه  التمرير  سوء  ويعيبه  مثال  األبطال  دوري  نهائي 

»خامة« متميزة دون شك.
يوفنتوس  كيلليني مدافع  يعبر جورجيو  دون خجل 

كل  يملك  »كالدارا  بقوله:  الصفقة  حيال  شعوره  عن 
شيء لكي يقوم بعمل مبهر هنا، لقد شاهدناه العام 
لكن  إليه،  نتطلع  كنا  الذي  الفتى  أنه  وأعرف  الماضي 

التعاقد مع كريستيانو كان يستلزم تضحيات«.

هيغواين
السنوات  في  تقريبا  مهاجم  أفضل  هو  »البيبيتا« 
الموسم  واضــح  بشكل  مستواه  تراجع  رغم  األخيرة 
من  يصبح  كريستيانو  ضــم  ومــع  لكن  الــمــاضــي.. 
المدرب  أســلــوب  فــي  سويا  يلعبا  أن  المستحيل 
هو  ليس  الحالي  رونالدو  ألن  أليغري،  ماسيمليانو 
نفسه الذي كان قبل 5 سنوات حين تزامال في الريال، 
الجزاء،  منطقة  خــارج  حركة  أقل  أصبح  فالبرتغالي 
وهيغواين  جناح،  هو  مما  أكثر  مهاجم  إلى  وتحول 
واحدة  تشكيلة  تحتمل  ال  باختصار  كثيرا،  أثقل  بات 
جودتهما  بلغت  مهما  النوع  هذا  من  العبين  وجود 
أدوارا  يطلب  المدرب  كان  إذا  وخاصة  التسجيل،  في 

دفاعية من الكل.

إن غاب رونالدو 
مركزه  إلــى  للعودة  وجاهز  موجود  ماندزوكيتش 
رسالة  بمثابة  العالم  كــأس  في  وأداؤه  األصــلــي، 
كوستا،  دوغالس  الجناح  انسجام  مع  خاصة  ألليغري، 

ودخول بيرنانديسكي في المنظومة وبقاء كوادرادو.

يوفي والتحدي
تخلص يوفي من راتب هيغواين المرتفع وسيربح 
يشارك  لن  لالعب  يورو  مليون   40 على  يزيد  ما 
ابتعد  فقد  وعليه  رونالدو،  انتداب  بعد  نادرا  إال 
النظيف..  المالي  اللعب  قــانــون  ــداع"  "صـ عــن 
منطقية  صفقة  إنها  الــقــول  يمكن  وبالتالي 

للطرفين، وال مجال كبيرا للحديث عنها.
يوفنتوس  أن  على  البرهان  فهو  بونوتشي  أما 
مستعد للرهان بكل ما يملك من أجل الفوز بدوري 
األبطال في الـ3 سنوات المقبلة على أقصى تقدير، 
فبعد ضم رونالدو صاحب الـ33 عاما برقم قياسي 
وعلى عكس كل ما اعتادته إدارة النادي تتعاقد مع 
وعلى  ستوديوم"  "أليانز  في  بجنون  احتفل  العب 
الجماهير وبسن ليست صغيرة  عكس رغبة غالبية 

مع التخلي عن مدافع شاب متميز.
عن  أجب  يوفنتوس  إدارة  تفكير  تفهم  لكي 
السؤال التالي: "حين تلعب المباراة النهائية بدوري 
المتألق مع  الالعبين ستختار.. كالدارا  األبطال، أي 

أتاالنتا أم بونوتشي نسخة 2016-17؟".
المرة..  هذه  الصحيح  الطريق  في  ميالن 
التحفظات الكبيرة التي ظهرت بعد الصفقات الـ11 
الموسم الماضي كان بسبب العشوائية ولغموض 
المالك.. اآلن ومع عودة باولو مالديني وليوناردو 
أن  خاصة  وقت..  مسألة  الغمام  انقشاع  يصبح 
لم  لو  النادي  إلى  ليعود  لم يكن  بالذات  مالديني 
يتأكد من جدية المشروع الجديد كما فعل عشرات 

المرات خالل فترة اإلدارة الصينية.
لميالن  أخرى  حقبة  هناك  أن  األفق  في  ويلوح 
الموسم  في  هدفا   25 هيغواين  يضمن  ستبدأ.. 
األبطال،  دوري  إلى  الوصول  هدف  في  ستساعد 
كل  مدافع  عن  البحث  هم  يزيح  كالدارا  وماتيا 
رومانيولي  مع  عليه  االعتماد  ويمكن  ميركاتو 

لصناعة ثنائية دفاعية طويلة المدى.
أما يوفنتوس فيضع كل البيض في سلة واحدة 
خيار  ال  اآلن..  الفوز  أو  اآلن  الفوز  »إما  وشعاره: 

آخر«.

برشلونة  بين  الشديدة  بالمنافسة  تحيط  مطولة  تفاصيل 
الفرنسي  النجم  لضم  اإليطالي  ويوفنتوس  اإلسباني 

بول بوغبا من مانشستر يونايتد اإلنجليزي.
الجاري سيجري غلق سوق  التاسع من أغسطس  في 

االنتقاالت في إنجلترا لذا فإن الساعات المقبلة ستشهد 
منافسة شديدة بين برشلونة اإلسباني ويوفنتوس اإليطالي 

حول ضم النجم الفرنسي بول بوغبا.
وال يرغب بول بوغبا في البقاء داخل مانشستر يونايتد بسبب الخالفات بينه وبين 

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لذا فإن خيار الخروج من أولد ترافورد هو األقرب.
ويملك كل من برشلونة اإلسباني ويوفنتوس اإليطالي الكثير من اإلغراءات التي 
يمكن تقديمها للحصول على خدمات الالعب الفرنسي وهو ما يضع الالعب في 

حيرة ولكن ما سيرجح الصفقة هو السعر المدفوع فيه.
ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلسبانية تفاصيل الحرب بين برشلونة 
أثارت  التي  األسماء  من  أنه  خاصة  الالعب  خدمات  على  للحصول  ويوفنتوس 
اإلعجاب في مونديال روسيا، وذكرت الصحيفة أن برشلونة يلعب بورقة رغبة 
الالعب في اللعب بجوار النجم األرجنتيني ليونيل ميسي إضافة المتالكه قائمة 
الالعبين التي يمكنها الفوز بالكثير من األلقاب عقب سلسلة التعاقدات األخيرة 

مع كل من لينغليت ومالكوم وأرثور ميلو وأرتورو فيدال.
وأشارت الصحيفة أن برشلونة كان لديه النية لدفع 100 مليون يورو من أجل 
النجم الفرنسي أنطوان غريزمان وهو ما يمكن أن يعيد المشهد من خالل دفع 

هذا الرقم في نجم مانشستر يونايتد.
وفي المقابل فإن يوفنتوس ال يمانع في التخلي عن العب الوسط البوسني 
ميراليم بيانيتش من أجل الحصول على خدمات بوغبا بدال منه مع دفع الفارق 

إذا لزم األمر خاصة أن جوزيه مورينيو يمكن أن يقبل بتلك الصفقة التبادلية.
مثل  بوغبا  جلب  في  تساعده  التي  األسلحة  من  الكثير  يوفنتوس  ويملك 
التعديالت على قوانين الضريبة التي جرت في يناير 2017 وذلك من أجل جذب 
رؤوس األموال إلى إيطاليا حيث يمكن للعالمات التجارية دفع مبلغ ثابت يصل 
إلى 100 ألف يورو فقط وهو رقم "تافه" من أجل العمل في السوق اإليطالية 

واالستفادة من حقوق الصور وغيرها.
ويملك بوغبا الكثير من شركات الرعاية وإعالنات الصور ويعني ذلك أن 
الالعب سيوفر الكثير من األموال على المعلنين وبالتالي يمكن أن يرفع ذلك 
من إمكانية ضمه لعالمات تجارية جديدة يمكنه اإلعالن عنها عكس إسبانيا 

والتي ترتفع فيها نسبة الضرائب.
إسبانيا وبعدها جرى  رونالدو خرج من  أن كريستيانو  الصحيفة  وأشارت 
الحكم عليه بالسجن والغرامة خاصة أن الشرائح الضريبية في بالد الماتادور 
مرتفعة للغاية عكس إيطاليا التي انتهجت سياسة جديدة إلنعاش اقتصادها.
يمنح  إضافي  وهوعامل  رونالدو  كريستيانو  جوار  إلى  بوغبا  وسيلعب 

يوفنتوس أفضلية في الحصول على خدمات الالعب ولكن في الوقت نفسه 
فإن النجم الفرنسي سيبتعد عن نيران خالفاته مع جوزيه مورينيو.

حرب اإلغراءات تندلع بين 
برشلونة و»السيدة العجوز«

مشروعان من العيار الثقيل يعيدان للدوري اإليطالي روحه الكرويةمنافسة شديدة على ضم الفرنسي بوغبا

ميالن مالديني ويوفنتوس رونالدو.. من المخدوع؟

● بوغبا

● رونالدو

● من مباراة سابقة بين االتحاد واألهلي طرابلس

أكد االتحاد الليبي للسباحة 
أن بطولة ليبيا داخل المياه 
المفتوحة ستقام في 28 من 

شهر أغسطس الجاري في ضيافة 
مدينة زليتن بتنظيم االتحاد 

الفرعي بالمنطقة.
ونشر اتحاد السباحة على صفحته 

الرسمية، تأكيدا يفيد بعدم 
وجود أي نية لتأجيل البطولة أو 

نقلها من زليتن، وأن تأجيلها من 
18 إلى 28 من الشهر الجاري، 

جاء لصالح ضمان استضافة 
وتنظيم بمستوى يليق بالبطولة.

ومن المتوقع أن يشارك في 
بطولة ليبيا للمياه المفتوحة 

بزليتن، عدد ال يقل عن المئة 
سباح يمثلون كافة المدن 

والمناطق الليبية.

الليبيون يسبحون في مياه زليتن المفتوحة

بنغازي تستقبل نهائيات طائرة الشباب

المالـك  عبـد  الليبـي  البطـل  رفـع 
شـالوح، العلـم الليبـي فـوق كل أعالم 
البلـدان المشـاركة فـي بطولـة العالـم 
باسـم  المعروفـة  تـاي«،  لـ»المـواي 
حقـق  أن  بعـد  التايالنديـة،  المالكمـة 
 48 دون  لـوزن  الذهبيـة  الميداليـة 
بطـل  علـى  فـوزه  إثـر  غرامـا،  كيلـو 

جماهيـره. وسـط  تايالنـد 
الليبـي  الشـاب  يكتـف  ولـم 
أخـرى  بـل حقـق  الذهبيـة،  بالميداليـة 
آخـر  بسـباق  مشـاركته  فـي  برونزيـة 

البطـل  أنـه  ليؤكـد  منـه،  أكبـر  لـوزن 
تتويـج  للسـيطرة علـى منصـة  القـادم 
هذه اللعبـة، بشـرط أن يلقـى الرعاية 
واللجنـة  اللعبـة  اتحـاد  مـن  المطلوبـة 

الليبيـة. األولمبيـة 
يذكـر أن المنتخب الليبـي لـ»المواي 
النتائـج  مـن  عـددا  حقـق  تـاي«، 
الدوليـة،  مشـاركاته  فـي  المشـرفة 
الذهبيـة  الميداليـات  آخرهـا  وكانـت 
العربيـة  البطولـة  فـي  حصدهـا  التـي 

األردن. مؤخـرا  اسـتضافها  التـي 

كأس  بطولة  نهائيات  بنغازي،  بمدينة  الجمعة  غدا  تنطلق 
تمتد  والتي  19عاما،  دون  الشباب  لفئة  الطائرة  للكرة  ليبيا 
و  المروج  هي:  فرق،   6 بمشاركة  أيام،  ألربعة  منافساتها 
والسويحلي  المصراتي  واالتحاد  األولى  المنطقة  من  النصر 

الثانية واألهلي طرابلس والجزيرة من المنطقة  من المنطقة 
الثالثة.

وحدد االتحاد 9 أغسطس موعدا لالجتماع الفني لكأس ليبيا 
قبل انطالق المباريات.

الليبي شالوح بطال للعالم في المالكمة التايالندية
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مــاذا يشمل؟

مـــن يقف وراءه؟

متــى تتحقق السيطرة عليه؟

أيـــن مسالكه ومنافذه؟

لماذا ال يمكن إيقافه؟

التهريبكيـف السبيل لوضع حد له؟

  
 الرمال الليبية تلفظ

 شاحنات الحرب العاملية
الرمال  تحت  مدفونة  عليها  العثور  تم  قديمة  شاحنات  مؤخرا  اكتشفت 
الليبية. وبحسب عدة صفحات على مواقع التواصل االجتماعي، يعتقد أن 
الثانية  العالمية  الحرب  اإلمدادات خالل  لنقل  استخدمت  الشاحنات  هذه 

في الجنوب الشرقي للكفرة.
مثل  »فيسبوك«،  على  نشطاء  تداولها  التي  الصورة  هذه  والقــت 
صفحة »تمبلر ليبيا«، جدال واسعا حول أهميتها وضرورة االحتفاظ بهذه 

الشاحنات وهياكلها في متحف متخصص.
والحرب العالمية الثانية بدأت في األول من سبتمبر 1939 في أوروبا 
دول  من  العظمى  الغالبية  فيها  شاركت   ،1945 سبتمبر   2 في  وانتهت 
العالم في حلفين عسكريين متنازعين هما: قوات الحلفاء، ودول المحور، 
كما أنها الحرب األوسع في التاريخ، وشارك فيها بصورة مباشرة أكثر من 

100 مليون شخص من أكثر من 30 بلدًا.
وبعد أن أعلنت إيطاليا الحرب على بريطانيا في 10 يونيو 1940، بدأت 

حرب الصحراء ما بين قوات الدولتين في ليبيا ومصر.

أقوالهم

ضرورة تضافر جهود كل األطراف 
الفاعلة إقليميا ودوليا للدفع باتجاه حل 
توافقي ليبي - ليبي تحت رعاية أممية

رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا
غسان سالمة

وزارة الداخلية تسعى إلعداد خطة 
تدريبية للمقاتلين الذي خاضوا صراعًا 

مسلحًا ضد نظام القذافي، لدمجهم في 
العمل األمني

وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق
العميد عبدالسالم عاشور

تونس تزيد من تدريب قوات األمن 
والجيش للتصدي إلى التهديدات 

الوافدة من ليبيا بمساعدة الواليات 
المتحدة وحلفائها األوروبيين

وزير الخارجية التونسي
خميس الجهيناوي

 كل شيء

كندا كانت كليبيا

فعندما انتهى الصراع الطويل بني بريطانيا 
وفرنسا للسيطرة على أميركا، اعتقدت 

بريطانيا أن الفرنسيني الكاثوليك

في  السياسيين  من  عدد  تنبأ  لقد  القومي.  عيدها  على  سنة   140 بمرور  كندا  احتفلت  الشهر  هذا  أول 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر أن كندا ستصبح آجال أو عاجال والية من الواليات المتحدة األمريكية، 
اندماج  استحالة  الوقت معللين ومؤكدين  الكنديين في ذلك  واقع حال  مؤسسيين وجهة نظرهم على 
الفرنسيين الكاثوليك الذين كانوا يشكلون نسبة %30 من السكان، مع بقية البريطانيين البروتستانت، 

ناهيك عن االختالفات الثقافية بينهما.
البروتستانتية، وباللغة اإلنجليزية، وما يصدره البرلمان اإلنجليزي في لندن. واآلن، وبعد هذه السنوات 
تحقق جزء من نبؤة أولئك العلماء، وهو استحالة اندماج الفرنسيين الكاثوليك مع البريطانيين البروتستانت 

ولكن في الوقت نفسه تحقق توافق قوي جدا بين العنصرين وبالتالي أصبحوا جميعا مواطنين كنديين.
بل صارت كندا بفضل التوازن ما بين هذه الثقافة الفرنسية األقل عددا من الثقافة البريطانية أكثر قوة 
وثراء مما كانت عليه. علينا، نحن الليبيين، أاّل ننسى أن هذه الثنائية، التي كانت مصدر تهديد لدولة كندا 

باالنقسام فأصبحت مثلما نرى، سبب في توحدها وقيامها ونجاحها.
فماذا حدث؟

إلى  انضمامهم  وهو  حاسما،  قرارا   ،1775 سنة  رأس  ليلة  اتخذوا،  الفرنسيين  أن  المصادر  تقول 
البريطانيين لمحاربة الثوار األمريكيين الذين حاصروا )كويبك( الكندية. هذا القرار كان من أقوى األسباب 
في بقاء كندا دولة موحدة تمكنت من تذليل صعاب االختالف بين ثقافتها وبالتالي أصبحت من البلدان 

التي حققت تقدما جعل منها األسرع، واألكثر نموا اقتصاديا في العالم.
ولعله بسبب هذا القرار الذي اتفقت فيه الثنائية على االنضمام إلى بريطانيا لمحاربة ثوار أمريكا، هو 
ما جعل بريطانيا تنفذ، أثناء الحرب العالمية الثانية، واحدا من أخطر قرارتها، فلقد أصبح »العدو أمامهم 
والبحر خلفهم..« فبعدما سقطت باريس يوم 14/ 6/ 1940 في أيدي النازيين، وأصبح بحر المانش هو 
ما يحول بينهم وبين جيوش هتلر، جمع تشرشل وزراءه، بعد سبعة عشر يوما فقط من سقوط فرنسا، 
واتخذ قرارا ظل سرا من أسرار الحرب العالمية الثانية حتى سنة 1957. بعد اتخاذ هذا القرار بعشرة أيام 
أبحر الطراد )ايمرالد( من ميناء )جرينلوك( باسكوتلندا، يقوده القبطان )فرانسيس سيريل فالين( يحمل 

شحنة )سمك(!.
وما إن وصل الطراد ميناء )هاليفكس( حتى حُملت الشحنة في قطار كان ينتظرها، وفي اليوم التالي 
)بونافنتور( بمونتريال بكندا. ولكن الشحنة لم تكن  القطار محطة  1940وصل  القومي سنة  لعيد كندا 
تحسبا  نقلت  كلها،  بريطانيا  ثروة  ودائع وسبائك ذهبية هي  السائلة من  بريطانيا  أرصدة  وإنما  سمكا 

لمحاربة النازيين من الخارج إن احتلوا الجزر البريطانية.
يقول البحاث أن »إرادة البقاء« هي وراء وحدة كندا وعدم انقسامها إلى دولتين على ضفتي نهر) أوتاوا(، 
وسبب ذلك هو الضرر من عبث االقتتال ما بين ناس يعيشون في بقعة غنية واحدة، أما السبب الثاني 
فهو الدستور الذي ُأعد ليخدم ويحمي حقوق الطرفين، خصوصا وأن لكل منهما قناعة بمذهبين دينيين 

مسيحيين تحاربا طويال ولم يكن من حل بينهما سوى قبول اآلخر.
الخالصة مما وصلني شخصيا من )حالة( كندا، هو أنهم تطوروا سريعا بسبب صناعاتهم وأصبحوا دولة 
كبيرة حققت اقتصادا أخذهم بالدهم إلى ضفاف الرخاء والسبب: أنه ما كان لهم أاّل يتعرضوا إلى غزو 
خارجي، ويتواصل قيام دولتهم لو لم يتغلبوا على الهوة الكبيرة التي تفصل بين قناعتيهما وثقافتيهما. 
لقد منحوا الحياة إلى طرفيهما فازدهرت بالدهما من دون أن تسيل دماء ويكثر مبتورو األطراف، والعوانس 

والثكالي.. واللصوص مثلما حدث عندنا.
بالدنا تشبه إلى حد كبير كندا، بفكرين دينيين مرتبطين تماما بدين واحد، مثل كندا، في ليبيا نحن 
جميعا مسلمون: طرف يريد دولة مدنية دينها اإلسالم، وجيش يحميها وطرف ثان يريدها دولة إسالمية 
وكفى. ومع ذلك باإلمكان أن يعيش الطرفان وفق قناعاتهما وسوف ينتهى األمر باقتناع أي من الطرفين 

باآلخر.. وما علينا إاّل أن نؤسس لدستور واضح يضمن حقوق الجميع.
رؤية دينية، كانت  لم تكن بسبب  إلى حد كبير ولكنها  ليبيا قبل االستقالل مشابهة  كانت مشكلة 
أبسط بكثير مما نعانيه اآلن، فاتفقوا على قيام دولة فيدرالية من ثالثة واليات وحكومة اتحادية، مثلما 
يحدث في العديد من بلدان العالم. فلماذا ال نتفق على ثالث واليات، أو أكثر وحكومة واحدة اتحادية، 
ويستمر الحال إلى أن ننضج ويتمكن أي طرف من األطراف بإقناع الطرف، أو األطراف، األخرى ونعود دولة 

من كيان واحد. األمر ال يحتاج إاّل إلى تفكير في مغبة ما قد يحدث لو استمر هذا العناد؟!.

يسير الروبوت الصغير باتجاه الطاولة ويرفع الغطاء 
المصنوع من البلكسيغالس كاشفا عن طبق كركند 

ويتمنى بصوت آلي أكال هنيئا للزبون، ففي هذا 
المطعم في شنغهاي حلت األجهزة اآللية هذه مكان 

الندل.
بواسطة هذا المشروع، يواصل عمالق التجارة 

اإللكترونية "علي بابا" جهوده للتحديث في بلد ينخرط 
فيه الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا الروبوتات بشكل 

متزايد في الصفقات التجارية.
ويقول كاو هايتاو رئيس المنتجات لدى "علي بابا" 
والقيّم الرئيسي على هذا المشروع "في شنغهاي، قد 

يبلغ أجر النادل 10 آالف يوان في الشهر الواحد )1440 
دوالرا تقريبا(، ما يوازي مئات اآلالف في السنة وال بدّ 

من االستعانة بفريقي عمل".
ويستقطب هذا المشروع االبتكاري زبائن كثيرين 

ينتظرون في طوابير طويلة أن يقدّم له روبوت األكل.

وفاة طاهي القرن
طالبت نجمة البوب األميركية بيونسيه بتقدير أكبر 

لألجساد المكتنزة والممتلئة، كاشفة أنها باتت أكثر تقبّاًل 
لجسمها بعد والدة طفليها التوأمين العام الماضي 

إثر عملية قيصرية.
وتظهر صورة المغنية على غالف العدد األخير 
من مجلة »فوغ« من دون شعر مستعار أو خصل 
شعر مضافة ومع القليل من التبرّج. وكشفت في 

تعليق أرفق بصورها »أظنّ أنه من المهمّ بالنسبة 
إلى الرجال والنساء أن يروا جمال األجساد الطبيعية 

ويقدّروه«. وذكرت بيونسيه )36 عامًا( والمتزوّجة 
من مغني الراب جاي-زي أنها أرادت أن تخّفض وزنها 

بسرعة بعد والدة طفلتها األولى بلو آيفي في يناير 
2012. وروت للمرة األولى تفاصيل عن والدة توأميها 

رومي وسير في يونيو 2017، كاشفة أن صحتها 
كانت مهددة قبل العملية القيصرية واضطرت إلى 
مالزمة الفراش مدّة شهر. وبلغ وزنها بعد والدة 

التوأمين 99 كيلوغرامًا، وأقرّت بأن تعافيها من 
العملية »استغرق وقتا«، مشيرة إلى أنها »في 

فترة النقاهة، تعّلمت أن أتقبّل جسدي الممتلئ 
وأن أهتمّ به. وأنا تقبّلته على حاله«.

وعادت بيونسيه إلى الساحة الفنية من خالل 
مشاركتها في مهرجان كواتشيال )كاليفورنيا( في 
أبريل بعرض امتدّ على ساعتين تخللته رقصات 

كثيرة مع نحو مئة راقص. وتحضّرت الفنانة 
العتالئها خشبة المسرح مجددًا مع اعتماد نظام 

غذائي نباتي بحت، واالمتناع عن تناول الكحول 
والقهوة ومشروبات الفواكه. وقالت: »تعّلمت أن 

أصبر وأقدّر جسمي الممتلئ«.

الطهاة  أشهر  أحد  روبوشون،  جويل  توفي 
من  عــدد  أكبر  على  والحاصل  الفرنسيين 

العالم،  في  ميشالن«  »دليل  من  النجوم 
اإلثنين، عن 73 عامًا، بحسب ما قال الناطق 

باسم الحكومة الفرنسية في تغريدة.
بنجامان  الحكومة  باسم  الناطق  وكتب 
أوردته  نبًأ  مؤكدًا  »تويتر«،  عبر  غريفو 
جريدة »فيغارو«، »غادرنا اليوم )اإلثنين( 
جويل روبوشون الطاهي صاحب الرؤية 
الذي  إلى شنغهاي  الثاقبة. من باريس 
إلى  بها  ارتقى  التي  مهاراته  ساهمت 
الطبخ  فن  إشراق  في  الفن،  مستوى 
جيل  إلهام  في  وستستمر  الفرنسي 

جديد من الطهاة«.
وذكرت الجريدة أن الطاهي توفي 

في جنيف جراء إصابته بالسرطان.
وفكر روبوشون المولود في بواتييه 

)غرب فرنسا( في عائلة متواضعة أن يصبح 
ولفت  الطبخ.  ذلك  بعد  اختار  أنه  إال  كاهنًا، 

فُاختير  المجال.  هذا  في  بمهاراته  سريعًا 
أفضل عامل في فرنسا العام 1976 و»أفضل 
القرن«  »طاهي  ثم   1987 العام  في  طاهٍ« 

في 1990 من قبل دليل »غو إيه ميو«.
واستحدث العام 2003 مفهومًا جديدًا 
هو »محترف جويل روبوشون«. وفتح أول 
فرع له في طوكيو وباريس بالتزامن. وقال 
الطاهي يومها: »آتتني الفكرة من حانات 
التشارك. وكنت  التي أحب فيها  التاباس 
أبحث عن مفهوم يكون فيه تفاعل بين 

الزبائن والطهاة«.

 الروبوتات في خدمة زبائن مطاعم الصني

ر 
ّ
 بيونسيه: أقد

جسمي املمتلئ

محمد عقيلة العمامي
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