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503 أسئلة طرحتها »الوسط« على سياسيني وأكاديميني حول االنتخابات
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 ماذا وراء املواجهة بني مؤسسة النفط ولجنة أزمة الوقود؟

عشاءمغربعصرظهرشروقفجر
4.596.311.154.527.569.23

طبرقسبهاسرتبنغازىطرابلس
3432324128

درجات الحرارة

سياسة 

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

غزال الودّان الليبي.. 
كائن جميل مهدد باإلنقراض

ص16

رحالت مأهولة

فضاء

تراجعت أسعار النفط أمس األربعاء، 
بفعل تقرير عن زيادة المخزونات 

األميركية من الخام، بينما زادت توقعات 
اقتصادية قاتمة التكهنات بانخفاض 
الطلب على الوقود. وسجلت العقود 

اآلجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 
72.14 دوالر للبرميل، منخفضة 32 سنتًا 

أو %0.4 عن آخر إغالق.
وكذلك هبطت العقود اآلجلة لخام 

غرب تكساس الوسيط، إذ انخفضت 34 
سنتًا أو %0.5 إلى 66.70 دوالر للبرميل.

تبدأ شركة أميركية متخصصة في مجال 
الفضاء في تسيير رحالتها المأهولة إلى 

مدار األرض في السنة المقبلة، في ما 
يبشّر بعودة التفوق األميركي في مجال 

غزو الفضاء. 
ومن المقرر أن تكون الرحلة التي 

تنظمها شركة »سبايس إكس« 
الفضائية األميركية الخاصّة في أكتوبر 

المقبل تمهيدًا للطريق إلى أول رحلة 
مأهولة لمركباتها إلى محطة الفضاء 

الدولية في أبريل 2019، حسب ما 
نقلت وكالة »فرانس براس« عن غوين 

شوتويل المسؤولة في الشركة.

ألف 526
طالب

 المحاصر

فلسطيني تؤكد وكالة إغاثة وتشغيل 
الالجئين »األونروا« أنهم سيعودون 
لمدارسها في الضفة الغربية وغزة 

واألردن ولبنان وسوريا، حماية لحق أبناء 
الالجئين في التعليم.

تتسارع األحداث وتتعاظم حدتها في 
تركيا، ويزداد التدهور االقتصادي الذي 

انعكست آثاره بقوة على وضع 
العملة الوطنية) الليرة( التي تواجه 

انهيارًا مستمرًا.
وفجأة أصبح الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان محاصرًا 

من جيرانه األوروبيين، 
وكذلك العرب، كما تدهورت 

عالقاته بواشنطن، بسبب 
احتجاز القس األمريكي ) 

أندرو برونسون(، مما دفع 
البيت األبيض إلى العمل 
على تشديد الخناق على 
تركيا، ووصل األمر إلى 
السعي لفرض عقوبات 

دولية عليها، ولم يتعاطف 
مع أردوغان أحد من العرب 
باستثناء قطر التي سارعت 

بدعم اقتصاد البالد المتردي 
باستثمارات قيمتها 15 مليار 

دوالر، فهل يفلت أردوغان من 
الحصار أم تتكسر شراع حكمه 
على وقع التدهور االقتصادي 

المستمر لبالده؟

»صالح« يبدأ 
املوسم بتحقيق 

شرطي

راديو الوسط

المقصود  يكون  أن  مــن  كثيرون  ويخشى 
بالمادة  يتعلق  الدستوري  اإلعــان  تعديل  من 
أقاليم  ثاثة  إلى  ليبيا  بتقسيم  هوالتسليم   )6(
ينص  بينما  دوائــر،  ثاث  أنها  بإقرار  دستوريّا، 
وفي  واحدة،  دائرة  أنها  على  الدستوري  اإلعان 
بمثابة  المادة  هذه  تمرير  سيكون  الحالة  هذه 
بالثلث  يعرف  ما  لترسيم  عليها  يبنى  سابقة 
المعطل، أي أن أي استحقاق من هذا النوع سيبطل 
الـ)50+1( في إحدى الدوائر،  إذا لم يحظ بنسبة 
أواألقاليم الثاثة، إال أّن الرد على مخاوف من هذا 
لفترة  قانون  إقرار  هو  سيحدث  ما  أن  هو  القبيل، 
ما  فهو  والدسترة  الترسيم  أم  محدّد،  ولغرض 
سيأتي به الدستور بعد االستفتاء عليه، وهو الذي 

سيحدد نظام وشكل الحكم واإلدارة في الباد.
لاقرار  تمهيدًا  اعتبارها  يمكن  خطوة  وفي 
برلمانية  انتخابات  إجراء  استحالة  وربما  بصعوبة 
باريس  اجتماع  حدّده  الذي  الموعد  في  ورئاسية 
المتحدة  األمم  مبعوث  أعرب  القادم(،  )دسمبر 
ورئيس بعثتها في ليبيا، غسان سامة، عن تأييده 

وتراشق  مناوشات  تخللته  عسير  مخاض  بعد 
وجلسة  الــنــواب،  مجلس  قاعة  داخــل  باأللسنة 
النواب  مقر مجلس  أمام  رافقتها مشاجرة مسلحة 
بين حرس الرئاسة، في طبرق يوم الثاثاء، أصيب 
أخيرًا  النواب  توافق  هاشم،  صالح  النائب  جراءها 
تعديل  إجــراء  بعد  االستفتاء  قانون  تمرير  على 
المنتظر  ومن  السادسة،  المادة  على  دستوري 
للجدل  المثير  القانون  على  النواب  يصوت  أن 
النواب،  مجلس  عضو  وقــال  األضحى.  عيد  بعد 
بالتوافق  انتهت  الجلسة  إن  الخطابي،  المبروك 
بـ»تعديل  يحصن  أن  على  االستفتاء،  قانون  حول 
اإلعان الدستوري«، مضيًفا أنه جرى االتفاق على 
إجراء التعديل الدستوري بما يضمن تمرير قانون 
االستفتاء وفق  تنظيم  الذي ينص على  االستفتاء، 
على  ــرة  دائ كل  حصول  ويشترط  دوائــر،  ثــاث 

خمسين في المئة + 1.
بين  التعارض  في  السبب  أن  الخطابي  وأوضح 
أن  هو  السادسة،  والــمــادة  الدستوري  ــان  اإلع
ينال  عندما  أنه  على  ينصُّ  الدستوري  اإلعــان 
يصبح  المقترعين  ثلثي  موافقة  الدستور  مشروع 
يتحصل  قد  السادسة  المادة  بتطبيق  لكن  نافًذا، 
المقترعين  ثلثي  موافقة  على  الدستور  مشروع 
لم  الدوائر  إحدى  ألن  نافًذا،  الدستور  يصبح  وال 
يتحصل فيها المشروع على خمسين في المئة + 
واحد، حسب نصّ المادة السادسة، ناهيك عن أن 
كون  مع  يتعارض  دوائر  ثاث  إلى  الباد  تقسيم 

ليبيا دائرة واحدة حسب اإلعان الدستوري.
قال  صالح  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  وكان 
حول  بالتوافق  »انتهت  النواب  مجلس  جلسة  إن 
اإلعان  بتعديل  أن يحصن  االستفتاء، على  قانون 
الدستوري في جلسات قادمة للمجلس«، الفتًا إلى 
أن »التعديل سيتعلق خاصة بالمادة السادسة من 

قانون االستفتاء«.
ويكتسب التوافق على قانون االستفتاء أهميته، 
موضوع  لحسم  متقدّمة  خطوة  يشكل  كونه  من 
إلنجاز  دستورية  قاعدة  يعتبر  ما  أو  الدستور، 
في  باريس  اجتماع  في  عليها  المتفق  االنتخابات 
يمكن  إذ ال  مقبلة،  انتخابات  أيّ  أو  الماضي  مايو 
تصوّر إجراء االنتخابات في غياب قاعدة دستورية 

تشرعنها.

إلجراء االنتخابات في ليبيا، لكنه شدد على ضرورة 
أن »يسمح الوضع القانوني واألمني بذلك«، وفق 
ما نشرته بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر 

حسابها على موقع »تويتر« يوم األربعاء.
في  الصحفيين  مع  جلسة  خال  سامة  قال  و 
مشكلة  لحل  االنتخابات  فكرة  »نؤيد  بنغازي 
السلطات  في  المؤسسات  وازدواجــيــة  الشرعية 
الشعب  إرادة  ووحدها  والتشريعية،  التنفيذية 
يسمح  أن  بشرط  تريد  من  تقرر  التي  هي  الليبي 

الوضع القانوني واألمني بذلك«.
وأكد سامة أن »البعثة قائمة بجد على عملية 
العام  آخر  في  تمكنا  إن  االنتخابات،  إلى  الوصول 
أسابيع  األمر  استغرق  وإن  جيدًا،  أمرًا  فسيكون 
أخرى فلن يكون أمرًا مأساويًا لكن في أسرع وقت 

ممكن ضمن الشروط التي ذكرتها«.
وفي السياق نفسه أكد رئيس المفوضية العليا 
قانون  إقـرار  أن  على  السايح،  عماد  لانتخابات، 
عدم  »يعني  الدستور  مشروع  على  االستفتاء 
هذا  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  إجــراء  إمكانية 

»الشرق  مع جريدة  في حوار  السايح  وقال  العام«، 
األوسط« السعودية األربعاء »إجراء انتخابات عامة 
خال ما تبقى من هذا العام يتوقف على ما سوف 
انتخابية، فإذا  البرلمان من تشريعات  يُقدم عليه 
أقر قانون االستفتاء على مشروع الدستور، فإن هذا 
انتخابات رئاسية  إجراء  إمكانية  التوجه يعني عدم 
عملية  تنفيذ  ألن  العام،  هذا  خال  وبرلمانية 

االستفتاء ستأخذ ما تبقى من هذا العام«.
إذن ليس أمام المتتبعين للشأن الليبي، سوى 
جلسته  في  النواب  مجلس  عن  سينتج  ما  انتظار 
الخطوة  انتظار  وبالتالي  األضحى،  عيد  إجازة  بعد 
القادمة على طريق التقدم بالعمليّة السياسية إلى 
األمام، وصواًل لحل األزمة في ليبيا، غير أن المراهنة 
على ذلك ستظل مرتبطة بما سيتحقق على مسار 
فيه  ستتموضع  الذي  والموقف  األمنية،  الترتيبات 
المجموعات المسّلحة، القوّة الحقيقية الفاعلة على 

األرض.
تفاصيل ص3

المادة )6( تنقل قانون االستفتاء إلى التحصين

نفط

طبرق، القاهرة - الوسط

 دور العرض 
السينمائي في 

بنغازي.. مشاهد 
من »فيلم حزين«

كل شيء

< جانب من جلسة االستفتاء على الدستور  الثالثاء 14 أغسطس 2018 بمجلس النواب 

عوامل اجتماعية واقتصادية أثرت سلبًا على الكثافة السكانية

تراجع
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انهيار  عقب  بإيطاليا  المدنية  الهندسة  في  خبير  أثار 
عملية  في  الهندسية  األخطاء  مسألة  جنوة  جسر 
في  فقط  آخرين  جسرين  وجود  إلى  مشيرا  تشييده، 
البناء ذاتها واحد في  العالم استخدمت فيهما تقنيات 
جريدة  عنه  مانقلت  حسب  فنزويا،  في  واآلخر  ليبيا 

»لوموند« الفرنسية، أمس األربعاء.
فترة  قبل  أطلقها  تحذيرات  إلى  الجريدة  وأشــارت 
األستاذ بكلية الهندسة بجامعة جنوة، أنطونيو برنش، 
السريع  الطريق  في  مشاكل  وجود  عن  فيها  تحدث 
و1967.   1963 عامي  بين  بنائه  أثناء  حتى  موراندي 
قللت  التي  الهندسية«  »األخطاء  على  باللوم  وألقى 
بناء  المستخدمة في  الخرسانة  تأثير تقلص  من شأن 

الجسر، مما أدى إلى وجود خلل في سطح الطريق.
و»مــورانــدي«  بالبيضاء  الكوف«  »وادي  وجسرا 
المنهار بجنوة من تصميم مهندس واحد هو اإليطالي 
الراحل، ريكاردو موراندي، الذي توفي في العام 1989، 
الشكل  في  توأم  الجسرين  أن  الصورتين  من  ويبدو 
والتصميم، فقد بدأ تشييد جسر »وادي الكوف« بمدينة 
من  عامين  بعد  أي   ،1965 العام  في  الليبية  البيضاء 
اإليطالية  جنوة  بمدينة  »موراندي«  جسر  تشييد  بدء 

.)1963(
لكن ما قد ال يتذكره البعض أن جسر »وادي الكوف« 
جرى إغاقه أمام المركبات اآللية في 26 أكتوبر 2017، 
بسبب  وذلك  األخضر،  الجبل  أمن  مديرية  من  بقرار 

كثرة التصدعات والمشاكل الفنية التي تهدد بانهياره.
أما جسر »موراندي« في جنوة فقد انهار بالفعل أول 
من أمس، وخلَّف أكثر من 38 قتيًا، وتفيد المعلومات 
في  المستخدمة  اإلجهاد  سابقة  الخرسانة  تقنية  بأن 
المعماري  للمصمم  المميزة  السمة  كانت  جنوة  جسر 
التقنية  استخدم  الذي  موراندي،  ريكاردو  اإليطالي 
نفسها في جسر رافائيل أوردانيتا في فنزويا، الذي أثار 
جداًل منذ إنشائه، وُأكمل بناؤه في العام 1962 غير أنه 
انهار جزئيًا بعد تشييده بعامين في العام 1964 بعدما 
ارتطمت به ناقلة نفط وأعيد بناؤه، حسب جريدة »ذا 

تلغراف«.
من  شكل  هي  اإلجهاد  سابقة  الخرسانة  أن  يذكر 
البناء يجري وضعها  المستخدمة في  الخرسانة  أشكال 

تحت ضغط قبل تحميلها بأحمال تتجاوز وزنها.
لكن بالنسبة للنسخة الليبية فقد أظهرت الفحوص 
التي أعقبت إغاقه العام الماضي إمكانية السماح بمرور 
والسيارات  الشاحنات  ومنع  فوقه  الصغيرة  السيارات 

الثقيلة.
ومع الحادث المأساوي الذي وقع اإلثنين في مدينة 
تشدد سلطات  أن  الحكمة  من  يبقى  اإليطالية،  جنوة 
األمن على منع مرور أي مركبات آلية، فوق جسر وادي 
الكوف، صغيرة كانت أم ثقيلة، وأن تكشف السلطات 
الذي  الجسر  الليبي حقيقة أوضاع  العام  للرأي  المعنية 
يعد شريانا حيويا لحركة النقل في هذه المنطقة، وأن 
تعلن ما تنوي اتخاذه من إجراءات حتى ال تتكرر المأساة 

التي وقعت في جنوة.

البيضاء - الوسط

ال يمكن تصوّر إجراء االنتخابات في 
قاعدة دستورية تشرعنها غياب 

 ما سيأتي به الدستور بعد االستفتاء 
عليه، سيحدد نظام وشكل الحكم 

واإلدارة في البالد

ما بني جسري »وادي الكوف« و»موراندي« املنهار في جنوة

هل إقرار الثلث املعطل يزيل الحواجز أمام الدستور؟

< الصورة األعلى لجسر جنوة ثم الجسر الليبي في وادي الكوف 

 رحلة العمر.. 7 آالف حاج ليبي في األراضي املقدسة
طرابلس - الوسط

البالغين  الليبيين  وصل األراضي المقدسة خال األيام الماضية آخر أفواج الحجاج 
باإلضافة  السعودية،  السلطات  وّفرتها  مريحة  أجواء  وسط  العام،  هذا  حاج  آالف   7
الموسم  خلو  أعلنت  التي  الليبية  السلطات  من  ومتابعة  خدمية  تسهيات  إلى 

أية شكاوى. من  الحالي 
األراضي  من  مقاطع مصورة  الليبيين  الحجاج  من  العديد  العمر« سجل  »رحلة  في 
بجهود  وإشادتهم  المقدمة  الخدمات  بمستوى  رضاهم  عن  فيها  معبرين  المقدسة، 
اإلسعاف  في  والمتخصصين  المؤهلين  المتطوعين  فرق  عن  فضًا  الحج،  بعثة 

الخاصة. والفئات  السن  كبار  مع  تعاملوا  الذين  واإلنقاذ 
ما  األرض  بقاع  مختلف  من  قادمين  الدينية  مناسكهم  الحجاج  يؤدي  وبينما 
الليبية  الحج  بعثة  فإن  المختلفة،  البعثات  أمام  التحديات  من  واحدًا  االزدحام  يجعل 
والشؤون  لألوقاف  العامة  الهيئة  رئيس  حيث وصف  مناسبة،  أجواء  وفرت  إنها  قالت 
في  مشيدًا  جــدًا«،  بـ»الممتاز  الليبيين  الحجاج  وضع  القاضي  عباس  اإلسامية 
فئة  من  الليبيين  الحجاج  راحة  توفير  إزاء  السعودية  السلطات  بجهود  نفسه  الوقت 

السن«. »كبار 



العلمي  والخيال  والرعب  الحركة  أفالم  من  كفيلم  يصنف  الذي  ميج«  »ذا  فيلم  تصدر 
جون  ــراج  إخ من  الفيلم  دوالر،  مليون   44.5 مسجال  أميركا  في  السينما  إيـــرادات 

تورتيلتاوب وبطولة كل من جيسون ستاثام وبينجبينج لي وريان ويلسون.
»ميشن  الــحــركــة  فيلم  ــع  ــراج وت
المركز  من  أوت«  فول  إمبوسيبل.. 
الماضي  األسبوع  احتله  الذي  األول 
إلى المركز الثاني محققــا 20 مليون 
كــروز  ــوم  ت بطولة  الفيلم  دوالر 
فيرجسون  وريبيكا  كافيل  وهنري 

ومن إخراج كريستوفر ماك كويري.
ــوم  ــرس كــمــا تـــراجـــع فــيــلــم ال
»كريستوفر  والكوميديا  المتحركة 
إلى  الثاني  المركز  من  روبــن« 
 12.4 مسجال  الــثــالــث  الــمــركــز 
بطولة  الفيلم  دوالر  مليون 
أتويل  وهايلي  مكريجور  يــوان 
إخراج  ومن  كارمايكل  وبرونتي 

مارك فورستر.
فيلم  جاء  الرابع  المركز  وفي 
»سلندرمان«  الجديد  الرعب 
مليون   11.3 بلغت  بإيرادات 
ــراج  إخ مــن  الفيلم  دوالر.. 
وبطولة  ــت  وايـ سيلفاين 
جولداني  وجوليا  كينج  جوي 

تيليس وجاز سينكالير.
جاء  الخامس  المركز  وفي 
والجريمة  الكوميديا  فيلم 

بإيرادات  »بالككالنسمان«  الجديد 
وآدم  واشنطن  ديفيد  جون  بطولة  من  الفيلم  دوالر،  مليون   10.8 بلغت 

درايفر ولورا هارير ومن إخراج سبايك لي.

كيف تحمي أجهزتك الشخصية من فخ االختراق؟

للتشغيل  القابلة  اإلعالنات  »فيسبوك«  أطلقت 
األلعاب  يتيح لجهات تسويق  بما  عبر منصتها، 
المستخدمين  تمنح  التي  اإلعــالنــات  عــرض 
فرصة تجربتها قبل الشراء، ودون الذهاب إلى 

موقع آخر.
أربع  قبل  مرة  ألول  اإلعالنات  هذه  وظهرت 
سنوات كطريقة جديدة إلغراء الالعبين بتجربة 
من  اإلعالنات  هذه  وتعتبر  المحمولة،  األلعاب 
تجربة  لألشخاص  يتيح  مما  التفاعلي،  النوع 
بتطوير  الشركة  وقامت  تنزيلها،  قبل  اللعبة 
هذا الحل اإلعالني الجديد بالتعاون مع مطوري 
األلعاب المحمولة، وفق »البوابة العربية لألخبار 

التقنية«، األحد.
وقال نائب رئيس الشركة للحلول التسويقية 
في  األلعاب  قطاع  عن  والمسؤول  العالمية 

سيصبحون  »المعلنون  كيلي:  ريك  فيسبوك، 
باستخدام  األلعاب  عرض  على  قادرين  اآلن 
اإلعالنات القابلة للتشغيل، وهي تجارب إعالنية 
تفاعلية، وتعد هذه اإلعالنات أكثر فعالية ألنها 
تعطي الالعب فكرة جيدة عما تستلزمه اللعبة، 
بتنزيل  الالعبون  ــؤالء  ه يقوم  أن  وبمجرد 
بتشغيله  يقوموا  أن  المرجح  فمن  التطبيق، 

ألنهم يعرفون أنه أعجبهم مسبقا«.
إلى  الكمية  من  االنتقال  الشركات  وتحاول 
ومن  بالمستخدمين،  يتعلق  فيما  النوعية 
الشركات  لتلك  فيسبوك  توفر  أن  الضروري 
مع  خصوصا  بذلك،  للقيام  الالزمة  األدوات 
التطبيقات،  متاجر  في  تطبيق  ماليين   6 وجود 
كل  اكتشاف  بمكان  الصعوبة  من  يجعل  مما 

األلعاب.

في  للتشغيل  القابلة  اإلعــالنــات  وتساعد 
من  كبير  بشكل  موثوقة  تثبيت  عمليات  توليد 
األلعاب،  بتجربة  قاموا  الذين  األشخاص  قبل 
مما يعني أن اللعبة ستشغل بعد التثبيت، وقد 
اإلعالنات  تجربة  بين  ما  الجمع  عملية  تساعد 

التفاعلية وقدرة فيسبوك على عرض اإلعالنات 
مساعدة  في  باأللعاب  المهتمين  لألشخاص 
عال  تحقيق معدل  على  األلعاب  جهات تسويق 

من عمليات تثبيت.
تحسين  ميزة  فيسبوك  منصة  تقدم  كما 
اكتشاف  على  المطورين  تساعد  والتي  القيمة، 
حيث  ومكافأتهم،  قيمة  األكثر  المستخدمين 
شراء  عمليات  يجرون  الذين  الالعبون  يعتبر 
لمطوري  كبيرة  قيمة  بمثابة  التطبيق  داخل 
يظلون  الــذيــن  المستخدمين  ألن  األلــعــاب 
زيادة  إلى  يميلون  األلعاب  إحدى  في  نشطين 
إنفاقهم بمرور الوقت، ووجدت األبحاث األخيرة 
ينفقون  المتحدة  الواليات  في  الالعبين  أن 
ما  األلعاب  إحدى  تثبيت  بعد  السابع  اليوم  في 

معدله 20 دوالرا داخل التطبيق.

تواصـل 02

طرح الفنان الليبي الشاب أيمن األعتر أغنيته الجديدة 
الفـيديو  موقع  على  داللي«،  »يا  عنوان  تحمل  التي 
األشهر »يوتيوب« والتي تعد أول أغنية ليبية له منذ 

أكثر من 10 سنوات.
فنية  برؤية  الليبي  التراث  من  أغنية  داللي«  »يا 
أبوبكر  الليبي  الموزع  بتوزيعها  قام  لألعتـر،  جديدة 

الصافي، وسجلت بمدينة لندن.
وصرح األعتر في وقت سابق بأنه »أحب أن يكون 

لتقديم  ليبيا،  األغنية  هذه  على  العمل  فريق  معظم 
مواهب ليبية شابة صاعدة، ودعمها فنيا«.

تصوير  »تم  أنه  إلى  األعتر  أيمن  الفنان  وأشــار 
مشاهد في ليبيا لألغنية من قبل المصور والمصمم 
الليبي الشاب أسامة الفيض، وصممت غالف صفحته 
قام  أنه  وأوضــح  كانون«،  كريمة  الليبية  الرسمية 
بجلسة التصوير الخاصة بالغالف مع المصور العالمي 

»آندي«.

 »يا داللي« جديد الفنان أيمن األعـتر 

إللي يحـبــك يــودك ....... بالعـيـش والمــي بـارد
وإللي ما يحبك يردك ..... على البير لو جيت وارد

حقق هاشتاغ »#عالم_بال_رجال« تفاعال كبيرا بين مستخدمى مواقع 
التواصل االجتماعى وحملت تعليقات المشاركين تناقضا واضحا بين 

رؤيتهم لهذا الطرح، كما كشفت التعليقات عن بعض التعليقات 
الطريفة .

#عالم_بال_رجال

»فيسبوك« .. لكل مستخدم لعبة!

الذكية  الهواتف  من  طرازاتها  أحدث  »سامسونغ«  كشفت 
أجهزتها  مبيعات  في  كبير  تراجع  مع   ،»9 نوت  »غاالكسي 
الجنوبية  الكورية  المجموعة  استمرار  من  فبالرغم  الذكية، 
الهواتف  سوق  تصدر  في  اإللكترونيات  مجال  في  العمالقة 
الذكية في العالم، شهدت إيرادات »سامسونغ« تراجعا بنسبة 

22 % خصوصا بفعل انخفاض مبيعاتها في الربع الثاني.
المخيبة  المبيعات  إلى  النتائج  هذه  المجموعة  وعزت 
لطرازها »غاالكسي إس 9« الذي أطلق في مارس الماضي. 
المنافسة مع الشركات الصينية على رأسها  كما أن احتدام 

»هواوي« يفسر أيضا هذا التباطؤ.
ويحوي هاتف »غاالكسي نوت 9« الذي قدم الخميس في 
نيويورك، وسيطرح للبيع اعتبارا من 24 أغسطس، سلسلة 

ال  لكنه  وتطويرات  تحسينات 
مبتكرة  خاصية  أي  يحمل 
أساسية مقارنة مع الطرازات 
السابقة، وزادت »سامسونغ« 

في  الذاكرة  حجم  خصوصا 
أولى  نسخة  طرحت  إذ  الجهاز،  هذا 

 128 بسعة  ذاكرة  مع  الهواتف  هذه  من 
غيغابايت ونسخة أخرى أيضا بسعة 512 غيغابايت.

وسيصبح في اإلمكان قريبا زيادة سعة الذاكرة لتصل 
في  مسبوق  غير  أمر  وهو  غيغابايت(،  )ألف  تيرابايت  إلى 
الهواتف الذكية، كذلك حسنت المجموعة الكورية الجنوبية 
العمالقة من قدرات بطارياتها، التي باتت قادرة على العمل 
ليوم كامل من دون إعادة شحن أيا كانت وتيرة استخدامها.

وكشفت »سامسونغ« أيضا عن قدرات جديدة في القلم 
التي تتميز  الجديد، وهو من األكسسوارات  المرفق بالطراز 
المزود  القلم  هذا  استخدام  ويمكن  »نوت«،  هواتف  بها 
بتقنية اتصال عبر نظام »بلوتوث«، كجهاز تحكم بما يسمح 

خصوصا بتشغيل الهاتف عن بعد اللتقاط صورة.

»غاالكسي نوت 9« 
بذاكرة عمالقة

اإللكترونية  الشرائح  في  جديدا  خلال  باحثون  اكتشف 
المعلوماتية  لقراصنة  يفتح  أن  يمكن  »إنتل«  صنع  من 
أعلنت  ما  أبواب سرقة معلومات مهمة وخطيرة، بحسب 

المجموعة األميركية المتخصصة في التكنولوجيا.
يبدو  وال  األنظمة،  لهذه  تحديثات  »إنتل«  وطرحت 
أطلق  الذي  الخلل  من  استفاد  قرصان  أي  أن  اآلن  حتى 

عليه اسم »فورشادو«.
و»ملت  »سبيكتر«  كبيران  خلالن  أظهر  يناير،  في 
التي  )مايكروبروسيسر(  المعالجات  معظم  أن  دوان« 
محصنة  تكن  لم  اإللكترونية،  األجهزة  مليارات  تشغل 

تماما بوجه محاوالت االختراق.
وأعلنت »إنتل« في رسالة على موقعها اإللكتروني »ما 
المستخدمين  يصبح خطر  أن  نتوقع  األنظمة،  تحدث  إن 

ضعيفا«.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

شيء مؤلم شبابنا كثير منهم عاطلين وإذا 
تخرجوا من الجامعة عملوا في وظايف أقل 
من دراستهم ناقشوا قضايا تهم المجتمع 
عن حلول مقترحة لهم ،أصحاب الشركات 

الخاصة اهتموا بأبناء وطنكم !!

العنود التميمي

وصلنا 2019 ومبزرة حرب الجنسين 
مستمرين بخالفاتهم العقيمه، القضية 

قضية تكامل ،المرأة تكمل الرجل والرجل 
يكمل المرأة،مثل الليل والنهار،كالهما 

يكمل اآلخر.

تركي بـن عبداهلل

فيلم »ذا ميج« يتصدر إيرادات »هوليوود« 

#عالم_بال_رجال يعني: 
مافي حروب مافي إرهاب ، 
مافي خيانات، مافي تعنف، 
اهلل وناسه لو العالم كله 
حريم بس أحس بيصير 

الوضع جميال وفله

Meme Bajuser

هناك ذكور وهناك رجال 
وهناك مرأة وهناك أنثى 

فليس كل ذكر رجال وليس 
كل مرأة أنثى الرجولة 

مقياسها الخير في أهلك 
في مواقفك في كرمك في 
احتوائك ليس في صوتك 
وتأمرك واألنثى في عفتها 

وفي حيائها فإن عدم الحياء 
أصبحت بال قيمة سلعة 

للكثير.

عبداهلل بن نايف

عزيزتي المرأة : أحب 
أقولك إن الحياة ليست 
معركة تخوضينها ضد 

الرجل عالقة المرأة 
بالرجل هي عالقة تكامل 

وليس ندية التجعلي 
هدفك األساسي هو تحدي 
الرجل فهو أبوك وأخوك 
وابنك ، لن تستغني عنه 

ولن يستغني هوعنك.

شموخ نجـديــة

العامة  اإلنترنت  شبكات  عن  يبحث  معظمنا 
)واي فاي( الستخدامها في المقاهي أو النوادي 
وأماكن أخرى مشابهة، لكن ذلك يشكل خطرا 

على أمن معلوماتك وخصوصيتك.
اختراق  وحـــوادث  بــاآلالف  ضحايا  وهناك 
شبكات  ذات  األماكن  في  دائما  تحدث  كثيرة 
شبكات  وأغلبية  المشتركة،  المجانية  االتصال 
معرضة  لإلنترنت  الموزعة  المفتوحة  االتصال 
دائما لخطر االختراق الكلي بل واختراق هاتفك 
العربية  »البوابة  حسب  بسهولة،  حاسوبك  أو 
ال  استخدامها،  خطورة  ورغم  القتنية«،  لألخبار 
يزال بإمكانك الحد من ضررها عن طريق اتباع 

هذه الخطوات البسيطة:
ال تثق في أي شبكة ...

البيانات المرسلة والمستلمة من خالل شبكات 
بالتشفير،  محمية  غير  المفتوحة  فاي  ــواي  ال
وبالتالي فمن الممكن أن تكون عرضة لمخاطر 
االختراق بكل سهولة، لذلك حيثما أمكن التزم 

بعدد  التزم  استطعت  وإذا  معروفة،  بشبكات 
قليل من شبكات الواي فاي العامة بقدر اإلمكان 
الدخول  تسجل  التي  الشبكات  عدد  زاد  فكلما 
واحــدة  في  تتعثر  أن  احتمالية  زادت  إليها، 
تعرضك الختراق يؤدي إلى سرقة كلمات المرور 
المهمة  والبيانات  اإلئتمان  بطاقات  وتفاصيل 

الخاصة بك.
ال تعطي الكثير من المعلومات عنك ...

اتصالك  االشتراك عند  للغاية من  كن حذرا 
إذا  العامة  فــاي  واي  بشبكة 

بالحصول  مطالبتك  تمت 
مجموعة  ــى  ــل ع
مــن الــبــيــانــات 
مثل  الشخصية، 
بريدك  عنوان 
ــي  ــرون ــت ــك اإلل
هاتفك،  أورقم 

كنت  إذا 

فكر  لالتصال بشبكات مثل هذه  تماما  مضطرا 
بريد  عنوان  مثل  بديلة  بيانات  استخدام  في 

إلكتروني بديل وليس البريد األساسي.
تحديث برنامج الحماية الخاص بك ...

في السنوات القليلة المقبلة، عندما يتم اعتماد 
األمــان  بــروتــوكــول  أنــه  على   WPA3 معيار 
لشبكات  سيوفر  الالسلكية  للشبكات  الجديد 
وسائل  من  المزيد  العامة  فــاي  ــواي  ال
ذلك  حتى  المدمجة،  الحماية 
من  العديد  تعتمد  الحين 
االخــتــراق  عمليات 
ــدارات  اإلصـ على 
من  ــمــة  ــقــدي ال
ــج، لــذا  ــرام ــب ال
ــن  تــــأكــــد م
جميع  تشغيل 
تــحــديــثــات 
على  البرامج 

الخروج،  قبل  الهاتف  أو  المحمول  الكمبيوتر 
باإلضافة إلى ذلك ال تقم بتنزيل أو تثبيت أي 

شيء جديد على شبكة الواي فاي العامة.
عطل خصائص مشاركة الملفات ...

عند استخدامك شبكة عامة ستحتاج إلى تعديل 
ميزات  مثل  حمايتك  أجل  من  الميزات  بعض 
مشاركة الملفات، ويمكنك فعل ذلك لو أنت من 
االنتقال  خالل  من  الويندوز  أجهزة  مستخدمي 
 Network and والمشاركة  الشبكة  مركز  إلى 
Sharing Center، ثم تغيير إعدادات المشاركة 
ثم   ،Change advanced sharing المتقدمة 

إيقاف تشغيل مشاركة الملفات والطابعات.
أو  آي  التشغيل  نظام  لمستخدمي  بالنسبة 
إس iOS، كل ما عليهم البحث عن AirDrop في 
مركز التحكم وإيقاف تشغيله. وبذلك ال يمكن 
ألحد في مكان قريب أن يصل إلى ملفاتك، أو 
إليك ملفات ضارة تسهل عملية اختراق  يرسل 
جهازك، وفق »البوابة العربية لألخبار القتنية«.

 »إنتل« .. ساحة
القرصنة االلكترونية

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

السنة الثالثةاخلميس
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نسف مسار 
الديمقراطية

قد تجرى االنتخابات في تاريخ 10 ديسمبر، لكن ليس 
في هذا العام، وإن جرت فإنني متخوف من مخرجاتها 
والشفافية  التنفيذ  مستوى  فــي  تكون  لــن  التي 
نسف  إلى  تؤدي  وقد  بنتائجها،  وااللتزام  والمشاركة 

ليبيا. في  الديمقراطية  مسار 
منصب  لشغل  األجــدر  أراهــا  التي  الشخصية  أما 
الحاضر  الوقت  في  أحتفظ  فسوف  الدولة،  رئيس 
هو  االســم  من  واألهــم  مناسبًا،  أراه  الــذي  باالسم 
خاللها  من  يعمل  سوف  التي  واإلمكانات  الظروف 

الجديد. الرئيس 
قوتين  بين  هو صراع  وفرنسا  إيطاليا  بين  الصراع 
على عدم تمكين اآلخر من الملف الليبي، وهذا طبيعي 
جدًا، ولعل نجاح الليبيين في إدارة هذا الصراع يكمن 
أرضية  وتكوين  الطرفين،  مع  بمصالحنا  الدفع  في 
الصراع  هذا  وتوظيف  منهما،  كل  مع  مشتركة  عمل 
سنجني  الصراع  بهذا  القوتين،  مع  مصالحنا  لخدمة 
وترويض  إدارة  أحسنا  إذا  لليبيا،  أكبر  ومردودًا  فوائد 
الليبيين جادين  لم نكن نحن  إذا  أخيرًا،  الصراع.  هذا 
الفرصة  نهيئ  فسوف  الداخل  من  الصراع  حل  في 
وفق  النزاع  لحل  »وكيل«  طريق  عن  الدولي  للمجتمع 
في  األمثل  بالضرورة  ليس  وهــذا  مناسبًا،  يــراه  ما 

ليبيا. مصلحة 

بعيو تميم 
الوطني للحوار  التحضيرية  الهيئة  عضو 

3 شروط على 
طريق الصندوق

لكن  االنتخابات،  ــراء  إج ــرورة  ض عن  النظر  بغض 
حتى  أواًل  ــان  واألمـ ــن  األم توفير  ــك  ذل قبل  يجب 
ونزع  جمع  بعد  إال  يتم  لن  وذلك  نتائجها،  تُحترم 
العدالة  وتطبيق  الوطنية  المصالحة  وتحقيق  السالح 

االنتقالية.
سابقًا  يعتبر  يفوز  قد  ومن  يترشح  من  موضوع 
السابقة  الحكومات  عن  مختلفًا  يكون  لن  ألنه  ألوانه، 
رهينة  ويصبح  المسلحة،  التشكيالت  عليه  وستسيطر 

إلرادتهم.
مرهونة  الوطنية  القوى  تحالف  حــزب  مشاركة 
والتزام  األمن  منها  عليها،  المتعارف  الشروط  بتوافر 
إجرائها،  قبل  النتائج  باحترام  السياسية  القوى 
وتحديث  االنتخاب،  وقانون  دستورية  قاعدة  ووجود 
الخاصة  والتجهيزات  والتسجيل  االنتخابات،  منظومة 
عليه  العمل  يتم  والذي  لالنتخابات  العليا  بالمفوضية 

حاليًا.

المريمي خالد 
الوطنية القوى  لتحالف  العام  األمين 

االنتخابات الليبية.. إلى أين؟
5 أسئلة طرحتها »الوسط« على سياسيني وأكادمييني

».. ال صوت يعلو فوق صوت جدل 
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية« شعار يرفعه 

الجميع منذ لقاء باريس في مايو الماضي.. 
وتخطى هذا الجدل حول تاريخ 10 ديسمبر 
المقبل -الذي أفرزته طاولة اإلليزيه موعدًا 
لالنتخابات–حدود المحلية إلى صراع نفوذ 
دولي، لمَ ال؟ وقد تحول الملف الليبي إلى 

شأن دولي منذ العام 2011، مما جعل المحلي 
يتداخل مع الدولي دون حدود واضحة أو 

مسافات فاصلة.
جريدة »الوسط« حاولت إعادة الملف إلى 

الطاولة المحلية، واستطلعت آراء عدد من 
السياسيين واألكاديميين والناشطين الليبيين 

حول مسارات ومآالت صندوق االقتراح، 
وتركزت األسئلة الموجهة إلى تلك النخب حول 
5 محاور رئيسة وهي إمكانية إجراء االنتخابات 

في موعدها المقرر، والشخصية المناسبة 
لشغل منصب رئيس الدولة، والشخصية 

المرشحة للفوز باالنتخابات الرئاسية، وأسباب 
المعارضة اإليطالية مقابل الدعم الفرنسي 

إلجراء االنتخابات، ومدى جدية المجتمع 
الدولي في حل األزمة عبر االنتخابات؟

الحل في
 يد الليبيني

في  حقيقية  انتخابات  هناك  تكون  أن  يمكن  ال 
منظم،  لقانون  وجود  ال  إذ  المقبل،  ديسمبر  شهر 
حتى  أو  االنتخابي  النظام  لنوع  واضحة  رؤية  أو 
برلمانية،  أو  رئاسية  كانت  إذا  االنتخابات  نوع 

أمنية. ضمانات  وجود  عدم  عن  ناهيك  هذا 
لمنصب  المترشحين  قائمة  تكتمل  عندما 
الشخص  سؤال  عن  اإلجابة  يمكن  الدولة  رئيس 

الرئيس. لمنصب  المناسب 
مصالح،  خــالف  وفرنسا  إيطاليا  بين  الخالف 
ليبيا  تعتبر  االستعماري  تاريخها  وحسب  فإيطاليا 
هو  الفرنسي  للنفوذ  تواجد  أي  وأن  لها،  حقًا 
النيجر  عدول  ولعل  ليبيا،  في  لمصالحها  حصار 
واستبعاد  إيطالي  عسكري   400 زهاء  استقبال  عن 
تهديدًا  إيطاليا  اعتبرته  فعاًل،  موجود  هو  ما 

. لحها لمصا
ــة  األزم حــل  فــي  ــاد  ج غير  ــي  ــدول ال المجتمع 
الليبيين  طريق  عن  إال  يأتي  لن  والحل  الليبية، 
المصالح  صراع  يدير  الدولي  فالمجتمع  أنفسهم، 

فقط. ليبيا  في  أطرافه  بين 

أمنينة عبير 
أكاديمية شرور الصندوق الرملي

إلى  ولألسف  ديسمبر،   10 في  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  إجراء  نأمل 
اآلن ال يوجد مرشح يلوح في األفق يحظى بدعم شعبي كبير. صحيح أن عارف 
النايض هو الوحيد الذي أعلن عن رغبته في الترشح، ال أعرف هل ينوي رئيس 
من  واضح  موقف  أي  نر  لم  كذلك  الترشح،  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس 
العسكريين  أحد  أن  أم  جبريل  محمود  الدكتور  الوطنية  القوى  تحالف  رئيس 
تزكية  للترشح.  سيتقدم  المرصوص«  »البنيان  قوات  أو  الوطني  الجيش  من 
مرشح من خارج الصندوق صعبة وغير مثمرة في هذه المرحلة، إذ ال تزال البالد 
في بركان الصراع، لكن ليبيا لم تنضب من رجالها ونسائها األكفاء لو توافر 
عزة  الحقوقية  أرشح  شخصي  صعيد  وعلى  السياسي،  للعمل  السليم  المناخ 
لتحويل  تام  وفاق  في  المتحدة  والواليات  إيطاليا  الرئيس.  لمنصب  المقهور 
إلى  والوصول  اللجوء  حق  ممارسة  من  ومنعهم  لألفارقة  معتقل  إلى  ليبيا 
شواطئ إيطاليا أو أوروبا ووضع شباب ليبيا حراسًا وخفراء لشواطئ المتوسط، 
الصندوق  شرور  وإبعاد  مصالحه،  على  الحفاظ  في  جاد  الدولي  المجتمع  ألن 
على  المسلح  الصراع  أن  ننسى  وال  شواطئهم،  من  ليبيا  الصحراوي  الرملي 

األرض يدعمه وكالء المجتمع الدولي.
البرعصي عبدالحميد 
وباحث أكاديمي 

قانون االستفتاء في »محطة التحصني«.. وسالمة يتراجع خطوة
مشروع  حول  المثار  الجدل  النواب  مجلس  ألقى 
قانون االستفتاء في سلة »التحصين الدستوري«، 
من  يضيق  الــوقــف  مــن  مــزيــدًا  الملف  ليتخذ 
إلى  الوصول  قبل  متاحة  تزال  ال  التي  المساحة 
بنهاية  االنتخابات  إلجراء  عليه  المتفق  الموعد 

العام.
الناطق  أعلن  األعضاء،  بين  مناقشات  وبعد 
على  التوافق  بليحق،  عبداهلل  المجلس  باسم 
االستفتاء،  قانون  مشروع  على  التصويت  إرجاء 
أن  إلــى  الفتًا  ــا،  دســتــوريًّ تحصينه  حين  إلــى 
بتعديل  سيكون  دستوريًّا  القانون  »تحصين 
السادسة  المادة  وتحصين  الدستوري  اإلعــالن 

حتى ال يتم الطعن في القانون«.
متوترة  ــا  ــداًث أح الــثــالثــاء  جلسة  وشــهــدت 
المجلس  محيط  شهد  حيث  وأمنية،  سياسيًا 
تشاجر  الداخل  وفي  الرصاص،  إطالق  طبرق  في 
التعدي باأليدي، ما اعتبره  النواب، وصل إلى حد 
الموقف  تعقد  مــدى  على  مــؤشــرًا  المراقبون 

البالد. السياسي واألمني في 
أن  على  القانون  من  السادسة  المادة  وتنص 
ت  صوَّ إذا  الشعب  ثقة  الدستور  مشروع  »ينال 

الصحيحة  األصــوات  ثلثي  أغلبية  بـ)نعم(  له 
 51% عن  تقل  ال  وبنسبة  الليبيين،  للمقترعين 
دائرة  بكل  المفوضية  بسجالت  المسجلين  من 
االستفتاء  نتيجة  وتحال  الثالث،  الــدوائــر  من 
عليه  للمصادقة  التأسيسية  للهيئة  مباشرة 

النواب«. كدستور دائم ويعتمده مجلس 
صالح  النواب،  مجلس  عضو  قال  جانبه  من 
المادة  على  الدستوري  التعديل  إن  أفحيمة 
»برقة  دوائر  ثالث  صيغة  على  سيكون  السادسة 
وسيكون   ،»1+50« بأغلبية  وفزان«  وطرابلس 
األضحى،  عيد  بعد  المقبلة  الجلسة  في  التعديل 
لم  حدثت  التي  المسلحة  المشاجرة  أن  مؤكدًا 
في  بل  بطبرق،  النواب  مجلس  مقر  داخل  تكن 
دار  بفندق  السيارات  وموقف  األمامية  الباحة 

السالم.
وأثير جدل خالل الفترة األخيرة بشأن النصاب 
هل  االستفتاء،  قانون  على  للتصويت  المطلوب 
يحتاج إلى »أغلبية مطلقة« أم »أغلبية موصوفة« 
األقل،  على  عضوًا  وعشرين  مائة  تحتاج  التي 
إلى  رأيها  في  االستشارية  اللجنة  تستقر  أن  قبل 
مطلقة  أغلبية  إلى  يحتاج  االستفتاء  قانون  أّن 

للتصويت عليه أي )50+1( من عدد الحاضرين.
المتحدة  األمم  مبعوث  أطلق  مواٍز،  سياق  في 
سالمة،  غسان  ليبيا،  في  للدعم  بعثتها  ورئيس 
أظهرت  السياسية  العملية  بشأن  تصريحات 
مطلع  متحمسًا  جاء  الــذي  خطابه  في  تراجعًا 
العام الجاري حين جزم بأن االنتخابات البرلمانية 
وهي  ــروف«،  ظ أية  »تحت  ستجرى  والرئاسية 
األربعاء  أمس  قال  عندما  عنها  تخلى  التي  اللغة 
العام  إن »لم نتمكن من إجراء االنتخابات نهاية 
التلميح  قصد  فهل  مأساويًا«،  أمرًا  يكون  فلن 

االنتخابات. لتأجيل  المباشر  غير 
تزال  ال  عراقيل  مع  تزامنت  سالمة  تصريحات 
يخطط  ــذي  ال باريس  اتفاق  مخرجات  تواجه 
سالمة  قال  حيث  ديسمبر،  في  انتخابات  إلجراء 
األربعاء  بنغازي  في  الصحفيين  مع  جلسة  خالل 
االنتخابات  إلجراء  واألمني«  القانوني  »اإلطار  إّن 
المحدد  الموعد  في  إلجرائها  أساسي  شــرط 
بنهاية العام الجاري، الفتًا إلى أن األمم المتحدة 
الشرعية  مشكلة  لحل  االنتخابات  فكرة  »تؤيد 
التنفيذية  السلطات  في  المؤسسات  وازدواجية 
هي  الليبي  الشعب  إرادة  ووحدها  والتشريعية 

الوضع  يسمح  أن  بشرط  تريد  من  تقرر  التي 
بذلك«. واألمني  القانوني 

عملية  على  قائمة  »البعثة  أن  سالمة  وأكد 
العام  آخر  في  تمكنا  إن  االنتخابات،  إلى  الوصول 
أسابيع  األمر  استغرق  وإن  جيدًا،  أمرًا  فسيكون 
أسرع  في  لكن  مأساويًا  أمرًا  يكون  فلن  أخرى 

التي ذكرتها. وقت ممكن ضمن الشروط 
أقل  الحالية  األممي  المبعوث  لهجة  وتأتي 
أطلقها  التي  تصريحاته  من  حماستها  درجة  في 
صفحة  نشرتها  تدوينة  في  الماضي  نوفمبر 
البعثة األممية عبر »فيسبوك«، حين جزم بالقول 
2018«، حتى  »نحن ذاهبون نحو االنتخابات في 
السلطة  بشأن  اتفاق  إلى  التوصل  يتم  لم  لو 
.»2018 العام  االنتخابات في  التنفيذية، ستجرى 

من  البعض  فيه  يتحدث  الــذي  الوقت  وفي 
على  سالمة  تحدث  االستحقاق،  تواجه  عراقيل 
في  تتمثل  االنتخابات  ــراء  إلج ضمانات  ثالثة 
إلى  باإلضافة  إليه«،  تستند  قانون  إلى  »الحاجة 
في  التدخل  يتم  ال  بحيث  يناسبها  أمني  »وضع 
التي  نتائجها  قبول  »تحتاج  وثالًثا  شؤونها«، 

إجرائها«. عملية  تسبق 

»دعم  ضرورة  عن  األممي  المبعوث  وتحدث 
لالنتخابات، السيما في  العليا  الوطنية  المفوضية 
أعقاب عملية إرهابية كانت قد جرت ضد موقعها 
معداتها«،  من  به  بأس  ال  جزء  إتالف  إلى  أدت 
لالنتخابات  العليا  الوطنية  »المفوضية  وأن 
انتخابي  موقع  آالف   7 تأمين  مسؤولية  عليها 
إجــراء  من  تتمكن  لكي  الليبية،  ــي  األراض من 

االنتخابات في أفضل األحوال«.
لكي  المفوضية  ندعم  أن  كلنا  »علينا  وتابع: 
تأكيده  االنتخابات«، مجددًا  جاهزة إلجراء  تكون 
وأمنية  قانونية  ــروط  »ش توافر  ــرورة  ض على 
االنتخابات  إلجراء  توافرها  من  البد  ولوجستية 
األقرب  المواعيد  في  تحصل  أن  لها  تمنى  التي 
بيد  ليبيا  مستقبل  وضع  في  تساعد  ألنها  إليهم 

الليبي الذي هو صاحبها«. وإرادة الشعب 
اإلطار  يقترب  بينما  سالمة  تصريحات  وتأتي 
البرلمانية  االنتخابات  عليه إلجراء  المتفق  الزمني 
في  النهائية،  مراحله  من  ليبيا  في  والرئاسية 
األسس  مصير  الغموض  يكتنف  الــذي  الوقت 
االستحقاق  لهذا  الضرورية  والقوانين  الدستورية 
والتي يفترض إقرارها بحلول 16 سبتمبر المقبل.

التعديل الدستوري على المادة السادسة 
سيكون على صيغة ثالث دوائر »برقة 

وطرابلس وفزان« بأغلبية »50+1«

المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 
عليها مسؤولية تأمين 7 آالف موقع 

انتخابي من األراضي الليبية

سالمة: االنتخابات تحتاج لــ 3 ضمانات 
لحل مشكلة ازدواجية المؤسسات في 

السلطات التنفيذية والتشريعية

معايير الترشح للرئاسة
يمكن أن تجرى االنتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد وضع 
واستخدامه  الدستوري  اإلعالن  تعديل  عبر  دستورية  قاعدة 
انتخابات  في  حدث  ما  مثل  لالنتخابات،  دستورية  كقاعدة 
تعودنا  فقد  تحديدها  يتم  التي  للتواريخ  وبالنسبة  البرلمان، 
المؤتمر  تمديد  في  حدث  ما  مثل  والتعطيل  التأجيل  على 
بسبب  اليوم  تعقيدًا  زادت  ــور  األم لكن  لمدته،  الوطني 
السابقة  االنتخابات  في  توجد  لم  التي  الداخلية  االنقسامات 

والتدخالت الخارجية في مسار ليبيا.
نأمل أن تصدر نخب واعية معايير لمن يحق له أن يترشح 
المعايير  أهم  ومن  وزاريــة،  مناصب  ويتقلد  الدولة  لرئاسة 
المحاصصة والجهوية والقبلية  المساواة والكفاءة بعيدًا عن 
الخبرة  أو اإليديولوجية، وترشح أصحاب  الحزبية  واالنتماءات 
إجراء  وعلينا  الدولية،  والدبلوماسية  والنزاهة  اإلدارة  في 
دراسة سريعة ألسباب فشل الحكومات السابقة لنستفيد من 

الدروس.
الصراع بين فرنسا وإيطاليا ودوّل أخرى غربية هو صراع 
ضعيفة  دول  على  تتنافس  استعمارية  دول  بين  تاريخي 
مكانتها  وتقوية  الضعيفة  الدول  موارد  على  السيطرة  بغية 
العالمية. وهذا طبيعي ولن ينتهي قط، وقد غابت عن قادتنا 
وأصبحت  الوطن.  حب  من  والكثير  والحكمة  الحنكة  ونخبنا 
األطراف الليبية بالداخل تتحالف مع هذه الدول لفرض قوتها 

وسيطرتها على األرض. فلماذا نستغرب إذًا؟ .

التي  مصالحه  حماية  عن  »فقط«  يبحث  الدولي  المجتمع 
تتلخص في السيطرة على نفط وغاز ليبيا، ومنع المهاجرين 
من  اإلرهـــاب  ومنع  إليهم،  الــوصــول  من  الشرعيين  غير 
الوصول إليهم، بالتالي نحن لن نستطيع أن نستقر وننهض 
باالهتمام  الغرب  يقوم  لن  نفسه  الوقت  وفِي  الغرب،  دون 
نخبة  والسؤال هل سنرى  جادون.  أننا  رأى  إذا  إال  باستقرارنا 
قوية تعمل على توحيد الرأي السياسي في ليبيا وتضع خطة 

واضحة تطرحها على الدول األخرى؟
بوقعيقيص ليلى 
ناشطة سياسية



■ كيف تقييم الوضع األمني في سبها؟
تحسن  ويوجد  جيد،  األمني  الوضع 
منذ فترة في ظل نقص اإلمكانات من 
معدات وأسلحة الذي يعتبر نقصا حادا، 

خصوصا المركبات.
ال  وهــذا  فقط،  سيارة   22 ونملك 
بعمل  ونــقــوم  ــاق،  اإلطـ على  يكفي 
واإلمكانات  الــقــدرات  من  أكبر  جبار 
الحكومتين  على  ويجب  المتوافرة، 
في  ومساعدتنا  اإلمكانات  بكل  دعمنا 

أسرع وقت ممكن.
■ ما وضع مراكز الشرطة بالمدينة؟

تمارس  شرطة  مــراكــز  أربــعــة  يوجد 
وتحقيقات  محاضر  فتح  في  أدوارهـــا 
عناصرها  ويباشر  باغات،  وتسجيل 
أعمالهم على مدار 24 ساعة، وأعتبرها 

وجرى  ليبيا،  في  المراكز  أفضل  من 
والمرور  الجنائي  البحث  قسمي  تفعيل 

بعد توقف لمدة عامين.
من  سبها  ــن  أم مديرية  وتعتبر 
المديريات المصنفة في المرتبة األولى 
أن  المفترض  ومن  ليبيا،  على مستوى 

تقارن بطرابلس وبنغازي.
عناصر  غــيــاب  عــن  أنــبــاء  هــنــاك   ■

مديرية أمن سبها.. ما حقيقة ذلك؟
ــراد  ــن ضــبــاط وأفـ هــنــاك انــضــبــاط م
الشرطة في سبها، والدليل على ذلك أن 
معظم األقسام األمنية بدأت بالعمل مثل 
الجنائي،  والبحث  والنجدة  المرور  أقسام 
حاالت  ضد  القانونية  ــراءات  اإلج ونتخذ 

الغياب مثل إيقاف المرتب.
من  كثير  مشكلة  نــعــانــي  لــكــن 

العام  في  تخرجوا  الشرطة  منتسبي 
حتى  مرتباتهم  تصرف  ولــم   ،2015
اآلن، وننظر في التفويض المالي، وإن 
األعداد  هذه  تساهم  سوف  ذلك  جرى 

في فرض األمن.
■ كيف تعمل مراكز الشرطة في ظل 

عدم وجود سجن؟
العدل  وزارة  يتبع  شرعي  سجن  دون 
مديرية  تستطيع  ال  قضائية  وشرطة 
البد  لذلك  أعمالها،  مباشرة  سبها  أمن 
عمل  وتفعيل  شرعي  سجن  اعتماد  من 
الشرطة القضائية لتتسلمه عند اعتماده، 
الشرطة  من  وتــجــاوب  تواصل  وهناك 
إذا  للعمل  مستعدون  وهم  القضائية، 
الرسمية  الجهات  من  اعتماد سجن  جرى 

المخولة بذلك.

■ ما الجهات التي تقوم مديرية أمن 
سبها بتأمينها؟

التابعة  الكليات  من  وعدد  اآلداب  كلية 
لجامعة سبها، إلى جانب تأمين امتحانات 
ومستشفى  العامة،  الثانوية  الشهادة 
ومخازن  الطبي  سبها  ومركز  األورام 

األدوية وعدد من المرافق الحيوية.

آمرا  كلفت  للجيش  العامة  القيادة   ■
هناك  العسكرية.. هل  لمنطقة سبها 

تعاون معه؟
منطقة  آمر  مع  إيجابي  تعاون  هناك 
ــور  األم بعض  فــي  العسكرية  سبها 
والتمسنا  يدعمنا،  بأن  ووعد  األمنية، 

فيه الجدية في العمل والتعاون .
■ هــل هــنــاك جــهــات تــتــعــاون مع 

المديرية؟
البلدي  المجلس  بين  تــعــاون  هــنــاك 
ومديرية األمن، لكن بلدية سبها تعاني 

نقص اإلمكانات وعدم وجود ميزانيات.
■ وما الحل؟

والمشايخ،  لألعيان  والمؤثر  الكبير  ــدور  ال
الحكومات  على  للضغط  التحرك  وعليهم 

واإلدارات لدعم مديرية األمن.

الليبية  المسلحة  للقوات  العام  القائد  أبقى 
القصوى«  التأهب  حالة  حفتر،  خليفة  المشير 
بمنطقة الهال النفطي، في الوقت الذي حذرت 
»مواجهة  من  الدولية«  »األزمات  مجموعة  فيه 
في  جدا  قريب  وقت  في  تنشأ  أن  يمكن  أخرى 

منطقة الهال النفطي«.
القائد  إن  العامة،  القيادة  إعام  مكتب  وقال 
خليفة  المشير  الليبية  المسلحة  للقوات  العام 
حفتر، أصدر »تعليماته باإلبقاء على حالة التأهب 
ووجــه  النفطي،  الــهــال  بمنطقة  القصوى« 
بصرف مبلغ وقدره 1000 دينار نقدا لكافة أسر 

الشهداء لشراء أضحية عيد األضحى المبارك.
على  صفحته  عبر  إعـــام  مكتب  ــاف  وأضـ
اجتماعا  عقد  حفتر  المشير  أن  »فيسبوك« 
منطقة  بآمر  الرجمة  في  القيادة  بمقر  األربعاء، 
العسكرية  الوحدات  ــراء  وأم العسكرية  الخليج 
النفطي،  الهال  منطقة  طول  على  المنتشرة 
االجتماع  خال  اطلع  حفتر  المشير  أن  إلى  الفتا 
األمن  واستتباب  النفطي  الهال  أوضاع  »على 
شرقـــا  أجدابيا  من  الممتدة  المنطقة  تلك  في 
وحتى بن جواد غربا« وكذلك »انتصارات القوات 
اإلرهابية  الجماعات  جيوب  دحر  في  المسلحة 
التي تهاجم بين الفينة واألخرى بعض األهداف 
الحيوية بجنوب وغرب الباد، حيث أصدر القائد 
العام تعليماته بضرورة اإلبقاء على حالة التأهب 
القصوى ودحر كل من تسول له نفسه المساس 

بقوت الليبيين وأمنهم وسامتهم«.
ــات  »األزم مجموعة  حــذرت  فيما  هــذا  يأتي 
الدولية« من »مواجهة أخرى يمكن أن تنشأ في 
إذا  النفطي  الهال  منطقة  في  جدا  قريب  وقت 
الصراع«،  وراء  الكامنة  األسباب  معالجة  تتم  لم 
الباد  لتجنيب  رئيسيتين  بخطوتين  مطالبة 
واطلعت  ــة،  دراس في  وأوضحت  الصراع،  هذا 
»الوسط« على نسخة منها، أن »إعان الجيش 
الوطني استئناف التعاون مع المؤسسة الوطنية 

االنقسام  تعميق  مخاطر  تقلل  خطوة  للنفط 
أزمتها  تتفاقم  ال  حتى  الباد  في  المؤسساتي 

االقتصادية العميقة أصا«.
بروكسل  من  تتخد  التي  المجموعة،  لكن 
والدوليين  الليبيين  »المعنيين  دعت  لها،  مقرا 
في  الليبي  الوطني  الجيش  ــرار  ق الستغال 
التخفيف من حدة التنافس للسيطرة على موارد 
الباد ومؤسساتها المالية، وإنهاء التوترات حول 
سوء إدارة األموال العامة«، محذرة من »استمرار 
المواجهات  تجدد  احتمال  مع  الشعب  معاناة 

المسلحة«.
بعد  »ما  عنوان  تحمل  التي  الدراسة  وفي 

أوصت  ليبيا«،  في  النفطي  الهال  مواجهات 
األولى  »الخطوة  بأن تكون  األزمات«  »مجموعة 
المصرفين  لعمليات  دولية  مراجعة  إجــراء  هي 
األولى  الخطوة  وهي  المتنافسين،  المركزيين 

التي ينبغي أن تؤدي إلى إعادة توحيد المصرف 
»مجموعة  وفق  الثانية،  الخطوة  أما  المركزي«. 
األمم  انخراط  »وجــوب  في  فتتمثل  األزمــات« 
في  بما  الشرق،  مع  واضحا  انخراطا  المتحدة 
المفاوضات  في  النفطية  المنشآت  تأمين  ذلك 

المستقبلية حول إعادة هيكلة القطاع األمني«.
النفطية  الموانئ  في  العمليات  واستؤنفت 
شرق الباد، الشهر الماضي، بعد عودة تبعيتها 
إلى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس عقب 
للجيش  العامة  القيادة  قرار  أثارها  التي  األزمة 
الوطني بنقل تبعيتها إلى مؤسسة النفط التابعة 

للحكومة الموقتة.

مدير  أمن سبها العميد الساعدي محمد:

الجيش يبقي حالة التأهب القصوى بالهالل النفطي

محليات04 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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تحذير دولي من »مواجهة جديدة« في المنطقة

حوار–رمضان كرنفوده

القاهرة–الوسط

< المشير  حفتر  يطلع على أوضاع الهالل النفطي

4 مراكز شرطة تمارس أدوارها في ظل نقص اإلمكانات

تشهد مدينة سبها 
وضعا أمنيا متدهورا منذ 

سنوات في ظل انقسام 
سياسي يعصف باالستقرار في 

البالد، وعجز األجهزة األمنية عن 
السيطرة على الوضع، وتفاقم 

الجريمة المنظمة من خطف وقتل 
وابتزاز، في المقابل أطلقت بلدية 

سبها واألجهزة األمنية واألعيان 
والحكماء عديد المبادرات لكن 

دون جدوى.
» الوسط« فتحت ملف الحالة 

األمنية في سبها خالل حوار 
قصير مع العميد الساعدي محمد، 

مدير مديرية أمن سبها، الذي 
شرح طبيعة الوضع األمني حاليا، 

والصعوبات والعراقيل التي تواجه 
مديرية أمن سبها.. وكان هذا 

نص الحوار:
مراكز الشرطة دون سجون.. والرهان على املشايخ واألعيان

المديرية التمست الجدية 
والتعاون من آمر منطقة 

سبها العسكرية

وجوب انخراط األمم المتحدة 
انخراطا واضحا مع الشرق، بما في 

ذلك تأمين المنشآت النفطية

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف 
طرابلس، األربعاء، حكما بإعدام 45 شخصا 
رميا بالرصاص من بين 128 متهما في 
قضية قتل متظاهرين في طرابلس يوم 
21 أغسطس 2011، التي اشتهرت باسم 
»السريع أبوسليم«، وفق ما نشرته وزارة 
العدل بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها 

على »فيسبوك«.
بالسجن  حكما  المحكمة  أصدرت  كما 
لمدة خمس سنوات لـ 54 متهما آخرين، 
التهم  جميع  مــن  شخصا   22 ــرأت  وبـ
واحدا  شخصا  وشملت  إليهم،  المنسوبة 

الفصل  بسبق  قضت  فيما  العام،  بالعفو 
في الدعوى لثالثة أشخاص، وثالثة آخرين 

توفوا قبل الفصل في الدعوى.
للمحاكمة  العلنية  الجلسة  وعقدت 
المحكمة،  هيئة  وأعضاء  رئيس  بحضور 
وأقارب  وأهالي  الدفاع  فريق  إلى  إضافة 

الضحايا والمتهمين.
سليم«  أبو  »السريع  قضية  أن  يذكر 
متعلقة بأحداث 21 أغسطس عام 2011، 
القذافي  لنظام معمر  حين أطلق موالون 
السريع  الطريق  على  معارضيه  على  النار 

المحاذي لمنطقة أبو سليم في طرابلس.

خطف مسلحون مجهولون شابا من سكان 
المبروك  الجيزة بسرت يدعى محمد  حي 
المشاي، يبلغ من العمر 17 سنة، ويدرس 

في المرحلة الثانوية.
تصريح  في  المشاي  أقرباء  أحد  وقال 
العائلة لم تتمكن من  إلى »الوسط« إن 
كان  بينما  الثالثاء،  يوم  منذ  به  االتصال 
في طريقه إلى المنطقة الشرقية مع أحد 

أصدقائه.
وأضاف المصدر أن المشاي خطف بين 
مؤكدا  جواد،  وبن  النوف  رأس  مدينتى 
أن  بعد  نجلهم،  خطف  من  تأكدوا  أنهم 
تلقى والده اتصاال هاتفيا من الخاطفين، 

طالبوه بدفع فدية مالية قدرها خمسون 
ألف دينار إلطالقه.

مصرف  عــام  مدير  مسلحون  وخطف 
النوران، عبدالعزيز محمد منصور البركي، 
بعد أن اقتحموا منزله الكائن بحي دمشق 
بالعاصمة طرابلس، ليل اإلثنين 08-13-

2018، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.
يوليو  مجهولون،  مسلحون  خطف  كما 
قبيلة  من  جامعيين  طالبين  الماضي، 
لمدينة  الشرقي  المدخل  عند  القذاذفة 
سرت، بينما كانا في طريق عودتهما من 
امتحانات  أداء  من  االنتهاء  بعد  الجامعة 

الفصل الدراسي الجاري.

الوفاق  بحكومة  الداخلية  وزارة  أعلنت 
االستعداد  درجــة  سترفع  أنها  الوطني 
األمني لدى األجهزة األمنية كافة التابعة 
لمواجهة  األضحى،  عيد  قرب  مع  للوزارة 
أي اختراقات أمنية، قد تحدث أثناء عطلة 

العيد.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، 
األمن  مديريات  كلفت  أنها  اإلثنين، 
لوضع  كافة،  األمنية  واألجهزة  بالمناطق 
خطط أمنية يتم بموجبها تأمين مداخل 
الساحلي،  والطريق  الــمــدن،  ومــخــارج 
وكذلك  بينها،  الرابطة  الداخلية  والطرق 
والجوية،  والبحرية  البرية  المنافذ 
الحيوية  األهداف  على  الحراسة  وتشديد 
والسفارات  اإلستراتيجية  والمواقع  كافة، 

والبعثات الدبلوماسية.
أيضا  األمنية  الخطط  تتضمن  كما 
األمنية  التمركزات  تكثيف  على  العمل 
من  ما  كل  وضبط  والمتحركة،  الثابتة 
شأنه اإلخالل باألمن العام، وكذلك تكثيف 
المخالفات  لضبط  المرورية  الحمالت 

المرورية، وتسيير حركة المركبات اآللية.
وأكدت الوزارة أن هذه اإلجراءات األمنية 
من  واالستقرار  األمن  على  للحفاظ  تأتي 
يمكن  وإجرامية«  »إرهابية  تهديدات  أي 
أن تستهدف الحياة المدنية والمؤسسات 
العامة، بالتنسيق بين الوحدات واألجهزة 
مرورية  أمنية  خطة  جانب  إلى  األمنية، 

لتجنب حوادث الطرقات.

اإلعدام لـ45 مدانا في قضية 
قتل متظاهري طرابلس

اختطاف شاب في سرت

»داخلية الوفاق« تعتمد خطة أمنية خالل العيد

ضاعفت أزمة علقة توريد األضاحي، معاناة بعض 
المدن الليبة التي تشهد ال تزال مشكات اقتصادية 
واألمنية  السياسية  الخافات  وقع  على  وخدمية، 
خالد  المحاسبة،  ديوان  برئيس  دفع  ما  بالباد، 
شكشك لإلعان عن فتح تحقيقات في أزمة توريد 
أضاحي العيد، في أعقاب ما تردد بشأن »عرقلة 

برنامج توريد أضاحي العيد لهذا العام«.
جاء قرار رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، 
عندما وجه كتابا إلى وزير االقتصاد والصناعة في 
حكومة الوفاق الوطني، بشأن ضرورة قيام الوزارة 
بالموافقة على التغطية لكافة الشركات الموردة 
بالشروط  التزامها  من  التحقق  شرط  لألضاحي، 

االقتصاد  ووزارة  الرئاسي  المجلس  بقرار  الواردة 
وخصوصا االلتزام بالبيع بالسعر المحدد من قبل 
أو  اإللكتروني  بالبيع  وااللتزام  االقتصاد  مراقبات 

الصكوك المصدقة.
الموافقات  بمنح  االلــتــزام  بضرورة  وطالب 
للشركات كافة الموردة أضاحي العيد لهذا العام، 
الرئاسي  المجلس  بقرار  ــواردة  ال للشروط  وفقا 
وفقا  بالبيع  وااللتزام  الوطني،  الوفاق  لحكومة 
االقتصاد،  مراقبات  قبل  من  المحددة  لألسعار 
الصكوك  أو  اإللكتروني  بالدفع  البيع  طريق  عن 
المصدقة، في حال تعذر ذلك على أن يكون في 
حدود المخصصات المحددة لذلك وموافاتنا بكل 

ما يتخذ في الخصوص.
البلدي  المجلس  باسم  الرسمي  الناطق  وكان 
األضاحي  من  األولى  الدفعة  وصول  أكد  سرت، 
المستوردة إلى مدينة سرت، مشيرا إلى أنها ستباع 
للمواطنين الذين قاموا بإجراءات الحجز عبر الشركة 
اليوم الخميس، على أن تصل اليوم وغدا دفعات 
أن سعر  المستوردة، مضيفا  المواشي  أخرى من 

الخروف الواحد يبلغ 450 دينارا.
الستيراد  الدولية  الميرة  شركة  واعــتــذرت 
األضاحي واللحوم عن عدم تمكنها من استجاب 
أضاحي العيد من الخارج قبل الوقت المحدد من 

قبل المجلس الرئاسي.

عنها  صــادر  بيان  في  الميرة،  شركة  وقالت 
االعتماد  موافقة  إلــى  بــاإلشــارة  إنــه  ــاء،  ــع األرب
المستندي الممنوح لها الستراد المواشي واللحوم 
االقتصاد  وزارة  قبل  من  المعد  للبرنامج  وفقا 
والمشار إليه في القرار 1070 لسنة 2018، بشأن 
إلى  مشيرة   ،)744.744 بقيمة  العيد  أضاحي 
اعتماد  أساس  على  الفاتورة  إدخالها  »عند  أنها 
مستندي فوجئت بتغييرها إلى رسم تحصيل لم 
ضماني  بخطاب  المستفيد  بإباغ  المصرف  يقم 
لضمان حقه وتمكيننا من االستيراد، لذا اعتذرت 
عن استجاب أضاحي العيد وفقا للموعد المحدد 

من قبل المجلس الرئاسي«.

التحقيـــق في أزمـــــة توريـــــد األضـــــاحي

<  عبدالسالم عاشور



• ما السبب وراء ضعف عدد سكان ليبيا؟
عدم  سببه  السكان  عدد  في  الضعف  هذا 
األنهار،  وجود  مثل  للعيش  خصبة  بيئة  جود 
تصاب  ليبيا  وكانت  األمطار،  كميات  وقلة 
تهاجر  الناس  جعلت  ومجاعة  جدب  بحاالت 
النفط  بعد  أمــا  وتــونــس،  مصر  إلــى  منها 
بدأ   1961 عــام  منه  شحنة  أول  وتصدير 
الليبي يشعر بتغير معيشي واستقرار. الشعب 

بالنظر  السكانية  الكثافة  تقل  ولماذا   •
إلى مساحة ليبيا؟

في  كبيًرا  سكانًيا  تكتًل  تمثل  ال  القبائل 
التخلي  قبل  تبلغ  التي  الكبيرة  ليبيا  مساحة 
ألف  و49  و700  مليون  حــوالــي  أوزو  عــن 
بلغت  أوزو  استقطاع  وعند  مربع،  متر  كليو 
متر  كيلو  ألف  و76  و600  مليون  مساحتها 
 90% ولكن  كبيرة  المساحة  وهــذه  مربع، 
صالح  غير  الساحلي  والشريط  صحراء،  منها 
للسكن، فمثًل من أجدابيا إلى مصراتة وخليج 
الصحراء  أن  هو  واحد  لسبب  فراغ  كله  سرت 
تصل إلى البحر والمنطقة ال توجد بها أمطار، 
رغم زيادة نسبية للكثافة السكانية في مزارع 
المياه  لتوفر  الصناعي  النهر  إنشاء  بعد  سرت 
تلك  في  مقبولة  الحياة  جعلت  كبيرة  بكمية 

المناطق.
فيها  تقام  التي  المدن  عن  ومــاذا   •

صناعة النفط ؟
معسكرات  هي  وإنما  مدًنا  تسمى  ال  هذه 
مقومات  بها  توجد  وال  الصناعية،  للمدن 
أو  طــائــرات  فــي  يأتيها  شــيء  فكل  حــيــاة، 
مدن  األحيان  من  كثير  في  وتسمى  سيارات، 
منجم  على  تقوم  التي  تلك  خاصة  األشباح 
الصناعة  تنتهي  أن  فبمجرد  فحم  أو  ذهب 

يرحل الناس .
الجغرافية  العوامل  هذه  حددت  وهل   •

لليبيا؟ السكاني  النمو  والبيئية 
نعم، فعدد سكان ليبيا كان قليًل منذ فترة 
تقديرعدد  باسم  يعرف  ما  هناك  كان  بعيدة، 
السكان  عدد  بلغ  التركي  العهد  ففي  السكان 
518 ألف نسمة، وفي العام 1931 أيام العهد 

ألف نسمة، وبعدها   640 إلى  اإليطالي وصل 
فوصل  سنوات  أربع  كل  دورًيا  التعداد  أصبح 
إلى 730 ألف نسمة عام 1936، فيما كان أول 
المملكة  عهد  في   1954 عام  رسمي  تعداد 
بلغ  حين   90% بنسبة  كانت صحيحة  وأرقامه 
مليوًنا و41 ألف نسمة، وفي عام 1964 وبعد 
أن أصبح التعداد يقام كل عشر سنوات، وصل 

عدد الليبيين إلى مليون و 515 ألف نسمة.
إلى  الليبيين  عدد  وصل   1973 عام  وفي 
من  وهو   ،1984 عام  وفي  نسمة،  مليوني 
من  ليبيا  فيها  ازدهــرت  التي  ــوام  األع أهم 
مستوى  وارتفاع  للمواطن،  جيدة  حياة  توفير 
والتعليم،  واالقتصادية،  الطبية،  الخدمات 

وصل عدد السكان إلى ثلثة مليين نسمة.
أربعة  إلى  العدد  وصل   1995 العام  وفي 
آخر  في  عددهم  وصل  فيما  نسمة،  مليين 
و700  مليين  خمسة  إلى   2006 عام  تعداد 
عن  الدولة  توقفت  ذلك  وبعد  نسمة،  ألف 

حصر عدد السكان.
• هل توقف اإلحصاء منذ العام 2006 ؟

هناك ما يسمى باإلسقاطات التي قام بها 
لمصلحة  التابع  السكانية  الدراسات  مكتب 

أّن  إلى  يشير  والــذي  السكاني،  التعداد 
إلى   2015 عــام  وصــل  السكان  عــدد 
سيصل  فيما  نسمة،  مليين  ستة 
مليين   6.7 حوالي  إلى   2020 عام 
إلى  سيصل   2030 عام  وفي  نسمة، 

8 مليين نسمة.
بحساب  اإلسقاطات  هذه  وتقوم 

أومتوسط  منخفض  التقدير  معدل 
الصحية  األوضــاع  إلى  بالنظر  أوعالي، 

فسيكون  صعبة  كانت  فــإذا  واالقتصادية 
يقل  أنه  أي  ضعيًفا،  السكاني  النمو  معدل 
االقتصادية  الــبــلد  وضــع  بحسب  أويــزيــد 
ليبيا  في  النمو  معدل  وصل  واآلن  والصحية، 

إلى %2 أي كل مائة من السكان يزيد عليهم 
شخصين كل عام.

• أليس هذا المعدل ضعيًفا ؟
طبيعي  معدل  هو  وإنما  ضعيًفا،  ليس 
وبالنظر  ليبيا،  في  السكان  بعدد  مقارنة 
االقتصادي،  بالنمو  تتأثر  المواليد  أّن  إلى 
حيث  الصحية،  والخدمات  المرأة،  وتعليم 
فترة  في   5% السكاني  النمو  معدالت  كانت 
يرجع   2% إلى  انخفاضها  لكّن  السبعينيات، 
اكتفاء  إلى  باإلضلفة  الزواج،  سن  تأخر  إلى 

األسر الليبية باثنين أو ثلثة أطفال فقط.
• وهل منح الجنسية يمكن أن يؤثر 

في عدد سكان ليبيا؟
الجنسية  بمنح  يتأثر  السكان  عدد 
هذه  لكن  ليبيات،  أمهاتهم  لمن 
عهد  ففي  الدولة،  قوانين  تحكمها 
تحقيًقا  يحتاج  األمــر  كــان  المملكة 
من  المهجر،  من  عائد  لكل  كامًل 
من  وسؤاله  عليه  القبيلة  تعرف  خلل 
إعطاءه  يتم  وحينها  القبيلة  شيخ  قبل 
فتح  جرى  القذافي  فترة  مع  ولكن  الجنسية، 
ما  الجنوبية  والــحــدود  المصرية،  الــحــدود 

هوية  بطاقة  على  الحصول  للمصريين  سمح 
ليبية وهم من نسميهم "ص، ش" "الصحراء 
الشرقية، أو القادمين من تشاد، غير أّن هؤالء 

ال يشكلون أرقاًما كبيرة في تعداد السكان.
• وماذا عن التركيب العمري لسكان ليبيا؟

يقع  التي  الـــدول  ضمن  مــن  ليبيا  تعد 
السن  صغار  فئة  في  لها  العمري  التركيب 
حساب  يتم  حيث  عاًما،   14 من  أقــل  وهــي 
الفئة بالطريقة الخماسية أي من المواليد إلى 
أربع سنوات ومن خمس سنوات إلى 14 عاًما 
وهكذا، وحصلت ليبيا على أعلى معدل لصغار 
1973، حيث شكلوا نصف السكان  السن عام 
إلى  وصلوا   2006 تعداد  وفي   ،50% بنسبة 
و31%  شباب،   65% السن،  كبار  و4%   31%

صغار السن.
• وهل تأثر التركيب العمري بوفاة شباب 
التسعينيات في الحرب التي كانت تدور بليبيا؟

يؤثر  ال  التسعينيات  جيل  من  الشباب  وفاة 
بعد  السكاني  الهرم  في  هــذا  ولكن  اآلن 
عام  تعداد  في  فمثًل  سنة،  أوثلثين  عشرين 
تبين  لليبيا  السكاني  الهرم  بناء  1954، وعند 
األربعين  سن  في  العمرية  المرحلة  في  أنه 
إلى  الطليان  فترة دخول  ناقصة بسبب  كانت 
الحرب  بسبب  المواليد  على  أثرت  حيث  ليبيا، 
التي  والصحية  االقتصادية  األوضــاع  وسوء 
سادت البلد آنذاك، وبالمثل ما حدث لشباب 
بعد  الفراغ  هذا  سنلحظ  التسعينيات  مرحلة 

عشرين أوثلثين عاًما .
• وماذا عن التركيب النوعي للسكان؟

اإلناث  أعلى من نسبة  دائًما  الذكور  نسبة 
الذكور في  وهذا شيء طبيعي، ولذلك نسبة 
ما  وهي   ،100% إلى   103% اإلناث  إلى  ليبيا 
زالت في المدى الطبيعي، وتختل نسبة النوع 

فقط في حاالت الحروب، والهجرة.
المواليد  بتسجيل  يتعلق  أمر  هناك  لكّن 
العراق  ــحــروب، وهــو مــا حــدث فــي  ال أثــنــاء 
فيقوم  ذكر  يولد  عندما  الحرب  فترة  خلل 
التجنيد  من  عليه  خوًفا  أنثى  بتسجيله  والده 
النظرة السائدة اآلن في ليبيا  والحرب، ولكن 

الجهل فقط. سببها 
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- مدن إنتاج النفط، وال تتوافر في 
بعضها مقومات للحياة الطبيعية 

وسكانها مؤقتون

قال أستاذ جغرافيا السكان بجامعة بنغازي الدكتور محمد مختار 
أّن  إلى  أشار  لكّنه  ليبيا »طبيعي«،  في  النمو  إن معدل  العماري 
بينها  السكان يرجع ألسباب عديدة من  السبب وراء ضعف عدد 
في  البالد  شهدتها  التي  الهجرة  وعمليات  للعيش  خصبة  بيئة  وجود 

السابق.
وأشار العماري في حوار مع »الوسط« إلى أنّ %90 من مساحة ليبيا صحراء 
غير صالحة للحياة، لكّن إنشاء منظومة النهر الصناعي لتوفر المياه بكمية 

كبيرة جعلت الحياة مقبولة في بعض المناطق.
وأضاف أّن عدد السكان وصل عام 2015 إلى ستة ماليين نسمة، فيما 
سيصل العام القادم إلى حوالي 6.7 ماليين نسمة، وفي عام 2030 نتوقع 

وصوله إلى 8 ماليين نسمة.
وأرجع انخفاض معدل النمو السكاني إلى %2 حالًيا مقارنة بـ %5 في فترة 
السبعينات، إلى ثالثة أسباب هي األوضاع الصحية واالقتصادية، وتأخر سن 

الزواج، واكتفاء األسر الليبية بطفلــين أوثالثة أطفال فقط.

أستاذ جغرافيا السكان الدكتور محمد مختار العماري:

بنغازي - ابتسام أغفير 

عوامل اجتماعية واقتصادية أثرت سلبًا على الكثافة السكانية

أن  بالخـارج،  العالقيـن  التونسـيين  إنقـاذ  جمعيـة  قـدرت 
»داعـش«  تنظيـم  عناصـر  أطفـال  أعـداد  مـن   %  50 نحـو 
وكشـفت  ليبيـا،  فـي  يتمركـزون  النـزاع  بـؤر  فـي  ونسـائهم 
العالقيـن  التونسـيين  إنقـاذ  لجمعيـة  العامـة  الكاتبـة 
الجندوبـي  هـدى  حكوميـة(  غيـر  )جمعيـة  بالخـارج 
مؤتمـر  فـي  الثلثـاء،  رجـب،  إقبـال  بـن  محمـد  ورئيسـها 
واألطفـال  األمهـات  حـاالت  عـن  العاصمـة  بتونـس  صحفـي 
ويقـدر  المسـلح  النـزاع  مناطـق  فـي  العالقيـن  التونسـيين 

حـاالت.  105 بــ  عددهـم 
واسـتنادا إلـى ملفـات أوردتهـا الجمعيـة فـإن نسـبة 50 % 
منهـم محتجـزون فـي ليبيا ونسـبة 32 % فـي سـوريا بينما ال 
تتجـاوز نسـبة األطفـال الموجوديـن فـي الموصـل بالعراق 4 

% وتحتضـن مناطـق أخـرى 7 % منهم.
وهـؤالء األطفـال ولـد عـدد منهـم بمناطـق النـزاع مثلمـا 
تورطـوا  تونسـيين  آلبـاء  أبنـاء  وهـم  ليبيـا  فـي  الحـال  هـو 
مـن   %  26 سـن  حيـث  إرهابيـة،  بجماعـات  االلتحـاق  فـي 
بيـن هـؤالء األطفـال أقـل مـن عاميـن و24 % منهـم تتراوح 
أعمارهـم بيـن عاميـن وأربـع سـنوات و34 % منهـم تتـراوح 
أعمارهـم بيـن 4 و6 سـنوات و16 % منهـم سـنهم تفـوق 6 
مسـؤولية  التونسـية  الحكومـة  الجندوبـي  وحملـت  سـنوات، 
بهـم  تقطعـت  تونسـية  أم  و22  تونسـيا  طفـل   83 إعـادة 
السـبل فـي مناطـق النـزاع المسـلح، قائلـة إنهـا »لـم تبـذل 

األطفـال«. هـؤالء  السـتعادة  الكافيـة  الجهـود 
العالقيـن  التونسـيين  إنقـاذ  جمعيـة  رئيـس  وعلـق 
بالخـارج محمـد إقبـال بـن رجب فـي تصريـح إلى »الوسـط« 
والدولـة  لإلرهـاب  ضحايـا  يمثلـون  هـؤالء  »إن  قائـل: 

بالخـارج«. العالقيـن  األطفـال  اسـتعادة  عـن  مسـؤولة 
بـوزارة  خاصـة  لجنـة  اسـتحداث  رجـب  بـن  وطالـب 
مصيرهـم  معرفـة  مهمتهـا  التونسـية  الخارجيـة  الشـؤون 
نـداءات  إلـى  مشـيرا  المجتمـع،  فـي  إلدماجهـم  والتحضيـر 
تفاعـل  غيـاب  أمـام  للحكومـة  الجمعيـة  وجهتهـا  متكـررة 
قضيـة  مـع  والطفولـة  والمـرأة  الخارجيـة  الشـؤون  وزارات 

النـزاع. مناطـق  فـي  العالقيـن  األطفـال 
تونـس  »دواعـش«  ألطفـال  اإلجمالـي  العـدد  ويقـدر 
موجـودون  طفـل   22 بينهـم  مـن  طفـل   39 بــ  ليبيـا،  فـي 
لـدى جمعيـة  وآخـرون  الليبيـة  الخاصـة«  الـردع  »قـوة  لـدى 
الـردع  قـوة  مـرارا  طالبـت  فيمـا  الليبـي،  األحمـر  الهـلل 
بتسـليمهم إلـى السـلطات التونسـية بعدمـا باتـوا يشـكلون 

عليهـا. عبئـا 

طرابلس السابعة بني أسوأ مدن العالم في 2018

فـي  طرابلـس  الليبيـة  العاصمـة  جـاءت 
مـدن  عشـر  أسـوأ  بيـن  السـابعة  المرتبـة 
بسـبب   ،2018 العـام  فـي  للعيـش  ملئمـة 
داخـل  تندلـع  التـي  المسـلحة  المعـارك 
حـل،  دون  القائمـة  والصراعـات  المدينـة، 
العـام  عـن  ترتيبهـا  تحسـن  رغـم  وذلـك 
أربـع  أسـوأ  بيـن  ثالثـة  حلـت  عندمـا   ،2017

والغـوس. دمشـق  بعـد  مـدن 
الـذي  السـنوي،  االسـتطلع  وصنـف 
لمجلـة  التابعـة  المعلومـات  وحـدة  تجريـه 
مدينـة  البريطانيـة،  »إيكونوميسـت« 
أسـوأ  بيـن  السـابعة  المرتبـة  فـي  طرابلـس 
تقريـر  وقـال  للعيـش.  ملئمـة  مـدن  عشـر 
معـدالت  ارتفـاع  إن  المعلومـات  وحـدة 
لعـب  واإلرهـاب  االسـتقرار  وعـدم  الجريمـة 
األقـل  المـدن  تصنيـف  فـي  كبيـرا  دورا 

للعيـش. ملءمـة 
دمشـق  السـورية  العاصمـة  تـزال  وال 

 ،2018 فـي  المـدن  أسـوأ  قائمـة  تتصـدر 
دكا  مدينـة  تعبقهـا  نقطـة،   30.7 مسـجلة 
نيجيريـا  فـي  والغـوس  بنغلديـش،  فـي 
نقلتـه  مـا  وفـق  باكسـتان،  فـي  وكراتشـي 
اليـوم  البريطانيـة  سـي«  بـي  »بـي  شـبكة 

ء. لثلثـا ا
أيضـا  المـدن  أسـوأ  قائمـة  وضمـت 
بابـوا  عاصمـة  مورسـبي،  بـورت  مدينـة 
غينيـا الجديـدة، وهـراري، عاصمـة زمبابـوي، 

فـي  دواال  ومدينـة  الجزائريـة،  والعاصمـة 
السـنغال. فـي  ودكار  الكاميـرون 

فيينـا  النمسـاوية  العاصمـة  وتصـدرت 
ملئمـة  المـدن  أفضـل  قائمـة  العـام  هـذا 
للعيـش، متفوقـة علـى مدينـة ميلبـورن التي 

لسـنوات. القائمـة  تصـدرت 
للمجلـة  السـنوي  االسـتطلع  ويعتمـد 
العالـم،  حـول  مدينـة   140 تصنيـف  علـى 
30 عامـل متعلقـا باالسـتقرار السياسـي  وفق 
والتعليـم  الجريمـة  ومعـدالت  واالجتماعـي، 
وغيرهـا  الصحيـة،  الرعايـة  إلـى  والوصـول 
يتضمـن  والـذي  المعيشـة«،  »عوامـل  مـن 
للمعيشـة. الملئمـة  الظـروف  وأسـوأ  أفضـل 

والكنديـة  األسـترالية  المـدن  وهيمنـت 
هـذا  فـي  األولـى  العشـر  المراتـب  علـى 
األسـترالية  أديليـد  حلـت  حيـث  التصنيـف، 
فـي المرتبـة العاشـرة، وسـيدني فـي المرتبة 
الثانيـة،  المرتبـة  فـي  وملبـورن  الخامسـة، 
فـي حيـن أتـت مدينـة كاالغـري الكنديـة في 
السادسـة،  فـي  وفانكوفـر  الرابعـة،  المرتبـة 
السـابعة. المرتبـة  فـي  بالتسـاوي  وتورونتـو 

حقوقيون: 50% من أطفال 
»داعش« محتجزون في ليبيا

ارتفاع معدالت الجريمة وعدم 
االستقرار واإلرهاب لعب دورا 

كبيرا في تصنيف المدن األقل 
مالءمة للعيش

يقدر عدد أطفال »دواعش« تونس 
في ليبيا، بـ 39 طفال منهم 22 طفال 

لدى »قوة الردع الخاصة« 

< الهالل األحمر يقوم بتأهيل ورعاية أطفال مقاتلي داعش

< اشتباكات مسلحة في أحد أحياء طرابلس

الوسط - عبدالرحمن آميني 

الوسط - ترجمة: هبة هشام 

 التعداد سيصل 2030  إلى 8 ماليين نسمة وندرة المياه تساهم في هجرة السكان

عدد سكان ليبيا بحسب
مكتب الدراسات السكانية

حسب السنوات
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جنوة )إيطاليا(  ــ وكاالت

استمرار البحث عن ناجين والضحايا بالعشرات

مأساة جسر »موراندي« تفجر  سجاال سياسيا حول تدهور الخدمات في إيطاليا
عن  البحث  األربعاء  أمس  اإليطالية  اإلنقاذ  فرق  تابعت 
أشخاص ناجين من كارثة انهيار جسر في مدينة جنوة. وكان 
37 شخصًا على األقل لقوا مصرعهم الثالثاء بعد انهيار جزء 
كبير من جسر موراندي خالل تساقط أمطار غزيرة، هوت معه 
المركبات التي كانت تمر عليه مع سائقيها إلى 100 متر نحو 
وصفته  حادث  في  الحديدية،  للسكك  خطوط  فوق  األسفل 

الحكومة بأنه »مأساة فادحة«.
بعد  ناجين  يبحثون عن  الليل وهم  اإلنقاذ  وقضى عناصر 
إنارة المكان الذي سقطت فيه أجزاء الجسر وتحولت إلى ركام. 
وفيما  صيانة  ألعمال  يخضع  كان  بينما  الجسر  انهيار  وجاء 

كانت منطقة ليغوريا حيث تقع جنوة تشهد أمطارًا غزيرة.
في  للصحفيين  سالفيني،  ماتيو  الداخلية،  وزير  وصرح 
شخصًا  ثالثين  من  أكثر  فإن  »لألسف،  صقلية  في  كاتانيا 
لقوا مصرعهم فضاًل عن عدد كبير من اإلصابات الخطيرة«، 
الذين  والمتطوعين  واإلسعاف  اإلطفاء  رجال  »أشكر  مضيفًا 

تدخلوا منذ اللحظة األولى وما زالوا يحفرون إلنقاذ األرواح«.
إن  الحقًا  كونتي،  جوزيبي  اإليطالي،  الوزراء  رئيس  وقال 
في  اإلغاثة  عناصر  استمرار  مع  ترتفع  قد  الرسمية  الحصيلة 
عمليات البحث بين األنقاض. وأضاف »يجب فحص كل البنية 
أخرى مثل  أال نسمح بحدوث مأساة  البالد، يجب  التحتية في 

هذه مجددًا«.

»التعلق باألمل«
أصابت  إن »كارثة«  ماتاريال  اإليطالي سيرجيو  الرئيس  وقال 
جنوة وإيطاليا بأسرها، مع تحول االهتمام إلى أسباب انهيار 
النهاية عن هذه الكارثة. وقال  الجسر وتحديد المسؤول في 
تحتية  بنية  في  الحق  لهم  »اإليطاليون  بيان  في  ماتاريال 

حديثة وفعالة ترافقهم بشكل آمن في حياتهم اليومية«.
إن  األنقاض  بين  يبحثون  اإلنقاذ  فرق  من  عناصر  وقال 
هناك »عشرات« الضحايا فيما تقوم المروحيات بنقل الناجين 
على نقاالت من الجسر المدمر. وعلقت سيارات وشاحنات بين 
اإلسمنت  قطع  بسبب  مجاورة  مبان  تضررت  كما  األنقاض 
الكبيرة التي سقطت. وصرح مسؤول اإلطفاء إيمانويل غيفي 
»لن نفقد األمل، لقد أنقذنا أكثر من عشرة أشخاص من تحت 

آخر  إنقاذ  حتى  الساعة  مدار  على  »سنعمل  وقال  األنقاض«. 
شخص«.

المنهار،  الجسر  مع  والشاحنات  السيارات  وبينما تساقطت 
تمكن السائق المغربي عفيفي إدريس )39 عامًا( من التوقف 
في الوقت المناسب. وقال »شاهدت الشاحنة الخضراء أمامي 
الشاحنة  أغلقت  أيضًا،  فتوقفت  الوراء  إلى  تعود  ثم  تتوقف 
متأخر  وقت  حتى  الخضراء  الشاحنة  وكانت  بعيدًا«.  وركضت 
من المساء ال تزال متوقفة على بعد مسافة قصيرة من الحافة 

التي انهار ما بعدها.
خط  على  وسقوطه  الجسر  من  كبير  جزء  انهيار  ويعتبر 

للسكك الحديدية في المدينة، أكثر انهيارات الجسور دموية 
بسبب  لألضرار  المعرض  األوروبي  البلد  في  سنوات  منذ 

الزلزال والذي تعاني بنيته التحتية بسبب االقتصاد المتعثر.
»من غير المقبول الموت بهذه الطريقة«

جسر  من  متر   200 انهيار  جوية  صور  وأظهرت 
وقالت  جنوة.  غرب  في  صناعية  منطقة  في  »موراندي« 
أجهزة اإلطفاء اإليطالية إن االنهيار وقع عند الظهر. وصرح 
على  اإليطالي  التحتية  والبنى  النقل  وزير  تونينللي  دانيلو 
يبدو  »أتابع بخوف كبير ما حدث في جنوة وما  تويتر  موقع 

أنه مأساة فادحة«.

بمحاسبة  سالفيني  الشعبوي  الداخلية  وزير  وتعهد 
اإليطاليين  أمام  »أتعهد  وقال  الحادث.  عن  المسؤولين 
من  ليس  ألنه  مقبولة،  غير  كارثة  مسؤوليات  بتحديد 
وأضاف   .»2018 عام  الشكل  بهذا  والموت  العمل  الممكن 
سأبذل  اآلن  لكنني  المرات،  مئات  الجسر  هذا  عبرت  »لقد 
كل ما في وسعي ألحصل على أسماء المسؤولين السابقين 
في  الطريقة  بهذه  الموت  المقبول  غير  من  والحاليين. 

إيطاليا«.
وأوضح أن »هناك مناطق في إيطاليا بحاجة إلى أن تكون 
إنفاق  من  تمنعنا  خارجية  التزامات  هناك  كانت  وإذا  آمنة، 

السريعة،  والطرق  المدارس  لسالمة  نحتاجها  التي  األموال 
احترام هذه  في  االستمرار  علينا طرح سؤال حول  فسيتعين 
آخر،  اعتبار  أي  فوق  اإليطاليين  سالمة  وضع  أو  االلتزامات 

من الواضح أنني اخترت الخيار الثاني«.
أجهزة  أن  رغم  الكارثة،  سبب  الفور  على  يعرف  ولم 
من  تحذيرًا  أصدرت  ليغوريا،  منطقة  في  الجوية  األرصاد 
إن  موقعها  على  الطرق  هيئة  وقالت  الثالثاء.  صباح  عاصفة 
أنه  الجسر« مضيفة  قاعدة  عند  تجري  كانت  »أعمال صيانة 

تم إرسال رافعة إلى الموقع للمساعدة في عمليات اإلنقاذ.

تعاطف دولي
كلم   200 بعد  على  الفرنسية  »نيس«  بلدية  رئيس  وقال 
المدينة  من  إطفاء  لفرق  سمح  إنه  الساحل  طول  على  غرب 
المفوضية  رئيس  أعرب  كما  جنوة.  في  أقرانهم  بمساعدة 
العميق  »تعاطفه  عن  بيان  في  يونكر  جان-كلود  األوروبية 
وتعازيه الحارة لعائالت وأصدقاء القتلى وللشعب اإليطالي«. 
وكتب  بتعازيها.  ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة  وبعثت 
فرنسا  أن  تويتر  على  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
»تقف إلى جانب إيطاليا في هذه المأساة ومستعدة لتقديم 

كل الدعم الضروري«.
البحر  بين  مليون،  نصف  سكانها  عدد  البالغ  جنوة  وتقع 
العلوية  الجسور  فيها  وتكثر  إيطاليا  غرب  شمال  وجبال 
جسر  بناء  واستكمل  تضاريسها.  لوعورة  نظرًا  واألنفاق 
خطوط  عشرات  فوق  من  ويمر   1967 العام  في  موراندي 
المصانع  أحد  وكان  الصناعية.  والمنطقة  الحديد  السكك 
الثالثاء  فارغًا  مباشرة  الجسر  أعمدة  أحد  بجانب  الواقع 

بسبب عطلة رسمية، ويبدو أنه أصيب بأضرار طفيفة.
في  »أعيش  مترجمًا  ويعمل  عامًا(   23( توري  ايبو  وقال 
أكن  ولم   .. يوم  كل  األقدام  على  مشيًا  الجسر  أعبر  الجوار، 
واثقًا في الجسر ألنني كنت أسمع دائمًا أصواتًا عندما كانت 
الشاحنات تمر فوقه«. وأضاف »عندما سمعت أنه انهار، لم 

ذلك«. يفاجئني 
انهيارات جسور  حلقة جديدة في سلسلة  الحادث  ويعتبر 
انعكست حالة  والتي  الزلزالي  للنشاط  المعرضة  إيطاليا  في 
وفي  عام.  بشكل  التحتية  بنيتها  على  االقتصادي  الركود 
انهيار طريق علوي  الماضي قتل شخصان عند  العام  مارس 

بالقرب من انكونا على ساحل األدرياتيكي.

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

السنة الثالثة
العدد 144-143 5 من ذي احلجة 1439 هــ

16 أغسطس 2018 م اخلميس

 <   رجال إنقاذ يبحثون عن ناجين بين أنقاض جسر جنوى المنهار

مزار شريف  )أفغانستان( – وكاالت

أكتاو )كازاخستان( ــ وكاالتلندن - وكاالت

جنيف، بكين ــ وكاالت

خسائر فادحة بين المدنيين والقوات الحكومية

بريطاني من أصل سوداني يدهس ثالثة بسيارته

»طالبان« تستعرض قوتها وتستولي على قاعدة.. وتواصل قتاال شرسًا في غزنة

السياسة األمنية في شينجيانغ منعت »سورية جديدة«

الصني تنفي احتجاز مليون مسلم
من اإليغور في معسكرات إعادة تأهيل

شبح هجمات »الذئاب املنفردة« يعود لشوارع لندن

بـ»الذئاب  يوصفون  من  قبل  من  »اإلرهابية«  الهجمات  خطر  عاد 
المنفردة« إلى شوارع لندن بعد أن قام مواطن بريطاني مسلم من 
المبنى  من  بالقرب  مشاه  لدهس  سيارته  باستخدام  أصل سوداني 

الشهير للبرلمان في حي ويستمنستر، وجرح ثالثة.
لالشتباه  المحتجز  الرجل  بأن  بريطانية  حكومية  مصادر  وأفادت 
29 عامًا.  العمر  إرهابيًا اسمه صالح خاطر، ويبلغ من  بارتكابه عماًل 

وأضافت أنه يحمل الجنسية البريطانية، بعد أن أتى من السودان.
 ،»5 آي  »إم  لـجهاز  معروفًا  كان  به  المشتبه  أن  يعتقد  وال 
االستخبارات البريطانية الداخلية، وال لشرطة مكافحة اإلرهاب، ولكنه 

كان معروفًا للشرطة المحلية في مدينة برمنغهام حيث كان يعيش.
وقالت الشرطة إن خاطر لم يتعاون مع الضباط منذ القبض عليه 
بعد اصطدام السيارة التي استخدمها في الهجوم في حاجز للشرطة 

بالقرب من مبنى البرلمان.
باتجاه  سيارة  انحراف  عقب  بجروح  أشخاص  ثالثة  أصيب  وقد 
قبل  الثالثاء  صباح  المارة  من  وعدد  الدراجات  راكبي  من  مجموعة 
اصطدامها بالحواجز األمنية الموجودة خارج مبنى البرلمان. ولم يكن 

في السيارة سوى قائدها، كما لم يعثر فيها على أسلحة.
وأظهرت صور لحظة اقتحام السيارة لمعبر مشاة، قبل أن تصطدم 
بحواجز أمنية. ويرى في الصور ضابط شرطة، يقفز فوق حاجز آخر لكي 

يهرب من طريقها.
وأظهرت تسجيالت نشرت على مواقع التواصل االجتماعي عناصر 
الشرطة المدججين بالسالح وهم يطوقون السيارة الرمادية اللون من 
طراز »فورد فيستا« بعد صدمها الحواجز األمنية، مصوبين أسلحتهم 

إلى السائق لدى إخراجه من السيارة.
يمسكون  شرطيون  فيها  يظهر  الحق  وقت  في  صور  ونشرت 
بالرجل مكباًل وهو يرتدي سروااًل جينز وسترة سوداء بعد إغالق الطرق 

ومحطات قطارات األنفاق المحيطة بالبرلمان.

كثير من األسئلة
في  المصابين  مع  »مشاعري  ماي  تيريزا  الوزراء  رئيسة  وقالت 
الحادث في ويستمنستر، وأشكر خدمات الطوارئ الستجابتهم الفورية 
في  اإلرهابي  »التهديد  أن  إلى  الوزراء  رئيسة  وأشارت  والشجاعة«. 

بريطانيا يبقى خطيرًا« ودعت الجمهور إلى »توخي الحذر«.
كما شكر وزير الداخلية، ساجد جاويد، خدمات الطوارئ الستجابتهم 
األسئلة«.  الكثير من  جاويد »هناك كما هو مفهوم  وقال  السريعة. 
وأضاف أن الشرطة واألجهزة األمنية »يبذلون كل ما باستطاعتهم 

من أجل معرفة أمور أكثر حول الحادثة«.
وتابع »يجب أن نبقي ذهننا منفتحًا حول ما حصل، وأنا متأكد أنهم 
عندما يحصلون على المزيد من المعلومات فإنهم سيتحدثون أكثر«. 
بينما قال صادق خان، عمدة لندن، إنه على اتصال دائم بالشرطة، 

مضيفًا »أدين بقوة كل األعمال اإلرهابية التي تستهدف مدينتنا«.

ترامب: »حيوانات مجانين«
وعلق الرئيس األميركي، دونالد ترامب، على الحادث عبر تغريدة 
بموقع تويتر، قائاًل »هجوم إرهابي جديد في لندن. هؤالء الحيوانات 

مجانين، ويجب التعامل معهم بصرامة وقوة«.
الصلب  من  أمنية  بحواجز  البريطاني  البرلمان  مبنى  ويُحاط 
والخرسانة، وذلك ضمن إجراءات اتخذت في أعقاب هجوم على جسر 
ويستمنستر في مارس من العام 2017، حينما صدم مواطن بريطاني 
فوق  المارة  بسيارته حشدًا من  خالد مسعود،  باكستاني،  أصل  من 
الجسر، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. ووقع هجوم الثالثاء الذي 
تورط به خاطر على بُعد أمتار من موقع حادثة الدهس في مارس 
الذي  االعتداء  أعقاب  في  مضطربة  فترة  بريطانيا  وشهدت   .2017
نفذه خالد مسعود في 22 مارس، حيث استهدفتها أربعة اعتداءات 

في غضون أشهر.
سلمان  االنتحاري  قام  عندما  أطفال،  بينهم  شخصًا   22 وقتل 
عابدي بتفجير عبوة ناسفة في قاعة مانشستر أرينا خالل حفل للمغنية 

األميركية اريانا غراندي في 22 مايو 2017.
وخالل العام ذاته، قتل ثمانية أشخاص في 3 يونيو عندما صدمت 
ثالثة  بعدها  ونفذ  لندن  جسر  على  األشخاص  من  عددًا  شاحنة 

مهاجمين عمليات طعن بالسكين في سوق بورو.
وقتل شخص وجرح آخرون عندما صدم اليميني المتطرف دارين 
يونيو.   19 في  لندن  شمال  في  مسلمين  مصلين  بشاحنة  أوزبورن 
وجرح 51 شخصًا عندما قام أحمد حسن )18 عامًا( بزرع عبوة ناسفة 

لم تنفجر بالكامل في أحد قطارات األنفاق في سبتمبر الماضي.
وأعلن تنظيم »داعش« اإلرهابي مسؤوليته عن سلسلة الهجمات 
التي شهدتها المدن البريطانية العام الماضي. ولكن الخبراء األمنيين 
الذين  المنفردة«  »الذئاب  من  هم  الهجمات  مرتكبي  أن  يرجحون 
االجتماعي  التواصل  مواقع  ومتابعة  المتطرف  التنظيم  بفكر  تأثروا 
أوامر  تلقي  دون  بمفردهم  الهجمات  تنفيذ  ويقررون  له،  التابعة 
مباشرة من قيادة التنظيم الذي يعاني من تقلص نفوذه بقوة في 

األعوام األخيرة بعد دحر قواته في سورية والعراق.

قاعدة  على  »طالبان«  حركة  مقاتلو  سيطر 
عسكرية في شمال أفغانستان، في هجوم أدى إلى 
مقتل 17 جنديًا على األقل وسط مخاوف من أسر 
لقوات  موجعة  ضربة  يعد  ما  في  آخرين،  عشرات 
األمن المنشغلة في محاربة المتمردين في غزنة 

في شرق البالد.
في  القاعدة،  على  »طالبان«  سيطرة  وتأتي 
أيام من تنفيذها  غورماش في والية فرياب، بعد 
شرق  جنوب  في  غزنة  مدينة  على  عنيفًا  هجومًا 
العاصمة  من  ساعتين  نحو  مسافة  على  البالد، 

كابل.
وسقطت القاعدة بعد أيام من المعارك، بحسب 
حنيف  الجيش  باسم  النتاطق  الثالثاء  أعلن  ما 
رضائي، مشيرًا إلى أن مئة جندي كانوا في القاعدة 
لدى وقوع الهجوم الذي بدأ األحد. وقال رضائي: 
لقد  العدو.  بيد  القاعدة  أن تسقط  لمأساة  »إنها 
قتل عدد من الجنود ووقع بعضهم في األسر وفر 

آخرون إلى التالل القريبة«.
أحمد  غفور  الدفاع،  وزارة  باسم  الناطق  وقال 
جويد، إن 17 جنديًا على األقل قتلوا في الهجوم، 
عتاق  هاشم  فرياب،  عن  النائب  تحدث  حين  في 
القاعدة  في  آخرين   40 نحو  »طالبان«  أسر  عن 
التي تعرف باسم »شينايا«. وأضاف الناطق باسم 
عملية  لتنفيذ  جارية  »االستعدادات  أن  الوزارة 

الستعادة القاعدة«.
وأعلن رئيس المجلس المحلي في فرياب، طاهر 
أن  القاعدة وقعت بيد »طالبان« بعد  أن  رحماني 
توسل الجنود من أجل إرسال تعزيزات ودعم جوي 
. وأضاف: »كانوا  من كابل، لكن مطالبهم لم تلبَّ

منهمكين بغزنة«.
وتعاني القوات األفغانية التي أنهكتها الهجمات 
التصدي  في  الخدمة،  من  الفرار  وحاالت  الدامية 
بقيادة  األطلسي  قوات  إنهاء  منذ  للمتمردين 
الواليات المتحدة مهمتها القتالية في البالد نهاية 

.2014
إلى  الواقعة  غزنة،  مدينة  أن  وأعلن مسؤولون 
الشرق من فرياب، ال تزال تحت سيطرة الحكومة، 
لكن هناك خشية من ارتفاع عدد القتلى المدنيين 
فيها مع استمرار المعارك لليوم الخامس، إذ تسعى 

القوات األفغانية مدعومة بالطيران األميركي الى 
إخراج »طالبان« منها.

في  األميركي  الجو  سالح  باسم  ناطق  وقال 
أودونيل،  مارتنل  كولونيل  اللفتنانت  أفغانستان، 
الثالثاء،  معادٍ«  نشاط  عن  اإلبالغ  يتم  »لم  إنه 
تزال  ال  )طالبان(  قوات  »بعض  أن  أضاف  لكنه 
في المدينة«. وأضاف أودونيل أن تقارير ترد بأن 
وأن  المدنيين،  السكان  بين  يختبئون  المقاتلين 
وأضاف  والتنكيل«.  للترهيب  »يتعرضون  السكان 

أنه لم يتم شن غارات جوية الثالثاء.
الذين  الـ)طالبان(  »إن  األميركي:  الناطق  وقال 
المدنيين،  يستهدفون  ال  بأنهم  كذبًا  يدعون 
أعدموا أبرياء وهدموا منازل وأحرقوا سوقًا وخلقوا 

ظروف أزمة إنسانية من خالل هذا الهجوم«.
لتنسيق  المتحدة  األمم  وأفاد تقرير من مكتب 
من  أكثر  أوقعت  المعارك  بأن  اإلنسانية  الشؤون 
مئة قتيل مدني، وفق تقارير لم يتم التحقق منها 
بعد. وحذر التقرير من أن األنباء عن اختباء أفراد 
»طالبان« في منازل األهالي والمتاجر عزز مخاطر 

سقوط ضحايا مدنيين في حال شن غارات جوية.
القنابل  إن  المتحدة  األمم  مكتب  تقرير  وقال 

المزروعة على الطرق المؤدية إلى شمال المدينة 
وجنوبها »حرمت المدنيين من طريق آمن للفرار 

من المعارك«.
في  كبير  حد  إلى  مقطوعة  االتصاالت  تزال  وال 
أي معلومات متعذرًا.  التحقق من  يجعل  ما  غزنة، 
القتال  إن  قالوا  بهم  االتصال  تم  سكانًا  ولكن 
في  النار  يشعلون  »طالبان«  مقاتلي  وإن  مستمر 
على  النار  ويطلقون  المدنيين  ويقتلون  المباني 

قوات األمن.

مدينة أشباح
وقال النائب عن غزنة، شاه غول رضائي، الثالثاء، 
من  أجزاء  تمشيط  في  نجحت  األمن  قوات  إن 
مقاتلو  »تمركز  أخرى  أحياء  في  ولكن  المدينة، 
)طالبان( في مبانٍ مرتفعة يطلقون منها النار على 

قوات األمن«.
غزنة  »إن  المدينة:  سكان  من  ضيا  سيد  وقال 
)طالبان(  عناصر  أشباح.  مدينة  اآلن  أصبحت 
بحثًا عن مسؤولين  منزل  إلى  منزل  ينتقلون من 
لقتلهم. كل من يستطيع  أقربائهم  أو  حكوميين 

الفرار يهرب«.

»طالبان«  عناصر  إن  المدينة  في  آخر  وقال 
مساعدتهم.  يرفضون  الذين  المدنيين  يقتلون 
باسم  عنه  التعريف  طلب  الذي  الشاهد،  وقال 
بالنعوش  محملتين  شاحنتين  »رأيت  عبداهلل، 
جميعهم  أنهم  بدا  المدينة.  مقبرة  إلى  تتجهان 

مدنيون«.
يشعلون  إنهم  المدينة.  يلف  »الدخان  وأضاف: 
تعرضت  حين  في  يصلونه«،  مكان  كل  في  النار 
المتاجر للنهب ويتعذر توفير مياه الشرب والطعام.
 100 إن  االثنين،  األفغاني،  الدفاع  وزير  وقال 
على األقل من قوات األمن قتلوا في المعارك، في 
حين قدر عدد القتلى المدنيين بما بين 20 و30 

شخصًا.
تكتيكي  هجوم  أعنف  هو  غزنة  على  والهجوم 
تنفذه »طالبان« منذ هدنة غير مسبوقة شهدها 
بين  القتال  تعليق  بموجبها  وتم  يونيو،  شهر 
ترحيب  وسط  األفغانية،  والقوات  »طالبان« 

السكان الذين أنهكتهم المعارك.
وقال أودونيل الثالثاء: »واضح أن أفراد )طالبان( 
الشعب األفغاني لهم  لنداء  ال يعيرون أي اهتمام 

بالمصالحة واالنضمام إلى عملية السالم«.
يستعرضون  المتمردين  إن  محللون  ويقول 
إلجراء  الضغوط  لمزيد  تعرضهم  مع  قواهم 
مفاوضات مع الحكومة. وقال المحلل عبد الحميد 
غزنة  على  والهجوم  القاعدة  سقوط  إن  سفوف 
القوات  تواجهها  التي  المصاعب  على  يدالن 
أنحاء  كل  في  المقاتلين  مع  حربها  في  األفغانية 

البالد.
ويفتحون  هذا  يعرفون  »طالبان«  أن  وأضاف 
إنهاكها  األفغانية بهدف  القوات  مع  جبهات عدة 

وإضعافها أمام هجماتهم المتنقلة«.
كابل  بين  السريع  الطريق  على  غزنة  وتقع 
وقندهار، وتعد بوابة تؤدي إلى معاقل »طالبان« 

في الجنوب.
الثالثاء،  المئات،  احتجاز  إلى  المعارك  وأدت 
لم  حيث  قندهار،  جنوب  في  للحافالت  محطة  في 
يتمكنوا من التوجه إلى كابل، قادمين من إيران 

وواليات أخرى.
وقال البعض إنهم ينتظرون منذ أيام، ولم يعد 
للصحفيين:  رجل  وقال  طعام.  وال  مال  ال  لديهم 
إلى  نعود  ويدعونا  القتال  ليوقفوا  اهلل.  »بحق 

منازلنا«.

اإليغور  مليون من  احتجاز  اإلثنين  الصين بشدة  نفت 
المسلمين الذين يشكلون غالبية في إقليم شينجيانغ 
)شمال غرب( في معسكرات لالعتقال وإعادة التأهيل، 
سياستها  إنه  قالت  عما  نفسه  الوقت  في  ودافعت 

األمنية لمكافحة التطرف واإلرهاب.
اإلنسان  لحقوق  لجنة  أمام  استماع  جلسة  وخالل 
أن  أكد مسؤول صيني  جنيف،  في  المتحدة  األمم  في 
وقال  ديانة.  أو  إثنية  مجموعة  أي  تستهدف  ال  بالده 
»ما يوكينغ«، مدير دائرة العمل في الجبهة الموحدة 
التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم إن »مواطني 
بالحريات  يتمتعون  اإليغور  فيهم  بمن  شينجيانغ 

والحقوق نفسها«.
اللجنة  خصصتها  دورة  من  األول  اليوم  وخالل 
غاي  أعربت  العنصري،  التمييز  لمكافحة  األممية 
ماكدوغال، أحد األعضاء الـ18 في اللجنة الجمعة، عن 
الموثوق  التقارير  كبير من  حيال »عدد  الشديد  قلقها 
إلى  شينجيانغ  حولت  الصين  أن  تؤكد  والتي  بها« 
ماكدوغال  وأشارت  كبير«.  معسكراعتقال  يشبه  »ما 
حقوق  عن  للدفاع  مجموعات  مصدرها  معلومات  إلى 
اإليغور  من  مليون  نحو  إعتقال  إلى  تشير  اإلنسان 
وآخرين ينتمون إلى أقليات مسلمة في مراكز لمكافحة 
عن  للتخلي  دفعهم  بغرض  معسكرات  في  التطرف 
الشيوعية  باأليدلوجية  والتمسك  الدينية  عقيدتهم 

للصين.
ضمن  لجنيف  حضر  الذي  الصيني،  المسؤول  لكن 

على  للردّ  شخصًا  خمسين  نحو  من  صيني  وفد 
مليون  باعتقال  القائلة  »الحجة  أن  أكد  اللجنة،  أسئلة 
تمامًا«.  مغلوطة  تأهيل  إعادة  مراكز  في  اإليغور  من 
ونفى أيضًا قول ماكدوغال إن منطقة شينجيانغ باتت 
»منطقة ال تحترم فيها الحقوق«. ولكنه أقر في نفس 
الوقت بإقامة معسكرات للتثقيف وإعادة التأهيل لمن 

يتم اتهامهم بارتكاب جرائم لم يحددها.
قائلة  وردت  الكالم  هذا  يقنعها  لم  ماكدوغال  لكن 
المليون.  عدد  إلى  بالنسبة  أخطأت  إنني  »تقولون 
والسؤال ما هو عددهم؟ وما هي القوانين التي أجازت 

اعتقالهم .. ؟ نحتاج إلى أكثر من مجرد نفي«.
ويضم شينجيانغ نحو 22 مليون نسمة نحو نصفهم 
والذين  بالتركية  الناطقين  المسلمين  اإلويغور  من 
بإقامة  الصين  وتتهم  بحقهم.  التمييز  من  يشكون 
هذا  في  واأليدولوجي  الفكري  التأهيل  إلعادة  مراكز 
اإلقليم تضم خصوصًا أفرادًا مشتبهًا بهم أوأصحاب 

نوايا تصفها ب»العدوانية«. 
الصينية  الرسمية  تايمز«  »غلوبال  صحيفة  وأكدت 
اإلثنين أن السياسة األمنية المتشددة لبكين أدت إلى 

»تفادي« قيام »سوريا جديدة«. 
في  االضطرابات  نشر  هو  »هدفهم  أن  وأضافت 
المنطقة  في  ُأنجز  الذي  االستقرار  وتدمير  شينجيانغ 
بفضل  أنه  الصحيفة  وأكدت  مضنية«.  جهود  بعد 
فيما  شينجيانغ  إنقاذ  »تم  الشديدة  األمنية  التدابير 
قيام  تفادي  إلى  أدى  ما  الفوضى،  شفير  على  كان 
سورية جديدة أو ليبيا جديدة«، مذكرة بأن السلطات 
وأعمال  االعتداءات  من  موجة  مواجهة  إلى  اضطرت 

العنف في المنطقة.

محورها  عامًا  عشرين  استمرت  شاقة  مفاوضات  بعد 
الغاز والنفط والكافيار، وقع رؤساء دول روسيا وإيران 
األسبوع  هذا  وتركمانستان  وأذربيجان  وكازاخستان 
الغني  للبحر  القانوني  الوضع  يحدد  تاريخيًا  اتفاقًا 
بالموارد، ما يمنح أماًل بتخفيف التوتر اإلقليمي وإقامة 

مشاريع نفط وغاز مربحة.
وحضر االجتماع في ميناء أكتاو في كازاخستان قادة 
وتركمانستان،  وأذربيجان  وكازاخستان  وإيران  روسيا 
قزوين  بحر  وضع  تحدد  اتفاقية  على  وقعوا  الذين 
السابق  السوفياتي  االتحاد  تفكك  منذ  عليه  المتنازع 

في العام 1991.
نور  كازاخستان،  رئيس  أكد  األحد،  التوقيع  وقبيل 
حدث  في  »يشاركون  القادة  أن  نزارباييف،  سلطان 

تاريخي«.
وأضاف: »بإمكاننا إقرار أن التوافق على وضع البحر 
دامت  حيث  وقتًا،  واستغرق  المنال  صعب  أمرًًا  كان 
من  الكثير  واحتاجت  عامًا   20 من  ألكثر  المحادثات 

الجهود المشتركة من قبل األطراف« المعنية.
بوتين،  الروسي فالديمير  الرئيس  قال  من جهته، 
إن  االتفاق،  خلف  الرئيسية  القوة  بالده  ُاعتبرت  الذي 
هذه المعاهدة لها »أهمية تاريخية« داعيًا إلى تعزيز 
التعاون العسكري بين الدول المطلة على بحر قزوين.

العام  منذ  نوعها  من  الخامسة  أكتاو  قمة  وكانت 
2002، لكن عقد أكثر من 50 اجتماعًا على مستويات 

أربع  عن  السوفياتي  االتحاد  تفكك  تمخض  منذ  أقل 
دول جديدة على ضفاف قزوين. ويضع االتفاق تسوية 
لخالف طويل األمد حول ما إذا كان قزوين، المساحة 
ما  بحيرة،  أم  بحرًا  العالم،  في  األكبر  المغلقة  المائية 

يعني أنه يخضع لقوانين دولية مختلفة.
بموجب  البحر  من  حصة  أصغر  نالت  التي  وإيران 
هذا  وفي  المحتمل.  الوحيد  الخاسر  االتفاق،  بنود 
روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس  وصف  الصدد، 
أشار  لكنه  أساسية«،  »وثيقة  بأنها  األحد  المعاهدة 
المرتبطة  الخالفات  لجميع  حدًا  تضع  ال  أنها  إلى 

بالبحر.
وقال: »لدينا اليوم إطار عمل متعلق باألنشطة في 
السابق  في  عليه  الحال  يكن  لم  ما  وهو  قزوين  بحر 
)...( لكن هناك مسائل أخرى ينبغي التعامل معها في 

اجتماعات الحقة«.
إال أن روحاني أشاد بنص في المعاهدة يمنع الدول 
في  عسكرية  قوات  نشر  من  قزوين  على  المطلة  غير 

البحر.
وقال: »بحر قزوين ملك فقط للدول المطلة عليه«.
ولم يكن الوضع القانوني للبحر واضحًا منذ انهيار 
الدول  هذه  كل  يضم  كان  الذي  السوفياتي  االتحاد 
االتفاق  ينهي  أن  المتوقع  وليس من  إيران.  باستثناء 
تهدئة  على  سيساعد  لكنه  الخالفات،  كل  الجديد 
التوتر القائم منذ فترة طويلة في المنطقة التي تضم 
خمسين  بنحو  تقدر  المحروقات  من  هائلة  احتياطات 
متر  مليار  ألف   300 ونحو  النفط  من  برميل  مليار 

مكعب من الغاز الطبيعي..

دول بحر قزوين توقع اتفاقًا للسيطرة على موارده الغنية

 <   عناصر األمن تحيط بالسيارة التي صدمت حاجز أمنيا خارج البرلمان 

 <  إجراءات أمنية مشددة يخضع لها المسلمون الصينيون في مقاطعة شينجيانغ 

 <     مقاتلون تابعون لحركة طالبان في مدينة غازني التي تشهد قتاال عنيفا  
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خالفات داخل األحزاب و»النهضة« يتحفظ

انقسام حاد في تونس بعد دعم السبسي املساواة في امليراث بني الرجل واملرأة
استمرت ردود األفعال المتباينة بعد إعالن الرئيس السبسي 
دعمه مشروع قانون يضمن المساواة في الميراث بين الرجل 
والمرأة، ما أثار جداًل كبيرًا في البالد وأدى إلى انقسامات حتى 
إمساك  التونسي  الرئيس  محاولة  الواحد.ورغم  الحزب  داخل 
في  القائم  االنقسام  يدرك  إنه  والقول  المنتصف،  من  العصا 
المجتمع التونسي حول قوانين األحوال الشخصية وإنه يقترح 
في  المساواة  إما  اختيار  للمواطنين،  متاحة  الحرية  تكون  أن 
الجدل  فإن  اإلسالمية،  الشريعة  قوانين  تطبيق  أو  الميراث 

الحاد لم يتوقف في تونس.
الحريات  »لجنة  حميدة  بلحاج  بشرى  الحقوقية  وتترأس 
ووضعت  السبسي  شكلها  هيئة  وهي  والمساواة«  الفردية 
أبرزها  من  التونسي  المجتمع  لتحديث  اقتراحات  سلسلة 
اإلعدام  عقوبة  وإلغاء  الجنسين،  بين  الميراث  في  المساواة 
التي  المقترحات  أن  واعتبرت  المثليين.  ضد  التمييز  وعدم 
تعهد السبسي بتبني بعضها وطرحها للنقاش أمام البرلمان 

تعطي »األمل لكل النساء في العالم العربي«.
العربية  الدول  وكل  تونس،  في  حاليًا  المطبق  والقانون 
يرث  بأن  ويقضي  اإلسالمية،  الشريعة  من  مستمد  تقريبًا، 
الرجل ضعف ميراث المرأة في حال كانا على المستوى نفسه 

من القرابة.
إال أن السبسي أوضح، في خطاب ألقاه اإلثنين، أن مشروع 
المجال  سيترك  للبرلمان  به  سيتقدم  الذي  الجديد  القانون 
في  وقال  تطبيقه.  عدم  أو  تطبيقه  في  االختيار  أمام  مفتوحًا 
ومن  الجميع  رئيس  هو  الدولة  رئيس  أن  »بما  اإلطار:  هذا 
واجبه التجميع أكثر من التفرقة، فإذا كان المورث يريد تطبيق 
القوانين الشرعية فله ذلك، وإذا أراد تطبيق القانون فله ذلك 
»دولة  هي  تونس  أن  على  التونسي  الرئيس  وشدد  أيضًا«. 

مدنية« بموجب الدستور.

ترحيب وفرح
وما هي إال بضع ساعات على إعالن السبسي إحالة مشروع 
نحو  العاصمة  وسط  في  احتشد  حتى  البرلمان  إلى  القانون 
ألفي متظاهر، بحسب الشرطة، وبينهم عدد كبير من النساء، 

للتعبير عن فرحتهم ودعمهم هذه الخطوة.
بين  المساواة  إلى  تدعو  هتافات  المتظاهرون  وأطلق 
التونسية  األعالم  برفع  متظاهرات  قامت  بينما  الجنسين، 
التونسية  الجمعية  رئيسة  وسارعت  بها.  التحفن  وأخريات 
للنساء الديمقراطيات، يسرا فراوس، إلى الترحيب بقرار رئيس 

إياه  معتبرة  البرلمان،  إلى  القانون  إحالة مشروع  الجمهورية 
»تقدمًا كبيرًا وغير مسبوق«.

أن  التونسية  الجمعية  في  العضو  جوني  حليمة  وترى 
»األدوار تغيرت اليوم وباتت المرأة مسؤولة عن والديها وعن 
عائلتها، والرجل لم يعد وحده المسؤول أو رأس العائلة، والبد 

للقانون أن يتعدل بناء على هذا التغير«.

مواقف األحزاب
داخلية  مشاكل  مع  هذا  القانون  مشروع  إعالن  ويتزامن 
السبسي  أسسه  الذي  تونس«  »نداء  الحاكم  الحزب  تضرب 
التشريعية  االنتخابات  موعد  اقتراب  مع   ،2012 العام 
إلى  تونس«  »نداء  حزب  ويسعى   .2019 العام  والرئاسية 
تعزيز وضعه بمواجهة حزب النهضة اإلسالمي الذي يتزعمه 
في  النواب  من  عدد  أكبر  حاليًا  ويملك  الغنوشي  راشد 

البرلمان.
القانون،  مشروع  إزاء  تونس«  »نداء  حزب  نواب  وانقسم 
الكاملة  المساواة  »تحقيق  أن  األحد  بيان  في  الحزب  وأكد 

يبقى هدفًا نبياًل والشروط لتحقيقه اليوم مجتمعة«. ويعتبر 
الذين يدعمون إعطاء الذكر ضعف حصة األنثى من الميراث، 

أن على الرجل أن يؤمن حاجات منزله وأسرته.
التصويت  إلى  »النهضة«  حزب  نواب  البالد  رئيس  ودعا 
النواب  على  يعرض  أن  يفترض  الذي  القانون  مشروع  على 
لمناقشته بعد العطلة البرلمانية الصيفية. وأعرب عن األمل 
بأن ينظر حزب النهضة »كعنصر بارز في مجلس الشعب )...( 
مستقبل  مشروع  »ألنه  القانون  مشروع  في  التفتح«  بعناية 

تونس«.
ومع أن حزب»النهضة« عبر عن »احترازات« حيال مشروع 
موقفًا  بعد  يتخذ  لم  فإنه  نفسه،  السبسي  بحسب  القانون، 
في  القيادي  قال  االثنين،  ألقاه  خطاب  وفي  منه.  واضحًا 
أجل  من  والعمل  »النضال  العريض،  علي  »النهضة«،  حزب 
المرير  )...( المستمر  المرأة ودعم موقعها وتطويرها  حقوق 
والطويل، ليس ضد الرجل بل معه وبشراكة معه، ليس ضد 
من  بل  والهوية  الدين  ضد  ليس  ومعها،  بها  بل  األسرة 

داخله ومن مقاصده وقيمه السمحة«.

تكهنات صعبة
اإلرث  في  والمرأة  الرجل  بين  المساواة  مسألة  وتعتبر 
إثارة للجدل بين سلسلة من اإلصالحات  أحد أكثر اإلجراءات 
االجتماعية التي قدمتها »لجنة الحريات الفردية والمساواة« 
بين  المساواة  مبدأ  لترجمة  عام  قبل  الرئيس  شكلها  التي 

التونسيين الوارد في دستور العام 2014 في القوانين.
على  الموافقة  باحتماالت  التكهن  اآلن  منذ  الصعب  ومن 
مشروع القانون هذا خالل فترة قصيرة. ذلك أن نوابًا قالئل 
أعربوا علنًا مواقفهم من هذه المسألة الحساسة التي تتسبب 

بانقسامات حتى داخل األحزاب.
وجرت، السبت، تظاهرة ضد تقرير اللجنة الخاصة بالحريات 
البرلمان  أمام  األشخاص  آالف  جمعت  والمساواة  الفردية 
»بالروح  يهتفون  وهم  المصاحف  بعضهم  وحمل  التونسي، 

بالدم نفديك يا إسالم«.
واعتبر وزير الشؤون الدينية السابق، نور الدين الخادمي، 
الشعب  هوية  »تمس  التقرير  في  المتضمنة  التوصيات  أن 
كتحسين  إيجابية  نقاط  بوجود  إقراره  مع  التونسي«، 

التشريعات فيما يتعلق بمزيد من تشديد العقوبات في حاالت 
التعذيب وضمان حسن سير اإلجراءات في التحقيقات.

انزعاجها  عن  والمساواة«  الفردية  الحريات  »لجنة  وعبرت 
عدة،  أشكااًل  اتخذت  التي  والتضليل«  التشويه  »حمالت  من 
من بينها توزيع منشورات تنسب للتقرير توصيات لم ترد فيه، 
وضع  وجب  الذي  التعذيب  أشكال  من  شكاًل  الختان  كاعتبار 
حدٍّ له، ووقف اآلذان في المساجد ومنح حق الزواج للمثليين 
جنسيًا. وردًا على المطالبة بإنهاء الجدل الدائر بشأن التقرير 
اللجنة،  رئيسة  أن  إال  شعبي.  استفتاء  إلى  اللجوء  خالل  من 
بشرى بلحاج حميدة، كتبت على صفحتها في موقع التواصل 
اإلنسان  حقوق  وضع  يمكن  »ال  إنه  »فيسبوك«  االجتماعي 
تونس،  في  الحقوقية،  الثقافة  بأن  معترفة  استفتاء«،  محل 
بقيت حبيسة نخبة ضيعت فرصة نشرها، منذ إطاحة الرئيس 
السابق، زين العابدين بن علي، في يناير 2011، »لدرجة أن 

الحديث عنها بات صعبًا.. فما بالك باالستفتاء عليها؟!«.
ولم يجرؤ الرئيس التونسي الراحل، الحبيب بورقيبة، على 
إقرار المساواة في اإلرث في مجلة »األحوال الشخصية«، العام 
بينها  آنذاك، من  للجدل،  مثيرة  نقاطًا  رغم تضمنها   ،1956

حظر تعدد الزوجات.

أهم توصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة
ومن ضمن أهم التوصيات الواردة في تقرير لجنة الحريات 
ما يلي: إقرار المساواة في اإلرث إما بشكل إلزامي أو بشكل 
يجرم  الذي  الجزائية  المجلة  من   230 الفصل  إلغاء  اختياري، 
المثلية الجنسية أو اإلبقاء على التجريم مع غرامة مالية، إلغاء 
التي  القصوى  الحاالت  في  عليها  اإلبقاء  أو  اإلعدام  عقوبة 
عليه،  والتحريض  لالنتحار  الدعوة  تجريم  الموت،  عنها  ينتج 
قبول  أو  رفض  في  الفرد  حق  وإقرار  الشرجية  الكشوف  منع 
باألخالق  المتعلقة  الجرائم  مفهوم  تدقيق  العالج،  أنواع  كل 
تشريعية  ضمانات  إقرار  بالفحش،  والمجاهرة  الحميدة 
تمييز  دون  والضمير  والمعتقد  الفكر  حرية  احترام  لفرض 
بغاية  الغير  لديانة  تحقير  كل  تجريم  الديانات،  مختلف  بين 
التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز مهما كان شكله، 
تجريم التكفير، منع كل ادعاء زواج يكون خارجًا عن األشكال 
والصيغ القانونية، حرية الفنون والبحث العلمي، إلغاء التمييز 
بالبناء،  ربطه  عدم  أو  المهر  إلغاء  الجنسية،  منح  في شروط 
المرأة  زواج  باعتبارها تقييدًا غير دستوري لحرية  العدة  إلغاء 
أو المحافظة عليها باستثناء عدة الفقدان وحالة الزواج دون 
يخص  شأن  الحضانة  أن  إلى  القانونية  اإلشارة  إلغاء  دخول، 
في  المساواة  العائلي،  اللقب  إسناد  في  التمييز  إلغاء  المرأة، 

المجال الضريبي.

تونس - وكاالت

<   السبسي يلتقي رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة في تونس

<    لقاء سابق بين ترامب  وإردوغان

<    تونسيون يتظاهرون ضد مشروع قانون المساواة في الميراث 

أعادت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس األربعاء فتح المعبر 
المغلق منذ نحو ستة  إلى قطاع غزة،  البضائع  الوحيد لمرور 
عودة  مع  الجانبين،  بين  الحدود  على  التوتر  بسبب  أسابيع 

الهدوء نسبيًا.
لالقتصاد  حيويًا  )كيرم شالوم(  أبو سالم  كرم  معبر  ويعد 
الذي  غزة  قطاع  في  فلسطيني  مليوني  لنحو  المنهار  شبه 

تحاصره إسرائيل منذ أكثر من عقد.
بالبضائع  المحملة  الشاحنات  عشرات  الصحفيون  وشاهد 
والوقود تدخل من الجانب اإلسرائيلي في المعبر باتجاه قطاع 
غزة حيث كانت عشرات الشاحنات الفلسطينية األخرى تنتظر 

في طابور لنقل البضائع.
البضائع  إدخال  لتنسيق  الرئاسية  اللجنة  رئيس  وقال 
فتح  )األربعاء(  اليوم  صباح  أعادت  »إسرائيل  إن  للقطاع 
المعبر بشكل اعتيادي أمام إدخال البضائع والمحروقات إلى 

غزة«.
اليوم  سيتم  أنه  اإلسرائيلي  الجانب  من  »أبلغنا  وأوضح 
700 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري  إدخال نحو 
300 شاحنة  بينها  المواصالت،  ولقطاع  واإلغاثي،  والزراعي 

محمّلة بمواد بناء«.
المعبر  بإغالق  يوليو   19 في  االحتالل  سلطات  وقامت 
مساحة  قّلصت  كما  واألدوية،  األغذية  باستثناء  السلع  أمام 
على  للضغط  بحرية،  أميال  ثالثة  إلى  بها  المسموح  الصيد 
بحرائق  تسببت  التي  الحارقة  البالونات  لوقف  حركة حماس 
وأضرار بمئات اآلالف من الدوالرات في المناطق اإلسرائيلية 

للحدود. المحاذية  الزراعية 
غزة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  الفاضي  جمال  ويقول 
مفاوضات  في  اإليجابية  من  نوع  إلى  »يشير  المعبر  فتح  إن 
المعبر  أغلقت  عندما  اسرائيل  في مصر ألن  الجارية  التهدئة 

كان هدفها ممارسة الضغوط على حماس للتهدئة«.
وتقوم مصر ونيكوالي مالدينوف المبعوث الخاص لعملية 
هدنة  إلى  للتوصل  بوساطة  األوسط،  الشرق  في  السالم 

طويلة األجل بين إسرائيل وحماس.
اإلسرائيلي  األمني    الوزراء  مجلس  فإن  التقارير،  وبحسب 
وزير  لكن  المباشرة،  غير  المحادثات  لمناقشة  األربعاء  اجتمع 
الدفاع أفيغدور ليبرمان قال إن أي اتفاق يجب أن يشمل إعادة 
حرب  في  قتال  أنهما  يعتقد  تحتجزهما  جنديين  رفات  حماس 

.2014

القطاع  ضد  عدوانية  حروب  ثالثة  االحتالل  دولة  وشنّت 
المكتظ بالسكان في غزة منذ عام 2008 .

نشوب  من  مخاوف  إلى  مارس  أواخر  منذ  التوتر  وأدى 
مواجهة عسكرية أخرى على حدود القطاع.

ومنذ يوليو، شهد القطاع تباداًل الطالق النار، كان األحدث 
بسلسلة  إسرائيل  ردت  عندما  الماضي  الخميس  واألعنف 
حماس  أطلقتها  هاون  وقذائف  صواريخ  على  جوية  غارات 
عودة  الطرفان  غزة.والتزم  من  العسكرية  والمجموعات 

التهدئة إثر وساطة مصر ومسؤولون في األمم المتحدة.
كان  إذا  أخرى  مرة  سيغلق  المعبر  أن  من  ليبرمان  وحذر 
هناك مزيدًا من العنف ودعا سكان غزة إلى ممارسة ضغوط 
هي  »رسالتنا  العامة  اإلسرائيلية  لإلذاعة  وقال  حماس.  على 
أنه يجب ممارسة ضغوط على قيادة حماس. كل شيء بين 
يديها. إذا ساد الهدوء، فإنها ستستفيد. إذا استؤنف العنف، 

فسوف تخسر«.
عن  الحصار  رفع  إلى  مرارًا  المتحدة  األمم  مسؤولو  ودعا 

القطاع، مشيرين إلى تدهور األوضاع اإلنسانية.
تحت  األنفاق  مئات  مصر  أغلقت  األخيرة  السنوات  وخالل 
األرض على الحدود مع القطاع. لكنها تفتح معبر رفح الحدودي 

أمام الحاالت اإلنسانية.
ويقول مصدر قريب من حماس إن بضائع عدة ومحدودة 
الكميات مثل األسمنت والوقود يتم إدخالها عبر بوابة مصرية 

حدودية إلى قطاع غزة منذ مايو.
بدء  منذ  وإسرائيل  القطاع  بين  الحدود  على  توتر  ويسود 
والتي  مارس   30 في  الكبرى«  العودة  »مسيرات  احتجاجات 
أدت إلى مقتل ما ال يقل عن 169 فلسطينيًا في غزة بنيران 
فلسطيني  قناص  برصاص  إسرائيلي  وقتل جندي  إسرائيلية، 

في يوليو.
وتوجهت وفود قيادية من الفصائل الفلسطينية خصوصًا 
من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي للمشاركة في مباحثات 

غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة مصر للتوصل إلى تهدئة.
وأدت هذه المباحثات إلى اتهامات سياسية في إسرائيل.

يمين  حزب  من  وهو  بينيت  نفتالي  التعليم  وزير  وقال 
اتفاًقا  سيعارض  إنه  الثالثاء  يوم  المتشدد  اليميني  الوسط 

يستند إلى »هدوء مؤقت«.
كما قال ليبرمان »لم نتحدث قط مع حماس ولن نفعل ذلك 

أبدًا. نتلقى مقترحات من األمم المتحدة«.
إن  قال  حماس  باسم  الناطق  القانوع  اللطيف  عبد  لكن 
شعبنا  ومصلحة  الشراكة  »بحث  هدفها  القاهرة  لقاءات 

والتخفيف عنه يمثل إرادة شعبنا وشرعيته«.

جهود دبلوماسية تقودها مصر واألمم المتحدة

التوتر يتصاعد في العالقات التركية ـــ األميركية مع تبادل اإلجراءات العقابية
 

وسط أجواء من التوتر الشديد بين الواليات 
قيمة  تدهور  إلى  أدى  ما  وتركيا،  المتحدة 
الليرة التركية في األيام األخيرة، قررت أنقرة 
الرسوم  كبير  بشكل  ترفع  أن  األربعاء  أمس 
الجمركية على عدد من المنتجات المستوردة 

من الواليات المتحدة.
وجاء القرار بعد يوم واحد من دعوة الرئيس 
إلى  مواطنيه  إردوغان،  طيب  رجب  التركي، 
مثل  األميركية،  االتصاالت  أجهزة  مقاطعة 
بمنتجات  واستبدالها  و»ايفون«،  »أبل« 
اتهم  إردوغان  وكان  وتركية.  أوروبية 
إلى  الظهر«  في  »طعنة  بتوجيه  واشنطن 
أنقرة على اعتبار أن البلدين شركاء في حلف 
الرئيس  )الناتو(، وذلك بعد أن قرر  األطلسي 
على  عقوبات  فرض  ترامب  دونالد  األميركي 
واردات  على  رسوم  وكذلك  تركيين،  وزيرين 

الصلب واأللومنيوم من تركيا.
خلفية  على  األميركية  القرارات  وجاءت 
إصرار ترامب على ضرورة إطالق قس أميركي 
محتجز في تركيا منذ عامين بزعم تورطه في 
إردوغان.  الفاشلة ضد  االنقالب  محاولة  دعم 
ويتهم إردوغان الزعيم التركي الديني المقيم 
في الواليات المتحدة، فتح اهلل غولن، بترتيب 

محاولة االنقالب الفاشلة.
ُأعلنت  التي  التركية،  الرسوم  واستهدفت 
التي  األميركية  السياحية  السيارات  أمس، 
وبعض   ،120% تبلغ  استيرادها  رسوم  باتت 
 )60%( والتبغ   )140%( الكحولية  المشروبات 

واألرز وبعض مساحيق التجميل.
روهصار  التركية  التجارة  وزيرة  وبحسب 
الجمركية  الرسوم  قيمة  ترتفع  بكجان، 
الجديدة التي ُأعلنت األربعاء إلى 533 مليون 
دوالر. وأشارت إلى أن »الواليات المتحدة هي 

شريك تجاري مهم، لكنه ليس الوحيد«.
أوكتاي  فؤاد  التركي  الرئيس  نائب  وكتب 
بعض  استيراد  »رسوم  أن  تغريدة  في 
بالمثل  المعاملة  إطار  في  رُفعت  المنتجات 

ردًا على الهجمات المتعمدة لإلدارة األميركية 
على اقتصادنا«.

تدهور العملة التركية
وأدى هذا التوتر في العالقات بين واشنطن 
التركية  الليرة  قيمة  تدهور  إلى  وأنقرة 
الدوالر.  مقابل   16% خسرت  عندما  الجمعة، 
أكثر  الليرة  قيمة  تراجعت  العام،  بداية  ومنذ 

من %40 مقابل الدوالر واليورو.
لكن منذ الثالثاء، يبدو أنها استقرت نتيجة 
أنقرة،  في  المركزي  البنك  اتخذها  تدابير 
الحكومة  جانب  من  للتهدئة  وتصريحات 
ودعوة إردوغان إلى تحويل العمالت األجنبية، 

وهو ما قام به عدد كبير من األتراك.
بنسبة  تحسنها  التركية  العملة  وواصلت 
%3.4 مقابل الدوالر، صباح أمس األربعاء، من 

دون استعادة معدالتها السابقة.
رفض اإلفراج عن القس األميركي

والواليات  تركيا  بين  العالقات  وكانت 
األخيرة  األشهر  في  توترًا  شهدت  المتحدة 

بسبب  يوليو  في  بشدة  تضطرب  أن  قبل 
في  برونسون  أندرو  األميركي  القس  احتجاز 

تركيا.
»تجسس«  بأنشطة  األخير  أنقرة  وتتهم 
و»إرهاب«، األمر الذي ينفيه برونسون. وبعد 
أكثر من عام ونصف في السجن، قررت محكمة 

أزمير وضعه قيد اإلقامة الجبرية في يوليو.
األربعاء،  أمس  تركية،  محكمة  ورفضت 
طلبًا جديدًا لإلفراج عن القس األميركي، لكن 
محاميه قال إن محكمة أخرى ستنظر في طلب 
موكله. واعتقلت السلطات برونسون وهو من 

والية كاروالينا الشمالية، في أكتوبر 2016.
ترامب  أن  الثالثاء،  األبيض،  البيت  وأعلن 
يشعر »بكثير من اإلحباط بسبب عدم إطالق 

القس«.
إردوغان  تصريحات  مع  بالتوازي  ولكن 
العنيفة ضد الواليات المتحدة، يبدو أن تركيا 
وحلفائها  شركائها  استمالة  على  حريصة 
األسبوع  التركي  الرئيس  وأجرى  اآلخرين. 
الماضي محادثات مع نظيره الروسي فالديمير 

أنقرة،  في  األربعاء  أمس  التقى،  كما  بوتين، 
ثاني.  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر  أمير 
الدول  من  كانت  تركيا  أن  المعروف  ومن 
القليلة التي ساندت الدوحة بعد قرار جيرانها 
والبحرين،  واإلمارات  السعودية  الخليجيين، 
على  وجوي  بري  حصار  فرض  مصر  وكذلك 
قطر في 5 يونيو 2017 بزعم دعمها اإلرهاب 
عن  للدفاع  لمنبر  »الجزيرة«  قناة  وتحويلها 
تعادي نظام  التي  المسلمين  اإلخوان  جماعة 

الحكم القائم حاليًا في مصر.

تقارب مع أوروبا
واشنطن  مع  األزمة  أن  إلى  إشارة  وفي 
صالتها  استعادة  على  أنقرة  تشجع  قد 
األربعاء،  إردوغان، مساء أمس  التقى  بأوروبا، 
من  كما  ميركل.  أنغيال  األلمانية  المستشارة 
الرئيس  الخميس  اليوم  يلتقي  أن  المقرر 
الناطق  بحسب  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي 

باسم الرئيس التركي.
مساء  تركية  محكمة  أصدرت  ذلك،  إلى 
جنديين  سراح  متوقع،  غير  نحو  على  الثالثاء 
على  مارس  في  ُاعتقال  قد  كانا  يونانيين 
الحدود، وأدى احتجازهما إلى توتر شديد في 

العالقات بين أنقرة وأثينا.
أضرارًا  الحق  واشنطن  مع  التوتر  كان  وإذا 
بالليرة، فإن األسواق تبدي قلقًا بشكل متزايد 
خصوصًا  االقتصاد،  على  إردوغان  قبضة  إزاء 

منذ إعادة انتخابه في يونيو.
رفض  حيال  بالقلق  االقتصاديون  ويشعر 
البنك المركزي رفع أسعار الفائدة رغم ارتفاع 
ويعارض  يوليو(.  في   16% )نحو  التضخم 

إردوغان بشدة مثل هذه الخطوة.
براءة  المالية  وزير  يجتمع  أن  المقرر  ومن 
مئات  مع  إردوغان  صهر  أيضًا  وهو  البيرق 
عبر  الخميس،  اليوم  األجانب،  المستثمرين 

دائرة تلفزيونية مغلقة.
وأكد الناطقباسم إردوغان، إبراهيم كالين، 
المركزي  البنك  مبادرات  أن  األربعاء  أمس 
مضيفًا:  ثمارًا«  تعطي  »بدأت  العملة  لدعم 

»نتوقع أن يستمر تحسن الوضع«.

إردوغان يتهم واشنطن بـ»طعنه في الظهر«

غزة ــ وكاالت انقرة – وكاالت

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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الصليب األحمر يؤكد مصرع 51 بينهم 40 طفال في غارة »للتحالف العربي« على صعدة

وهو  التحالف،  تحدث  بالتحقيق،  البدء  إعالنه  ومع  منفردة. 
الحكومية  للقوات  دعمًا  عسكرية  عمليات   2015 منذ  يشنُّ 
اليمنية ضد الحوثيين، عن »أضرار جانبية تعرضت لها حافلة 

ركاب« خالل »عملية لقوات التحالف في محافظة صعدة«.
ممثلة األمم المتحدة تجهش بــالبكاء ...

لتنسيق  المتحدة  األمم  ممثلة  زارت  أخرى،  ناحية  من 
الشؤون اإلنسانية في اليمن ليز غراندي جرحى مجزرة طالب 
الممثلة األممية  الثالثاء. وأجهشت  ضحيان بمحافظة صعدة 

بالبكاء عند رؤيتها لجرحى الغارة الجوية.
لألمم  جدًا  المهم  »من  زيارتها،  خالل  غراندي  وقالت 
اليوم  رأيناه  ما  يحدث،  ماذا  لترى  هنا  إلى  تأتي  أن  المتحدة 
الجوية  للغارات  الثمن األعلى  الجوية وهو  للغارة  كان ضحايا 

في العالم«.

وأكدت أن العالم بأكمله يندد بهذا العمل وطالبت األمين 
الحادث.  لهذا  ومستقل  شامل  لتحقيق  المتحدة  لألمم  العام 
وأضافت منسقة الشؤون اإلنسانية في اليمن أنها أتت اليوم 
هنا للتضامن مع أطفال اليمن وأسرهم. وأشارت إلى أن هذه 

مأساة، وال يمكن أن يكون هناك مبرر لمثل هذا العمل.
آالف اليمنيين يشيعون جثامين األطفال ...

وكان آالف اليمنيين قد تجمعوا االثنين في صعدة شمال 
الضربة  جراء  قتلوا  الذين  األطفال  جثامين  لتشييع  البالد 
العليا  الثورية  اللجنة  رئيس  وشارك  السعودية.  الجوية 
بحسب  التشييع،  هذا  في  الحوثي،  علي  محمد  للحوثيين، 
التلفزيونية  المسيرة  قناة  نقلتها  التي  الجنازة  مشاهد 
على  وحلفائها«  أمريكا  بـ»جريمة  وندد  للحوثيين.  التابعة 

حد تعبيره.
القتلى ووصلت إلى ساحة  50 سيارة جثامين  وحملت نحو 
التشييع. وخالل التشييع، هتف المشاركون الذين رفعوا صور 
ونددوا  وإسرائيل  المتحدة  الواليات  ضد  بشعارات  األطفال 
ورفعت  اليمن«.  أطفال  ضد  السعوديون  ارتكبها  بـ»جريمة 

الفتات في المظاهرة تقول »أمريكا تقتل أطفال اليمن«.
والقوات  الحوثيين  بين  حربًا  اليمن  يشهد   ،2014 ومنذ 
تحالف  رأس  على  السعودية  تدخل  مع  تصاعدت  الحكومية، 
عسكري في مارس 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها دوليًا 
بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من 

البالد بينها صنعاء ومحافظة الحديدة.
بالسالح،  الشيعة  الحوثيين  بدعم  إيران  السعودية  وتتهم 
لكن طهران تنفي ذلك. وأوقعت الحرب أكثر من عشرة آالف 
أزمة  بأسوأ  وتسببت   2015 في  التحالف  تدخل  منذ  قتيل 

إنسانية في العالم، إذ تهدد المجاعة ماليين اليمنيين.

السعودية تعلن إجراء تحقيق شفاف

صنعاء - وكاالت

النهائية  الحصيلة  أن  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  أفادت 
السعودية  العربية  المملكة  إلى  المنسوبة  الجوية  للغارة 
والتي أصابت حافلة تقل أطفااًل في مدينة ضحيان بممحافظة 
 51 بلغت  الحوثيين،  للمتمردين  الرئيس  المعقل  صعدة، 

شخصًا بينهم 40 طفاًل لقوا مصرعهم.
في  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  لبعثة  بيان  وتضمن 
بقيادة  العربي  التحالف  إلى  نُسبت  التي  الغارة  بأن  صنعاء 
طفاًل.   56 بينهم  جريحًا   79 كذلك  أوقعت  قد  السعودية، 
الحوثيون،  أعلنها  التي  األرقام  مع  الحصيلة  هذه  وتتقاطع 
المتوكل،  طه  الحوثيين،  حكومة  في  الصحة  وزير  صرح  إذ 
40 طفاًل«،  االثنين أن »51 شخصًا قتلوا بينهم  للصحفيين 

و79 جرحوا بينهم 56 طفاًل.
وكان الصليب األحمر قد أفاد في حصيلة سابقة عن مقتل 
29 طفاًل على األقل تقل أعمارهم عن 15 عامًا في استهداف 
الواقعة  منطقة ضحيان  في  جدًا  مكتظ  في سوق  لحافلتهم 
تشييع  في  االثنين  اآلالف  وشارك  الحوثيين.  سيطرة  تحت 

جثامين ضحايا القصف الجوي في صعدة.
السعودية تجري تحقيقـــا ...

السعودية  بقيادة  العسكري  التحالف  قال  جانبه  من 
دعا  بينما  الجوي،  القصف  بشأن  ُفتح  قد  تحقيًقا  أن  الجمعة 
مجلس األمن الدولي الجمعة إلى إجراء تحقيق »موثوق به« 
و»شفاف«. ولكن أعضاء مجلس األمن الخمسة عشر لم يتبنوا 
دعوة األمين العام لألمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق 
السعودية  به  تقوم  ال  »مستقل«  تحقيق  إجراء  إلى  اإلنسان 

إعادة فتح معبر كرم أبو سالم تزامًنا مع محادثات للتهدئة

<   آالف اليمنيين يشاركون في تشييع جثامين األطفال قتلى الغارة على مدينة ضحيان

<   ممثلة األمم المتحدة لدى زيارة األطفال المصابين 
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3955دوالر أميركي
1.5822يورو

1.7746الجنية االسترليني
0.3721الريال السعودي
0.38درهم إماراتي

0.2023االيوان الصيني

2018 15 أغسطس  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

لعدد من  توزيع مساعدات  وليد، في  بني  الزكاة فرع  بدأ صندوق 
األسر المحتاجة وذات الدخل المحدود في المدينة، حتى يتمكنوا من 

تلبية احتياجاتهم قبيل عيد األضحى.
إن   ، الطبولي  امراجع  وليد  بني  فرع  الزكاة  صندوق  مدير  وقال 
بالمدينة  والمعوزة  المحتاجة  األسر  على  وزعت  التي  المساعدات 

بلغت قيمتها اإلجمالية 40 ألف دينار.
أموال  يستقبل  يزال  »ال  الذكاة  صندوق  أن  إلى  الطبولي  وأشار 
التي الزالت  الفقيرة والمحتاجة  الزكاة لتقديمها إلى عدد من األسر 
تأتي إلى الصندوق للحصول على مساعدات مالية تسد بها حاجتها«.

 40 ألف دينار ملحدودي الدخل في بني وليد

مليون دينار

»مازلنا نطمح لتوطيد 
عالقات تعاون متبادل 
ومثمر مع المصرف 
المركزي«

وزير المالية المفوض 
أسامة حماد

 * أستاذ االقتصاد بجامعة كاليفورنيا
* خدمة »بروجيكت سينديكيت«

رغم أن االقتصاد العاملي بقيادة 
الصني سوف يظل مفتوحاً أمام 

التجارة فإنه سيكون أقل احتراماً 
للملكية الفكرية األميركية

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

الضرر الذي أحدثته سياسات »أميركا أوال« التي تنتهجها 
من  المتحدة  الواليات  استبعاد  يتجاوز  األميركية  اإلدارة 
الذي  الحيز  السياسات  هذه  خلقت  فقد  العالمية.  القيادة 
كما  الدولي  النظام  تشكيل  إلعادة  أخرى  دول  إليه  تحتاج 
يحلو لها. ومن المرجح أن تعمل نفس السياسات على تعزيز 

النفوذ الصيني بشكل خاص.
على سبيل المثال، إذا نظر االتحاد األوروبي إلى الواليات 
فسوف  الثقة،  يستحق  ال  تجاري  شريك  أنها  على  المتحدة 
يكون لديه حافز أقوى للتفاوض على اتفاق تجاري مع الصين 
جين  شي  الصيني،  الرئيس  حكومة  لدى  مقبولة  بشروط 

بينغ.
ظهرها  المتحدة  الواليات  أدارت  إذا  األمر،  عموم  وفي 
للنظام العالمي، فسوف تصبح الصين في وضع يسمح لها 

بحمل لواء إصالح قواعد التجارة واالستثمار الدوليين.
لذا فإن السؤال الرئيسي الذي يواجه العالم هو: ماذا تريد 
يتصوره  الذي  الدولي  االقتصادي  النظام  نوع  وما  الصين؟ 

قادتها؟
على  القائم  للنمو  موالية  الصين  تظل  أن  المرجح  من 
الصادرات. فكما جاء على لسان شي جين بينغ في دافوس 
العام 2017، تلتزم الصين »برعاية اقتصاد عالمي مفتوح«. 

ومن الواضح أن شي جين بينغ ودائرته ال يرغبون في 
تفكيك النظام التجاري العالمي.

التي  العولمة  لكن من جوانب أخرى، سوف تختلف 
التي  العولمة  عن  صينية  وخصائص  سمات  تحمل 
العالمية  الحرب  بعد  ما  بممارسات  فمقارنة  نعرفها. 
على  أكبر  بشكل  الصين  تعتمد  القياسية،  الثانية 
االتفاقات التجارية الثنائية واإلقليمية، وبقدر أقل على 

جوالت التفاوض المتعددة األطراف.
االتفاقية  على  الصين  وقَّعت   ،2002 العام  في 
رابطة  مع  الشامل  االقتصادي  التعاون  بشأن  اإلطارية 
دول جنوب شرق آسيا. وفي وقت الحق، تفاوضت على 
اتفاقات ثنائية بشأن التجارة الحرة مع 12 دولة إضافية.

وبقدر ما تستمر الصين في التأكيد على االتفاقات 
فإن  األطــراف،  المتعددة  المفاوضات  وليس  الثنائية 
الذي  المتضائل  الــدور  إلى  ضمنًا  يشير  هذا  نهجها 

تضطلع به منظمة التجارة العالمية.
وقد دعا مجلس الدولة الصيني إلى استراتيجية تجارية 
الحزام  طــول  على  وتشع  الصين،  محيط  في  »تتمركز 

والطريق، وتواجه العالم«.
ويشير هذا إلى أن قادة الصين يفكرون في نظام تجاري 
المحور  هي  الصين  حيث  وشعاعه،  الــدوالب  بمحور  أشبه 
المحيط  على  والــدول 
شعاع  ــي  ه الــخــارجــي 
ويتكهن  ــدوالب.  ــ ــ ال
أنظمة  بظهور  آخــرون 
حول  تتمحور  تجارية 
الصين وربما أيضًا أوروبا 
المتحدة، وهو  والواليات 
يصبح  الــذي  السيناريو 
بدء  مــع  ترجيحًا  أكــثــر 
الصين في إعادة تشكيل 

النظام التجاري العالمي.
وربما تعمل الحكومة 
الصينية بعد ذلك على وضع ترتيبات مؤسسية أخرى تتمحور 
بدأت  وقد  التجارية.  استراتيجيتها  لتكميل  الصين  حول 
هذه العملية بالفعل. فقد أنشأت السلطات الصينية البنك 
لي  جين  برئاسة  األساسية،  البنية  في  لالستثمار  اآلسيوي 

تشون، كبديل إقليمي للبنك الدولي.
من  دوالر  مليار   500 الصيني«  »الشعب  بنك  قدم  كما 
خطوط المقايضة المتاحة ألكثر من 30 بنكًا مركزيًا، متحديًا 

دور صندوق النقد الدولي.
الدولي الذي تشكله الصين أيضًا  النظام  وسوف يكون 
المرء  أن  ورغم  الفكرية.  الملكية  حقوق  إلى  التفاتًا  أقل 
تحول  مع  الصين  حكومة  موقف  تغير  يتصور  أن  يستطيع 
البالد إلى مطور للتكنولوجيا الجديدة، فإن قدسية الملكية 
الذي  االشتراكي  النظام  في  محدودة  دومًا  كانت  الخاصة 
الملكية  حماية  سبل  فإن  ثم  ومن  الصين.  دولــة  تتبناه 
الفكرية من المرجح أن تكون أضعف من نظيراتها في ظل 

نظام دولي تقوده الواليات المتحدة.
من  اقتصادها  تشكيل  إلى  الصين  حكومة  تسعى 
للشركات  المقدمة  والتوجيهات  الدعم  إعانات  خالل 
والمؤسسات المملوكة للدولة وغيرها. والواقع أن خطتها 
البالد  لقدرات  للترويج   »2025 الصين  بعنوان »صنع في 
في مجال التكنولوجيا الفائقة ليست سوى أحدث تجسيد 
قواعد  العالمية  التجارة  منظمة  وتفرض  النهج.  لهذا 
أن  المؤكد  ومن  الدعم.  إعانات  من  الحد  إلى  تهدف 
يعمل  الصين تشكيله سوف  تتولى  الذي  التجاري  النظام 

في أقل تقدير على التخفيف من هذه القيود.
الصين  تقوده  ــذي  ال الدولي  النظام  سيكون  كما 
األجنبي.  المباشر  االستثمار  تدفقات  على  انفتاحًا  أقل 
فقط  تالية  الصين  مرتبة  كانت   ،2017 العام  ففي 
وإندونيسيا  السعودية،  العربية  والمملكة  للفليبين، 
منظمة  تصنفها  والتي  الستين  من  األكثر  الــدول  بين 
التعاون االقتصادي والتنمية وفقًا لمدى تقييدها ألنظمة 

االستثمار المباشر األجنبي المتجهة إلى الداخل.
على  مشددة  رقابة  ممارسة  الصين  تواصل  وأخيرًا، 
المفروضة  القيود  على  اإلبقاء  عن  فضاًل  المالي،  نظامها 
أن  ورغم  والخارج.  الداخل  إلى  المال  رأس  تدفقات  على 
صندوق النقد الدولي أظهر مؤخرًا قدرًا أكبر من التعاطف 
تقوده  الذي  الدولي  النظام  فإن  الضوابط،  مع مثل هذه 
وسوف  استخدامها.  مع  تساهاًل  أكثر  سيكون  الصين 
المؤسسات  أمام  إضافية  حواجز  إنشاء  النتيجة  تكون 
على  بأعمال  القيام  إلى  تسعى  التي  األميركية  المالية 

المستوى الدولي.
العالمي بقيادة  الرغم من أن االقتصاد  باختصار، على 
الصين سوف يظل مفتوحًا أمام التجارة، فإنه سيكون أقل 
احترامًا للملكية الفكرية األميركية، وأقل تقباًل لالستثمار 
المباشر األميركي، وأقل استيعابًا للمصدرين األميركيين 
تمهيد  إلى  تسعى  التي  الجنسيات  المتعددة  والشركات 
أرض الملعب لتحقيق مبدأ التكافؤ. وهذا عكس ما تقول 
من  الذي  النظام  لكنه  تحقيقه.  تريد  إنها  ترامب  إدارة 
اإلدارة ذاتها  التي تنتهجه  السياسات  المرجح أن تتسبب 

في توليده.

ـ»سمات صينية«! عوملة ب

<   الصديق الكبير

<   فائز السراج

<    مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس

رجال أعمال واقتصاديون يتحدثون عن رفض »الرئاسي« إقرار رسوم على النقد األجنبي

برنامج اإلصالح االقتصادي يدخل نفق املداوالت واملناقشات
تطبيقه  المنتظر  االقتصادي  اإلصالح  برنامج  مازال 
بعد  والمناقشات  المداوالت  نفق من  يراوح مكانه داخل 
رسوم  إقرار  الرئاسي  المجلس  رفض  عن  تحدثت  أنباء 
إدارة  إلى  الملف  وإعادة  األجنبي  النقد  صرف  سعر  على 

مصرف ليبيا المركزي.
أن  إال  الخطوة،  هذه  عن  الرسمي  اإلعالن  عدم  ورغم 
خالل  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  تصريحات 
لقائه مسؤواًل في البنك الدولي الثالثاء الماضي تحدثت 
أن  دون  الليبيين  المواطنين  عن  المعاناة  »رفــع  عن 
مراقبون  اعتبره  ما  وهو  جديدة«،  أعباء  ذلك  يحمّلهم 
تضخمية  أعباء  يفرض  ربما  الرسوم  قرار  أن  إلى  إشارة 

تثقل كاهل المواطن.
وخالل مباحثات السراج مع نائب رئيس البنك الدولي 
جرت  بلحاج،  فريد  أفريقيا  وشمال  ــط  األوس للشرق 
إطالقها  المزمع  واإلصالحات  االقتصادي  الملف  مناقشة 
و  واالقتصادي،  المالي  الوضع  في  التشويهات  لمعالجة 
سبل مساهمة البنك الدولي في إنعاش االقتصاد الليبي 
قطاعات  في  المختنقات  لحل  الحكومة  جهود  ودعــم 

خدمية أساسية.
السراج أكد للمسؤول الدولي ضرورة مناقشة تفاصيل 
الجوانب المالية واالقتصادية مع وزير التخطيط والوزراء 
على  مشددًا  العليا،  السياسات  ولجنة  اآلخرين  المعنيين 
المعاناة  رفع  في  تساهم  التعاون  من  صيغ  إلى  السعى 
أعباء  ذلك  يحمّلهم  أن  دون  الليبيين  المواطنين  عن 

جديدة.
ورجال  االقتصاديين  على  يسيطر  الترقب  يــزال  وال 
التنفيذية  للخطوات  الدولة  مجلس  في  وأعضاء  األعمال 
من  حزمة  يشمل  الــذي  االقتصادي  اإلصــالح  لبرنامج 
اإلجراءات من بينها تعديل سعر الصرف ورفع الدعم عن 
الوقود. ويكثف أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
مسؤولين  مع  اللقاءات  المركزي  بالمصرف  ومسؤولون 
البرنامج الذي يتضمن عدة  ومصرفيين تمهيدًا إلطالق 

خطوات، من بينها فرض رسوم على النقد األجنبي.
أما نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، فقد 
المشاريع  وتطوير  تنمية  لجنة  رئيس  مع  مباحثات  أجرى 
تكالة  محمد  الدولة  بمجلس  واالجتماعية  االقتصادية 
االقتصادي،  ــالح  اإلص برنامج  وقـــرارات  مشاريع  حــول 
الجهود الستكمال  تكثيف  على  تكالة  مع  معيتيق  واتفق 
معاناة  من  للحد  البرنامج  نجاح  لضمان  المشاورات 

المواطن.
الشحومي،  سليمان  والمالي  االقتصادي  الخبير  لكن 
مشيرًا  المحك،  على  االقتصادي  اإلصالح  برنامج  أن  رأى 
الرئاسي  أعاد  أن  بعد  بيزنطيًّا  نقاشًا  »أنه سيصبح  إلى 
ووصف  المركزي«.  المصرف  إلــى  بالكامل  المشروع 
في  ومراوغة  بالليل  »وعــود  بأنه  االقتصادي  اإلصــالح 
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الوسط - عالء حموده

طرابلس – الوسط

 باري إيتشنغرين*

الصباح«.
يريد  المركزي  »المصرف  أن:  ــح  أوض الشحومي 
استخدام حبل الحكومة ليربطها به أما هو فلن يستطيع 
ويقر  اإلدارة  مجلس  يجتمع  لم  طالما  شيًئا  يفعل  أن 
السياسية على  األطراف  تتفق  أن  أو  الصرف  تعديل سعر 

إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد لـ)المركزي(«.
األسبوع  اجتماعًا،  عقد  المركزي  المصرف  وكــان 
الماضي، مع إدارات المصارف التجارية لشرح خطة فرض 
رسوم على النقد األجنبي وآلية تحصيلها بسالسة، ضمن 

برنامج اإلصالح االقتصادي.
ويعتبر رجل األعمال حسني بي من أبرز االقتصاديين 
بالقول  وعلق  بالنقدي،  العيني  الدعم  الداعين الستبدال 
»بعد أنباء عن رفض المجلس الرئاسي الرسوم، فإن من 
إلقرار  نقدًا  الدعم  استبدال  إقرار  )الرئاسي(  اختصاصه 

عدالة التوزيع«، وتساءل »لماذا اآلن؟«.
عن  يغب  لم  االقتصادي  اإلصالح  برنامج  أن  الالفت 
بحث  إذ  األسبوع،  هذا  الدوليين  المسؤولين  أجندة 
المبعوث األممي لدى ليبيا، غسان سالمة، مساء اإلثنين 

ملف  موشايدت،  بيتينا  األوروبـــي  االتحاد  سفيرة  مع 
اإلصالح االقتصادي، وتوحيد مؤسسات الدولة.

العاصمة  احتضنت  الماضي،  يونيو  من  والخامس 
نائبي  ليبيا، بحضور  االقتصادي حول  االجتماع  التونسية 
المجبري  وفتحي  معيتيق  أحمد  الرئاسي  المجلس  رئيس 
ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وممثلين 
السفارة  وبرعاية  مالية  ومؤسسات  أوروبية  دول  عن 

األمريكية لدى ليبيا.
حزمة  على  تونس،  اجتماع  في  المشاركون  واتفق 
مخصصات  زيادة  تتضمن  االقتصادية،  اإلصالحات  من 
إلى  دوالر   500 من  األجنبي  الصرف  من  السنوية  األسر 
ألف دوالر، وإعادة تفعيل قرار دفع عالوة األسرة واألبناء، 
ورفع الدعم عن المحروقات، وتغيير سعر الصرف األجنبي 

المتاح لالستيراد والعالج والذي سيكون متاحًا للجميع.

خبير اقتصادي: البرنامج 
اإلصالحي سيصبح نقاًشا بيزنطًيّا

انفراجة  جاءت  مفاجئ،  نحو  على 
الليبية  الــمــؤســســة  مــقــر  ــة  ــ أزم
المؤسسة  ــالن  إع مــع  لالستثمار، 
من  أعمالها  مباشرة  في  بدأت  أنها 
السياحية  بالمدينة  الجديد  مقرها 
تأمين  تحت  طرابلس،  بالعاصمة 
بعد  طرابلس،  أمن  مديرية  وحماية 
كتيبة  من  لمضايقات  تعرضت  أن 
»النواصي« التي كانت تتولى حماية 

مقر المؤسسة القديم.
والمدير  اإلدارة  مجلس  رئيس 
بالشكر  تقدم  للمؤسسة  التنفيذي 
طرابلس  ــن  أم لمديرية  الجزيل 
تأمين  في  المخلصة  جهودهم  على 
الظروف  وتوفير  الجديد  العمل  مقر 
المؤسسة  طمأنت  كما  المناسبة، 
بأنها  الجميع  لالستثمار  الليبية 
الجديد  بالمقر  أعمالها  تــمــارس 

بصورة طبيعية.
الجديد،  المقر  إلى  االنتقال  وقبل 
في  لالستثمار«  »الليبية  أعلنت 
نقل  الجاري  أغسطس  من  الثامن 
طرابلس  بـــرج  ــن  م عملها  مــقــر 
سمته  ما  بسبب  ــر،  آخ مكان  إلــى 
الكتيبة  أفراد  وانتهاكات  »تجاوزات 
مقر  وتأمين  البرج،  حماية  المكلفة 

المؤسسة«.
نقل  في  »الرغبة  إلــى  ونوهت 
آخر مستقل  مقر  إلى  إداراتها  بعض 
األمنية«،  الناحية  من  مالءمة  وأكثر 
المسلحين  أن  إلــى  ــارت  أش لكنها 

منعوا الموظفين من االنتقال.
الجهة  أن  إلى  أشارت  المؤسسة 
عديد  تــمــارس  للمقر  ــنــة  الــمــؤمِّ
والضغوطات،  األمنية  الخروقات 
وتهديد  الخطف  درجة  إلى  وصلت 
إلى  منوهة  بالمؤسسة،  العاملين 
ال  التي  التصرفات  هــذه  مثل  أن 

المؤسسة  ومكانة  بحجم  تليق 
وتمنع  اليومي،  العمل  تعطل  باتت 
من  والموظفين  المؤسسة  قيادة 
المطلوب.  الوجه  على  مهامهم  أداء 
أجبروا  مسلحين  أن  إلــى  واشـــارت 
على  المعلومات  تقنية  إدارة  مدير 
لرئيس  اإللكتروني  البريد  إيقاف 
ومدير  التنفيذي  والمدير  المؤسسة 
العمليات  ومدير  المالية  اإلدارة 
والتشغيل وبعض اإلدارات التنفيذية 

األخرى.
أعلنت  الــمــاضــي،  يوليو  ــي  وف
شاهدوا  عيان  شهود  أن  المؤسسة 

النواصي«  لـ»كتيبة  تابعة  مجموعة 
المالية  ــؤون  ــش ال مــديــر  خطفت 
بعد  الــهــادي،  هيثم  بالمؤسسة، 

نهاية دوام عمله في طرابلس.
الليبية  المؤسسة  ــى  إل يــشــار 
لالستثمار تأسست في 28 أغسطس 
تنظيمها  إعــادة  وتم   ،2006 سنة 
 2010 لسنة   )13( القانون  بموجب 
السيادي،  الثروة  صندوق  ويهدف 
الذي يدير ما قيمته 67 مليار دوالر، 
متنوعة  مصادر  وإيــجــاد  خلق  إلــى 
المستقبلية  األجيال  لصالح  للثروة 
عبر  االستثمار  ــالل  خ مــن  لليبيا 
مستدامة  برؤية  الدولي  الصعيد 
مستقرة  مالية  ــد  عــوائ لتحقيق 
المخاطر  طويلة األجل ضمن معايير 
المؤسسة  مساءلة  إن  المحددة. 
األمر  نهاية  في  لالستثمار  الليبية 
وتتمثل  الليبي،  بالشعب  منوطة 
لالستثمار  الليبية  المؤسسة  والية 
ــول  ــ ــون األص ــ ــة وصـ ــاي ــم ــي ح فـ

واالستثمارات وإنمائها .
الليبية  الــمــؤســســة  ــدف  ــه وت
لالستثمار إلى تنويع أوجه االستثمار 
على  االعتماد  عن  بعيدًا  القومي 
إلى  واالتجاه  والغاز،  النفط  إنتاج 
إلى  اســتــنــادًا  بالخارج  االستثمار 
في  االقتصادية  الجدوى  دراســات 

شتى المجاالت .
من  العظمى  الغالبية  أن  ورغــم 
األصول يتم إدارتها خارج ليبيا، فإن 
تمتلك  لالستثمار  الليبية  المؤسسة 
محليًا،  االستثمار  لــغــرض  حصة 
معني  صندوق  عبر  بها  تقوم  التي 
بإنماء االستثمار الداخلي، وفي غمار 
المؤسسة  تحرص  لألصول،  إدارتها 
تأمين  على  لالستثمار  الليبية 
القادمة  الليبية  األجيال  مستقبل 
المالي  االستقرار  تعزيز  خالل  من 
استثمارية  آفاق  وخلق  واالقتصادي 

طويلة األجل .

<    المقر الجديد للمؤسسة الليبية لالستثمار

<    موظفون في مصرف ليبي الخارجي
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القاهرة - الوسط

رفض مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي قرار محافظ المصرف المركزي 
الصديق الكبير إقالة المجلس ومديره العام وإحالتهم للتحقيق.

كلفها  لجنة  إن  اإلثنين  »الوسط«،  إلى  تحدث  المستوى  رفيع  مصدر  وقال 
العماد  ذات  مجمع  في  الخارجي  الليبي  المصرف  مقر  إلى  توجهت  الكبير 
إدارة  أن  إال  المقال،  اإلدارة  مجلس  من  المصرف  إدارة  الستالم  بطرابلس 
وفق  قانوني«  غير  »إجراء  الكبير  قرار  أن  معتبرة  التسليم  رفضت  المصرف 

المصدر دون مزيد من التفاصيل.
القاطع«  »رفضه  البيضاء  في  المركزي  المصرف  إدارة  مجلس  وأكــد 
من  القانونية  اإلجــراءات  »كل  باتخاذ  متعهدًا  »ومخرجاته«،  الكبير  لقرار 
غير  التعسفية  بـ»الممارسات  وصفته  ما  لوقف«  المستعجل  القضاء  خالل 

المسؤولة«.
األشخاص  »كافة  البيضاء  في  »المركزي«  عن  صــادر  بيان  وحمّل 
بتنفيذه«  للقبول  واألخالقية  القانونية  المسؤولية  القرار  في  المذكورين 
مهددًا  ــرار«،  ــق ال بهذا  قبولهم  عــن  تنتج  خسائر  أو  مشاكل  و»أي 

بـ»مالحقتهم قانونيًا باعتبار أن من أصدر القرار غير ذي صفة قانونية«.
تخوله  له  صفة  وال  الوظيفة  من  مقال  الكبير  »الصديق  أن  إلى  وأشار 
المصارف  من  أوغيره  الخارجي  الليبي  المصرف  إدارة  إقالة  قرار  إصــدار« 

العاملة في ليبيا.
وأوضح البيان أن المصرف الليبي الخارجي »هو المصرف الذي يتولى فتح 
إلى  منبها  للنفط(«  الوطنية  )المؤسسة  الوقود  وتوريد  تصدير  اعتمادات 
ما  إرباك بسبب  حالة  في  التوريدات  القرار سيجعل من هذه  مثل هذا  »أن 
يترتب على هذا القرار من ضرر معنوي على سمعة المصرف لدى المراسلين 

مما قد يترتب عليه ضرر بإمدادات الوقود لالستهالك المحلي«.

 إدارة املصرف الخارجي ترفض قرار 
الكبير بإقالتها وتلجأ للقضاء

»الليبية لالستثمار« تحت حماية أمنية بمقرها الجديد
بعد مضايقات »النواصي«

المؤسسة طمأنت الجميع 
بأنها تمارس أعمالها بالمقر 

الجديد بصورة طبيعية



اقتصاد 09

العربي للنفط )أجوكو(، إن الشركة تنتج حاليًّا  الخليج  قال مسؤول بشركة 
190 ألف برميل من الخام يوميًّا، وفق ما نقلته »رويترز« األحد.

ميناء  عبر  الصادرات  أن  اسمه،  ذكر  عدم  طلب  الــذي  المسؤول،  وذكــر 
برميل  بمليون  ناقلة  تحميل  إلى  مشيرًا  كالمعتاد«،  »تسير  بطبرق  الحريقة 
القليلة  األيام  في  أخرى  ناقلة  تغادر  أن  المتوقع  ومن  الماضي.  الخميس  يوم 

المقبلة.
ر »أجوكو« الخام من ميناء الحريقة في مدينة طبرق وهو أحد أربعة  وتصدِّ
موانئ رئيسية في شرق ليبيا، عادت تبعيتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط في 

طرابلس الشهر الماضي بعد توقف عمليات التصدير ألسبوعين في يونيو.
وبلغ إنتاج شركة الخليج العربي للنفط )أجوكو(، نحو 250 ألف برميل يوميًّا 
في  مشاكل  بسبب  يتذبذب  كان  اإلنتاج  لكن  العام.  هذا  من  سابق  وقت  في 

إمدادات الكهرباء..

ـ»أجوكو«  افتتاح منظومة التوريد برسوم التحصيل 190 ألف برميل إجمال اإلنتاج اليومي ل
للموازنة  التنفيذية  اللجنة  افتتحت 
استقبال  منظومة  ــة،  ــرادي ــي ــت االس
التوريد  في  الراغبة  الشركات  فواتير 

األسبوع. هذا  التحصيل  برسم 
تستقبل  أنــهــا  اللجنة  وأوضــحــت 
نفسها  بالشروط  الشركات  فواتير 
رقمي  القرارين  في  عليها  المنصوص 
أال  شريطة   ،2018 للعام  و617   505

سابقة  موافقة  على  حصلت  قد  تكون 
اللجنة. هذه  من  بند  أي  في 

التي  المبالغ  تكون  أن  المقرر  ومن 
 18 بواقع  االستيراد،  بنود  بها  ستُفتح 
و8  الطماطم،  لمعجون  دوالر  مليون 
صغيرة  )عبوات  للدقيق  دوالر  ماليين 
دوالر  ماليين  و8  المنزلي(،  لالستخدام 
دوالر  ماليين  و3.5  المكثف  للحليب 

لخميرة  دوالر  ماليين  و3  للعصائر، 
المخابز، و6 ماليين دوالر لزيت المخابز.

يــذكــر أنـــه يــجــوز لــكــل شــركــة أن 
تقبل  ولن  فقط،  واحدة  بسلعة  تتقدم 
مليون   1.5 قيمتها  تتجاوز  فواتير  أي 
النمطية  األســعــار  مــراعــاة  مــع  دوالر، 
بوزارة  المختصة  اللجنة  عن  الصادرة 

االقتصاد.

السعر بالدوالرنوع الخام

71.69برنت

66.09غرب تكساس

71.52دبي

70.97سلة أوبك

70.14أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

2018 15 أغسطس   * أسعار األربعاء 

مصر: 3 اتفاقات تنقيب
عن النفط والغاز

 خبير اقتصادي دولي في البعثة 

األممية بليبيا قريبا

جديدة  اتفاقات  ثالثة  المال  طارق  المصري  البترول  وزير  وقع 
»إيني«  بينها  من  شركات  مع  والــغــاز  النفط  عن  للتنقيب 
لحفر  دوالر  مليون   139.2 نحو  إجماليها  باستثمارات  اإليطالية 

15 بئرا جديدة.
مع  ُأبرم  االتفاقات  أحد  أن  بيان  في  البترول  وزارة  وذكرت 
وثروة  )إيجاس(  الطبيعية  للغازات  القابضة  المصرية  شركات 
بئرين  لحفر  المتوسط  البحر  في  نور  بمنطقة  وإيني  للبترول 

باستثمارات قيمتها 105 ماليين دوالر.
العامة  المصرية  الهيئة  مع  ُأبرم  الثاني  االتفاق  أن  وأضافت 
للبترول وإيني واينا نافتابلين الكرواتية بمنطقة رأس قطارة في 
الصحراء الغربية لحفر تسع آبار بإجمالي استثمارات 11.7 مليون 

دوالر.
وبي.بي  وإيني  البترول  هيئة  مع  فكان  الثالث  االتفاق  أما 
البريطانية ويخص منطقة دلتا النيل لحفر أربع آبار باستثمارات 

22.5 مليون دوالر، وفقا للبيان.
وتشمل االتفاقات منح توقيع بقيمة 55 مليون دوالر.

البترول المصري قال في أبريل إن بالده تستهدف  كان وزير 
البترول  قطاع  في  دوالر  مليارات   10 بقيمة  أجنبية  استثمارات 

خالل السنة المالية 2019-2018.
وتعكف مصر على زيادة إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط 
من حقول مثل مشروع تنمية غرب دلتا النيل وحصتها في حقل 
إلسالة  محطات  وجود  بجانب  إيني،  تديره  الذي  العمالق  ُظهر 

الغاز ستساعدها على التصدير ألوروبا.

<    حقل ظهر
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<    جانب من جلسات المنتدي االقتصادي الليبي التونسي في يوليو الماضي

في إطار البحث عن فرص استثمارية جديدة

500 رجل أعمال في املنتدى االقتصادي التونسي – الليبي سبتمبر املقبل

وتتمة  التونسي–الليبي  االقتصادي  المنتدى  أعمال 
يونيو  شهر  طرابلس  في  انتظم  الــذي  للمنتدى 
البلدين،  بين  مهمة  وفــود  بمشاركة  الماضي، 
كبرى  مشاكل  توجد  ال  أنه  التونسيين  لدى  وتبين 
مؤكدًا  يشاع،  مثلما  ليبيا  في  األمني  الوضع  في 
التواصل  وضــرورة  الجانبين  بين  العالقات  أهمية 

الطرفين. بين 
وأشار رئيس مجلس األعمال التونسي األفريقي إلى 
إشراك عدد أكبر من المؤسسات والهياكل السياسية 
المنتدى  في  الليبي  المدني  المجتمع  ومنظمات 
ليبي  أعمال  رجــل   500 مشاركة  متوقعًا  المقبل، 
على  المؤتمر  تركيز  الوكيل  بسام  وكشف  وتونسي. 
والنقل  الصحة،  موضوع  أهمها  رئيسية  محاور  أربعة 
مجال  في  سواء  حلول  بإيجاد  طالب  حيث  اللوجستي، 
تستأنف  أن  أمل  على  الجوي  أو  والبحري  البري  النقل 
حل  ذلك  على  وعــالوة  رحالتها،  التونسية  الخطوط 
المغلقة على مستوى عدة معابر، بعدما  الحدود  أزمة 
ظل معبر رأس إجدير مغلقا لمدة 35 يومًا ما أثر سلبا 

على العالقات التجارية.

أزمة الديون
في  خاصة  التجارة،  قطاع  على  المنتدى  ويركز 
إلى  تونس  ر  تصدِّ إذ  التونسية،  الصادرات  موضوع 
 1.5 بقيمة  )ديون(  سندات  مقابل  غذائية  مواد  ليبيا 

مليار دينار تونسي، غير مسددة، لذلك يجب إيجاد حل 
لتسديدها.

عديد  فإن  ليبيا  في  االستثمار  فرص  وبخصوص 
المصانع والخدمات والفنادق مغلقة، وبحاجة إلى خبرات 
تونسية ويكون المنتدى فضاء لمناقشة سبل العودة إلى 

االستثمار.
حسن  على  نبرهن  أن  »يجب  الوكيل:  وأضـــاف 
فقد  لغيرنا،  مكاننا  نترك  ال  وحتى  لذلك،  االستعداد 
األردن  مع  التجارية  مبادالتها  طورت  ليبيا  أن  الحظنا 
وتركيا ومع إيطاليا وروسيا ومصر، في حين غابت تونس 

خالل السنوات األخيرة عن السوق الليبية«.
ما  وراء  االنسياق  من  التونسي  المسؤول  وحــذر 
تلك  %من   80 أن  معتبرًا  الليبية،  السوق  حول  يشاع 
جهات  لمزاعم  ويخضع  صحيح،  غير  حولها  األحاديث 

أجنبية موجهًا دعوة لرجال األعمال للمشاركة بكثافة 
في أشغال المنتدى المقبل.

إعادة التموقع
األعــمــال  مجلس  تأسيس  أســبــاب  وبخصوص 
جاء  استحداثه  إن  الوكيل،  يقول  التونسي–الليبي 
العالقات  لتطوير  مسيَّس  غير  هيكل  خلق  بهدف 
سبيل  وفي  والليبيين،  التونسيين  األعمال  رجال  بين 
إعادة تموقع تونس في الساحة الليبية، حيث سيكون 
تونس،  في  السياسة  لرجال  إنــذار  بمثابة  المجلس 

وتنبيه إلى كوننا متغيبين عن السوق الليبية.
يشار إلى أن مجلس األعمال التونسي–الليبي نظم 
يوم  بطرابلس  تونسي–ليبي  اقتصادي  منتدى  أول 
تونسيًّا  أعمال  رجل   70 بحضور  المنصرم،  يونيو   30

يمثلون مختلف القطاعات.
تونس  بين  التجارية  المبادالت  نمو  نسبة  وبلغت 
وليبيا خالل عشرية 2000–2010، ما ال يقل عن 9 %، 
أي أنها كانت أرفع من نسبة النمو العالمي التي كانت 

في حدود %6 آنذاك.
تراجعت  األخــيــرة  السبع  الــســنــوات  ــالل  خ لكن 
من  الرغم  على  كبير  بشكل  التجارية  المبادالت 
بنسبة  ليبيا  نحو  التونسية  الصادرات  ارتفاع  تسجيل 
الجاري،  العام  من  األولى  أشهر  السبعة  خالل   26.7%

حسب المعهد التونسي لإلحصاء.

األفريقي،  التونسي  األعمال  مجلس  رئيس  أعلن 
أعمال  رجل   500 من  أكثر  مشاركة  الوكيل،  بسام 
المنتدى  في  الليبي،  المدني  المجتمع  من  ومنظمات 
 13 يوم  انعقاده  المقرر  التونسي–الليبي  االقتصادي 

سبتمبر المقبل.
المقبل  سبتمبر  و14   13 يومي  المنتدى  وينعقد 
البلدين  واالقتصادية  بين  التجارية  العالقات  إلنعاش 

حسب مجلس األعمال التونسي األفريقي في بيان .
العاصمة ستحتضن  المصدر ذاته، إن تونس  وقال 
وهو  وأهمها،  االقتصادية  المنتديات  أكبر  أحــد 
ينظمه  الذي  التونسي–الليبي  االقتصادي  المنتدى 
أنشطته  إطار  في  التونسي–الليبي،  األعمال  مجلس 
البلدان  في  االستثمار  فرص  استكشاف  إلى  الرامية 
والمستثمرين  األعمال  لرجال  بالنسبة  األفريقية، 

التونسيين والليبيين.
رجــال  مــن  كبيرٌ  ــددٌ  ع المنتدى  فــي  ويــشــارك 
والليبيين  التونسيين  والمستثمرين  األعــمــال 
المسؤولين  من  مهم  عدد  إلى  باإلضافة  واألفارقة، 
في  الوكيل،  بسام  وقال  البلدين.  كال  الساميين من 
على  الخاص  حسابه  عبر  نشر  مصور  صحفي  تصريح 
من  الثاني  سيكون  المنتدى  هذه  إن  »فيسبوك«، 

الجزائر ــ عبدالرحمن أميني

المنتدى  يركز على قطاع التجارة، 
خاصة في موضوع الصادرات 

التونسية

الهجرسي : شاركنا في اجتماع مع 
وزير الداخلية المفوض لتوحيد 

الجهود ضد التهريب

ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمــم  بعثة  رئيس  نائب  كشفت 
دوليًا  اقتصاديًا  خبيرًا  أن  وليامز،  ستيفاني  السياسية،  للشؤون 
نشرته  ما  بحسب  قريبًا،  ليبيا  في  األممية  بالبعثة  للعمل  سيلتحق 
وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على »فيسبوك«.

في  المالية  بوزارة  المفوض  مع  وليامز،  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
حكومة الوفاق الوطني أسامة حماد ومدير إدارة الخزانة ومدير إدارة 
في  السكة  بطريق  الوزارة  بمقر  المالية  وزير  ومستشار  الميزانية 

العاصمة طرابلس، اليوم الثالثاء.
»أحد  أن  االجتماع  خالل  أكدت  وليامز  إن  المالية  وزارة  وقالت 
قريبًا«،  بالبعثة  سيلتحق  االقتصادية  بالعلوم  الدوليين  الخبراء 
لهذا  الفرصة  »إتاحة  في  ترغب  بأنها  الليبيين  المسؤولين  وأبلغت 

الخبير للتواصل مع اللجنة المعنية برسم السياسة المالية«.
بالخبير  حماد  أسامة  المالية  بــوزارة  المفوض  رحب  جهته  من 
كافة  نشر  على  ــت  »دأب ــه  وزارت أن  مؤكدًا  الدولي،  االقتصادي 
الوزارة  استعداد  مبديًا  ووضــوح«،  شفافية  بكل  المالية  تقاريرها 
عن  المعاناة  رفع  بهدف  الجميع  مع  التعاون  جسور  »لمدِّ  التام 
أعلنـته  ما  وفق  الشعب«  مقدرات  على  والحفاظ  الليبي  المواطن 
حّث  في  أكبر  دور  »لعب  إلى  األممية  البعثة  حماد  ودعا  ــوزارة.  ال
المؤسسات  النأي بهذه  المتشظية على ضرورة  المالية  المؤسسات 
عن دائرة الصراع السياسي ومدِّ جسور من التعاون للرقي بمستوى 
الخدمة والحفاظ على مقدرات البلد ورفع المعاناة على أبناء الشعب 

الليبي«.

اإلشراف  لجنة  الوطني  الوفاق  بحكومة  الرئاسي  المجلس  طالب 
لشركة  دوالر  مليون   45 بتخصيص  االستيرادية  الموازنة  ومتابعة 

المطاحن الوطنية )بنغازي وطرابلس(.
اإلثنين،  أمــس  الصادر  خطابه  في  الرئاسي  المجلس  وقــال 
إلى  باإلشارة  إنه  منه،  نسخة  على  الوسط«  »بوابة  وتحصلت 
االجتماع الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء بحضور وزير االقتصاد 
بالمنطقة  المواشي  مربي  من  وعــدد  المالية  ــر  ووزي والصناعة 
فإنه  وشعير،  أعالف  من  المربين  احتياجات  توفير  بشأن  الشرقية 
الوطنية  المطاحن  لشركة  دوالر  مليون   25 مبلغ  تخصيص  يطلب 
بنغازي، و20 مليون دوالر لشركة المطاحن طرابلس، لتوفير المواد 

الخام لألعالف، واتخاذ ما يلزم من إجراء وبشكل عاجل.
حصص  الماضيين  اليومين  خالل  األسعار  موازنة  صندوق  ووزع 
الدقيق على عدة مخابز في بنغازي، وال تزال عمليات التوزيع جارية 
من قبل الصندوق في المدن كافة التي تقع تحت سلطة »الحكومة 

الموقتة«.

 الرئاسي يخصص 45 مليون 

دوالر لـ »املطاحن الوطنية«
طرابلس ــ الوسط

القاهرة–بوابة الوسط

القاهرة ــ الوسط

المؤسسة تتهم اللجنة بأنها »وهمية«.. والهجرسي يؤكد:  نعمل تحت »غطاء قانوني«

ماذا وراء املواجهة بني مؤسسة النفط ولجنة أزمة الوقود؟

الوطنية  المؤسسة  بين  المواجهة  حدة  تصاعدت 
مكتب  إلغاء  قرار  عقب  والغاز  الوقود  أزمة  ولجنة  للنفط، 

متابعة توزيع الوقود والغاز.
وعلى نحو مفاجئ اتهمت المؤسسة، لجنة أزمة الوقود 
على  للتستر  إعالمية  كواجهة  تعمل  »كانت  بأنها  والغاز 
إنها  الثالثاء،  بيان،  في  وقالت  الوقود«،  تهريب  عصابات 
لتسويق  البريقة  شركة  شعار  تستخدم  وهمية  »لجنة 

النفط بشكل غير قانوني«.
موقعها  على  الثالثاء،  بيان، صدر  في  المؤسسة  ودانت 
اإللكتروني، قيام ميليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس 
النفط،  لتسويق  البريقة  شركة  إدارة  لجنة  رئيس  بتهديد 
عماد بن كورة، موضحة: »تم تهديد بن كورة في محاولة 
بمكتب  يسمى  ما  حل  قرار  في  النظر  إعــادة  على  إلجباره 
مراقبة توزيع الوقود والغاز، الذي كان يرأسه المدعو ميالد 

عبداهلل الهجرسي الذي تمت إحالته للتحقيق«.
وقالت المؤسسة إن الهجرسي »أنشأ صفحة في موقع 
والغاز،  الوقود  أزمة  لجنة  تدعى  وهمية،  للجنة  فيسبوك 
واستخدم شعار شركة البريقة لتسويق النفط بشكل غير 
كواجهة  تعمل  كانت  اللجنة  »هذه  أن  مؤكدة  قانوني«، 

إعالمية للتستر على عصابات تهريب الوقود«.
وأضاف البيان أن لجنة الوقود والغاز »دأبت على سرقة 
أخبار  وبث  التهريب  مكافحة  مجال  في  اآلخرين  جهود 
كاذبة من خالل تلك الصفحة«، مشيرًا إلى أن المؤسسة 
الوطنية للنفط »قدمت بالغات رسمية إلى مكتب النائب 

العام بهذا الخصوص«.
اإلنقاذ  حكومة  »رئيس  أن  إلى  المؤسسة  بيان  وأشار 
ميالد  المدعو  بتكليف   2015 مايو   5 في  قام  الوطني 
الوقود  محطات  عمل  سير  متابعة  الهجرسي  عبداهلل 

بالعاصمة لمعالجة مشاكل االزدحام عليها«.
مسلحة  ميليشيا  يتهم  آخر  بيانًا  المؤسسة  وأصدرت 
القوة  باستعمال  طرابلس  في  العزيزية  بمنطقة  تتمركز 
لمنع عبور سائقي شاحنات نقل الوقود كانت متجهة إلى 
بالواقعة  بالغ  تقديم  إلى  مشيرة  الغربي،  الجبل  مناطق 
إليصال  وفعالة  سريعة  حلول  ودراسة  العام  النائب  إلى 

الوقود إلى المنطقة لتفادي األزمة.
والغاز  الــوقــود  ــة  أزم لجنة  رئيس  رد  المقابل،  في 

السابق، عبد اهلل الهجرسي، على بيان المؤسسة الوطنية 
منها  يصدر  عريقة  مؤسسة  على  »أتأسف  قائاًل:  للنفط 
هذا البيان المغلوط، هي مؤسسة مملوكة للدولة الليبية 

وليست  الليبي  وللشعب 
مملوكة ألشخاص«.

ــذي  ــي الــبــيــان ال ــد ف وأكـ
اطلعت »الوسط« على نسخة 
الوقود  أزمــة  »لجنة  أن  منه 
توزيع  متابعة  ومكتب  والغاز 
الوقود والغاز، وشركة البريقة 
ال  ــاز  ــغ وال النفط  لتسويق 
تملك محطات وقود، وبالتالي 
بمتابعة  الــحــق  لها  ليس 
مكافحة  أو  الوقود  محطات 

تهريب الوقود، وهذا في عقد تأسيس الشركة بعد توزيع 
الوقود«.

والمتابعة،  للتفتيش  الحق  تملك  ال  »الشركة  أن  وأكد 
على  التفتيش  حال  في  التوزيع  شركات  فإن  وبالتالي 
الوقود  محطات  لمتابعة  قانوني  لغطاء  تحتاج  المحطات 

ومنها  للمحطات  وصوله  حتى  الشركة  ومستودعات 
من  مقترح  »تقديم  إلى  مشيرًا  المواطن«،  إلى  يصل 
قبل رئيس مجلس اإلدارة في ذلك الوقت بضرورة إيجاد 
نتمكن  حتى  قانوني  غطاء 
والتفتيش  المتابعة  مــن 
الــغــربــيــة  بالمنطقتين 
على  والعمل  والجنوبية، 
تهريب  ظــاهــرة  مــن  الحد 

الوقود«.
ــي ذلــك  ــه »فـ ــع أنـ ــاب وت
المؤسسة  تواصلت  الوقت 
رئاسة  مع  للنفط،  الوطنية 
هو  الذي  قرار،  وصدر  الوزراء 
دون  قانوني  الغطاء  بمثابة 
أي مقابل مادي أو مرتبات حتى، لشركة البريقة حتى تتمكن 
من متابعة محطات الوقود والحد من تهريب الوقود، إال أنه 
بعد دخول المجلس الرئاسي رفضت شركات التوزيع التعامل 
مع لجنة أزمة الوقود والغاز، باعتبار أن رئاسة الوزراء انتهت، 

والسلطة اآلن للمجلس الرئاسي«.

العمل  بتجديد  قام  الرئاسي  »المجلس  أن  وأوضــح 
الشركة،  باستمرار  قــرارًا،  وليس  فقط  برسالة  القانوني 
والحد  الوقود  محطات  على  بالتفتيش  اللجنة،  طريق  عن 
ذلك  في  الكتابات  وكانت  الوقود،  تهريب  ظاهرة  من 
الوقت عن طريق الشركة، فبالتالي العمل كان عن طريق 
في ظل  المكتب  إقالة  أن  إال  والغاز،  الوقود  توزيع  مكتب 
الظروف الراهنة أعطت عدة عالمات استفهام، حول القرار 
الذي ُاتخذ بطريقة تعسفية بتعليمات المؤسسة الوطنية 

للنفط بعد 4 سنوات من العمل«.
النفط  البريقة لتسويق  الموظفين في شركة  وأكد أن 
الوقود  أزمة  لجنة  عن  مرتبات  أي  يتقاضوا  »لم  والغاز، 
قانوني  بشكل  كان  اللجنة  فاستعمال  مكافأة،  أو  والغاز 
األجهزة  مع  والتنسيق  التهريب  ظاهرة  من  للحد  فقط 

األمنية والعسكرية«.
الوقود  تهريب  ظاهرة  تفشي  »بعد  أنه  إلى  وأشــار 
وزير  مع  طــارئ  اجتماع  عقد  تم  الغربية،  المنطقة  في 
عاشور،  السالم  عبد  الوطني  الوفاق  حكومة  في  الداخلية 
وعدة ضباط آخرين أول يوليو، وجرى االتفاق على توحيد 
الجو،  وسالح  والعسكرية  األمنية  األجهزة  بين  الجهود 
للحد من ظاهرة تهريب الوقود ومكافحة المهربين، حتى 
تتوفر كميات كبيرة في مستودعاتنا، ونوفر كميات وقود 

للمواطنين في المنطقة الغربية«.
كان مصدر من لجنة الوقود والغاز، أعلن االثنين، إلغاء 
التنظيمي  مكتب متابعة توزيع الوقود والغاز من الهيكل 
أن  على  النفط،  لتسويق  البريقة  لشركة  اإلدارة  للجنة 
للمبيعات  العامة  اإلدارة  إلى  واختصاصاته  مهامه  تؤول 
رأس  معبري  أزمة  تصاعد  من  أيام  بعد  وذلك  بالشركة، 

إجدير ووازن الحدوديين مع تونس.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ألسباب أمنية، 
لـ»الوسط« إن لجنة إدارة الشركة أصدرت األحد القرار رقم 
)149( لسنة 2018 بشأن إلغاء اللجنة »رغم عملها الدؤوب 
من أجل إيقاف عمليات التهريب التي كلفت وتكلف االقتصاد 

الوطني أكثر من ثالثة مليارات دوالر سنويًا«.
جنوب  واليات  من  عدد  شهد  الماضية  األيام  وخالل 
أوقفت  أن  بعد  الوقود  نقص  جــراء  خانقة  أزمــة  البالد 
الحدود،  عبر  البنزين  تهريب  عمليات  الليبية  السلطات 

بحسب تقارير لوسائل إعالم تونسية .

<   ميالد الهجرسي<   مصطفي صنع اهلل
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التموضع.. وفوائض الشعبوية

فائض األتوقراطية، أو الدكتاتور، الذي محور األشياء حول 
أوتوقراطيته مايزيد عن الثالثة عقود فأمحلت البالد من كل 

مظاهر الدولة بما فيهما املؤسستني العسكرية واألمنية

نورالدين خليفة النمر

خطاب  يروّج  التي  الليبية،  الشعبوية  في  المتناقضة  الثنائية  في  تكمن  الصاعقة  المفارقة 
الوسائل  بكل  الضغط  تمارس  أن  فرنسا  فتُجاز  الوطنية،  بالسيادة  لشعور وهمي  تأجيجها، 
الجاري  العام  انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية  الليبية بإجراء  لتنفيذ تعهدات األطراف 
إليطاليا  تجيز  ال  ذاته  الوقت  وفي  مايو2018،   29 في  باريس  مؤتمر  بمخرجات  وااللتزام 
الفرقاء  العامة، دون تأكيد ضمانات المصالحة بين  التسرّع بإجراء االنتخابات  تحذيرها من 

السياسيين في ليبيا المنقسمة على نفسها.
صحيفة  في  بالمقاالت  متناوله  الليبي،  ـ  الليبي  للتأزم  متابعًا  نفسي  أحسب  ككاتب  أنا 
على  ليبيون  يكتبها  التي  المقاالت  عن  وأبحت  سنوات،  األربع  مايقارب  منذ  الليبية  الوسط 
قّلتهم، وبالذات التي تروّج لخطاب السيادة الشعبوي الذي تتبناه صحف مموّلة من أنظمة 
عربية تحاول الضلوع كطرف في االنقسام الليبي ـ الليبي، وفي هذا الصدد لفتني لمن ادّعي 
بأنه الباحث الليبي 08 أغسطس 2018 مقااًل بصحيفة الشرق األوسط اللندنية سرّب لحساب 
مدينة طبرق  في  العمل  العاطل عن  الليبي  البرلمان  في  النافذة  المتوهمة  السيادية  الكتل 
األخيرة  اإليطالي  السفير  تصريحات  إزاء  موقفه  في  توجهها  والمضمّن  الشرق،  أقصى  في 
التي وصفت بالمستفزة، والمتدخّلة في الشؤون الليبية، فيما يخص االنتخابات، بل يضمّن 
مقاله استنكار وأدانة وزارة الخارجية التي ليس لها وزير معلن منذ 2016 بالحكومة الليبية 
المؤقتة غير المعترف بها، مؤكدة على أن مسألة تنظيم االنتخابات وتحديد مواعيدها شأن 
وعضوٌ  ذات سيادة  دولة مستقلة  ليبيا  وأن  فيها،  التدخل  خارجية  يحق ألي جهة  ال  داخلي 
في منظمة األمم المتحدة، وليست بلدًا تحت الوصاية، ولن تقبل؛ سواء من إيطاليا أو من 

غيرها، التدخل في شؤونها الداخلية.
2014 إلى آخر مقال األسبوع الماضي كتبته في شأن التأزم الليبي  من أول مقال بخريف 
بصحيفة الوسط التي اليوجد غيرها معبرًّا عنما يمكن تسميته رؤية النخبة المثقفة الليبية 
ثورتها،  تُفسح  ، ألن  المؤهلة  الوحيدة  الحالة  ليبيا  أن من بدئها كانت  إلى  غالبا  أبيّن  أن 
تحديد  ويمكننا  العربي.  بالربيع  ماسمّي  ثورات  في  نفوذًا  نفسه  لموضعة  الغرب  إعادة 
العناصر المساعدة المُحققة للنفوذ الخارجي في معاملين يشتغالن في فائضين أساسيين: 
أموال  ليبيا  حوزة  وفي  سقط  النظام  أن   »financial times« الـ  فحسب  األموال،  فائض 

مجمّدة تساوي تقريبًا 160 مليار دوالر بما فيها األموال غير المعلن عنها.
%90 منه تقريبًا  80 مليار دوالر معظمه و  الناتج الداخلي الخام لليبيا يساوي تقريبًا  وأن 
فئة  فعدا   . الطبقي  االنقسام  البالد من كل مظاهر  خّلو  يقابله  المال  مراكمة  البترول.  من 
والعوز نستطيع  فالحرمان  الثانية  األلفية  لها تشكلت ببطء في  كمبرادور متهافتة والجذور 
شبكات  عبر  والمهربة  المجمّدة  األمــوال  مشكلة  على  ينزاد  الشعب.  كل  شمل  القول 
نفطية  كدولة  بمستقبلها  يتعّلق  فيما  جديدة  نفوذ  خارطة  في  ليبيا  موضعة  دولية،إعادة 
بإبرام عقود طويلة األمد متقاسمة بين إيطاليا وفرنسا. وهو األمر الذي بدا واضحًا منذ عام 

2014 في االنقسامية الليبية.
فائض األتوقراطية، أو الدكتاتور، الذي محور األشياء حول أوتوقراطيته مايزيد عن الثالثة 
عقود فأمحلت البالد من كل مظاهر الدولة بما فيهما المؤسستين العسكرية واألمنية. فأذكر 
أني كنت في ليبيا عام 2000 بغرض تمديد منحتي الدراسية في ألمانيا فألغيت كل الوزارات 
)األمانات(، وكنا مدعوون ككتاب للقاء بالدكتاتور ُظن أنه مناقشة مُقترح لسنّ دستور.. فإذا 
20 دقيقة بدعوته لهجرة  به يفاجئ الحضور النقابي المجتمع به في كلمته التي استغرقت 
الليبين ألفريقيا، بمن فيهم الجنود ورجال األمن، بحجة أن النظام الجماهيري الذي رُسخت 
 1977 دعائمه لم يعد محتاجا لحمايتهم، بعد أن تسلم الشعب السلطة في يديه منذ عام 
بأخطر  الثمانينية  الحقبة  في  أمريكيا  وصف  الذي  الليبي  الدكتاتور  تطوّع   2004 عام  وفي 
الدمار  برنامج أسلحة  الدولية بتخليه عن  الحضيرة  إلى  المارقة  ليبيا  العالم إلعادة  رجل في 
 11 المسؤول عن هجوم  اإلسالمي  اإلرهاب  األميركية ضد  الحرب  في  والمساهمة  الشامل، 
سبتمبر 2011 وفي 2008 توقيع معاهدة الصداقة الليبية اإليطالية رئيس الوزراء اإليطالي 
30/ 8/ 2008 م بعد  بتاريخ  األسبق برلسكوني صرح لصحيفة كوريرا ديال سيرا اإليطالية 
التوقيع على المعاهدة موضحًا أن الهدف منها هو »مهاجرون أقل عددًا إليطاليا ونفط أكثر 

إليطاليا«.
إلى  كلها  ترمي  داخليته  ووزير  اإليطالي،  الوزراء  رئيس  من  األخيرة  اإليطالية  التأكيدات 
انتفاء أية ادعاءات هيمنة على ليبيا أو أهداف توسعيّة إليطاليا في ليبيا. وأن ماجرى االتفاق 
وأن  لمستقبلهم  والسُبل  التواريخ  يحدّدون  الليبيين  ترك  هو  المتحدة  الواليات  مع  عليه 
عالقات  تكون  أن  قبل  وثقافية  إنسانية  عالقات  عن  حديث  هو  وليبيا  إيطاليا  عن  الحديث 
خطاب  إليه  ذهب  ما  تدحض  عليا  سياسية  جهات  من  التصريحات  هذه  وعسكرية.  تجارية 
الوطنيات والسيادات الوهمية الذي وصف تصرفات السفير اإليطالي وتحركاته بأنها تنم عن 
 La Quarta« العقلية االستعمارية التي وّلت ولن تعود والتي ال تخرج عن دائرة الحلم بليبيا

Sponda » شاطئًا رابعًا إليطاليا.

خروف صالح !

تمسكت أنا بعناد كبير على
 أال يتم ذبحه وأن أتولى أنا 

رعايته وتربيته

صالح الحاراتي

الجمعة 9 أغسطس 1940 .. وما بعده
التاسع من أغسطس، يوم لليبيا التي تكاد تنساه، ليبيا التي تهمل 
اإليجابيات في تاريخها الطويل وال تجيد اإلفادة منها بأي شكل من 
األشكال. ثمانية وسبعون عامًا على تكوين الجيش السنوسي الذي 

ظل الحًقا نواة النطالق الجيش الليبي بالكامل.
1939 وجد  الثانية في أول سبتمبر  حين اندلعت الحرب العالمية 
األمير إدريس من خاللها فرصة مالئمة للعمل الوطني بصورة أشمل، 
في  المقيمين  الليبيين  وزعماء  مشائخ  من  وخمسين  اثنين  فدعا 
العام  المهجر لالجتماع في منزله باإلسكندرية في شهر أكتوبر من 
نفسه. وتزامن االجتماع مع أيام شهر الصيام المبارك وتشاوروا في 
على  ووقَّعوا  شخصه  في  جميعًا  ثقتهم  وأكدوا  االستقبالية  حالتهم 
بها.. »تكوين  ورد  ما  أهم  التي كان من  التاريخي  اللقاء  وثيقة هذا 
هيئة منتخبة منهم شورية، مرتبطة به ومربوط بها، وأن يعين وكياًل 
له يقوم مقامه في حالة الغياب أو المرض«. ذلك ما تؤكدة المصادر 

الموثقة وذات الصلة.
كل  مع  اآلراء  وتبادل  الحرب  قيام  فرصة  واغتنام  التواصل  ومع 
القاهرة  في  إدريس  األمير  بمنزل  ثانٍ  اجتماع  في  التقوا  األطراف 
يوم الجمعة 9 أغسطس 1940 وقرروا التحالف مع الدولة البريطانية 
لتحرير بالدهم.. ومع تباين وجهات النظر وظهور بعض االختالفات 
أربعين  بحضور  وُقِّع  أغسطس   9 ميثاق  فإن  حوله..  واالعتراضات 
التاريخي  االجتماع  في  شاركوا  كافة  ليبيا  أنحاء  من  وطنيًّا  زعيمًا 
ونصرًا  الصحيح  االتجاه  في  خطوة  واالختالف  التباين  رغم  واعتبر 
وطنيًّا في كل األحوال ورهانًا صائبًا على »الجواد الرابح«.. بريطانيا. 
فليس ثمة حل آخر.. أو مَخرج آخر وسط متاهة الطريق وظالم الحرب 

في تلك األيام. ليس هناك مفر.. عدو خلفك وعدو أمامك.
كانت تلك بداية لمتابعة النضال الوطني الذي توقَّف في الداخل 
في  الخطوات  وأولى  اإليطالي  االحتالل  وجه  في  المقاومة  بانتهاء 
ل الجيش  المهجر نحو توحيد الصفوف والتحرير، ثم االستقالل. تشكَّ
الذين  واألعيان  المشائخ  بذل  أن  بعد  عنه  المنوه  لالجتماع  نتيجة 
تهمهم المصلحة الوطنية جهودًا مضنية في تجنيد الشباب الليبي 
والرجال القادرين على حمل السالح من أبنائهم وأقاربهم ومعارفهم، 
البالد  تحرير  سبيل  في  ومتقدمة  مهمة  خطوة  الجيش  هذا  وصار 
ما  مجموعها  في  ضمت  »أورطات«  أو  كتائب  ثالث  من  ن  تكوَّ وقد 
ألًفا وتسعة وسبعين جنديًّا وستة وتسعين ضابًطا  يقارب أحد عشر 
أفواج من  إلى  الليبيين، إضافة  الرسمي للجيش« من  »وفًقا للسجل 
المتطوعين من أفراد من قبائل أوالد علي والسودانيين والمصريين 
ُألحقت  كما  الليبية،  القضية  مع  تعاطفوا  الذين  والفلسطينيين 
بتدخل  سراحهم  ُأطلق  الذين  الليبيين  األسرى  من  مجموعات  به 
قواتها  ضمن  للقتال  جندتهم  قد  إيطاليا  كانت  إدريس  األمير  من 

المتقدمة نحو مصر في معارك سيدي براني والعلمين خالل الحرب.
عرف هذا الجيش في نواته األولى بعدة تسميات.. جيش التحرير.. 
القوة العربية الليبية.. الجيش اللوبي، لكن تسمية الجيش السنوسي 
الصحراوي  الطريق  في   »9 »الكيلو  موقع  من  واتخذ  عليه  غلبت 
إلى مكتب للجيش  القاهرة مكانًا لمعسكره وتدريباته، إضافة  غرب 
بأفراده  يتعلق  وما  وشؤونه  إدارته  ينظم  بالقاهرة  ستي  جاردن  في 
وضباطه كافة، تولى أمره السادة إبراهيم السنوسي والصديق الرضا 
بتضحيات  الجيش  إلى  انتسب  من  وأخلص جل  فائق شنيب..  وعمر 
كبيرة في العطاء من أجل تحرير بالده بمساندة من أطقم التدريب 
البريطانية والليبية ذات الخبرة السابقة أيام المقاومة ضد االحتالل 
تجارته  وأمور  األزهر،  في  دراسته  ترك  قد  وكان بعضهم  اإليطالي.. 
ونشاطة الخاص، ومشاغل األسرة واتجه نحو القضية الوطنية، ليبيا، 
حصار  منها  حربية  عمليات  في  المتاح  بالقدر  الجيش  هذا  وأسهم 
الليبية  األراضي  الكثير منها داخل  ونفذ   1941 العام  الشهير  طبرق 
وقطع  الحيوية  المواقع  بعض  بنسف  العدو  خطوط  خلف  المحتلة 
خطوط اإلمداد والتزويد بالمعلومات وأعمال االستخبارات في القرى 
ألفراده  واإلنجليز  العسكريون  القادة  فيما شهد  ذلك،  وغير  والمدن 

بالشجاعة واإلقدام في أحاديثهم ومذكراتهم.
وتميز الجيش بزية الخاص وبنظام األرقام العسكرية والرتب وأئمة 
ورجال دين، ودفع من منتسبية أعدادًا كبيرة من الشهداء واألسرى 
البوليس  أعمال  على  للتدرب  منه  مجموعة  وُاختيرت  والمفقودين 
واألمن في القدس وإريتريا كانوا أيضًا نواة رئيسية لتشكيالت األمن 

الحًقا في ليبيا.
نظمها  التي  الليبية  القوات  شاركت  مهم  آخر  مواٍز  جانب  وفي 
في  المهاجرين  الليبية  القبائل  أبناء  من  النصر  سيف  أحمد  السيد 
الفرنسية..  القوات  تشاد في الدخول إلى مناطق فزان وتحريرها مع 

وبذلك توافق المشروع الوطني بين كل األطراف الواعية بالمسؤولية 
الذاتية  والمصالح  الحساسيات  عن  ارتفعت  التي  الوطن  ومستقبل 
التضحية بكل رجولة ونكران ذات ومصداقية لتخليص  والتقت على 
ليبيا من كوارث االحتالل. وبالطبع كان األمير إدريس قد مهد أيضًا 
أيضًا من  المهجر خارج مصر  المقيمين في  الزعماء  األمور مع  لتلك 

ذوي الماضي الوطني المشرف.. في األردن وسورية.
ذلك الجيش.. النواة كان عنوانًا للوحدة الوطنية في تلك الظروف.. 
أيًّا ماكانت النتائج.. سلبية أم إيجابية.. وأيًّا ما كانت نقاط االختالف 
والتقارب. كان باختصار نقطة انطالق لجيش ليبيا بإطاراته الحربية 

وكوادره وما يتعلق به من تفاصيل عقب االستقالل العام 1951.
مداخل تاريخية

لليبيين  الحربي  التاريخ  ظل  قديم،  تاريخي  منظور  في  الواقع، 
يتحدد دائمًا في المبادرة والشجاعة والفروسية سواء على المستوى 
الشخصي أو الجماعي »العائلة–القبيلة«.. سكان األرض الذين واجهوا 
والفراعنة  وحكمها..  مصر  غزا  الذي  شيشنق  هناك  وكان  اإلغريق. 
الذين استعانوا بالليبيين الشجعان في حروبهم.. وسبتيموس الذي 
التي  الحربية  والعربات  نوميديا..  مع  والحروب  وهنيبال  روما..  فتح 
أيام  الليبية  العسكرية  البحرية  ثم  الجرامنت..  لقبائل  الخيول  تجرها 
ومحمد  والمعارك.  والمعاهدات..  اإلتاوات  مالي..  القره  باشا  يوسف 
علي باشا وابنه إبراهيم واهتمامهما بأبناء القبائل الليبية وبسالتهم 
في حروبهما خارج مصر ونقطة سلبية »التنازع القبلي المحلي« الذي 
القبائل خبرة قتالية  أبناء تلك  أو أكبرها أكسب  ينشأ ألتفه األسباب 

أيضًا!!.
تركيا  في  والجنود  الليبيون  الضباط  أخرى..  تاريخية  فترات  وفي 
التركي  الجيش  مع  ومشاركتهم  العسكرية  المدارس  في  وتعلمهم 
السيد  أيام  السنوسية  الحركة  النمسا والبلقان. واهتمام  في جبهات 
والتسليح..  الزوايا  في  العسكري  بالتدريب  الشريف  وأحمد  المهدي 
نوري  ومدرسة  الطليان..  ضد  والمحالت  المقاومة  أدوار  ونشوء 
على  الصبيان  لتدريب  باشا  أنور  ومدرسة  مصراتة..  في  العسكرية 
السالح في طبرق.. ومصنع الذخيرة في إمساعد أيام الحرب العالمية 
الرتب  العسكرية..  التجربة  تنوع  مع  هنا  الليبييون  وعرف  األولى. 
الحربية.  التنظيمات  هذه  خالل  من  والطاعة  واالنضباط  واألوامــر 
مداخل سريعة وإضاءات قد تكون هناك غيرها.. ذكرتها في إيجاز ربما 
تكون خلفية زمنية بعيدة لتشكل الجيش في ليبيا بعد سنوات.. وفي 

مضمونها تلمس طرق ودروب ما بعد التحرير واالستقالل.
حين استقرت األمور في البالد العام 1943 بنهاية الحرب »استمرت 
البريطانية  السلطات  المقاليد  تولت   »1945 العام  حتى  خارجها 
رجاله  وانصرف  الجيش  حل  الثالثة..  البالد  أقاليم  في  والفرنسية 
برقة  دفاع  بقوة  تعرف  منه  مجموعة  وظلت  الخاصة..  أعمالهم  إلى 
ثم أضحت الحرس األميري في برقة خالل 1949-1951. في مخاض 
قرارات األمم المتحدة ومساعدتها الليبيين لتحقيق استقاللهم.. وفي 
اجتماعات مندوبها ولجان التنسيق كانت هناك توصيات ورؤى إلنشاء 
م من الحكومة الوطنية الموقتة برئاسة السيد  جيش ليبي باقتراح قدِّ
محمود المنتصر والتي كان وزير دفاعها السيد عمر شنيب فيما خلص 
مندوب األمم المتحدة في مذكرتة السرية المؤرخة في 20 أغسطس 
أي  العاجل  المستقبل  تنشأ في  أن ال  المنتظر  أنه »من  إلى   ..1951
قوات ليبية مسلحة وذلك بسبب التكاليف ولعدم توفر وسائل إنتاج 
الذخائر داخل ليبيا نظرًا للتكاليف الفاحشة التي يتطلبها إنشاء مثل 
وارتفاع  القوة  ومصادر  المعدنية  المواد  وجود  لعدم  الوسائل  هذه 
وسيلة  »أحسن  أن  مؤكدًا..  الخارج«  المستوردة من  األسلحة  أسعار 
لضمان الدفاع عن ليبيا من العدوان األجنبي تكون بموجب ترتيبات 
الضمان الجماعي لألمم المتحدة وعن طريق إبرام معاهدات السلم 
والصداقة مع البلدان المجاورة وغيرها من الدول.. ويتعين أن يقوم 
وزير الخارجية بالتعاون الوثيق مع وزير الدفاع بمثل هذه الترتيبات«!! 

ورغم ذلك.. شرعت البالد في مواصلة إنشاء الجيش.
في  عُـقدت  التي  االستقالل  بعد  الليبي  للبرلمان  جلسة  أول  في 
الدستورية  اليمين  الملك  أدى  وحيث   1952 مارس   25 يوم  بنغازي 
محمود  السيد  ألقاه  الذي  العرش  خطاب  في  ورد  البرلمان..  أمام 
الشعب  المنتصر اآلتي.. »إن حكومتي تدرك تمام اإلدراك ما يخالج 
من رغبة تواقة في إيجاد جيش وطني يدعم استقالل البالد ويحمي 
دمارها. وهي إذ تشاركه هذا الشعور تعمل بكل ما ُأوتيت من جهد 
بالفعل  شرعت  وقد  ممكن  وقت  أقرب  في  الرغبة  هذه  تحقيق  على 
في إنشاء نواة لهذا الجيش ستنمو متدرجة عددًا وعدة نحو الكمال 
حسب ما يتوفر للحكومة من إمكانيات. ولما كان نمو الجيش متوقًفا 

إلى حد كبير على إيجاد الضباط الوطنيين األكفاء فإن حكومتي على 
بعثات  إرسال  بشأن  واألوروبية  العربية  الحكومات  ببعض  اتصال 
فيها  ليتلقوا  الحربية  كلياتها  إلى  المتعلمين  الالئقين  الشبان  من 
وإنها  العصرية.  القيادة  أساليب  على  ويتدربوا  العسكرية  دروسهم 

لتأمل أن يتم هذا قريبًا إن شاء اهلل.
تجهيز  في  كبير  أثر  من  للمال  ما  حكومتي  على  بخافٍ  وليس 
ستعمل  ولهذا  الحديثة  العسكرية  المعدات  بجميع  وإعداده  الجيش 
جادة في سبيل توفير المال الالزم لهذا الغرض«. وكان هناك تصفيق 
حاد لتحقيق هذا الحلم الوطني. ورغم الظروف وقلة المال واإلمكانات 
وكان  استقالله..  ودعم  الوطن  لحماية  الضرورية  الخطوة  في  شرع 
وتالحقت  اللهاث  وزاد  الطريق..  طال  وإن  الليبي  الجيش  من  البد 

األنفاس.. وتعثرت األقدام.
وجه النداء إلى الشباب الوطني.. وبقايا كوادر الجيش السنوسي.. 
وقدامي المحاربين.. وعين أول قائد للجيش العقيد عمران الجاضره.. 
األسس  لوضع  استدعي  الذي  التركية  القوات  في  الكبير  الضابط 
األمم  واقتراحات  والمختصين  والخبراء  الدفاع  وزارة  مع  والترتيبات 
المتحدة. وأنشئ معسكر تدريب األساس في سوسة.. وأرسلت بعثة 
مصغرة إلى بريطانيا لتلقي المعرفة العسكرية. لم يدم بقاء الجاضرة 
القيادات  إلى تركيا لعدم توافقه مع بعض  الجيش فغادر  طوياًل في 
اإلنجليزية. وتولى بعده قيادة الجيش ورئاسة األركان في ليبيا ثالثة 
من الضباط العراقيين.. هم داود سليمان الجنابي »1955-1953« 
-1957« راغب  أحمد  عادل   »1956-1955« الناظمي  عبدالقادر 
1958« وبين فترة الناظمي وراغب كلف الزعيم السنوسي األطيوش 
يوليو1957   17 إلى   1956 سبتمبر   12 من  األركان  رئيس  بأعمال 
 1958 من  اعتبارًا  العامة  لألركان  رئيسًا  راغب  بعد  الحًقا  وقد صار 

إلى 1961.
من  للجيش  التنظيم  أصبح  العسكرية«  العراقية  »الفترة  خالل 
في  العراقية..  العسكرية  للمدرسة  وفًقا  واإلدرايــة  الحربية  الناحية 
التوبيخ!!  عبارات  في  وحتى  والتسميات..  والمصطلحات  التدريب 
في  كبيرًا  إسهامًا  وأسهمت  العراق  من  التدريب  أطقم  ووصلت 
إنجاح خطوات تأسيس الجيش وكان عددهم حتى العام 1958 نحو 
وأمراء  إدارات  وآمري  ومعلمين  مدرسين  بين  ما  كبيرًا  ضابًطا   22

معسكرات، إضافة إلى إرسال البعثات للتدرب هناك.
على  وطني  إلنشاء جيش  الجميع  من  الصادقة  النية  توافرت  لقد 
أسس سليمة تستند إلى تراثه السابق منذ تكوينه في 9 أغسطس. 
وحملت أول وزارة للدفاع عقب االستقالل النهوض بهذه المسؤولية 
وتوالها السيد علي أسعد الجربي في الحكومة األولى للسيد محمود 
السيد عمر فائق شنيب قد أسهم  الوزارة  المنتصر. وكان سلفه في 
بدوره في التواصل مع مجلس األمم المتحدة في ليبيا لهذا الغرض. 
كتيبة  سوسة..  في  األساس  مرحله  بعد  الكتائب  تشكيل  في  وبدأ 
إدريس األول ثم كتيبة عمر المختار ومنحت األرقام العسكرية للضباط 
الغالب  في  القديمة  اإليطالية  المعسكرات  أماكن  وأضحت  والجنود 
وغيرهما  وبنغازي  البريطانية في طرابلس  القوات  استعملتها  والتي 
البركة  معسكر  المثال  سبيل  على  الليبي..  للجيش  جديدة  مقرات 
ومعسكر  المرج  ومعسكر  تاجوراء  ومعسكر  أعبيدة  رأس  ومعسكر 
قرجي ومعسكر درنة وكان سالحه في أغلبة إنجليزيًّا والتحق العديد 
والتطور  التوسع  وبدأ  الجيش.  هذا  في  والمدن  الدواخل  أبناء  من 

خطوة خطوة.
والتنظيم،  التدريب  في  العراقيين  الضباط  من  رائع  وبإسهام 
ومنهم.. الزعيم شاكر محمود شكري والمقدم صالح شالل والمقدم 
الجنابي  عبدالجليل  األوائل  والرؤساء  محمد  وخضر  مرهون  كاظم 
وخليل القيسي ويونس عبداهلل شهاب وسليم مانع وجميل السطام، 
الدباغ.  والرؤساء باقر محمد حسين وإبراهيم كاظم ومحمود سعيد 
واإلخالص  والعزم  الصادقة  بالنوايا  الليبي  الجيش  انطلق  هكذا 

واالستفادة من الخبرات العربية واألجنبية.
إن االنتماء للجيش يعتبر انتماء للوطن بمقاييس تلك األيام وبعد 
الذين  بعض  يرددها  أخرى  صورة  للجيش  أصبحت   1969 سبتمبر 
التاريخ بسلبياته وإيجابياته ويصرون على  القفز على حقائق  يحبون 

أن تأسيس الجيش في ليبيا بدأ في 1 سبتمبر ذلك العام.
النظر  وإعادة  الوجوه  تقليب  من  الكثير  فيها  أخرى  مسألة  وتلك 

لكنها تستوجب بالدرجة األولى احترام التاريخ!

عرف هذا الجيش في نواته األولى بعدة تسميات.. جيش التحرير.. القوة العربية الليبية.. الجيش اللوبي، لكن 
تسمية الجيش السنوسي غلبت عليه

إن االنتماء للجيش يعتبر انتماء للوطن بمقاييس تلك األيام وبعد سبتمبر 1969 
أصبحت للجيش صورة أخرى

سالم الكبتي

منصور رشيد الكيخيا شيخ قضايا االختفاء القسري

 )حنني إلى كورنيش بنغازي( )11(
وصل منصور الكيخيا إلى فندق السفير بالقاهرة 
وعليه   819389 رقم  يحمل  جزائري  سفر  بجواز 
السفارة  من  ــادرة  ص مصر  إلــى  ــول  دخ تأشيرة 
المصرية في باريس، التي لم تمنحه هذه التأشيرة 
إاّل بعد أن رجعت إلى القاهرة ألخذ الموافقة. كان 
ثورة  في  األحرار  الضباط  أحد  فائق  محمد  السيد 
عهد  في  المصري  اإلعالم  وزير  وأيضًا  يوليو،   23
عبد الناصر هو أمين عام المنظمة العربية لحقوق 
لحضور  الكيخيا  بدعوة  قــام  وهومن  اإلنــســان، 
جلسات المنظمة بصفته عضوًا مؤسسًا للمنظمة 
وليس بصفته مسؤول ملف السجناء السياسيين في 
ليبيا. كلمة ليبيا في المنظمة ألقاها السيد محمد 
مخلوف، الذي قدم خصيصًا من لندن لحضور وقائع 

الجلسات.
الدكتور  صديقه  خاطب  فائق  محمد  السيد 
مبارك  الرئيس محمد حسني  الباز مستشار  أسامة 
ديفيد  كامب  اتفاقيات  وعرّاب  السياسية  للشؤون 
جيمي  الرئيس  واختاره  السادات  أنور  الرئيس  مع 
السادات  للرئيس  المرافقين  بقية  دون  كارتر، 
في  المخضرمين  من  وكلهم  ديفيد(  )كامب  إلى 
الدكتور  السيد  رأسهم  وعلى  الدولية  السياسة 
مصطفى خليل، والدكتور الباز كان له وضع خاص 
إلى  التأشيرة  وصلت  األمريكي.  الرئيس  لــدى 
واستلمها،  بها  الكيخيا  وُأبلغ  المصرية  السفارة 
وقدم إلى القاهرة، تارًكا مؤتمرًا للمعارضة الليبية 
للتباحث في مسألة  أمريكية  في واشنطن، برعاية 
ليبيا بعد القذافي؟! لقد افترضت المعارضة، ومعهم 
أصحاب الشأن األمريكي أن نظام القذافي سينهار 
لقد  ليبيا؛  على  فرض  الذي  الجوي،  الحصار  بعد 

أن  المعارضة  وعلى  السقوط،  نحو  خطوة  اعتبروه 
تستعد الستالم األمور وإدارة دفة الدولة، وهذا ما 

كانوا يتمنونه، ولكن السؤال األهم:
هل المعارضة الليبية كانت مؤهلة إلدارة الدولة 
بقدرة وكفاءة ؟ بعد أن تولى الكثيرون منهم دفة 
هذا  على  واإلجابة  ؟   2011 فبراير  بعد  من  البالد 
السؤال هي في الواقع ليست موضوعنا. نعود إلى 
وصول منصور الكيخيا إلى القاهرة. أوصل إبراهيم 
عميش ، وعمر جهان الفورتيه، ونجيب على بشير 
ضيفهم منصور من مطار القاهرة إلى فندق سفير 
بداية  هي  هذه  وكانت  بالدقي  المساحة  بميدان 
النهاية للمعارض منصور الكيخيا، بل بداية النهاية 
التي  هي  النهاية،  بداية  وأصعب  كلها؛  لحياته 
بداية  متقدم.  عمر  وفي  الصفر  من  المرء  يبدُأها 
الجديدة تمثلت في خوض تجربة  الكيخيا  منصور 
االعتقال والسجن وحجز الحرية تمامًا وهو في سنٍّ 
بلغت 62 سنة من عمره ال تسمح بنشاط عضلي إاّل 
إلى ضعف نظره كان  في أضيق نطاق، وباإلضافة 
كري، الذي يحتاج إلى اهتمام خاص  مصابًا بداء السُّ
وهي  أسبوعية،  متكاملة  طبية  وتحاليل   ، ومتابعة 

بالتأكيد ليست متوفرة في سجون القذافي.
مشكلة السجانين والقائمين على إدارة السجون 
ومعتقالت  سجون  في  الحال  كما  هي  ليبيا،  في 
أنفسهم  يعتبرون  أنهم  هي  كافة،  الثالث  العالم 
جزًءا من الصراع بين المسجون السياسي والحاكم! 
أنفسهم موظفي دولة لهم مرتباتهم  ال يعتبرون 
قضاء،  من  صــادرة  أحكام  تنفيذ  هي  ومهمتهم 
والمساجين في قطرهم مجرمون يستحقون معاملة 
قاسية، بل ومبالغ في قسوتها قد تصل أحيانًا حد 

تجاوز إنسانية السجين، كبت الحرية داخل السجن 
القانون؛  عليها  نصّ  التي  العقوبة  بكثير  يفوق 
فالسجّان مثاًل يحق له وضع أي سجين في الحبس 
لممارسة  الخروج  من  ومنعه  ألسابيع  االنفرادي 
لذلك،  المخصصة  الساحات  في  المشي  رياضة 
األكل محدد وكذلك االستحمام. السجين السياسي 
اإلنسانية،  حقوقه  أبسط  من  محروم  ليبيا  في 
ما  كثيرًا  الذي  السجان،  لمزاجية  بالكامل  ويخضع 
منصور  جدًا.  خاصة  خدمات  في  السجين  يُسخّر 
التعب  من  اإلضافي  العبء  يتحمل  أن  يستطيع  ال 
الجسماني والنفسي، إنه يحتاج إلى تمريض خاص 

وإشراف طبي.
معمر  لنظام  ثمين  صيد  أنه  منصور  يــدِر  لم 
الطيف  كل  عن  المعلومات  من  كنز  إنه  القذافي؛ 
المعارضة  ارتباطات  وعــن  المعارض  السياسي 
والبيئة  وحواراتها،  أشخاصها  ومعرفة  الخارج  في 
إعالمها  ووسائل  تمويلها  وعن  منها  خرجت  التي 
موسوعة  منصور  فيها.  القياديين  واألشــخــاص 
ونظام  المعارضة،  عن  بثمن  تقدر  ال  معلومات 
بخطفه  يقم  لولم  الجنون  غاية  في  يبقى  القذافي 
معلومات  وتصحيح   ) وج  و)س   .. معه  والجلوس 
الليبية.  المعارضة  عن  ليبيا  في  األمنية  األجهزة 
منصور لم يدرك أبدًا أهميته لنظام القذافي، ولم 
يؤلم  ما  وهذا  للغاية!  ثمين  أنه صيد  أيضًا  يدرك 

فعاًل.
كلف جهاز مباحث أمن الدولة المصرية برئاسة 
الحبيب العدلي في وزارة الداخلية التي كان يرأسها 
بحماية  الجهاز  ُكلف  األلفي؛  حسن  اللواء  السيد 
بفندق  اإلنسان  بحقوق  العربية  المنظمة  مؤتمر 

المشاركين  من  أعضائه  حماية  وكذلك  السفير، 
السياسية في  المعارضين لألنظمة  فيه، وهم من 
دولهم، إاّل أن التعليمات صدرت لجهاز مباحث أمن 
الدولة أن حماية منصور رشيد الكيخيا، هو من اآلن 
المصرية،  العامة  المخابرات  جهاز  اختصاص  من 
التي لم تدرك، أوتنتبه إلى التواجد المكثف لعناصر 
األمن الليبي بمقاهي، ومطاعم فندق السفير وهم 
ال  يالحظ  لم  اليومي.  منصور  تحركات  يرصدون 
منصور وال زواره كثافة الضيوف الليبيين في الفندق. 
وليس من المعقول أال يالحظ أي منهم ذلك وهم 
الليبي، وبالذات تواجدهم في  للنظام  المطلوبون 
المنظمة  جلسات  فيه  تعقد  الذي  السفير،  فندق 
ملف  يكون  أن  الطبيعي  من  التي  هذه،  الحقوقية 
السجناء السياسيين والمعتقلين الليبيين من ضمن 
يصل  كيف  قائمًا:  السؤال  ويظل  جلساتها.  وقائع 
إهمالهم إلى هذه الدرجة العالية ؟ تجربة إبراهيم 
فتحي أعميش في السجن غنية فلقد قاسى مرارة 
السجن في بنغازي ألكثر من خمس سنوات إلى أن 
ثم  البحر  1973 عن طريق  إيطاليا سنة  إلى  هرب 
الكيخيا،  منصور  مريدي  من  وهو  مصر،  إلى  ألتجأ 
وعضو معه في جبهة التحالف، ومن أنجب تالميذه، 
الذي صرح له، عند زيارته إلى كورنيش اإلسكندرية 
أنه مشتاق   : الذي يشبه كثيرًا كورنيش بنغازي   ،
لرؤيته، وهو ال يدري أنه سيمر عليه جوًا بعد ستة 

أيام فقط من تصريحه بأمنيته هذه!

كلمة ليبيا في املنظمة ألقاها السيد محمد مخلوف، الذي قدم خصيًصا من 
لندن لحضور وقائع الجلسات

 افترضت املعارضة، ومعهم أصحاب الشأن األمريكي أن نظام القذافي سينهار 
بعد الحصار الجوي، الذي فرض على ليبيا أذكر وأنا طفل صغير كان لدينا عدد قليل من األغنام يربيها قريب لنا فى ضواٍح زراعية تحيط 

بمدينتى الصغيرة ...وفى يوم من األيام أحضروا لنا حماًل صغيرًا، قالوا إنه مريض بمرض 
يسمونه فيما أذكر ب »الدوشان« ..!! وهو عبارة عن غياب كامل للسيطرة على نفسه ينام على 
األرض للحظات ثم يفيق وكأن شيًئا لم يكن ..وخافوا عليه أن يموت فأحضروه لنا لكي نذبحه 
يتم  أال  أنا بعناد كبير على  ... تمسكت  الموت كما يعتقدون  أن يدركه  بأكله قبل  ونستفيد 
ذبحه وأن أتولى أنا رعايته وتربيته ؛وهو ما حدث وتوافق كبار العائلة على االستجابة لرغبتى.

كنت أتصور أنه سوف يتعافى ويكبر وسيعود سيد القطيع ، وأن ما يقولونه عن مرضه ليس 
إال حالة عابرة .. نشأت عالقة حميمية بينى وبينه وكأنه كان يسمع ويعقل ما تم من نقاش 
!! كان  رباط  به دونما  أتجول  يوم كنت  أول  إنه ومن  دليلي على ذلك  ولعل  ؛  حول مصيره 
أصحابى يتندرون بالقول ، إن الحال يشبه من يتجول مع كلبه .. كنت أقف به على ما أعتقد 
أنه مقبول لديه لألكل ، أوراق شجر متساقطة .أعشاب »نجيلة« تحت أشجار الزينة فى شوارع 
المدينة ، بلح متساقط تحت نخيل الشارع وهكذا ... كان أمر انقياده لى ملفتًا ألصدقائي ولكل 

من يراني ..واستمر األمر على ما أذكرستة أشهر وأكثر تقريبًا.
تلك العالقة الحميمية جعلتنى استهجن ذبح الحيوانات وأكلها ، حتى وإن كانت قصة ذبح 

خروف عيد األضحى تقدم لي تبريرًا مقبواًل بحكم النشأة الدينية .
مدينة  أتوا من  أقارب  ( ضيوف  ..)داهمنا  بقليل  الشمس  مغيب  وقبل  األيام  من  يوم  فى 
مجاورة لزيارتنا بعد غيبة وانقطاع طويل . . وكان الترحيب بهم كبيرًا وبدأت المشاورات حول 
وألن   .. األكبر  وأخي  الوالدة  بين  تدور  بالزوار بشكل الئق  االحتفاء  الضيافة وضرورة  واجب 
محالت الجزارة فى مدينتى الصغيرة عددها محدود فى ذلك الزمان وعادتها أنها تقفل أبوابها 

قبل المغرب فبدأ األمر يقترب من صديقي الحميم .. هكذا كان شعوري .
مر وقت قصير وبعد الترحيب بالضيوف، خرج أخى األكبر مسرعًا للحاق بالجزار ولكنه وجد 
حديثه  فى  جدًا  لطيًفا  وكان  جانبًا  بي  وانتحى  للبيت  فرجع   .. أبوابها  أقفلت  قد  المحالت 
معي، ازدادت الوساوس فى عقلي وبدأت أتلمس صدق حدسي وتقديري حتى انقشع الشك 
باليقين ، واستاذن منى لذبح خروفي العزيز إكرامًا للضيوف...وأذكر هنا أنه استخدم معي كل 
أساليب »الطبطبة« واإلقناع والترغيب والحنو وأنا أبكى بكاًء مكتومًا بمرارة ، وعندما وعدني 
ببديل آخر، خارت دفاعاتي النفسية الرافضة تحت وطأة األسلوب الذى يفيض حنانًا واحترامًا 
الضيوف…  إكرام  إذا حدث تقصير فى  الذى سينتابهم  بالحرج  بالذي حدثني به أخي وشعرت 
ذهبت لصديقي الخروف ، احتضنته بكل الحب ثم تركته ودخلت حجرة جانبية ، جلست أرضًا 
وانهمكت فى البكاء ؛ وبين اللحظة واألخرى يأتي فرد من العائلة يواسينى فى مصابي الجلل .

انتهى أمر صديقي واستمر حزني على صديقي ولم آكل اللحم بعدها لفترة طويلة .
ارتفاع  من  األطباء  تحذيرات  من  وبالرغم  ....اليوم  المتسارعة  بوتيرتها  الحياة  مضت 
الكوليسترول صرت ال أعيرها اهتمامًا .. اآلن الخروف الوطني هو ألّذ المأكوالت لدى وخاصة 
لو كان بطريقة )البورديم ( الليبية ، وتجاوزت حكايتي مع صديقي كما تجاوزت ذكريات كثيرة 

!...

محمد المهدي الفرجاني
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الحميمية  هذه  إطار  في  الصغرى.  الــدول  آه، 
الدافئة، كلنا يحسد اآلخر، كلنا يراقب اآلخر.

ميالن كونديرا – الطفل المنبوذ- ترجمة رانية 
القاهرة-   – الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة   – خالف 

الطبعة األولى 1998م.
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عادة  الذي  األسبوعي  مقالي  كتابة  في  تأخرت 
في  نفسي  وجــدت  الليبية،  المسألة  في  يكون 
وألن  محتارا،  لألفق  ينظر  البحر  على  الجالس  حال 
فخلت  األلباب  تشتت  والحيرة  رومانسية  الجلسة 
نفسي كما بطل فلم مصري الذي عادة رومانسي، 
البطل يمسك بوردة يسل ورقة قائال: تحبني  فيه 
ثم يسل الثانية قائال ال تحبني حتى ينتهي من ورق 
الوردة وهو في حيرة. كنت في ذات الحال تارة أرى 
تارة  الطريقة،  االنتخابات  وجهي  في  يصرخ  طرفا 

يصرخ آخر االنتخابات ليست ممكنة.
الليبية  المسألة  هل  سألت  هذه  حيرتي  في 
كجيل  حياتي  تأملت  الدرجة؟،  هذه  إلى  معقدة 
الثانية  الكبرى  الحرب  نهاية  منذ  تجارب  عايش 
وحتى الحروب الصغيرة التي لم تنقطع، حروبا أهلية 
استرخاء  فيها  وفترات سلم مذهلة  وحروبا دولية، 
وجدت  التأمل  هذا  من  يحيطه،  ما  عن  الناعس 
بساطتها،  في  كامن  الليبية  المسألة  تعقيد  أن 
المستويات  كافة  على  معقدة  غير  الليبية  فالبنية 
فالبالد  واالقتصادية،  واالجتماعية  سياسية  الجيو 
بمزايا  تحظى  السكان  القليلة  األطراف  المترامية 

تسهل أمورها حتى تربكها هذه السهولة.
الثروة  هو  السياسية  المعضلة  في  أدخلها  وما 
الزائدة عن الحاجة، من حيث المساحة ومن حيث 
ومن  كالنفط،  األولية  المواد  حيث  ومن  الموقع 
حيث الضعف البنيوي كقلة السكان وطمع الجيران 

في األركان األربعة وهلم.
في  الليبيين  ألن  الحيرة  تبدد  لم  الرؤية  هذه 
التساؤل  إلعادة  هذا  يدعو  مما  أمرهم  من  حيرة 
ماذا يريد الليبيون؟، واإلجابة على الطاولة يريدون 
خوف.  ومن  جوع  من  األمن  البشر:  كل  يريده  ما 
الصراع  احتدام  مدعاة  األمن  هذا  توفر  عدم  وأن 
الدولة  اآلخرين، خاصة مع نشأة  بينهم ومع  فيما 
الليبية الحديثة التي حازت استقاللها قبل محيطها، 
ما أثقل الدولة الناشئة قبل ظهور الثروة النفطية 

وبعدها.
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منهما  وواحــد  يتناحران  صديقان  لي  كــان 
يدعي  بسيط  شخص  أنه  الثاني  يصف  ما  دائما 
أثناء  ذلكم  تذكرت  ألهميته،  كمستعرض  التعقيد 
دعابة  لي  تشفع  ولم  الليبية،  المسألة  مع  حيرتي 
الصديق هذه عدم إدراكي لمفهوم تعقد البسيط، 
معقد  ميكانيزم  له  البشرية  الحالة  في  فالبسيط 
مجرد  وليس  مركب  كائن  بداهة  البشر  ألن  أيضا 
لهذا  البشر  الدول من جسم  آلة ميكانيكية، وألن 
فإن الروائي التشيكي كونديرا ذائع الصيت أفصح 

ذات مرة: آه من الدول الصغرى...!.

الظهر  يعطون  ما  كثيرا  البشر  أن  الغريب 
للمسائل الصغرى في حين أنها مركز الحياة وأنها 
مسائل الفلسفة األولية، فمثال في المسألة الليبية 
ما يبدو على الطاولة كما مسائل كبرى، تجمع دبيب 

األرض كما أكلة سائغة، االنتخابات الليبية حاليا.
دولية  مسألة  تبدو  التي  الليبية  االنتخابات 
اإلقليم،  فاه  وتفغر  كبرى  دول  حولها  تتطاحن 
الليبية  المسألة  تفاصيل  من  أنها  والمفترض 
وال  األســاس.  المسألة  إلى  يحولها  اإلجماع  لكن 
تتعصى  التي  الحالة  لهذه  معقوال  تأويال  تجد 
ممن  األغبياء  على  بالك  فما  اليقظ  الذهن  على 

يسوسون الحال الليبي.
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ليبيا بالد حائرة نعم لكن من لهم اليد الطولى 
في المسألة الليبية ليسوا في حيرة من أمرها، بل 
غسان  الساحر  ذلكم  في  وأداتهم  يبدو  كما  هم 
سالمة يعملون في هذا الظرف الدولي بأن يكون 

الحل الال حل!.
أما الحيرة الليبية فمردها غياب االستطاعة على 
ومن   - المتصارعين  الطرفين  ألن  الحاسم،  الحّل 
السيطرة  على  منهما  طرف  أي  قادر  غير  بينهما- 
أما  حدة،  على  طرف  كل  على  مستعصية  فالبالد 
رابحة  ورقــة  واستخراج  األوراق  خلط  أي  الوفاق 
فهذا مهمة أضالع المثلث جمعا المحلي واإلقليمي 

والدولي مما لم يتوفر بعد.
ديمقراطية  دولة  إقامة  يمكنهم  الليبيون  هل 

حتى  التونسي  االستثناء  مع  جيرانهم  عنه  عجز  ما 
اللحظة االستثنائية هذه؟، يكاد الليبيون يجمعون 
أن  عن  عجزهم  خالل  من  ممكن  غير  ذلك  بأن 
يكونوا كما النموذج التونسي، ألسباب موضوعية 

تتداولها النخبة ويرددها البقية.
إذا هل يمكن حسم األمر عسكريا؟ الواقع يجيب 

بالنفي القاطع في التاريخ وفي الحال.
وعليه هل باإلمكان حّل ثالث ناتج عدم القدرة 

البينة التي تجعل البالد في عنق الزجاجة؟.
هو  بل  ســؤال  هكذا  على  إجابة  ال  اآلن  حتى 
كما  واإلجابة  الطاولة،  عن  المستبعد  السؤال 
بل  انتخابات.  ال  انتخابات،  المصري:  الفلم  بطل 
الذي هو حجر األساس يفرخ  المستبعد  أن السؤل 
أسئلة مثل هل يقبل الطرفان المتصارعان النتائج 

لالنتخابات أو لـ »ال انتخابات«؟.
الحّل  أيا كان فالبد مما ليس منه بد، وهو أن 
الذي يدركه الجميع ويستبعده أي استخالص الحل 
من تجربتي الجارين معا، ما بدأت المسألة الليبية 

الحالية بعد انفجار الربيع العربي فيهما.
اإلقليمي  المثلث  طرفي  أن  المشكل  لكن 
حل،  الــال  الحل  عندهم  اللحظة  حتى  والــدولــي 
عليه فالسؤال حجر األساس هو ما تغص به عنق 

الزجاجة.
أرض  الدولة  الليبي:  المثل  يقول  أخيرا  وأنه 

والعرب طيور.
أي وأما الزبد فيذهب جفاء....

بلد الحاكم بأمر الله

)موناكو( وهي قبلة أثرياء العالم، وتظاهرُت ذات يوم 
برحلة رفقة أحد األصدقاء، بأننا أثرياء، ولكننا لم نفلح 

في ذلك مطلقا

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

http://(( »جذب مقالنا بـ«بوابة الوسط« األسبوع الماضي الذي عنوانه »رئيس وهمي لرابطة وهمية
فعل،  ردات  حوله  ودارت  ملحوظا،  اهتماما   alwasat.ly/news/opinions/214346?author=1

معترضة أو مؤيدة.
وأرى أنه من األهمية بمكان هنا مناقشة أربعة تعليقات لشخصين تحمل، بخفوت أو جالء، اعتراضات 

على مضمون المقال*.
التعليق األول صدر عن عبد الفتاح البشتي الذي يرى أن »الحل العملي والواقعي اآلن، هو أن يبادر 
السيد حواص بالدعوة لمؤتمر عام استثنائي النتخاب أمانة عامة جديدة التحاد الكتاب واألدباء اللليبيين«. 
أمر  وتعقيدها  تعميقها  في  اإلسهام  بدل  األزمات،  في  وواقعية  عملية  حلول  عن  البحث  فإن  وبالطبع، 
محمود جدا ومطلوب، فمحاولة إشعال شمعة أفضل من لعن الظالم، مثلما تقول الحكمة الصينية. لكن 

الحل العملي والواقعي ينبغي أن ينطلق من عناصر واقعية ملموسة يتم االنطالق منها والبناء عليها.
يقوم  صفة  فبأية  ملموسة.  واقعية  عناصر  من  ينطلق  ال  البشتي  الفتاح  عبد  يقترحه  الذي  والحل 
واألدباء  الكتاب  التحاد  جديدة  عامة  أمانة  النتخاب  استثنائي  عام  لمؤتمر  »بالدعوة  حواص  خليفة  د. 
اللليبيين«؟!. إن د. خليفة حواص ال يمتلك حيثية يمكن أن يبنى عليها هذا الحل. فهو ال يترأس رابطة 
ب« رئيسا لرابطة انفض من حولها األدباء والكتاب، الذين منهم عبد الفتاح  موجودة فعال. فقد »نُصُّ

البشتي نفسه، وقاطعوها. وبالتالي فهو رئيس غير شرعي لرابطة وهمية غير شرعية.
الهيئة  )أوضح:  للرابطة«  التسييرية  »الهيئة  إحياء  في  يتمثل  والواقعي  العملي  الحل  أن  أرى  أنا 
السابق.  النظام  التي تشكلت في وقت مبكر بعد إسقاط  للرابطة(  أمانة شرعية  آخر  التسييرية، وليس 

وهي تتولى تنفيذ مقترح عبد الفتاح البشتي.
الرأي الثاني يعود إلى عبد الفتاح البشتي نفسه ويرى فيه أنه »لمدة 3 سنوات، 2011، 2012، 2013، 
أو ضيعت  الفرصة ضاعت  تلك  ولكن  الرابطة،  تأسيس  مواتية إلعادة  والظروف  الفرصة سانحة،  كانت 

)بضم الضاد( لألسف الشديد«. ونحن نتأسف معه لهذا الوضع طبعا.
لكنني لست أدري أين هي الفرصة التي كانت سانحة والظروف التي كانت مواتية؟!. إذا كانت فرصة 
بناء دولة مستقرة تنقل المجتمع من حالة الفوضى إلى وضع آمن ما زالت ضائعة أو مُضيعة لمدة حوالي 
ثمان سنوت حتى اآلن، فال ينبغي تحميل األدباء والكتاب،وحدهم على األقل، مسؤولية ضياع فرصة إعادة 
بناء الرابطة. وعبد الفتاح يعلم أنه قد بذلت جهود من قبل األدباء والكتاب بهذا االتجاه، منها تشكيل 

الهيئة التسييرية المشار إليها وجهود آخر أمانة شرعية للرابطة.
أعتبره  الذي  الطيوب«  »بلد  المهم  اإللكتروني  الموقع  وصاحب  والمدون  الشاعر  وصم  جانبه،  من 
الليبية الوطنية رامز النويصري، مقالي بأنه »يمكن أن يصنف  موسوعة حية ومتجددة للحركة األدبية 
كأحد صور اإلرهاب الفكري!!«. أنا ضد جميع أنواع اإلرهاب، ولست أدري أين هي مالمح هذه الصورة من 
اإلرهاب الفكري التي تكشفت للشاعر رامز النويصري؟!. فأنا لم أحرض على إيذاء د. خليفة حواص بأي 
شكل من األشكال ولكنني طعنت في استحقاقه للصفة التي يقدم بها نفسه. وهذه مسألة ذات جانب 

قانوني ال لبس فيه.
فالرابطة احتلت وحُلت سنة 2004 بالمخالفة للقوانين النافذة ذات العالقة ود. خليفة حواص قبل 
عملية  سياق  في  جاء  بأنه  األكيدين  وعلمه  معرفته  مع  شرعية  غير  وهمية  رابطة  رأس  على  بتنصيبه 
إرهاب فكري واضحة استهدفت بشكل محدد إقصاء األدباء والكتاب المنتمين إلى سجناء الرأي السابقين 
وظل متشبثا بالمنصب رغم مقاطعة عموم األدباء والكتاب لها. وحاول مأل الفراغ عن طريق الطلب من 

الصحفيين )وهم يصنفون كأدباء طبعا( بتقديم طلبات انتساب إلى الرابطة.
كما »يؤثر عنه« أنه قال كلفوهم )يعني األدباء المقاطعين( بمهام سفر إلى الخارج وسيأتون راكضين!. 
قد يكون هناك من جاءه يركض فعال، وقد عُرض عليَّ أنا شخصيا حضور مؤتمر في أوكرانيا من قبل 
لطفية القبائلي، أمينة رابطة طرابلس حينها، ورفضت ذلك قائال لها أنتم رابطة غير شرعية ولذا فإنني 
أرفض قبول هذه المهمة )يشهد على ذلك صديقنا أبو بكر حامد كهال، الكاتب األرتيري الذي كان شاهدا 

وواسطة اتصال(.
إذن، فالجهة التي تصدر عنها ممارسات اإلرهاب الفكري بأجلى صوره واضحة وبعيدة عني بونا شاسعا. 
ويضيف رامز النويصري أنه راجع المقال »مع مختص في اإلعالم يتبع األمم المتحدة« وأيد رأيه في أن 
المقال » يحمل الكثير مما يمكن تصنيفه خطاب كراهية، كونه يحمل من دالالت اإلقصاء والتحريض 
المباشر«. طبعا أنا ال آنس في نفسي الكفاءة لمناقشة »مختص في اإلعالم يتبع األمم المتحدة«، لكن 
كان بودي لو أن رامز النويصري توخى العدل واإلنصاف وعرض مقالي أيضا على خبير قانوني تابع لألمم 

المتحدة مختص بشؤون مؤسسات المجتمع المدني.
* التعليقات المعنية تحت مقالي الذي شاركته صفحة »السقيفة الليبية«

وأن  األهم،  هو  نابولي  ميناء  أن  أعتقد  كنت  الذي  وأنا  إيطاليا،  موانيء  أهم  )جنوا(  مدينة  تعد 
مواطنيه هم األكثر دهاء من بقية سكان إيطاليا، إلى أن اكتشفت أن رجال من جنوا أسس في 
القرن الثالث عشر حكما بعيدا عن إيطاليا ونصب نفسه حاكما بأمر اهلل، وهذه صفه لم أطلقها 
في  اجتياحه،  تجعل  احتله  الذي  البلد  تضاريس  طبيعة  أن  العجيب  نفسه!  على  أطلقها  ولكنه 
ذلك الوقت، أي قبل اكتشاف الديناميت أمرا مستحيال. فالبلد مجرد صخرة عمالقة ترتفع حوالي 
100 متر فوق سطح األرض أحكمت حولها األسوار شيد خلفها أثرياء، أو لصوص اإلمبراطورية 

الرومانية، قصورا أنيقة بعيدا عن أعين الغوغاء وأحكموا حمايتها بأسوار يصعب اختراقها.
ولكن )رينيه جريمالدي( وهو مواطن من )جنوا( قد يكون ثائرا، أو لصا، قرر اقتحامها والسيطرة 
عليها بحيلة، صارت بعد ذلك معروفة بتواصل التاريخ، فماذا فعل؟ ارتدى جنوده لباس الرهبان 
ولما وصلوا باب السور المحكم لم يتردد الحراس في فتح أبوابه لهم فدخلوا وسيطروا عليها 
رينيه، حتى إن آخرهم يوقع اآلن  السيد  زالت تحكم بساللة  العالم ما  وأسسوا أصغر دولة في 

قرارته باسم: »رينيه الثالث الحاكم بأمر اهلل«.
بقي أن تعرف أن مساحة هذه الدولة ال تزيد عن أقل من 2 كيلومتر مربع، وهي محاطة بفرنسا 
علمها  ولها  )الخرارات(-  الخالي من مصبات  المتوسط-  األبيض  البحر  وأمامها  ناحية  كل  من 
الخاص بلونيه األبيض واألحمر، ولغة خاصة وجيش قوامه ستون رجال ومتاحف ومدارس وسكة 
حديد وأتوبيسات منتظمة ودقيقة المواعيد ورصيد فائض يفي بحاجياتها من دون الحاجة إلى 
تحصيل أية ضرائب من مواطنيها، إذ الناتج المحلي السنوي للفرد الواجد بحسب تقديرات سنة 
2011 هو: 151.630 ألف دوالر، علما بأن عدد سكانها يقل عن 38 ألف نسمة أما عمالتها فتبلغ 
40 ألفا أغلبهم إيطاليون وفرنسيون وتدين بالمسيحية الكاثوليكية وأن حرية األديان مكفولة 

بالدستور فهي إمارة دستورية منذ سنة 1911 فقط!.
أحد  رفقة  برحلة  يوم  ذات  وتظاهرتُ  العالم،  أثرياء  قبلة  وهي  )موناكو(  الدولة:  هذه  اسم 
األصدقاء، بأننا أثرياء، ولكننا لم نفلح في ذلك مطلقا على الرغم من أن صديقي كان بالفعل ثريا 
جدا، فلقد كانت ثياب وألوان ما يرتديه زوار موناكو يختلف تماما عما يراه المرء في أماكن أخرى، 
فال يمكن مطلقا أن ترى اثنين متشابهين في لباسهما هناك باستثنائنا: أنا وصديقي. وال يمكن 
أبدا أن تطلب طبقا يبدو قريبا ولو من بعيد مما يطلبونه، وال أظن أبدا أن باب عربة من العربات 
الرياضية الملونة التي رأيتها هناك سيفتح لي، حتى لو سافرت -هذه األيام- إلى تركيا! فغادرنا 

بعد أن اكتفينا بنظرات االزدراء ليس من األثريا ولكن الخدم اإليطاليين والفرنسيين!
ولكن ما سبب هذا؟ وما سبب تواجد تلك المخلوقات التي ال عالقة لها ببقية البشر، من حيث 
الشكل واللبس والضحكات وتسريحات الشعر.. وأشياء خارقة أخرى؟ حسنا.. كل هذا البذخ والثراء 
اآلخرين  القسمين  وكذلك  القسم  هذا  أن  والعجيب  )موناكو(.  أقسام  من  الثالث  القسم  سببه 
والقسم  موناكو  مدينة  يسمى  الحكومة  ومكاتب  األمير  قصر  فحيث  مدينة:  منهم  كل  يسمى 

الثاني يسمى )الكوندامين( وهي مدينة رجال األعمال.
أما المدينة الثالثة هو القسم الصاخب هو مدينة )مونت كارلو( حيث تقع دار األوبرا الشهيرة 
والمسارح والفنادق الكبرى والمطاعم الفخمة واألندية الليلية وواحد من أكبر كازينوهات العالم 
للقمار، فلقد منح فرنسي اسمه )مسيو فرانسوا بالن( ليصبح البؤرة التي تستقطب أثرياء العالم، 
كل  كافة،  المواصالت  بسبل  بالعالم  المنطقة  ربط  أن  بعد  من  بالن،  المسيو  لها  وفر  فلقد 
والنهار  الليل  التي يتخيلها من فرق موسيقية تعزف طوال  المتع  الثري من  بال  ما يخطر على 
الفاتنات،  بالغواني  يعج  المكان  وامسى  الشراب..  أنواع  وأفخر  المأكوالت  وأشهى  والحدائق 
العالميين..  والجواسيس  الظل  وخفيفي  كدهن،  من  يتعيشون  ومن  والمحترفات  الهاويات 
ثروات  تضاءلت  فيما  سنويا،  دوالر  مليون   20 حوالي  بالن  مسيو  أرباح  بلغت  ولقد  والقوادين 
أثرياء العالم الذين يرتادون ذلك الكازينو. وعلى الرغم من استقالل هذه اإلمارة تظل فرنسا هي 

القوة الكامنة وراءها.

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

حول وهمية رابطة األدباء والكتاب الليبيني ووهمية رئيسها

وهمية«  لرابطة  وهمي  »رئــيــس  مقالته  فــي 
29 يوليو  ، األحد  الوسط  المنشورة بموقع بوابة 
بحرصه  الككلي،  عمر  الكاتب  يسرد   ،2018
وبموضوعيته،  المعلومة  دقــة  على  المعتاد 
الرابطة  هذه  بها  مرت  التي  المهمة  المحطات 
المسلح  وجهازه  السابق  النظام  مع  صراعها  في 
مفردة  أن  ترى  كانت  التي  الثورية  اللجان  من 
الجيب  من  المسدس  بإخراج  كفيلة  »مثقف« 
لصراع  امتداد  وهو  الخضر،  لستراتهم  الداخلي 
بدأه هذا النظام مبكرا مع المثقف الليبي الذي لم 
السابقة  الثقافة  السلطة، ومع  ينصع لخدمة مزاج 
االستقاللية  من  معقول  بهامش  تميزت  التي 
الملكي  الدستور  عليها  أكد  التي  التعبير  وحرية 
السابق، وأدى هذا الصراع إلى صدام مباشر بين 
الرأي المستقل وبين اآللة العمياء  المثقفين ذوي 
للجان الثورية، أدى غالبا إلى تغييب أهم المثقفين 
الليبيين بين القتل أو السجن أو المنفى الجغرافي 
منهم  يبق  ولم  الصمت،  أو  النفسي  أوالمنفى 
الكتابة  إلى  النزوع  عبر  النظام  هادن  من  سوى 
اإلبداعية البعيدة عن استفزاز وساوس النظام، أو 
النظام، وفي  من تحول بقلمه وفكره لخدمة هذا 
تسعى  الثورية  اللجان  حركة  كانت  األحوال  جميع 
الثقافية  الساحة  المهيمن على  البديل  ألن تكون 
الككلي  التي فرغتها، وكما ذكر  الساحة  وأن تمأل 
منصبا  ورئيسه  النظام  غضب  كان  مقالته  في 
إيداعهم  تم  الذين  وقتها  الواعدين  الشباب  على 
السجن وتغييبهم عقدا كامال، وهو الجيل السابق 
لنا، أو ما يسمى بجيل السبعينات الذي دفع الثمن 
خالية  الساحة  الالحق  الجيل  نحن  لنجد  باهظا، 

يكون  أن  المفترض  من  الــذي  الجيل  هــذا  من 
الذي  الستينيات  جيل  وبين  بيننا  الوصل  حلقة 
أستطيع أن أقول أنه أرسى لنقلة نوعية في الشعر 
والنثر متناغما مع ما يحدث في محيطه من نزوع 
حداثي تجاه خطاب فكري وإبداعي يؤسس لثقافة 

وجماليات مغايرة.
الكتاب  مــن  السابقون  السجناء  استطاع 
نوعا  يبثوا  أن  سراحهم  إطالق  بعد  والمبدعين 
الليبيين،  والكتاب  األدباء  رابطة  في  الحيوية  من 
من  الالحقة  األجيال  من  الكثيرين  توجس  ورغم 
التعامل معهم أو االقتراب منهم حتى على مستوى 
أحدهم(  )وأنا  البعض  أن  إال  الشخصية،  العالقات 
معهم  وتفاعلي  السجن  من  خروجهم  لي  شكل 
نقلة مهمة في عملي الثقافي واإلبداعي فيما بعد.

مهمة  وقائع  من  جيدا  يذكره  ما  الككلي  سرد 
كنت  ما  ولكن  تأسيسها  منذ  الرابطة  مسيرة  في 
شاهدا عليه هو ما أسماه »احتالل الرابطة« العام 
وتشميعه  مقرها  في  كان  من  وطــرْد   ،  2004
أعضاء  يريده  ما  حسب  هيكلتها  لتعاد  باألحمر 
اللجان الثورية المحسوبين غصبا على الثقافة )وال 

أعني المثقفين منهم فعليا(.
تعطي  السابقة  السنوات  في  الرابطة  كانت 
العضوية لكل من هب ودب، وكان يتبعها مكتب 
الروابط  مثل  مثلها  )بلدية(  شعبية  كل  في 
الشعبيات  وكانت  ــرى،  األخ المهنية  والنقابات 
الرابطة،  لهذه  أعضاء  أكبر  تسجيل  في  تتنافس 
الرابطة  لمؤتمر  اجتماع  لعقد  الدعوة  إلى  أدى  ما 
بحضور   2002 الــعــام  العمومية(  )جمعيتها 
شؤون  ألمين  مذكرة  وقدمت  فيها،  الفاعلين 

الشعب  بمؤتمر  والروابط  واالتحادات  النقابات 
العام تطالب باعتماد الئحة خاصة برابطة األدباء 
الباقي،  عن  مختلفة  نوعية  رابطة  باعتبارها 
وباعتبار بعض الشعبيات ال يوجد بها ُكتّاب ممن 
العضوية،  على  الحصول  شروط  عليهم  تنطبق 
وهي الشروط نفسها التي يعتمدها اتحاد الكتاب 
الليبية  الرابطة  تحت  المنضوي  ألن  الــعــرب، 
سيكون تلقائيا عضوا باتحاد الكتاب العرب، وبعد 
الئحتها  على  الموافقة  على  الرابطة  حصلت  أن 
بها  المعمول  الشروط  وفق  تنظيمها  تم  الخاصة 
في كل االتحادات العربية للحصول على العضوية 
الشعر  مجاالت  على  لها  االنتساب  اقتصر  حيث 
والنص  األدبي  والنقد  والرواية  القصيرة  والقصة 
كم  الــشــروط،  حددته  إسهام  وفــق  المسرحي 
وتقلصت  عضوا،   160 على  األعضاء  عدد  اقتصر 
المكاتب التابعة لها إلى أربعة، موزعة على كامل 
أحد  قبل  رفع قضية من  تم  أنه  ومع  ليبيا.  جهات 
منتسبي الرابطة ضد هذه التعديالت في قانونها 
وتعززت  الرابطة  لصالح  حكم  القضاء  أن  إال 
اللجان  إجراءاتها قانونيا، لكن هذا لم يرح أعضاء 
الرابطة  لعضوية  بعضهم  تقدم  الذين  الثورية 
الشروط  عليها  تنطبق  ال  كتابة  مجاالت  وفــق 
هوايتهم  مارسوا  أن  إال  منهم  كان  فما  ورفضت، 
القديمة التي مارسوها على الجامعات وغيرها من 
ومن  االجتياح  وهو  عليها  المغضوب  المؤسسات 
على  والعمل   ،  2004 العام  الرابطة  احتالل  ثم 
عدم  ضمنها  من  جديدة  بشروط  هيكلتها  إعادة 
السماح لـ »الطالقاء« باالنتساب لها ، والمقصود 
المثقفين  من  السجن  من  الخارجون  بالطلقاء 

والكتاب فما يعرف شعبيا بجماعة »أصبح الصبح« 
التي تطرق لها الككلي.

الممتد  األخضر  الجبل  بمكتب  مكلفا  كنت 
ممن  األعضاء  عدد  وكان  مساعد،  إلى  المرج  من 
وكان  وأديــبــا،  كاتبا   16 العضوية  يستحقون 
يراجعني في درنة كاتب لنص مسرحي هو مفتاح 
شؤون  مكتب  إلى  مخطوطه  أحلت  وقد  الضبع، 
يبت  أن  وقبل   . بطرابلس  والعضوية  المكاتب 
من  الرابطة  مقر  احتالل  حدث  قد  كان  أمره  في 
طرابلس وأعيد نظامها السابق الذي يفرض فرعا 
لم  الذي  الطلب  بمقدم  وفوجئت  كل شعبية،  في 
فرع  برئاسة  مكلفا  بعد  العضوية  على  يحصل 
شعبية درنة، وجاءني هذه المرة يطلب مني ختم 

الرابطة ومفتاح المكتب.
امرأة من درنة لم تكتب حرفا في  الضبع  عين 
األبــواب  يطرق  وأخــذ  له،  مساعدا  أمينا  حياتها 
يرغب  من  لكل  الرابطة  في  التسجيل  مستجديا 
سيارات  بتوزيع  ستقوم  الرابطة  بأن  لهم  محفزا 
مثلها مثل الروابط والنقابات األخرى، وتجاوز عدد 

األعضاء 160 عضوا في شعبية درنة فقط .
العام  بدرنة  اللؤلؤة  بفندق  أقيمت  ندوة  في 
2012 قال مفتاح الضبع ــ أمين فرع درنة لرابطة 
األدباء والكتاب، الذي مازال يعتبر نفسه عضوا في 
هذه  في  حرفيا  ليبيا  مستوى  على  الرابطة  أمانة 
في  يطعنون  درنة  في  ُكتّاب  هناك  »أن  الندوة: 
الذات اإللهية ولقد أخبرني األخوة )ويقصد األخوة 
إلى  تقربا  تصفيتهم  رغبة  إسالمي(  تنظيم  في 
يتوبون.  لعلهم  قليال  لكنني قلت لهم ترووا  اهلل، 
النوعية  إلى  أشير  كي  الحادثة  هذه  لذكر  مضطر 
التي تقلدت أمانة الرابطة وأمانات مكاتبها والتي 

يتحدث د. حواص باسمها.
القائمين  األصدقاء  مع   2004 العام  في  كنت 
حين  بدرنة  بمقرها  المحلية  الشالل  جريدة  على 
باعتبار  األوراق  بعض  يحمل  شخص  علينا  دخل 
في  استشارتنا  وأراد  بالثقافة  عالقة  لها  الجريدة 
أمر ما، وهذا الشخص كان قد صُعّد حديثا كأمين 
بشعبية  واالتحادات  والنقابات  الروابط  لشؤون 
بتنظيم  قمت  وقال  درنة،  لشعبية  المجاورة  القبة 
كل الروابط ماعدا الرابطة المسماة رابطة األدباء 
والكتاب فقلد جاءتني قائمة بحوالي 400 عضو وال 
أعرف ماذا أفعل فيما يخص شروط االنتساب لها. 
درنة  في  أمــورك..  مشي  الحاضرين:  أحد  له  قال 

فعلوا نفس الشيء.
يا  ال  أنــســاهــا:  لــن  وعفوية  ببساطة  فقال 
أو  المخابز  نقابة  في  الفساد  نقبل  جماعة. ممكن 
وصل  الفساد  كان  إذا  لكن  الفالحية  المؤتمرات 
لغاية الكتاب واألدباء معناها ليبيا راحت. كان هذا 
أركان  الفساد المستشري في  البسيط رغم  الرجل 
أخير،  كأمل  وممثليها  الثقافة  في  يثق  مازال  ليبيا 
وال  فمضى  لمشكلته  حل  بأي  نسعفه  لم  ولكن 

أعرف ماذا فعل.
التي  الليبيين  ــاء  األدب لرابطة  حدث  ما  هذا 
تقلدها المدعو حواص بعد أن ُأقصي كل الكتاب 
والمبدعين الحقيقيين منها، وانتسب لها األدعياء 
وصار  بصلة،  واألدب  للكتابة  يمتون  ال  من  أو 
بعضهم يتسكع في العالم ببطاقة عضوية رابطة 
األدباء والكتاب الليبيين وهو لم يكتب سطرا في 

حياته أو يقرأ كتابا، وأعرف بعض هؤالء شخصيا.
الككلي  عمر  الكاتب  صوت  إلى  صوتي  أضم 
وأعلن: أن د. خليفة حواص يترأس رابطة وهمية 
رئيس  فهو  وبالتالي  الواقع،  في  لها  وجــود  ال 
وهمي. ال يوجد، منذ 2004 وحتى اآلن، أي جسم 
الليبيين.  والكتاب  ــاء  األدب يضم  شرعي  نقابي 
أو  رسمية  وأية جهة،  كاتب  أي  تعامل  فإن  وعليه 
مدنية، مع هذه الرابطة الوهمية، ومع د. حواص 
بصفته المعلنة، يعد تعامال باطال ومعاديا للحركة 

األدبية الوطنية الليبية.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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 الحل العملي والواقعي يتمثل
 في إحياء »الهيئة التسييرية للرابطة«

رابطة األدباء الليبيني املعطلة

كانت الرابطة في السنوات السابقة تعطي العضوية لكل من هب ودب

ممكن نقبل الفساد في نقابة املخابز أو املؤتمرات الفالحية لكن إذا كان الفساد وصل لغاية الكتاب واألدباء 
معناها ليبيا راحت

خلت نفسي كما بطل فلم مصري الذي عادة رومانسي، فيه البطل يمسك بوردة 
يسل ورقة قائال: تحبني ثم يسل الثانية قائال ال تحبني

كان لي صديقان يتناحران وواحد منهما دائما ما يصف الثاني أنه شخص بسيط 
يدعي التعقيد كمستعرض ألهميته

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

بالد في عنق الزجاجة!
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عيد أضحى مبارك ١٥/٢
التي  المشاهد  الماضي،  القرن  ستينات  في  أضحكتنا، 
صورها صادق النيهوم للحاج الزروق وخروف عيد األضحى 
الفاخري  خليفة  تناولها  ثم  »الملهاة«،  الساخر  بأسلوبه 

»المأساة«. بأسلوب  ولكن  مباشرة، 
في عيد أضحى زارني صديقنا المشترك مفتاح الدغيلي.
النيهوم  بها  وصف  التي  الفقرة  تلك  من  كثيرًا  وضحكنا 
الذي كان حينها  يقنع صادق  أن  الزروق وهو يحاول  الحاج 

النيهوم: طفاًل بضرورة ذبح الخروف، يقول 
»رآني- الحاج الزروق- أغالب دموعي في يأس، ورفعني 
عالية.. ضحكة  مطلقًا  كتفه  فوق  ووضعني  يديه  بين 

أجلس على حِجره في  بعد ذلك.كنت  عيني  فتحت  وعندما 
وراء  الضائع  الفنجان  من  قهوة  يرتشف  وكان  السقيفة 
القيامة. يوم  عن  عاٍل  بصوت  ويتحدث  العمالقة،  شنباته 
الخروف  وأنا!«.صورة  الخروف  معًا:  إليه  أنصتنا  ولقد 
المنصت بجوار الطفل تثير فينا الضحك أكثر من أي شيء 

آخر.
غير أن صديقي مفتاح يرى أن كلمات الفاخري في وصف 
العيد،  أقبل  كلما  نتذكرها  تجعلنا  قوة  أكثر  العيد  خروف 

مما يؤكد أن المأساة تعيش أكثرمن الملهاة. قال :
الفاخري  خروف  أتذكر  العيد  هذا  أقبل  كلما  أخي  »يا   -
عبارته  رددت  ما  كثيرًا  بل  وصفه،  مثلما  الدموي  وعيده 
دموي  عيد  أي   – المؤثرة 
الناس  يحتفل  الذي  هذا 
لك  صديق  بقتل  فيه 
أمام  لحمه  ويلتهمون 

عينيك؟!«.
واتفقنا  وتناقشنا طوياًل، 
صادق  مع  النهاية  في  معًا 
عن  قال  عندما  النيهوم 
كل  إن  الفاخري:  كتابات 
في  مغموسة  كتبت  كلمة 
تتوهج  كلمة  كل  العرق، 
بأظافره  المرء  يحفره  مرهق  فني  عمل  أي  مثل  أصالة 
على  الخلق  يحسن  نحات  الفاخري  وخليفة  الحجر،  في 

الدوام...«.
بصور  ولكن  نفسه،  الموضوع  تناول  الفاخري  خليفة 

غاية في الحزن واأللم. يقول:
األضحى،  عيد  هو  هذا  أجل  األضحى..  عيد  هو  »هذا 
سكاكينهم  حاملين  المدينة،  طرقات  يعبرون  والناس 
استعدادًا  جديدة  سكاكين  يبتاعون  أو  لشحذها،  القديمة 
كنت  عندما  بكيت-  الفورأنني  على  تذكرت  للعيد.ولقد 
صغيرًا- كما لم أبكِ من قبل قط. كنت حينها أنفقت مدة 
أحمله  كنت  العيد.  خروف  حينذاك-  العناية-  في  طويلة 
يصبح  أن  إلى  هناك  بغسله  وأقوم  يوم،  كل  البحر  إلى 
ما  كل  له  أقدم  كنت  الشمس،  عين  مثل  البياض  كلي 
أمام  أتباهى  ظللت  فيما  ذهبت،  أينما  معي  وأحمله  لدي 
بانسياق  الطرقات  في  لخطاي  متتبعًا  يرونه  حين  اآلخرين 

كامل مثل جرو ودود.
كانوا -في البيت- يدعونني أعتني به كيفما أشاء، لكن 
عندما يأتي العيد، لم أجد ثمة من يعير بكائي المفجع أي 
اهتمام. وقاموا بذبحه أمامي، وظل ينتفض مثل قلبي إلى 
المسودة  لحمه  شرائح  أرى  أن  بعدئذٍ  وسعي  في  بات  أن 
من  به  ضحوا  قد  كانوا  الغسيل.  حبل  طول  على  معلقة 
أجل أن يأكلوه؛ وكنت أضحى بأكلي من أجل الخروف، فأي 
لك  صديق  بقتل  فيه  الناس  يحتفل  الذي  هذا  دموي  عيد 

عينيك؟!«. أمام  لحمه  ويلتهمون 
خروفه  نحر  الفاخري  لنا  صور  المأساوية  الصورة  بهذه 
من  العيد  خروف  تناول  كيف  نرى  اآلن  دعونا  عينيه.  أمام 
عيد  يوم  زارني  قد  كان  عامًا.  أربعين  بنحو  مقالته  بعد 

األضحى، ولكن لم يجدني فترك لي النص التالي:
نقرئ  أن  رحيله  قبل  أوصى  قد  كان  خروفنا  »المرحوم 
النعيم!  جنات  في  معًا  بلقائهما  ونعده  السالم،  خروفكم 
ثياب  عنها  تسلخ  ما  إنها  الخرفان!  هذه  سعيدة  هي  كم 
الوطن حتى ترحل مباشرة إلى الجنة.. بينما نحن ننزع عنا 
عراة  الجنة!  ثياب  عنا  سلخنا  قد  كنا  أن  بعد  الوطن  ثياب 
عامًا  نتمنى  كالعادة  فدعنا  شيء!  كل  من  اهلل  وجه  أمام 

مليئًا بكل خير. جديدًا 
الفاخري خليفة 

في 4/12/ 1998

عراة أمام وجه الله من كل 
شيء! فدعنا كالعادة نتمنى 

عاماً جديداً مليئاً بكل خير

الخزعلي: كل الجهود تضافرت إلنجاح مؤتمر »واقع اللغة العربية في ليبيا«

في  العربية  اللغة  »واقع  العلمي  المؤتمر  أخيرًا  ُأقيم 
بحضور  البيضاء،  مدينة  في  والحلول«  المشاكل  ـ  ليبيا 
نخبة من أساتذة اللغة العربية من مختلف المدن الليبية.

الدكتور إمحمد  التقت »الوسط«  المؤتمر  وحول هذا 
العربية  اللغة  قسم  رئيس  الخزعلي،  فرحات  علي  فرج 
العلمية  اللجنة  عضو  اآلن  وهو  المختار«،  »عمر  بجامعة 
المزمع  العربية  للغة  الثامن  الدولي  المؤتمر  في  العليا 
كما   .2019 المتحدة  العربية  باإلمارات  دبي  في  عقده 
باإلمارات  العربية  للغة  السابع  الدولي  المؤتمر  منحه 
العربية المتحدة )دبي( شهادة تميز بجائزة أفضل عشرة 
أبحاث مميزة على مستوى العالم في اللغة العربية للعام 

2018م.

هذه  ظل  في  انطلق  وكيف  المؤتمر  فكرة  ما   ●
الظروف الصعبة؟

ويأتي  العقبات  كل  تتالشى  العزيمة  صدقت  إذا  ـ 
التوفيق من اهلل تعالى، يعلم اهلل أنني ما طرقت بابًا في 
سبيل إنجاز هذا المؤتمر إال انفتح بحول اهلل وقدرته، إنها 
لغة القرآن الكريم، ال أستطيع أن أحصر كل المشجعين 
ورئيس  التعليم،  وزير  منهم:  أذكر  ولعلي  والمساعدين، 
جامعة عمر المختار حيث رعيا هذا المؤتمر رعاية رشيدة، 
وكلية  األندلس،  ومطبعة  اآلداب،  كلية  عميد  أذكر  كما 
الهندسة التي فتحت أروقتها لهذا الحدث العلمي المهم، 
لم نقبض درهمًا واحدًا في أيدينا، فكل ما فعلناه كان على 
حساب الوزارة والجامعة باآلجل كما يقولون، كما قلت هي 
رعاية ربانية كانت ترافقنا لتذلل كل الصعاب أمامنا، فنجح 
المؤتمر نجاحًا باهرًا على الرغم من أنه أول تجربة، وهذا 
د  أ.  أمثال  ليبيا  في  العربية  اللغة  أساتذة  أكبر  بشهادة 
محمد الدناع، أ. د شعبان العبيدي وأ. د/ محمد األسود، 
وغيرهم، وانطلق المؤتمر في 4 أغسطس 2018م حتى 
6 من الشهر ذاته، تخلل فعالياته مشهد مسرحي، ورحلة 
سياحية آلثار مدينة شحات، كما قسمت أبحاثه على اثنتي 

عشرة ندوة خالل ثالثة أيام.
أبرز  وما  المؤتمر،  عليها  تركز  التي  المحاور  ما   ●

المشاركات؟
ـ أبرز المحاور التي ركز عليها المؤتمر هي: عالج تدني 
اللغة العربية في مرحلتي التعليم األساسي والمتوسط، 
نعانيه  ما  سبب  هما  المرحلتين  هاتين  مخرجات  ألن 
اليوم من تدنٍ في مستوى اللغة العربية لدى طالبنا في 

المراحل الجامعية والعليا.
وكانت أبرز المشاركات تلك التي قدمها أعضاء المجمع 
في  طويل  باع  ولهم  كبار،  أساتذة  فهم  الليبي،  اللغوي 
العربية، كما تميزت  اللغة  والدراسات في  التعليم  مجال 
طرابلس  جامعة  من  البحباح  محمد  الدكتور  مشاركة 
ال  رائعة  كانت  األخرى  المشاركات  من  وكثير  بروعتها، 

أستطيع إحصاءها.
المهم أن نجد آذانًا مصغية من المؤسسات الحكومية 
نتائج  بوضع  الشأن  بهذا  المهتمين  واألفراد  واألهلية، 

هذا المؤتمر وتوصياته موضع التنفيذ والمتابعة.
● في رأيكم ما الصعوبات التي تواجه دارسي اللغة 
المرحلة  حتى  وتستمر  األولى  المراحل  في  العربية 

الجامعية؟
دارسي  تواجه  التي  والصعوبات  المشاكل  بخصوص 
ومتعددة،  كثيرة  األولى  المراحل  في  العربية  اللغة 
والتوصيات  النتائج  أبرز  إلى  سأشير  للوقت  واختصارًا 
تسهم  والتي  المؤتمر  هذا  ختام  في  إليها  توصلنا  التي 
ومنها:  والحلول  اإلشكاليات  على  الضوء  تسليط  في 
إنشاء مراكز للغة العربية تابعة للجامعات تمنح شهادات 
اجتياز مستويات في اللغة العربية، ويكون من متطلبات 

لإلعادة والحصول على درجة الماجستير أو 
الجامعات  في  التوظيف  أو  الدكتوراه، 

المستويات  عدد من  على  والحصول 
اللغة اإلنجليزية  منها إسوة بمراكز 
المدرسية  البيئة  تهيئة  الحالية، 
وإمدادها بآليات االتصال والوسائل 
الحديثة، تحديث المناهج الدراسية 
باستمرار لتواكب متطلبات العصر، 
في  مستمرة  عمل  ورش  وإقامة 

التعليمية  المناهج  تدريس  مجال 
تدريس  كيفية  وفي  المدارس  في 

الجهات  مع  بالتعاون  الكريم  القرآن 
برفع  يلزم  قرار  إصدار  بذلك،  المهتمة 

درجة النجاح في مقررات اللغة العربية 
العمل  التعليمية،  المؤسسات  في 

منهج  بين  الصلة  توثيق  على 
التربية  ومنهج  العربية  اللغة 
الجانب  على  التركيز  اإلسالمية، 

اللغة  تعليم  في  التطبيقي 
العربية الفصحى في المدارس 
العناية  والجامعات  والمعاهد 
والخط  باإلمالء  الفائقة 

والتعبير والقراءة، وتخصيصها بحصص خاصة ومدرسين 
المعامل  إنشاء  في  التوسع  مستمرة،  ودورات  متميزين 
العملية  في  واستخدامه  اآللي  الحاسب  ومعامل  اللغوية 
بالمكتبات  التعليمية  المؤسسات  تزويد   ، التعليمية 
واكتساب  االطالع  على  الطالب  وتشجيع  المدرسية 
لمعالجة  التعليمية  المؤسسات  بناء  في  التوسع  الثقافة، 
مشكلة تكدس الطالب في المدارس ليكون عدد الطالب 

مناسبًا لمتطلبات الجودة العالمية.
تأهيلية  تربوية  دورات  إقامة  على  العمل  وكذلك 
وتنشيطية لرفع كفاءة المعلمين على أن تكون بطريقة 
التركيز  التعليمية،  العملية  تعيق  ال  بحيث  مستمرة 
التعليم  من  األولى  المراحل  معلمي  اختيار  جودة  على 
التدريس  طرق  واتباع  كفاءتهم  من  والرفع  األساسي 
والوسائط  التكنولوجيا  على  تقوم  التي  الحديثة 
دور  في  بالفصحى  التحدث  على  الحث  المتعددة، 
التعليم ومكافأة من يلتزم بذلك، اتباع نظام معلم 
وإلى  األول  الصف  األولى من  الصفوف  الصف في 
الثالث بدل نظام الحصص، تعزيز روح المنافسة 
المسابقات  في  إشراكهم  خالل  من  النشء  بين 
الطالب  وتشجيع  والشعرية  واألدبية  اللغوية 
وزيادة  المكتبات  وزيارة  والمطالعة  القراءة  على 
تعريب  على  العمل  األسبوعية،  القراءة  ساعات 
وترجمة العلوم التطبيقية والطبيعية وإعداد 
المعاجم الالزمة لذلك، والتشجيع على 
توفير  العربية،  باللغة  التدريس 
قناة تعليمية تأخذ في حسبانها 
والتعلم  التعليم  مشكلة 
بشكل عام ومشكلة تعليم 
وتعلمها  العربية  اللغة 
أن  على  خاص  بشكل 
أنشطتها  القناة  تربط 
وتخاطب  بالمدارس 
الطالب والمعلم وولي 

واألمسيات  العلمية  والمؤتمرات  النشاطات  وتنقل  األمر 
بين  الحوارات  وتدير  الفكرية  والمسابقات  الشعرية 
وغيرها  الجامعات  في  المحاضرات  وتنقل  المتخصصين 
لها  يختار  وعالمية  محلية  لغوية  شخصيات  وتستضيف 

لجنة من أساتذة اللغة العربية إلدارتها واإلشراف عليها.
من  المبدعين  ومشاركة  حضور  كان  كيف   ●

متخصصي اللغة العربية في هذا الملتقى؟
ازدان  المؤتمر،  والشعراء  األدباء  حضور  بخصوص  ـ 
جمعة  مثل:  الليبية  الساحة  على  الشعراء  بأبرز  المؤتمر 
الفاخري الذي نظم قصيدة رائعة وهو في طريقه إلينا من 
شعبان  الشاعر  المؤتمر  حضر  كما  البيضاء،  إلى  بنغازي 
على  عبداهلل  ود.  الساحلي،  منى  والشاعرة  العبيدي، 

عمران، ود. جاداهلل العمروني، وغيرهم.
اإلمارات  دولة  في  موفقة  مشاركة  لكم  كانت   ●

وتحصلتم على تكريم حدثنا عن تلك المشاركة؟
موفقة،  من  أكثر  دبي  مؤتمر  في  مشاركتنا  كانت  ـ 
في  النحوي  بـ»الخالف  موسوم  ببحث  فيها  شاركت 
الدولي  المؤتمر  في  بالفاء«،  )أما(  جواب  اقتران  وجوب 
السابع للغة العربية بدبي الذي يعقد تحت رعاية محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس 
بجائزة  المذكور  المؤتمر  وتوجنا  دبي،  وحاكم  الوزراء 
كما  العالم(،  مستوى  على  مميزة  أبحاث  عشرة  )أفضل 
أكرمونا بإدراج اسمنا المتواضع )إمحمد فرج علي فرحات( 
الثامنة  دورته  في  للمؤتمر  العليا  العلمية  اللجنة  ضمن 
المؤتمر  وتميز   ، 2019م  أبريل  في  عقدها  المزمع 
السابع الذي توجونا فيه بمشاركة أكثر من ثمانين دولة 
في  بحث  ألفي  من  أكثر  وبمشاركة  عربية،  وغير  عربية 
قدومنا  وعند  مالي،  بمبلغ  أكرمونا  كما  العربية،  اللغة 
)عبداهلل  الوزراء  مجلس  رئيس  سيادة  أتحفنا  ليبيا  إلى 
الثني( بوسام الوفاء، كما قدّم لنا وزير التعليم د. فوزي 
عبدالرحيم بومريز شهادة تقدير، وكذا فعل عميد كلية 

اآلداب بجامعة عمر المختار.
الراغبين  أمام  المجال  تفتح  المختار  جامعة عمر   ●
عن  حدثنا  الماجستير،  درجة  على  الحصول  في 
تواجهكم  التي  الصعوبات  ومدى  العربية  اللغة 

وطموحاتكم؟
بخصوص الدراسات العليا بالقسم، كنا تقدمنا بطلب 
أمام  المجال  لفتح  بالجامعة  العليا  الدراسات  إلدارة 
الدراسات  قسم  مع  )الدكتوراه(  الدقيقة  الدرجة  طلبة 
العليا  الدراسات  لمكتب  وصل  إنه  لنا  وقيل  اإلسالمية، 
بوزارة التعليم، ونحن في انتظار الموافقة لنبادر باإلعالن 

عن فتح باب القبول لدراسة الدكتوراه بحول اهلل تعالى.

»الوسط« تحاور رئيس قسم اللغة العربية بجامعة المختار  تكريم حميدة صقر بمهرجان الجائزة 
الدولية للفنون »باليرمو« بإيطاليا

كرمت الفنانة التشكيلية الليبية حميدة صقر بمهرجان الجائزة الدولية للفنون 
»باليرمو«، عاصمة الثقافة اإليطالية 2018 بمسرح تياترو بيونضو.

والناقد  البروفسور  قبل  الفنانين من  كبيرة من  واختيرت صقر ضمن مجموعة 
إدواردو سيلوس  الفني فيليب دافيريو والبروفسور باولو ليفي، والمخرج والممثل 

البيني.
أو   »SPERANZA« بعنوان  بلوحة  المهرجان  فعاليات  ضمن  صقر  شاركت 
 I CITTADINI« معرض  خالل  األول  بالترتيب  صقر  بها  وفازت  سبق  التى  تأمل 

INCONTRANO L'ARTE« أبريل الماضي بمدينة روما اإليطالية.
وكتبت الفنانة الليبية على صفحتها في »فيسبوك«، 11 أغسطس: »تم وبحمد 
اهلل تكريمي في مهرجان الجائزة الدولية للفنون )باليرمو ( عاصمة الثقافة االيطالية 
2018 بمسرح تياترو بيونضو مع نخبة من الفنانين الذين تم اختيارهم من قبل 
وشخصية  وسياسي  وناقد  وكاتب  ومحاضر  فني  ناقد  دافيريو  فيليب  البروفسور 
ليفي،  باولو  والبروفسور  فلورنسا(،   ( بمدينة  للفن  تلفزيونية 
مقاالت،  كاتب  فني، صحفي،  ناقد  العلمية،  اللجنة  رئيس  هو 
وإدواردو  )ميالنو(،  والمفردة  الموضوعية  للكتابات  مؤلف 
سيلوس البيني، مخرج، ممثل، مؤلف، مخرج مسرحي، ناشر، 
حاليا المستشار الفني للمسرح مانزوني في ميالنو، والساندرو، 
العديد  المشرف على  والفنان  والمحرر  والكاتب  الناقد 

من المجالت الفنية، باليرمو«.
الفنون  بكلية  تدريس  هيئة  عضو  صقر،  حميدة 
فنون  ماجستير  على  متحصلة  طرابلس،  بجامعة 
من  العديد  لها  العليا،  الدراسات  أكاديمية  تشكيلية 
بعنوان  معرض  منها  والدولية،  المحلية  المعارض 
بجامعة  مشترك  ومعرض   ،2004 العام  »نبضات« 
بالعديد  فازت   ،2002 العام  بريطانيا  في  »إكستر« 
 ARTE IN« معرض  جائزة  منها  الجوائز،  من 
على  وتحصلت  المصغرة،  للوحة   »MINIATURA
معرض  في  الذهبية  والميدالية  األول  الترتيب 

»أكسبو بلجيكا« الدولي.

< أثناء تكريم حميدة صقر

بنغازي - ابتسام اغفير

حوار: عبدالرحمن سالمة

القاهرة ــ نهلة العربي

مخرجات مرحلتي التعليم األساسي 
والمتوسط وراء ما نعانيه اليوم
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لم يكن ألحد أن يتخيل أنه في منطقة الوحيشي 
أوالمحيشي كانت توجد سينما )الفردوس( في فترة 

الثمانينات، وهي التي أمدت شباب تلك الحقبة بالكثير 
من العادات واإلطالالت المأخوذة من عالم الموضة وما 
يعرض في األفالم، لهذا يمكن القول أن السينما غيرت 

حياتهم، لكن بعد تأميم دور العرض في بنغازي خبت 
شعلة هذه السينما وغيرها، وتحولت إلى صالة أفراح.
وفي تلك الحقبة، كانت في بنغازي وحدها عشرين 
دارعرض أوما يزيد، ولكن لم يتبق منها إال األماكن، 

وأخرى لم يتبق منها حتى األطالل، حيث أزيلت تمامًا 
وأقيم مكانها مبانٍ أخرى، أو تُركت أرضًا فضاء، 

وعن تلك األماكن وتلك الذكريات يتحدث عدد من 
المهتمين والمختصين، ومنهم فتحي البرقاوي أحد 

أكثر المهتمين بتاريخ بنغازي القديمة.

في  موجودة  كانت  التي  العرض  دور  أهم  هي  ما   ●
بنغازي؟

واألدب  والفن  الثقافة  عاصمة  هي  القدم  منذ  بنغازي 
والشعر، فكان يوجد بها أكثر من عشرين دارعرض، وبدأت 
دور العرض في فترة الخمسينات وكانت عبارة عن ما يعرف 
األفالم  لعرض  كبير  مبنى  يختار  حيث  الشوارع،  بسينما 
الوثائقية عليه، أوأفالم تشارلي شبلن آنذاك وكانت الناس 

تأتي إلى هذه السينما مجانًا.
و في أواخر الخمسينات بدأت دور العرض في االنتشار 
حيث تم افتتاح سينما البركة ولم تكن مصممة كدارعرض، 
وإنما كانت عبارة عن قاعة تابعة لأللعاب األولمبية وكانت 
السينما  الموسيقية، وتخصصت هذه  الحفالت  فيها  تقام 

في عرض األفالم اإلنجليزية.
دار  الريكس، وهي  افتتاح سينما  تم  الفترة  ذات  و في 
جدًا،  منظمة  السينما  هذه  وكانت  اآلن  المجاهد  عرض 
الحجز  ويتم  األمريكية،  لألفالم  عروض  ثالثة  بها  وتوجد 

مقدمًا، و كان يمنع فيها دخول صغار السن.
كما تم أيضًا افتتاح سينما البرنيتشي وهي حاليًا دار 
عرض بنغازي، وكان تصميم هذه السينما مميزًا جدًا حيث 
صممت كدار لألوبرا، و توجد بها ثالثة أدوار للمشاهدة، 
مرتفعة،  وأسعارها  لألجانب،  الدور مخصصة  هذه  وكانت 
وهي  الفندق،  منطقة  في  الهايتي  سينما  إنشاء  فتم 
سينما شعبية وتعرض فيها األفالم التي يتم عرضها في 
النهضة  سينما  هناك  أيضًا  بفترة.  السابقة  العرض  دور 
مكانها في الشارع المقابل للمسرح الشعبي، وهي سينما 
أنشأت  ثم  أحيانًا،  الشتاء  في  وتغطى  مفتوحة  صيفية 
سينما االستقالل في منطقة الفندق، وسينما 9 أغسطس 
مفتوحة،  السينما سينما  وكانت هذه  البلدية،  ميدان  في 
أوتحضر  إما أن تقف  الناس  وال توجد بها كراسي وكانت 
معها شيء تجلس عليه، وكانت تعرض األفالم األمريكية 
فترة  في  أما  الهندية.  األفالم  بعد  وفيما  والمصرية 
البركة  بمنطقة  الوحدة  سينما  بافتتاح  فبدأت  الستينات 
بجانب  النصر  وسينما  الصابري،  بمنطقة  الشرق  وسينما 
الفندق أيضًا، كذلك تم افتتاح سينما ليبيا بمنطقة سيدي 

حسين.
أول سبتمبر  دار عرض  افتتحت  السبعينات  بداية  وفي 
بمنطقة البركة، وتغير اسمها ليصبح فيما بعد دار عرض 
تعرض  وكانت  الشجرة  بميدان  المدينة  وسينما  الهالل، 
الزهراء  سينما  أيضًا  جدًا،  الحديثة  األمريكية  األفالم 
بمنطقة البركة وسينما الحمراء في شارع بيروت، وسينما 
األوطان بمنطقة السلماني. ومع نهاية السبعينيات توقف 
إنشاء دور العرض وبدأت تتالشى قيمتها لدى الناس خاصة 

المؤسسة على شقين هما اإلنتاج للسينما، وتشغيل دور 
من  بداًل  تولت  و  عليها،  ثقياًل  عبًئا  هذا  فأصبح  العرض 
العاملين  بمشاكل  االهتمام  السينمائي،  لإلنتاج  التفرغ 
على  ورفعت  واآلالت  والمباني  األجهزة  وصيانة  بها، 
األصليين  قبل أصحابها  المحاكم من  الشركة قضايا في 
الذين كانوا يحرصون كل الحرص على نجاح هذه الدور، 
االهتمام  بدأ  المؤسسة  أثقلت  التي  المشاكل  هذه  ومع 
بدور العرض يخف إذ أن الدولة لم تخصص ميزانية لها 
دور  تختفي  بدأت  وبالتالي  المشاكل،  هذه  حل  أجل  من 
أصحابها،  من  الرخص  سحب  بعد  بنغازي،  من  العرض 
حيث أصبحت الدولة مسؤولة عن االستيراد كان كل شي 
تستورد بصفة شهرية  وكانت  يتم عن طريق طرابلس، 
بعض األفالم األجنبية، ومن ثم توزعها على باقي المدن 

الليبية بما فيها بنغازي«.
دور  من  جعلت  التي  األسباب  أهم  هي  ما  برأيك   ●

العرض في بنغازي تختفي؟
أوال ظهور الفيديو والتلفزيون، ثانيًا أخذ الوكالة من 
للمؤسسة  وتسليمها  بتأميمها،  يسمى  فيما  أصحابها 
المشاكل،  استيعاب  عن  عجزت  التي  للخيالة  العامة 
يسمى  ما  زحف  أيضًا  الدور،  بتلك  لحقت  التي  واألضرار 
العرض  دور  على  الثورية  واللجان  الشعبية  بالمؤتمرات 
لغرض  أو  مؤتمرات،  لقاعة  تحويلها  سيتم  أنه  بحجة 
يتم  فترة  وبعد  البالد،  تهم  التي  القضايا  مناقشة 
الهايتي  سينما  أن  وأذكر  ما  شخص  لصالح  استغاللها 
المواشي  لوضع  مكان  إلى  تحويلها  تم  الفندق  بمنطقة 

فيها ما يسمى بالزريبة.
فترة  في  الدور  هذه  إحياء  إعادة  حاولتم  هل   ●

توليكم لمهمة إدارة الفرع في بنغازي؟

بعد إنشاء الشركة العامة للخيالة، وظهور التلفزيون.
في  السينما  عمر  في  مرحلة  كل  تميزت  بماذا   ●

المدينة؟
األمريكية  األفالم  بعرض  تميزت  الخمسينات  فترة 
األفالم  إلى عرض  الستينات  فترة  انتقلت  ثم  واإلنجليزية 
المصرية إلى جانب اإليطالية، وبعد ذلك بدأت تدخل إلى 

السينما األفالم المصرية والهندية.
● وكيف كانت تجلب هذه األفالم.. وهل كان للدولة 

سيطرة أورقابة؟
الجانب،  هذا  في  تخصصوا  وكالء  يجلبها  كان  األفالم 
ما  دولة  من  األفالم  جلب  في  متخصص  منهم  فكل 
باالتفاق مع الوكالء في تلك الدول، طبعًا كانت هذه الدور 
تتبع للدولة، لكن برخص خاصة وكان من أشهر أصحاب 

الوكاالت في بنغازي عائلة الزني والجاعوني والطابوني.
● كيف أثرت السينما في معاصريها؟

وعينا  تشكيل  في  خاصة  كثيرًا  السينما  فينا  أثرت 
دور  لها  فكان  الفنية،  ذائقتنا  وتطوير  والفكري  السياسي 
فترة  في  التلفزيون  وجود  عدم  مع  خاصة  ذلك  في  كبير 

معينة وانتشاره بشكل محدود في فترة الحقة.
● برأيك ما هي األسباب التي أدت إلى اندثار السينما 

في بنغازي؟
فبدأ  وانتشاره  التلفزيون  ظهور  هو  األول  السبب 
وهذا  ثانيًا  السينما،  على  عوضًا  إليه  يتجهون  الناس 
 1969 عام  العسكري  االنقالب  قيام  من  فترة  بعد  أهم 
تأميم كل شي، ومنها دور  إلى  تتجه  آنذاك  الدولة  بدأت 
للدولة،  وسلمت  أصحابها  من  الوكالة  وألغيت  العرض 
لمهام  واستالمها  للخيالة  العامة  الشركة  إنشاء  ثم  ومن 
االستيراد والعرض، وبدأت الدولة تحضر األفالم الهابطة 
التي انتشرت في تلك الفترة، مع عدم االهتمام بالصيانة 
الهدم لكل  السينما ضمن حلقات  والدعاية.. يعني كانت 
كانت  الثمانينات  منتصف  حلول  ومع  الدولة،  مقومات 

السينما تالشت في بنغازي.
عصام  التقينا  للخيالة  العامة  المؤسسة  دور  وعن 
في  تولى  والذي  بنغازي،  بجامعة  السينما  أستاذ  طرخان 
فترة سابقة إدارة فرع بنغازي للمؤسسة، فقال: »في العام 
1979 حين صدر قرار الزحف على القطاع الخاص وتجريده 
من إمكانياته، زحف أيضًا على دور العرض في بنغازي، و 
في عام 1981 م إنشئت المؤسسة العامة للخيالة، وعملت 

إنشاء  عند  ألنه  فشلت  لكنها  و  محاوالت  بعدة  قمنا 
وبالتالي  بها،  تعمل  التي  المدة  معها  حددت  المؤسسة 
كل  ضاعت  الشركة  حل  ومع  معينة  صالحية  فترة  لديها 

اآلمال بإعادة افتتاح هذه الدور.
● هل هناك أمل بعودة افتتاح دور عرض في بنغازي 

بعد ثورة 17 فبراير؟
قمنا بمحاولة مع وزارة الثقافة ومكتب بنغازي خاصة، 
عاصمة  لبنغازي  تابعة  السينمائي  لإلنتاج  لجنة  وكونا 
ثقافية، ونحتاج إلى دور لعرض هذه األفالم.. نعم سينما 
الفيل بالقرية السياحية تستقبل مثل هذه العروض لكنها 
لذلك  الدولة  تتبع  عرض  دار  إلى  نحتاج  ونحن  خاصة، 
الثقافة ألجل صيانة دار عرض بنغازي و ما  خاطبنا وزارة 

زلنا ننتظر الرد.
في  مكتبها  في  ممثلة  الثقافة  وزارة  به  تقوم  عما  و 
في  العرض  دور  بعض  افتتاح  وإعادة  من صيانة  بنغازي 
به  قام  مخطط  »هناك  المسالتي:  محمد  يقول  بنغازي 
وترميم  إعادة صيانة  أجل  بنغازي من  الثقافة في  مكتب 
وافتتاح دور العرض الموجودة في بنغازي غير أن استيالء 
أصحابها  ومطالبة  الدور،  هذه  بعض  على  الناس  بعض 
هذا  تنفيذ  في  البدء  من  المكتب  منعت  بها  األصليين 
المخطط ونحن مازلنا نسعى من أجل حصول ذلك وإعادة 
للوزارة  أكبر  خطة  وهناك  بنغازي،  في  العرض  دور  إحياء 

من أجل بناء دور عرض جديدة«.
بعد عملية الكرامة ضد الجماعات اإلرهابية في بنغازي 
اختفت كثير من دور العرض، التي كان يأمل الجميع في 
إعادة ترميمها وبنائها من جديد، وبالمقابل أعيد إنشاء 
ولمعرفة  ببنغازي،  والسينما  للمسرح  العامة  المؤسسة 
تحدث  ببنغازي،  العرض  دور  إحياء  إعادة  في  دورها 
قائاًل:  بالمؤسسة  اإلداري  المدير  األوجلي  ناصر  الفنان 
اإلدارية  اجراءاتها  تنظيم  طور  في  الزالت  »المؤسسة 
بهذه  للقيام  لجان  كونت  وبذلك  عملها،  الئحة  وتنظيم 
نكون  وعندما  العمل،  في  فعليًا  نباشر  ولم  المهام، 
جاهزين سوف نقوم بدعوتك إلجراء حوار كامل عن آلية 

عمل المؤسسة فيما بعد«.
منظمة  خرجت  دورالعرض  وتالشي  الدمار  ووسط 
السينما  إلحياء  رائدة  بفكرة  والثقافة  للفن  تاناروت 
بطريقة ما وهو عرضها لفيلم أسبوعي بمقرها ثم تجري 

حلقة نقاش حوله من قبل منتسبي المنظمة.

دور العرض السينمائي في بنغازي.. مشاهد من »فيلم حزين«
بعضها تحول إلى زريبة مواشي

< بعض من دور العرض في مدينة بنغازي قبل وبعد التغييرات التي طرأت عليها

فترة الخمسينات تميزت بعرض األفالم األمريكية 
واإلنجليزية ثم انتقلت فترة الستينات إلى عرض 

األفالم المصرية إلى جانب اإليطالية



فن 13

حوار: عبدالرحمن سالمة

● ما آخر نشاطاتك الفنية؟
الماضية،  الفترة  في  األعمال  من  عددًا  قدمت 
أغنية  تسجيل  من  انتهيت  كما  عاطفية،  أغانٍ  معظمها 
كلمات  من  وهي  الشمل،  ولم  الوطنية  المصالحة  عن 
وسيتم  طبرق،  مدينة  من  أنويجي  الشاعر  لصديقي 
اعتبرها  األخيرة  واألغنية  قريبًا،  وعرضها  تصويرها 
شمل  لم  في  يسهم  أن  عليه  الذي  الفنان  واجبات  من 
الوطن ونبذ الفتن ومحاربة اإلرهاب والتطرف والعصبية 

والدعوة إلى التسامح.
● وما الصعوبات التي تواجه الفنانين الشباب؟

الصعوبات  من  العديد  نواجه  شباب  كفنانين  نحن 
الغنائي  فالعمل  ألعمالنا،  المالي  الدعم  هو  أهمها  ولعل 
ومرورًا  الكلمة  من  بداية  مكلفًا  أصبح  الفترة  هذه  خالل 
بآالت  تنفيذه »اليف«  إلى  باإلضافة  العمل،  بتلحين هذا 
وعازفين يكون مكلفًا، فضاًل عن توزيعه وتكاليف استديو 

التسجيل.. إلى أن نصل لتصوير األغنية وإخراجها، ونحن 
كل  توفير  عن  نعجز  جيد  عمل  تقديم  أردنا  إذا  الشباب 
الذين  الزمالء  من  العديد  هناك  لذلك  المتطلبات،  هذه 
التشجيع،  لم يطوروا من أنفسهم بسبب الظروف وعدم 
القنوات  أصحاب  قبل  من  معنوي  دعم  إلى  نحتاج  فنحن 
بنا،  والتعريف  أعمالنا  لتقديم  اإلعالم  ووسائل  الفضائية 
نحن  أيضًا  ونجتهد،  نجد  يجعلنا  المعنوي  الدعم  وهذا 
على  مالحظاته  يضع  أن  ويحاول  يقومنا  من  إلى  نفتقد 

ما نقدمه حتى نبدأ بداية قوية ونقف على أرض صلبة.
الليبية  الفنية  النقدية  الحركة  أن  إلى  تلمح  أنت   ●

غائبة؟
تحت  أعمالنا  تضع  نقدية  حركة  هناك  فلو  بالفعل، 
التي  الخطوات  ضمن  من  ستكون  الفنية،  المشرحة 
مقاالت  فيها  توجد  ال  الليبية  والصحف  أدائنا،  من  تطور 
النقد  في  متخصصة  فنية  برامج  يوجد  وال  فنية  نقدية 
الفن وأعتبرها من  الفني، وهذه األمور كلها تضعف من 

المحبطات.
●  ما طموحك الفني؟

أقدم  أن  إلى  أطمح  فأنا  له،  حدود  ال  الفني  طموحي 
أعمااًل فنية جديدة، وأن أزاوج بين العمل الشعبي والعمل 
الطربي بلون ثالث فني، حيث يكون لونًا طربيًا بكلمات 
الطريق  اللون هو  أن يكون هذا  وألحان شعبية، وأسعى 

نحو انتشار األغنية الشعبية الليبية عربيًا.
●  من هم داعموك في مشوارك الفني؟

بها،  أفتخر  التي  والدتي  هي  الدنيا  هذه  في  سندي 
ما  وكل  حياتها  كرست  حياتي،  في  سيدة  أعظم  فهي 
أنا وأخوتي بعد وفاة والدي ونحن صغار،  تملك لتربيتي 
فكانت بمثابة األب أيضًا.. أستمد منها كل قوتي، علمتنا 
بعضنا  على  نحافظ  كيف  وعلمتنا  الوطن  نحب  كيف 
البعض، وعلمتنا معنى العطاء وأال نفكر فقط في أنفسنا، 
قدرتنا  وفق  المساعدة  يستحق  من  نساعد  كيف  علمتنا 
يد  في  األشياء  إلى  ننظر  وأال  الصبر  علمتنا  ذلك،  على 
المعاني  هذه  وربما  السامية  المعاني  كل  علمتنا  غيرنا، 
المقدسة هي التي فجرت اإلبداع بداخلنا.. أمي )فاطمة( 
عماًل  الشعراء  أحد  لي  ينظم  أن  وأتمنى  شيء،  كل  هي 
لها  مدين  فأنا  أحاسيسي،  وبكل  بقلبي  وأغنيه  األم  عن 

نحقق  وأن  عمرها،  في  يطول  أن  اهلل  وأدعو  شيء،  بكل 
لها السعادة.

● ما أمنياتك على المستوى العام؟
وأن  الحبيبة،  ليبيا  على  واألمان  األمن  يعم  أن  أتمنى 
ربوع  المنتشر في  والسالح  الميليشيات  نتخلص من كل 
على  نستيقظ  وأن  لألبد،  اإلرهاب  ينتهي  وأن  ليبيا، 
في  يكون  أن  يجوز  ال  فالسالح  السالح،  من  خاٍل  وطن 
أو  الدولة  سلطة  عن  خارجة  ميليشيات  أو  مدنيين  أيدي 
األزمة  تنتهي  أن  أتمنى  كما  المسلحة،  القوات  تتبع  ال 
وسنكون  ليبية،  بسواعد  الوطن  بناء  في  للبدء  الليبية 
الوطنية ومساندين  الجهود  لكل  داعمين  الفنانين  نحن 
الذين  والتطرف  اإلرهاب  ضد  حربهم  في  ألبطالنا 

يشوهون اإلسالم.
● ماذا تقول للجمهور؟

عند  دائمًا  سأكون  اهلل  بإذن  الكريم  لجمهوري  أقول 
في  وأجتهد  الجيد  العمل  لكم  أقدم  وأن  ظنكم،  حسن 
قيمة  من  يرفع  الذي  واللحن  المناسبة  الكلمات  اختيار 

العمل. 

 أمي هي الداعم األول لي.. وأستمد منها كل قوتي
فنان  القطعاني، هو  فرج  باسط  الشاب  الفنان 
صغره،  منذ  الغناء  أحب  البيضاء،  لمدينة  ينتمي 
بها  تغنى  التي  األعمال  الكثير من  أن حفظ  بعد 
قويًا،  طربيًا  صوتًا  يمتلك  فنان  األخضر،  الجبل  مطربو 
األعمال  من  العديد  وقدم  الشعبي  باللون  اشتهر  أنه  إال 
تغنى  عندما   2011 العام  في  شهرته  وطارت  الفنية، 

مفتاح  الشاعر  كلمات  من  وهي  العالي«،  في  بـ»تعال 
ثم  واسعًا  انتشارًا  العمل  هذا  وجد  حيث  بوعريقيب، 
الليبيين..  الشعراء  من  عدد  مع  الغنائية  أعماله  توالت 
التي  الصعوبات  عن  للحديث  نلتقيه  القطعاني  باسط 
أحالمه وطموحاته  إلى  باإلضافة  الشباب،  الفنانين  تواجه 

. لمستقبلية ا

باسط القطعاني في حواره لـ»الوسط«:

 أسعى لنشر األغنية الشعبية 
الليبية في كل الوطن العربي

أتمنى أن أكون عند حسن ظن 
جمهوري دائماً

11 فيلمـًا عامليًا تضـيء سـماء »الجـونـة السينمائي«
في دورته الثانية سبتمبر المقبل..

العالمية  األفالم  عديد  عرض  األولى  الدورة  شهدت  مثلما 
حول  السينمائية  المهرجانات  أبرز  في  مهمة  بجوائز  الفائزة 
العالم، تأتي الدورة الثانية لمهرجان »الجونة السينمائي« غنية 
التي  المشاهدة،  تستحق  التي  المميزة  األفالم  من  بمجموعة 
سبق أن نالت جوائز متنوعة في الموسم األول من مهرجانات 
و»روتردام«  »صاندانس«  مثل  الكبرى  الدولية  السينما 
صناع  توقيع  وتحمل  فاري«،  و»كارلوفي  و»كان«  و»برلين« 
مدار  على  متميزة  أعمال  إنتاج  في  الفنية  قيمتهم  لهم  أفالم 

السنوات الماضية.
»الجونة  لمهرجان  الثانية  للدورة  األفالم  قائمة  تضم 
وإيطاليا  اليابان  منها  مختلفة  دول  من  إنتاجات  السينمائي« 

وبولندا وأستراليا والدنمارك، وغيرها من الدول.
الدورة  »ستشهد  التميمي:  انتشال  المهرجان،  مدير  وقال 
التي  المميزة،  األفالم  من  مجموعة  عرض  لمهرجاننا  الثانية 
القت النجاح الكبير في أهم المهرجانات السينمائية الدولية«. 
غير  طموحات  لديه  السينمائي  الجونة  »مهرجان  وأضاف: 
لقد  الطموحات.  تلك  لتحقيق  القدرات  أيضًا  ولديه  محدودة 
لرفعها  جاهدين  ونعمل  االفتتاحية  دورتنا  في  الترقب  رفعنا 

لألعلى هذا العام«.
»اختيار  رمسيس:  أمير  للمهرجان،  الفني  المدير  أكد  كما 
أفالم الدورة الثانية للمهرجان يتماشى مع هدفه المتمثل في 
برنامج  عمل  على  حرصًا  وذلك  وأحدثها  األفالم  أفضل  عرض 
المهرجان  ضيوف  من  السينما  صناع  من  كل  باهتمام  جدير 
بتنوع جنسياتهم وكذلك الجمهور المصري المهتم بالسينما«.

السينمائي«  »الجونة  من  الثانية  الدورة  خالل  ويعرض 

في  الجوائز  من  عددًا  حصدت  التي  األفالم  من  مجموعة 
الفيلم  التوالي:  على  وهي  السينمائي«  »كان  مهرجان 
بسعفة  الفائز   )Shoplifters( المتاجر«  »سارقو  الياباني 
وتأليف  إخراج  من  الفيلم  الـ71.  الدروة  في  الذهبية  »كان« 
كيكي،  وكيرين  فرانكي،  ليلي  وبطولة  كوريدا،  هيروكازو 

إكيماستو. وسوزوكي 
 )Cold War( باردة«  »حرب  بولندا  رائعة  عرض  سيتم  كما 
الفائز بجائزة أفضل إخراج من مهرجان »كان السينمائي«، وهو 
باول  إخراج  إنتاج بولندي - بريطاني - فرنسي مشترك، ومن 

.) Ida ( باولكوسكي صاحب إيدا

ومن إيطاليا يتم عرض فيلم »دوجمان« )Dogman(، الذي 
مهرجان  في  ممثل  أفضل  بجائزة  فونتي  مارشيلو  بطله  فاز 
»كان«، كما حصل كلب على جائزة سعفة الكلب غير الرسمية 
ماتيو  إخراج  من  وهو   ، الفيلم  في  دوره  عن  المهرجان  في 

جاروني.
»سعداء  اإليطالي  الفيلم  سيعرض  أيضًا  »كان«  ومن 
جائزة  على  الحاصل   )Happy as Lazzaro( الزارو«  مثل 
وجوه«  »ثالثة  اإليراني  الفيلم  مع  بالمناصفة  سيناريو  أفضل 

.)3Faces(
سافنوا  ستيفانو  اإليطالي  المخرج  رائعة  عرض  سيتم  كما 

جائزة  على  الحاصل   ،)Samouni Road( صاموني«  »درب 
العين الذهبية ألفضل فيلم وثائقي في »كان«.

»كل  القصير  الروائي  األسترالي  الفيلم  عرض  سيتم  أيضًا 
بجائزة  الفائز   ،)All These Creatures( المخلوقات«  هذه 

أفضل فيلم قصير في مهرجان »كان«.
وبعد نجاح وإشادات كبيرة في مهرجان »برلين السينمائي«، 
تعرض الدورة المقبلة من مهرجان »الجونة« الفيلم الكوميدي 
لجنة  جائزة  الفضي  بالدب  الفائز   )Mug( »وجه«  البولندي 
التي  سزوموسكا،  مالغورزاتا  إخراج  ومن  الخاصة،  التحكيم 

شاركت في تأليفه أيضًا.

 )The Heiresses( »الوريثتان«  فيلم  عرض  سيتم  وأيضًا 
إنتاج مشترك بين باراغواي وألمانيا وأوروغواي والبرازيل  وهو 
والنرويج وفرنسا، ومن إخراج مارشيلو مارتنيزي. فازت بطلته آنا 

براون بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان »برلين«.
 )Winter Flies( الشتاء«  »ذباب  المهرجان  وسيعرض 
مهرجان  في  واإلشادات  اإلعجاب  نالت  التي  األفالم  أبرز  أحد 
»كارلوفي فاري« ونال مخرجه أولمو أومريزو جائزة أفضل مخرج 
وسلوفينيا  التشيك  جمهورية  إنتاج  ومن  ذاته،  المهرجان  في 

وبولندا وسلوفاكيا وفرنسا.
على  الحاصل  األعمال  أفضل  من  واحد  عرض  سيتم  أيضًا 
»صاندانس«  لمهرجاني  الماضية  الدورة  في  الجمهور  جائزة 
 )The Guilty( »و»روتردام« وهو الرائعة الدنماركية »المذنب
ويقوم ببطولته جاكوب سيدرغرين، وجيسيكا ديناج ومن إخراج 

جوستاف موللر.
بعد فوزه بجائزة لجنة التحكيم الكبرى ألفضل فيلم وثائقي 
»عن  فيلم  الجونة  سيعرض  »صاندانس«  مهرجان  في  دولي 
اآلباء واألبناء« )Of Fathers and Sons(، وهو إنتاج ألماني- 

سوري مشترك، من إخراج السوري طالل ديركي.
مجموعة  عرض  إلى  السينمائي«  »الجونة  مهرجان  ويسعى 
متنوعة من األفالم السينمائية للجمهور المحب للسينما، وأن 
الفن  خالل  من  المختلفة  الثقافات  بين  للتواصل  جسر  يكون 
للمهرجان هو  األساسي  المنحى  يكون  أن  يحاول  السابع. كما 
اكتشاف كل ما هو جديد، إذ يطمح المهرجان إلى أن يغدو أحد 
العربية، وذلك  المنطقة  السينما في  المحفزة لتطوير  العوامل 

من خالل ذراعها االحترافية »منصة الجونة السينمائية«.
تقام الدورة الثانية لمهرجان »الجونة السينمائي« في مدينة 
الجونة الواقعة على ساحل البحر األحمر في مصر في الفترة بين 

20 حتى 28 سبتمبر 2018.

القاهرة: محمد علوش
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حوار: الصغير الحداد

محمد لوشيش: »الله يا أرض بالدي« كانت بدايتي الحقيقية

المطرب الشاب محمد لوشيش، هو فنان بدأ حياته مبكرًا، 
»الموشحات  بفرقة  وبعدها  المدرسي  بالمسرح  التحق  حيث 
والعمل  التجديد  إلى  يسعى  الجامعة..  مرحلة  في  والمألوف« 
على تقديم أغانٍ جديدة من خالل العمل مع مجموعة من كبار 

الشعراء والملحنين.
● في البداية من هو محمد لوشيش؟

ليبي معتمد من اإلذاعة، وطبيب شاب، متفائل يكره  فنان 
التقييد ويسعى الكتشاف كل ما هو جديد.

● كيف كانت بداياتك؟
ظهور  بداية  أن  وأذكر  الصغر،  منذ  الموسيقي  أحببت 
المدرسي،  المسرح  في  االشتراك  خالل  من  كانت  موهبتي 
الموسيقى  التي ترعى  المهرجانات  حيث شاركت في عدد من 
والمواهب المدرسية، وعندما كبرت التحقت بالمسرح الجامعي 
من خالل فرقة »الموشحات والمألوف« وتتلمذت على يد كبار 
الموسيقيين في ذلك الوقت أمثال األساتذة عمر فيتوري وأحمد 

الزليطني، وكانت من أهم المحطات في حياتي.
● من أول مكتشف لموهبتك الغنائية؟

له دور كبير جدًا  والذي كان  األستاذ عمر فيتوري، 
في صقل موهبتي وتعليمي الموسيقى، وكان وقتها 

المسرح  في  الموسيقي  النشاط  عام  مدير  يشغل 
الجامعي بجامعة بنغازي، ومن هنا تمت انطالقتي 
وبدوره  المذبل  فرج  الكبير  الشاعر  على  وتعرفت 
قدمني لإلذاعة الليبية في العام 2005 بأغنية من 

كلماته وألحان األستاذ سليمان التاورغي.
● كيف كانت أولى خطواتك الفنية؟

أولى خطواتي الفنية الحقيقية كانت في العام 
أرض بالدي« من  يا  »اهلل  أغنية  2011 من خالل 

نوعها  من  فريدة  تجربة  وكانت  وألحاني،  كلماتي 
والكتابة  التلحين  موهبة  اكتشف  مرة  وألول  ألنني 

عندي، وتعاونت وقتها مع الموزع ياسر نجم، وتوالت 
»البنت  بأغنية  نجم  ياسر  الموزع  مع  األعمال  بعدها 

الليبية« التي كانت من أقوى األغاني التي قدمتها في 
ذلك الوقت وحازت على انتشار واسع لم أتوقعه وما 

زال صداها إلى يومنا هذا.
● كيف رأيت نجاح أغنية »عليك مرايف«؟

أنها  إال  قوتها،  رغم  مرايف«  »عليك  أغنية 
لألسف لم تأخذ حقها نظرًا للتقصير في حق 

الدعاية لها وعدم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.
● مع من تعاملت من الملحنين والشعراء؟

تعاملت مع أسماء كبيرة في مجال الشعر واأللحان من أمثال 
الشاعر الكبير فرج المذبل والدكتور جالل يعقوب والشاعر علي 
العبار والملحن الدكتور تامر علواني، وكل هذه األسماء توجد 

مشاريع فنية معهم سترى النور قريبًا.
على  وتحرص  لديك  المفضلون  المطربون  هم  من   ●

سماعهم؟
ليس لدي شخص أو فنان معين أستمع له، فأنا أستمع إلى 
كل ألوان الفنون وكل أنواع الموسيقى، وأغلب المطربين سواء 
كانوا أجانب أو عربًا، ألن الموسيقى الجميلة ال يمكن أن تغلق 

أذنك عند سماعها.
● ما رأيك فيما يحدث حاليًا على الساحة الفنية والغنائية؟

بالنسبة للساحة الفنية حاليًا ضعيفة جدًا بالمقارنة بسنوات 
ماضية، وال توجد أصوات ليبية قوية أيضًا إال القليل جدًا، وكل 
معاهد  وإنشاء  الجانب  بهذا  الدولة  اهتمام  لعدم  يرجع  هذا 
موسيقية ذات مواصفات ومعايير تضمن ظهور جيل جديد من 
الموسيقيين والفنانين لهم وزنهم علي الساحة، وكل ما نراه 
اآلن عبارة عن اجتهادات فردية بعضها يصيب وبعضها يخيب.

● كيف تصف عالقتك بالوسط الفني؟
ليس لدي عالقات كثيرة داخل الوسط وأغلبها معارف على 
مستوى العمل فقط، ومعظم أصدقائي من خارج الوسط، ولكن 
وليس  بهم عالقات طيبة  تربطني  فنانين  وجود  يمنع  ال  هذا 

لدي أي عداوات مع أحد وإن وجدت ال أعيرها أي اهتمام.
من  أما  فقط  الغناء  عند  طموحاتك  تقف  هل   ●

الممكن أن تفكر في التمثيل؟
ال أفكر في أي شيء غير الموسيقى والغناء، وحتى لو 
قمت بالتمثيل يومًا ما، سيكون من خالل تصوير فيديو 

كليب، ألنني ال أجد نفسي إال في الموسيقى.
● هل تشعر بالرضى عما حققته حتى اآلن؟

لألسف ال، فطموحي وتطلعاتي الفنية ليس لها حواجز، 
إنسان ميت وغير موجود  اإلنسان من غير طموح هو  ألن 
أستطع  فلم  إرادتي  عن  خارجة  لظروف  نظرًا  ولكن  ضمنيًا، 
الوصول إلى %10 مما أتطلع إليه، لعدة أسباب، من ضمنها 
وضع البلد وأيضًا عدم وجود شركة إنتاج حقيقية ترعى أعمالي 
شخصي  اجتهاد  هو  اآلن  لي  تراه  ما  فكل  والدعائية،  الفنية 

وتعاون مع بعض الموسيقيين.
●  وما الجديد لديك الفترة المقبلة؟

متوقف حاليًا، حتى أجد شركة إنتاج خاصة لي، أو سأعمل على 
إنتاج كل أعمالي المقبلة.

يؤكد أن أحالمه كبيرة

مسيرتي معطلة لظروف خارجة عن 
إرادتي

<   مشهد من الفيلم الياباني »سارقو المتاجر«<   انتشال التميمي

»واجب« الفلسطيني يفتتح
»املهرجان الدولي لفيلم الهواة« 

الدولي  »المهرجان  من   33 الدورة  فعاليات  انطلقت 
وشهد  تونس.  شرق  قليبية  في  األحد،  الهواة«  لفيلم 
الفلسطينية  للمخرجة  فيلم »واجب«  االفتتاح عرض  حفل 
آن ماري جاسر، والتي لم يتسن لها الحضور لينوبها في 
الفلسطيني  والمخرج  الممثل  فيلمها  بطل  الفيلم  تقديم 

محمد بكري.
ويتضمن برنامج المهرجان الذي يختتم السبت، عروضًا 

لألفالم وحلقات نقاش وورش عمل محورها السينما.
لتشمل  أقسام   4 إلى  المهرجان  مسابقات  وتنقسم 
بأفالم  الخاصة  الوطنية  والمسابقة  الدولية  المسابقة 
المدارس  وأفالم  الهواة  للسينمائيين  التونسية  الجامعة 
السيناريو  مسابقة  عن  فضاًل  المستقلة،  واألفالم 

الفوتوغرافية. للصور  ومسابقة 
 72 مقابل  فيلمًا   12 الوطنية  المسابقة  في  يشارك 
ومصر  )لبنان  دول  من  الدولية  المسابقة  في  فيلمًا 
والمغرب والعراق وفلسطين وسورية وكوت ديفوار وإيران 
والصين وروسيا وغانا وفرنسا وإيطاليا والواليات المتحدة 

األميركية(.
وسيحصل الفيلم الفائز بالمسابقة الدولية على جائزة 
»الصقر الذهبي«، كما ستكون هناك جائزة خاصة بلجنة 
لألفالم  الوطنية  المسابقة  ضمن  جوائز  وثالث  التحكيم، 
فوتوغرافية،  صورة  ألفضل  جائزة  إلى  إضافة  القصيرة، 

الدولية  المسابقة  تحكيم  لجنة  تضم  سيناريو.  وألفضل 
وكلود  وناكي سي سلوفانيا  الحفيان  وأحمد  خليل  أميمة 
تحكيم  لجنة  أما  كابوتشيو،  ويوجينيو  إبراهيموف 
الوطنية فتضم في عضويتها سهير بن عمارة  المسابقة 
وبشرى  الحقيقي  وسفيان  الكيالني  وسعد  زموري  وربيع 

ايجورك.
وكرمت السينما الفلسطينية من خالل عرض فيلمين 
للمخرج  للعرض«  صالح  غير  »غزة..  هما  فلسطينيين 
دارين  للمخرجين  و»الببغاء«  أبوعسكر،  عبدالسالم 
ثقافات  سينما  تكريم  تم  كما  الرشيد،  وأمجد  سالم 
إخراج  من  فاسو«  بوركينا  »انتفاضة  بفيلم  المقاومة 

لي. يارا  البرازيلية 
للسينما  محب   1500 من  أكثر  المهرجان  ويستقطب 
وطلبة  السينما  هواة  من  شاب  مخرج   300 ونحو 
تونس  من  السينمائي  المجال  في  المختصة  المعاهد 
وتبادل  السينمائي  إنتاجهم  آخر  لعرض  العالم  ودول 

المهرجان. جوائز  على  والتنافس  الخبرات 
بقليبية،  الهواة«  لفيلم  الدولي  »المهرجان 
التونسية  الجامعة  تنظمها  سينمائية  تظاهرة  هو 
المهرجان  ويُقام   ،1964 سنة  منذ  الهواة  للسينمائيين 
بدعم من وزارة الشؤون الثقافية التونسية وبالتعاون مع 
بلدية  مع  وباالشتراك  والصورة  للسينما  الوطني  المركز 
وتمكين  الهواة  بسينما  التعريف  إلى  ويهدف  قليبية، 
ومناقشته  الفيلم  عرض  تجربة  خوض  من  الشباب 
في  المشاركة  الجنسيات  مختلف  مع  الثقافي  والتبادل 

استقبلت فعالياته قليبية التونسية

القاهرة: الوسط

<    شعار المهرجان<    بوستر فيلم »واجب«



في
املرمى

مصراتة تتألق 

في التايكوندو

أعلن العب األهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة 
القدم السابق، نادر كارة، تفرغه الكامل لمدرسة 

الناشئين التي أنشأها خالل السنوات األخيرة وأصبحت 
من أبرز المدارس في طرابلس، وأكد كارة أن العمل 

في األندية والمنتخبات أصبح صعبا لوجود بعض 
المعايير األخرى البعيدة عن كرة القدم.

يخوض فريق االتحاد »العميد« معسكرا استعداديا لمدة أسبوعين ◆
في تونس هو األول للفريق قبل انطالق الموسم الجديد تمهيدا 

للمشاركة األفريقية، وفي أول ظهور للمدرب الجديد الجزائري عبد 
الحق بن شيخة، وسط استدعاء جميع الالعبين للمعسكر الذي 

سيشهد ضم اثنين من فئة مواليد 99 وهما مالك العبيد والحارس 
عبدالمهيمن الحراري.

◆

المفتوحة  الرياضية بمدينة مصراتة بطولة مصراتة  األلعاب  بقاعة  اختتمت 
جميع  من  ناديا   27 مثلوا  رياضيا   150 من  أكثر  بمشاركة  لـ»التايكوندو« 
12 حكما محليا وحكم من تونس وحكم  فيها  بالتحكيم  البالد، وقام  أنحاء 
البطولة شهدت تسجيل نتائج جيدة ومشاركة ناجحة  النسائي.  العنصر  من 
بالرغم من أنها لم تكن تحت إشراف االتحاد العام الليبي، بل تحت اللجنة 
له نشاط واضح  أصبح  الذي  العام  لالتحاد  الموازي  الجسم  التسييرية، وهو 

في النهوض باللعبة.
صــوان،  علي  مصراتة،  الرياضة  مجلس  رئيس  الختامي  الحفل  حضر 
ألعاب  بطل  يونس  علي  يونس  الدولي  والالعب  للبطولة  الرسمي  والراعي 
 ، »التايكوندو«  لعبة  في  الرياضية  الشخصيات  بجانب عديد  السابق،  القوى 

وكذلك من حكام ورؤساء أندية والجماهير.
وجاء  للفروسية،  مصراتة  نادي  األول  والمركز  البطولة  لقب  على  حصل 
ثانيا نادي زناتة بطرابلس، وحل ثالثا نادي االتحاد العسكري، وشهد الحفل 
وكذلك  قــرواش،  إبراهيم  الراحل  الوطني  المدرب  أسرة  تكريم  الختامي 
حمزة  لـ»التايكوندو«  التحاد  السابق  والرئيس  بالقاسم،  عزالدين  الراحل 

العابد.
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انضم اإلنجليزي الدولي إليوت إمبريتون، 
ومواطنته الدولية لوسي برونز، إلى 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في 
القائمة النهائية للمرشحين لجائزة االتحاد 
األوروبي )يويفا( لجائزة أفضل هدف في 
الموسم، وجرى ترشيح رونالدو من خالل هدف 
سجله لفريقه السابق »ريال مدريد« اإلسباني 
في شباك فريقه الحالي »يوفنتوس« اإليطالي 
في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الموسم 
الماضي، بينما ُاختيرت برونز عبر هدفها 
لفريق »ليون« في شباك »مانشستر سيتي« 
وترشح إمبريتون من خالل هدف سجله لبالده 
في شباك المنتخب التركي في مباراة بدور 
المجموعات من البطولة األوروبية للشباب )تحت 
19 عاماً(. ويتنافس الثالثة ضمن قائمة مختصرة 
تضم 11 هدفاً مرشحاً لجائزة »األفضل« في 
أوروبا خالل آخر 12 شهرًا، ومن بين المرشحين 
أيضاً كريستيان إريكسن العب »توتنهام« 
اإلنجليزي وذلك بهدفه للمنتخب الدنماركي 
في شباك نظيره األيرلندي في الملحق الفاصل 
المؤهل لمونديال 2018 في روسيا. info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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إيقاف  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  قرر 
كالوشا  الزامبي  سابقا،  أفريقي  العب  أفضل 
االتحاد  أجراه  تحقيق  بعد  عامين،  لمدة  بواليا، 
القطري  بالمسؤول  عالقته  بشأن  الــدولــي 
التحقيق  وانتهى  همام،  بن  محمد  الموقوف 
بقيمة  قانونية  غير  تلقى دفعات  بواليا  أن  إلى 
8 آالف دوالر من بن همام في 2009 و2011 
في  وهــدايــا،  شخصية  مصروفات  أجــل  مــن 
انتهاك لميثاق أخالق االتحاد الدولي، في حين 
وتعهد  جريمة  أي  يرتكب  لم  أنه  بواليا  أكد 
في  مستبعدا  ساحته،  بتبرئة  لديه  قوة  بكل 
لسمعة  يسيء  بشيء  يقوم  أن  ذاتــه  الوقت 
بينما  شهرته،  في  تسببت  التي  الرائعة  اللعبة 
بالعقوبة  الفيفا  في  ــالق  األخ لجنة  تمسكت 
بكرة  المرتبطة  األنشطة  جميع  الحظر  ليشمل 
على  أخرى  أنشطة  وأي  ورياضيا  إداريا  القدم 

المستويين الوطني والدولي.
لالتحاد  السابق  الرئيس  بواليا،  ويحمل 
التنفيذية  اللجنة  عضوية  القدم،  لكرة  الزامبي 
في االتحاد األفريقي لكرة القدم )كاف(، ويخضع 
لتحقيقات منذ فبراير 2017 لبحث ما جمعه من 
العقوبة  لتشمل  همام،  ببن  عالقته  عبر  منافع 
أفضل  ليتعرض  دوالر،  و600  ألف   100 غرامة 
العب أفريقي سابق لإليقاف، ففي العام 1988، 
أفريقيا،  في  العب  كأفضل  بواليا  كاف  اختار 
المنتخب  تدريب  ليتولى  مسيرته  ليواصل 
الوطني لزامبيا، كما أنه صاحب أشهر قصة نجاة 
في التاريخ عندما غاب عن طائرة منتخب بالده 
ويظل  بالكامل  جيله  أبناء  ليرحل  سقطت  التي 

هو قائدا ورمزا لكرة القدم في بالده.
تنته  لم  السمراء  القارة  فضائح  أن  المثير 
عند هذا الحد، بل امتدت في الوقت نفسه إلى 
بنفسه، حيث يسعى  الكاف  أخرى فجرها  قضية 
تحقيق  كشف  أن  بعد  بنفسه،  نفسه  لتطهير 
سري استغرق عامين عن كرة القدم في أفريقيا، 
وتحديدا في غانا، عن فضيحة فساد مالي طالت 
أفارقة،  ومسؤولين  الحكام  من   100 من  أكثر 
تلقوا رشاوى مالية للتالعب في مباريات محلية 
أجرى  حيث  بالفيديو،  الوقائع  ووثقت  ودولية، 
اسم  نفسه  على  يطلق  متخف،  غاني  صحفي 
أناس، التحقيق ونجح في تصوير أكثر من مئة 
يقبلون  وهم  القدم  كرة  في  أفريقي  مسؤول 
النقود من صحفيين متخفين من أجل التالعب 
دولية  ومباريات  بغانا،  محلية  مباريات  في 
واضح  انتهاك  في  أخرى،  أفريقية  فرقا  تخص 
لقواعد الرياضة، ليثير اإلعالن عن قضية الفساد 

الضخمة اهتماما كبيرا في غانا وخارجها، خاصة 
أنها أثرت في اللعبة الشعبية األولى في القارة، 
إلى هزيمة فرق ومنتخبات على يد  أدت  وربما 

حكام ومسؤولين فاسدين.
باالتحاد  االنضباط  لجنة  عقدت  جانبها  من 
قــرارات  التخاذ  اجتماعا  القدم  لكرة  األفريقي 
في  ذكرهم  تم  الذين  الحكام  حــاالت  بشأن 
اتخاذ  وتم  فساد،  قضايا  في  اإلعــالم  وسائل 
وهــم:  غانا  حكام  مــن  عــدد  بإيقاف  ــرارات  قـ
حكم  الريــا  وديفيد  حكم،  ريجينالد  الثبريدج 
حكم،  سيسيل  وفليشر  الحياة(،  )مدى  مساعد 
إيريك حكم  وناتانيير  داوود حكم،  وأودراوجــو 
وتيريزا  مساعد،  حكم  مالك  وساليفو  مساعد، 
جوزيف  ولنجتون  مساعدة،  حكمة  أكونجيام 

محاضر فني )10 سنوات(.
إلى  السمراء  القارة  في  الفساد  وقائع  وترجع 
عيسى  الكاميروني  السابق  الكاف  رئيس  عهد 
األخيرة  االنتخابات  في  عــزل  والــذي  حياتو، 
أحمد،  أحمد  الحالي  الرئيس  أمــام  بالخسارة 
بعد الكشف عن سلسلة فساد كان على رأسها 
ليلحق بالسويسري جوزيف بالتر، بعد قرار لجنة 
من  كل  بإيقاف  الفيفا  داخــل  واألخــالق  القيم 
بالتر، وميشيل بالتيني رئيس االتحاد األوروبي 
العام  السكرتير  فالكه  وجيروم  القدم،  لكرة 
بالفساد  تتعلق  اتهامات  بسبب  للفيفا،  السابق 
الكاميروني  بطش  ليبيا  تخش  ولــم  المالي، 
في  العربية  الــدول  أولى  وكانت  حياتو  عيسي 
الشمال األفريقي إعالنا لموقفها الحاسم بدعم 
العاصمة  انتخابات  في  أحمد  أحمد  غريمه 
أحمد  أحمد  بها  والفائز  أبابا،  أديس  اإلثيوبية 
لحياتو  و20  صوتا،   34 بواقع  مدغشقر  من 
ينهي بها مسيرته التي امتدت إلى حكم القارة 

السمراء على مدار سبع دورات متتالية.
االنقسام اإلعالمي ضرب جميع الدول العربية 
وتونس  مصر  رأسها  وعلى  السمراء،  القارة  في 
رؤســاء  يظهر  لم  والتي  والمغرب،  والجزائر 
اتحاداتها الكروية إلعالن الموقف بوضوح سواء 
مواقف  سجل  الــذي  حياتو  ضد  أو  مع  كان  إن 
الفترة  في  حــدة  على  ــة  دول كل  ضد  مضادة 
مقر  لنقل  وخطط  بل  أراد  مصر  ففي  األخيرة، 
على  ردا  مصر،  أسسته  ــذي  وال العريق  الكاف 
تقرير جهاز حماية المنافسة ومنع االحتكار الذي 
أصدر بناء عليه النائب العام المصري المستشار 
هشام صادق قرارا بإحالة كل من عيسى حياتو، 
إلى  العمراني،  هشام  لالتحاد  العام  واألمين 
جهاز  من  طلب  على  بناء  االقتصادية  المحكمة 
الماضي،  يناير  في  المصري،  المنافسة  حماية 
لمخالفتهما  ضدهما  الجنائية  الدعوى  بتحريك 
وتستند  المصري،  المنافسة  حماية  قــانــون 

القانون،  الكاف  مخالفة  إلى  الجنائية  الدعوى 
لشركة »الجاردير  البطوالت  بث  منح حق  عندما 
سبورتس« دون تمكين الشركات األخرى الراغبة 
في الحصول على هذا الحق فرصة المنافسة عبر 

مزايدة علنية، ورغم الصدام المعلن والواضح مع 
حياتو لم يخرج رئيس اتحاد الكرة المصري هاني 
أبوريدة ليعلن أين ذهب صوت مصر مع أم ضد 
حياتو، كذلك األمر في تونس والجزائر والمغرب، 
األسد  مع  جدا  متوترة  مواقف  تجمعهم  الذين 

الكاميروني العجوز.
أن  بعد  واضحا  فكان  ليبيا  في  الموقف  أما 
بالوقوف  اإلعــالن  فكان  كثيرا  حياتو  مع  عانت 
العربية  ــدول  ال باقي  تشجيع  ثم  ومن  ضــده، 
األقل  على  الموقف  نفس  اتخاذ  على  وغيرها 

في التصويت داخل الصناديق دون إعالن 
حيث تسببت تصرفات حياتو في إفساد 

الكرة داخل ليبيا وهو ما تشهد عليه 
جميع دول القارة، فلم يكن الماضي 

أثره  الممتد  فرمانه  حياتو  أصدر  عندما  ببعيد 
من  ليبيا  وأندية  منتخبات  بحرمان  اآلن  حتى 
اللعب على أرضها ووسط جماهيرها، على الرغم 
من أن ظروف ليبيا مشابهة بكثير لدول أفريقية 
من  كثير  فــي  الــحــروب  ــالت  وي تعاني  كانت 
الليبية  الفرق  فأصبحت  والبطوالت،  المناسبات 
مبارياتها  وتلعب  الخارجية  المعسكرات  تقيم 
السفر  معاناة  ذلــك  في  وتتكبد  الــخــارج  في 
إلى  مكان  من  والتنقل  واإلقامة  والمصاريف 
آخر، لذا جاء الرد القوي والمعلن مبكرا بدعم 
أحمد  أحمد  االنتخابات  في  منافسه 
لتنجح ليبيا في الرهان، بعد أن انقلب 
االتحاد  داخــل  الساحر  على  السحر 
األفريقي، ونجح تنسيق رئيس االتحاد 

على  لالنقالب  إنفانتينو،  جياني  »فيفا«  الدولي 
حياتو وإبعاده عن منصبه الدائم داخل كاف من 
29 عاما متتالية، وعقب إعالن فوز أحمد أحمد، 
الذى يتولى رئاسة اتحاد بالده منذ 2003، نال 
األفريقية  االتحادات  رؤساء  ورفع  حادا،  تصفيقا 
بعالمات  ولوحوا  الهواء،  في  أيديهم  قبضات 
النصر بعد نجاحهم في إقصاء حياتو، علما بأن 
التصويت كانت تميل لصالح  الكفة قبل عملية 

حياتو، الشخصية واسعة النفوذ قاريا ودوليا.
االنتخاب  قبل  األخيرة  الساعات  وشهدت 
تحركات قوية داخل االتحاد األفريقي بمشاركة 
االتحاد  رئاسة  على  االنتخابات  إجراء  قبل  ليبية 
إلبعاد  أحــمــد،  وأحــمــد  حياتو  عيسى  بين 
منذ  فيه  استمر  والذي  منصبه  من  الكاميروني 
العام 1988 وحتى األيام األخيرة، كما قام أحمد 
في  حفل  بإقامة  مدغشقر،  اتحاد  رئيس  أحمد، 
نجلته،  ميالد  بعيد  احتفاله  هامش  على  منزله 
اتحاد أفريقي ممن لهم حق  حضره 28 رئيس 
أحمد  وحصل  الكاف،  عمومية  في  التصويت 
أحمد على دعم 28 اتحادا في هذه الحفلة، لم 
بسبب  الوقت  ذلك  في  ليبيا  بينهم  من  يكن 
السابق  الرئيس  طاردت  التي  المشاكل  بعض 
لالتحاد الليبي أنور الطشاني، وحظيت كواليس 
قبل  األخيرة  الـ48 ساعة  الكاف خالل  كونغرس 
االنتخابات بتسريب معلومات ومستندات تدين 
األفريقي،  االتحاد  داخل  أالعيبه  وتكشف  حياتو 
الفترة  في  الشخصية  أزماته  ــراز  إب عن  فضال 
على  ينقلب  الجميع  جعل  الذي  األمر  الماضية، 

حياتو واتفقوا على إقصائه من منصبه.

الكاف يطهر نفسه من فساد »حياتو«
وقائع مثبتة بالصوت والصورة حول تلقي حكام من غانا رشاوى وأمواال للتالعب في مباريات محلية ودولية

للنجـم  جديـد  مـن  القـدرات  عـادت 
برشـلونة  مـع  ميسـى  ليونيـل  األرجنتينـي 
فـي  بـالده  فتـرة عجـاف مـع منتخـب  بعـد 
الالعـب  لقـب  وحقـق  روسـيا  مونديـال 
برشـلونة  تاريـخ  فـى  تتويجـا  األكثـر 
اإلسـبانى برصيـد 33 لقبا، وذلـك بحصده 
لقـب كأس السـوبر اإلسـبانى مـع البارسـا 
بعـد فـوزه علـى أشـبيلية بهدفيـن مقابـل 
هـدف، وأصبـح ميسـى أكثـر العـب تحقيقـا 
برصيـد  برشـلونة  تاريـخ  فـى  للبطـوالت 
33 لقبـا متخطيـا إندريـاس إنييسـتا، قائـد 
لقبـا.  32 الــ  صاحـب  السـابق،  البلوغرانـا 
نهايـة  البارسـا  عـن  إنييسـتا  ورحـل 
برشـلونة  ليصبـح  المنقضـي،  الموسـم 
مـرات  عـدد  فـى  القياسـى  الرقـم  صاحـب 
 13 السـوبر،  بطولـة كأس  علـى  الحصـول 
مـرة، متفوقـا بفـارق 3 ألقـاب علـى غريمه 
حصـل  بينمـا  مدريـد،  ريـال  التقليـدى 
مـرة  السـوبر  كأس  بطولـة  علـى  أشـبيلية 
برشـلونة  وخـاض   ،2007 العـام  واحـدة 
األخيـرة  للنسـخة  بطـال  باعتبـاره  المبـاراة 
الـدوري اإلسـباني »الليغـا«،  مـن مسـابقة 
كونـه  اللقـاء  فـى  أشـبيلية  شـارك  بينمـا 
بطولـة  مـن  األخيـرة  للنسـخة  وصيفـا 
الـكأس التـى تـوج بلقبهـا برشـلونة أيضا.

الكثيريـن  نظـر  فـي  ميسـي  ويظـل 
القـدم  كـرة  لعبـة  أنجبتـه  العـب  أفضـل 
أفـرزت  والتـي  الخارقـة  مسـتوياته  بفضـل 
حيـث  القياسـية،  األرقـام  مـن  العديـد 

هدفـا   91 تسـجيله   2012 العـام  شـهد 
لناديـه ولبـالده، ليكسـر رقـم األسـطورة 
قـد  كان  الـذي  مولـر  جيـرد  األلمانيـة 
تقويميـة  سـنة  فـي  هدفـا   85 سـجل 
واحـدة قبـل 40 عامـا، هـذا الرقـم من 
المرجـح أن يسـتمر لفتـرة أطـول، إن 
بكسـره  بنفسـه  ميسـي  ينجـح  لـم 
بفضـل قدراتـه التهديفيـة الخارقـة.
ميسـي  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
عـرش  علـى  يجلسـان  ورونالـدو 
الفـوز  ناحيـة  مـن  األفضـل 
عالـم  فـي  فرديـة  جائـزة  بأهـم 
الكـرة  جائـزة  وهـي  القـدم  كـرة 
الذهبيـة بــ5 كـرات لـكل منهمـا، 

فريـد  رقـم  لديـه  ميسـي  لكـن 
وهو نيلـه الجائـزة لـ4 مـرات علـى التوالي 
رقـم  ليكسـر  و2012،   2009 عامـي  بيـن 
حصـل  قـد  كان  الـذي  بالتينـي  ميشـيل 
على 3 كـرات علـى التوالي، وخالل موسـم 
2012/2011 وضع ميسـي معاييـر جديدة 
فيـه  قياسـي سـجل  بموسـم  القـدم  لكـرة 
وهـو  المسـابقات،  جميـع  فـي  هدفـا   73
حققهـا  التـي  اإلنجـازات  أفضـل  أحـد  يعـد 
أظهـر  حيـث  الموسـم،  هـذا  فـي  ميسـي 
األداء  علـى  قدرتـه  األرجنتينـي  المايسـترو 
ومـن  المسـابقات،  جميـع  فـي  والتسـجيل 
الـدوري  فـي  هدفـا   50 أهدافـه  بيـن 
أبطـال  دوري  فـي  هدفـا  و14  األسـباني 

آنـذاك. أوروبـا 

قدرات »ميسي« تعود إليه في السوبر 

القاهرة - الوسط

ليبيا كانت أول من كشفت 
الكاميروني العجوز وساندت 
الرئيس الحالي أحمد أحمد

● بواليا● حياتو

● ميسي

● الجعفري

بصفـوف  المحتـرف  صـالح،  محمـد  المصـري  النجـم  انتهـاك  تسـبب 
»ليفربـول« اإلنجليـزي، أحـد قوانيـن السـير فـي إخضاعـه للتحقيـق مـن 
قبـل الشـرطة البريطانيـة بموافقـة مـن ناديـه بعـد نشـر فيديـو مصـور 

لـه وهـو يقـود سـيارته.
صـالح  سـيارة  حـول  بااللتفـاف  »ليفربـول«  جماهيـر  بعـض  وقامـت 
هـام  »ويسـت  أمـام  »الريـدز«  مبـاراة  عقـب  لـه  فيديـو  لتصويـر 
الـدوري  ببطولـة  الفريقيـن  مباريـات  افتتـاح  فـي  األحـد،  يونايتـد«، 
»ليفربـول«  بفـوز  انتهـت  التـي  »البريميرليـغ«،  الممتـاز  اإلنجليـزي 

نظيفـة. برباعيـة 
هاتفـه  فـي  بتركيـز  ينظـر  وهـو  الفيديـو  خـالل  صـالح  وظهـر 
المحمـول أثنـاء قيادتـه السـيارة، إذ كانـت تأمـل الجماهيـر التصويـر 
معـه أو الحصـول علـى توقيـع، لكـن تركيـزه فـي الهاتـف لـم يجعلـه 

اإلسـبانية. »آس«  جريـدة  نشـرته  لمـا  وفقـا  لهـم،  ينتبـه 
وقـاد صـالح سـيارته لعـدة أمتـار أثنـاء اسـتخدامه الهاتـف وسـط 
مطـاردة مـن الجماهيـر لسـيارته.. وقـال ناطـق باسـم »ليفربـول« فـي 
تصريحـات تلفزيونيـة: »تحدثنـا مع صـالح، وسـوف نتعامل مـع أي أمور 
تحـدث بسـبب الفيديـو داخليـا، ولـن يقـوم النـادي أو الالعـب بـأي تعليـق 

الشـأن«. بهـذا  آخر 
تألقـه  بعـد  ليفربـول  نجـم  علـى  الضـوء  اإلنجليزيـة  الصحـف  وسـلطت 
وتسـجيله هدفـا فـى مبـاراة فريقـه أمـام وسـت هـام يونايتـد فـى المباراة 
التـى أقيمت علـى ملعـب أنفيلـد ضمـن فعاليـات الجولـة األولى مـن بطولة 
الـدوري اإلنجليزي الممتاز وسـجل صـالح الهـدف األول كما قـدم أداء مميزا 
اللقـاء، وأجمعـت  وحرمـه حـارس وسـت هـام مـن تسـجيل هـدف ثـان فـى 

الصحـف أنـه قـادر علـى مواصلـة التألـق مـع الريـدز فـى الموسـم الجديـد.
كمـا أشـادت الصحـف بنجـاح صـالح فـي تفـادي لعنـة بدايـة الموسـم التى 
أن  إلـى  وأشـارت  واحـد  موسـم  فـى  التألـق  أصحـاب  الالعبيـن  علـى  تطلـق 
الفرعـون دخـل مبكـرا فـى صـراع المنافسـة علـى حصـد لقب هـداف الـدوري 
فـى شـباك وسـت هـام  الـذى سـجله  الهـدف  بعـد  الموسـم  اإلنجليـزي هـذا 
بعـد أن نجـح فـى إزالـة الضغـوط عـن زمالئـه بتسـجيل الهـدف األول ليمنـح 
لنـادي  الهجومـي  الثالثـي  ليعطـي  اللعـب  مجريـات  علـى  السـيطرة  ليفربـول 

األداء. أريحيـة فـي  ليفربـول محمـد صـالح وسـاديو مانـى وفيرمينـو 

»صالح« يبدأ الموسم بتحقيق شرطي

● صالح

● كارة

● رونالدو



االتحاد  احتفل  التوالي  على  الخامسة  للسنة 
لتأسيس   78 بالذكرى  الرياضي  العسكري 
العسكري  االتحاد  نــادي  بمقر  الليبي  الجيش 
رياضي  مهرجان  إقامة  عبر  المطار،  بطريق 
مميز اشتمل على عديد العروض الرياضية من 
سباقات العدو والقفز الحر بالمظالت ومباريات 
كرة القدم والمالكمة، وقد استهل الحفل، الذي 
الذكر  من  بآيات  النادي،  بمقر  اإلثنين  أقيم 
الحكيم والنشيد الوطني، ألقى بعدهما العميد 
جمال منصور رئيس االتحاد العسكري الرياضي 
الثقافي كلمة لهذه المناسبة أكد خاللها أهمية 
الخامسة  وللمرة  السنوية،  الذكرى  هذه  إحياء 
على التوالي التي يقام فيها هذا االحتفال بهذه 

الذكرى الخالدة.
الجوية  الرياضات  رياضيو  بــدأ  ذلــك  بعد 
بالهبوط بالمظالت بعد أن قفزوا من الطائرة 
قدمت  التي  »شينوك«  طــراز  من  العمودية 
وبعد  الحفل،  مكان  فــوق  رائعا  جويا  عرضا 
مباراة في  العدو وتخللته  ذلك وصل متسابقو 
فريق  وجمعت  أشــواط،  ثالثة  من  القدم  كرة 
الرياضي  االتحاد  وقدامى  ليبيا  قدامى  نجوم 
العسكري وفريق اإلعالميين الرياضيين، ومباراة 

استعراضية بين مالكمي االتحاد العسكري.
وقد حصل المتسابق أنور الدكام على جائزة 
الترتيب األول، وحل في المركزالثاني المتسابق 

آدم الشيباني.
القدامى  الرياضيين  بتكريم  الحفل  واختتم 

ماديا ومعنويا، حيث تم تكريم عشرة شخصيات 
العسكري،  القدامى من االتحاد  الرياضيين  من 
نوري  الــراحــل  والعقيد  الصيد  مصباح  وهــم 
إلياس ومحمد العبيدي والمصارع عياد الضاوي 
والدراج عبدالسالم الرياني والمالكم عبدالرحيم 
عبدالسالم  والرياضي  محمد  وأبوبكر  الوداوي 
عمار وفريق قدامى الرياضيين ووسائل اإلعالم.

● مباراة لألهلي طرابلس في الدوري الليبي أمام االتحاد

● مباراة في الكرة الطائرة الليبية

● جانب من االحتفال

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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تواصلت أزمة التأشيرة المغربية إلى كرة القدم، 
البطولة  انطالق  بداية  في  المشهد  وأربكت 
فريق  وصول  أمام  حائال  وقفت  عندما  العربية، 
الوداد  لمواجهة  »الزعيم«  طرابلس  األهلي 
الـ32،  دور  ذهاب  في  المغربي  البيضاوي 
قرار  وال  المباراة  مراقب  جهود  تفلح  لم  حيث 
األهلي  مباراة  إقامة  قرر  الذي  العربي  االتحاد 
األحد،  المغربي،  البيضاوي  والوداد  طرابلس 
في كسر الموقف المتشدد بقيادة رئيس نادي 
من  التنصل  أراد  الذي  الناصري،  سعيد  الوداد 
المباراة،  موعد  حدد  الذي  العربي  االتحاد  قرار 
ووصلت إلى درجة أنه قرر الذهاب إلى الملعب 
ومراقب  التحكيم  طاقم  من  وطلب  السبت، 
إلعالن  بالده  في  للملعب  الحضور  المباراة 
نفس  في  يحضر  لم  إذا  األهلي  فريق  انسحاب 
توقيت المباراة، ألن االتحاد العربي حدد موعدا 
مسبقا لها السبت 11 أغسطس الجاري، بعد أن 
الموعد األول  الجمعة  المغرب  إلى  حضر األهلي 
قول  حد  على  ساعة   24 التأجيل  ليتم  للمباراة 

رئيس النادي المغربي.
تأجيل  في  بحقه  األهلي  تمسك  المقابل  في 
العربي  االتحاد  أعلن  كما  ساعة   48 المباراة 
مسؤولو  وذكر  األخير،  قراره  في  القدم  لكرة 
األهلي في ردهم على طلب رئيس نادي الوداد 
باألعراف المتبعة في مثل هذه الحاالت بوصول 
الفريق المنافس قبل المباراة بـ48 ساعة فاصلة 
الساعات  في  متأخرا  كان  الذي  وصوله  بين 

األولى من صباح السبت وموعد المباراة.
المفاوضات والمناقشات استمرت أكثر من 7 
ساعات بين الوفدين ومراقب المباراة الذي أكد 
أنه لن يذهب إلى الملعب إال بحضور الفريقين 
إلى  ليضطر  بموقفه  طرف  كل  لتمسك  نظرا 
إبالغ مسؤولي االتحاد العربي بما يحدث، فكان 
المباراة  وإحالة  مسمى  غير  ألجل  التأجيل  قرار 
أو  المباراة  بإعادة  التي ستقرر  االنضباط  للجنة 
المغربي،  الوداد  أو  طرابلس  لألهلي  احتسابها 
في  واللوائح  القوانين  في  المراقبين  وحسب 
مثل هذه الحاالت فإن القرار سيكون في صالح 
الفريق الضيف إذا قدم جميع المستندات الدالة 
على عرقلة حضوره في الزمان والمكان المحدد 
واإلقامة  للتدريب  ملعب  وتوفير  المباراة  إلجراء 
الجهة  من  المحدد  الموعد  من  ساعة   24 قبل 

الراعية.
حيث  سليمة،  كانت  األهلي  نادي  إجراءات 
الخاصة  اإلدارية  واإلجراءات  المستندات  أرسلت 
يوليو، وكانت   31 يوم  المغربية من  بالتأشيرة 
وصحيحة  واضحة  األهلي  وإجراءات  مراسالت 
يوم  رحلة  وحجزت  والقوانين،  للوائح  وطبقا 
قبل  أي  أغسطس  7 من شهر  الموافق  الثالثاء 
لها يوم  والتي كان مقررا  أيام،  بثالثة  المباراة 

تفاجأت  ولكن  أغسطس،   10 الموافق  الجمعة 
في  المغربية  التأشيرات  وصول  بعدم  البعثة 
الكرة  باتحاد  االتصاالت  رغم  السفر  يوم  نفس 
وصول  تأخر  ولكن  العربي  واالتحاد  المغربي 
بعد  الطيران،  في  الحجوزات  ألغى  التأشيرة 
وهي  أخرى  أزمة  حدثت  التأشيرة  مشكلة  حل 

من  الرحالت  كل  فكانت  الطيران  حجوزات 
األربعاء  أيام  محجوزة  المغرب  إلى  تونس 
والخميس حتى اضطر االتحاد العربي تخصيص 
األخير  الجمعة وحدد  رحلة خاصة وكانت مساء 
بملعب  التاسعة  الساعة  األحد  لتقام  المباراة 

محمد الخامس.

إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي رفضت 
طرابلس  األهلي  أمام  الذهاب  مباراة  إقامة 
لكرة  العربي  االتحاد  قرار  بعد  األحد،  »الزعيم«، 
القدم كموعد بديل عن يوم الجمعة الذي كان 
لبطولة  الـ32  دور  ذهاب  في  للفريقين،  مقررا 
المشاكل  بعض  وتسببت  العرب،  أبطال  دوري 

على  »الزعيم«  بعثة  حصول  عدم  من  اإلدارية 
في  الطيران  رحلة  وغياب  المغربية،  التأشيرة 
االتحاد  دفع  الذي  األمر  الفريق،  وصول  تأخير 
العربي للتدخل الخميس إلنقاذ الموقف الشائك، 
قبل  هذا  يأتي  بديال،  موعدا  األحد  وإعالن 
بإعالن  جديدة  أزمة  الوداد  مسؤولو  يفجر  أن 

لصعوبة  السبت  المباراة  خوض  في  رغبتهم 
اللعب األحد بسبب انشغال الفريق في تحضيرات 
محلية  منافسات  يضم  الذي  الجديد  الموسم 
سعيد  الوداد  نادي  رئيس  وأعلن  وأفريقية، 
وينتظر  للملعب  سيذهب  فريقه  أن  الناصري 
أن  المباراة  مراقب  أكد  بينما  السبت  األهلي 

غياب التوافق بين الفريقين صنع أزمة.
التأشيرة  مع  كثيرا  الليبية  الرياضة  عانت 
من  وحرمت  الماضية،  األشهر  خالل  المغربية 
قبل المنتخب الوطني للرقبي من المشاركة في 
بالمملكة  انطلقت  للعبة والتي  العربية  البطولة 
المغربية في أكتوبر العام 2016 بسبب مشاكل 
للمغرب،  الدخول  تأشيرة  على  الحصول  في 
للبطولة  جيدا  استعد  الوطني  المنتخب  وكان 
التي شهدت مشاركة منتخبات المغرب وتونس 
والجزائر ولبنان واإلمارات، وذلك بإقامة معسكر 
تمكن  عدم  أن  إال  شحات،  بمدينة  تحضيري 
دون  حال  التأشيرة  على  الحصول  من  الفريق 

مشاركة المنتخب الوطني في البطولة.
وفي نوفمبر 2017 كشف األمين العام للجنة 
طلب  عن  الزنكولي،  خالد  الليبية  األولمبية 
بالمشاركات  قائمة  الدولية  األولمبية  اللجنة 
بهدف  المغرب،  في  الليبية  للرياضة  المقبلة 
والضغط  المغربية،  األولمبية  اللجنة  مخاطبة 
عليها لمنح التأشيرة المغربية للوفود الرياضية 
أكثر من  منع  خلفية  على  التحرك  وجاء  الليبية، 
المغرب  ليبيا من دخول  عشرين منتخبا وفريقا 
بل  تحديدا،  الماضية  الثالث  السنوات  خالل 
البطوالت  أن  رغم  البالد،  دخول  من  ومنعهم 
عربية وأفريقية، ومن تنظيم االتحادات القارية، 
األمر الذي أهدر على األندية والمنتخبات الليبية 

المختلفة أمواال طائلة.
خاص  تصريح  في  وقتها،  الزنكولي  وأكد 
ستواصل  األولمبية  أن  »الوسط«،  جريدة  إلى 
تفعيل الموضوع بشكل مستمر، قائال: »لن نقف 
موقف المتفرج أمام ما يحدث للفرق والمنتخبات 
الليبية«، وفي سياق متصل أعلنت الهيئة العامة 
أن  الوطني  الوفاق  بحكومة  والرياضة  للشباب 
بموافقة  المغرب  إلى  سيسافر  رياضيا  وفدا 
بعد  الموضوع،  لبحث  الليبية  الخارجية  وزارة 
األولمبية  اللجنة  مساندة  أصداء  تواصلت  أن 
التأشيرة  أزمة  ضد  الليبي  للموقف  الدولية 
تحتضن  أن  قبل  وقتها  التحرك  وجاء  المغربية، 
المغرب أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لالتحاد 
األفريقي لكرة القدم )كاف(، وذلك على هامش 
األفريقية  األمم  كأس  نهائيات  البالد  احتضان 
فيها  شاركت  والتي  )شان(،  المحليين  لالعبين 
ليبيا أيضا، وشهد االجتماع انتخاب أعضاء جدد 
القرارات  من  العديد  واتخاذ  التنفيذي،  للمكتب 
الدولة  بشأن  الموقف  حسم  أبرزها  المهمة، 
األمم  كأس  من  المقبلة  النسخة  ستنظم  التي 
تفتيش  لجنة  تكليف  بعد   ،2019 في  األفريقية 

جديدة ألمانية لوضع تقرير عن الكاميرون.

»التأشيرة« تعكر صفو الرياضة »الليبية - املغربية«
األزمة تبحث عن حلول جذرية مع فريق األهلي طرابلس في بداية انطالق البطولة العربية 

رئيس الوداد البيضاوي المغربي »الناصري« يصعد األزمة بسبب مشاركات فريقه المحلية واألفريقية 

»الزعيم« تمسك بحقه في تأجيل المباراة 48 ساعة كما أعلن االتحاد العربي في قراره األخير

احتفال االتحاد العسكري بالمظالت

الناشئين  لفئة  الليبي  الوطني  المنتخب  يشارك 
في  الطائرة  للكرة  العربية  البطولة  منافسات  في 
في  بتونس  ستقام  التي  عشرة،  الثانية  نسختها 
من  األول  وحتى  الجاري  أغسطس   22 من  الفترة 
باب  أغلق  العربي  االتحاد  وكان  المقبل،  سبتمبر 
سابق،  وقت  في  العربية  البطولة  في  المشاركة 
حيث تأكدت مشاركة منتخبات 11 دولة عربية هي 
واليمن  واإلمارات  وليبيا  المستضيف  البلد  تونس 
وفلسطين  وعمان  والعراق  والجزائر  والبحرين 

وقطر والكويت.
مجموعتين،  إلى  الفرق  توزيع  يتم  أن  والمنتظر 
نصف  الدور  إلى  مجموعة  كل  وثاني  أول  ويتأهل 
الماضية  نسختها  في  البطولة  أقيمت  النهائي، 
بها  وتوج   2011 العام  يوليو  في مصر خالل شهر 
وجاء  تونس،  منتخب  ثانيا  وحل  البحرين،  منتخب 

ثالثا منتخب مصر فيما حل منتخب الجزائر رابعا.

طرابلس  للناشئين  الوطني  المنتخب  ويغادر 
معسكر  فــي  لــلــدخــول  المقبل  الخميس  يــوم 

استعدادي بتونس قبل انطالق البطولة.
بطال  السويحلي  فريق  توج  نفسه  الوقت  في 
فوزه  بعد  عاما   19 تحت  الليبية  الطائرة  للكرة 
العالمة  رد مسجال  أشواط دون  بثالثة  النصر  على 
الترتيب  فــي  النصر  ــاء  وج نــقــاط،  ـــ6  ب الكاملة 
واحــدة،  بنقطة  المروج  وثالثا  بنقطتين،  الثاني 
ببنغازي  الــضــراط  سليمان  مجمع  احتضن  كما 
بين  الفئة  لنفس  الليبية  الطائرة  كأس  نهائي 
بطل  والسويحلي  األولى  المجموعة  بطل  المروج 
توزيع  حفل  المباراة  وشهدت  الثانية،  المجموعة 
في  الفائزة  الفرق  على  والميداليات  الــكــؤوس 
الفردية  الجوائز  وأيضا  والكأس،  الدوري  بطولتي 
ومرسل  ومعد  ضارب  وأفضل  شامل  العب  ألفضل 

وأفضل ليبرو.

طائرة الشباب تستعد لـ »عربية تونس«

طرابلس–الصديق قواس

سباق ماراثوني شهده عديد األندية الليبية 
للظفر بالعبين سوبر  الماليين  تمتلك  التي 
المال  ينقصها  التي  األخـــرى  الــفــرق  مــن 
األندية  من  المتميزين  على  لالستحواذ 
دون  أو  بعلم  إفراغها  يتم  التى  الصغيرة، 
مجالس  تقع  ال  حتى  الكتمان  تحت  علم 
مع  مــواجــهــة  فــي  ــة  ــدي األن ــذه  ه إدارات 
الرقابية  الجهة  وهي  العمومية  الجمعيات 
خالل  وذلك  األندية  إدارات  مجالس  لعمل 
حاليا  الــدائــرة  الصيفية  االنتقاالت  فترة 

والمعروفة باسم الـ»ميركاتو«.
في  جدا  كبيرة  كانت  المالية  ــراءت  اإلغ
األندية  إدارات  تستطيع  ال  األحيان  بعض 
فترة  انتهاء  بسبب  الوقوف ضدها  الصغيرة 
العقود المبرمة مع الالعبين وبالتالي الالعب 
له الحرية في التنقل إلى ناد آخر بعقد مالي 
مثل  دفع  األصلي  ناديه  يستطيع  ال  كبير 
يرجع  األمر  وهذا  عليه،  لإلبقاء  المبلغ  هذا 
إدارة احترافية تحافظ على  إلى عدم وجود 
حقوق النادي من خالل إلزام الالعب بعقود 
لمدد متفاوتة ما بين سنتين وثالث سنوات 

وليس لموسم واحد وبالتالي يراوغ الالعب 
عقود  عن  البحث  في  مصلحته  تهمه  الذي 
أفضل وال تهمه مصلحة النادي الذي ترعرع 

فيه منذ الصغر.
الالعب  تمنع  قيود  وجــود  ــدم  ع أمــام 
األندية  أصبحت  آخر،  ناد  إلى  االنتقال  من 
إفراغها  وتم  أمرها  من  حيرة  في  الصغيرة 
من الالعبين المتميزين فيها، وسوف تعاني 
عن  للبحث  المقبل  الموسم  في  جديد  من 
العبين  أو  السنية  الفئات  من  جدد  العبين 
المطلوبة  اإلضافة  يقدموا  لن  مستهلكين 
والد  يــروي  كما  بالضبط  األنــديــة،  لهذه 
الذي  »الوسط«،  جريدة  إلى  الالعبين  أحد 
مع  عقدا  أبــرم  ابنه  أن  اسمه،  ذكر  رفض 
أحد األندية بنصف مليون دينار ليبي، وقال: 
ال  شهريا  راتبا  يمنحه  كان  السابق  »ناديه 
ليبي شهريا، وهذا مثال  500 دينار  يتجاوز 
التي ظهرت  المالية  اإلغــراءات  على  بسيط 
لكن  مواسم،  أربعة  نحو  منذ  السطح  على 
وصلت  خالية  أرقاما  سمعنا  الموسم  هذا 
بعض  في  ليبي  دينار  مليوني  من  ألكثر 

محترفين  وليسوا  محليين  لالعبين  األحيان 
دوري  عنه  يقال  ما  أقل  دوري  في  أجانب 
األجانب،  المدربين  عقود  عن  فضال  هواة، 

التي تدفع بمئات اآلالف من الدوالرت«.
األزمة الحقيقية أن األندية الكبيرة تطلب 
قبل بداية كل موسم الدعم المالي من قبل 
مصاريفها  من  جزء  لتغطية  الليبية  الدولة 
أوعــدم  الجديدة  المسابقة  تنطلق  حتى 
لها  المادي  الدعم  تقديم  يتم  حتى  اللعب 
تم  حيث  الماضي،  الموسم  في  حدث  كما 

أكثر من مرة بسبب  الدوري  انطالق  تأجيل 
الذي  ــر  األم لألندية،  الدعم  ــود  وج عــدم 
الموسم  انطالق  قبل  المشهد  بتكرار  ينذر 
االتحاد  حدده  الذي   ،-2019  2018 الجديد 
الليبي لكرة القدم في منتصف شهر سبتمبر 

المقبل.
نرى  هــل  مــطــروحــة..  األســئــلــة  لتبقى 
الموسم؟  هذا  الليبية  القدم  لكرة  انتعاشة 
ونستمتع بدوري محترف يعود بالفائدة على 
تنتظره  الجميع  الوطنية؟  ومنتخباتنا  فرقنا 
استحقاقات دولية في بطولة األندية العربية 
األبطال  ورابطة  األفريقية  األمم  وتصفيات 
سيشارك  التي  األفريقي،  االتحاد  وكــأس 
ليبية  فرق  أربعة  المقبل  الموسم  في  فيها 
أمال في تحقيق ولو جزءا بسيطا والتأهل في 
أحد هذه االستحقاقات أم أن النتائج ستكون 
السياسات  تواضع  بسبب  موسم  كل  مثل 
البنى  وضعف  اللوائح  وضعف  األندية  بين 
التحتية وعدم وجود اإلدارات المحترفة.. كل 
هذه العوامل ستسهم في التراجع أكثر رغم 

ما يدفع في دوري الماليين.

»ميركاتو« الماليين يكشف صراع األندية الكبرى
مليونا دينار سعرا متداوال 

بين الالعبين المحليين 
في الدوري الليبي لموسم 

2019–2018

يعود فريق المدينة، أحد أعرق الفرق الليبية إلى التدريب بملعب 
طرابلس تحت قيادة المدرب الوطني جمال خميس،

خميس  جمال  الوطني  المدرب  مع  المدينة  إدارة  وتعاقدت 
القدم لمدة موسم واحد خلفا للمدرب  الفريق األول لكرة  لقيادة 

التونسي منير إشبيل.
الموسم،  هذا  الجديدة  تعاقداته  عن  يفصح  لم  المدينة  فريق 
المجموعة  في  الثاني  الترتيب  في  الماضي  الموسم  في  حل  حيث 

الرابعة خلف نادي األهلي طرابلس.

لفريق  مدربا  يعد  لم  أنه  عطية  رضا  أعلن  نفسه  الوقت  في 
القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  فرق  أحد  المصراتي،  االتحاد 

بعد تجربة قضاها الموسم الماضي مع الفريق.
بعض  إن  »الوسط«  إلى جريدة  في تصريح خاص  وقال عطية 
الفريق  ترك  وإنه  مؤخرا،  وقعت  النظر  وجهات  في  االختالفات 
النادي،  مع  الطيبة  العالقة  استمرار  على  حرصه  مؤكدا  بقناعة، 
موضحا أنه في فترة راحة وتركيز اآلن قبل التعاقد مع فريق آخر 

في الموسم الجديد.

»خميس« في المدينة.. 
و»عطية« يعتذر 
للمصراتي

المنتخب يواصل التجهيز لجنوب أفريقيا
الوطني  للمنتخب  اإلداري  المدير  ــد  أك
الخمسي،  عادل  القدم،  لكرة  األول  الليبي 
في  مباراة  ثاني  لخوض  جاهز  المنتخب  أن 
للكاميرون،  المؤهلة  أفريقيا  أمم  تصفيات 
سبتمبر  مــن  السابع  فــي  ستكون  الــتــي 
الليبي  المنتخب  يستعد  حيث  المقبل، 
ومعسكرات  جــديــد  تجمع  فــي  لــلــدخــول 

أفريقيا  جنوب  إلى  التحول  قبل  خارجية 
من  الثانية  الجولة  في  فريقها  للقاء 
ستقام  والتي  األفريقية  التصفيات 
سبتمبر  من   11 وحتى   3 بين  ما 
بينما  أفريقيا،  جنوب  في  المقبل 
بين  والرابعة  الثالثة  الجولة  تقام 
المنتخب الوطني والمنتخب النيجيري 

والثانية  نيجيريا  في  األول ستكون 
البلد  تحدد  أن  على  ليبيا  لصالح 
في  اللعب  حظر  بسبب  المضيف 
وحتى   8 بين  الفترة  خالل  البالد 

16 أكتوبر المقبل.
دائرة  في  دخل  الليبي  المنتخب 
تردد  ما  بعد  مؤخرا  الشائعات 

اختيار  فــي  اإلداري  الطاقم  تــدخــل  عــن 
عــادل  ــمــدرب  ال على  وفرضها  الالعبين 
للعديد  األخير  تعرض  عن  فضال  عمروش 
ســواء  النتائج  ســوء  بسبب  ــاالت  اإلقـ مــن 
اإلستوائية،  أوغينيا  بوروندي  أو  كينيا  في 
أفريقيا  بالد  في  التجارب  تواضع  عن  فضال 
من  زاد  الذي  األمر  كرويا،  المتقدمة  غير 
بإسناد  المتوسط«  »فرسان  على  المخاوف 
وقد  ينجح  قد  مغمور  لمدرب  المهمة 
بين  األكــبــر  الــجــدل  وتلخص  يفشل، 
الجماهير في الغضب من عدم استقدام 
مدرب أجنبي يليق باسم وسمعة الكرة 
المدرب  أوتــرك  الليبي،  والمنتخب 
في  يسير  عمرالمريمي  المحلي 
بنجاح  بدأها  التي  خطواته 
في  الوطني  الفريق  مع 
بطولة األمم األفريقية 
لالعبين  ــرة  ــيـ األخـ
وحصوله  المحليين 
الرابع  المركز  على 

في المغرب. ● الخمسي
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مـاذا يقدّم إلى الليبيين؟

مــن يموّله ويقوده؟

متـى يغيّر خطابه؟

أيــن مؤسساته في الداخل؟

لماذا يضعف في الداخل ويقوى في الخارج؟

اإلعالم الليبيكيـف يمكن تحريره من سطوة واقع الحرب واالنفالت؟

  
غزال الودان الليبي..

كائن جميل مهدد باإلنقراض
حيوان  الغزال،  مثل  مثله  ليبيا،  في  يعرف  كما  الودان  غزال  أو  الوعل 
صيادوا  تجني  نتيجة  االنقراض،  ربما  و  الحاد  بالتناقص  مهدّد  جميل 
ظل  في  وقوانينه،  الصيد  معايير  أدنى  دون  الكائنات،  من  النوع  هذا 
الليبية  الجمعية  ووفق  والرقابيّة،  األمنية  وأجهزتها  الدولة  غياب 
الليبية  األراضــي  »يقطن  ــودان  ال غــزال  فإن  البرية،  الحياة  لحماية 
العالم،  في  النادرة  البرية  الحيوانات  ابرز  من  هو  و  السنين  آالف  منذ 
ببعض  أحيانا  ويظهر  سبها  من  بالقرب  الوعرة  الجبال  في  يعيش  و 
الليبية  والحدود  تازربو  من  بالقرب  المنبسطة  واألراضــي  الصحاري 
 ، كبيرة  بأعداد  تتكاثر  ال  التي  الحيوانات  من  الودان  وغزال  التشادية، 
' بعد عام أو عامين وفترة تكاثرها  ' الوحيد  الودان تلد صغيرها  فأنثي 
 3 بفصل الشتاء ، ويعتمد صغير الودان في غذائه علي حليب أمه حتي 
وان  نفسه  علي  االعتماد  الصغير  الودان  بعدها يستطيع   ، تقريبا  اشهر 
الجبال  ، للودان قدرة كبيرة علي تسلق  يقتتات االعشاب وأوراق الشجر 

الصعبة«. الجبلية  والممرات  الوعرة  الملساء  الصخرية 

أقوالهم

فكرة الحرية التي نتنفسها اليوم هي 
فكرة الحرية من دون روابط ومن دون 

ضوابط

بابا الفاتيكان
فرانسيس األول

أعمل منذ عام، وأسمع الشباب وأرى 
منهم نفاد صبر من الحاضر واألمل

في المستقبل

المبعوث األممي إلى ليبيا
غسّان سالمة

ال سالم وال استقرار في المنطقة دون 
التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع 

الفلسطيني - اإلسرائيلي يستند إلى حل 
الدولتين

العاهل األردني
الملك عبداهلل بن حسين

 كل شيء

عيد بال أقنعة

عناًقا  العيد  عــنــاق  ليكن  إذن، 
ــبــدء خطى  ب ــً  ــذانـ ــلــوطــن، وايـ ل

املصالحة مع النفس ومع اآلخرين

الطارئة  الموسمية  التقوى   ( الكريم  رمضان  شهر  قناع  كثيرون  نزع  شهرين،  قبل 
العابرة(، وفي تفاصيلها التركيز على أداء العبادة وفق مقتضياتها، وهرعوا على الفور 
السالم  تفاصيلها  وفي   ،) والمصالحة  الفجائي  التسامح   ( الفطر  عيد  قناع  ارتداء  إلى 
بالمظهر،  االهتمام  على  الحرص  مع  أحيانًا،  الرأس  وأعلى  والجباه  الخدين،  وتقبيل 
في  إليها  يضاف  طيب«  وإنت  سنة  المكرّرة»كل  التقليدية  التهنئة  جملة  وتداول 
القناع،  ذلك  ينزعون  للعيد،  الثالث  اليوم  نهاية  ومع  سامحنا«،   « آلي  بشكل  الغالب 
التفاصيل  وفي  األضحى،  عيد  مناسبة  في  بعدها  نفسها  الوجوه  على  ضبطه  ليعاد 
الحرص الشديد على شراء األضحية مهما ارتفع ثمنها، ومهما قيل أنها سُنّة، وعلى 
من اقتدر، مهما كانت شكاوى غير القادرين، ثم الهرولة ألداء صالة العيد والتكبير، 
قبل ذبح األضحية والعمل فيها تقطيعًا، وربما تجلت شطارة الكثيرين في هذا العمل، 
أن  يلبث  ما  ثم   ! العام(  و)التقطيع طوال  )القرمة(  التعامل مع  إلى خبرتنا في  بالنظر 
يسقط ذاك القناع مع نهاية اليوم الرابع للعيد، ليعود إلجميع إلى حقيقته، و لتظهر 

الوجوه كما هي على طبيعتها.
ويحقّ لي وغيري التساؤل: هذه الروح التي نحسّها تفرد جناحيها في سمائنا فور 
أن يعلن العيد عن صباحه األول فتحيل فجأة القلوب إلى مساحة مفتوحة للبياض.. 
هذا الفيض من مشاعر الود والتسابق نحو التسامح والمعانقة، إن كان ينبع من القلب 
والعقل، ما الذي يمنع كّل هذا أن يستمرّ ويسود ؟ ما الذي يعيق الودَّ والمحبّة بين 
الناس..؟ أليس البشر هم البشر؟ أليست البالد هي البالد، أليس اهلل هو اهلل في كل 
عيد وكل زمان، أليست خشيته هي مسعى الناس، ورضا اهلل هو منيتهم ؟ إذن، ليكن 
عناق العيد عناًقا للوطن، وإيذانًا ببدء خطى المصالحة مع النفس ومع اآلخرين، والعمل 
من أجل أن يتحقق الوئام والسالم بين كافة شركاء الوطن، والتأسيس لمستقبل بال 
أوالدنا  فيه  ينعم  عيد  الحقيقي،  العيد  بال كراهية، والعنف، وال دماء، هذا هو  أحقاد، 
ويسير على نهجه أحفادنا ، الذين يحاصرهم الرعب ويالحقهم هاجس القلق والخوف 
من مستقبل كأنّه ينأى ويغوص في الضباب والعتمة، ما نطلبه من اهلل عشية العيد، 
هو أن تحضر الحكمة وينتصر العقل، لتتعافى ليبيا ويفوز الوطن، ويشرع الجميع في 
بناء ليبيا الجديدة، ليبيا كل الليبيين، ليبيا الدولة المدنية الديمقراطية، دولة الحرية 

والسلم والعدالة واحترام حقوق االنسان.

شمال  في  نابل  مدينة  شاطئ  على  حويج  أسامة  محمد  يتقدم 
لتحقيق  بالعزيمة  ومتسلحا  القمامة  أكياس  عشرات  حامال  تونس 
لتنظيف  الصيف  عز  في  مشيا  كيلومتر  ثالثمئة  باجتياز  هدفه 

ثالثين شاطئا تونسيا.
وقد انطلق هذا الشاب المتخصص في الهندسة الصحية 
تستمر  رحلة  في  وغيتار  ظهر  حقيبة  مع  يوليو  مطلع 
إلى  الشواطئ  ورواد  السلطات  لتوعية  ترمي  شهرين 

أهمية عدم تحويل البحر إلى مكب للنفايات.
"أؤمن  برس  فرانس  لوكالة  حويج  ويوضح 
خارجا  التحرك  واخــتــرت  المواطنية  بحس 
في  التلوث  مشكلة  إلــى  الناس  وتوعية 

شواطئنا".
سياسي  استغالل  أي  محمد  ويرفض 
للخطوة قائال "ال نرحب بأي حزب تحت راية 
300+ كيلومتر+ )...( هذه مبادرة حرة مدفوعة 

بحس المواطنية وستبقى دائما كذلك".

 بوروندي تطوي صفحة 
األكياس البالستيكية

اعتادت ملكة البوب مادونا تحقيق النجاحات متخطية كل حواجز الجنس والدين، وال تزال 
وهي تعانق عيدها الستين، الخميس، تمضي في نهجها االستفزازي مع الحفاظ على صورتها 
كامرأة ناضجة خالية من العقد. وتعطي مادونا لعبارة »المرأة الستينية« معنى مختلًفا، فهي 
تواعد باستمرار رجااًل ال تتعدى سنوات عمرهم نصف عمرها، وال تزال تتمتع بقوام يثير حسد 

شابات كثيرات وال تتوانى عن تقديم عروض مفعمة باإليحاءات الجنسية على المسرح.
ومع أن مادونا ليست المرأة الوحيدة التي تواصل مسيرتها الفنية رغم السنوات الطويلة، 

لكنها من النساء النادرات اللواتي ال يزلن يجسدن نموذجًا للشباب الدائم. ولم تنقطع مغنية 
»اليك إيه فيرجين« التي دخلت عالم الموسيقى بالتزامن 

مع انطالق قناة »إم تي في« الموسيقية، عن إصدار 
المجموعات الموسيقية ألكثر من أربع سنوات 

منذ بداياتها في 1983.
وفي آخر إصداراتها »ريبيل هارت« 

)2015(، لخصت مادونا حالتها عبر عنوان 
أغنية »بيتش أيم مادونا« التي قدمتها 

مع نيكي ميناج، إحدى نجمات البوب 
الكثيرات اللواتي أثرت فيهن. وقالت مادونا 

خالل تسلمها جائزة مجلة »بيلبورد« األميركية في 
2016 إن المجتمع ينتظر من النساء أن يكنّ »جميالت 

وظريفات ومثيرات« لكن ال يريدهن أن يعبرن عن آرائهن 
أو أن يطلقن العنان على المأل لمخيلتهن 

الجنسية.
وأضافت: »عليكن أال تشخن ألن 

الشيخوخة أمر سيئ، إذ ستواجهن انتقادات 
وسيتوقف بث أغنياتكن على اإلذاعات«، 

في إشارة على األرجح إلى إذاعة »بي 
بي سي 1« التي رفضت بث إحدى 

أحدث أغنياتها بحجة السعي 
الستقطاب جمهور شاب.

وشاركت مادونا، 
المعروفة بآرائها 

السياسية الحادة، يناير 
2017 في مسيرة النساء 
التي شهدتها العاصمة 

األميركية واشنطن غداة 
تنصيب الرئيس دونالد 

ترامب في البيت األبيض، 
ودعت أمام مئات آالف النساء 
المشاِركات في المسيرة إلى 

مقاومة »الطغيان«.

اتّخذت السلطات في بوروندي قرارا بحظر استخدام 
األكياس البالستيكية يسري بعد عام ونصف العام، 

بحسب ما جاء في مرسوم رئاسي اّطلعت عليه وكالة 
فرانس برس الثالثاء.

وجاء في القرار الذي يحمل توقيع الرئيس بيار 
نكورونزيزا "تُحظر صناعة األكياس البالستيكية 

واستيرادها وبيعها واستخدامها".
ويسري هذا القرار بعد 18 شهرا، وذلك للتخّلص 

من الكميات الموجودة أو التي سبق أن ُطلبت.
ويُستثنى من هذا القرار العبوات البالستيكية 

القابلة للتحلل، وتلك المستخدمة في توضيب 
األدوية، أو المستخدمة ألغراض طبية أو صناعية.

وستحصل هذه االستثناءات على موافقات خاصة.
وسبق أن اتخذت بلدان أخرى قرارات مماثلة للحد 

من انتشار البالستيك، منها المغرب ورواندا وكينيا.

 شاب تونسي يجوب بلده مشيا لتنظيف شواطئها

مادونا ملكة إغراء في الـ 60
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