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درجات الحرارة

سياسة 

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

طبرق ترسم البسمة 
على وجوه األطفال

ص16

الحلم

فضاء

هبطت أسعار النفط، أمس األبعاء، 
متأثرة بأنباء عن زيادة مخزونات النفط 
األميركية، لكن انكماش صادرات إيران 

قبيل عقوبات أميركية حال دون مزيد 
من الهبوط في السوق.

وفي الواليات المتحدة، قال معهد 
البترول األميركي إن مخزونات النفط 

الخام ارتفعت قلياًل بمقدار 38 ألف 
برميل إلى 405.7 ماليين برميل في 

األسبوع المنتهي.

تخّلى أحد المتدرّبين في وكالة الفضاء 
األميركية )ناسا( عن حلمه وانسحب من 
دراسته، ليكون أول من يفعل ذلك من 
بين أقرانه في خمسين عامًا من تاريخ 

غزو الفضاء.
وكان روب كولين البالغ من العمر 

35 عامًا يتابع تدريبات تمتد على عامين 
تؤهله أن يصبح رائد فضاء، وذلك منذ 

أغسطس من العام الماضي.
وهو واحد من 12 شخصًا ُقبلوا في 

العام 2017 من أصل 18 ألفًا و300 
متقدّم.

مليون 200
دوالر

 نوبل أونغ

العجز في ميزانية األونروا التي تقدم 
الدعم لالجئين الفلسطينيين
بيير كرينبول رئيس األونروا

لجنة نوبل النرويجية، حسمت 
أمس األربعاء موقفها بعدم 

سحب جائزتها من أونغ سان 
سو كي، في ضوء تقرير لألمم 
المتحدة خاص بارتكاب جيش 

ميانمار عمليات قتل جماعي 
بحق مسلمي الروهينغا.
وواجهت أونغ سان سو 
كي، التي تقود حكومة 
ميانمار والحائزة جائزة 
»نوبل للسالم« العام 

1991 لنشاطها في 
سبيل الديمقراطية، 

انتقادات ألنها لم تعلن 
رفضها حمالت اإلبادة 

التي يرتكبها الجيش في 
والية راخين ذات األغلبية 

المسلمة.
بعض دعاة حقوق اإلنسان 

حول العالم، اعتبروا قرار 
لجنة نوبل بعدم سحب 
الجائزة من أونغ سان 

يصب في مزيد من 
أعمال العنف واإلبادة 

بحق األقلية المسلمة 
في ميانمار.

22  مليون يورو 
للمهاجم

ماريانو دياز

راديو الوسط

تجد د الصراع للسيطرة على العاصمة

العنف  »تصاعد  إدانتها  البعثة  جددت  األربعاء، 
طرابلس  منطقة  في  الثالث  بيومه  يمر  الذي 
النار  إلطالق  فوري  »وقف  إلى  داعية  الكبرى«، 

على جميع الجبهات«.
في  بأعمال  والقائمون  السفراء  أعلن  كما 
وبريطانيا  وإيطاليا  فرنسا  من  كل  سفارات 
والواليات المتحدة في ليبيا، في بيان مشترك، 
يقوِّضون  الذين  »أولئك  أن  األربعاء  يوم  مساء 
يخضعون  سوف  واستقرارها  وأمنها  ليبيا  سالم 

للمساءلة«.
وقال السفراء والقائمون باألعمال في البيان 
الصدامات  من  عميق  بـ»قلق  يشعرون  إنهم 
تزعزع  والتي  حولها،  وما  طرابلس  في  األخيرة 
استقرار الوضع وتعرّض حياة المدنيين األبرياء 
لتقويض  محاوالت  أي  »أن  مؤكدين  للخطر«. 

تشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة منذ يوم 
اشتباكات  إلى  تطور  أمنيًا  توترًا  الماضي  األحد 
مما  الثقيلة،  األسلحة  فيها  استخدمت  عنيفة 
عدد  واضطر  وجرحى،  قتلى  سقوط  إلى  أدى 
المغادرة  إلى  االشتباكات  مناطق  سكان  من 
المواجهات  تطور  من  خوفًا  أخرى  مناطق  إلى 
المنازل  من  بعدد  جسيمة  أضرارًا  ألحقت  التي 
والمحال التجارية والمنشآت العامة جراء سقوط 

القذائف العشوائية.
كتيبة  من  مسلحين  بين  االشتباكات  وتدور 
واألمن   ،»301 و»الكتيبة  طرابلس«،  »ثــوار 
أبوسليم« من جهة،  وكتيبة »دبابات  المركزي 
يعرف  وما  مشاة«  السابع  بـ»اللواء  يسمى  وما 
مدينة  على  المحسوبين  بـ»الكانيات«  محليًا 

ترهونة، من جهة أخرى.
محيط  في  األمني  الوضع  تفجّر  ويــذّكــر 
ما  حــرب  بــأجــواء  النحو،  هــذا  على  طرابلس 
بين   2014 العام  ليبيا«  فجر  بـ»عملية  عرف 
على  السيطرة  أجل  من  المسلحة  المجموعات 

العاصمة.
وحذرت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا 
المسلحة  المجموعات  نفوذ  تزايد  أن  »مــن 
واألعمال العدائية والخطاب العدائي« من شأنه 
أن »ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية واسعة 

النطاق« في العاصمة طرابلس.
غسان  ليبيا  إلــى  األممي  المبعوث  وعقد 
األركــان  رئيس  مع  اجتماعًا  األربعاء،  سالمة، 
الطويل،  عبدالرحمن  اللواء  الوفاق  بحكومة 
واللواء عبدالباسط مروان آمر منطقة طرابلس 
العسكريّة، واللواء أسامة الجويلي آمر المنطقة 
آمر  الحداد  محمد  واللواء  الغربية،  العسكريّة 
جمال  والعميد  الوسطى،  العسكريّة  المنطقة 

الباشا، لبحث التطورات األمنية في طرابلس.
على  حسابها  عبر  تغريدة  في  البعثة  وقالت 
اللواء  من  استطلع  سالمة  إن  »تويتر«  موقع 
الطويل الوضع الميداني، ومباحثات وقف إطالق 
المدنيين وضمان  النار، مؤكدًا »ضرورة حماية 

سالمتهم«.
مساء  »الــوســط«  تلقته  الحــق  بيان  وفــي 

لرغبات  تمامًا  ومضادة  مقبولة  غير  ليبيا  أمن 
الشعب الليبي«.

ويخشى سكان طرابلس من انفجار الوضع في 
العاصمة  وسط  إلى  وانتقاله  المدينة  ضواحي 
التحشيد  عمليات  بعد  خاصة  لحظة،  أي  في 
الطرفين  بين  تجري  التي  الكبيرة  العسكري 
توافد  عن  إشاعات  تــردد  وبعد  المتقاتلين، 

مسلحين من مناطق أخرى باتجاه العاصمة.
اتفاق  إلى  التوصل  اإلعالن عن  وبالرغم من 
بوقف إطالق النار، إال أن االشتباكات تتجدد من 

وقت إلى آخر.
المتحدة  األمم  بعثة  أكدت  أخرى  ناحية  من 
سالمة  غسان  رئيسها  أن  ليبيا  في  للدعم 
أجل  المعنية من  الليبية  األطراف  »مع  يتواصل 
الوقف الفوري لجميع األعمال العدائية واستئناف 

أطول  وإيجاد حلول  النار،  إطالق  وقف  محادثات 
أجاًل لضمان سالمة وأمن العاصمة ومؤسساتها 

وسكانها«.
يراقب  الدولي  »المجتمع  أن  البيان  أكد  كما 
الوضع عن كثب«. محذرًا في الوقت ذاته »بشدة 
األطراف  »جميع  مطالبًا  آخر«،  تصعيد  أي  من 
واستعادة  النفس  ضبط  لممارسة  معًا  بالعمل 

الهدوء واالنخراط في الحوار السلمي«.
وجدد السفراء والقائمون باألعمال في ختام 
سالمة  غسان  األممي  المبعوث  دعمهم  البيان 
ليبيا  لدعم  الحوار  تسهيل  على  عمله  »أثناء 
أن  إلى  منبهين  ومزدهرة«،  ومأمونة  موحدة 
»متابعة األهداف السياسية من خالل العنف لن 
تؤدي إال إلى تفاقم معاناة سكان ليبيا، وتهدد 

االستقرار على نطاق أوسع«.
النواب  مجلس  أعضاء  أصدر  اآلونة  هذه  في 
فيه  أعلنوا  بيانًا  السياسي  االتفاق  الداعمين 
يعد  لم  الحالي  بوضعه  الرئاسي  »المجلس  أن 
يمثل مفهوم التوافق الوطني المنصوص عليه 

باالتفاق السياسي«.
ودعا أعضاء مجلس النواب في بيانهم، الذي 
الرئاسي  مع  العسل  أشهر  انتهاء  بمثابة  يعدّ 
هيكلة  ــادة  إع في  »الــشــروع  إلــى  وحكومته، 
من  مكونة  تصبح  بحيث  التنفيذية  السلطة 
مجلس رئاسي برئيس ونائبين، ورئيس حكومة 
يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة 
تنال الثقة من قبل مجلس النواب، )والذي سبق 
 21 بتاريخ  جلسته  في  النواب  مجلس  أقره  أن 

نوفمبر 2017(.
تصريحات  في  النواب  هؤالء  من  عدد  وأكد 
إلى »الوسط« أن بيانهم ال عالقة له باألحداث 
المتفجّرة التي تشهدها العاصمة، ولكنه مبادرة 
أعدّت منذ مدّة كمحاولة إليجاد مخرج للمأزق 

السياسي الذي تتخبط فيه األزمة الليبية.
وفيما تظل مخاوف سكان العاصمة طرابلس 
ضواحي  في  اقتتال  من  يدور  ما  إزاء  مشروعة 
المضاد،  والتحشيد  المسلح  والتحشيد  المدينة 
السياسية  العملية  بين  مجدّدًا  السباق  يدخل 
مراحل  من  جديدة  مرحلة  العسكري  والتصعيد 
األزمة التي لم تتوافر حتى اآلن معطيات انفراجها.
تفاصيل ص3

طرابلس تحت رحمة الّسالح وداعمو »الصخيرات« ينهون أشهر العسل مع »الرئاسي«

 سفراء فرنسا وإيطاليا 
وبريطانيا والواليات 

المتحدة أكدوا في بيان 
مشترك »مساءلة الذين 

يقِوّضون سالم ليبيا وأمنها 
واستقرارها«

نفط

طرابلس–القاهرة الوسط

أحمد نوح: معاناة 
الفنان الليبي 

مستمرة.. ولكن

كل شيء

<  الدخان يتصاعد أثناء اشتباكات كثيفة بين الفصائل المتنافسة في طرابلس 28 أغسطس  2018

جدل حول عودة »داعشيات« تونسيات بأطفالهن من ليبيا

هبوط
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 الحرية لضحايا االختفاء 
القسري الليبيني

يصادف اليوم 30 أغسطس 2018م، 
يوم ضحايا االختفاء القسري أو)اليوم 

الدّوليّ للمختفين(، ففي كلِّ يوم 30 
أغسطس مِن كلِّ عام، يرتفع صوت 

ذوي ضحايا الخطف واالختفاء القسري، 
االعتقال والحجز التعسفي.. وتعقد 

المُنظمات الحُُقوقيّة والمهتمة 
بالشأن اإلنْسَاني، المؤتمرات 

والملتقيات وورش العمل ِباإلضافةِ ِإلى 
ممارسة المزيد مِن الضغط وإصدار 

البيانات واألرقام واإلحصائيّات الخاصّة 
بهذه الحاالت. وفي ليبيا تتجدد في هذا 

اليوم معاناة كثير من عائالت ضحايا 
االختفاء القسري، الذي خطفوا على 

أيدي المجموعات المسلحة المنتشرة 
في أغلب المدن والبلدات الليبيّة، وال 

يزال مصيرهم في عداد المجهولين 
حتى اآلن، إلى جانب آخرين احتُجزوا 

بطريقة غير قانونيّة ، في معتقالت تقع 
خارج نطاق سلطة الدولة، رغم مطالب 

إطالقهم المتكرّرة من قبل نشطاء 
المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية 

الدولية.
وكان أهالي المختفين قسريًا 

نظموا عديد الوقفات االحتجاجية التي 
طالبوا فيها بالكشف عن مصير أبنائهم 

وإطالقهم دون شروط، ومالحقة 
مختطفيهم قانونيًا.

 إدريس زيو يكتب تاريخ »السلة« بني شباب أفريقيا
السلة  كرة  تاريخ  في  اسمه  الليبي  المنتخب  سجل 
بعد  والجماعي،  الفردي  الصعيدين،  على  األفريقية 
أن تأهل الفريق إلى دور الثمانية في نهائيات بطولة 
تستضيفها  التي  سنة،   18 تحت  للشباب  أفريقيا 

مالي، ألول مرة في تاريخ كرة السلة الليبية.
المنتخب  العــب  حل  الــفــردي،  الصعيد  وعلى 
في  العبين   5 أفضل  بين  من  زيو،  إدريس  الليبي، 
القارة السمراء، مع نهاية الدور األول للبطولة الذي 

أختُـتم اليوم الخميس.
وأشاد الموقع الرسمي للبطولة، بالمنتخب الليبي 
ونجمه زيو الذي قاده أمام المنتخب الغينى، إلى فوز 
 9 27 نقطة وعمل  أحرز  صعب »66 / 64«، بعدما 

متابعات، ليساهم مع رفاقه في التأهل إلى الدور ربع 
النهائي ألول مرة في تاريخ المنتخبات الليبية.

بيرام  السنغالي  الالعبين،  أفضل  قائمة  وضمت 
سيرمان  والمالي  نجوجا،  إيالس  والرواندي  فايي، 
وحسيم  التومي  أحمد  التونسي  والثنائي  كانوتي، 

محملي.
وتستضيف مالي نهائيات كأس أمم أفريقيا خالل 
من  الثاني  وحتى  الجاري  أغسطس   24 من  الفترة 
بهذه  الليبي  المنتخب  ويشارك  المقبل،  سبتمبر 
ومصر  مالي  من:  كل  منتخبات  جانب  إلى  البطولة 
ورواندا  وغينيا  والجزائر  والسنغال  وتونس  وأنجوال 

وكوت ديفوار وأوغندا والكونغو الديمقراطية .
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لعبة شد حبل تضع اإلصالحات االقتصادية في خانة املجهول
تصاعد الغالء وارتفاع تكاليف املعيشة

شهد األسبوع الحالي تطورات اقتصادية 
خاضت  بـ»الصامتة«،  وصفها  يمكن 
لم  نقاشات  الدولة  مؤسسات  خاللها 
عودة  ظل  في  إيجابية  نتيجة  عن  تسفر 
دائرة  إلى  االقتصادي  اإلصالح  برنامج 
المجلس  طرح  أن  بعد  مجددًا،  التأجيل 
شرطين  ــاق  ــوف ال لحكومة  الــرئــاســي 
وسط  الــبــرنــامــج،  ــمــام  إلت رئيسيين 
تلك  إطالق  موعد  حول  الجدل  استمرار 
اإلصالحات، وما إذ كانت ستبقى في نفق 

الشروط والمداوالت والمناقشات.
تلك  مصير  الغموض  يلف  بينما 
للمصرف  حديثة  دراسة  فإن  اإلصالحات 
الراكدة  المياه  ألقى حجرًا في  المركزي، 
األوضاع،  على  الخطورة  من  بمزيد  لنذر 
قياسية،  لمستويات  التضخم  حيث وصل 
ارتفاعًا  المستهلك  أســعــار  وسجلت 

ملحوًظا خالل عامي 2016 و2017.
تصاعديًا  اتجاهًا  رصــدت  الدراسة 
ألسعار  القياسية  األرقــام  في  مرتفعًا 
المستهلك )باستخدام سنة 2003 كسنة 
عام  في   231.9 من  ارتفعت  إذ  أساس(، 
و   2017 عــام  في   297.9 إلــى   2016
الجاري  العام  األول من  الربع  323.4 في 
)2018(، لتسجل تضخمًا نسبته 19.5%.

وأرجعت الدراسة هذا الغالء المتصاعد 
السياسي  الصراع  هي  أسباب،  ستة  إلى 
مؤسسات  في  انقسام  من  صاحبه  وما 

النفطية  الحقول  السيادية، وأزمة  الدولة 
إلنتاج  تــام  توقف  شبه  إلــى  أدت  التي 
عن  فــضــاًل   ، الــخــام  النفط  وتصدير 
انخفاض أسعاره في األسواق الدولية مع 

بداية النصف الثاني من عام 2014.
ــورات  ــط ــت ــت ال ــع ــاء وض ــنـ فــي األثـ
المركزي  للمصرف  المالية  التعامالت 
نحوأكثر  بعد  الــدولــي،  ــراف  اإلش تحت 
المجلس  دعوة  من  ونصف  شهرين  من 
لــإشــراف  ــن  األمـ لمجلس  الــرئــاســي 
ليبيا  مصرف  وتعامالت  مراجعة  على 

حيث  والبيضاء،  طرابلس  في  المركزي 
سالمة  غسان  األممي  المبعوث  جمع 
الصديق  المصرف  محافظي  تونس  في 

الكبير وعلي الحبري.
مصير  على  المجهول  خيم  ذلك  إلى 
اإلصالحات االقتصادية التي تبقى حائرة 
غامضة  وتحركات  حبل،  شد  لعبة  بين 
في  ترقب  مع  ومحلية  دولية  ــراف  ألط
األعمال  ــال  ورج االقتصادية  ــاط  األوس

المرتقبة. التنفيذية  للخطوات 
التفاصيل ص8 و ص9

< السراج واملشري والصديق الكبير خالل اجتماع سابق منتصف أغسطس املاضي



األربعاء  انطلقت  التي  والسبعين،  الخامسة  بدورته  السينمائي  البندقية  بمهرجان  تشارك 
مجموعة مميزة من النجوم بينهم ليدي غاغا وراين غوسلينغ، إضافة ألفالمه الملتزمة ضد 

العنصرية أو اإلرهاب، ومشاركة مخرجة واحدة في المنافسة.
وتتنافس حوالي 21 فيلما طويال في المسابقة الرسمية لنيل جائزة األسد الذهبي التي 

ستمنح السبت في 8 سبتمبر في قصر السينما في البندقية، وفقا لوكالة »فرانس برس«.
وستخضع األعمال المشاركة لتقييم لجنة المهرجان برئاسة غييرمو ديل تورو الذي حاز 
جائزة األسد الذهبي العام الماضي عن فيلمه »ذي شايب أوف ووتر« مع لفيف من الممثلين 
وباولو  غارسيا  ونيكول  ديرهولم  وتراين  تشانغ  سيلفيا  هم  والسينمائيين  والممثالت 

جينوفيزي ومالغوجاتا شوموفسكا وتايكا وايتيتي 
وكريستوف وولتز وناومي وات.

عاما(،   33( شازيل  داميان  األميركي  ويفتتح 
في  أوسكار  جائزة  حائز  سينمائي  أصغر  وهو 
تاريخ السينما مع فيلمه »ال ال الند« في 2017، 
المهرجان مع عمله الجديد »فيرست مان« الذي 
مشى  رجل  أول  أرمسترونغ  نيل  سيرة  يروي 

على سطح القمر ويؤدي دوره راين غوسلينغ.
أما أكثر الضيوف المنتظرين على السجادة 
االستفزازية  البوب  نجمة  فستكون  الحمراء 
خارج  فيلم  لتقديم  تحضر  التي  غاغا،  ليدي 
كوبر  برادلي  والمخرج  للممثل  المسابقة 

بعنوان »ايه ستار إيز بورن«، وهو إعادة لعمل 
كالسيكي هوليوودي كبير خلدته جودي غارالند في 1954.

لي  لمايك  »بيترلو«  مع  الــدورة،  هذه  في  حصة  التاريخية  لألعمال  وسيكون 
المستوحى من معركة دامية تحمل االسم عينه في 1819، إضافة إلى فيلم بعنوان 
»فيرك اونه اوتور« لفلوريان هنكل فون دونرسمارك الحائز جائزة أوسكار أفضل 
يتناول ثالث حقبات في  والذي  اآلخرين«،  2007 عن »حياة  العام  أجنبي  فيلم 

تاريخ ألمانيا.

ترامب يهاجم »غوغل« و»تويتر« و»فيسبوك«

عبر  نيكيتين  إدوارد  بث   2015 العام  في 
من  تسخر  نكتة  االجتماعي  التواصل  وسائل 
واليوم  بــرأيــه،  الــزاهــر  غير  البالد  مستقبل 
قانون  بموجب  »الــتــطــرف«  بتهمة  يحاكم 

يتعرض النتقادات متعاظمة.
وليست حالة هذا الرجل البالغ 42 عاما وهو 
واحدة  سوى  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من 
المحاكم  أمام  المشابهة  القضايا  عشرات  من 
ما  خلفية  على  األخيرة  السنوات  في  الروسية 
يعتبره كثر دعابات بسيطة عبر اإلنترنت، وفقا 

لوكالة »فرانس برس«.
يعتبرونه  بما  المعارضة  ناشطو  ويندد 
على  الروس  بإرغام  الكرملين  واعية من  رغبة 
مواقع  على  آرائهم  إبــداء  قبل  مليا  التفكير 
حتى  تشكل  كانت  التي  االجتماعي  التواصل 

المجاالت  ــد  أح قريبة  ــة فــتــرة  ــلـ ــيـ ــلـ ــقـ الـ
الــمــتــبــقــيــة الـــتـــي ال 

منتقدو  يتعرض 
ــات  ــطـ ــلـ ــسـ الـ

للقمع.
ويـــــقـــــول 

مــــاكــــســــيــــم 
كــــامــــاكــــيــــن 
إدوارد  مــحــامــي 
»يمكن  نيكيتين 
أن  شــخــص  ألي 
متاعب  يـــواجـــه 

بلدنا  سلطات  مع 
بــســبــب دعـــابـــة بــريــئــة«، 

وحدهم  المتفائلين  أن  »يبدو  مضيفا 

يحق لهم بالوجود في بلدنا«.
المنشورين  أحــد  وفــي 
السلطات  تالحق  اللذين 
بسببهما،  نيكيتين 
يــــشــــرح والـــــد 
قاسية  بعبارات 
شيئا  أن  البــنــه 
يــتــغــيــر في  ــن  لـ
المنشور  أمــا  ــا،  ــي روس
يظهر  رسم  فهو  الثاني 
لــبــاس »فــاتــنــيــك« الــذي 
الحقبة  خــالل  رائجا  كــان 
يستخدم  وبات  السوفياتية 
الذين  لألشخاص  كإهانة 
من  أنــهــم  على  يصنفون 

وأدت  للسلطات،  أعمى  بشكل  الداعمين 
إلى  نيكيتين  إدواردد  ضد  المرفوعة  الدعوى 
جهاز  ومصادرة  المصرفية  حساباته  تجميد 
المشاركة  من  ومنعه  موقتا  خاصته  الكمبيوتر 

في أي نشاط للمعارضة وفق محاميه.
و  الكراهية  على  بـ»التحريض  الرجل  واتهم 
البشرية«، وهي تهم تصل  بالكرامة  المساس 
السجن  إلى  الروسي  القانون  بحسب  عقوبتها 
تنتهي  القضايا  أكثرية  أن  رغم  سنوات  لست 
بإصدار أحكام أخف تقتصر على دفع غرامة أو 

القيام بأشغال للمنفعة العامة.
القضايا  هذه  مثل  في  المالحقات  أن  ومع 
حاالت  استقطبت  روسيا،  في  بجديدة  ليست 
على  الضوء  وسلطت  اعالميا  اهتماما  عــدة 

تفشي هذه الظاهرة.

تواصـل 02

تداول نشطاء مواقع التواصل االجتماعي خاصة فيسبوك 
وتويتر أحد المقاطع المصورة لسيدة ليبية مسنة وهي 

تعبر عن استيائها من »القتال« وأصوات الرصاص.
وفي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع وتداوله 
العديد من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي خالل 
األيام الماضية، تقول السيدة إنها لن تخرج من بيتها 

وأصوات القصف والرصاص تسمع من حولها. 
انفجار الوضع في  وال يزال سكان طرابلس يخشون 
أي  العاصمة في  إلى وسط  وانتقالها  المدينة  ضواحي 
لحظة أمام عمليات التحشيد العسكري الكبيرة التي تجري 
بين اللواء السابع وما يعرف محليا بـ»الكانيات« من جهة، 

ضد كتيبتي ثوار طرابلس والنواصي من جهة أخرى.

ليبية تقسم أال تغادر بيتها 
حتى تتوقف أصوات الرصاص

أصبــــــر علــــــي المقســــــوم صبــــــرك طيــــــب 
الّصبــــــر ما عمــــــره رجــــــاك إيخيــــــب

يحتفل األمازيغ باليوم العالمي للعلم األمازيغي والذي يوافق 30 أغسطس 
من كل عام.

وصمم العلم موحند أعراب مسعود في سبعينيات القرن الماضي، حيث 
قامت األكاديمية األمازيغية )Agraw n Imazin( بتقديم العلم إلى مجموع 

الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق األمازيغ بشمال أفريقيا.
وفي عام 1998 تبنى الكونغرس العالمي األمازيغي العلم بمدينة تافيرا 
بجزيرة الس بالماس بجزر الكناري والتي تعرف تواجدا أمازيغيا منذ القدم 

تحت مسمى الغوانش.
العلم يتكون من ثالثة أشرطة أفقية بنفس العرض بثالثة ألوان: األزرق، 

األخضر، األصفر. يتوسطه حرف الزاي بأبجدية تيفيناغ باللون األحمر.
كل لون يرمز لمنطقة في بالد تمازغا أي شمال أفريقيا أو المغرب الكبير:

يرمز  األطلسي.األخضر  والمحيط  المتوسط  األبيض  للبحر  يرمز  األزرق 
للطبيعة والسهول والجبال الخضراء.األصفر يرمز لرمال الصحراء الكبرى.

أما حرف الزاي فهو باللون األحمر الذي يرمز للحياة والمقاومة.

# اليوم_العاملي_للعلم_األمازيغي 

نكتة »إلكترونية« قد تودي بك للسجن

تطلق آبل ثالثة هواتف جديدة، ومن المتوقع أن تكون 
خالل  تصاميمها  تشابه  ال  جديدة  بتصاميم  جميعها 

السنوات األربع األخيرة.
 OLED بشاشة   )2018( إكس  آيفون  وسيتميز 
مقاسها 5.8 بوصة، وكاميرا مزدوجة، ولن يختلف كثيرا 
 )7.7*70.9*143.6( أبعاده  وستبلغ   .10 آيفون  عن 
بأبعاد  فسيكون  بالس   8 آيفون  أما  ميلليمتر. 

)157.53*77.44*7.85( ميلليمتر.
كما ستطلق آبل آيفون 9 الذي سيكون أكثر 

الهواتف الجديدة شعبية، بسبب سعره 
الرخيص نسبيا بحسب الشركة، بشاشة 

LCD قياسها 6.1 بوصة بشاشة أمامية 
خاصة وخاصية التعرف على الوجوه.
بين  ما  أبعاده  وستتراوح 
بالس  إكس  وآيفون  إكس  آيفون 

وسيزود   ،)8.47*75.72*150.91(
مثل  األلومينيوم  من  بإطار  الجهاز 

ومن  المتانة.  حيث  من   10 آيفون  إطار 
المقرر عرض الموديالت الثالثة آليفون في 11 أو 12 
سبتمبر، وستطرح للبيع في 21 أو 22 من الشهر نفسه.
ويقول المراقبون في األسواق اإللكترونية إن ظهور 
موديالت  غياب  إلى  سيؤدي  الجديدة  الهواتف  هذه 
وسيلغى  األسواق،  من   »iPhone X«و  »iPhone 6s«
األول من المبيعات ألن عمره أصبح 3 سنوات وبات منذ 
 iPhone« سيختفي  كما  قديما،  موديال  الماضي  العام 

X« ألن آيفون 10 الجديد سيكون أفضل وأرخص.

تصميمات جديدة 
لهواتف »آيفون«

»فيسبوك«  لمجموعة  التابعة  »انستغرام«  شبكة  ــررت  ق
الفيديو،  وتسجيالت  الصور  نشر  خدمات  في  والمتخصصة 
إضافة خاصية جديدة لتوثيق حسابات الشخصيات والعالمات 

التجارية الكبيرة والمنظمات.
مايك  انستغرام،  في  التكنولوجيا  عن  المسؤول  وأوضــح 
كريغر، أن عالمة زرقاء ستشير إلى أن صاحب حساب ما خضع 

لمسار تحقق بما يشمل نسخة عن بطاقة الهوية.
وقال »إبعاد الناس سيئي النية عن شبكتنا مهم جًدا لي«، 
ولفت إلى أن »هذا األمر يعني التحقق من صحة هوية الناس 
عن  فضاًل  معها،  تتفاعلون  التي  والحسابات  يتبعونكم  الذين 

ردع األشخاص سيئي النية قبل أن يلحقوا أي أذى«.
وتأتي هذه المبادرة التي يبدأ تنفيذها في سبتمبر، في وقت 
تكثف شبكات التواصل االجتماعي الكبرى مثل فيسبوك وتويتر 
من اإلجراءات الرامية لتفادي حمالت التضليل قبل االستحقاقات 
المهمة كما حصل قبل االنتخابات الرئاسية األميركية في 2016.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

اليوم العالمي للعلم األمازيغي كل عام وأنت 
ترفرف عاليا

MASSIN BOUTZNAR

بمناسبة اليوم العالمي للعلم األمازيغي، 
دقق شوي في األعالم اللي قدامك 

بالعقل والمنطق وين العلم اللي يمثل 
طبيعة ليبيا الجغرافية؟ العلم اللي لما يقع 

عليه ناظريك تحس بالحياة والزهو؟

ُخناس

21 فيلما في »البندقية السينمائي« 
للفوز بـ »األسد الذهبي«

أنه 30 غشت من كل 
عام، اليوم الذى يحتفل 
به الماليين أمازيغى من 

سكان المغرب الكبير 
وتمازغا الكبرى، ويشاركهم 

أمازيغ العالم أنه يوم 
التحدى.

Khalid Azahhaf

رغما عن أني لست أمازيغيا .. 
أفخر بالثقافة األمازيغية التي 

نعيش تفاصيلها في كل مناحي 
حياتنا اليومية

يحتفل األمازيغ اليوم بيوم 
ألعلم األمازيغي ...

في مثل هذا اليوم 30 
أغسطس/آب/أوت/غشت من 

سنة 1970 القرن الماضي كان 
أول ظهور للعلم األمازيغي 

والذي صممه المناضل 
المرحوم محند اراف بوسعود 

من الجزائر ولد سنة 1924
 

Taha krewi

األزرق:- يرمز للبحر 
األبيض المتوسط 
والمحيط األطلسي.

األخضر - يرمز للطبيعة 
والسهول والجبال 

الخضراء.
األصفر:- يرمز لرمال 

الصحراء الكبرى.

Mohaned Bakir

وجه الرئيس األميركي دونالد ترامب تحذيرا إلى »غوغل« و»تويتر« 
ضده  باالنحياز  إياهم  متهما  اإلنترنت،  عمالقة  و»فيسبوك«، 

والتزوير، ودعاهم إلى أن يكونوا حذرين.
وقال ترامب، الثالثاء، إن »غوغل وتويتر وفيسبوك يسيرون حقا في 
منطقة مضطربة للغاية وعليهم أن يكونوا حذرين«، وأضاف أن 
»هذا ليس عادال بالنسبة إلى قسم كبير من الناس )...( ال يمكنكم 

أن تفعلوا هذا بالناس. ال يمكنكم ذلك!«، وفق »فرانس برس«.
وتابع ترامب، في تصريحات عقب اجتماع مع رئيس االتحاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا«، جياني إنفانتينو: »نحن نتلقى اآلالف واآلالف من 

الشكاوى«، دون تقديم مزيد من اإليضاحات.
وفي حسابه على »تويتر«، شن الرئيس األميركي هجوما شرسا على 
»غوغل«، متهما محرك البحث بـ»التزوير«، وكتب أن نتائج البحث 
تقارير  يقدم  ترامب«  »أخبار  البحث عن  مزورة، ألن  »غوغل«  في 

سيئة عنه، مشككا في قانونية هذا األمر.
وطال هجوم ترامب أيضا مواقع التواصل االجتماعي العمالقة خالل 
أصوات  على  تفرضها  رقابة  إنها  قال  ما  بسبب  الماضية،  األيام 
المحافظين، وكتب على »تويتر«: »نتائج البحث على غوغل عن أخبار 

ترامب ال تظهر سوى تقارير اإلعالم الكاذب«.
هذه  تعرضت  فقد  آخر  »بمعنى  وأضــاف: 
وآلخرين،  لي  بالنسبة  للتزوير  األخبار 
بحيث تكون جميع التقارير واألخبار تقريبا 
سيئة. )سي إن إن( الكاذبة على رأسها. 

النزيه  والمحافظين  الجمهوريين  إعالم 
يتعرض للتعمية. هل هذا غير قانوني؟«، 
وتابع: »غوغل وآخرون يكتمون أصوات 
وأخبارا  معلومات  ويخفون  المحافظين 
جيدة. إنهم يتحكمون فيما يمكننا أن 
نراه وال نراه. هذا وضع غير جيد وستتم 

معالجته«.
ترامب.  مزاعم  نفت  »غوغل«  شركة  أن  إال 

رسالة  فــي  الشركة  بــاســم  الناطق  وقـــال 
إلكترونية إن »عمليات البحث ال تستخدم لوضع 

أجندات سياسية، ونحن ال نجعل نتائجنا تنحاز إلى 
أية أيديولوجية سياسية«.

خاصية جديدة لتوثيق 
حسابات »انستغرام«

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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100 ساعة من االشتباكات ومخاوف من انتقالها إلى وسط العاصمة

طرابلس تحت نيران  املجموعات املسلحة
ليعيد  طرابلس  في  األمنية  األوضــاع  انفجار  جاء 
األمني  المشهد  واجهة  إلى  المسلحة  المجموعات 
الدامية  االشتباكات  فكانت  المتردي،  والسياسي 
وعمليات  الماضي،  األحد  منذ  بينها،  وقعت  التي 
التحشيد العسكري الكبيرة مناسبة لتجديد األسئلة 
وتبعيتها  المجموعات،  تلك  ومستقبل  واقع  حول 
األحداث  تلك  بقيت  حين  في  الرئاسي،  للمجلس 
الرئيسيين  الفاعلين  قبل  من  بالغ  اهتمام  محط 
وقرارات  تحركات  صيغة  في  الداخلي  المشهد  في 
ومبادرات، فيما كان الغياب واضحًا لموقف مجلس 
تساؤل  محط  الخطير  التطور  هذا  حيال  النواب 
المجتمع  في  قلقة  أصداء  وجدت  بينما  للمراقبين، 

الدولي.
لم  االشتباكات  أن  الحقيقة  من  المتيقن  القدر 
مؤشرات  سبقتها  بل  وضحايا،  عشية  بين  تندلع 
المناطق  شهدت  إذ  بتصعيد،  تنذر  مبكرة  توتر 
باتجاه  غشير  بــن  قصر  منطقة  مــن  الممتدة 
اندالع  قبل  الجنوب،  ناحية  العاصمة طرابلس من 
تلك  أهالي  قبل  من  ملحوظًا  توترًا  االشتباكات، 
الرئيسية،  الطرق  من  عدد  إقفال  وجرى  المناطق، 
مناطق  في  خاصة  األمنية،  البوابات  وانتشرت 

صالح الدين وخلة الفرجان ووادي الربيع.
الماضي،  األحد  كان  الفعلي  التصعيد  أن  بيد 
شرق  جنوب  ضواحي  في  األمني  التوتر  بدأ  حين 
إلى  تــحــول  مــا  وســرعــان  طــرابــلــس،  العاصمة 
تتبع  قــوات  بين  اإلثنين  فجر  عنيفة  اشتباكات 
الدعم  ــوات  ق ومعها  طرابلس«  »ثـــوار  كتيبة 
مظلة  تحت  تعمالن  اللتين  بأبوسليم  المركزي 
المعروفة  والقوات  ناحية،  من  الوفاق،  حكومة 
أسفر  ما  آمرها،  لقب  إلى  نسبة  »الكانيات«  باسم 
عائلة   21 وإخــالء  العشرات،  وإصابة  مقتل  عن 

عالقة من منطقة عين زارة.
الثقيلة  باألسلحة  المتبادل  القصف  وزاد 
وخّلة  الــديــن  صــالح  مناطق  فــي  والمتوسطة 
)ضواحي  غشير  بن  قصر  بين  والطريق  الفرجان 
مع  بالدماء  المشهد  واصطبغ  الجنوبية(،  طرابلس 
سقوط قذيفة عشوائية في أحد األحياء أسفرت عن 

سقوط قتيل وأربعة جرحى.
)أبوسليم(،  المركزي  األمن  قوات  رواية  وحسب 
عــلــى لــســان الــنــاطــق بــاســمــهــا، فــقــد حــاولــت 
العاصمة،  نحو  »الزحف  الكانيات«  »ميليشيات 
على  والسيطرة  المقاتلة،  الجماعة  مع  متحالفة 
عدد من مقار ومؤسسات الدولة ، لكن كتيبة ثوار 
التاجوري، ومجموعة  يقودها هيثم  التي  طرابلس، 
النقيب  بقيادة  المركزي  األمن  جهاز  قوات  من 
على  وأجبروهم  لهم،  تصدوا  الككلي  عبدالغني 
التراجع باتجاه منطقة وادي الربيع«، وفق الناطق.

الثامنة  القوة  إعــالن  كان  األثناء،  هذه  وفي 
ضباطها  من  أربعة  مقتل  النواصي«،  »كتيبة 
الثقيلة  باألسلحة  جرت  التي  االشتباكات  خالل 
للعاصمة  الجنوبية  بالضواحي  والمتوسطة 

طرابلس.
الهدوء،  ــواء  أج طرابلس  مدينة  واستعادت 
المصالحة  لجان  مع  عُـقد  اجتماع  بعد  الثالثاء، 
الغربية في منطقة قصر بن غشير، مما  بالمنطقة 
المواقع  الكانيات من بعض  قاد نحو انسحاب قوة 
قوات  تمركزت  حين  في  بها،  تتمركز  كانت  التي 
الوفاق  بحكومة  الداخلية  لــوزارة  التابعة  األمن 
األحمر  الهالل  وأخلى  المواقع.  تلك  في  الوطني 
منطقة  من  عالقة  عائلة   21 طرابلس  فرع  الليبي 
عين زارة، ونقل جثتين وأشالء بشرية تعود لقتلى 

المسلحة. االشتباكات 
تعرضت  إذ  طوياًل،  تدم  لم  الهدوء  أجواء  لكن 
العاصمة  في  الفرجان  وخلة  الدين  صالح  أحياء 

من  الثقيلة  باألسلحة  »لقصف  الثالثاء  طرابلس 
قوات  باسم  الناطق  حسب  الكاني«،  ميليشيا  قبل 
أشار  الذي  معمر،  مهند  أبوسليم،  المركزي  األمن 
صالح  منطقة  في  معهودة  غير  نزوح  »حالة  إلى 
صالح  بمنطقة  منازل  أربعة  احتراق  بعد  الدين 
االشتباكات  مناطق  إحــدى  قصف«،  جــراء  الدين 

الماضيين. اليومين  خالل 
وال يزال سكان طرابلس يخشون انفجار الوضع 
في ضواحي المدينة وانتقالها إلى وسط العاصمة 
العسكري  التحشيد  عمليات  أمــام  لحظة  أي  في 
يعرف  وما  السابع  اللواء  بين  تجري  التي  الكبيرة 
ثوار  كتيبتي  ضد  جهة،  من  بـ»الكانيات«  محليًا 

طرابلس والنواصي من جهة أخرى.
حول  مطروحًا  السؤال  كان  القصف،  وقع  وتحت 
تبعية مجموعة اللواء السابع و»الكانيات« للمجلس 
الرئاسي من عدمه، إذ نفى رئيس األركان المكلف 
اللواء  تبعية  اإلثنين،  الطويل،  عبدالرحمن  اللواء 
األركان  رئاسة  »إن  وقال:  األركان،  لرئاسة  السابع 
التعليمات  السابع  اللواء  أعطى  الذي  مَن  تعلم  ال 
مع  متناغم  موقف  وفي  طرابلس«.  إلى  بالدخول 
رئاسة األركان جاء موقف الحرس الرئاسي، إذ قال 

القائد األعلى  اللواء السابع حُّل بقرار  في بيان إن 
رقم 79 بتاريخ 2 أبريل 2018.

تحرك  جاء  الداخلية،  المواقف  صعيد  وعلى 
الرئاسي سريعًا صبيحة يوم االشتباكات،  المجلس 
طرابلس  العسكرية  »للمنطقة  أوامــره  أصدر  إذ 
بمواجهة  األمنية  ــقــوى  وال الداخلية  ووزارة 
الرئاسي  البيان  حديث  وأتــى  بل  العصابات«. 
عن  الحديث  معرض  في  الدولية  العقوبات  عن 
مَن  كل  اعتبار  سيتم  »كما  بالقول:  االشتباكات 
يتورط في هذا الهجوم الغادر على العاصمة خارجًا 
والعقوبات  العدالة  يد  وستطاله  القانون،  عن 
الدولي  ــن  األم مجلس  قـــرارات  حسب  الدولية 
الرئاسي  المجلس  رئيس  عقد  كما  بالخصوص«. 
فائز السراج، صباح اليوم الثالثاء، اجتماعًا مع وزير 
القيادات  من  وعدد  عاشور،  عبدالسالم  الداخلية 
العسكرية واألمنية، وأقر السراج عددًا من الخطط 

والبرامج األمنية التي طرحت خالل االجتماع.
مبادرة  قدم  فقد  للدولة،  األعلى  المجلس  أما 
أولها  االشتباكات،  لوقف  إجراءات  أربعة  تتضمن 
حل  في  السليمة  القانونية  الطرق  إلى  اللجوء 
إلطالق  الفوري  الوقف  بعد  اإلشكاليات،  جميع 

النار. كما طالب بالبدء الفوري في تنفيذ الترتيبات 
والملحق   34 المادة  في  عليها  المنصوص  األمنية 
إلى  باإلضافة  السياسي،  االتفاق  من  السادس 
لألعراف  طبقًا  العسكرية  المؤسسة  هيكلة 
جديد  وزير  تكليف  وأخيرًا  العسكرية،  والقوانين 

لوزارة الدفاع.
التجمعات  بعض  سجلت  ــاء،  ــن األث هــذه  فــي 
عن  التعبير  في  تنوعًا  والبرلمانية  السياسية 
األزمة،  من  للخروج  مقترحاتها  وطرح  مواقفها 
مــصــراتــة،  ــواب  ــن ل الــســيــاســي  التجمع  وحــمــل 
المجلس  من  لكل  األحداث  هذه  عن  المسؤولية 
للدولة  األعلى  والمجلس  النواب  الرئاسي ومجلس 
أدى  مما  السياسي،  االتفاق  مخرجات  تنفيذ  لعدم 
لكافة  العنان  وإطالق  السياسي  األفق  انسداد  إلى 
األجسام التنفيذية دون رقيب أو حسيب، في حين 
إلى  النواب،  بمجلس  برقة«  »نــواب  كتلة  دعت 
من  لها  التابعة  واألجسام  الحكومة  مقر  »نقل 
تسيطر  ال  أخــرى  ليبية  مدينة  أي  إلى  طرابلس 
لكن  المسلحة«.  والجماعات  الميليشيات  عليها 
الغيثي،  عبدالنبي  الصالحين  النواب،  عضو مجلس 
اعتبر أن هذه االشتباكات »تصفية حسابات« بين 
التابعة  الجيش  قيادة  داعيًا  مسلحة،  مجموعات 
في  المدنيين  لحماية  التدخل  إلى  النواب  لمجلس 

العاصمة.
أما المواقف الدولية، فقد خرجت لتحذر بوضوح 
بحرب  ينذر  بما  المسلحة  المجموعات  تزايد  من 
للدعم  المتحدة  األمــم  بعثة  وأصــدرت  أهلية، 
تزايد  أن  أحدهما »من  إذ حذر  تحذيريين،  بيانين 
والخطاب  العدائية  واألعمال  المسلحة  المجموعات 
العدائي« من شأنه أن »ينذر بخطر حدوث مواجهة 
طرابلس،  العاصمة  في  النطاق«  واسعة  عسكرية 
طرابلس  بأمن  العبث  من  آخر  بيان  حذر  فيما 
أي  مسؤولية  بذلك  يقوم  مَن  محملة  وسكانها، 
ضرر في صفوف المدنيين، ودعت إلى حقن الدماء 

للوسطاء. الفرصة  وإتاحة 
في  العسكري  التصعيد  كان  نفسه،  الوقت  في 
وحماية  الهدوء  استعادة  إلى  والحاجة  طرابلس 
إلى  األممي  المبعوث  مباحثات  موضع  المدنيين 
ليبيا  لدى  روسيا  سفير  مع  سالمة،  غسان  ليبيا 

الماضي. الثالثاء  إيفان مولوتكوف 
االتحاد األوروبي دعا إلى وقف فوري لـ»األعمال 
»ال  باسمه،  ناطقة  لسان  على  وقالت،  العدائية«، 
الحل  إن  بل   ، ليبيا  في  لألزمة  عسكري  حل  يوجد 
بتقديم  األميركية  السفارة  واكتفت  سياسي«، 
السفير  دعــا  حين  في  الضحايا،  ألســر  تعازيها 
لوقف  ــراف  األط »جميع  بيكر  فرانك  البريطاني 
وضمان  المدنيين،  وحماية  العسكرية،  العمليات 
وضبط  اإلنسان  لحقوق  الدولية  القوانين  احترام 

النفس والتحاور لتهدئة األوضاع األمنية«.

القاهرة ـ بوابة الوسط

أوامر من »الرئاسي«.. ومبادرة من مجلس الدولة.. وبيانات دولية باهتة
االتحاد األوروبي يدعو إلى وقف فوري لـ »األعمال العدائية« ويؤكد ال حل عسكريًا لألزمة في ليبيا

التلويح بتفعيل »القرار 5 لسنة 2014«.. قنبلة دخان 
لكسب الوقت أم اتجاه النتخاب »الرئيس« أواًل؟

جداًل  صالح  عقيلة  النواب  المجلس  رئيس  أثار 
المجلس  قرار  بتفعيل  تلويحه  مع  واسعًا  سياسيًا 
االنتخابات  إلى  واالتجاه   2014 لسنة   )5( رقم 
الرئاسية مباشرة إذا لم يتوافر النصاب في جلسة 
مجلس  فشل  عقب  جاء  ما  وهو  المقبل،  اإلثنين 
القانوني  النصاب  مكتملة  جلسة  عقد  في  النواب 
لم  تشاورية  جلسة  جعلها  بما  الماضي،  اإلثنين 

يتجاوز حضورها 25 نائبًا.
تحذيرات  المقبل  اإلثنين  جلسة  تختبر  وربما 
األسبوع  النواب  تواجد  ضرورة  أكد  الذي  عقيلة، 
على  للتصويت  القانوني  النصاب  إلكمال  المقبل 
الدستوري وإقرار قانون االستفتاء،  تعديل اإلعالن 
عبداهلل  البرلمان  باسم  الناطق  تصريح  حسب 

بليحق.
اكتمال  عــدم  أسباب  لتفسير  محاولة  وفــي 
النواب،  مجلس  عضو  يقول  القانوني،  النصاب 
المبروك الخطابي: »لم يتمكن عدد كبير من نواب 
إلى طبرق  السفر  والجنوبية من  الغربية  المنطقة 
بسبب عدم وجود طيران«، وهو ما جعل القرار رقم 

5 يطفو على السطح بمزيج من الجدل.
2014 ينص  يشار إلى أن القرار رقم )5( لسنة 
الدولة  رئيس  انتخاب  على  ــى  األول مادته  في 
الموقت بطريق االقتراع العام السري الحر المباشر 

وبالغالبية المطلقة ألصوات المقترعين.
ولقي حديث عقيلة تأييدًا من بعض النواب من 
المسماري  سلطنة  النواب  مجلس  عضوة  بينهم 
انتخابات  يستحق  ال  اآلن  الوضع  »أن  رأت  التي 
من  للخروج  رئاسية  انتخابات  بل  فقط،  برلمانية 

األزمة الحالية«.
بل دعت المسماري إلى »تجميد مجلس النواب 
رئيس  النتخاب  رئاسية  انتخابات  إلى  والتوجه 
الدولة يمارس صالحياته التي نص عليها اإلعالن 
حكومة  وتشكيل  المؤسسات  ويوحد  الدستوري، 
موحدة ويكون القائد األعلى للجيش« وقالت: »في 
لمعالجة  الكافي  الوقت  لدينا  الحالة سيكون  هذه 
انتخابات  إلى  الذهاب  ثم  ومن  الدستور  مشكلة 

برلمانية«.
هذا  وسياسيون  نــواب  يرفض  المقابل،  في 
يرى  إذ  النواب،  مجلس  رئيس  قبل  من  التلويح 
باشاغا،  فتحي  مصراتة،  عن  النواب  مجلس  عضو 

إنه »غير صائب«.
أن  »الوسط«  إلى  تصريح  في  باشاغا  ورأى 
سلسلة  هو  السياسي  الصعيد  على  يحدث  »ما 
في  تسبب  الذي  والفشل  العبث  من  متناهية  ال 
إلى  وأدى  الوطن،  ومصالح  الدولة  مقدرات  ضياع 
وفي  مسبوق«.  غير  بشكل  الليبي  الشعب  معاناة 
الوضع  »انهيار  إن  القول  إلى  ذهب  نفسه  الوقت 
األمني في العاصمة طرابلس هو حلقة من سلسلة 
فشل السلطات الحاكمة صوريًا والخاضعة لهيمنة 
الجيش  مؤسستي  دور  وتقويض  الميليشيات 

والشرطة«.
عضو  نبه  الدولي،  المجتمع  إلى  رسالة  وفي 

»دعم  أن  إلى  مصراتة  مدينة  عن  النواب  مجلس 
بها  محكوم  كرتونية  سلطات  الدولي  المجتمع 
وليست حاكمة أحد أهم أسباب هذا االنهيار الذي 
والسياسية  األمنية  األصعدة  على  شاماًل  سيكون 

واالقتصادية كافة«.
السياسية  )الــذراع  والبناء  العدالة  حزب  أما 
رئيسه  لسان  على  رفض  فقد  اإلخــوان(،  لجماعة 
»قواًل  واعتبرها  عقيلة  تصريحات  صوان  محمد 

عجيبًا وغريبًا«.
وتساءل: »إن كان رئيس مجلس النواب عاجزًا 
عن توفير النصاب لتشريعات ال تحتاج إال الغالبية؛ 
موصوف  نصاب  إلــى  تحتاج  بتشريعات  فكيف 
واالتفاق  الدستوري  اإلعــالن  بنصوص  ومقيدة 

السياسي«.
وأضاف: »إذا كان عقيلة يقصد بكالمه مقررات 
فبراير، فال شك أنه يعيش خارج المشهد )..( الرجل 
الكرة  وسنعيد  الصفر،  نقطة  تجاوز  على  قادر  غير 
مقررات  ألغت  التي  القضاء  أحكام  عن  للحديث 
قد  القائمة  األجسام  وأن  منها،  نتج  وما  فبراير 

اكتسبت شرعيتها من االتفاق السياسي«.

محللون: العملية السياسية رهينة املجموعات املسلحة

تزال  ال  التي  السياسية  العملية  أّن  محللون  رأى 
المجموعات  رهينة  تبقى  واضحة  غير  معالمها 
خلفية  على  ليبيا،  في  واالنقسامات  المسلحة 
العاصمىة  تشهدها  التي  األخــيــرة  المعارك 
لـ»هشاشة  كاشفة  اعتبروها  والتي  طرابلس، 
إلى  الدولية  الدعوات  يجعل  ما  ليبيا«،  في  الوضع 
إجراء انتخابات قبل نهاية العام أقرب ما تكون إلى 

الخيال.
وفي وقت كان القتال فيه مستعرّا اإلثنين قرب 
العاصمة، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
باالتفاق  قدمًا  الدفع  على  تصميمه  جديد  من 
الليبيين في مايو  الذي أبرم بين مختلف األطراف 
على  ينصّ خصوصًا  والذي  باريس،  في  الماضي 

إجراء انتخابات في ديسمبر.
الفرنسية عن محّللين في  األنباء  ونقلت وكالة 
األمن  وانعدام  البالد  »انقسام  أن  الليبي  الشأن 
عن  األرض  على  المؤثرة  الجهات  بعض  وغياب 
اجتماع باريس، هي عوامل ال تبشر بقرب الوصول 
إلى حل سياسي في ليبيا«، الفتين إلى أن »إمكان 
في  انتخابات،  أي  إجراء  منع  المسلحة  المجموعات 

حال تبين أنها ال تخدم مصالحها«.

المجموعات  ــوة  ق اســتــعــراض  ســيــاق  ــي  وف
سايني  فيديريكا  عن  التقرير  نقل  المسلحة، 
فاسانوتي من معهد بروكينغز في واشنطن قوله 
إن »الفصائل المسلحة توّلت السلطة في ليبيا من 
الوقوف  من  رسمية  مؤسسة  أية  تتمكن  أن  دون 
الحكومات  شرّعتها«  لقد  العكس،  على  بوجهها. 
المتتالية، الفتًا إلى أن »هذه المجموعات المسلحة 
قوية إلى حد تهديد أولئك الذين من المفترض أن 

يكونوا مسؤولين عنها«.
جامعة  في  الدولية  العالقات  أستاذ  أكد  كما 
»تعكس  المواجهات  أن  المنتصر  خالد  طرابلس 
المنصوص  األمنية  للتدابير  الــصــارخ  الفشل 
الليبية  األطراف  )بين  السياسي  االتفاق  عليها في 
الموقعة في المغرب في أواخر العام 2015( بهدف 
من  الكبيرة  المدن  وإخــالء  الميليشيات  تفكيك 

األسلحة الثقيلة«.

أمنية  قوة  إلى ضرورة »تشكيل  المنتصر  ودعا 
الدولة  مؤسسات  حماية  مهمتها  تكون  خاصة 
وتحضير أجواء مؤاتية إلجراء االنتخابات وفي ظل 
تنظيم  المستحيل  من  سيكون  الحالية،  الظروف 

حتى انتخابات بلدية، خصوصًا في طرابلس«.
السياسية  الشؤون  في  الليبي  الباحث  وأشــار 
عنصر  هو  »األمني  العامل  أن  إلى  جلول  عماد 
االعتماد  فإن  ولذلك  االنتخابات،  إلجراء  أساسي 
على  القادرة  غير  المسلحة  المجموعات  قادة  على 

السيطرة على رجالها، هو أمر سخيف«.
منذ  أمنيًا  توترًا  طرابلس  العاصمة  وتشهد 
اشتباكات  إلى  حدته  تصاعدت  األحد،  أمس  أول 
كتيبة  تتبع  قوات  بين  اإلثنين  فجر  منذ  عنيفة 
المركزي  الدعم  قوات  ومعها  طرابلس«  »ثوار 
حكومة  مظلة  تحت  تعمالن  اللتين  بأبوسليم 
باسم  المعروفة  والقوات  ناحية،  من  الوفاق، 

آمرها.. إلى لقب  »الكانيات« نسبة 
رئيس  اجــتــمــع  أمـــس  ــق  ــاب س وقـــت  وفـــي 
القادة  من  بعدد  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس 
عن  تقارير  قدموا  الذي  واألمنيين  العسكريين 
إلى  باإلضافة  طرابلس،  في  األمنية  الحالة 
لتأمين سالمة  اتخذت  التي  الترتيبات  استعراض 

المواطنين.

 >

 >

 المسماري: »الوضع اآلن ال يستحق 
انتخابات برلمانية فقط، بل انتخابات 

رئاسية للخروج من األزمة الحالية«

الفصائل المسلحة تولّت السلطة 
في ليبيا من دون أن تتمكن أية 

مؤسسة رسمية من الوقوف بوجهها

طرابلس–الوسط

القاهرة – الوسط



االتحاد  فــي  األعــضــاء  الـــدول  ســفــراء  أخفق 
اللجنة  إطــار  في  اجتمعوا  الذين  األوروبـــي، 
في  الثالثاء،  بروكسل  في  واألمنية  السياسية 
بلورة اتفاق حول تغيير خطة العمليات الخاصة 
االتجار  مكافحة  لمهمة  التابعة  اإلنزال  بموانئ 

بالبشر »أيوناففورميد- صوفيا«.
وأطلقت مهمة »صوفيا« البحرية األوروبية 
مهربي  أنشطة  لتعقب  سنوات  ثــالث  منذ 
وإلى  من  والنفط  السالح  وتهريب  البشر 
خطة  تغيير  على  تصر  إيطاليا  لكن  ليبيا، 
المهاجرين  إنزال  بموانئ  الخاصة  العمليات 
مجمل  على  عادل  بشكل  توزيعهم  ليتسنى 

دول االتحاد.
ــي  ــ ــاد األوروب ــح ــال نــاطــق بــاســم االت وقـ
»ستنتقل القضية اآلن إلى مناقشة وزراء دفاع 
يوم  رسمي  غير  اجتماع  في  األوروبي  االتحاد 

الخميس مقرر في العاصمة النمساوية فيينا«.

بحلول  العمليات  خطة  تغيير  روما  وطلبت 
من  الحد  أجل  من  الجاري،  أغسطس  نهاية 
سفن  تنقذهم  الذين  المهاجرين  وصــول 
إيطاليا.  موانئ  في  إنزالهم  ويتم  البعثة 
جوهرية  خالف  نقطة  المسألة  هذه  وتمثل 

حاليا بين بروكسل وروما.
في  مساهمتها  بوقف  إيطاليا  وتــهــدد 
التوصل  يتم  لم  إذا  األوروبي  االتحاد  موازنة 
المهاجرين  استقبال  بشأن  تسوية  ــى  إل
المتوسط.  البحر  وسط  إنقاذهم  يتم  الذين 
الشرقية  الدول  غالبية  ترفض  المقابل  وفي 
الصعيد  على  الهجرة  أعباء  لتقاسم  توجه  أي 

األوروبي.
اإليطالي  األدميرال  يتسلم  أن  المقرر  ومن 
يوم  عملية »صوفيا«  قيادة  نوركيتو  ستيفانو 
ال  الدبلوماسيين  لكن  المقبل،  سبتمبر   13
يتوقعون أي حلحلة لملف تغيير مهام العملية 

قبل نهاية العام الجاري على األقل.
فعلي  بشكل  مــهــددة  المهمة  ــبــدو  وت
باالنهيار بسبب تنامي المشادة بين بروكسل 

واحــتــدام  رومــا  فــي  الشعبوية  والحكومة 
الخالف األوروبي حول الهجرة.

تقوية  يــجــب  إنــه  اإليــطــالــيــون  ــول  ــق وي
أن  حيث  للمهمة.  االستخباراتية  المعلومات 
محدودة  معلومات  خلية  مجرد  هي  »صوفيا« 
السفن  بتفتيش  لطاقمها  يسمح  وال  األثــر 
تهريب  عن  للبحث  وخاصة  بالقوة  التجارية 
االتجار  عمليات  يغذي  الذي  والسالح  النفط 

بالبشر في ليبيا.
مهمة  مــدد  قــد  األوروبـــي  المجلس  ــان  وك
»صوفيا« إلى غاية ديسمبر المقبل، وأضاف إليها 

بنود جمع المعلومات عن حركة مرور النفط من 
ليبيا وتبادل أكثر فعالية بشأن االتجار بالبشر مع 
وجهاز  »فرونتكس«  وكالة  ومع  األعضاء،  الدول 
»يوروبول«. إضافة إلى الغرض الرئيسي للمهمة 

المعني بمكافحة التهريب.
مجال  في  مهمة »صوفيا«  أن محصلة  كما 
متواضعا  يبدو  الليبي  الساحل  خفر  تدريب 
شخصا.   213 سوى  تأهيل  من  تتمكن  ولم 
لالتحاد  الفعلي  الهدف  إن  دبلوماسيون  وقال 
اإلقليمية  الــمــيــاه  دخـــول  يظل  ــي  ــ األوروب
مراكب  لتدمير  األرض  إلى  والوصول  الليبية 

ومالحقتهم. المهربين 
لـ»الوسط«  بروكسل  في  دبلوماسي  وقال 
استصدار  إلى  الحاجة  في  تكمن  المشكلة  إن 
ــذي لن  ال الــدولــي  ــن  األم ــرار مــن مجلس  ق
طرابلس  في  الحكومة  بموافقة  سوى  يصدر 
وهو  المتحدة(  األمم  قبل  من  بها  )المعترف 
ما من شأنه أن يبدو بأنه تنازل عن السيادة 
وإظهار الضعف، مع تداعيات داخلية ال يمكن 

التنبؤ بها.
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بروكسل–علي أوحيدة

< فاطمة الصويعي

طلبت روما تغيير خطة العمليات 
بحلول نهاية أغسطس اجلاري من 

أجل احلد من وصول املهاجرين

بمدينة  المهدية  منطقة  سكان  لجأ 
لمياه  ــار  ــ اآلبـ ــر  حــف إلـــى  ــهــا،  ســب
وتبرعات  ذاتية  بمجهودات  الشرب 
مياه  نقص  أزمــة  لحل  المواطنين، 

الشرب التي تعانيها المنطقة.
وقـــال مــحــمــد عــبــدالــســام أحــد 
لـ»الوسط«  البئر  حفر  على  المشرفين 
تعاون  المنطقة  سكان  من  عددا  إن 
لحفر بئر نظرا لنقص مياه الشرب في 
جلب  من  المواطن  ومعاناة  المنطقة 
جرى  حيث  أخــرى،  مناطق  من  الماء 
استخراج  ومضخة  الحفر  آلــة  توفير 

المياه بمجهودات ذاتية.

العمل  »بدأنا  عبدالسام:  وأضاف 
شهر  نهاية  الــمــيــاه  بئر  حفر  فــي 
ومجهودات  وبتكاتف  الماضي،  يوليو 
الصعوبات  كــل  تــجــاوزنــا  الجميع 
حفر  أثناء  واجهتنا  التي  والعراقيل 

البئر«.
مدينة  أحياء  أغلب  أن  إلــى  يشار 
التي  الشرب  مياه  قلة  تعاني  سبها 
نسبة  على  تحتوي  ما  غالبا  إن وجدت 
المواطنين  يدفع  مما  مرتفعة،  ملوحة 
مياه  لجلب  طويلة  مسافات  قطع  إلى 
من  المياه  يشتري  من  وهناك  عذبة، 

صهاريج بيع الماء.

»داعــش«  تنظيم  في  القيادي  قتل 
في  بوحريبة«،  بـــ»ولــيــد  المسمى 
استهدف  أمــيــركــي  لــطــيــران  قصف 
مدينة  في  الظهرة  بمنطقة  سيارة 

بني وليد جنوب شرق طرابلس.
وأعلنت القيادة العسكرية األميركية 
نفذت  أنها  »أفريكوم«  إفريقيا  في 
مع  بالتنسيق  دقيقة«  جوية  »ضربة 
مدينة  قرب  الوطني،  الوفاق  حكومة 
أحد  مقتل  إلــى  أدى  مما  وليد،  بني 

قادة تنظيم »داعش« بليبيا.

ــاد الــبــيــان بــعــدم وقـــوع أية  وأفـ
مصابين  أو  قتلى  ســـواء  »خــســائــر 
هذه  نتيجة  المدنيين  صفوف  في 
»الــواليــات  أن  إلــى  الفتا  الضربة«، 
مهمتها  في  تتهاون  لن  المتحدة 
المنظمات  وتدمير  بإضعاف  الخاصة 
في  االستقرار  واستعادة  اإلرهابية 
التزام  »استمرار  مؤكدا  المنطقة«، 
ومنع  اإلرهــاب  شبكات  على  الضغط 
آمنة  مــاذات  إقامة  من  اإلرهابيين 

لهم في الباد«.

الجنائي  البحث  قسم  عناصر  داهمت 
الواقعة  الــمــزارع  إحــدى  أجدابيا  في 
من  خالها  وتمكنت  المدينة،  شرق 
ضبط أحد األشخاص ومصنعين إلنتاج 

المحلية. الخمور 
أمن  بمديرية  أمني  مصدر  وقــال 
معلومات  إن  لـــ»الــوســط«  أجــدابــيــا 
خاصة  مــصــادر  ــن  »م إليهم  وردت 
يتم  المدينة  شرق  مزرعة  وجود  عن 
المحلية«،  الخمور  وتصنيع  إنتاج  فيها 
مضيفا أنه بعد ورود المعلومات كلفوا 
الجنائي  البحث  التحريات بقسم  عناصر 

لجمع المعلومات والتأكد من صحتها.
مــداهــمــة  أن  ــمــصــدر  ال وأوضــــح 

بعد  »جـــاءت  عنها  المبلغ  المزرعة 
التأكد  فور  محكمة  أمنية  خطة  إعداد 
إلى  الــواردة  المعلومات«  صحة  من 
المتهم  ضبط  مــؤكــدا  الــمــديــريــة، 
وتصنيع  إلنتاج  مصنعان  وبحوزته 
 15 على  يحتويان  المحلية  الخمور 
من  وعـــدد  الــخــمــور  لتعبئة  برميا 
في  النحاسية،  الكهربائية  ــاك  األس

المداهمة.
أنه  ــى  إل األمــنــي  المصدر  ــار  وأشـ
والمضبوطات  المتهم  إحالة  ستتم 
من  االنتهاء  بعد  العامة  النيابة  إلى 
الازمة حيال ذلك  القانونية  اإلجراءات 

الستكمال التحقيقات في القضية.

شهدت عدة مناطق غرب الباد هطوالً 
الشقيقة  مناطق  على  لألمطار  كثيفاً 
ومزدة وفسانو ونسمة والقرية الغربية 
والحمادة  الشرقية  والقرية  وطبقة 
الغزيرة  التي استمرت األمطار  الحمراء، 
مما  متفرقة،  رعدية  زوابع  هيئة  على 

أدى إلى جريان األودية والشعاب.
الصيف  تأتي في فصل  التي  األمطار 
تحمل منطلقين إما االستفادة منها في 
عدة  على  بالنفع  تعود  التي  الوديان 
على  الدمار  من  آثار  ترك  أو  مناطق، 
الجو  تقلبات  أن  غير  المناطق،  بعض 
واختال الفصول يحمل إلى الباد خيرًا 
على  يرتد  أن  فيه  المواطنون  يتلمس 

الحياة السياسية واألمنية. 
شهدت  التي  األوديـــة  بين  ــن  وم
جريان مياه األمطار الغزيرة بها، وادي 
تفالغوا  ــاة  ول وزمـــزم  الجين  ســوف 
هذه  سكان  واستبشر  الطبل،  ورأس 
المناطق خيرًا بهطول األمطار والسيول 
ــي مــوســم »الــخــريــف  ــاءت ف ــتــي جـ ال

البدري«.
فصل  فإن  األهلية  الحسابات  ووفق 

 28 فــي  الــعــام  ــذا  ه سيبدأ  الخريف 
أغسطس الجاري.

األضــحــى  عــيــد  أيـــام  أول  وخـــال 
الشقيقة  مناطق  شهدت  الــمــبــارك، 
ومزدة وفسانو ونسمة والقرية الغربية 
والحمادة  الشرقية  والقرية  وطبقة 
خاصة  غزيرة  أمطار  هطول  الحمراء، 
وادي  أعلى  الــحــمــراء  الــحــمــادة  على 
زمزم الذي يصب في البحر في منطقة 

الهيئة.
ــن الــمــواطــنــيــن إن  ــال عـــدد م وقـ
شهدتها  التي  الغزيرة  األمطار  موجة 
 50 من  أكثر  منذ  تــأت  لم  المنطقة 
عامًا، مشيرين إلى أنها كانت مصحوبة 
برياح قوية أدت إلى اإلطاحة بأكثر من 
التي  أبوالغرب  في  كهرباء  أعمدة   10

تقع على وادي زمزم.
هطلت  فقد  الحمراء  الحمادة  أمــا 
األمطار على الحمادة البحرية والشرقية 
وهي  البدري«،  بـ»الخريف  تعرف  وهي 
ألن  الترفاس  تكاثر  في  سببًا  تكون 
سببًا  تكون  بالبرق  المصحوبة  األمطار 

في نمو الكمأ ويعرف ببنت الرعد.

اآلبار تحل أزمة نقص 
مياه الشرب في سبها

مداهمة مصنعني إلنتاج 
الخمور في أجدابيا

مقتل قيادي بـ »داعش« في غارة أميركية

أمطار الصيف تغزو غرب البالد

عودة 130 عائلة نازحة إلى تاورغاء

متاعب أوروبية في تغيير مسار مهمة »صوفيا«
الكرة في ملعب وزراء دفاع االتحاد األوروبي

الدائـرة  عـن  النـواب  مجلـس  عضـو  شـنت 
الصويعـي، هجومـا  فاطمـة  أوبـاري،  السـابعة 
تجاهلـت  التـي  المتعاقبـة  الحكومـات  علـى 
»مـالذ  إلـى  تحـول  حتـى  الليبـي،  الجنـوب 
لمهربـي البشـر والمخـدرات«، الفتـة إلـى أنـه 
ومجلسـي  الحكومتيـن  حسـابات  »خـارج  بـات 
العامـة  القيـادة  وحتـى  والدولـة  النـواب 

. » للجيـش
إلـى  تصريحـات  فـي  الصويعـي  وصفـت 
الحاصـل  السياسـي  االنقسـام  »الوسـط« 
يمكـن  »ال  التـي  بـ»الدوامـة«  ليبيـا  فـي 
كافـة  بيـن  حقيقـي  باتفـاق  إال  منهـا  الخـروج 
األطـراف المتنازعـة كافـة فـي الشـرق والغرب 

لجنـوب«. وا
وذكـرت أن »خيـرات ليبيـا تنهـب كل يـوم 
مـن المناطـق والمـدن الجنوبيـة، ومـن بينها 
هـي  التـي  أنواعهـا  بمختلـف  المحروقـات 
ملـك للشـعب الليبـي والمواطـن فـي الجنـوب 
يعانـي مـن االنفـالت األمنـي الكبيـر والجميـع 
وأصبـح  الجنوبيـة  الجهـة  علـى  مسـيطر  غيـر 
الجنـوب ورقـة ضغـط يسـتخدمها الجميع من 

الجنـوب. أهالـي  أجـل مسـاعدة 
الصحـة  قطـاع  أن  إلـى  الصويعـي  ونبهـت 
توجـد  »ال  إذ  بالكامـل«،  »منهـار  بالجنـوب 
مسـتلزمات  أو  أدويـة  حتـى  وال  تطعيمـات 
قلـة  مـن  منكوبـا  الجنـوب  وأصبـح  طبيـة 
علـى  قدرتهـم  وعـدم  المسـؤولين  اهتمـام 
بسـط سـيطرتهم علـى الجنـوب وحمايتـه من 
المرتزقـة والعصابات التشـادية وغيرهـا والتي 

البـالد«. خيـرات  فـي  يومـي  بشـكل  تنهـب 
وقالـت إن »الخاسـر الوحيـد مـن إطالة أمد 
االتفـاق السياسـي وتعثـره هو المواطـن الذي 
الشـهري  راتبـه  علـى  يحصـل  أن  يسـتطيع  ال 
السـيولة  توافـر  عـدم  بسـبب  المصـرف،  مـن 
عـن  الرقابـة  وغيـاب  المركـزي  المصـرف  مـن 

بالمصـارف«. العامليـن 
هـو  السياسـي  »االتفـاق  أن  وأضافـت 
الحـل الوحيـد لتوحيـد المؤسسـات كافـة مـن 
المصـرف المركـزي وديـوان المحاسـبة وهيئة 
الفسـاد،  مكافحـة  وهيئـة  اإلداريـة  الرقابـة 
حكومـة  وتشـكيل  الحكومـة  بتوحيـد  انتهـاء 
ومكوناتهـم  الليبييـن  تضـم  وطنيـة،  وحـدة 

واحـدة«. قيـادة  تحـت  كافـة 
المواطـن  أن  إلـى  الصويعـي  وأشـارت 
ارتفـاع  مـن  الويـالت  »يعانـي  بـات  الليبـي 
المعقـول«،  الحـد  تفـوق  بنسـبة  األسـعار 
الفتـة أنـه »بعـد أن كان يشـتري رغيـف الخبر 
رغيـف  يشـتري  اآلن  أصبـح  قـروش  بخمسـة 

دينـار«. بربـع  الخبـز 
أو جهـة  رقابـة  أي  أنـه »ال توجـد  وأكـدت 
وأن  األمـر«،  هـذا  تتابـع  تنفيذيـة  مسـؤولة 
بالتدخـل  النـواب  مجلـس  يطالـب  »الجميـع 

ذلـك  ومـع  فقـط،  تشـريعية  جهـة  أنـه  رغـم 
نتابـع عمـل الحكومـة الموقتـة التـي ال تمتلك 
صالحيات كبيـرة في ظل االنقسـام السياسـي 
ومـن هنا بـدأت هـذه الدوامـة والمواطن هو 

الخاسـر«.
الوفـاق  حكومـة  أن  الصويعـي  واعتبـرت 
وتشـكيالت  عصابـات  سـيطرة  تحـت  »تقبـع 
بقـوة  القـرارات  مـن  تشـاء  مـا  تمـرر  مسـلحة 
بـل  المالييـن  بمئـات  واعتمـادات  السـالح 
المليـارات تهرب بشـكل يومـي مـن موافقات 
موجـودة  غيـر  شـركات  بأسـماء  وهميـة 
تجلـب المخـدرات والحجـارة وزجاجـات الميـاه 
طريـق  عـن  الصالحيـة  المنتهيـة  المعقمـة 
ومصراتـة  والخمـس  وبنغـازي  طبـرق  موانـئ 

وغيرهـا«. وطرابلـس 
والـوكالء  »الـوزراء  أن  الصويعـي  ولفتـت 
ال  طرابلـس  فـي  المؤسسـات  ومديـري 
فـي  بالغـات  أو  طعـون  تقديـم  يسـتطيعون 
حياتهـم  علـى  خوفـا  والنيابـات،  المحاكـم 
المجموعـات،  هـذه  قبـل  مـن  وتصفيتهـم 
الدولـة«، مطالبـة  التـي تعتبـر خـارج سـيطرة 
الجميـع بـ»الوقـوف علـى حالـة المواطنين في 
المناطـق والمـدن كافـة وخاصـة فـي الجنوب 

لليبـي«. ا
الجنـوب  عـاد  الماضـي  مايـو  ومنتصـف 
العسـكري  المشـهد  واجهـة  إلـى  الليبـي 
والسياسـي في البـالد بعـد تجدد االشـتباكات 
مـع  يتزامـن  مـا  وهـو  سـبها،  مدينـة  فـي 
المنطقـة  تعانيهـا  وخدميـة  أمنيـة  مشـكالت 

سـنوات. منـذ 
بعـض  معانـاة  الماضيـة  الفتـرة  وشـهدت 
المـدن الليبيـة، خاصة الجنـوب، نتيجـة نقص 
إلـى  يرجـع  بعضهـا  مختلفـة  ألسـباب  الوقـود 
انتشـار عمليـات التهريـب، ممـا يفتـح المجـال 
قـدرة  عـدم  عـن  فضـال  السـوداء،  للسـوق 
الشـاحنات علـى الوصول إلـى بعـض المناطق 
الطـرق  علـى  التأميـن  عمليـات  غيـاب  بسـبب 

الرئيسـة.

طبرق - فراس بن علي

الصويعي: الجنوب أصبح »ورقة ضغط« يستخدمها الجميع
وتحول إلى مالذ لمهربي البشر والمخدرات

ما  عــودة  تاورغاء  المحلي  المجلس  أعلن 
بعد  مدينتهم،  إلى  عائلة  ـــ130  ال يقارب 
مشيرا  سنوات،  الثماني  قرابة  استمر  نزوح 
حي  بجامع  الجمعة  صالة  أدوا  أنهم  إلى 
عبر  نشره  ما  وفق  تــاورغــاء،  في  الكوشة 

صفحته على موقع »فيسبوك«.
تاورغاء  وشــورى  حكماء  مجلس  وكــان 
الطوعية  العودة  إلى  النازحين  األهالي  دعا 
الذي  األضحى  عيد  أيــام  رابــع  لمدينتهم 
الجاري،  أغسطس   24 الجمعة  يوم  وافــق 
اللحمة  على  التأكيد  بضرورة  إياهم  مطالبا 
والتصالح،  والتسامح  الفرقة،  ونبذ  الوطنية 

والعمل على إعادة البناء.

في  ــدره  أصـ بيان  فــي  المجلس  ودعــا 
الــوفــاق  حكومة  مــن  كــال  أغسطس   20
النواب  ومجلس  الموقتة  والحكومة  الوطني 
والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم 
النازحين  األهالي  عودة  دعم  على  والعمل 
والمساهمة  لمدينتهم  العودة  في  الراغبين 

في تحقيق األمن االستقرار.
من  النازحة  العائالت  مــن  عــدد  ــدأ  وب
عقب  مدينتهم  إلــى  العودة  في  تــاورغــاء 
في  مصراتة  مع  مصالحة  ميثاق  توقيع 
العائالت  معاناة  إلنهاء  الماضي،  يونيو 
النازحة وتمكينهم من العودة إلى ديارهم.

المباني  حصر  لجنة  واصلت  السياق  وفي 

تاورغاء  بمدينة  كليا  المدمرة  أو  المتضررة 
األهــالــي  مــن  الــمــلــفــات  بجمع  أعــمــالــهــا 
إحالتها  بغرض  أراضيهم،  إلى  العائدين 

لجهات االختصاص لتعويض المتضررين.
عبر  تاورغاء  البلدي  للمجلس  بيان  وأشار 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  صفحته 
لمكتب  التابعة  اللجنة  أن  إلى  »فيسبوك« 
تــاورغــاء  المحلي  بالمجلس  المشاريع 
واصلت جمع الملفات من األهالي العائدين 
تعبئة  بعد  المجلس،  بمقر  أرضهم  إلــى 
المستندات  وتكملة  لذلك  المعدة  النماذج 

المطلوبة.
على  تعمل  اللجنة  أن  البيان  ــاف  وأض

بالمدينة  لحقت  التي  األضرار  وتوثيق  حصر 
لتعويض  االختصاص  لجهات  وإحالتها 
المتضررين، داعية األهالي كافة إلى سرعة 
الستكمال  المطلوبة  المستندات  تقديم 

اإلجراءات المطلوبة.
في  جديد  من  تدب  بدأت  الحياة  وكانت 
تاورغاء، عقب عودة األهالي إلى مدينتهم، 
بعدما وضعت أطراف مصراتة وتاورغاء حدا 
المجلس  رئيس  بتوقيع  النازحين،  ألزمــة 
الشكشاك،  عبدالرحمن  تاورغاء  المحلي 
كــرواد،  مصطفى  مصراتة  بلدية  وعميد 
شهر  خالل  المدينتين  بين  الصلح  ميثاق 

يونيو الماضي.

< حصة دراسية ألطفال في الجنوب



في البداية، نريد معرفة الفارق بين »أطفال 
الفاقدين  واألطــفــال  وعــددهــم،  داعــش« 

آلبائهم؟
نسميهم  األحمر  الهالل  جمعية  في  نحن 
ينطبق  وهذا  لذويهم«،  الفاقدين  »األطفال 
إخــراجــهــم من  ــرى  الــذيــن ج على األطــفــال 
»البنيان  مقاتلو  عليهم  عثر  أن  بعد  سرت 
أم  أو  أب  ــال  ب ووجــدوهــم  ــوص«،  ــرص ــم ال
وعددهم 56 طفال وأعمارهم بين سنتين إلى 
10 سنوات، وهناك أطفال آخرون أخرجوا من 
طفال   66 وعددهم  أيضا  سرت  وأحياء  بيوت 
وهؤالء أعمارهم ال تزيد عن سنتين، ووجدوا 
إلى  إحالتهن  تمت  الالتي  أمهاتهم،  صحبة 

السجون للنظر في أمرهن.
بدأ  متى  محايدة،  إنسانية  منظمة  باعتباركم 

دوركم في ملف الذين جرى إنقاذهم من سرت؟
شباب الهالل األحمر وجهاز اإلسعاف، كانوا 
البنيان  معركة  في  المقاتلين  خلف  يتواجدون 

المرصوص، وحينما علموا بوجود أطفال داخل 
إنقاذهم،  على  عملوا  األحياء،  وبين  البيوت 
عرضهم  ما  اإلنقاذ  عمليات  ببعض  فقاموا 
للخطر، وفيما بعد جرى نقل هؤالء األطفال إلى 
المستشفيات الميدانية، إذ قدمت لهم وقتها 
الحاجة  أمس  في  كانوا  التي  الصحية  الرعاية 
لها، وفيما بعد نقل األطفال إلى قسم الحوادث 
أفضل،  بشكل  لرعايتهم  مصراتة  والطوارئ 
واستالمهم من طرفنا كان بعد تنسيق رسمي 

مع غرفة عمليات البنيان المرصوص.
ويجب اإلشارة إلى أن عدد األطفال كان 56 
تونسية ومصرية  طفال، من جنسيات مختلفة 
وأعمارهم  أفريقية،  وجنسيات  وسودانية 
تتراوح من سنتين إلى 10 أعوام، قمنا بإجراء 
الكشوفات الطبية والعمليات الجراحية الالزمة، 
قبل إيوائهم أحد المقار التابعة للهالل األحمر 
الذي قمنا بتحويره وتجهيزه بالمعدات الالزمة.

األطفال  إيــواء  جرى  الــذي  المقر  كان  هل 
بداخله مجهزا الستقبالهم؟

واالحتياجات  بالمعدات  المقر  بتجهيز  قمنا 
الهالل  فــرع  طريق  عن  تمكننا  إذ  الــالزمــة، 

أغطية  توفير  من  بمصراتة  الليبي  األحمر 
التغذية  إلى  إضافة  ومفروشات،  وبطاطين 
إســعــاف مجهزة  ــة، وكــذلــك ســيــارة  ــالزم ال
متواجدة داخل المقر، ومرافقين يتناوبون على 
وأفراد  نفسيين  وإخصائيين  األطفال،  خدمة 
حراسة، باإلضافة إلى جهود صندوق التضامن 
االجتماعي بمصراتة في توفير التغذية لألطفال 

منذ إيواءهم.
عقب إنقاذ األطفال من سرت، كانوا مصابين 
للتعليم،  وافتقارهم  تغذية  وسوء  بأمراض 
احتياجاتهم  توفير  بالفعل  استطعتم  هل 

الطبية والتعليمية؟
عند استالمنا األطفال قمنا بفتح ملف طبي 
الصحية،  حاالتهم  لمتابعة  منهم  واحد  لكل 
ألننا أمام مسؤولية ومهمة إنسانية، نجحنا في 
ممتازة  بصحة  باتوا  واليوم  الصحي،  الجانب 
وبعد أن كانوا في سوء تغذية نتيجة حرمانهم 
بقائهم  من  األخيرة  المدة  خالل  األكل  من 
في سرت، منذ إيوائهم ولم نبخل عليهم في 
توفير تغذية باستمرار، وأيضا وفرنا لهم ألعابا 
ذهنية وترفيهية للخروج من الضغط النفسي 

الذي يمرون به، وعلمناهم القراءة والكتابة.
وماذا عن المفاوضات مع الدول التي يحمل 

األطفال جنسياتها، إلتمام عملية تسليمهم؟
الليبية  الجنسية  يحملون  الذين  األطفال 

األمنية  والجهات  العام  النائب  مع  تواصلنا 
وفق  بالفعل  ألقاربهم  األطفال  تسليم  وتمت 

اإلجراءات القانونية.
السودانية  الجنسية  يحملون  مــن  ــا  أم
وعددهم 8 أطفال فجرى تسليمهم عبر القنصل 
التسليم  عملية  وتمت  ليبيا،  في  السوداني 
إلى  حضروا  وقد  لهم  دعوتنا  بعد  للسودان 
وتحققوا  األطفال  على وضع  واطلعوا  مصراتة 

من ذلك.
التونسية  للجنسية  الحاملون  األطفال  أما 
فتواصل معنا وفد من البرلمان التونسي وزار 
األطفال وتعهد باستالمهم بعد أخد الموافقات 

الالزمة، ولم يشهد األمر أي تطور بعد ذلك.
المصرية  للجنسية  الحاملين  األطفال  أما 
وعددهم 15 طفال، يجب اإلشارة إلى أن أول 
الهالل  مع  كان  األطفال  بخصوص  تواصل 
األحمر المصري، ومنظمة »العدالة أوال«، وكان 
ذلك في ديسمبر 2016 أي عقب تحرير سرت، 

توقفت المفاوضات بعدها.
المصرية  الخارجية  معنا  تواصلت  ومؤخرا 
طفال   12 الستالم  استعدادها  عن  وأعربت 

فقط وهو العدد الذي تحققوا منه من قبلهم، 
وتأكدوا من هوياتهم )..(.

أما فيما يتعلق باألطفال الحاملين للجنسيات 
اللجنة  مع  تم  بشأنهم  فالتواصل  األفريقية 
العمل في هذا  وجار  األحمر،  للصليب  الدولية 

الشأن.
األطفال  ملف  في  الليبية  السلطات  دور  ما 

الفاقدين لذويهم؟
دورها لم يكن بالشكل المطلوب، وتعاون 

معنا النائب العام ووزارة الخارجية فقط.
إلى  حــضــروا  األطــفــال  إن  يقول  البعض 
مسؤولة  ليبيا  وأن  للعمل،  أهلهم  مع  ليبيا 
كيف  ــش«،  »داع صفوف  في  تجنيدهم  عن 

تعلقون؟
قدموا  األطفال  أن  الصدد  هذا  في  أؤكده  ما 
وعبر  شرعية،  غير  بطرق  أهلهم  مع  لليبيا 
جندوا  بالفعل  كان  وإن  رسمية،  غير  قنوات 
ضمن »داعش« تم في ليبيا، فالتنظيم هو من 
الليبية،  السلطات  وليس  المسؤولية  يتحمل 
يكن  لم  لليبيا  دخولهم  أسلفت  كما  ألنــه 

قانونيا.

التونسيين  داعش«  »أطفال  إعادة  ملف  يرافق 
مصير  بشأن  ــدل  ج ليبيا،  فــي  المحتجزين 
أمهاتهم وأرامل القيادات اإلرهابية بعدما ظلت 
الليبي  الجانب  لــدى  غموض  محل  قضيتهم 

والدوائر الرسمية والحقوقية في تونس.
ــال مــصــدر دبــلــومــاســي تــونــســي في  وقـ
تصريح إلى »الوسط«، إن ليبيا اشترطت على 
أطفال  أمهات  على  اإلبقاء  التونسي  الجانب 
رعاية  مراكز  في  المحتجزين  »داعش«  تنظيم 
لمتابعتهم قضائيا بتهم تتعلق باإلرهاب، لكن 
أمهاتهم  من  األطفال  انتزاع  رفضت  تونس 

لصغر سنهم.

مصير غامض
عشرات  التحاق   2016 العام  قبل  ما  وسجل 
في  »داعـــش«  بتنظيم  التونسيات  النساء 
تزوجن  بعضهن  بنغازي  أو  بسرت  معاقله 
وأطفالهن،  أزواجهن  برفقة  جئن  أو  هناك 
أيدي  على  لالغتصاب  فتعرضن  أخريات  أما 
عديد  قـتل  أطفاال  فأنجبن  اإلرهابية،  العناصر 
منهم في معارك تحرير مدينة سرت بينما من 
بقي على قيد الحياة من اليتامى واألرامل جرى 

إيداعهم داخل سجون ومراكز رعاية في ليبيا.
وتنتقد أوساط حقوقية وبرلمانية في تونس 
لمعالجة  البالد  لسلطات  الضعيفة  االستجابة 
إرهابيي  أبــنــاء  مــن  أطفالها  ملف  وتسوية 
بينما  أطلقتها،  التي  الوعود  رغم  ــش«  »داع
مصير  من  علني  بشكل  موقفها  توضح  لم 

»داعشيات« تونسيات متواجدات مع أبنائهن.
»مشروع  حركة  عــن  للنائبة  وبالنسبة 
تونس«، خولة بن عائشة، فاألولوية القصوى 
تصريحات  في  وقالت  األطفال،  استعادة  هي 
ويتامى  أطفال  استرجاع  »إن  »الوسط«،  إلى 
األولــويــة  يبقى  ــال  اآلجـ أقـــرب  فــي  داعـــش 
السجون  في  يقضونه  يوم  كل  ألن  القصوى 
يؤثر سلبا على أبسط حقوقهم«، مضيفة: »إن 
ليبيا  في  تواجدهن  عن  مسؤوالت  أمهاتهم 
انتزاع  إعادتهم  تكلفت  وإن  معلوم  وسجنهن 

الحضانة منهن«.
على  التونسي  البرلمان  عضوة  وشــددت 
عن  لتعويضهم  األطفال ضروري  استرجاع  أن 
يعيشونها  ومازالوا  عايشوها  التي  البشاعات 

يوميا.
البرلمانية  اللجنة  أن  عائشة  بن  وكشفت 
بؤر  إلى  التونسي  الشباب  تسفير  في  للتحقيق 
الذين  اآلباء  التوتر ستوضح قريبا ظروف سفر 
وضع  عن  أولــى  بدرجة  المسؤولين  يبقون 
منهم  األطفال  أن  خاصة  األبــريــاء،  أبنائهم 
برفقة  ليبيا ومنهم من اصطحب  من ولد في 

والديه إلى ساحات القتال.

انقسام
التونسيين  الحقوقيين  مــن  فريق  ويــؤيــد 
أرامل »دواعش«، ما  أو  القبول بعودة زوجات 

عن  مهمة  أمنية  معلومات  توفير  شأنه  من 
إرهابيي التنظيم التونسيين قد تستفيد منهم 

السلطات للقبض على عناصر مطلوبة.

في حين يدعو فريق آخر للتركيز على قضية 
أنهم  اعتبار  على  »داعــش«  أطفال  استرجاع 
مليئة  بيئة  في  ويتواجدون  أبرياء،  ضحايا 
تربية  يتلقى  منهم  عــددا  إن  بل  بالتطرف، 

متشددة من والدته، زوجة قيادات داعشية.

حذر مفرط
وعلقت البرلمانية التونسية، خولة بن عائشة، 
مذكرة  في  أخيرا  أعلنت  رسمية  إجراءات  على 
مصير  حول  التونسية  الخارجية  عن  صــادرة 
تطرق  ــرد  ال »إن  بالقول:  »داعـــش«  أطفال 
بما  دقيقة  ليست  ومعلومات  عموميات  إلى 
لزيارة  معينا  تاريخا  تحدد  لم  إذ  الكفاية،  فيه 
تقدم  بمدى  مدنا  يتم  ولم  األمني،  الفريق 
وال  األطفال  باسترجاع  تقريبية  بتواريخ  الملف 

تواريخ الزيارات«.
يوم  ردها  في  التونسية  الخارجية  وكانت 
مع  اتفاق  إلى  توصلت  الجاري  أغسطس   19
التراخيص  استصدار  على  الليبي  الجانب 
الالزمة من النيابة العامة الليبية لتمكين فرق 
من  التونسية  والعلمية  الفنية  الشرطة  من 
مراكز  المودعين  التونسيين  األطفال  زيــارة 
مدينتي  من  بكل  الليبية  الرعاية  ودور  اإليواء 
طرابلس ومصراتة لرفع الحمض النوي وتأكيد 

جنسيتهم التونسية.
التونسية  الحكومة  فإن  عائشة  بن  وحسب 
حذر  وهــو  الملف،  مع  شديد  بحذر  تتعامل 
اعتبارات  االعتبار  بعين  تأخذ  ألنها  مفرط 
دبلوماسية مع الطرف والدولة الليبية ومختلف 
كقوات  األطفال  احتجاز  في  المتدخلة  األطراف 
تنتمي  كلها  ليس  وهي  وغيرها  مثال  الــردع 

لألطراف الرسمية المعترف بها دوليا.

قضية إنسانية
األطفال  استرجاع  هو  لها  بالنسبة  األهم  لكن 
مهما كانت األطراف التي تحتفظ بهم، خاصة 
في  لذلك  دخل  وال  معاملتهم  يحسنون  أنهم 
الليبية  بالسلطات  التونسية  الدولة  عالقات 
أمر إنساني  الرسمية ألن هذا  أو غير  الرسمية 

بامتياز.
أطفال  ــداد  أعـ مــن   %  50 أن  ــى  إل يــشــار 

ممن  الــنــزاع  ــؤر  ب فــي  ونسائهم  ــش«  »داعـ
في  يتمركزون  التونسية  الجنسية  يحملون 
 39 بـ  لألطفال  اإلجمالي  العدد  يقدر  إذ  ليبيا، 

طفال من بينهم سبعة يتامى الوالدين.
وكان تقرير أصدره معهد واشنطن لدراسة 
ــرأة  ام  300 وجـــود  كشف  األدنـــى،  الــشــرق 
تونسية في صفوف تنظيم »داعش« اإلرهابي 

في ليبيا.
ولدوا  األطفال  لهؤالء  العظمى  والغالبية 
ذويهم  مع  قدموا  أو  الليبية  األراضــي  على 
معقال  كانت  التي  سرت  مدينة  في  لالستقرار 
سرت  أن  باعتبار  »داعـــش«،  لتنظيم  هاما 
منطقة  خارج  لـ»داعش«  قاعدة  أهم  كانت 
كبيرا  عددا  تجذب  وكانت  األوســط،  الشرق 

من المقاتلين األجانب. 
 ،2016 ديسمبر  في  أشهر  سبعة  فقبل 
بسطت قوات »البنيان المرصوص« سيطرتها 
هــؤالء  أهــل  ــان  ك حيث  ســرت  مدينة  على 
»داعش«،  تنظيم  بصفوف  التحقوا  األطفال 
التونسيين  األطـــفـــال  ــن  م  %  70 بينما 
شرعيون  أطفال  »هم  ليبيا،  في  الموجودين 
هوياتهم موثقة بدفاتر عائلية، وذلك يسهل 
إلى  اللجوء  جانب  إلى  الهويات  كشف  عملية 
جمعيات  رصدت  وفقما  الجينية«،  التحليالت 

حقوقية مؤخرا.
ــوات  ق ونــقــلــت  الــتــحــريــر  عملية  وعــقــب 
األطفال  هؤالء  المرصوص«  »البنيان  عملية 
مركز  إلــى  مختلفة  جنسيات  إلــى  المنتمين 
كيلومترا   240 بعد  على  مصراتة،  في  إيواء 
في  أقرباء  لهم  من  أعيد  وقد  ســرت،  غرب 
تعقيدا  أكثر  األمور  لكن  عائالتهم،  إلى  ليبيا 
والدين  من  المولودين  هؤالء  إلى  بالنسبة 
التنظيم  صفوف  في  يقاتالن  كانا  أجنبيين 

المتطرف.
أطفال  ثمانية  أعيد  الماضي  يونيو  وفي 
طفل  بينهم  من  الخرطوم،  إلى  سودانيين 
تقريبا  طفال   15 أن  غير  األول.  عامه  في 
زالوا  ما  المصرية  أو  التونسية  الجنسية  من 
عالقين في المركز، إذ لم ترد سلطات تونس 
إعادتهم  األحمر  الهالل  طلب  على  والقاهرة 

إلى موطنهم.
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»الوسط« ترصد أوضاع ومصير »أطفال بدون ذويهم«

 ليبيا اشترطت على اجلانب التونسي اإلبقاء 
على أمهات األطفال املحتجزين بتهم اإلرهاب

الغموض يحيط بمصير أرامل التنظيم اإلرهابي

الوسط: عبدالرحمن أميني

122 طفال حصيلة األطفال.. 
الهالل األحمر جهز مقر إيواء األطفال 

بالمعدات واالحتياجات الالزمة

تسليم 8 أطفال للسودان وجار 
التواصل مع مصر لتسليم 15 طفال.. 

ومصير أطفال تونس غامض

< نساء داعش في ليبيا

جدل حول عودة 
»داعشيات« تونسيات 

بأطفالهن من ليبيا
الغالبية العظمى لهؤالء األطفال ولدوا على األراضي الليبية أو قدموا مع ذويهم لالستقرار في سرت

ال يزال ملف األطفال الفاقدين لذويهم يشكل إشكالية لدى 
السلطات الليبية في الوقت الذي تحاول إزاءه المنظمات الحقوقية 
والمدنية توفير آليات ووسائل للخروج من األزمة سواء من خالل 
تسليمهم إلى ذويهم أو توفير الرعاية الصحية والتعليمية لألطفال 

داخل األراضي الليبية من المنظور اإلنساني.
رئيس ملف األطفال الفاقدين لذويهم الدكتور محمد سليمان أبو زقية، 
تحدث في حوار مع »الوسط«، عن تفاصيل اإلشكالية وآخر تطورات الملف، 

بإخراجهم   2016 العام  في  المرصوص  البنيان  عملية  قوات  قامت  منذ 
من بين ركام البيوت المدمرة في حرب تحرير سرت، بعد أن فتحت لهم 

وألمهات بعضهم ممرات آمنة للخروج.
 122 تصل  األطفال  هؤالء  لعدد  الرسمية  الحصيلة  إن  زقية  أبو  وقال 
طفال، من بينهم 56 طفال وجدوهم بال أب أو أم، أعمارهم بين سنتين إلى 
10 سنوات، 66 طفال أخرجوا من بيوت وأحياء سرت أعمارهم ال تزيد عن 

سنتين، إلى نص الحوار:-

مصراتة–يزيد الحبل

أبو زقية: الهالل األحمر تتكفل برعاية »أطفال داعش« في ليبيا
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واشنطن ــ وكاالت

مطالب متصاعدة بعزل الرئيس األميركي

تردد ترامب في تكريم ماكني يزيد االنقسام في واشنطن
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برلين ــ وكاالت

 <  الشرطة تنتشر في عدة مدن ألمانية لمنع النازيين الجدد من مالحقة األجانب 

في  للضغوط  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  رضخ 
جون  للسناتور  احترامه  وعبّــرعن  المطاف  نهاية 
ماكين الذي توفي السبت وأمر بتنكيس األعالم طوال 

األسبوع تكريمًا لذكراه.
الرد  االثنين  نهار  طوال  بإصرار  رفض  وبعدما 
الراحل  الجمهوري  السناتور  وفاة  بشأن  أسئلة  على 
الذي كان أحد الشخصيات النادرة في معسكره ينتقد 
الرئيس علنًا، أصدر ترامب بيانًا بالحدِّ األدنى، أشاد 

فيه بالتزام ماكين العمل من أجل بلده.
األميركي  العلم  تنكيس  المناسبة  هذه  في  وأعلن 
الرجل  دفن  حتى  األسبوع  طوال  األبيض  البيت  فوق 
الذي شغل مقعدًا في الكونغرس ألكثر من 35 عامًا 

وترشح للرئاسة.
إثر  البيت األبيض السبت  العلم نُّكس فوق  وكان 
مجددًا  رفعه  أعيد  اإلثنين  صباح  لكن  ماكين،  وفاة 
وقال  استغرابًا.  أثارت  تحركات  في  ترامب،  من  بأمر 
ترامب في بيان مقتضب بعد يومين على وفاة الطيار 
فيتنام  حرب  خالل  للتعذيب  تعرض  الذي  السابق 
وبقي في األسر خمس سنوات مما جعله بطاًل قوميًا، 
»على الرغم من اختالفاتنا في السياسة، أحترم خدمة 

السناتور جون ماكين لبلدنا«.
وكانت منظمات عدة للمحاربين القدامى عبرت عن 
استيائها، مطالبًة الرئيس بتغيير موقفه واتباع سلوك 
أنصار  ولكن بعض من  األميركيين.  إلى جمع  يهدف 
بدأ في  الذي  أن ماكين هو  إلى  االنتباه  لفتوا  ترامب 
شق صفوف األميركيين عندما أوصى أسرته بأال يتم 
الرئيسان  يقوم  وأن  جنازته،  بحضور  لترامب  السماح 
السابقان، الديمقراطي باراك أوباما والجمهوري جورج 

دبليو بوش، فقط بإلقاء خطابات لتأبينه.
ومساء االثنين، قال الرئيس األميركي في عشاء في 
البيت األبيض على شرف شخصيات مسيحية إنجيلية، 

»نقدر فعاًل ما فعله السناتور ماكين لبلدنا«.

تحذير بعد وفاته
وكان ماكين الذي شعر بالغضب من الخطاب القومي 
للواليات  واألربعين  الخامس  للرئيس  والشعبوي 
داخل  لها  مثيل  ال  وبحرية  باستمرار  يدين  المتحدة، 
السابق  األعمال  رجل  أسلوب  الجمهوري،  الحزب 
تالها  رسالة  وفي  واستفزازاته.  نيويورك  من  القادم 
األميركيين  ماكين  رحيله، حذر  بعد  باسمه  المتحدث 
من محاوالت االنعزال وخطر االنقسام، وأدان بعبارات 

مبطنة الرئيس الحالي.
وكتب جون ماكين قبيل وفاته بعد صراع طويل مع 
السرطان »نضعف عظمتنا عندما نخلط بين وطنيتنا 
والكراهية  السخط  إلى  أدت  التي  القبلية  والمناحرات 
والعنف في جميع أنحاء العالم. نضعفها عندما نختبىء 

وراء جدران بداًل من إسقاطها«.

من جهة أخرى أكد الناطق باسم ماكين أن ترامب 
لن يحضر الجنازة الوطنية لماكين المقررة السبت في 
واشنطن، ولكن سيحضرها نائبه، مايك بنس، وعدد 

من كبار المسؤولين من بينهم وزير الدفاع.
األميركية  السياسة  وتقاليد  أعراف  مخالفة  وكانت 
كذلك  الوضع  واستمر  ترامب،  المرشح  سمات  من 
هذا  في  ذهابه  لكن  الرئاسة.  توليه  بعد  ما  حد  إلى 
التردد في تكريم ماكين في  المنطق بعيدًا إلى حدّ 
بلد يحرص على لحظات الوحدة الوطنية — حتى لو 
من  عددًا  صدم  يكن  لم  إن  فاجأ   — قصيرة  كانت 
في  القائم  االنقسام  حجم  من  زاد  كما  البرلمانيين، 
ترامب منصبه قبل  أن تولى  األميركيين منذ  صفوف 

أقل من عامين.
فمنذ  هائاًل.  التناقض  كان  االثنين  مساء  وحتى 
وفاة ماكين عن 81 عامًا السبت، تنهال اإلشادات من 
جميع أنحاء الساحة السياسية والعالم. أما ترامب، فقد 
اكتفى بتغريدة عبّـر فيها عن تعازيه لعائلته. وخالًفا 
لنائب الرئيس، بنس، أو لزوجته، ميالنيا، لم يذكر أي 

كلمة عن حياة ومسيرة ماكين.
أنه رفض إصدار  وذكرت صحيفة واشنطن بوست 
بأنه  السابق  الحرب  أسير  يصف  مكتبه  أعده  بيان 
»بطل«. وكان ترامب قد رد على انتقادات ماكين له 
بالتقليل من شأن وقوعه في األسر قائاًل إن البطولة 
الحقيقية في الحرب أن تواصل القتال وتنجو بحياتك.

تكريم يستمر أسبوعا
مراسم  في  ماكين  وداع  االثنين  األميركيون  وبدأ 
العاصمة  في  السبت  تنظم  وطنية  بجنازة  تنتهي 
في  األحد  الثرى  يوارى  أن  قبل  واشنطن  الفيدرالية 

مقبرة األكاديمية البحرية في أنابوليس.
فيتنام  حرب  بطل  وداع  مراسم  منظمو  وأعلن 
والية  برلمان  مبنى  في  سيسجى  جثمانه  أن  السابق 
من  ألكثر  الكونغرس  في  ممثلها  كان  التي  أريزونا 
حاكم  وقال  األربعاء.  فينكس  مدينة  في  عامًا،   35
وخاص  نادر  تكريم  »إنه  ديوسي  داغ  أريزونا  والية 
لرجل مميز جدًا«. وفي اليوم التالي ستقام صالة في 
الكنيسة  ومن  فينكس،  نورث  في  اإلنجيلية  الكنيسة 
للحرس  التابعة  الجوية  القاعدة  إلى  الجثمان  سينقل 
نقله  ليتم  فينكس  مطار  في  أريزونا  لوالية  الوطني 

جوًا إلى واشنطن.
مبنى  في  الجمعة  جثمانه  سيُسجّى  واشنطن  في 
الكابيتول، وهي مراسم مخصصة لكبار الشخصيات في 
الرئيسين جون كينيدي  المتحدة مثل  الواليات  تاريخ 
ورونالد ريغن وروزا باركس. وسيتاح لألميركيين إلقاء 

النظرة األخيرة عليه طيلة ست ساعات.
في  لماكين  الوطنية  الجنازة  السبت  وستنظم 
الكاتدرائية الوطنية في العاصمة الفدرالية، وستشارك 
فيها عائلة ماكين وأصدقاؤه وزمالؤه في الكونغرس 
بحسب  واألجنبية،  األميركية  الشخصيات  وكبار 

المنظمين.

سنظل أوفياء
الطوق«  الحديث عن »إحكام  أنه رغم  ويرى مراقبون 
أثارتها  التي  الفعل  وردود  الحقيقة«،  و»اقتراب ساعة 
أثناء  لترامب  السابق  الشخصي  المحامي  شهادة 
الرئيس  بإمكان  زال  ما  الماضي،  األسبوع  محاكمته 
الجمهوريين  القادة  دعم  على  االعتماد  األميركي 
بعزله من منصبه من  المطالب  رغم تصاعد  الثابت، 

قبل النواب الديمقراطيين في الكونغرس.
ويكشف رد الفعل الذي صدر عن الرجل الثاني في 
الشيوخ جون كورنين،  الجمهوريين في مجلس  كتلة 
تساءل  فقد  الحزب.  هذا  يتبعه  الذي  الخط  بوضوح 
لدى  الوارد  غير  ومن  ذلك؟«.  في  الرئيس  دخل  »وما 
هؤالء البرلمانيين الذي يستعدون النتخابات تشريعية 
الذي  األميركي  الرئيس  معاداة  نوفمبر،  في  حاسمة 
ما زال يتمتع بشعبية كبيرة لدى قاعدته الجمهورية، 
بتغريدة  االقتراع  على  التأثير  على  قادر  أنه  ويؤكد 

واحدة.
تحت  أكد  كوهين  مايكل  السابق  محاميه  وكان 
القسم أمام المحكمة في 21 أغسطس أنه دفع بطلب 
من ترامب الذي كان مرشحًا للرئاسة حينذاك، أموااًل 
إلى امرأتين تعمالن في مجال األفالم اإلباحية لشراء 
االنتخابية  الحملة  من  األخيرة  المرحلة  في  صمتهما 
لعالقات  إقامتهما  عن  الكشف  وعدم   ،2016 في 

جنسية مع ترامب.
حملته  مدير  أدين  تقريبًا،  نفسه  الوقت  وفي 
السابق بول مانافورت، الذي وصفه ترامب بأنه »رجل 
ومانافورت  وضريبي.  مصرفي  باحتيال  جدًا«،  جيد 
هو  أوكرانيا،  في  مستشارًا  الماضي  في  عمل  الذي 
الفيدرالي  التحقيق  قضية  إطار  في  يحاكم  رجل  أول 
في شبهات بتواطؤ بين فريق ترامب وروسيا. ومع أن 
شؤونه المالية فقط تشكل محور القضية، لكن ذلك 
اقترب  مولر  روبرت  الخاص  المدعي  ظل  أن  ينفي  ال 

بشكل واضح من الدائرة القريبة من ترامب.
وقال السناتور الجمهوري ليندساي غراهام إن »أي 
عضو من فريق حملة ترامب في 2016 لم يصدر بحقه 

حكم أو إدانة بالتواطؤ مع روسيا«.

»قوة تعبئة«
وكتبت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها الخميس 
بأنهم  يتظاهرون  الكونغرس  في  »الجمهوريين  أن 
بتجاهلهم  ترامب  دونالد  الرئيس  مع  شيًئا  يرون  ال 
وهجماته  الديمقراطية  للمؤتمرات  وتخريبه  أكاذيبه 
أهمية  من  بالتقليل  أو  الحكومة  مؤسسات  على 

شتائمه، عندما يكون من المستحيل تجاهلها«.
وال شيء مما يفعله ترامب يثير غضب الجمهوريين، 
عن  تقليديًا  يدافع  حزب  في  الحمائية  سياسته  من 
السوق الحرة، وموقفه التصالحي مع الرئيس فالديمير 
في  العدو  الحذر من  باستمرار  التزم  بوتين في حزب 
إطار  خارج  والحديث عن عالقات  الباردة،  الحرب  فترة 

الزواج في حزب يركز على القيم العائلية والدينية.
من  فترة  في  التعبئة  على  قدرته  هو  والسر 
الناخبين تكون فيها »المشاركة  استقطاب كبير بين 
العلوم  ارترتون أستاذ  حاسمة«، على قول كريستوفر 
»طالما  وقال  واشنطن.  جورج  جامعة  في  السياسية 
القادة في واشنطن دعم  قويًا، سيواصل  بقي دعمه 
الجلسات  في  استيائهم  )والتعبيرعن  بفتور  ترامب 

الخاصة من أنه يقوم بتدمير الحزب(«.

ميركل تحذر من »خطف العدالة«

المتشددة  المجموعات  جانب  من  العنف  إلى  اللجوء  حيال  ألمانيا  في  القلق  يتزايد 
من اليمين المتطرف والذي برز من خالل الحوادث التي وقعت مطلع هذا األسبوع 

في مدينة شمنيتز بشرق البالد وسط أجواء توتر بشأن مسألة الهجرة.
»عندما  أنه  اإلنترنت،  في  موقعها  على  الثالثاء  شبيغل«  »دير  مجلة  واعتبرت 
تتسبب جموع متحمسة من اليمين المتطرف في وقوع اضطرابات في وسط ألمانيا 

وتتجاوز األحداث دولة القانون، فهذا يذكر قلياًل بالوضع في جمهورية فايمار«.
سياق  في  أالمانيا  في  نشأ  الذي  الديمقراطي  السياسي  النظام  إلى  إشارة  وهذه 
الحرب العالمية األولى، والتي اضطرت إلى أن تواجه بصورة دورية محاوالت لتقويض 

االستقرار في الشارع وانتهت بالتالشي لدى تسلم أدولف هتلر السلطة في 1933.
وال تزال البالد بعيدة عن الوقوع في اضطرابات شبيهة، لكن عمليات »المطاردة 
الجماعية« لألجانب التي قام بها أنصار لليمين المتطرف األحد في شوارع شمنيتز، 
مساء  ميزت  التي  العنف  أعمال  ثم  السابقة،  )الشرقية(  الديمقراطية  ألمانيا  في 
وقدموا  استعراضًا  البعض  نظم  حيث  منهم،  آالف  لبضعة  جديد  بتجمع  اإلثنين 

التحية الهتلرية النازية، شكلت صدمة للبالد.
متظاهرين  بين  صدامات  خالل  اإلثنين  مساء  بجروح  أشخاص  ستة  وأصيب 
وآخرين مشاركين في تظاهرة مضادة من اليسار المتشدد. وكانت مدينة شمنيتز، 
تعرف  وكانت  الشرقية،  ألمانيا  من  جزًءا  برلين،  جنوب  كم   190 بعد  على  الواقعة 
النهر  إلى  نسبة  السابق  باسمها  اآلن  تلقب  ولكنها  شتات،  ماركس  كارل  بمدينة 

الذي يجري فيها.

تظاهرة جديدة
كما تم تنظيم تظاهرة بعد ظهر الثالثاء في مدينة دريسدن القريبة من شمنيتس، 
بقوة،  المتطرف  اليمين  فيها  يتجذر  التي  اإلقليمية  ساكس  والية  عاصمة  وهي 
نتائجها  أثارت  والتي   ،2017 األخيرة في سبتمبر  النيابية  االنتخابات  نتائج  وتصدر 

زلزاال سياسيا في ألمانيا.
بعنوان  افتتاحية  المحافظة  تسايتونغ«  الغيميني  »فرنكفورتر  صحيفة  وكتبت 
»هاندلسبالت«،  صحيفة  عنونت  بينما  مهامها«،  عن  الدولة  تتخلى  »عندما 

»الفوضى في شمنيتز«، معتبرة أن »دولة القانون وضعت خارج الخدمة«.
وقد بدأت االشتباكات في نهاية األسبوع، عندما لقي مواطن ألماني في الخامسة 
والثالثين من العمر مصرعه طعنًا بالسكين خالل شجار على هامش احتفال محلي. 
من  العشرين  في  عراقي  والثاني  األول سوري  اثنين،  الشرطة مشبوهين  واعتقلت 

العمر متهمين بالتورط في الجريمة في أعقاب »مشادة كالمية«.
الرأي  الساكس  منطقة  أنحاء  وجميع  المدينة  متطرفو  حرك  الحين،  ذلك  ومنذ 
هتافات  وقع  على  وتظاهروا  ميركل،  أنجيال  حكومة  وسياسة  الهجرة  ضد  العام 

»فليخرج األجانب« و»نحن الشعب«.
وتبنى مطلقو هذه المبادرات أفكار حركة »بيغيدا« المتطرفة المعادية لإلسالم، 
الرئيسي  المعارضة  حزب  أللمانيا«،  »البديل  وحركة  المنطقة،  هذه  في  والناشئة 
في مجلس النواب في برلين والذي تمكن من الوصول للبرلمان للمرة األولى منذ 

هزيمة النازية في ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

تحالف
واعتبرت مديرة مؤسسة »اماديو انطونيو« المناهضة للعنصرية في لقاء مع شبكة 
مثيري  يجمع  يصدق  ال  تحالف  تشكل  شمنيتز،  »في  التلفزيونيةأنه،  »ان-تي.في« 
الشغب ونازيين جددًا وأنصار حركة البديل أللمانيا وناشطي بيغيدا. وتؤكد أعمال 
العنف أن حركات تجتمع وهي منبثقة جميعًا في نهاية المطاف من القالب نفسه، 

والجميع في إطار معاد لألجانب وعدائي«.
أنغيال  بزعامة  الحكومي  التحالف  عضو  الديمقراطي،  االشتراكي  الحزب  وأعرب 
أحد  واعتبر  الوطني.  الصعيد  على  اإليديولوجي  التشدد  حيال  قلقه  عن  ميركل، 
مسؤوليه، بوركهارد ليشكا، في تصريح لصحيفة »رينيشي بوست« أن »في بالدنا 
الشارع  إلى  لتصدر  الذرائع  كل  تستخدم  المتطرف  اليمين  من  صغيرة  شريحة 

أحالمها بالعنف وأجواء الحرب األهلية«.
شمنيتس،  في  حصلت  التي  القتل  عملية  أللمانيا  البديل  حركة  أنصار  واستغل 

ليزعموا ضرورة الدفاع الذاتي حيال المهاجرين.
تصبح  »عندما  تغريدة  في  فروهنماير  ماركوس  الوطنيين  نوابها  أحد  وكتب 
الدولة غير قادرة على حماية المواطنين، ينزل الناس إلى الشارع ويحمون أنفسهم، 

وليس ما هو أسهل من ذلك«.
النتقادات  تعرضت  وقد  الحزم«،  درجات  »بأقصى  الدعوات  ميركل هذه  وأدانت 
طالب  مليون  من  ألكثر  ألمانيا  أبواب  فتح  عليها  يأخذ  الذي  المتطرف  اليمين  من 
لجوء أتوا خصوصًا من سوريا والعراق في 2015 و2016. كما حذرت ميركل أنه لن 

يسمح »بخطف العدالة« بأيدي أي جماعة.
نسمح  »لن  للصحفيين،  ميركل  باسم  المتحدث  سايبيرت،  شتيفان  وقال 
مختلًفا،  شكلهم  يبدو  الذين  الناس  بمطاردة  وال  القانونية،  غير  بالتجمعات 
وأضاف،  الشوارع«.  في  الكراهية  نشر  بمحاوالت  وال  أصول مختلفة،  إلى  أوينتمون 
»ال مكان في مدننا لهذا، ونحن، باعتبارنا حكومة ألمانية، نندد به بشدة. ورسالتنا 
لمدينة شمنيتز وما وراءها، أنه ال مكان في ألمانيا لخطف العدالة، بأيدي جماعات 

تريد نشر الكراهية في الشوارع، وعدم التسامح، والتطرف«.
المدينة  في  الحجارة،  يجمعون  الذين  الملثمين،  المتظاهرين  الشرطة  وحذرت 
األجانب،  يالحقون  كانوا  محتجين  بأن  تقارير  وأفادت  تصويرهم.  يتم  أنه  من   ،
ربما  فيديو  لقطات  أي  إرسال  أو  عيان،  لشهود  طلبًا  الناس  الشرطة  وناشدت 

سجلوها.

نازيون جدد يطاردون األجانب في أملانيا 
بعد مصرع مواطن على يد الجئني

انتقد جماعات الضغط ووضع أهدافًا ال تتحقق

استقالة وزير البيئة الفرنسي من منصبه توجه ضربة قاسية ملاكرون
تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضربة سياسية 
مباشرة  الهواء  على  استقالته  البيئة  وزير  أعلن  عندما  موجعة 
أعضاء  أكثر  أحد  كان  وأنه  خاصة  مسبقًا،  الرئيس  إبالغ  بدون 

الحكومة شعبية.
وفاجأ الوزير »نيكوال أولو« حتى المذيعين الذي كانوا يجرون 
االستقالة  قرار  بإعالنه  إنتر«  »فرانس  إذاعة  عبر  معه  مقابلة 

الثالثاء.
أنه  أنه شعر  الحكومة« موضحًا  قرار مغادرة  »اتخذت  وقال 
ال  حكومة  داخل  البيئية  التحديات  لمعالجة  »بمفرده«  يعمل 
تزال مصرة على اتباع ذات النموذج االقتصادي »الذي يعد سبب 
مجتمعنا  استقالتي  تدفع  أن  »آمل  وأضاف  المشكالت«.  جميع 

إلى محاسبة عميقة للنفس بشأن الحقائق المرتبطة بعالمنا«.
وأضاف النجم التلفزيوني البالغ من العمر 63 عامًا والذي برز 
كناشط بيئي، أن ماكرون أقنعه باالنضمام إلى الحكومة العام 

الماضي لكنه اختلف مرارًا مع باقي الوزراء بشأن السياسات.
بكثير من  أكثر  فرنسا  وتنجز  بخطوات صغيرة  »نقوم  وقال 
دول أخرى لكن هل الخطوات الصغيرة كافية ؟ )...( الجواب هو 

كال«.
بشأن  شهور  مدى  على  تكهنات  سرت  الذي  أولو  وقال 
مستقبله داخل الحكومة إنه لم يبلغ ماكرون وال رئيس الوزراء 
إدوار فيليب بنيته االستقالة. وأضاف »إنه قرار صادق ومسؤول«.

وتضاف استقالة أولو إلى المشاكل المتفاقمة التي يواجهها 
الرئيس الوسطي ماكرون )40 عامًا( والذي وصل إلى السلطة 
االقتصادي  النمو  بمعالجة  متعهدًا  الماضي  العام  مايو  في 

فرنسا  في  البطالة  نسب  وارتفاع  عقود  منذ  المستمر  البطيء 
وإصالح اإلتحاد األوروبي.

وتواجه الحكومة الفرنسية صعوبات في وضع ميزانية للعام 
الوزراء  رئيس  أعلن  حيث  االقتصادي  النمو  تراجع  جراء   2019
في  العجز  خفض  هدف  عن  التخلي  الماضي  األسبوع  نهاية 

الميزانية.
إلقناع  جاهدًا  ماكرون  يعمل  الدبلوماسي،  الصعيد  وعلى 
شركائه األوروبيين بالحاجة إلى اتحاد أوروبي أكثر تكاماًل في 

وقت تحقق األحزاب القومية مكاسب في أنحاء القارة.
اعتماد ماكرون  أوراق  أولو كذلك بتقويض  وتهدد استقالة 
كناشط دولي ضد التغير المناخي وهو دور رفع على إثره شعار 

»لنُعِد إلى كوكبنا عظمته«.

فشل في التأثير
إلى  زيارة  الثالثاء  بدأ  الذي  ماكرون،  يتلقى  أن  ويرجح 
الدنمارك للترويج ألجندته بشأن االتحاد األوروبي، إعالن أولو 
بمرارة. وخالل الصيف، واجه ماكرون أول فضيحة سياسية كبرى 
في واليته التي بدأت قبل 15 شهرًا بعدما انتشر تسجيل مصور 
يضرب  وهو  للشرطة  خوذة  يرتدي  له  أمنيًا  مساعدًا  أظهر 

متظاهرًا في باريس.
وتشير استطالعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس إلى أدنى 
مستوياتها. وأدلى أولو بدوره بتصريحات مؤذية أكثر بالنسبة 
أهداف  وبوضع  الضغط«  »جماعات  بتأثير  ندد  حيث  لماكرون 

»ندرك مسبًقا عدم قدرتنا على تحقيقها«.
لقناة »بي إف  الحكومة بنجامين غريفو  الناطق باسم  وقال 
رئيس  تنبيه  تقتضي  كانت  اللياقة  »أسس  إن  اإلخبارية  إم« 

الجمهورية ورئيس الوزراء«.

يعنى  تلفزيوني  لبرنامج  مقدمًا  كان  الذي  أولو،  ورفض 
سابقين  فرنسيين  رؤساء  عروض  مرارًا  الماضي  في  بالبيئة، 

لتولي حقيبة وزارية.
بعد  استقالته  تقديمه  قرب  عن  فبراير  في  تقارير  وتحدثت 
الرئيس  حفيدة  قبل  من  اتهامه  عن  إعالمية  تقارير  تسرب 
التسعينات.  في  باغتصابها  ميتران  فرانسوا  األسبق  الفرنسي 

ونفى أولو االتهامات بشدة معتبرًا أنها تسيء له ولعائلته.
اتهموه  البيئة  مجال  في  ناشطين  من  انتقادات  واجه  كما 
بعدما  كافٍ  بشكل  ماكرون  حكومة  على  التأثير  في  بالفشل 

خسر معارك أمام نظرائه في وزارتي الزراعة واالقتصاد.
عن  الحكومة  تراجع  جراء  كذلك  أمل  بخيبة  أولو  وشعر 
في  الطاقة  مزيج  في  النووية  الطاقة  مساهمة  خفض  هدف 
الدولة بنسبة 50 بالمئة بحلول العام 2025 في وقت اعتبرت 
آخر  إزعاج  مصدر  المبيدات  بشأن  األوروبي  االتحاد  مفاوضات 

بالنسبة إليه.
عام  خالل  بيئية  ثورة  تحقق  »هل  بالقول  علق  غريفو  لكن 
عدم  على  الصغيرة  الخطوات  أفضل  كال.  هو  الجواب  واحد؟ 

التحرك«.
ويعد سجل ماكرون المتعلق بالبيئة غير واضح حيث أنه جعل 
مكافحة االحتباس الحراري من أولويات سياسته الخارجية وألغى 
إقامة مطار مقترح في غرب فرنسا ألسباب عدة بينها  مشروع 

المخاوف البيئية.
لوران  وقال  االستقالة.  استغلوا  ماكرون  معارضي  لكن 
فوكييه، زعيم حزب »الجمهوريين« اليميني »ال أتفق بالضرورة 
بأنه  اليوم  شعوره  أتفهم  أن  يمكنني  لكن  آرائه  في  أولو  مع 
التي  الكبيرة  الوعود  الفرنسيين جراء  للغدر كغيره من  تعرض 

سمعها والشعور في النهاية بأنه لم يتم اإليفاء بها«.

جهود مكثفة للخرطوم ودول »إيغاد«

رياك مشار زعيم املعارضة يعود عن رفضه ويقبل توقيع اتفاق السالم
الخرطوم ــ وكاالت

باريس ــ وكاالت

تراجع زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار 
اتفاق  على  التوقيع  رفضه  فيها  أعلن  تصريحات  عن 
السالم مع الرئيس سالفا كير، وذلك بعد عدة ساعات 
الحكومة  رأسها  على  أطراف،  عدة  تدخل  من  فقط 

السودانية في الخرطوم التي رعت االتفاق.
رياك  السودان،  جنوب  في  المعارضة  زعيم  وكان 
سالم  اتفاق  على  يوقع  لن  إنه  الثالثاء  قال  مشار، 
نهائي مع حكومة الرئيس سالفا كير. األمر الذي كان 
إنهاء  بغية  الجوار  دول  لوساطة  انتكاسة  سيشكل 
متواصلة  الفتية  الدولة  هذه  في  دامية  أهلية  حرب 
األخيرة  التصريحات  وأنقذت  أعوام.  خمسة  نحو  منذ 

لمشار محادثات السالم التي كانت معرّضة للفشل.
أسابيع  مدى  على  المفاوضات  استمرت  وقد 
في  كير،  سالفا  السودان  جنوب  ورئيس  مشار  بين 
الخرطوم، قصد التوصل إلى اتفاق سالم شامل ينهي 
ونزوح  اآلالف  عشرات  مقتل  عن  أسفر  الذي  النزاع 
ديسمبر  في  األهلية  الحرب  اندالع  منذ  الماليين 

.2013
ووقع الزعيمان على عدة اتفاقات، بينها اتفاق وقف 
على  ينص  السلطة  لتقاسم  وآخر  النار  إلطالق  دائم 

عودة مشار إلى منصبه نائبًا أول للرئيس.

مفاوضات عسيرة
وبعدما كان وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد 
الرئيسة  المعارضة  »مجموعات  إن  للصحفيين  قال 
بجنوب السودان، بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير 
السودان المعارضة بقيادة رياك مشار رفضت التوقيع 

بالده  ترعى  الذي  الوزير  عاد  السالم«،  وثيقة  على 
مساء  وأعلن  السودان  جنوب  في  السالم  مفاوضات 

الثالثاء أن مشار تراجع، ووافق على التوقيع.
التي  التحفظات  أن  السوداني  الوزير  وأوضح 
الحكومية  الهيئة  إلى  ستحال  مشار  عنها  تحدث 
شرق  من  دواًل  يضم  تكتل  وهي  »إيغاد«،  للتنمية 

أفريقيا ويعمل منذ أشهر طويلة في سبيل التوصل 
السودان. اتفاق سالم في جنوب  إلى 

تحفظها  أعلنت  المعارضة  المجموعات  وكانت 
المقترحة،  االنتقالية  الحكومة  عمل  طريقة  بشأن 
تحديدها،  سيتم  التي  الرئاسية  الواليات  وعدد 

الجديد. الدستور  وصياغة 

تخوف من المستقبل
ومشار  كير  وقع  الشهر،  هذا  سابق  وقت  وفي 
زعيم  عودة  على  ينص  السلطة  لتقاسم  اتفاق  على 
المعارضة إلى الحكومة في منصب نائب أول للرئيس 

من بين خمسة نواب في هذا المنصب.
في  شككوا  الدوليين  السالم  عملية  داعمي  لكن 
العداوة  لعمق  نظرًا  الصمود  على  االتفاق  قدرة  مدى 
بين قادة جنوب السودان، والتي تعود إلى التسعينات 
التي  الحرب  أوج  في  مرة  أول  مشار  انشق  عندما 

خاضتها البالد لالستقالل عن السودان.
وأصدرت بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة بيانًا 
من  فيه  حذرت  أغسطس  من  العاشر  في  مشتركًا 
أن  من  قلقون  ونحن  مقبلة  كبيرة  »تحديات  وجود 
الترتيبات التي تم االتفاق عليها حتى اآلن غير واقعية 

وال مستدامة«.
السابقة،  إلخفاقاتهم  »نظرًا  الثالث  الدول  وقالت 
على قادة جنوب السودان أن يتصرفوا بطريقة مختلفة 

ويظهروا التزامهم بالسالم واإلدارة الجيدة«.
وحصل جنوب السودان على استقالله عن السودان 
في 2011، لكن بعد نحو عامين، اندلعت حرب جديدة 
بين كير ونائبه السابق مشار بناء على خالفات قبلية 
قتل  عمليات  النزاع  خالل  وارتكبت  الثروة.  وتقاسم 
من  كثير  في  عرقي  أساس  على  واسعة،  واغتصاب 

الحاالت، بينما أجبر نحو ثلث السكان على النزوح.
كان  انهارت،  سالم  اتفاقات  عدة  الزعيمان  ووقع 
وتشكك  قلق  من  يزيد  ما  وهو  ديسمبر،  في  آخرها 
السالم  اتفاق  تماسك  مدى  في  المعنية  األطراف 
الموقعين بتعهداتهم. وفي كل مرة،  والتزام  األخير، 
انهيار  في  التسبب  بشأن  االتهامات  الطرفان  تبادل 

التسويات وعمليات القتل التي تتلو ذلك.

 < السناتور جون ماكين <   الرئيس األميركي دونالد ترامب 

 <   رجل يرفع صورة زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار في الخرطوم 

 <  وزير البيئة الفرنسي نيكوال أولو الذي قدم استقالته من الحكومة 
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تهديدات إسرائيلية إليران ودعوة للتفاوض في جنيف

جهود مكثفة لتجنب كارثة في إدلب مع استعداد الجيش السوري ملعركة واسعة النطاق

الميدان  في  العسكرية  الحشود  تتواصل  بينما 
معركة  إنها  السوري  الجيش  يقول  لما  استعدادًا 
المعارضة  فصائل  معاقل  آخر  الستعادة  حاسمة 
الدفاع  وزير  أعلن  إدلب،  في  المتشددة  اإلسالمية 
زعماء  مع  محادثات  شويغو  سيرغي  الروسي 
المحافظة  في  والشيوخ  المسلحة  الجماعات 

للتوصل إلى تسوية سلمية لألوضاع.
فصيل  أكبر  للتحرير«،  الوطنية  »الجبهة  ولكن 
أجل  من  الروس  مع  »التواصل  نفت  إدلب،  في 
ناجي  وقال  المحافظة«.  في  حل  إلى  الوصول 
باسم  الرسمي  الناطق  حذيفة  أبو  مصطفى 
»الجبهة«، نؤكد »أننا في الجبهة الوطنية للتحرير 
في  الفصائل  غالبية  ضم  الذي  األكبر  )التشكيل 
مع  نتواصل  لم  وحلب(  والساحل  وحماة  إدلب 
تحت  تندرج  »تصريحاتهم  أن  ورأى  الروس«، 
مؤكدًا  وشعبنا«،  أهلنا  على  النفسية  الحرب 
»الجاهزية العالية في صد النظام السوري في حال 

حاول الهجوم على إدلب والمناطق المحررة«.
وكان شويغو أعلن، في وقت سابق، أن عناصر 
في »مركز المصالحة« في سورية يجرون محادثات 
إدلب  في  والشيوخ  المسلحة  الجماعات  زعماء  مع 
لتحقيق تسوية سلمية لألزمة هناك، مشيرًا إلى أن 
المستويات  كل  على  ومعقدة  »صعبة  المحادثات 
المعتدلة  المعارضة  سابقًا  نسميها  كنا  من  مع 
يجري  كما  وزعماءهم،  المسلحين  اليوم  ونسميها 
بعض  على  يسيطرون  الذين  الشيوخ  مع  العمل 
القبائل في هذه األراضي«. وأوضح الوزير الروسي 
تسوية  تحقيق  إلى  تهدف  المحادثات  »هذه  أن 
األزمة  المنطقة على غرار تسوية  سلمية في هذه 
بـ  مشيدًا  لدمشق«،  الشرقية  والغوطة  درعا  في 
في  الروس  الضباط  به  قام  للغاية  ماهر  »عمل 

مناطق الغوطة الشرقية واليرموك ودرعا«.
ضربة  من  التحذير  موسكو  واصلت  حين  وفي 
واتهام  إدلب  على  محتملة  أميركية  عسكرية 
بالسالح  مزيفة  لهجمة  بالترتيب  المعارضة 
قال  السوري،  بالجيش  إلصاقها  يتم  الكيميائي 
إنه  بيسكوف  ديميتري  الكرملين  باسم  الناطق 
مستشار  أن  عن  معلومات«  تأكيد  يستطيع  »ال 
رئيس  بولتون حذر  األميركي جون  القومي  األمن 
من  بتروشيف  بيكوالي  الروسي  األمن  مجلس 
ضربة محتملة على سورية في حال حدوث »هجوم 

<  تالميذ يتوجهون الى مدرسة تابعة لالونروا في غزة 

<   يمنيون يحفرون مقابر ألطفال قتلوا في غارة للتحالف العربي بقيادة السعودية مطلع الشهر

األمم املتحدة تتهم كل األطراف في اليمن بالتورط في »جرائم حرب«

الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  لغوث  المتحدة  األمم  وكالة  أعادت 
بعد  غزة  قطاع  في  تديرها  التي  المدارس  فتح  األربعاء،  أمس  الـ)أونروا(، 
العطلة الصيفية، رغم تقليص الدعم المالي من الواليات المتحدة، وإعالن 

واشنطن اتخاذ مزيد اإلجراءات العقابية بحق السلطة الفلسطينية.
بعدما عبرت  الفلسطينية  األراضي  الجديد في  الدراسي  العام  وانطلق 
المدارس،  فتح  إعادة  من  التمكن  عدم  من  مخاوف  عن  المتحدة  األمم 
لكن الـ»أونروا« حذرت من أنها قد تضطر إلغالقها مجددًا في حال نقص 

التمويل.
وفي الصباح الباكر توجه نحو 281 ألف تلميذ من أبناء الالجئين وهم 
 274 نحو  عددها  البالغ  مدارسهم  إلى  الموحد،  المدرسي  زيهم  يرتدون 
مدرسة في القطاع، وفق ما قال عدنان أبو حسنة الناطق باسم الـ»أونروا« 

في غزة.
وقالت الـ»أونروا« إنه سيتم إعادة فتح أكثر من 700 مدرسة لالجئين 
الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان وسورية واألردن في األيام 
المقبلة. واستقبلت مدارس الـ»أونروا« األطفال التالميذ رغم أن الخوف ال 
الـ»أونروا« مدارسها حال عدم توفر التمويل الالزم  يزال قائمًا بأن تغلق 

لخدماتها.
من جهته قال كريس غانيس، الناطق باسم الـ)أونروا(، إنه ال يزال من 
الممكن أن تجبر الوكالة على إغالق المدارس في غضون شهر إذا لم يتم 

الحصول على تمويل جديد.
إلبقاء  المال  من  يكفي  ما  لدينا  ليس   ، الحالي  الوقت  »في  وأوضح: 

المدارس مفتوحة بعد نهاية سبتمبر«.
رغم  المدارس  »فتحت  الـ»أونروا«  أن  حسنة  أبو  أوضح  جانبه  من 

المخاطرة الكبيرة، لدينا عجز بـ217 مليون دوالر، وهذا غير مسبوق«.
وأكد أن الواليات المتحدة »اقتطعت 300 مليون دوالر من الدعم المقرر 
تعرضت  ما  أخطر  وهذا  لألونروا،  دوالر  مليون   60 فقط  وقدمت  سنويًا 
األراضي  ألف تلميذ في   530 الوكالة« مضيفًا: »بالتالي فإن مستقبل  له 
توفير  عدم  حال  في  المحك  على  األوسط  الشرق  ومناطق  الفلسطينية 

التمويل«.
والواليات المتحدة هي أكبر مانح منفرد لـ»أونروا« ، ولكن إدارة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب تبنت موقفًا عدائيًا من السلطة الفلسطينية التي 
يترأسها محمود عباس منذ أن أعلن وقف االتصاالت مع واشنطن بعد إعالن 
ترامب االعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي ونقل 

سفارة بالده من تل أبيب إليها.

تحريك  في  سيساهم  المحتلة  القدس  بشأن  قراره  أن  ترامب  واعتبر 
هذه  من  »التخلص  بعد  واإلسرائيليين  الفلسطينيين  بين  المفاوضات 
التي  السالم  لمعاهدة  وفقًا  النهائي  الحل  قضايا  تعد من  التي  القضية« 
العام  في  أميركية  برعاية  االحتالل  دولة  مع  عرفات  ياسر  الراحل  وقعها 

.1993
بقيادة  القرن«،  بـ»صفقة  اإلعالم  في  يعرف  لما  تجهيزه  إطار  وفي 
من  اإلسرائيلي  االحتالل  موقف  ترامب  تبنى  كوشنير،  غاريد  صهره 
قضية الالجئين الذين تم تهجيرهم عنوة من أراضيهم مع إنشاء دولة 
األخيرة جهودًا  األشهر  في  واشنطن  وبدأت   .1948 العام  في  االحتالل 
إضعاف  العودة عن طريق  وحرمانهم من حق  الالجئين  لتصفية قضية 
منظمة الـ»أونروا«، وربما إغالقها. وقال مسؤولون أميركيون إن ترامب 
يريد نقل مسؤوليات الـ»أونروا« إلى مفوضية األمم المتحدة لالجئين، 
أراضي  مغادرة  على  إجبارهم  تم  ممن  الفلسطينيين،  أبناء  وحرمان 

1948، من صفة الالجئ.
اهلل،  رام  في  الفلسطينية  السلطة  مع  المتوترة  العالقات  إطار  وفي 
من  دوالر  مليون   200 اقتطاع  الماضي  األسبوع  واشنطن  أعلنت 
وتوجيهها  وغزة،  اهلل  رام  في  للفلسطينيين  الموجهة  المساعدات 
أنه  ورأت  القرار  هذا  الفلسطينية  السلطة  وانتقدت  أخرى.  ألغراض 
»صفقة  بتفاصيل  للقبول  واشنطن  من  المتواصلة  للضغوط  استمرار 

القرن«.
وتعمل مدارس الـ»أونروا« في القطاع وفق نظام الفترتين، الصباحية 
والمسائية، بسبب النقص الكبير في عدد المدارس. ويقول أبو حسنة: 

»نحتاج في قطاع غزة لبناء 270 مدرسة أخرى على األقل«.
الذي  الفقير،  غزة  قطاع  سكان  من   66% نحو  الالجئين  ويشكل 
أكثر من عقد، وعدد سكانه نحو مليوني نسمة،  تحاصره إسرائيل منذ 

بحسب مركز اإلحصاء الفلسطيني للعام 2017.
الـ»أونروا«  موظفي  اتحاد  رئيس  المسحال،  أمير  أعلن  المقابل،  في 
منذ  بدأ  الذي  الموظفين  اعتصام  استمرار  غزة،  في  مؤتمر صحفي  في 

عدة أسابيع احتجاجًا على فصل مئات الموظفين في القطاع.
قائلة:  للمدرسة  طفلتها  تصطحب  التي  حصيرة  أبو  سها  وتؤكد 
ظل  في  المدارس  إغالق  من  نخاف  مستقرًا.  ليس  الوضع  قلق،  »لدينا 
ابنتها  توصل  وهي  مدوخ  إبراهيم  أم  وتعبر  الـ)أونروا(.  في  التوتر 
على  تعودنا  نحن  الفلسطيني،  للشعب  نكسة  »هذه  بالقول:  للمدرسة 

تعليم الـ)أونروا(، اذا أغلقت المدارس سوف يكون دمارًا لألطفال«.
وقالت التلميذة هالة مهنا )11 عامًا(: »أوجه رسالتي للعالم أنه ليس 
من حق أحد أن يغلق المدارس، حتى لو أخذوا المدارس سوف نرجعها، 

وسوف نستزيد من العلم أكثر من أي دولة أخرى«.

األمم  من  حادة  انتقادات  أعقاب  في 
اإلنسان  حقوق  ومنظمات  المتحدة 
للغارات التي يشنها التحالف العربي في 
اليمن، التي أدت لمقتل مئات المدنيين 
بينهم عديد األطفال، أعلن وزير الدفاع 
الدعم  أن  ماتيس،  جيم  األميركي، 
تقوده  الذي  العربي  للتحالف  األميركي 
السعودية ليس »غير مشروط«. ولكنه 
لبالده  المستمر  الدور  عن  فيه  دفع 
المساعدة  أن  مدعيًا  الحرب،  هذه  في 
للتقليل  تهدف  واشنطن  تقدمها  التي 
المدنيين  صفوف  في  الخسائر  من 
الرياض  تتهم  حيث  اليمن،  في 
للمتمردين  المساعدة  بتقديم  طهران 

الحوثيين.
وتزامنت تعليقات ماتيس مع إعالن 
لديهم  أن  المتحدة  األمم  محققي 
األطراف  بأن  لالعتقاد  معقولة  أسبابًا 
ارتكبت  اليمن قد تكون  المتحاربة في 
»عددًا كبيرًا« من االنتهاكات للقوانين 
»جرائم  إلى  ترقى  قد  التي  اإلنسانية 
المتحدة  الواليات  وتقدم  حرب«. 
في  الحوثيين  يحارب  الذي  للتحالف 
اليمن السالح والمعلومات االستخبارية 
في  بالوقود  المقاتلة  طائراته  وتزود 

الجو.
األسبوع  المتحدة،  األمم  وذكرت 
الماضي، أن غارتين قتلتا 26 طفاًل على 
األقل وأربع نساء جنوب مدينة الحديدة 
التي تقع تحت سيطرة الحوثيين. وقبلها 
تسببت غارة للتحالف بداية الشهر على 
المتمردين  معقل  صعدة  في  حافلة 

شمال اليمن بمقتل 40 طفاًل.
في  للصحفيين  ماتيس  وقال 
محاولة  هو  هناك  »سلوكنا  البنتاغون: 
الذين  لألبرياء  البشرية  الكلفة  إبقاء 
الحد  عند  الخطأ  طريق  عن  يقتلون 
هو  »هذا  وأضاف:  المطلق«.  األدنى 
هدفنا، حيث نتشارك مع التحالف«، لكنه 

أشار إلى أن للدعم األميركي حدوده.
مشروط«،  غير  ليس  »إنه  وقال: 
يفعل  أن  يجب  التحالف  أن  إلى  مشيرًا 
لتجنب  إنسانيًا  ممكن  هو  ما  »كل 
وإنهم  األبرياء،  أرواح  في  خسارة  أية 
ترعاها  التي  السالم  عملية  يدعمون 

األمم المتحدة«.
إلى  األميركي  الدفاع  وزير  وأشار 
اتهامات  وتبنى  الحرب،  تعقيدات 
استهدفوا  الحوثيين  أن  الرياض 
السعودية باألسلحة من أماكن سكنية. 
وقال ماتيس: »نتعاون مع السعوديين 
واإلماراتيين منذ سنوات عدة، مع قيامنا 

إمكانية  من  للحد  ممكن  هو  ما  بكل 
وأضاف:  مدنيين«.  مقتل  أو  إصابة 
من  بنوع  واحدة  مرة  وال  نواجه  »لم 

الالمباالة عندما عبرنا عن قلقنا«.
أي  بأن  »نقر  قائاًل:  ماتيس  وتابع 
لم  أننا  إال  تمامًا،  مأساوي  هو  خطأ 
األشخاص  قبل  من  ازدراء  أي  نالحظ 
الذين نعمل معهم )...( لذلك سنواصل 
العمل معهم للحد من هذه المأساة«. 
الذي  التدريب  أن  »نعلم  قائاًل:  وأكد 

قدمناه لهم يعطي نتائجه«.
أيضًا:  األميركي  الوزير  وقال 
»شاهدنا طيارين أدركوا وهم في الجو 
فرفضوا  خطرًا،  تشكل  مهمتهم  أن 
إلقاء القنابل، حتى وهم يملكون اإلذن 
إجراءات  شاهدنا  كما   )...( بالتنفيذ 
توجد  التي  المناطق«  لتحديد  اتخذت 

فيها مدارس أو مستشفيات.

جرائم حرب
وكان تقرير أعده خبراء حقوق اإلنسان 
اإلثنين،  وصدر  المتحدة،  األمم  في 
انتهى إلى أن مختلف أطراف النزاع في 
حرب.  جرائم  ارتكبت  تكون  قد  اليمن 
الحكومية  القوات  أن  التقرير  وأوضح 
بقيادة  التحالف  وقوات  اليمنية 
لم  الحوثيين  والمتمردين  السعودية 
من  للحد  محدودًا  مجهودًا  إال  يبذلوا 

سقوط ضحايا من المدنيين.
المدارس  قصف  إلى  التقرير  ويشير 
قتل  التي  واألسواق،  والمستشفيات 
فيها اآلالف. وأشار التقرير أيضًا إلى أن 

تفرضه  الذي  والبحري  الجوي  الحصار 
جرائم  أيضًا  يمثل  قد  التحالف  قوات 

حرب.
إلى  تقريرهم  الخبراء  وسيقدم 
لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس 

المتحدة الشهر المقبل.

»قصص  تبني  تنتقد  السعودية 
المتمردين«

األمم  التحالف  اتهم  االثنين،  ويوم 
هجومين  إلدانتها  بالتحامل  المتحدة 
جويين على المناطق التي يسيطر عليها 
األطفال.  عشرات  فيها  قتل  الحوثيون 
وقال تركي المالكي الناطق باسم قوات 
المتحدة  األمم  معلومات  إن  التحالف 

بنيت على »قصص المتمردين«.
في  كبيرًا  خرابًا  اليمن  وشهد 
عندما   ،2015 أوائل  في  بدأ  صراع 
كبيرة  مناطق  على  سيطرالحوثيون 
غرب البالد واضطر الرئيس اليمني عبد 
الخارج.  إلى  للفرار  هادي  منصور  ربه 
وسبع  والسعودية  اإلمارات  وتدخلت 
الحكومة  إلعادة  أخرى  عربية  دول 
التحالف  قوات  وتعتبر  للبالد.  الشرعية 
امتدادًا  الحوثيين  السعودية  بقيادة 

للنفوذ اإليراني في المنطقة.
نحو  اليمن  في  الصراع  في  وقتل 
من  ثلثاهم  شخص،  آالف  عشرة 
ألف   55 من  أكثر  وُأصيب  المدنيين، 
شخص آخرين في القتال، حسبما قالت 

األمم المتحدة.
الذي  الجزئي  والحصار  القتال  وأدى 

تفرضه قوات التحالف بقيادة السعودية 
إلى احتياج 22 مليون شخص إلى أكبر 
 22 يحتاج  إذ  العالم،  في  إنسانية  أزمة 
بصورة  معونات  إلى  شخص  مليون 
تفشي  إلى  الصراع  أدى  كما  عاجلة. 
مليون  نحو  أصاب  الذي  الكوليرا  وباء 

شخص.

تحقيق نزيه
منظمة  اتهمت  الوقت  نفس  وفي 
المعنية  ووتش«،  رايتس  »هيومن 
بحقوق اإلنسان، السعودية بالفشل في 
إجراء تحقيقات مناسبة حول االتهامات 
بارتكاب جرائم حرب في  لها  الموجهة 

اليمن.
المنظمة  أصدرته  تقرير  في  وجاء 
أن  لها،  مقرًا  نيويورك  من  تتخذ  التي 
عمل هيئة التحقيق التابعة للتحالف »لم 
يرقَ إلى المقاييس الدولية فيما يتعلق 
بالشفافية والنزاهة واالستقاللية«، كما 
سبل  توفير  في  »فشلت  التحقيقات  أن 

اإلنصاف للضحايا المدنيين«.
يحمل  الذي  المنظمة  تقرير  وصدر 
التحالف:  مسمى  خلف  »التخفي  عنوان 
غياب التحقيقات الموثوقة والتعويضات 
في  القانونية  غير  الهجمات  عن 
في  وجاء  صفحة.   90 في  اليمن«، 
فريق  استنتاجات  معظم  أن  التقرير 
أن  إلى  خلصت  التحالف  قوات  عمل 
ولم  قانوني،  »بشكل  تصرف  التحالف 
ينفذ الهجوم المبلغ عنه، أو ارتكب خطأ 

غير مقصود«.

هجوم ثاٍن يقتل 26 طفالً.. وواشنطن تدافع عن دعم التحالف العربي
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كيماوي«. واكتفى بالقول: »في ما يتعلق بمحتوى 
كل  تقديم  تم  فقد  وبولتون،  بتروشيف  حديث 
مجيبًا  اإلعالم«،  لوسائل  الضرورية  المعلومات 
بالنفي ردًا على سؤال حول ما إذا كان يمكنه تأكيد 

توجيه تحذير من بولتون إلى بتروشيف.
الروسية  التقارير  األميركية  الدفاع  وزارة  ونفت 
عدد  المتحدة  الواليات  زيادة  عن  تحدثت  التي 
األوسط  الشرق  في  المجنحة  للصواريخ  حامالتها 
قائلة  السوري  النظام  على  ضربة  لشن  تمهيدًا 
وكالة  ونقلت  الحقيقة«.  مع  تتوافق  »ال  إنها 
)البنتاغون(  باسم  الناطق  عن  الروسية  »تاس« 
الدفاع  وزارة  بيانات  على  تعليقًا  باهون،  إريك 
يمكنني  »ما  قوله:  الخصوص،  هذا  في  الروسية 
أن أقوله لهم هو أن التقارير الروسية حول تعزيز 
البحر  شرق  في  األميركية  العسكرية  القدرات 
غير  وهي  دعاية  إال  ليست  المتوسط  األبيض 
أن  يعني  ال  األمر  »هذا  أن  مستدركًا  صحيحة«، 
للعمل حال إعطاء  المتحدة غير مستعدة  الواليات 
مباشرًا  أمرًا  ترمب(  )دونالد  األميركي  الرئيس 

باتخاذ مثل هذه اإلجراءات«.

مجلس األمن يعبر عن القلق
األعضاء  الغربية  الدول  أبدت  السياق،  نفس  وفي 
متزايدًا  قلقًا  الثالثاء،  الدولي،  األمن  مجلس  في 
على مصير ماليين المدنيين في إدلب، والعواقب 
المحتملة لقيام النظام بشن حملة عملية عسكرية 

واسعة النطاق الستعادتها.
المجلس  في  السويدي  السفير  مساعد  وقال 
حول  المجلس  عقدها  جلسة  خالل  سكاو،  كارل 
العملية  إن  الثالثاء،  سورية  في  اإلنساني  الوضع 
العسكرية التي تبدو وشيكة في المحافظة الواقعة 
»تداعيات  إلى  تؤدي  قد  البالد  غرب  شمال  في 

كارثية« وربما تنجم عنها »كارثة إنسانية«.
دائرة  في  العمليات  مدير  قال  جهته  من 
غينغ:  المتحدة جون  األمم  في  اإلنسانية  الشؤون 
الوضع  في  تدهورًا  شهدت  األخيرة  األسابيع  »إن 
»إن  وأضاف:  سورية.  غرب«  شمال  في  اإلنساني 
فتيل  نزع  لضمان  جوهري  األمن  مجلس  التزام 
ولضمان  المحيطة  والمناطق  إدلب  في  التصعيد 
آمن  بشكل  اإلنسانية  المساعدات  وصول 
والبنى  المدنيين  حماية  ولضمان  عوائق  ودون 

مساعدة  قالت  جهتها  من  المدنية«.  التحتية 
غيغين:  آن  المتحدة  األمم  في  الفرنسي  السفير 
تنذر  التي  المؤشرات  من  للغاية  قلقون  »نحن 
مكررة  إدلب«،  في  النطاق  واسع  عسكري  بهجوم 
استخدام  أي  أن  من  لدمشق  الغربية  التهديدات 
لألسلحة الكيميائية سيلقى ردًا عسكريًا من جانب 

باريس ولندن وواشنطن.
أن  من  الفرنسية  الدبلوماسية  حذرت  وإذ 
شددت  المحك«،  على  شخص  مليون   2.2 »أرواح 
على »وجوب أن تتوقف فورًا عمليات القصف التي 

تكثفت في األسابيع األخيرة«.
لكن السفير الروسي في األمم المتحدة فاسيلي 
بأنها  لدمشق  الغربية  االتهامات  رفض  نيبينزيا 
إدلب،  على  الكيميائية  باألسلحة  لهجوم  تعد 
مشددًا على أن »القوات المسلحة السورية ليست 
لديها أسلحة كيميائية وال تعتزم استخدام أسلحة 
يثير  إدلب  في  »الوضع  أن  وأضاف  كيميائية«. 
اهتمامنا ويجب الفصل بين المجموعات المعتدلة 

وتلك اإلرهابية«.
في  »الوضع  أن  على  الروسي  السفير  وشدد 

أن  وزعم  االستقرار«  طريق  على  يسير  سورية 
لعودة   )...( أمنية  ضمانات  أعطت  »الحكومة 
لمفوضية  السلبي«  »الموقف  منتقدًا  الالجئين«، 
األمم المتحدة لشؤون الالجئين في هذه المسألة.

المعارضة  فصائل  روسيا  اتهمت  والسبت 
محافظة  في  كيميائي  لهجوم  بالتحضير  السورية 
واستخدامه  عنه  المسؤولية  لتحميل دمشق  إدلب 
في  حكومية  أهداف  لضرب  الغربية  للقوى  كمبرر 

سورية.

تحذيرات إليران
االحتالل  حكومة  كررت  أخرى،  ناحية  من 
بمهاجمة  تهديداتها  األربعاء،  أمس  اإلسرائيلي، 
أهداف عسكرية إيرانية في سورية ومواقع للجيش 
بين  العسكري  للتعاون  اتفاق  إعالن  بعد  السوري، 

نظام بشار األسد وطهران.
ووقع وزير الدفاع اإليراني أمير حاتمي، خالل زيارة 
بين  عسكري  تعاون  اتفاقية  دمشق،  إلى  بها  قام 
البلدين تهدف إلعادة بناء القوات السورية. ويهدف 
االتفاق إلى »تعزيز البنى التحتية الدفاعية في سورية 

السالم  الستمرار  األساسي  الضامن  تعتبر  التي 
»التواجد  بمواصلة  تسمح  كما  عليه«،  والمحافظة 
والمشاركة« اإليرانية في سورية، كما ذكرت وكالة 

األنباء اإليرانية »تسنيم« نقاًل عن حاتمي.
يسرائيل  اإلسرائيلي  االستخبارات  وزير  وقال 
كاتز: »إن االتفاق الذي ُأبرم بين بشار األسد وإيران 
يشكل اختبارًا إلسرائيل. سيكون ردنا واضحًا وجليًا. 
سورية«.  في  عسكريًا  بالتمركز  إليران  نسمح  لن 
وأضاف كاتز العضو في الحكومة األمنية المصغرة 
قائاًل: »سنرد في سورية بكل قوتنا ضد أي هدف 
إيراني يمكن أن يهدد إسرائيل، وإذا تدخل الدفاع 
الجوي للجيش السوري ضدنا فسيدفع ثمن ذلك«.

دعوة للتفاوض في جنيف
وعلى الصعيد الدبلوماسي أعلنت األمم المتحدة، 
دي  ستافان  لسورية  الخاص  الموفد  أن  الثالثاء، 
وشرق  غربية  دول  عدة  ممثلي  دعا  ميستورا 
سبتمبر   14 في  جنيف  في  اجتماع  إلى  أوسطية 

يخصص للبحث في الدستور السوري المقبل.
 11 في  اجتماع  إلى  دعا  ميستورا  دي  وكان 
المتحدة  األمم  مقر  األمم،  في قصر  و12 سبتمبر 
اللتين  وإيران  روسيا  عن  ممثلين  مع  جنيف،  في 
تدعم  التي  وتركيا  السوري،  النظام  تدعمان 
تشكيل  في  البحث  بهدف  السورية،  المعارضة 
الجديد  الدستور  صياغة  مكلفة  دستورية  لجنة 

لسورية.
وأعلنت الناطقة باسم األمم المتحدة إليساندرا 
دي  أن  الصحفيين،  أمام  الثالثاء،  فيلوتشي، 
مع  سبتمبر   14 في  اجتماع  إلى  دعا  ميستورا 
وفرنسا  مصر  عن  المستوى«  رفيعي  »ممثلين 
والواليات  وبريطانيا  والسعودية  واألردن  وألمانيا 

المتحدة.
وأضافت أن هذا االجتماع سيركز على »المسار 
الذي يجب اتباعه من أجل العملية السياسية« في 
األزمة السورية »من ضمنها جهود األمم المتحدة 

لتسهيل تشكيل لجنة دستورية«.
هذه  تتشكل  أن  يريد  إنه  ميستورا  دي  وقال 
عن  ممثلين  من  مؤلفة  ستكون  التي  اللجنة 
االجتماع  قبل  السوريتين،  والمعارضة  الحكومة 
لألمم  العامة  الجمعية  في  العالم  لقادة  السنوي 
المتحدة المرتقب في أواخر سبتمبر في نيويورك. 
ومن المتوقع أن يعقد رؤساء تركيا وروسيا وإيران 
من جهتهم قمتهم الثالثية الثالثة في السابع من 

سبتمبر حول سورية.

غزة–وكاالت

األمم املتحدة تفتح مدارسها في غزة رغم تقليص املساعدات األميركية
واشنطن تسعى لتصفية ملف الالجئين

<  طفل سوري نزح مع عائلته يحمل الخبز في مخيم لالجئين<    وزير الدفاع اإليراني أمير حاتمي أثناء لقائه الرئيس السوري بشار األسد في دمشق 

الجزائر تقر بانتشار »الكوليرا« في خمس محافظات.. واملواطنون حائرون
إدارة  وفق  بالوباء  مصابة  حالة  ثالث  توفيت  والثالثاء، 
»مستشفى بوفاريك«. وأعلنت اإلدارة أن »سيدة مصابة توفيت 
بالداء بسبب مرضها المسبق بالعجز الكلوي«، في حين أكدت 
وزارة الصحة في آخر إحصائية نشرت صباح أمس، »تأكيد 56 
حالة إصابة من بين 161 حالة استقبلتها المستشفيات خالل 

الشهر الجاري«.
وحددت الوزارة نطاق اإلصابات وفق المحافظات كالتالي: »3 
حاالت في البويرة، 30 في البليدة، 12 في تيبازة، حالة واحدة 

مؤكدة في المدية، وحالتين في عين الدفلى«.
وخارج أسوار المشافي، تحاول أوساط حكومية مرتبطة بوزارة 
الصحة، رد االنتقادات الكثيرة الموجهة للوزارة، فالحكومة لم 
تستطع إقناع الجزائريين بأن مياه الحنفيات خالية من الوباء، ما 
خلق حال اندفاع لشراء المياه المعدنية، ثم ندرتها في األسواق.
وأعلن مسؤول حكومي، مساء األحد، أن الحكومة اكتشفت 
في  العين  حمر  قرية  في  مائي  نبع  في  وحددته  الوباء  مصدر 
تيبازة )غرب العاصمة(، لكن المشاهد األولى التي نقلتها قنوات 

تلفزيونية، أظهرت أن نبع »سيدي الكبير« مجرد ينبوع صغير 
يصب في مجرى ال يتجاوز نطاقه حدود القرية.

ويقول جمال بوشواطة، وهو أحد سكان بلدة حمر العين إن، 
»التشخيص الوزاري مغلوط تمامًا، فلم يصب من القرية إال فرد 
واحد، ونحن نشرب من مياه المنبع لليوم الثالث على التوالي 
محلية  قوة  البلدة  سكان  وتحدى  للوباء«.  مصدرًا  إعالنه  بعد 
شكل  في  الطبيعي  المنبع  مصب  وردمت  جرافات  استقدمت 
»موقت«. وتفاقمت التبعات على الحكومة الجزائرية، بعد إعالن 

انتشار الوباء النادر على أراضيها، إذ أعلنت الخارجية الفرنسية 
الخارجية  فعلت  وكذلك  الجزائر،  القاصدين  لرعاياها  تحذيرات 

األميركية.
نقابات  بإعالن  التربية،  قطاع  إلى  المرض  جدلية  وانتقلت 
 5 في  المقرر  المدرسي  الدخول  موعد  على  اإلبقاء  تحفظها 
المطالب،  هذه  رفضت  التعليم  وزيرة  لكن  المقبل،  سبتمبر 
كل  اتخذت  الوزارة  »ألن  المحددة  بالمواعيد  االلتزام  وأعلنت 

االحتياطات لحماية التالميذ«.

تأكيد 56 إصابة بالوباء

الجزائر–وكاالت

الكوليرا  وباء  انتشار  عن  الرسمي  اإلعالن  الجزائر  اعتبرت 
في خمس محافظات على األقل في الوسط الجزائري، بما في 
العاصمة، »شجاعة سياسية«، وفق تعبير مسؤول مختبر  ذلك 
»باستور« الحكومي، الذي صدرت من مختبراته تأكيدات وجود 

»الكوليرا« في البليدة وتيبازة والجزائر العاصمة والبويرة.
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2018 29 أغسطس  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

على  وتحمل  إسبانيا  من  قادمة  ناقلة  الصناعي  التجاري  البريقة  ميناء  استقبل 
للنفط. الزويتينة  بشركة  نفطية خاصة  ومعدات  بضائع  متنها 

تحمل  الناقلة  إن  لـ»الوسط«،  البريقة  بميناء  التفريغ  موظفي  أحد  وقال 
من  استيرادها  جرى  وملحقاتها  تربونات  بها  الحاويات  من  مجموعة  متنها  على 

للنفط. الزويتينة  بشركة  خاصة  األميركية  المتحدة  الواليات 
التشغيل  إلدارة  التابع  والتخزين  المناولة  قسم  في  العاملين  أن  إلى  وأشار 
من  الناقلة  تفريغ  على  سيعملون  البريقة  بميناء  للموانئ  الليبية  الشركة  بفرع 
يتسنى  الالزمة حتى  الجمركية  اإلجراءات  إتمام  ذلك  بعد  يتم  أن  على  حمولتها، 
الزويتينة  بمنطقة  مقرها  إلى  بها  الخاصة  البضائع  نقل  للنفط  الزويتينة  لشركة 
الناقلة قد يستغرق من  إلى أن مدة تفريغ  )25 كلم شرق مدينة أجدابيا(، الفتًا 

أيام متواصلة. إلى ثالثة  يومين 

 معدات نفطية جديدة لشركة الزويتينة

ألف برميل نفط

النزاعات التجارية بين الصين 
والواليات المتحدة على االقتصاد 
الصيني تأثيرها محدود إلى 
اآلن، والحكومة الصينية 
ستزيد إنفاقها لدعم العمال 
والعاطلين عن العمل الذين 
تضرروا من النزاع التجاري

وزير المالية الصيني، ليو كون

 *أكاديمي واقتصادي أميركي–حاصل على جائزة نوبل 
في االقتصاد العام 2001
* نقاًل عن خدمة »بروجكت سينديكيت«

ينبغي لالقتصادات 
الناشئة أن تعمل على 

تقييد مستويات الديون

ق
وا
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األميركي  االستثمار  بنك  انهيار  من  وجيزة  فترة  قبل 
اجتاحت  مالية  أزمــة  شــرارة  أشعل  الــذي  ــراذرز«  ب »ليمان 
تقييمًا  والتنمية  النمو  لجنة  نشرت  العالمي،  االقتصاد 
بهدف  الناشئة،  االقتصادات  في  النمو  الستراتيجيات 
وبعد  السابقة.  والخبرات  األبحاث  من  الدروس  استخالص 
ـ إن  مرور أكثر من 10 سنوات يظل الكثير من هذه الدروسـ 

ـ مُهمَاًل. لم يكن أغلبهاـ 
المحلي  الناتج  نمو  يُعَد  الناشئة،  االقتصادات  في 
المفتاح  مرتفع بشكل مطرد  أو  متوسط  بمعدل  اإلجمالي 
األزمات  تنتج  الحال،  الدخول. بطبيعة  التنمية وزيادة  لدفع 
حتمًا انتكاسات كبرى تحتاج إلى فترات تعافي طويلة، مما 

يؤدي إلى تقليص نمو الدخل والثروة بشكل كبير.
لكن عشر سنوات فترة طويلة، والواقع أن الفجوة بين ما 
تمليه الخبرة من تصرفات واجبة على االقتصادات الناشئة 
تصرفات  من  االقتصادات  هذه  به  تقوم  كانت  ما  وبين 

بالفعل تظل كبيرة.
وفي حين حققت بعض البلدان نمواً متوسطًا أو مرتفعًا 
على نحو مستدام، فإنها اعتمدت على مستويات عالية من 

االستثمارات العامة والخاصة التي مولتها في األساس 
المدخرات المحلية.

على النقيض من ذلك، يعمل العجز الضخم المستمر 
في الحساب الجاري على خلق نقاط ضعف ويؤدي غالبًا 
المالية  الظروف  تغير  مع  واضطرابات،  انقطاعات  إلى 
الخارجية. ويعتبر االقتراض بالعمالت األجنبية الصعبة 
سلوكًا محفوفًا بالمخاطر بشكل خاص، حيث قد يؤدي 
الخصوم  ارتفاع  إلى  المحلية  العملة  قيمة  انخفاض 

بشكل كبير.
وبالتالي، ينبغي لالقتصادات الناشئة أن تعمل على 
إلى  االحتياج  مدى  كان  وإن  الديون،  مستويات  تقييد 
الزيادات  تعمل  حيث  النمو،  على  يعتمد  التقييد  هذا 
القوية الصامدة في الناتج المحلي اإلجمالي على التقليل 

من نسب الروافع المالية.
واضحة في هذا  أهمية  أيضًا  العملة  قيمة  وتشكل 

من  مستمر،  بشكل  العملة  قيمة  خفض  أن  ذلك  السياق. 
خالل تراكم االحتياطات من النقد األجنبي، يقلل من الحافز 

لمالحقة اإلصالح البنيوي وتحقيق نمو اإلنتاجية.
المتوسط  الدخل  فخ  في  مهمًا  عنصراً  هــذا  ويُعَد 
أصول  على  العائد  يكون  ذلــك،  على  ــالوة  وع المعروف. 
األجنبي  االحــتــيــاطــي 
ــى حد  ــ مــنــخــفــضــًا إل
قيمة  ألن  ــادة،  ع كبير 
سوف  المحلية  العملة 
ــو ظل  تــرتــفــع )حــتــى ل
تقديرها أقل من قيمتها 
كــان  إذا  الــحــقــيــقــيــة( 
ــ  نمو  ــي  ف االقــتــصــاد 
الذي يمكن  النمط  وهو 
لفترة  عليه  الــحــفــاظ 

ممتدة.
والمخاطر المرتبطة باإلفراط في تقدير قيمة العملة أكثر 
شدة. فبادئ ذي بدء، يتأثر النمو وتشغيل العمالة في القطاع 
التبادل  معدالت  وأن  خاصة  سلبي،  بشكل  للتداول  القابل 

التجاري ال تتطابق مع مستويات إنتاجية االقتصاد.
عملة  أي  تقييم  في  المبالغة  تأتي  ذلــك،  على  عــالوة 
مصحوبة عادة بعجز في الحساب الجاري واالعتماد المفرط 

على رأس المال األجنبي لتمويل االستثمار.
الخارجية مواتية، يصبح من  المالية  وإذا كانت الظروف 
الممكن اإلبقاء على هذا النمط لبعض الوقت. ولكن كما 
أظهرت التجربة مؤخرًا فإن تغير مثل هذه الظروف قد يجبر 
الدول إما على السماح لقيمة العملة باالنخفاض، أو تأخير 
المحلية  العملة  من  ضخمة  كميات  شراء  خالل  من  ذلك 
البنك  لدى  األجنبية  العملة  من  االحتياطات  باستخدام 

المركزي.
المطاف  نهاية  في  ــواق  األس تفرض  ــوال،  األح كل  في 
الظروف  لهذا، تصبح  ونتيجة  العملة.  لقيمة  انخفاضًا حادًا 
االئتمانية محكمة، وتتدهور الميزانيات العمومية، )وخاصة 
إذا كانت الشركات أو البنوك اقترضت بعملة أجنبية(، وتتلقى 

عقود االستثمار والنمو ضربة أخرى.
تنشأ هذه االختالالت نتيجة لنهج عدم التدخل في إدارة 
حسابات رأس المال، استنادًا إلى افتراض مفاده أن الحوافز 
النمو تأتي متماشية  المال واستراتيجيات  في أسواق رأس 

دومًا.
ولكن من الصعب في حقيقة األمر إيجاد أي مثال لدولة 
هذا  بمثل  باالستعانة  المستدام  النمو  تحقيق  في  نجحت 
العدو.  ليست  المال  رأس  أســواق  أن  المؤكد  من  النهج. 
وصناع  الخارجيين  المستثمرين  بين  المصالح  توازي  لكن 

السياسات المحلية ليس مثاليًا في أفضل تقدير.
يؤكد المستثمرون المخضرمون بشكل روتيني أن النمو 
االقتصادي ال يصلح كمحدد للعوائد االستثمارية، وهي نقطة 
صحيحة. ذلك أن العوائد على أي استثمار تعتمد على تقييم 
األصول المالية، بين عوامل أخرى. وفي ظل نموذج نظري 
مبسط تجري تحديد هذه التقييمات من خالل نمو التدفقات 

النقدية األساسية المتوقعة فحسب.
تتباعد  أن  الممكن  من  حين  في  أنه  المرء  يزعم  قد 
التقييمات وديناميكيات النمو األساسية في األمدين القريب 
وسواء صح  المطاف.  نهاية  في  تتقارب  فإنها  والمتوسط، 
ذلك أو لم يصح فإن أغلب المستثمرين الماليين ال يبالون 
باألمد البعيد، وال يحصل وكالؤهم عادة على مكافآت عن 

األداء الجيد في األمد البعيد.
يشكل  الناشئة،  االقتصادات  من  العديد  منظور  من 
أساسية،  ضرورة  النمو  ألنماط  التوازن  إعادة  إلى  السعي 
مع التركيز بشكل أكبر على المرونة والقدرة على الصمود، 
المال  رأس  وتدفقات  الديون  إدارة  في  نشاطًا  أكثر  ونهج 

وتأثيراتها على أسعار األصول، وأسعار الصرف، والنمو.
غير  النمو  بأنماط  المحيطة  المخاطر  فإن  لذلك  وخالفًا 
بشكل  الحفل  توقف  إلى  تؤدي  أن  شأنها  من  المستدامة 
المالي.  العدوى  شــرارة  يشعل  ربما  بــدوره  وهذا  مفاجئ، 
وبالفعل، مع تسبب التوترات التجارية المتصاعدة في توليد 
المزيد من عدم اليقين، يتجه المستثمرون القلقون خلسة 

نحو الباب.

دروس مستفادة من تجارب 
اقتصادات ناشئة

<   السراج والمشري والصديق الكبير خالل اجتماع  سابق منتصف أغسطس الماضي

المخاوف من الطعون واألعباء التضخمية وراء التأجيل

لعبة شد حبل اإلصالح االقتصادي بني »املركزي« و»الرئاسي«
التأجيل  دائــرة  إلى  االقتصادي  اإلصــالح  برنامج  عاد 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  طرح  أن  بعد  مجددًا، 
شرطين رئيسيين إلتمام البرنامج، وسط استمرار الجدل 
حول موعد إطالق تلك اإلصالحات، وما إذ كانت ستبقى 

في نفق الشروط والمداوالت والمناقشات.
الرئاسي  المجلس  بيان  عنهما  عبر  اللذان  الشرطان، 
لإلصالحات  القانونية  األطر  توفر  هما  الماضي  األحد 
االقتصادية تفاديًا ألية إشكاالت أو طعون قانونية تعيق 
نتيجة  إضافية  أعباًء  المواطن  تحميل  وعدم  تنفيذها، 
األساسية  المواطن  حاجات  ضمان  مع  اإلجــراءات،  هذه 

وفي مقدمتها األمن الغذائي والدوائي.
ورجــال  االقتصادية  ــاط  األوس على  الحيرة  وخيمت 
اإلصالح  لبرنامج  التنفيذية  الخطوات  تعثر  مع  األعمال 
الدينار،  صرف  سعر  معالجة  يتضمن  الذي  االقتصادي 
األسر  مخصصات  وزيـــادة  المحروقات،  على  والــدعــم 
السنوية من الصرف األجنبي، وغيرها من اإلجراءات التي 

تستهدف تصحيح تشوهات االقتصاد الليبي.
لم  أخيرًا  صدر  الــذي  الرئاسي  المجلس  بيان  لكن 
يتوقف عند شروط إتمام البرنامج فقط، بل أكد استمرار 
لحل  السبل  أفضل  إليجاد  المركزي  المصرف  مع  التشاور 
أن  إلى  مشيرًا  السلبية،  تداعياتها  وتفادي  األزمة  هذه 
منذ  الرئاسي  للمجلس  ملح  مطلب  اإلصالحات  هذه 
عامين أو أكثر، ولن يتراجع عن هذا المسار الذي ال يرى 

عنه بدياًل.
الرئاسي  بالمجلس  المالية  الترتيبات  لجنة  عضو 
برنامج اإلصالحات  أحال  المجلس  إن  قال  الورفلي،  عادل 
االقتصادية إلى مصرف ليبيا المركزي قبل عيد األضحى؛ 
لعدم االختصاص. وعلل عدم اختصاص الرئاسي بتنفيذ 
قانوني  سند  وجود  لعدم  االقتصادي؛  اإلصالح  برنامج 
العمالت  أمــام  الدينار  صرف  سعر  رفع  للمجلس  يجيز 
األجنبية، مبررًا ذلك بالتخوف من طعون قضائية قد ترفع 
ضد الرئاسي إذا شرع في برنامج اإلصالحات االقتصادية، 

حسب الورفلي.
»توخي  إلى  الجميع  المجلس  دعا  األثناء،  هذه  وفي 
من  تصريحات  أية  وتجنب  التصريحات  في  المصداقية 
بعد  المواطن«  على  والتشويش  الفتنة  ــارة  إث شأنها 
المركزي فتحي عقوب عن  المصرف  أمين سر  تصريحات 
اإلصالحات االقتصادية التي أثارت جداًل ونفاها المصرف 

المركزي.
»الــرائــد«  شبكة  ــؤال  س عــن  إجابته  معرض  وفــي 
بالمصرف  اإلدارة  مجلس  ســر  أمين  قــال  اإلعالمية 
على  الرئاسي«  المجلس  مع  »اتفاقًا  هناك  إن  المركزي 
تنفيذ اإلصالحات االقتصادية »لكن الرئاسي في اللحظة 

األخيرة غيَر رأيه«.
التصريحات،  تلك  صحة  نفى  المركزي  المصرف  لكن 
لم  المصرف  إدارة  مجلس  سر  أمين  أن  بيان  في  مؤكدًا 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  إلى  االتهام  »يوجه 

الوطني بالتراجع عن إصدار قرارات اإلصالح المرتقبة«.
اإلصالحات  إن  القول  يبقى  األسباب،  اختالف  ومع 
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حزمة  على  تونس  اجتماع  في  المشاركون  واتفق 
مخصصات  زيادة  تتضمن  االقتصادية،  اإلصالحات  من 
دوالر   500 من  األجنبي  الصرف  من  السنوية  األسر 
األسرة  عالوة  دفع  قرار  تفعيل  وإعادة  دوالر،  ألف  إلى 

حسابات  تحكمها  وربما  انتظارها  أمد  طال  االقتصادية 
كثيرة يدفعها إلى خانة التأجيل والتراجع، إذ يقول عضو 
مجلس الدولة االستشاري، إدريس بو فايد إن »المجلس 
الرئاسي كان تراجع بشكل رسمي عن تنفيذها قبل نحو 

3 أسابيع«.
الجلسة  خالل  من  تراجعه  عن  عاد  »الرئاسي  وأضاف 
الجاري  أغسطس  من   15 الـ  في  عقدت  التي  الثالثية 
ورئيس  السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  بحضور 
مجلس الدولة خالد المشري، ومحافظ المصرف المركزي 
إنهاء  أكد  الجلسة  هذه  »في  وأردف  الكبير«،  الصديق 
إجراءات خطوات برنامج اإلصالح االقتصادي واإلسراع في 

تنفيذها، فهذا تراجع عن تراجع«.
العاصمة  احتضنت  الماضي،  يونيو  من  الخامس  وفي 
نائبي  ليبيا، بحضور  االقتصادي حول  االجتماع  التونسية 
المجبري  وفتحي  معيتيق  أحمد  الرئاسي  المجلس  رئيس 
وممثلين  الكبير،  الصديق  المركزي  المصرف  ومحافظ 
السفارة  وبرعاية  مالية  ومؤسسات  أوروبية  دول  عن 

األميركية لدى ليبيا.

سعر  وتغيير  المحروقات،  عن  الدعم  ورفــع  واألبناء، 
والــذي  والعالج  لالستيراد  المتاح  األجنبي  الصرف 

للجميع. متاحًا  سيكون 
قال  بي،  حسني  األعمال  ورجــل  البارز  االقتصادي 
ــم  أردت إن  معروفة  ــات  ــالح واإلص معاشة،  ــة  »األزمـ
النقدي  الدعم  استبدال  إلى  »الرئاسي  ودعا  اإلصالح«، 
يدر  الــذي  التهريب  وتوقف  التوزيع،  عدالة  لتحقيق 
بـ2000 %، وتمول  تقدر نسبتها  العصابات  أرباحًا على 
للميليشيات  الحروب  ــراء  وأم والمافيات  العصابات 

المشرعنة«. وغير  المشرعنة 
إلى  المركزي  »المصرف  دعوة  على  الرئاسي  وحث 
خالل  من  النقدية  السياسات  وإقرار  الصرف  سعر  تغيير 
القائم حتى يتوقف تمويل  توحيد مجلس إدارة المركزي 
الميليشيات، من خالل فارق سعر الصرف بنسبة 400%، 

و فارق بين الصكوك النقدية بنسبة 40%«.
السؤال  يزال  ال  التفاصيل،  من  الركام  هذا  ووسط 
حزمة  إلى  لينضم  البرنامج،  هذا  خطوات  حول  مفتوحًا 
العام  منذ  البالد  تعيشها  التي  المفتوحة  األسئلة  من 
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شركة أميركية تدفع 34 مليون دوالر لوقف 
مالحقات بتهم إفساد مسؤولني في ليبيا

لقاء »إيجابي« بين الكبير والحبري

اجتماع تونس يدشن اإلشراف الدولي على تعامالت »املركزي«

دعوة  من  ونصف  شهرين  من  أكثر  نحو  بعد 
على  لإلشراف  األمن  لمجلس  الرئاسي  المجلس 
في  المركزي  ليبيا  مصرف  وتعامالت  مراجعة 
جمع  الذي  تونس  لقاء  جاء  والبيضاء،  طرابلس 
الصديق  بطرابلس  المركزي  المصرف  محافظ 
وبــإشــراف  الــحــبــري،  علي  والبيضاء  الكبير 
اإلثنين  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  من 

الماضي.
عبر  تغريدة  فــي  ــدت  أك األممية،  البعثة 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمي  حسابها 
مراجعة  موضوع  تناول  االجتماع  أن  »تويتر«، 
طرابلس  من  كل  في  المركزي  المصرف  أعمال 
لم  لكنها  نتائجه،  في  إيجابيًا  وكان  والبيضاء 

التفاصيل. مزيدًا من  تعلن 
رئيس  طلب  الــمــاضــي،  يوليو   10 وفــي 
الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
»تشكيل  ــن  األم مجلس  مــن  ــراج،  ــس ال فائز 
المتحدة  ــم  األم بــإشــراف  فنية  دولــيــة  لجنة 
والمالية  الدولية  بالمنظمات  وباالستعانة 
بمراجعة  للقيام  المتخصصة،  واالقتصادية 
ليبيا  مصرف  وتعامالت  والمصروفات  اإليرادات 

والبيضاء«. المركزي كافة في طرابلس 
قال  الــرئــاســي،  طلب  على  فعل  رد  ــي  وف
طرابلس  في  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ 
تــام  ــعــداد  اســت عــلــى  إنـــه  الكبير  الــصــديــق 
اإليرادات  بمراجعة  تكلف  لجنة  أي  مع  للتعاون 

كافة. المصرف  وتعامالت  والمصروفات 
االقتصادي  الملف  فــإن  مراقبين،  وحسب 
األممية  للبعثة  معلن  غير  إشراف  تحت  أصبح 
الواجب  السريعة  الخطوات  تنفيذ  تبحث  التي 
بين  الجهود  وتوحيد  عاجل،  بشكل  اتخاذها 
المالية  بالشؤون  المعنية  الجهات  جميع 

البرنامج. نجاح  لضمان 
توحيد  مسألة  ذكــر  على  اللقاء  يــأت  ولــم 

يقولون  محللين  لكن  الــمــركــزي،  المصرف 
الضمانة  هو  موحد  مركزي  مصرف  وجود  إن 
البعثة  تتبناها  الــتــي  ــات  ــالح اإلص لتحقيق 

األممية.
الشحومي،  سليمان  االقتصادي،  الخبير  ويقول 
االقتصادي  اإلصــالح  أولويات  أهم  تكون  »قد 
المنتظر هي توحيد المصرف المركزي قبل تنفيذ 

سترتكز  والتي  االقتصادية  اإلصالحات  مشروع 
وعدم  الفساد  لمجابهة  الصرف  سعر  تعديل  في 
التوريد  اعتمادات  على  الحصول  في  العدالة 
ومجابهة  الــوقــود  دعــم  في  اإلهـــدار  ومعالجة 
وسيقوم  الدعم،  إلغاء  أو  استبدال  عبر  التهريب 
الطبيعي  ــدوره  ب المركزي  البنك  لذلك  وفقًا 
األطراف  بعض  تحاول  كما  وليس  للقانون  وفقًا 
سعر  على  ــوم  رس فــرض  ــرار  ق لتمرير  الضغط 

الصرف من الحكومة«.
االقتصادي  ــالح  اإلص »أن  الشحومي  ورأى 
وموحد  متماسك  مركزي  مصرف  إلــى  يحتاج 
ويعمل  االقتصادية  اإلصــالحــات  دفــة  يقود 
ولجان  اإلدارة  بمجلس  متجانس  بفريق 
ولجنة  النقدية  السياسات  كلجنة  تعمل  فنية 
للنهوض  الــعــدة  ويــعــد  وغيرها  االستثمار 

المصرفي من جديد«. بالقطاع 

الشركة  مع  اتفاق  إلى  األميركية  والبورصات  المالية  األوراق  هيئة  توصلت 
مليون   34 الشركة  تدفع  بأن  يقضي  ميسن«،  »ليغ  األصول  إلدارة  األميركية 
لمساعدة  ليبيين  مسؤولين  إفساد  بتهمة  لها  الهيئة  مالحقات  لوقف  دوالر 

ميسن«. »ليغ  الفرنسي  المصرف 
بين  دفعت  ميسن«  »ليغ  إن  األميركية  المال  أسواق  ضبط  سلطة  وقالت 
لكسب  ليبية  عامة  مالية  مؤسسات  مسؤولي  إلى  رشــاوى  و2010   2004
 26 حوالي  جنرال«  »سوسييتيه  مصرف  له  دفع  وسيط  طريق  عن  عقود 

2005 و2008، وفقًا لوكالة »فرانس برس«. مليون دوالر بين 
الفرنسي  المصرف  كان  ميسن«  »ليغ  مع  أبرم  الذي  االتفاق  نص  وحسب 
قبل  من  المستثمرة  المبالغ  قيمة  من  و3%   1.3 بين  تتراوح  عمولة  يدفع 

للوسيط، في بنما. الليبية في حساب  المؤسسات  هذه 
 32.6 قدرها  غرامة  دفع  على  يونيو  في  وافقت  األميركية  الشركة  وكانت 
عليها  وفرض  القضية.  هذه  إطار  في  األميركية  العدل  لوزارة  دوالر  مليون 

31.6 مليون أخرى إلى هيئات أخرى في البالد. دفع 
يونيو  في  وافق من جهته  فقد  جنرال«  الفرنسي »سوسييتيه  المصرف  أما 
ولوزارة  فرنسا  في  الوطنية  المالية  النيابة  إلى  دوالر  مليون   585 دفع  على 

العدل األميركية عن أعمال فساد في ليبيا.
منفصل  اتفاق  إبرام  احتمال  عن  برس«  »فرانس  لوكالة  سؤال  على  وردًا 
رفضت  الفرنسي،  والمصرف  األميركية  والبورصات  المالية  األوراق  هيئة  بين 

تعليق. بأي  اإلدالء  األميركية  الهيئة 
ممارسات  مكافحة  قانون  بموجب  مالحقة  األميركية  الشركة  وكانت 
مؤسسة  أو  شركة  أو  شخص  أي  بمالحقة  يسمح  الذي  الخارج  في  الفساد 
على  ارتكبت  قد  تكن  لم  إذا  حتى  فساد  لوقائع  المتحدة  الواليات  في  ممثلة 

األميركية. األراضي 

مراقبون: الملف االقتصادي أصبح 
تحت إشراف غير معلن للبعثة 

األممية

<   مقر مصرف ليبيا المركزي 

<    شعار »هيئة األوراق المالية والبورصات األميركية« أمام مقرها في واشنطن 
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فرنسا  بوسع  يكون  لن  أنه  لومير،  برونو  الفرنسي،  االقتصاد  وزير  أقر 
نسبة  متوقعًا   ،2018 العام  العامة  الميزانية  في  للعجز   2.3% بهدف  االلتزام 
العام  المسجل  بالمستوى  مقارنة  الداخلي،  الناتج  إجمالي  من   2.6% تجاوز 

الماضي.
وقال لومير، أثناء لقاء نظمته »جمعية الصحفيين االقتصاديين والماليين« 
اإلثنين، وفق ما أوردت وكالة »فرانس برس«، إنه »لن يكون هناك نسبة عجز 
قدرها %2.3 العام 2018«، مبررًا رفع النسبة بنمو أدنى من التوقعات والتكفل 

بديون الشركة الوطنية للسكك الحديد.
وتابع بأن »أي نمو سيقودنا إلى ما يقارب 2.5 نقطة من العجز، تضاف إلى 
0.1 نقطة«،  التي تمثل  الحديد  الوطنية للسكك  الشركة  ذلك استعادة ديون 

متحدًثا عن 3.5 مليار يورو.

 مصر: استثمار 15.4 مليار دوالر  بسيناء حتى 2022 فرنسا ترفع توقعاتها لعجز ميزانية 2018
السعيد،  التخطيط         المصرية، هالة  قالت وزيرة 
 15.4( جنيه  مليار   275 استثمار  تنوي  بالدها  إن 
العام  حتى  سيناء  جزيرة  شبه  في  دوالر(  مليار 
مشاريع  وتنفيذ  سمكية  ــزارع  م إلنشاء   ،2022

زراعية وصحية وبناء طرق.
وتسعى مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء، وخاصة 
بها  تقوم  أمنية  مواجهات  يشهد  الذي  شمالها 

قوات الجيش والشرطة ضد جماعات إرهابية.
من  أن  الثالثاء،  بيان  في  السعيد  وأضافت 

سمكية  ــزارع  م إنشاء  المزمعة  المشاريع  أهــم 
قناة  بمنطقة  فدانًا  و590  ألفًا   15 مساحة  على 
طبيعية،  بحيرة  إنــشــاء  عــن  فضاًل  السويس، 
باإلضافة إلى المنطقة الصناعية بمدينة بورسعيد 

ونحو عشر طرق بإجمالي 1339 كيلو مترًا.
إنشاء  أيضًا  تشمل  المشاريع  أن  إلى  وأشــارت 
إلى  بــاإلضــافــة  السكنية،  ــدات  ــوح ال مــن  ــدد  ع
مستشفيات ووحدات صحية يصل عددها إلى 15، 

تم تنفيذ تسعة مستشفيات منها.

السعر بالدوالرنوع الخام

76.46برنت

68.77غرب تكساس

72.45دبي

74.09سلة أوبك

73.70أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

2018 29 أغسطس   * أسعار األربعاء 

النفط يصعد ألعلى مستوى منذ 11 يوليو

بفعل  يوليو  أوائل  منذ  أعلى مستوياته  النفط صوب  ارتفع سعر 
أدلة على زيادات ما زالت متواضعة في إنتاج أوبك وتحسن في طلب 

مصافي التكرير الصينية.
للبرميل،  دوالر   76.65 برنت  لخام  اآلجلة  العقود  وسجلت 
الثالثاء، مرتفعة بذلك 44 سنتًا على اإلغالق السابق ومسجلة أعلى 
مستوياتها منذ 11 يوليو، في حين زادت عقود الخام األميركي 17 

سنتًا إلى 69.04 دوالر للبرميل، حسب وكالة »رويترز«.
البترول  المصدرة  البلدان  لمنظمة  التابعة  المراقبة  لجنة  وقالت 
اإلمدادات  خفض  اتفاق  في  المشاركين  النفط  منتجي  إن  )أوبك( 

قلصوا اإلنتاج في يوليو بمقدار % فوق ما تعهدوا به.
يواكب  لن  المعروض  أن  في  اآلن  المستثمرين  ثقة  ــزداد  وت
فرق  تقلص  في  يظهر  كما  المقبلة  األشهر  في  األرجح  على  الطلب 
السعر بين عقود برنت تسليم أكتوبر ونوفمبر إلى حوالي 26 سنتًا 

للبرميل أي نصف ما كان عليه قبل شهر.
ان  »آي  في  األولية  السلع  أسواق  محلل  باترسون  وارين  وقال 
جي« إنه توقع في وقت سابق أن تهبط األسعار قلياًل لنهاية العام 
أن  »أتوقع  وأضاف:  اآلن.  ذلك  رؤية  في  صعوبة  يجد  لكنه  الجاري 
األسعار  تدفع  محتملة  صدمات  مع  جيدًا  مدعومة  السوق  تظل 
إلى فروق  إيران... وبالنظر  للصعود بناء على ما سنحصل عليه من 

األسعار، بدأ )ميزان( السوق يضيق بعض الشيء على ما يبدو«.
وعندما يصبح سعر عقد االستحقاق القريب أعلى من سعر العقد 
األبعد فإن ذلك ينبئ بوجود اعتقاد بأن الطلب على النفط سيتجاوز 

المعروض.

العام،  هذا   7% من  أكثر  لينزل  آمن  كمالذ  جاذبيته  الذهب  فقد 
ليتحول  التركية  العملة  في  وأزمــة  عالمية  تجارية  نزاعات  وسط 

المستثمرون صوب الدوالر على نحو متزايد.
لكن أسعار الذهب استقرت أول من أمس مع تدني سعر الدوالر 
قرب أدنى مستوياته في شهر، إثر إبرام اتفاق تجارة بين الواليات 
التجاري  النزاع  بشأن  القلق  بواعث  لكن  والمكسيك،  المتحدة 
المتفاقم بين واشنطن وبكين كبحت أسعار المعدن النفيس، حسب 

وكالة »رويترز«.
وكان السعر الفوري للذهب مرتفعًا %0.1، الثالثاء، إلى 1212.33 
دوالر لألوقية )األونصة( بعد أن نزل %0.3، في وقت سابق أول من 
يوم  أسبوعين  في  مستوياتها  أعلى  سجلت  األسعار  وكانت  أمس. 
اإلثنين الماضي. وارتفعت عقود الذهب األميركية اآلجلة %0.2 إلى 

1218.40 دوالر لألوقية.
وهبط الدوالر %0.1 أمام سلة من ست عمالت رئيسة، وتعرضت 
العملة األميركية لضغوط يوم اإلثنين بعد اتفاق الواليات المتحدة 

والمكسيك على تعديل اتفاقية التجارة الحرة ألميركا الشمالية.
لدى  الهادئ  والمحيط  آسيا  تداوالت  مدير  إينس  ستيفن  وقال 
التصعيد  الصين.  هو  الواضح  الخطر  »مبعث  سنغافورة  في  أواندا 
التجاري مع الصين سيصب في صالح الدوالر األميركي بفعل تحاشي 
األمر  يتعلق  عندما  الشيء  بعض  قلقة  زالت  ما  السوق  المخاطرة.. 

بشراء قصة الدوالر الضعيف«.
بعد »البوليفار السيادي«

فنزويال تأمر املصارف بتبني 
عملة البترو الرقمية

الرقمية  البترو  عملة  بتبني  المصارف  مــادورو،  نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  أمر 
إجراءين  في  صغيرة  ذهب  بسبائك  مضمونة  لسندات  عرضًا  وقدم  حسابية،  كوحدة 
أوردت وكالة »فرانس  ما  بلده، وفق  المنكوب في  االقتصاد  إنعاش  يأمل من خاللهما 

برس«.
وأصدرت السلطة الفنزويلية التي تشرف على عمل المصارف وتنظمها، قرارًا اإلثنين 
الرقمية.  بالعملة  معلوماتها  تقديم  والخاصة  العامة  المصارف  على  يفرض  الماضي، 
الصفقات  وعلى  السيولة  نقص  على  االلتفاف  في  بذلك  الفنزويلية  الحكومة  وتأمل 

المالية في الواليات المتحدة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار »خطة إنعاش« أطلقها مادورو الذي يواجه بلده أزمة 
أن يالمس معدل  الدولي  النقد  ويتوقع صندوق  اقتصادية خطيرة منذ خمس سنوات. 

التضخم مليون بالمئة هذا العام.
أوراًقا نقدية جديدة أطلقت عليها اسم »البوليفار  20 أغسطس  وبعدما طرحت في 
السيادي« أسقطت فيها خمسة أصفار من العملة السابقة، تسعى حكومة مادورو حاليًا 

إلى »تعزيز« عملة البترو.
األجور  وستحدد  رقمية.  بعملة  عملته  بلد  فيها  يغطي  التي  األولــى  المرة  وهي 
يعادل حوالي ستين  بترو  إن كل  االشتراكي  الرئيس  وقال  العملتين.  واألسعار بهاتين 

دوالرًا على أساس سعر البرميل الفنزويلي، أي حوالي 3600 بوليفار سيادي.
أولهما  تحديين،  سيواجه  اإلجراء  هذا  أن  اليدينز  بول  جان  االقتصادي  الخبير  ويرى 
تمويل العجز البالغ %20 من إجمالي الناتج الداخلي، والثاني القيود المالية المفروضة 

على فنزويال نتيجة العقوبات التي تفرضها الواليات المتحدة.
في الوقت نفسه، أطلق الرئيس الفنزويلي اإلثنين عرض سندات مضمونة بسبائك 
العملة المحلية تتراجع مع  الفنزويليين الذين يرون  ذهب صغيرة لتشجيع االدخار لدى 

التضخم الهائل.
وصرح مادورو عبر التلفزيون »ال أحد يمكنه القول إن الذهب يفقد قيمته«، وعرض 
بطاقتين من البالستيك تشبهان البطاقات المصرفية وتحمالن شعار المصرف المركزي 

وقطع صغيرة مستطيلة مذهبة قال إنها ما يصفه بـ»السبائك الصغيرة«.

الذهب يفقد جاذبيته وسط 
حرب تجارية عاملية

 جولة أفريقية لتريزا ماي بحثا 
عن التجارة بعد »بريكست«

الكيني  الرئيس  ماي  تيريزا  البريطانية  ــوزراء  ال رئيسة  تلتقي 
األفريقية  جولتها  ضمن  الخميس،  اليوم  كينيا  في  كينياتا  أوهورو 
والتجارة  األمن  حول  مباحثات  إلجــراء  أمس،  من  أول  بدأت  التي 
بريطاني  وزراء  لرئيس  األولى  هي  والزيارة  »بريكست«.  بعد  فيما 

منذ  الصحراء  جنوب  إفريقيا  إلى 
منذ  كينيا  إلــى  ــى  واألول  ،2013
 ،1988 في  تاتشر  مارغريت  زيارة 
الحكومة  رئاسة  أعلنت  ما  وفق 

البريطانية.
»فيما  بيان  في  مــاي  وقالت 
االتــحــاد  ــن  م لــلــخــروج  نستعد 
 ،)2019 مارس   29 )في  األوروبي 
فقد حان الوقت للمملكة المتحدة 
عبر  شراكاتها  تعميق  أجل  من 
الــعــالــم وتــعــزيــزهــا«. وأضــافــت 
الطريقة  مناقشة  إلــى  »أتطلع 
مع  بذلك  القيام  من  تمكننا  التي 
في  المساهمة  أجل  من  إفريقيا، 
وتوفير  مهمة  استثمارات  تحقيق 

فرص عمل«.
خالل  األوروبــي،  االتحاد  من  الخروج  البريطانيين  قــرار  ومنذ 
االتصاالت  من  لندن  تكثف   ،2016 يونيو  في  ــري  أج استفتاء 
االتفاقات  محل  التي ستحل  التجارية  االتفاقات  إلعداد  الدبلوماسية 
مع بروكسل. وفي هذا اإلطار، زار وزير الخارجية البريطاني جيريمي 

هانت هذا الصيف، كاًل من الصين والواليات المتحدة.

طرابلس – الوسط

طرابلس – الوسط

19.5 % معدل التضخم في الربع األول

االنقسام السياسي واقتصاد الظل وراء تصاعد الغالء وارتفاع تكاليف املعيشة
 

عن  المركزي  ليبيا  لمصرف  حديثة  دراســة  أظهرت 
أن  المستهلك،  ألسعار  القياسية  ــام  واألرق التضخم 
عامي  خالل  ملحوًظا  ارتفاعًا  حققت  المستهلك  أسعار 
تصاعديًا  اتجاهًا  الدراسة  ورصدت  و2017.   2016
المستهلك  ألسعار  القياسية  األرقــام  في  مرتفعًا 
)باستخدام سنة 2003 كسنة أساس(، إذ ارتفعت من 
و   2017 عام  في   297.9 إلى   2016 عام  في   231.9
 ،)2018( الجاري  العام  من  األول  الربع  في   323.4

لتسجل تضخمًا نسبته 19.5%.
ستة  إلى  المتصاعد  الغالء  هذا  الدراسة  وأرجعت 
من  صاحبه  ــا  وم السياسي  الــصــراع  هــي  أســبــاب، 
أزمة  و  السيادية،  الــدولــة  مؤسسات  في  انقسام 
إلنتاج  تام  توقف  إلى شبه  أدت  التي  النفطية  الحقول 
أسعاره  انخفاض  عن  فضاًل   ، الخام  النفط  وتصدير 
الثاني من عام  في األسواق الدولية مع بداية النصف 
2014 ، ما نتج عنه تسجيل عجز مستمر في الميزانية 
غير  والتوسع  النفط  إيرادات  لتدني  كمحصلة  العامة 
المرتبات  بند  وخاصة  العام  اإلنفاق  في  المدروس 
خالل  المدفوعات  ميزان  في  عجز  وتسجيل   ، والمهايا 
ترتب  ــذي  ال األمــر   ،  2016 إلــى   2013 من  الفترة 
على  القيود  فرض  إلى  المركزي  المصرف  لجوء  عليه 

استخدامات النقد األجنبي للحد من استنزافها.
الدراسة،  التي أوضحتها  ومن بين األسباب األخرى 
باألسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  تراجع  تسجيل 
الجارية خالل الفترة من -2013 2016 ، بسبب تدني 
إنتاج النفط الخام وصادراته وضعف اإلنتاجية المحلية 
مع الزيادة في االستهالك المحلي، كذلك تدني قيمة 
السوق  في  األجنبية  العمالت  أمــام  الليبي  الدينار 
الموازي، واستمرار حالة عدم اليقين وعدم القدرة على 
البالد  في  االقتصادي  الوضع  عليه  بما سيكون  التنبؤ 
سوق  على  التجار  من  قليل  عدد  سيطرة  عن  فضاًل   ،
الظل في ظل  اقتصاد  والخدمات، وتوسع حجم  السلع 
االنقسام السياسي وتردى األوضاع األمنية ، باإلضافة 

إلى زيادة حجم تهريب السلع إلى الدول المجاورة .
مجتمعة،  األمور  تلك  كل  أن  إلى  الدراسة  وخلصت 
ألسعـار  العام  القياسي  الرقـم  يسجل  أن  على  عملت 
في  من231.9  مرتفعًا  تصاعديًا  اتجاهًا  المستهلك 
في   323.4 و   2017 عام  في   297.9 إلى   2016 عام 
)2018( مسجاًل تضخما  الجاري  العام  من  األول  الربع 

نسبته %19.5.
المعيشة  ارتفاع مؤشر تكلفة  إلى  الدراسة  وأشارت 
تشتريها  التي  والخدمات  السلع  من  سلة  يضم  الذي 
المستهلك  القياسي ألسعار  الرقم  زاد  إذ  األسر،  أغلب 
العام  في   297.9 إلى   2016 العام  في   231.9 من 
العام  من  األول  الربع  في   323.4 إلى  ثم   ،2017

الجاري، ليسجل تضخما نسبته %19.5.
المستهلك  ألسعار  القياسي  الرقم  أن  إلى  يشار 
يربط  وهو  المعيشة،  تكلفة  مؤشر  أيضا  عليه  يطلق 
ويعكس  للمستهلكين،  الحقيقية  بالدخول  التضخم 
من  مجموعة  سلة  أسعار  في  تحدث  التي  التغيرات 
مقارنة  األسر  أغلب  تشتريها  التي  والخدمات  السلع 

بتكاليفها في السنة السابقة.

المواد الغذائية والتبغ
السلع  لمجموعات  القياسية  لــألرقــام  بالنسبة 
والخدمات التي يتضمنها مؤشر تكلفة المعيشة، فقد 
الغذائية  المواد  مجموعة  في  التضخم  معدل  ارتفع 
العام  من  األول  الربع  خالل   %32.2 بنسبة  والتبغ 
الجاري، مقارنة بما كان عليه خالل الفترة نفسها من 
%36.6 من وزن  2017، وتمثل هذه المجموعة  العام 

الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك.
مستوى  في  الرتفاع  نتيجة  القفزة  هــذه  وتأتي 

بينها  ومن  المكونة،  الفرعية  المجموعات  أسعار 
بنسبة  قفزت  التي  الحيوانية  البروتينات  مجموعة 
ومجموعة   %22.1 بنسبة  الحبوب  ومجموعة   ،%49.6
المشروبات  ومجموعة   ،%15.6 بنحو  والبيض  األلبان 
ومجموعة   ،%32.5 بنسبة  زادت  التي  والعصائر 
ارتفاع  إلى  باإلضافة   ،%9.6 بنسبة  والتبغ  السجائر 
باقي المكونات مثل : الفواكه والخضروات والبقوليات 

والسكريات.

المالبس واالقمشة واألحذية
واألحذية،  واألقمشة  المالبس  لمجموعة  بالنسبة 
العام  القياسي  الرقم  وزن  من   %7.3 تشكل  التي 
مصلحة  عن  الصادرة  فالبيانات  المستهلك،  ألسعار 
اإلحصاء والتعداد، تشير إلى ارتفاع معدل التضخم في 
مجموع المالبس واألقمشة واألحذية خالل الربع األول 
من العام 2018 بنسبة 16.4%، مقارنة بما كان عليه 

في الفترة نفسها من العام 2017 ،
الرجالية  المالبس  أسعار  ارتفاع  نتيجة  هذا  ويأتي 
بنسبة 14.8%، وارتفاع أسعار المالبس النسائية بنحو 
بينما   ،%37.9 بنسبة  األقمشة  أسعار  وزيادة   ،%16.7

انخفضت أسعار األحذية بنسبة 15.5 %، وتشكل هذه 
القياسي  الرقم  وزن  من   %  7.3 نسبته  ما  المجموعة 

العام ألسعار المستهلك.

العناية الصحية
 %4 تمثل  التي  الصحية،  بالعناية  يتعلق  وفيما 
المستهلك،  ألسعار  العام  القياسي  الرقم  وزن  من 
مجموعة  في  التضخم  معدل  ارتفاع  البيانات  أظهرت 
بنسبة   2018 األول  الربع  خــالل  الصحية  العناية 
من  نفسها  الفترة  في  عليه  كان  بما  مقارنة   ،%11.7
أسعار  زيادة  نتيجة  االرتفاع  هذا  ويأتي   ،2017 العام 
وارتفاع   ،%16.6 بنسبة  الطبية  والمستلزمات  األدوية 
الخدمات الطبية والعالجية بنسبة 7.8%، وتشكل هذه 
ألسعار  العام  القياسي  الرقم  وزن  من   %4 المجموعة 

المستهلك.

النقل والمواصالت واالتصاالت
ــالت  ــواص ــم ــخــصــوص مــجــمــوعــة الــنــقــل وال وب
بنسبة  فيها  التضخم  معدل  زاد  فقد  واالتــصــاالت، 
10.8% خالل الربع األول من العام الجاري، مقارنة بما 

ويأتي   .2017 العام  من  نفسها  الفترة  في  عليه  كان 
هذا االرتفاع نتيجة صعود أسعار النقل الخاص بنسبة 
 ،%1.1 بنسبة  العام  النقل  أسعار  وارتفاع   ،%4.12
وزن  من   %2.11 نسبته  ما  المجموعة  هذه  وتشكل 

الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك.

التعليم والثقافة والتسلية
التعليم والثقافة والتسلية فقد أشارت  أما مجموعة 
خالل   %3.4 بنسبة  بها  التضخم  ارتفاع  إلى  البيانات 
الربع  في  عليه  كان  بما  مقارنة  نفسه،  األول  الربع 
نتيجة  االرتفاع  هذا  ويأتي   .2017 العام  من  األول 
بنسبة  والثقافية  التعليمية  الخدمات  أسعار  ارتفاع 
6.12%، وزيادة أسعار خدمات التسلية والترفيه بنسبة 
4.6% من  المجموعة ما نسبته  2.14%، وتشكل هذه 

وزن الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك.

مجموعة السكن ومستلزماته
وكانت أقل زيادة في مجموعة السكن ومستلزماته، 
في  طفيف  ــاع  ــف ارت حـــدوث  البيانات  أوضــحــت  إذ 
في  عليه  كان  بما  مقارنة   ،%  1.4 بنسبة  المجموعة 
االرتفاع  هذا  ويأتي   .2017 العام  من  نفسها  الفترة 
 13.6 بنسبة  والتصليح  الصيانة  أسعار  زيادة  نتيجة 
%، وارتفاع أسعار الوقود واإلضاءة بنسبة 2.8 %، ولم 
المسكن  مستلزمات  بند  في  ملحوظ  تغير  أي  يطرأ 
 ،23.2% نسبته  ما  المجموعة  هذه  وتشكل   ، والمياه 

من وزن الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك.

أثاث السكن
أثاث  مجموعة  في  التضخم  معدل  زاد  حين  في 
من  األول  الربع  في   )%11.5( أكبر  بنسبة  المسكن 
العام الجاري، مقارنة بما كانت عليه خالل الربع نفسه 

من العام الماضي.
وكان هذا االرتفاع نتيجة الزيادة في مستوى أسعار 
األثاث  مجموعة  ومنها  المكونة،  الفرعية  المجموعات 
بنسبة  أسعارها  ارتفعت  التي  والمعدني  الخشبي 
6.5%، ومجموعة المفروشات التي زادت بنسبة %6.8، 
ومجموعة األجهزة المنزلية بنسبة 17.8%، ومجموعة 
ومجموعة   ،%12.5 بنسبة  والمائدة  الطهي  أدوات 
أثاث  مجموعة  تشكل  حيث   ،%15.8 التنظيف  مواد 
ألسعار  العام  القياسي  الرقم  وزن  من   %5.9 المسكن 

المستهلك.
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زيادة قياسية في أسعار البروتينات والحبوب واأللبان والفواكه واملشروبات

ديوان املحاسبة يطالب بإنهاء االزدواج الوظيفي 
بمجالس إدارات الشركات العامة

طرابلس،  في  المحاسبة  ديــوان  طالب 
بضرورة  العامة  والشركات  المؤسسات 
الوظيفي  االزدواج  إنهاء  في  المباشرة 
بقواعد  اإلخالل  ومظاهر  اإلدارة  بمجالس 
تشكل  أنــهــا  ــى  إل نبه  الــتــي  الــحــوكــمــة، 
واألعــراف  للتشريعات  صريحة  »مخالفات 
في  تتسبب  ــد  و»ق الــدولــيــة«،  والمعايير 
في  تؤثر  أو  مصالح  تضارب  حــاالت  وقــوع 
الواجبات  في  إخالاًل  تسبب  أو  االستقاللية 

والمسؤوليات« المنوطة بها.
رقم  الديوان  رئيس  جاء ذلك في منشور 
المصالح  تعارض  بشأن   2018 لسنة   )7(
في  وما  العامة  الشركات  إدارات  بمجلس 
الجاري،  أغسطس   16 في  وجهه  حكمها، 
الرئاسي  المجلس  مــن  كــل  رؤســـاء  ــى  إل
والمصرف  للنفط  الوطنية  والمؤسسة 
لالستثمار  الليبية  والمؤسسة  المركزي 
والصندوق  الوطني،  الوفاق  حكومة  ووزراء 
ووصــنــدوق  الداخلي  لالستثمار  الليبي 
والجمعيات  واالجتماعي  االقتصادي  اإلنماء 
والتابعة(  )القابضة  للشركات  العمومية 
الشركات  إدارات  ومجالس  حكمها  في  وما 

)القابضة والتابعة( وما في حكمها.
متابعته  خالل  الحظ  إنه  الديوان  وقال 
تدار  التي  لرقابته،  الخاضعة  الجهات 
مظاهر  مــن  »الــعــديــد  إدارة  بمجالس 
التي  الشركات،  حوكمة  بقواعد  اإلخــالل 

وضعف  المصالح  تعارض  عليها  ترتب 
الرشيد  األداء  عن  وانحراف  االستقاللية 
اإلدارات«،  مجالس  أعضاء  بعض  لــدى 
والعضوية  الوظيفة  تعدد  إلــى  مشيرًا 
يشكل  بما  جهة.  من  أكثر  في  والمهمة 
المحلية  للتشريعات  صريحة  مخالفات 
الخاصة  الدولية  والمعايير  واألعـــراف 

الحوكمة. بقواعد 
هذا  أن  إلــى  المحاسبة  ــوان  دي ونبه 
»مــخــاطــر على  يــشــكــل  ــد  ق ــارض  ــع ــت ال
تحقيق  في  تستغل  وقد  الدولة  مصالح 

وبشكل  اإلدارات  مجالس  ألعضاء  منافع 
حسب  العامة  الجهات  أهداف  مع  يتعارض 
هذا  أن  إلــى  الفتًا  تأسيسها«،  قــرارات 
وضعف  »خلل  عليه  يترتب  قد  التعارض 
مهم  كدور  اإلشرافية  الواجبات  أداء  في 
اإلدارات  أداء  بمتابعة  واستراتيجي 
أمــوال  على  بالضرر  وتوقع  التنفيذية، 

وممتلكاتها«. الدولة 
إلى  المعنية  الجهات  ــوان  ــدي ال ــا  ودع
هذا  في  ــراءات  إج من  ُاتُّخذ  بما  موافاته 
الجهات  سيمهل  أنه  إلى  منوهًا  الشأن، 
المعنية »مدة شهر من تاريخ هذا المنشور 
قبل  إداراتــهــا«  مجالس  ــاع  أوض لتصحيح 
مَن  كل  حيال  القانونية  اإلجــراءات  »اتخاذ 
لم يلتزم بذلك بما فيها اإليقاف عن العمل 
عليه  الحصول  تم  ما  كل  وترجيع  بالصفة 
إلى  ملفه  وإحالة  للتشريعات  بالمخالفة 

جهات التحقيق المختصة«.
تمثيل  »أن  ــى  إل ــوان  ــدي ال ــوه  ن كما 
العامة  الشركات  إدارات  مجالس  عضوية 
من  يــأتِ  ــم  ول الــدولــة  عــن  توكيل  هــو 
»االلــتــزام  أن  مــؤكــدًا  خــاصــة«،  ملكية 
الــشــركــات  حــوكــمــة  ــد  ــواع ق بتطبيق 
الشركات  أداء  تحسين  فــي  سيساهم 
وموضوعية  ــودة  جـ ويــضــمــن  الــعــامــة 
قبل مجالس  قرار سيُـتَّخذ من  أي  ونزاهة 
في  ذلك  كل  وسينعكس  مستقباًل،  إدارتها 
حفظ  في  المتمثل  األبرز  الهدف  تحقيق 
تشغيله  ضمان  مع  العام  المال  وصــون 

المثلى«. بالصورة  واستخدامه 

< خالد شكشك 

< تيريزا ماي 

< هالة السعيد
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بالقرب من تندوف

كنت أتصفح بعض الصور القديمة ووجدت 
صورة لى مع صديق منهم كنت وقتها قد قمت 

بواجب االستضافة وأخذته في جولة سياحية

صالح الحاراتي

كان الوقت منتصف نهار يوم صيف حار وكنت في استقبال مجموعة من الرفاق قادمين لتوهم 
من دورة تدريبية على فنون القتال فيما نسميه وقتها بـ »النشاط الخاص«؟.. وأظنها كانت 

الدورة األولى فيما أتذكر حيث التحق بها عدد محدود من خارج المنطقة التي كنت أقيم بها.
مكان  إلى  غادروا  حتى  المتواضعة،  إمكانياتي  حسب  شقتي  في  االستضافة  بواجب  قمت 
إقامتهم... ال أتذكر لألسف الكثير من ذكريات تلك األيام. فقد مرت أكثر من ثالثة عقود عليها.. 
وما اجترحته الذاكرة كان بسبب أننى كنت أتصفح بعض الصور القديمة ووجدت صورة لى مع 
صديق منهم كنت وقتها قد قمت بواجب االستضافة وأخذته في جولة سياحية... وهنا توالت 
الذكريات واستحضرت الذاكرة أنني شاركت في الدورة الثانية التي كانت في منطقة صحراوية 
وتقترب من منطقة حدودية متنازع عليها وغير بعيدة عن معسكر للبوليساريو أقامته الجزائر 
لهم بالقرب من بلدة »تندوف«... كان مقر إقامتنا في قرية صغيرة جدا مساحتها ال تزيد عن 
شارع واحد غير معبد، وال يزيد طوله عن مئات أمتار.. به بعض البيوت المتواضعة على جانبيه 
باآلذان ويقيم  المسجد به رجل يقوم  أن  الالفت  األمر  أكثر تواضعا؛  آخره مسجد صغير  وفي 
رون بسبب الحرب بين البوليساريو  بالمسجد وال أرى أحدا غيره فى تلك القرية. فسكانها مُهجَّ
والمغرب.. يبدو نحيال بشكل مرضي، أصفر الوجه وكأنه خارج لتوه من مرض عضال أو كما قال 

أحدنا.. وكأني به خارج من القبر!؟
النظرية وآخر للطعام  للمحاضرات  البيوت ونستخدم أحدها  كنا نقيم في عدد محدود من 
للسمر وغناء  الليالي  نلتقي فى بعض  وأرز.. وكنا  الخبز ومرق  والذي كان متواضعا شيء من 
اأناشيد واأغاني والمألوف اأندلسى ليال... كانت األسِرَّة حديدية وكنا أربعة في كل غرفة وكل 
بيت به أربعة غرف وحمام واحد وفناء صغير يتوسط الغرف، نلتقي به فجرا للصالة ونحن نهم 

بالذهاب للحمام والوضوء.
»عويلة  باسم  بيننا  ومشهور  )نجمي(  األول  اسمه  إال  أذكر  ال  شاب  الغرفة  فى  معي  كان 
البالد«.. كان شخصية لطيفة فكاهية مرحة شجاعة طالما أضفى جوا من البهجة على الجميع. 
كان طويل القامة، شعر رأسه كثيف مهمل وبنية جسمية قوية ودائم االبتسامة والمرح.. وأذكر 
أنه كان هناك من يأتي لنا ليوقظنا لصالة الفجر.. وانزعج »نجمي« من اإللحاح وقال ..هل أتيتم 

بنا هنا للتدريب أم للحج!!؟
أذكر في يوم من أيام التدريب كان يفترض أن نذهب فى مسيرة اختراق ضاحية إلى واحة 
صغيرة جدا ال تزيد عن عشرين نخلة وعين صغيرة شحيحة الماء تبعد عن مكان إقامتنا تقريبا 
عشرين كيلومترا، انطلقنا وكان مسموح لنا جريا أو هرولة ومن يتعب له أن يكمل مشيا... كان 
معنا من يظن أن األمر هين، فأخذ في الجري والمكابرة على التعب وكان الجو حارا.. المهم 
وبعد معاناة كبيرة وصلنا للمكان المحدد فوجدت صاحبنا الذى ظن أن األمر هين في حالة من 
اإلعياء التام والتشنج وتقريبا فاقدا الوعي.. كان هناك سيارة لإلسعاف ترافقنا ولكنها تأخرت مع 
من لم يصل بعد.. ذهب »توفيق« يبحث عن الماء وطلبت من أحد المرافقين شيئا من الملح 
والماء ووضعت قليال منه على شفتي صاحبنا فبدأ يفيق وأخذت ألومه وأمزح معه، وفجأة يأتى 
توفيق ومعه إناء من الماء ومن فرحته رمى ما حواه اإلناء من الماء على وجهي بكل قوة مازحا 
ضاحكا.. ويالها من مأساة. فقد كنت أرتدي عدسات الصقة فطارت في الرمال ولم أعد أتبين 
المشهد بوضوح وكنت فى حالة من الغضب واإحباط أن نظارتي لم تكن معي.. قضينا بعض 
الوقت للراحة ورجعنا إلى مكان إقامتنا مع حلول الظالم تقريبا. وفي اليوم الثاني كان موعد 
اختبار الرماية.. طبعا لم يعد ممكنا لي أن أجيد التصويب إال على الجبل بكامله وليس على 

لوحة التنشين!!؟
كان »الحاج أحمد« عليه رحمة اهلل يرشحني أكون من الفدائيين، ولكن خاب رجاؤه عندما 
عرف ما حدث وشاهد درجاتي في الرماية. ولكني أذكر بعد أيام قليلة تكيفت مع وضعية النظر 

التي آلت إليها حالتي.
المكان  نفس  وفي  أحمد«  »الحاج  أمل  خيبة  وبعد  التدريب  انتهاء  وبعد  الرماية  يوم  في 
وبالقرب من الجبل التقطت بعض الحجارة التي تبدو نارية ولها تشكيل جميل، كنت أتأملها 
وأسال نفسي سؤاال وجوديا.. ما الذي أتى بك يا بني إلى هذا القفر وهذا البراح الممتد وكانت 

اإلجابات تتهاطل على عقلي لتبعث شيئا من الطمأنينة في قلبي..
احتفظت بتلك القطع من الصخور سنوات بعد ذلك ولكني فقدتها خالل تنقالتي العديدة 

بعد ذلك.. كما أفقدني الزمن الكثير من ذكريات تلك األيام.
اليوم ال زلت أذكر في إحدى الليالي التي أقمناها هناك، أن »سالم« كان يضرب »البندير« 

وكنت أشاركه وهو يقود الفرقة ونحن نتغنى بنوبة مالوف كنت أحفظها«طابت أوقاتى«!!

دستور الشي عليه
.2011

بالثورات  سميّت  التي   2011 العربي  الربيع  ثــورات  في 
غياب  انتهزوا  الذين  الليبيون  اإلسالميون  قفز  ثــوّار  دون 
القوى المدنية والديمقراطية على مقاليد األمور في المجلس 
عام  العسكر  كانقالبيي  لجأوا  أنهم  وُأشيع  االنتقالي،  الوطني 
1969 هذه المرّة أيضًا إلى مصر ولكن إلى حكومة األخوان 
القانونيون دستورًا مؤقتًا  المسلمين، حيث صاغ مستشاروها 

للثورة الشعبية الليبية.
الوطني  المجلس  أصدره  الذي  االسالمي  االنقالب  دستور 
الذي  األول  المسمار  كان   2011 أغسطس   3 في  االنتقالي 
الصراع  مالمح  وبيّن   ،2011 فبراير   17 ثورة  ظهر  في  ق  دُّ
فجر  أحداث  منذ  المميتة  انقساميته  نشهد  الذي  المجتمعي 
فيه  انعكست  أنه  المؤقتية،  عدا  ومأزقه   .2014 عام  ليبيا 
التشريعات.  على  سلبي  بشكٍل  تجلت  التي  الصراع  حالة 
مضامينها  اتسمت  حيث  نصوصه  خالل  من  اتضح  ما  وهو 
لتختلف.  المصطنعة  القوى  بين  الصراع  نتيجة  بالتناقض 
شكل  بموجبها  تحدد  التي   )  30  ( المادة  ذلك  على  المثال 
وخارطة  ومراحله،  االنتقالي  الليبي  السياسي  النظام  وطبيعة 
والتعديل  الدستورية.  الدولة  إلى  االنتقال  لعملية  الطريق 
الدستوري الذي أجراه المجلس االنتقالي وتقرر بموجبه إنشاء 
التأسيسية، أدى  الهيئة  60 عضوًا بدًال من  لجنة مكونة من 
 2012 المنتخب شعبيًا عام  العام  الوطني  المؤتمر  إلى سلب 
إلى  الدستور  صياغة  عملية  وأسند  الدستورية،  صالحياته 
التعديل  هذا  واجهه  الذي  الرفض  وبسبب  الستين.  جمعية 
من قبل العديد من األطراف – وخاصة مناطق شرق ليبيا التي 
طالبت بتساوي المقاعد ما بين طربلس، وبرقة وفزان – قام 
المجلس الوطني االنتقالي بتاريخ 6 يوليو 2012، وقبل إجراء 
آخر  تعديل  بإحداث  واحد  بيوم  الوطني  المجلس  انتخابات 
تجاوبًا  الدستور  لجنة  بتشكيل  يتعلق  فيما   )30( المادة  على 
مع ضغوط جهوية مارسها إقليم برقة ودعاة فدراليته الذين 

هددوا باالنفصال.
الدستورية، فيما  الهيئة  البداية أن  المراقبون، منذ  الحظ 
إلعداد  يوما«   120« الـ  أطول،من  فترة  إلى  تحتاج  يبدو، 
الجميع،  يحترمها  مصيرية  وثيقة  صــورة  في  مشروعها 

القوانين  بوضع  السياسية  النظر  وجهة  من  الدستور  يقوم 
والطبيعة  الهوية  تحديد  على  تعمل  التي  والتشريعات 
لتفكيك  إدارتها.  وطرائق  حكمها  ونظام  للدولة  السياسية 
إلى  مفهوميًا  نلجأ  مناقشته،  وتسوير  بإثماره،  التعريف 
المنطق، فيما يمكن تسميته بالقضية الحملية المقسومة إلى 
وهي  به،  والمحكوم  عليه  المحكوم  أو  والمحمول  الموضوع 
كل قضية تتكون من طرف أول يراد منه أن يكون موضوعا، 
نطلق  أن  يمكن  عرضا  أي  محموال  يكون  ما  هو  آخرَ  وطرفٍ 

عليه اسم الدستور لجوهر هو مسمّى الدولة.
في تاريخ ليبيا الحديثة تمّ األمر بالمفارقة. فالدستور سبق 
أّكدت   1969 ـ   1951 االستقالل  دولة  ولكن  شكاًل،  الدولة 
ذاتها موضوعًا كان محموله الدستور، وعند التطبيق كان ذلك 
الدستور حبرًا على ورق، واليمثل إال شكليات ال تتجاوز حدودها 
البروتوكولية. والملك كان الحاكم المطلق من خالل األجهزة 
حينذاك  تمّ  الذين  الليبيون  بإذنه.  تؤسس  التي  الحكومية 
يعوا  لم  شعبًا  تاريخهم  في  مرّة  ألوّل  صياغتهم  باستعجال 
التشكك  إلى  التاريخية توجهت  النقود  الدستور، و كل  أهمية 
في أن هناك من غير المختصين الفوضوليين من اهتم بمجرد 
تمدّدت  الذي  التغييب  المناخ من  وفي هذا  تقليب صفحاته. 
التعاقد  مساحة  وتقّلصت  للملك،  البطرياركية  األبوية  فيه 
العسكر  انقالب  حدث  رعيّته،  باألحرى  أو  وشعبه،  األمير  بين 
واستبدل  الشكلي  االستقالل  دولة  دستور  وفسخ   1969 عام 
للضباط  االنقالبي  الموروث  حسب  الثورية  دستورية  به 
الثوري  بالعهد  سمّي  فيما   1952 عام  األحــرار  المصريين 
الشعب  سلطة  بقيام  مايسمي  بإعالن   1977 وحتى  الليبي 
حيث لم يعد ثمة داٍع ال لدستور والحتى إعالن دستوري ذلك 
الذي أرهص للدكتاتورية في تجليها األتوقراطي الذي كرّسنا 
الكالم  صار  حيث  وعبثه!  غرابته  فجاجة  لتجلية  عدة  مقاالت 
مع  تجاوبًا  النبض  وجس  للتندر  للدستورمحاًل  الحاجة  عن 
السلطة  التي تعرّض لها نظام  الدولية لإلصالح  الضغوطات 
فترات من  على  مناسبات  في  باألتوقراطية  المُزيّف  الشعبية 
ومساعي   20 الـ  القرن  وتسعينات  ثمانينيات  عشرية  آواخر 
إعادة إدماجه في النظام الدولي بداية األلفية الثالثة ومساعي 
التوريث العائلي للسلطة التي حسمت نهايتها الثورة الشعبية 

الدولة،  مؤسسات  بمقتضاها  وتُرسى  بالوالء،  لها  ويدينون 
تلك  اختصروا  الذين  لكن  و  قوانينها.  عليها  وتؤسس 
وجود  اعتبارهم  في  كان  ربما  القصر  هذا  إلى  الزمنية  المدة 
دستور سنة 1951 ليكون أساسا للعمل، فيكفي إجراء بعض 
التغييرات فيه، لمعالجة  التعديالت وبعض اإلضافات وبعض 
بعض المستجدات، حتى يكون مسودة صالحة لدستور هذه 

المرحلة.
إن مشروع الدستور الذي أعدته صفوة منتخبة من الشباب 
إعداده  في  واستغرقت  والمؤهلين.  المتخصصين  الليبيين 
ثالث سنوات لم تأتِ رياحه بشهية سفن المناوئين لمشروع 
أخرى  مفاهيم  نحو  بوصلتهم  يوجهون  مازلوا  الذي  الدستور 
عائمة، غامضة، مشوشة كالقول إن مشروع الدستور »كارثي« 
دة »ستدخل البالد في حرب« أو  دة معيبة« أو مسوَّ أو »مسوَّ

»إنها تُرسخ المركزية« أو إنها »تؤسس للدولة الدينية«.
الدستورية  التجربة  عاصروا  الذين  المحايدون  المؤرخون 
الليبية التي ألمحنا آنفًا إلى محطاتها يرون أن مشروع الدستور 
بأنه  يستمد جدارته  االستفتاء  على  اليوم  المطروحة صياغته 
فبراير   17 ثورة  نتاج  حدثت  التي  الطارئة  مشاكلها  خاطب 
2011 والفراغ الذي ترتب عن تغييب الدولة ومؤسساتها، بل 
حاول أن يدرس بعناية التجاوزات والتناقضات و أن يجد حلوال 
خياري  بين  المتناقضة  المطالب  حيال  فيقدم حال وسطا  لها، 
فاتخذ  والتخوفات  لألولويات  نظر  كما  والفدرالية،  الوحدة 
التحوطات التي رآها ضرورية، فدستر بعض القضايا التي كان 
باإلمكان االكتفاء بتقنينها، وترك بعض القضايا للتقنين التي 
كان يتوجب دسترتها، وحصن بعض المواد ألهميتها حتى ال 
في  و  التعديل.  عند  بها  والتالعب  محتواها  من  تفريغها  يتم 
القانون  بحكم  االستفتاء  على  عرضه  من  البد  األحوال  جميع 
قبل االنتخابات، وبدون شك فإن تغييبه لإلبقاء على المؤقتية 
كواقع الحال، أو طرح دستور عام 1951 الذي الشئ عليه من 
البعض، مراعاة  التي تحدّد موضوعه كما يحاول  المحموالت 
لهذا أو لذاك، أو ألي ظرف من الظروف، سيُدْخِل البالد في 
دوامة من الصراع سيكون لها، بدون شك، مردودها السلبي 
على بناء الدولة وإرساء دعائم مؤسساتها وعلى حياة االستقرار 

التي تنشدها الغالبية الساحقة من المواطنين.

في هذا املناخ من التغييب الذي تمّددت فيه األبوية البطرياركية للملك، وتقّلصت مساحة التعاقد بني األمير 
وشعبه، أو باألحرى رعّيته، حدث انقالب العسكر

في ثورات الربيع العربي 2011 التي سمّيت بالثورات دون ثّوار قفز
نورالدين خليفة النمر اإلسالميون الليبيون على مقاليد األمور

منصور رشيد الكيخيا شيخ االختفاء القسري

)12( تحول الرصد إلى التصفيات
اختصاصاتها،  بكل  األمنية،  األجهزة  كلفت 
القصوى،  األهمية  الليبية  المعارضة  بإعطاء 
األجهزة  تلك  عمل  عن  متابعتها  وفضلت 
في  األجهزة  كل  اندمجت  وبالتالي  األصلي، 
التعاون  أبرز  ولعل  الرصد ومتابعة نشاطها. 
هو ذلك الذي كان بين جهازي األمن الخارجي 
عبد  العميد  السيدين:  زمن  في  والداخلي 
الخارجي- والعميد  ـ األمن  الشائبي  الرحمن 
وكان  الداخلي-.  األمــن  الغزالي-  محمد 
الجهازان بقيادة الرجلين يمتلكان معلومات 
الخارج،  في  المعارضة  نشاط  عن  متكاملة 
غير أنها لم تُرِض معمر القذافي الذي يريد 
وتصفيتها  الخارج  في  المعارضة  مطاردة 
اختطافهم  أو  فيها  البارزة  العناصر  واغتيال 

والرجوع بهم إلى ليبيا.
نجح  اختطاف؛  محاوالت  بالفعل  حدثت 
المغرب،  من  المحيشي  عمر  اختطاف  منها 
دوالر  مليون   100 القذافي  فيها  ــع  ودف
الملك  مهاجمة  عن  والتوقف  نفط  وباخرتي 
إبراهيم  العملية  الثاني، وكان عراب  الحسن 
الفرنسية. المخابرات  بالتعاون مع  البشاري، 

المقريف،  يوسف  عزات  اختطاف  وأيضا 
ووصولهم  مصر  من  مطر  حامد  اهلل  وجاب 
إلى ليبيا. وكذلك محاولة اختطاف اللواء عبد 
المنعم الطاهر الهوني، الذي لو لم يستبدل 
على  يسافر  أن  يفترض  كان  التي  الطائرة 
برحلة  أوروبا،  إلى  القاهرة  مطار  من  متنها 
إلى  ونقل  فخ  وقع في  قد  لكان  أخرى  طائرة 
األمن  أمّنه  لقد  رومــا.  من  بدال  طرابلس 
جميعا.  المنفذين  على  وقبض  اإليطالي 
األسبق  ليبيا  وزراء  رئيس  اغتيال  ومحاولة 
وكانت  القاهرة،  في  البكوش  الحميد  عبد 
على  كثيرا  ليبيا  أحرجت  المحاولة  مسرحية 
وألصقت  والــدولــي،  الداخلي  المستويين 
لمسألة  تجاهلها  بسبب  اإلرهاب،  صفة  بها 

سيادة الدول األخرى.
تم  ممن  بعض  على  عيان  شاهد  ــا  أن
إقناعهم بالرجوع إلى ليبيا عن طريق العقيد 
يونس بلقاسم، رئيس جهاز األمن الخارجي، 
وقد كلفت بتأمينهم عند رجوعهم إلى ليبيا، 
أحمد  ومحمد  عقيلة،  ابراهيم  يوسف  منهم: 

العبارة، والثالث مختار اعبيده.
رجع السيدان يوسف عقيلة ومحمد العبارة 
واقتصاديا،  أمنيا  برعايتهما  وقمت  ليبيا  إلى 
ــمــادات  االعــت ــن  م ــددا  عـ لهما  وســهــلــت 

ومنعت  الليبية،  المصارف  من  المستندية 
األمنية.  األجهزة  من  مالحقة  أية  عنهما 
الليبية،  المعارضة  من  أنهما  أحسب  كنت 
أنهما  اكتشفت  بهما  احتكاكي  بعد  ولكن 
لم يكونا أبدا من المعارضة، وليس لديهما 
أية فكرة عن ذلك. كل ما في األمر أن األول 
اإلجراءات  مع  تتفق  ال  وأعماله  أعمال  رجل 
رجل  فهو  الثاني  وأما  ليبيا.  في  االقتصادية 
صناعة امتهن صناعة النسيج، وهي متوارثة 
طرابلس  فــي  الــعــبــارة  أســرة  وعــرفــت  لــه 
وبنغازي بأنها متخصصة في صناعة األردية 

الليبية. التقليدية 
يونس  العقيد  الجهاز  رئيس  إلى  ذهبت 
يوسف  السيدين:  وضع  له  وشرحت  بلقاسم، 
يفتح  أن  منه  وطلبت  العبارة،  ومحمد  عقيلة 
أمام  وجوية  وبحرية  برية  كلها  ليبيا  منافذ 
المعارضة للدخول والخروج في أي وقت طالما 
اللذان  السيدان  هذان  يمثلها  المعارضة  أن 
تعرف  المعارضة  أن  أظن  وال  كثيرا،  ظلما 
للطرفين،  ظلم  وهذا  عناصرها،  من  أنهما 
ولتكن خصومة النظام شريفة مع معارضيه. 

ويبدو أنني كنت مثاليا أكثر من اللزوم.
مقر  إلــى  ليبيا  مــغــادرة  السيدان  طلب 
جوازات  لهما  وختمت  اليونان،  في  عملهما 
الجوازات  من  الخروج،  بتأشيرة  سفرهما 
أكن  ولم  اهلل.  بسالمة  ليبيا  وغادرا  الليبية 
الذي  الزادمة  السالم  عبد  السيد  أن  أعلم 
ومكافحة  العمليات  إلدارة  مــديــرا  عين 
في  المعارضين  بتصفية  كلف  ــاب  اإلرهـ
معمر  قبل  من  الصالحية  كامل  وله  الخارج 
دون  إجراءات  أية  اتخاذ  في  نفسه  القذافي 
مهما  الليبية  الدولة  في  أحد  من  معارضة 
الوقت  في  وتــم  صفته.  أو  درجته،  كانت 
نفسه تغيير في قيادة جهاز األمن الخارجي، 
العقيد  من  بدال  البشاري  إبراهيم  عين  إذ 
يونس بلقاسم الذي عين مستشارا بالسفارة 

الليبية في دولة ألمانيا.
أتصل  بأن  البشاري  إبراهيم  كلفني  ثم 
منه  وأطلب  اليونان  في  عقيلة  بيوسف 
عمه.  ابن  فهو  لمقابلته،  ليبيا  إلى  الحضور 
منزل  هاتف  رقم  وأعطيته  ذلك  عن  امتنعت 
أن  وأفهمته  به،  ليتصل  أثينا  في  يوسف 
يونس  العقيد  بها  كلفني  التي  مهمتي 
يوسف  السيدين  بسفر  انتهت  بلقاسم 
أنه  إّال  اليونان.  إلى  العبارة  ومحمد  عقيلة 

والرجوع  اليونان  إلــى  ذهابي  على  أصــرّ 
اليونان  إلى  وسافرت  إلى طرابلس.  بيوسف 
لعمل  فنلندا  في  كان  فلقد  يوسف  أجد  ولم 
يحتاج  أنه  وأفهمني  السعودية،  مع  تجاري 
أخبرته  اليونان.  إلى  ليرجع  أسبوعين  إلى 
ثم حضر  ليبيا.  إلى  ورجعت  عمه  ابن  برغبة 
واحد  يوم  لمدة  وقابلته  اليونان  إلى  يوسف 
إلى  آخر وسيأتي بعدها  أسبوع  وطلب مهلة 
في  استقباله  في  أكون  أن  على  طرابلس 

المطار.
هنا كانت الخيانة والغدر، كان عبد السالم 
اليونان الغتيال  إلى  فريقا  أرسل  قد  الزادمة 
اغتال  أرسل من  أن  له  يوسف عقيلة، وسبق 
أبدا  الذي لم يكن  الشطيطي،  ابوزيد  صالح 
كسب  الرجل  فهذا  الليبية،  المعارضة  من 
على  الحصول  لها  سهل  شركة  من  عمولة 
للتسويق  البريقة  شركة  من  نفط  صفقة 
في  اإلقامة  فضل  العمولة  وبهذه  الدولي، 
وال  بالنظام  ال  عالقة  أية  دون  من  اليونان 

بالمعارضة.
اليوم نفسه  وصلت طرابلس وغادرت في 
صباح  في  إقامتي.  محل  حيث  بنغازي  إلى 
صحوت  جدا  الباكر  الباكر..  التالي،  اليوم 
كان  شقتي،  بــاب  على  متصل  طــرق  على 
العمامي..  عقيلة  محمد  صديقي  الطارق 
تعرض  عقيلة  يوسف  أن  مباشرة  أخبرني 
المستشفى  في  اآلن  وأنه  اغتيال،  لمحاولة 

بين الحياة والموت!
واحد  يــوم  من  عنده  كنت  حــدث؟  مــاذا 
إلى  البشاري  ابراهيم  دفعني  هل  فقط. 
أدري  أن  دون  من  أقــوم  لكي  يوسف  لقاء 
أالحظ  لم  لكنني  مكانه؟  إلى  القتلة  بقيادة 
الجهاز  برئيس  مباشرة  اتصلت  مريبا.  شيئا 
الخيانة  عن  متسائال  بطرابلس،  مكتبه  في 
حق  وفــي  أوال،  حقي  ــي  ف حصلت  الــتــي 
منظمة  أن  فأخبرني  ثانيا؟  عقيلة  يوسف 
»البركان العراقية« هي التي قامت بمحاولة 
من  حي،  يوسف  أن  أخبرني  كما  االغتيال، 
استقرت  إحداها  طلقات،  بست  إصابته  بعد 
يقوم  ال  النذالة  هذه  أن  أخبرته  الكبد.  في 
مساء  إليه  طريقي  في  وأنا  غيرنا،  أحد  بها 
مكتبه  فــي  وجــدتــه  وفعال  نفسه،  الــيــوم 
كان  الــذي   ، بجاد  ابراهيم  المدعو  ومعه 
القذافي  معمر  سكرتير  مهمة  وقتها  يشغل 
رئيس  مع  يوسف  ملف  وفتحت  للمعلومات، 

العملية  أن  إفهامي  وحاول  بحضوره،  الجهاز 
ليست من الجهاز، غير أنني كنت متأكدا أنها 
منه. أخبرته أنني ذاهب غدا إلى اليونان، إن 
توفاه اهلل سأحضره معي وأدفنه في بنغازي، 
به  عالقتي  سأقطع  عمره  في  اهلل  أمد  وإن 
نهائيا حتى ال يتأذى أكثر بسببي. أخبرني أن 
الخطوط  بالفعل على طائرة  الجهاز حجز لي 
الظهر. سلمني  بعد  التي ستنطلق  اليونانية 
يوسف  إخبار  مني  وطلب  دوالر  آالف  خمسة 
أية  في  بعالجه  متكفلة  الليبية  الدولة  بأن 
دولة يختارها، وحتى ال نحيد ونبتعد عن سرد 
الكيخيا  رشيد  منصور  اختطاف  خاتمة  وقائع 
حدث  عما  الحديث  سنؤجل  القاهرة  من 
عنه،  نتج  ما  وتداعيات  عقيلة  يوسف  للسيد 
حلقة  إلى  لمستقبلي،  بالنسبة  األقل  على 

منفصلة تتناول هذا الموضوع.
هكذا كان يعامل نظام القذافي«التائبون« 
من  يريده  ما  ينفذون  له  عمالء  يجعلهم  أو 
يوسف  المدعور  ولعل  المعارضين،  مالحقة 
من  فهو  ذلــك،  على  مثال  أبــرز  نجم،  صالح 
ليقوم  القاهرة  إلى  السنوسي  عبداهلل  أرسله 
اختطاف  له في خطة عملية  المخطط  بالدور 
منصور رشيد الكيخيا الذي كان يثق فيه كثيرا، 
جبهة  في  عضوا  نجم  يوسف  كــان  أن  منذ 
اإلنقاذ الوطني في مصر، وكثيرا ما استخدمه 
استفزاز  في  المقريف  يوسف  محمد  الدكتور 
اللواء عبد المنعم الهوني بخصوص مقابالته 
ترشيحه  بخصوص  أو  الجزائر،  في  للقذافي 
صالح  يوسف  الوطني.  التحالف  جبهة  ليرأس 
سفير  فندق  إلى  حضر  الذي  الرجل  هو  نجم 
مساء يوم 10 ديسمبر1993 وهو بالفعل آخر 
رجل رآه بالفندق وذهب بمنصور الكيخيا إلى 
البشاري  ابراهيم  به  المتواجد  اآلمن  البيت 
السنوسي  اهلل  عبد  والعقيد  الليبي،  السفير 
ليلة االختطاف، والعميد محمد سالم نعامه و 
)م.م.ح( و)ع. هـ(. ميزة رجال القذافي أن عملية 
كهذه يحضرها كل من يكون في الجوار. ثم 
يوسف  المدعو  إلى  السنوسي  اهلل  عبد  سلم 
بالبيت  أيضا  موجودا  كان  الذي  نجم،  صالح 
قرطاج  إلى  القاهرة  من  سفر  تذاكر  اآلمــن، 
بمغادرة  وأمــره  طرابلس،  إلى  بالبر  ومنها 
البيت اآلمن، ليستعد للسفر في اليوم التالي، 
من بعد أن يقوم بآخر مرحلة في الخطة، مثلما 

سنوضح في الحلقة المقبلة.

اختطاف عمر املحيشي من املغرب، ودفع فيه القذافي 100 مليون دوالر وباخرتي نفط وتوقف 
عن مهاجمة الحسن الثاني

 أنا شاهد عيان على بعض ممن تم إقناعهم بالرجوع إلى ليبيا عن طريق العقيد 
محمد المهدي الفرجانييونس بلقاسم، رئيس جهاز األمن الخارجي

محمود درويش فى بنغازي

كان شعر درويش ونثره وجهني الينفصالن 
انتشرت زنابقه ووروده منذ أوراق الزيتون 

وعاشق من فلسطني وآخر الليل

سالم الكبتي

هكذا ابتدا كل شى
وهكذا انتهى كل شى

محمود درويش
1941 كان  حين ولد محمود درويش فى قرية البروه بفلسطين فى الثالث عشر من مارس 

العالم يشتعل حربا ويلتهب من النار كانت فلسطين تحت االنتداب البريطانى.
ينته  ولم  بدأ  قد  الشهير  طبرق  أيامها حصار  وكان  الثانية  العالمية  الحرب  إلينا  ووصلت 
الحرب تعني السالح والموت والقوة الغاشمه والضياع وحين توفي في التاسع من أغسطس 

2008 كانت المنطقه تقترب جدا من اندالع التفتت وانتشار الظالم.
والخريف  الشتاء  من  فصول  وبينهما  اللهاب  الصيف  في  وتوفي  الربيع  في  درويش  ولد 
شاهدا  كان  التاريخ  من  الخروج  حافة  من  واالقتراب  واالستيطان  واالحتالل  والغربة  والرماد 

على الكثير شعرا ونثرا وأحداثٍ توالت ولم تتوقف
أجريت حوارا مطوال مع الصادق النيهوم عام 1970 وحين سألته عن رأيه في حركة الشعر 
العربى المعاصر أجاب بأن نزار قبانى وعبدالوهاب البياتى قمتان شامختان وأحب أن أضيف 

إليهما محمود درويش من األرض المحتلة والشلطامي من ليبيا.
كان درويش قد غادر فلسطينه وأتى إلى القاهرة ليعمل في دار الهالل وينشر نتاجه فى 
مجلة المصور. كان شعر درويش ونثره وجهين الينفصالن انتشرت زنابقه ووروده منذ أوراق 
الزيتون وعاشق من فلسطين وآخر الليل وحبيبتى تنهض من نومها إلى لماذا تركت الحصان 
الفلسطينى.  الوطنى  والمجلس  الثقافية  الساحات  فى  نضال  وبينهما  الغريبة  وسرير  وحيدا 
كان محمود درويش فلسطين وكانت فلسطين محمود درويش كوفية وعقاال وبيارة برتقال.

فى مارس 1973 في أيام الربيع كان عمره اثنين وثالثين سنه حضر للمرة االولى واألخيرة 
إلى بنغازي للمشاركه في مؤتمر عن الفكر العربي عقد في فندق برنتشي، كنت أيامها عضوا 
بمجلس إدارة نادي الهالل ولجنته الثقافية، علمت بوجوده سررت كثيرا هذا شاعر المقاومه 
هذا شاعر فلسطين في بنغازي ذهبت إليه في الفندق كان وحيدا ومتعبا ومحاطا به من بعض 
إلحياء  بفرح  دعوته  ثم  وحديث  معه  قهوة  المياه  دورة  إلى  يدخل  عندما  حتى  الجواسيس 
أمسية شعرية في نادينا فى اليوم التالي لبى الدعوة بفرح أكثر عدت فرحا إلى النادي تناقلت 
الخبر مع زمالئي أعددنا العدة لألمسية علمت بها بنغازي كلها بنغازي التي تتذوق الشعر مع 
ملحها وسباخها وانتشر الخبر في أرجائها وظللت في تواصل مع الشاعر الكبير وظلت بنغازى 

تنتظر الشعر والكلمات والشاعر المقاوم.
وفجأة يرن هاتف النادي وكان المتحدث محافظ المدينة كان ناصريا كما يقول أكثر من 
بإلغاء  لي  أشار  حادة  وبكلمات  إدريس  وال  إبليس  منشور  كتبوا  ثالثة  أحد  كان  عبدالناصر 
النادي ويشيلنا إلى دار خالتنا  األمسية ألن الشاعر شيوعي أحمر وإذا قررنا إقامتها فسيغلق 
في الكويفيه. ناقشته بأن شيوعيته كما يدعي ال تظهر خالل شعره فهو شاعر إنسان ينتمى 
إلى قضيته ويقول سجل أنا عربي أال تذكر ذلك ثم لماذا دعوتموه للفكر العربى قال هذا شأن 

اليخصك أنا حذرت وأقفل الخط.
اعتذرت  واإلحباط  بالخجل  أشعر  وأنا  إليه  ذهبت  الكبير  للشاعر  أقول  ماذا  ارتباك  حدث 
بأسباب أخرى طرأت على حين غره فهمها وضحك وربت على كتفي وقال خي سالم التزعل 
تعيش وتاكل غيرها وظل وحيدا محاطا بالجواسيس والمالحقة في محافظة يردد محافظها 
للديمقراطية ويعلقها في الفتات تحيط  األولى  المقدمة  الكلمة هي  أن حرية  الميثاق  كالم 

بالمدينة ووسط شوارعها في بالد تالحق مناضليها وشعراءها أكثر من إسرائيل.
محمود درويش سالما فى ذكرى رحيلك.



رأي

 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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المقر الرئيس: طرابلس - بنغازى 
مكتب القاهرة،

 4 ، 4 أ  كورنيش النيل
أركاديا مول

تليفون 25749523
info@alwasat.ly :بريد إلكتروني

www.lwasat.ly :الموقع

+202

سالم العوكلي

بعض من سيرة القصيدة

بالد في عنق الزجاجة!
الحميمية  هــذه  إطــار  في  الصغرى.  ــدول  ال آه، 

الدافئة، كلنا يحسد اآلخر، كلنا يراقب اآلخر.
ميالن كونديرا – الطفل المنبوذ- ترجمة رانية 
القاهرة-  الثقافة –  العامة لقصور  الهيئة  خالف – 

الطبعة األولى 1998م.
- 1

عادة  الذي  األسبوعي  مقالي  كتابة  في  تأخرت 
في  نفسي  وجــدت  الليبية،  المسألة  في  يكون 
محتارا، وألن  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 
من  ينتهي  حتى  تحبني  ال  قائال  الثانية  يسل  ثم 
ورق الوردة وهو في حيرة. كنت في ذات الحال تارة 
الطريقة،  االنتخابات  وجهي  في  يصرخ  طرفا  أرى 

تارة 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 
حروبا  تنقطع،  لم  التي  الصغيرة  الحروب  وحتى 
مذهلة  سلم  وفــتــرات  ــيــة،  دول وحــروبــا  أهلية 
هذا  من  يحيطه،  ما  عن  الناعس  استرخاء  فيها 
كامن  الليبية  المسألة  تعقيد  أن  وجدت  التأمل 
على  معقدة  غير  الليبية  فالبنية  بساطتها،  في 
واالجتماعية  سياسية  الجيو  المستويات  كافة 
القليلة  األطراف  المترامية  فالبالد  واالقتصادية، 
السكان تحظى بمزايا 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 
الطاولة  على  واإلجــابــة  الليبيون؟،  يريد  ــاذا  م
يريدون ما يريده كل البشر: األمن من جوع ومن 
احتدام  مدعاة  األمن  هذا  توفر  عدم  وأن  خوف. 
الصراع فيما بينهم ومع اآلخرين، خاصة مع نشأة 
قبل  استقاللها  التي حازت  الحديثة  الليبية  الدولة 
محيطها، ما أثقل الدولة الناشئة قبل ظهور الثروة 

النفطية وبعدها.
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منهما  ــد  وواح 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  أيضا ألن 
البشر لهذا  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 
تجمع  كبرى،  مسائل  كما  الطاولة  على  يبدو  ما 
الليبية  االنتخابات  أكلة سائغة،  كما  األرض  دبيب 

حاليا.
دولية  مسألة  تبدو  التي  الليبية  االنتخابات 
اإلقليم،  فاه  وتفغر  كبرى  دول  حولها  تتطاحن 
الليبية  المسألة  تفاصيل  من  أنها  والمفترض 
وال  األساس.  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 
المتصارعين–ومن  الطرفين  ألن  الحاسم،  الحّل 
السيطرة  على  منهما  طرف  أي  قادر  غير  بينهما- 
أما  حدة،  على  طرف  كل  على  مستعصية  فالبالد 
الوفاق أي خلط األوراق واستخراج ورقة رابحة فهذا 
واإلقليمي  المحلي  جمعا  المثلث  أضالع  مهمة 

والدولي مما لم يتوفر بعد.
ديمقراطية  دولة  إقامة  يمكنهم  الليبيون  هل 
التونسي حتى  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 
هل  وعليه  الحال.  وفي  التاريخ  في  القاطع  بالنفي 
التي  البينة  القدرة  عدم  ناتج  ثالث  حّل  باإلمكان 

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 
أن السؤل المستبعد الذي هو حجر األساس يفرخ 
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.

 ملاذا الكالم مرصوف بهذا الشكل الذي يشبه طوابير التالميذ الصباحية؟ ملاذا هندسة 
القصيدة؟ ملاذا املسطرة؟

حاصرني نزار داخل شبكته السحرية، وكان يشبع نهم مراهقتي الشعرية، ويمنحني كل شيء جاهزًا

تأخرت في كتابة مقالي األسبوعي الذي عادة يكون في املسألة الليبية، وجدت نفسي في حال الجالس على البحر ينظر 
لألفق محتارا

هذه الرؤية لم تبدد الحيرة ألن الليبيني في حيرة من أمرهم مما يدعو هذا إلعادة التساؤل ماذا يريد الليبيون؟

)زيفاغو( أو أي دكتور ليبي..

معظمنا قرأ الرواية بعد أن شاهدها فليما 
وليس بسبب شهرة كاتبها الروسي الذي كان 

يعتبر من أبرز الشعراء

محمد عقيلة العمامي

ارتبط في خيالنا، نحن جيل الستينيات، )الدكتور زيفاغو( بالممثل المصري العالمي 
)بوريس  العظيم  الروسي  والروائي  الشاعر  رواية  مثل  أن  ما  الذي  الشريف،  عمر 
الفور  على  أبرق  والتي   ،1958 سنة  لألدب  نوبل  جائزة  له  حققت  التي  باسترناك( 
بقبولها، ولكن بسبب وطأة الرفض السوفياتي عاد فرفضها بسبب رفض مجتمعه 
لها. كل ذلك من قبل ما نعرف دور المخابرات المركزية األمريكية في التركيز على 

الشيوعي. السوفياتي  للمجتمع  والمؤثر  الصريح  لنقدها  الرواية 
الروسي  كاتبها  وليس بسبب شهرة  فليما  أن شاهدها  بعد  الرواية  قرأ  معظمنا 
الذي كان يعتبر من أبرز شعراء روسيا في ذلك الوقت. وأعترف أنني كنت ممن لم 
ينتبهوا إلى النقد المكثف للمجتمع السوفيتي خالل فترة حاسمة من تاريخ روسيا–

لبساترناك  النشر  تماما ومنع  الرواية  الكرملين  -1945 وقد رفض  إلى   1903 من 
حتى وفاة ستالين سنة 1953.

يدي  في  وقعت  أن  إلى  الرواية،  هذه  غير  لبسترناك،  شيئا  أقرأ  لم  أنني  أعترف 
قبولها، وهو حجم هجوم  بعد  نوبل من  لجائزة  أسباب رفضه  نقدية فسرت  مقالة 
أو  الشيوعي،  النظام  يُبدِ ثورة على  الواقع لم  روايته. وباسترناك في  النظام على 
يرفضه ولكن الكرملين رأى فيه فتورا وقلة حماس لنظامهم، ناهيك أنهم يلومونه 
النظام  منتقدا  والروح!  والضمير  والحقيقة  كالجمال  »العتيقة«  بالقيم  اهتم  ألنه 
مجتمعين  البشر  جماهير  »أن  القائل:  فهو  بذلك،  توحي  بمعايير  ويقيمه  الجماعي 
الحياة!«  إاّل شيئا واحدا وهو تشويه صوت  أو يفعلوا  ليس بمقدورهم أن يصنعوا، 

وهذا نقد صريح لنظم العقل الجماعي.
لقد عمل )باسترناك( طويال في روايته ) دكتور زيفاغو( واعترف ذات مرة لصحفى 
يكون  أن  واجبه  من  أن  يشعر   « بأنه:  موسكو  يزو  كان  روج(  )جيرو  اسمه  ألماني 
ملحمة  خالصتها  في  هي  التي  روايته،  في  فعله  ما  وهذا  عصره..«  على  شاهدا 
ابتدأ  لقد  الحقيقة.  الخاصة في بحثه عن  له فلسفته  الشعر،  طبيب روسي، يقرض 
روايته بفترة شبابه من سنة 1903 إلى وفاته سنة 1929 في عهد ستالين، ولكن 
قصة  بداية  تتناول  التي  الشاملة،  الرومانسية  الملحمةِ  أو  الرواية،  هذه  خاتمة 
الحب والثورة بمشاهد موسكو الرائعة قبل الحرِب، إذ يرحب، في البداية، الدكتور 
فيما  يرتدون  ولكنهم  البلشفية  وتولي  القيصر  بسروربسقوط  وأصدقاؤه  زيفاجو 
العنف وإراقة الدماء. ثم تضع أمامنا مشاهد للثورةِ االجتماعيةِ  بعد بسبب أعمال 
لتحدثنا  الراوية  وتتواصل  الرائعة.  التي حصلت فشوهت مشاهد موسكو  العَنيفةِ 
»قصة  مثل  تأسرنا  تاريخية  ملحمة  إنها  سنة.   40 لمدة  روسيا  في  أحداث  عن 

مدينتين« لتشارلز ديكنز، أو »الحرب والسالم« لتولستوي.
ثورة  عن  السوفيتي  األدب  عبر  مرة  أول  يكشف  باسترناك  إن  الناقد:  يقول 
الرومانسيين، وخيبة أمالهم بسبب ما حصل من مجاعات في بلد لم يعرف الجوع 
رجال  وفساد  أيضا،  والحمراء  البيضاء  اآلثام  وال  المذابح،  وال  األوبئة  وال  قبل،  من 

الدولة الرسميين، وتطلعهم إلى السلطة والتشبت بها.. ومعسكرات الرق..«
ويكاد هذا النقد أن يطال محافظ بنكهم المركزي، والسوق السوداء، والطوابير 
أمام المخابز والبنكوك. ويصف ذلك الحزن والهم، ومع ذلك فإن الرواية »إيجابية« 
من  ليس  بأنه  رأيه  وينهي  بل  وغرابتها،  الحياة  غموض  تؤكد  فهي  »متفائلة«  و 

المصادفة أن اسم زيفاجو مشتق من كلمة )زيفي( الروسية ومعناها »حي«.
ولو أن كاتبا ليبيا له موهبة بسترناك الستفاد من أسماء ثوار ومسئولي ومدراء 
الرومانسية،  فبراير  ثورة  واقعية  تذكر  على  يشجعنا  ما  منها  لنا  ووجد  مصارفنا 
ونحن نهز رؤوسنا في ساحة الحرية ونغني: »سوف نبقي هنا..« ولم يخطر في بالنا 
في  هناك  يبقون  وسوف  والمخابز  المصارف  أبواب  أمام  هنا  سنبقي  فعال  أننا  أبدا 

المضيئة..« العالم  عواصم 
وتضع  الطغيان،  صميم  تضرب  باسترناك  فلسفة  »إن  يقول:  الناقد  أن  الجميل 
يمجد طاقة  إنه  القانون.  وفوق  والضمير..  والمذهب  والحياة  الدولة  فوق  اإلنسان 
الحقيقة التي ال تملك سالحا، والتي ال يمكن مقاومتها..«.. وأمام المادية الرسمية 

يضع الدين. الحظ أن المادية الرسمية البلشفية ألغت الدين.
ولهذا جعلهم باسترناك خلف الدين وليس قبله. ولكن حالنا نحن أمام المصارف 
لوعة  واألكثر  والحرابة.  والنهب  الكهرباء..  ومحطات  والمستشفيات  والمخابز 
في  أم  الدين،  نظام  خلف  نقف  أن  لنا  أفضل  أيهما  نعلم  ال  منقسمين  زلنا  ما  أننا 
مواجهته، فما نحتاجه في الواقع، هو من يرحمنا من نظام الطوابير، مع أننا مازلنا 
ثورة  أغنية  بقية  يعرف  ال  أنه  واألدهى  هناك،  يبق  لم  أغلبنا  كان  وإن  رومانسيين 

فبراير الشهيرة: »سوف نبقي هنا... » التي يبدو أنها إيطالية المنشأ!

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

بدأت عالقتي بالشعر، وكأغلب الشعراء والغاوين، 
مادة  في  ندرسها  كنا  التي  القصائد  تلك  مع 
يهبني  اإلجباري  حفظها  كان  والتي  النصوص، 
المتعة.  من  يهبني  مما  أكثر  والمقت  العنت  من 
المقررة،  النصوص  اختيار  لسوء  ذلك  يرجع  ريما 
لماذا  أتساءل:  كنت  تدريسها.  طريقة  لسوء  أو 
طوابير  يشبه  الذي  الشكل  بهذا  مرصوف  الكالم 
التالميذ الصباحية؟ لماذا هندسة القصيدة؟ لماذا 
الحادة  والزوايا  الهندسة  أكره  إني  المسطرة؟. 
فيها  تبدو  التي  الحدائق،  في  حتى  والمنفرجة 
في  كجند  متناسقة  طوابير  في  المزروعة  األشجار 
أمكنتها  تختار  التي  األشجار  عفوية  أحب  ساحة.. 
الــدروب  في  المفاجآت  تلك  وأحــب  الغابة،  في 

المتعرجة.
الراديو  في  الشعبي  األدب  برنامج  أتابع  كنت 
وكان وجداني يمتلئ بذلك اإليقاع الغنائي، وتلك 
جماليات  اكتشاف  على  والقدرة  العامية  الجزالة 
الخالء، وصراع اإلنسان األعزل مع األمكنة الوعرة، 
الشاعر  تعتري  التي  الالمتناهية  الرقة  وتلك 
البدوي الجلف حين يقع في الحب. ورغم أن الشعر 
النصوص،  مادة  قصائد  مثل  متراصف  الشعبي 
يجعلني  لم  معه  السمعي  تعاملي  أن  يبدو  أنه  إال 
التراصف، حيث كان رقص الكالم أمامي  أرى هذا 

ساحرا ومثيرًا، وعندما قرأت الشعر العربي القديم، 
الشعر  وبين  بينه  الكبير  التشابه  ذلك  اكتشفت 
في  بالمكان،  العالقة  في  الجزالة،  في  الشعبي، 
في  االختالف  رغم  أيضا،  األغراض  وفي  األوزان، 
بديوانيهما  احتفظ  مازلت  شاعران  شدني  اللغة. 
اآلن  وأعود  وأبونواس.  المعري  الفترة؛  تلك  منذ 
الخطاب  أن  وأفكر  االنشداد،  هذا  سبب  لتفحص 
اآلخــريــن.  الشعراء  عــن  مختلفًا  كــان  لديهما 
والعدم  الوجود  في  التأملية  للتجربة  اإلخالص 
والغربة، ونهب القصيدة من التحديق في العتمة 

عند المعري.
على  المبكر  تعرفي  مع  كانت  األخــرى  النقلة 
الذي لم يخرج عن قالب  نزار قباني،  الشاعر  كتب 
بجرأة  خرج  لكنه  الكالسيكية،  القصيدة  وإيقاع 
السائد  المحاكاة  مفهوم  وزحزح  قاموسها،  عن 
الحياة  مفردات  ترويض  بموهبته  واستطاع  قبله، 
يؤجج  أن  استطاع  كما  الشعري،  للحدث  الحديثة 
زاوية  كل  في  يجعلها  بشكل  القصيدة  مراهقة 
تتربص  المراهقات،  وسائد  وتحت  الشوارع  من 
بالجمال الدارج، وبالعطر، وبإيقاع الكعوب النحيلة 

على الرخام.
وكان  السحرية،  شبكته  داخل  نزار  حاصرني 
يشبع نهم مراهقتي الشعرية، ويمنحني كل شيء 

جاهزًا.. وكانت قصائده تختصر لي مسافات الخجل 
بيني وبين تلك العشيقة القروية.. حاولت أن أقلد 
عن  أكتب  وأن  الفارهة،  مغامراته  واستعير  شعره 
السرير  فيه  أعرف  أكن  لم  الوثير في زمن  السرير 
حديقة  المبكرة  قصائدي  في  أزرع  وأن  إطالقًا، 
والقيقب،  والزنبق  والجاردينيا  األوركيدا  زهور  من 
تلك الزهور التي لم أرها أو أشم عطرها.. مع أني 

أعيش في قرية اسمها القيقب.
الحريرية،  الشبكة  هذه  أسير  نفسي  وجــدت 
وال  السياب  في شعر  التجهم  تعجبني مسحة  ولم 
ساحة  فرسان  حجازي؛  وال  أدونيس  وال  البياتي 
الحداثة الشعرية في ذلك الوقت، رغم أن السياب 
من  نهض  فينيق  وكأنه  بالمعري،  يذكرني  كان 

رماد عتمته، إال أن سحر المعري اكتفى بالمعري.
قصائد  صدفة  سمعت  الثمانينيات  بداية 
الشلطامي،  لمحمد  كاسيت  شريط  على  مسجلة 
أكن  لم  الذي  بللو  أحمد  الشاعر  بصوت  كانت 
الصديق  شقة  في  سجله  الوقت،  ذلك  في  أعرفه 
قبل  فيها  يختبئ  كان  التي  ببنغازي  الزني  سالم 
أبريل  بنغازي  جامعة  أحــداث  في  عليه  القبض 
بعد  سراحه  ليطلق  بالمؤبد  عليه  والحكم   1976

12 عامًا.
حزين  بصوت  الليبية  القصائد  تلك  بسماعي 

كانت  الذي  الخدر  ذاك  يشبه  غريب  بخدر  امتألت 
تصيبني به مهاجاة أمي للرحى: )شعير في خشوم 
أماسي  جايبلها( وكنت طيلة  الرحى  منام  المزن.. 
الشعير  سنابل  عن  باحثًا  المزن  أالحق  الخريف 
كل  ينفي  مرسل  مجاز  للروعة!!  يا  نواصيه.  في 
أو  الجاحظ  عصر  في  قيل  لو  السببية،  العالقات 
غلوا  يمثل  ألنه  طباطبا الستنكروه  ابن  أو  قدامة 

يفسد الشعر.
المد  كان  والشعر  الحياة  على  تفتحنا  قترة 
تفتقر  الليبية  المكتبة  وكانت  ذروته  في  القومي 
إلى الكتب الليبية بل إن مصطلح »األدب الليبي« 
كان مصطلحا رجعيا ومؤثما، ربما لهذا السبب لم 
أتعرف على الشلطامي سوى عبر كاسيت وبطريق 

الصدفة ألن كتبه الشعرية كانت ممنوعة.
قصائد  في  أثارني  ما  واإليقاع  الشجن  كان 
يقارع  ليبي  لشاعر  اكتشافي  وكان  الشلطامي، 
الثقة  عــودة  تمارين  أول  العربي  الشعر  رمــوز 
متأثرا  كــان  الشلطامي  أن  يقولون  بنفسي. 
حتى  شعره  إلى  أمل  لم  حقيقة  الذي  بالبياتي، 
كنت  الشلطامي  قصيدة  في  لكن  اللحظة،  هذه 
وجداني،  الساكنة  الشعبية  القصيدة  رنين  أسمع 
يكتب  كبيرا  شعبيا  شاعرا  لي  بالنسبة  فكان 
وهو  المرسل،  الشعر  يكتب  بمعنى  أي  بالفصحى. 
الطان  البدوي  الصوت  لذلك  إصغائه  ذروة  في 
في  جندب  كزنين  أو  خالء  في  كمزمار  داخله  في 
بعد قصائده  فيما  الظهيرة. وعندما سمعت  قيظ 

العامية ما عدت استغرب األمر.
من  التخلص  على  بــدأب  بــدأت  جديد  ومــن 
ومن  الشلطامي  بقصيدة  ولعي  مع  نــزار  سحر 
على  القادر  الكبير  الغنائي  درويش،  محمود  ثم 
اللعب بسهولة في بطن ثور.. أقصد بطن تفعيلة 
الشعر العربي الذي ما برح ينفخ فيها من قريحته 
عمومًا  الشعر  لحفظ  ميلي  عدم  ورغم  المتفجرة. 
إال أني حفظت قصائد لنزار ودرويش والشلطامي، 

والتي نسيتها فيما بعد.
أنها  يبدو  يقرأه..  ما  ينسى  أن  الشاعر  على 
وهويتها  لمالمحها  تؤسس  التي  القصيدة  حكمة 

الخاصة.
عشت في ظل هذه الخلطة من محاليل الشعر 
الذاكرة  وخفق  النسيان  على  أتمرن  المختلفة، 
مجلد  أحمر  ديــوان  يدي  بين  وقع  حتى  بشدة، 
توقف:  دون  وقرأته  الماغوط،  محمد  للشاعر 
وال  محددا،  إيقاعا  ال  قافية،  ال  وزن،  ال  اهلل..  يا 
إنه ليس نثرًا  ، لكنه يسحرني،  استعراضا معجميا 
مثل الذي نقرأه في المقالة أو الرسائل أو القصة، 
ميزة  شعرٌ،  أقرأه  ما  أن  نفسي  قرارة  في  وأدرك 
الماغوط أنه لم يعطني خياال جاهزًا وال قاموسًا وال 
ظهره  يدير  وهو  منحني  لكنه  أحاكيها،  مغامرات 
لي:  قال  القصيدة..  وأسرار  الشعرية  مفاتيح  لي 
أنظر حولك فإن الشعر منتشر في كل التفاصيل.. 
المكوث عند كل ما يمر عليه اآلخرون  فقط أطل 
تحرمك  األشياء  مع  األلفة  تجعل  ال  اكتراث..  دون 
من متعة التأمل فيها.. دع قصيدتك تنهال كحلم 
يقظة أو كاعتراف في صومعة.. أو باألحرى ككثيب 
هويته،  يفقد  أن  دون  شكله  يغير  يوم  كل  رمل 
أقدام  دون  مثابر  ببطء  خطاه  يحث  رمل  سيف 

ودون غاية.
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شكري السنكي

الدّوليّ  أو)اليوم  2018م، يوم ضحايا االختفاء القسري  30 أغسطس  اليوم  يصادف 
 ،)International Day of the Disappeared( اإلنجليزية  وباللغة  للمختفين( 
ففي كلِّ يوم 30 أغسطس مِن كلِّ عام، يرتفع صوت ذوي ضحايا الخطف واالختفاء 
القسري، االعتقال والحجز التعسفي.. وتعقد المُنظمات الحُُقوقيّة والمهتمة بالشأن 
المزيد مِن  ِإلى ممارسة  ِباإلضافةِ  العمل  المؤتمرات والملتقيات وورش  اإلنْسَاني، 

الضغط وإصدار البيانات واألرقام واإلحصائيّات الخاصّة بهذه الحاالت.
ال  ليبَيا،  فِي  الضحايا  هؤالء  أسر  بأن  نؤكد  للمختفين،  الدّوليّ  اليوم  وبمناسبة 
مِن  أكثر  غيابه  الّلحظة وبعضهم طال  أبنائهم ومصيرهم حتَّى  عَن  يعرفون شيئًا 
والقلق  والخوف  الترقب  ويحيطه  ًا  جدَّ حزينًا  األسر  هذه  وضع  وأصبح  سنوات،  أربع 
والغموض مِن كلِّ جانب، حيث أضحى هذا الملف اإلنْسَاني الهام، من أكثر الملفات 
إهمااًل مِن قبل األجهزة الرَّسميّة، وهذا مَا جاء تمامًا فِي بيان )الجمعيّة الِّليبيّة( 
الصّادر بطرابلس اليوم الموافق 30 أغسطس 2018م، حيث أكدت الجمعيّة - ومِن 
خالل متابعتها لعديد قضايا االختفاء القسري - أن هذا الملف »يعاني مِن التمييع مِن 
قبل األجهزة الرَّسميّة، وأحيانًا تحويل الضحيّة ِإلى متهم، باإلضافة ِإلى قصور هذه 

األجهزة فِي أداء المهام المنوطة بها«.
 7 اختطافه مساء يوم  اّلذِي تمَّ  يُوسف بوليفة  للمُهندس حسن  الحريّة  أخيرًا.. 
ديسمبر 2014م أثناء عودته مِن عمله بشركة الخليج، وبالقرب مِن منطقة الهواري، 
وعصام  البركاوي  خليفة  لعلي  والحريّة  الّلحظة..  حتَّى  شيئًا  عنه  أسرته  تعلم  وال 
وصالح  األحيول  أحمَد  اإلسالم  وناصر  العبيدي  سُليمان  وهيثم  الغرياني  عبدالقادر 
قسريًا  والمُغَيِّبين  المُختطفين  وجميــع  السنكي  سَالم  وعُمر  بوقرين  مُصْطفى 

والمعتقلين تعسفيًا.

 ما مصير املختفني الليبيني؟

أبنائهم  َعن  شيئًا  يعرفون  ليَبيا، ال  ِفي  الضحايا 
غيابه  طال  وبعضهم  الّلحظة  ى  حتَّ ومصيرهم 

أربع سنوات أكثر ِمن 



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الُدقاق

رسائل الفاخري ٣/15
سعادة خليفة )الفاخرة(

فيما كنا نناقش سيرة القامتين الليبيتين: األديبين صادق النيهوم 
الرسائل،  كتابة  إلى  حبهما  موضوع  إلى  تطرقنا  الفاخري،  وخليفة 
التي تتميز بطولها. والحقيقة أن حب معظم كتاب  خصوصًا تلك 
كتابة  الغرب  أم  الشرق  من  أكانو  سواء  وقبلها،  الستينات  وأدباء 
الوحيدة  الوسيلة  هي  الرسائل  أن  بسبب  الواقع  في  هو  الرسائل 
المتوافرة لديهم للتواصل مع من يحبون. معظمهم تركوا لنا رسائل، 

وكثيراً منها أصبحت كتبًا من كتبهم.
أثناء نقاش موضوع الرسائل هذا، قال أحد األصدقاء إن الفاخري 
في  ولقد وضح  الرسائل.  من  له  يكتبه صادق  كان  ما  بطول  تأثر 
حينها أن صادق لم يكتب رسائل طويلة إال إلى خليفة، فمثاًل تلك 
الرسالة الطويلة»13 صفحة فولسكاب« التي كتبتُ عنها من قبل، 
وقلت إنها في تقديري محاضرة متكاملة لتوجيه المهتم بالكتابة إلى 
أساليب تساعده كثيرًا على اإلبداع، وقلت لو كان لي سلطة لضممتها 
كمشروع منهج دراسي. ومن كثر قناعتي بما ورد بها طبعت منها 
عددًا ال يحصي وأعطيته لكل من يرغب في االستفادة منها، وبالفعل 
كاتبني كثيرون وأحلت لهم هذه نسخة هذه الرسالة، التي بعثها 

النيهوم إلى الفاخري من القاهرة بتاريخ: 1965/1/10.
إلى ما  الفاخري كتب رسائل طويلة يعود تاريخها  ولكن خليفة 
قبل رسائله مع النيهوم، كتبها إلى محمد البعباع وهو رفيق صباه، 

وأعمارهما أصغر بقليل من النيهوم.
الرسالة  تلك  تكون  قد 
أقدم رسائله، لقد كتبها عندما 
كانت أعمارهم متقاربة. وتاريخ 
يعني   1957/5/1 في  الرسالة 
عندما كان عمره لم يتجاوز 15 
المرحلة  في  طالبًا  يعني  سنة، 
منها  ننتقي  دعونا  االبتدائية. 

األسطر التالية:
».. استلمت منك رسالة غراء، 
في أعماق قلبها صورة لك وقد 
ولي  فاخرة،  هدية  لي  قدمتها 
أقبل  أن  والعناية  الشرف  كبير 
هدية من أعز األصدقاء، وبمناسبة هذه الهدية، فأرجو أن تقبل مني 
الرد على هديتك، وهي صورة لي. قد تعدها جميلة أم قبيحة، أم 
تعدها صورة غزال )أمصور( أو صورة تيس، فكل هذا ال يهمني، ولكن 
الذي يهمني هو أنك تتقبلها ولك مزيد الوفاء، وجزيل الشكر، ومحبة 

األصدقاء األوفياء، وختامًا تقبل تحياتي. صديقك المخلص خليفة«.
والحقيقة أن المطلع على أصل صورة الرسالة لن يخطر بباله أنه 
خط تلميذ في السنة السادسة االبتدائية مثلما علمت من محمد 

البعباع نفسه.
في مطلع ستينات القرن الماضي التحق محمد البعباع في سلك 
النظام،  فيدرالية  الليبية  المملكة  كانت  عندما  االتحادي  البوليس 
وكانت رئاسة البوليس االتحادي في طرابلس، وكذلك معسكر إعداد 
هذه القوة، فسافر إلى هناك ومكث هناك أشهرًا، وكان البريد حينها 
بريدًا، وما من وسيلة للتواصل سوى كتابة الرسائل. يوم 1961/1/23 
البعباع رسالة هي من أقدم رسائله. من  كتب الفاخري إلى محمد 
الرسالة يتضح اهتمام الفاخري باللغة العربية خطًا وأسلوبًا وثقافة، 
وقد تكون تلك المرحلة هي مرحلة نهله من الشعر العربي واهتمامه 
باللغة وأساليبها. الرسالة بعثها من بنغازي إلى طرابلس تتكون من 
سبع صفحات وتضمن بالتحديد 47 بيتًا من الشعر العربي القديم، 

ناهيك عن توظيف معانٍ ألبيات أخرى.
ولكن قبلها بأقل من عام بعث برسالة بتاريخ 1960/4/3 تتكون 
من 11 صفحة استشهد خاللها بعدد 54 بيتًا من أشعار البحتري 
والمتنبي والمعري والشابي وغيرهم. كان حينها قد أتمَّ الشهادة 
الرسالة حميمة ودافئة وبليغة ولكن ما شدني لها هو  اإلعدادية! 
وجهة نظر ذكرها سنة 1960 وعمره 18 سنة وظلت من أساسيات 

سلوكه إلى أن رحل سنة 2001 وعمره 59 سنة.
قال في هذه الرسالة: »... إني ال أعرف سعادة في الحياة غير سعادة 
النفس، وال أفهم من المال إال أنه وسيلة من وسائل تلك السعادة، 
فإن تمت بدونه فال حاجة إليه، وإن تمت بقليله فال حاجة إلى أكثره. 
هذا هو رأيي في السعادة إن كان ثمة سعادة تخيم على اإلنسان. ماذا 
ينفعني من المال، وماذا يغني عنى يوم أقلب طرفي حولي فال أرى 
بجانبي ذلك اإلنسان الذي أحبه وأوثره على نفسي، وأرى في مكانه 
أناسًا آخرين تخطئ إذا جئت في استفهامهم بمن ال شأن لي معهم، 
وال صلة لقلبي بهم، فكأنني وأنا خاٍل بأحدهم خاٍل بنفسي منقطع 

عن الوجود وما فيه!«.
يا إلهي أليس هذا )جنقي( الذي ظل كذلك طوال حياته.. ال يضحك 
بدفء  يجامل  كان  نفسه؟.  على  ويؤثره  يحب  من  مع  إال  وينطلق 
واحترام ولكنه ال ينطلق إال مع من يرى فيه نفسه، وأنا على يقين أنه 
كان يراها مع كثيرين أعرفهم مثلما أعرف أوالدي. سنقلب بقية إرثه 
وسنتأكد أنه عاش وفق قناعاته، مثلما سطرها على الورق. لم يتنازل 
عن شيء منها وهذا سلوك واعر روضه )جنقي( وظل ضاحكًا ساخرًا 

من كل الذين لم يروه بعيونه!

 استلمت منك رسالة غراء، في 
أعماق قلبها صورة لك وقد 

قدمتها لي هدية فاخرة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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يشارك رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة، 
حسن أونيس، ووفد مرافق بافتتاح الدورة األولى لمهرجان 
»تيليلي الحرية للمرأة األمازيغية بشمال أفريقيا«، والذي 
 2 حتى  ويستمر  أغسطس   29 في  فعالياته  انطلقت 

سبتمبر، بمدينة أزارو بالمملكة المغربية.
وليبيا هي ضيف شرف المهرجان، الذي تحضره وفود 
األفريقية،  الدول  وبعض  والمغرب  والجزائر  تونس  من 

وفق المكتب اإلعالمي للهيئة.
من  مجموعة  »تيليلي«  مهرجان  برنامج  ويتضمن 
لتبادل  المهرجان  ويهدف  والثقافية،  الفنية  األنشطة 
والتعاون  المشتركة،  المجاالت  من  العديد  في  التجارب 
بين منظمات المجتمع المدني ثقافيًا، وإقامة العديد من 
الندوات وورش العمل بحضور أساتذة وباحثين ومثقفين 
من كل الدول المشاركة للنقاش وتبادل اآلراء في القضايا 
التي تخص المرأة بشكل عام والمرأة األمازيغية خصوصًا، 
وقضايا المحافظة على التراث المادي وغير المادي بشمال 

أفريقيا وعالقته بدول البحر األبيض المتوسط.
األمازيغية  »المرأة  شعار  تحت  األولى  الدورة  وتأتي 
إلى  المهرجان  ويهدف  التنمية«،  ورهان  أفريقيا  بشمال 
تكريم المرأة األمازيغية، رمز النضال والتحدي والمقاومة، 
والحفاظ على الثقافة األمازيغية ونقلها من جيل إلى آخر، 
وتنشيط  إيفران  إقليم  في  السياحي  المجال  تقوية  مع 
الدورة  تشكل  كما  الثقافية،  فضاءاتها  من  مجموعة 
النسائية  الشخصيات  لمجموعة من  قويًا  األولى حضورًا 
األمازيغية في مختلف المجاالت، من أجل توضيح مجموعة 
من المعطيات واإلجابة عن عدة تساؤالت حول وضعية 
قادمات  نساء  بمشاركة  العالم،  في  المتحضرة  المرأة 
من مختلف دول شمال أفريقيا، حسب المكتب اإلعالمي 

للمهرجان.
أفريقيا  بشمال  األمازيغية  المرأة  مهرجان  يعرف  كما 
العديد من الندوات والورش التي ستجعل من هذا اللقاء، 
وباحثين  أساتذة  بحضور  أكاديميًا،  وعلميًا  فكريًا  لقاء 
ومثقفين من كل الدول المشاركة للنقاش وتبادل اآلراء 
المرأة  تخص  التي  المجاالت،  من  العديد  في  والتجارب 

بشكل عام والمرأة األمازيغية بشكل خاص.

في  الضوء  عليها  التي سيسلط  المواضيع  بين  ومن 
الماضي  بين  أفريقيا  بشمال  المرأة  ـ  المهرجان  أيام 
والحاضر ـ المرأة واألمازيغية »التجربة المغربية نموذجًا« 
بدول  وعالقته  أفريقيا  بشمال  التراث  على  المحافظة  ـ 
األمازيغية  للقضية  التاريخية  الجذور  ـ  المتوسط  البحر 

وعالقتها باألم األمازيغية.
وجدي،  عبدالجواد  تيليلي،  مهرجان  رئيس  واعتبر 
الحدث فرصة إلعادة التاريخ شيئًا ما إلى الوراء، من أجل 
دول  مدن  وبين  المدني،  المجتمع  بين  ما  توأمة  خلق 
شمال أفريقيا من ليبيا وتونس والجزائر والبلد المضيف 
المغرب، لتبادل التجارب في العديد من المجالت وخلق 
شراكات بين الجمعيات في كل ما هو ثقافي واقتصادي 

واجتماعي، إلعادة ربط العالقة بين شعوب شمال أفريقيا 
العالم  على  االنفتاح  أجل  من  والتعاون  أوطاننا  لخدمة 
األمازيغية  المرأة  عن  مشرفة  صورة  وإعطاء  الخارجي 

بشمال أفريقيا، وفق »العالم األمازيغي«.
القديمة  المالبس  لتقديم  أزياء  عرض  وسيقام 
للمرأة  والمعاصرة  األصالة  بين  للربط  والجديدة 
المتوسط  واألطلس  عامة  أفريقيا  بشمال  األمازيغية 
مجموعة  المهرجان،  أنشطة  يميز  بينما  خاص،  بشكل 
بمدينة  مختلفة  أماكن  في  ستقام  التي  السهرات  من 
أزارو، والتي سيحييها نجوم شمال أفريقيا وحوض البحر 
األمازيغية  الموسيقى  ستكون  كما  المتوسط،  األبيض 

حاضرة بقوة وبشكل رئيس.

بصفتها ضيف شرف الحدث الثقافي..

ليبيا تكرم املرأة األمازيغية في »تيليلي« باململكة املغربية

حضور قوي في الدورة التأسيسية

»صور من الذاكرة« تزين مشاركة ليبيا في مهرجان البحر املتوسط للمسرح بتونس

املغبوب يطلق »أحزان الياسمني« في القاهرة
وقع األديب الليبي محمد المغبوب، األحد، رواية 
»أحزان الياسمين«، الصادرة عن دار األدهم للنشر 
المصرية.  بالعاصمة  القاهرة  أتيليه  في  والتوزيع، 
الثالث  الجزء  الياسمين«  »أحزان  رواية  وتعد 

واألخير من ثالثية روائية للمغبوب.
»ثورة  من  استوحاه  االسم  إن  المغبوب  وقال 
نهاية  في  اندلعت  التي  تونس  في  الياسمين« 
العام 2010، موثقا مشاهداته خالل زيارته تونس 
مشيرا  الثورة1،  الندالع  التالي  العام  منتصف 
وقتها  اللجوء  مخيمات  في  الليبيين  »معاناة  إلى 

الحدودية«. بالمنطقة 
وحضره  الفيتوري  حسين  التوقيع  حفل  وأدار 
ومنهم  الثقافي  بالشأن  المهتمين  من  كبير  عدد 
البكوش،  الهادي  الليبيين  المنتجين  اتحاد  رئيس 
والكاتب  السوكني  محمود  الصحفي  والكاتب 
الصحفي  والكاتب  عيسى  بن  فتحي  الصحفي 

البوسيفي. محمود 
وقال الشاعر المصري سعيد حجاج، إن »المغبوب 
وأن  لتمييزه«،  القاهرة  في  به  االحتفاء  يستحق 
المغبوب »استطاع في )أحزان الياسمين(، أن يضعنا 
في قلب األحداث وقتها في تونس وليبيا وإيطاليا«.
طرابلس  مدينة  مواليد  من  المغبوب  محمد 
اإلدارة  في  دبلوم  على  متحصل   ،1954 العام 
شعرية  قصيدة  بأول  الكتابة  مسيرة  بدأ  العامة، 

اإلصدارات  عديد  له  الشعب«،  »أنا  عنوان  تحمل 
عسل  من  فيض  »طرابلس  ديوان  منها  األدبية 
الوطن«، مجموعة قصصية بعنوان »حافة الليل«، 
المرآة«  و»أمام  )قصة(  أريد«  الذي  و»وجهي 
مدينة  و»أحلى  )رواية(  ظله«  عارك  و»رجل  )شعر( 

و»بين  )شعر(  الليل«  و»حافة  )شعر(  طرابلس« 
دعوتي  تقبلين  و»هل  )شعر(  والسهرة«  المساء 
)قصة(  ما«  نحو  و»على  )شعر(  العشاء«  على 
)شعر(  الهدد«  و»نبأني  )شعر(  ليبية«  و»أناشيد 

و»غواية« )رواية(.

هدف المهرجان لتبادل التجارب في 
العديد من المجاالت المشتركة، 

والتعاون بين منظمات المجتمع المدني 
ثقافياً

 مصراتة تستعد للنسخة الثانية من امللتقى 
املتوسطي للفنون التشكيلية

عقد اإلثنين بمكتب الهيئة 
العامة للثقافة مصراتة بحضور مدير 
المكتب أنور التير وكل من الفنانين 
التشكيليين عدنان معيتيق، أحمد 
الغماري، يوسف السيفاو، وتوفيق 
العويب االجتماع التحضيري االول 
النطالق فعاليات الملتقى المتوسطي 
الثاني للفنون التشكيلية بمصراتة.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات 
الملتقي الذي يشرف عليه مكتب 
الهيئة العامة للثقافة مصراتة في 
الفترة من 27 - 30 أكتوبر المقبل، 
وفًقا للمكتب االعالمي للهيئة.
ويشارك فى النسخة الثانية من 
الملتقى 25 فنانًا تشكيليًا من ليبيا 
و5 مشاركات من إيطاليا ومالطا 
وتركيا وتونس. ونظمت النسخة 
األولى من الملتقى المتوسطي للفنون 
التشكيلية بمصراتة في أكتوبر العام 
2017، في قاعة الشهداء مصراتة 
وقدم أكثر من 50 لوحة تشكيلية 
انطباعية وواقعية وتجريدية وسريالية، 
بمشاركة ثمانية عشر فنانًا تشكيليًا 
من عدة مدن ليبية، ومشاركة دولية 
من إيطاليا وتونس وفلسطين.

الدورة  ببنغازي في  الوطني  المسرح  يشارك 
التأسيسية لمهرجان البحر المتوسط للمسرح، 
في تونس، وفي إطار تشاركي بين مركز الفنون 
ومركز  المهدية  بمدينة  والركحية  الدرامية 
الحدث  انطلق  بالقيروان،  الدرامية  الفنون 
25 أغسطس ويستمر حتى  الكبير في  الثقافي 

31 من الشهر ذاته.
دولية  المهرجان عروضا مسرحية  ويتضمن 
دولية،  فكرية  وندوات  المتوسط،  بلدان  من 
وفعاليات أخرى في كل من المهدية والمنستير 

وسوسة والقيروان.
ويشارك المسرح الوطني بنغازي باسم ليبيا 
مع مجموعة من المشاركات من دول مختلفة، 
وصربيا  والجزائر  وفرنسا  ومصر  لبنان  منها 

والمغرب وفلسطين.
»دعينا  الفيتوري  عوض  المخرج  وقال 
)صور  بمسرحية  المهرجان  هذا  في  للمشاركة 
في الذاكرة(،  وهي تأليف الكاتب العراقي منعم 
وإدارة  الفيتوري  عوض  وإخراج  وإعداد  سعيد 
وبطولة  المجبري،  ومنصف  لوسام  مسرحية 
منهم  ممثلين  بمشاركة  العبيدي  حسين 
المهدي سعد المعروف باسم )جقمة(، والعمل 
صامت يحاكي بعضًا من األحداث التي تقع في 

عالمنا العربي«.
في  حصلت  الوطني  المسرح  فرقة  أن  يذكر 
مهرجان عبدالعزيز العقربي الذي أقيم بمدينة 

جندوبة بدولة تونس، خالل الفترة من 20 إلى 
والعشرين  الثانية  دورته  في   2018 يونيو   26
المتكامل«،  »العرض  أفضل عرض  جائزة  على 
العبيدي،  حسين  للفنان  ممثل  أفضل  وجائزة 
المهرجان  هذا  في  الفرقة  شاركت  بينما 
بمسرحية »إلى أين« مأخوذة عن نص الحقائب 
ومن  العبادي،  علي  العراقي  للكاتب  السود 

إخراج الفنان عوض الفيتوري.
بالمسرحية  العروض  سلسلة  وانطلقت 
اللبنانية »تفل قهوة« التي عرضت في االفتتاح 
ثم  المهدية،  بمدينة  الدرامية  الفنون  بمركز 
وعرض  الذاكرة«  في  »صورة  الليبي  العرض 
مصر،  من  »الشحاذين«  دراما  لمسرحية 
دون  و»من  المغرب  من  »بريكوال«  ومسرحية 
في  »سأموت  ومسرحية  الجزائر،  من  عنوان« 

المنفى« من فلسطين.
وتشارك فرنسا في هذا المهرجان بمسرحية 

فهي  صربيا  أما  بـ»اتنا«،  وإيطاليا  »الفراشة«، 
وتختتم   ،»99 »كاركونزولي  بمسرحية  تشرك 
بالمسرحية  أغسطس   31 العروض  سلسلة 
الطبوبي  وفاء  للمخرجة  »األرامل«  التونسية 

على مسرح القيروان.
وقال حمادي الوهايبي مدير المركز الوطني 
إن  بالقيروان،  والركحية  الدرامية  للفنون 
بعث  من  »تمكنا  حيث  عامين،  عمرها  الفكرة 
مهرجان البحر األبيض المتوسط للمسرح وهو 
مراكز  لكل  الدورات  كل  وخالل  اليوم  مفتوح 
الفنون وكل من يرغب في االنضمام إلى فريق 
الفن  أهل  طموحات  نجسم  حتى  المهرجان 

الرابع«.
بأن  تذكيرا  يعتبر  المهرجان  هذا  أن  وتابع 
المسرح ولد منذ تاريخ بعيد في البحر األبيض 
المسارح  وأن  الحضارات،  مهد  المتوسط 
المتوسط  مدن  آثار  بين  المنتشرة  العديدة 
القديمة تؤكد على عراقة الفن الرابع في هذه 

الربوع، على حد قوله.
تحت  الممثل  فن  ورشة  المهرجان  ويتخلل 
إشراف المسرحي التونسي معز القديري وورشة 
فن اإلضاءة تحت إشراف الفنان التونسي سليم 
فموضوعه  الفكري  المؤتمر  أما  الصنهاجي، 
إصدار  مع  المتوسط«  بلدان  في  »المسرح 
المستوى  على  الرابع  الفن  لمسار  يوثق  كتاب 

المتوسطي.

يتضمن المهرجان عروًضا مسرحية 
دولية من بلدان المتوسط، وندوات 

فكرية دولية

 سراج الورفلى يفوز بجائزة محمد عفيفي مطر للشعر
بالمركز  الورفلي  الدين  سراج  الليبي  الشاعر  فاز 
 ،2018 لعام  للشعر  مطر  عفيفي  محمد  لجائزة  األول 

عن ديوانه »كاريزما الموت«.
العارية« للشاعر  الثاني »إغواء الوردة  وفاز بالمركز 
الثالث  بالمركز  وجاء  مصر،  من  العوضي  عبدالغفار 
ديوان »ساعي بريد الهواء« للشاعر سفيان رجب من 

تونس.
ويمنح الفائز األول جائزة مالية قدرها خمسون ألف 
مع  للثالث،  ألًفا  وعشرون  للثاني،  ألًفا  وثالثون  جنيه، 

طبع الدواوين الفائزة.

وأوضحت اللجنة، السبت، أن األعمال المقدمة لدورة 
هذا العام كانت 104 أعمال من مختلف الدول العربية، 
تمت تصفيتها إلى 34 عماًل فى القائمة الطويلة، ثم 

إلى 15 عماًل في القائمة القصيرة.
الثانية  دورتها  في  الجائزة  تحكيم  لجنة  وضمت 
المغربي  والناقد  رئيسًا،  الصكر  حاتم  العراقي  الناقد 
عبداللطيف الوراري، والشاعرين المصريين فتحي عبد 

اهلل وأسامة جاد.
وكان صدر لسراج مؤخرًا عن دار »هنّ« بالقاهرة 

ديوان »خمسة توابيت لستة رجال«.

أصدر رئيس الهيئة العامة للسياحة، خيضر بشير مالك، 
الثقافي  التراثي  السياحي  طرابلس  مهرجان  اعتماد  قرار 
ومكان  موعد  تحديد  تم  للقرار  ووفًقا  سنوي،  كمهرجان 
الربع األخير من  تنظيم المهرجان بمدينة طرابلس، خالل 

كل عام.
»وادي  مهرجان  تنظيم  قرار  الهيئة  رئيس  اعتمد  كما 
وادي  منطقة  في  يقام  سنوي،  كمهرجان  السياحي«  عتبة 

عتبة الواقعة جنوب ليبيا، وفًقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
ويتألف وادي عتبة على امتداد 70 كيلومترًا، من بلدات 
وتقروطين  وآقار  وتساوة  المكنوسة  منها  وواحات  ومدن 
وتزخر  ودوجال،  والسبيطات  الحمام  وأم  ومرحبا  والمقطع 
هذه المنطقة بتراث وتاريخ طويل عن الحضارات والصحراء.

 اعتماد مهرجان طرابلس التراثي الثقافي ليقام سنويًا

<   من حفل توقيع »أحزان الياسمين« بالقاهرة

<   مشهد من العرض المسرحي »صور من الذاكرة«

<   الوفد الليبي المشاركة في فعاليات مهرجان »تيليلي«

<   الشاعر سراج الدين الورفلي
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حوار: عبدالرحمن سالمة

القاهرة ـ الوسط

القاهرة ـ الوسط

القاهرة ـ محمد علوش

معاناة الفنان الليبي مستمرة.. ولكن
الفنان أحمد نوح يكشف في حواره مع »الوسط« تحضيره فيلمًا وثائقيًا قدمه 
للقوات المسلحة هدفه األساسي هو لم الشمل، كما كشف أنه انتهى من وضع 

الموسيقى التصويرية لمسلسل رمضان مقرر عرضه العام المقبل.

أحمد نوح في حواره مع «الوسط»: 

 يجب أن تتسع رقعة املشاركني في املهرجانات سواء الداخلية أو الخارجية

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

السنة الثالثة
العدد 145 19 من ذي احلجة 1439 هــ

30 أغسطس 2018 م اخلميس

للمرة الثالثة.. اتهام سعد ملجرد باالغتصاب في فرنسا
سعد  المغربي  المغني  إلى  الفرنسي  القضاء  وجّه 
تحت  بوضعه  وأمر  االغتصاب  تهمة  الثالثاء،  لمجرّد، 
بناء على شكوى  بانتظار محاكمته،  القضائية  المراقبة 
تقدمّت بها ضدّه شابة تقول إنه اعتدى عليها السبت 
في مدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية، كما أفادت 

النيابة العامة.
مدينة  في  بالوكالة  العام  المدعي  آربايا  بيار  وقال 
 33 دراغينيان )جنوب شرق( إن النجم البالغ من العمر 
بشبهة  التحقيق  ذمّة  على  األحد  منذ  والموقوف  عامًا 

إثر  االغتصاب«  توصيف  عليها  ينطبق  »أفعال  ارتكاب 
 29 العمر  من  تبلغ  شابة  ضدّه  بها  تقدمت  شكوى 
وفقًا  الثالثاء،  االغتصاب  تهمة  إليه  وُجّهت  عامًا، 

لوكالة »فرانس برس«.
المتهم  حبس  طلبت  العامة  النيابة  إن  ــاف  وأض
احتياطيًا بانتظار محاكمته، وال سيّما أنها ليست المرة 
األولى التي يُتهم فيها باالغتصاب، لكن قاضي الحريات 
قرّر بعد االستماع للمتهم الثالثاء إطالقه وإبقاءه تحت 
تستأنف  أن  العامة  النيابة  وبإمكان  القضائية،  الرقابة 

قرار قاضي الحريّات إلعادة النجم المغربي إالسجن.
وبموجب الرقابة القضائية التي باتت مفروضة عليه 
أن  عليه  ويتعيّن  فرنسا  يغادر  أن  لمجرد  على  يُمنع 

يسّلم جواز سفره للسلطات الفرنسية، كما أنه ممنوع 
هذه  في  بالشهود  أو  عليه  بالمدّعية  االتصال  من 

القضية، بحسب ما أوضحت النيابة العامة.
كذلك فإن الفنان الشاب سيدفع كفالة مالية مقابل 
الحال،  في  الكفالة  قيمة هذه  لم تكشف  لكن  إطالقه، 
دعاوى  في  الفرنسي  القضاء  أمــام  مالحق  ولمجرّد 

اغتصاٍب أخرى.
من  تبلغ  شابة  باغتصاب  متّهم  الشاب  والنجم 
ووجّه  باريس،  في  فندقه  غرفة  في  عامًا   20 العمر 
2016 تهمة االغتصاب  إليه القضاء رسميًا في أكتوبر 
بانتظار  السجن  وأودعه  للعقوبة  مشددة  ظروف  مع 

محاكمته.

وظل لمجرّد خلف القضبان لغاية أبريل 2017 حين 
وافق القضاء على منحه إطالقًا مشروطًا بوضعه سوارًا 
للمتّهم  القضاء  سمح  الفائت  مارس  وفي  إلكترونيًا، 
الجديدة  أغنيته  أطلق  حيث  المغرب  الــى  بالسفر 

»غزالي غزالي«.
إلى  الفرنسي  القضاء  وجّه  أبريل   11 في  ولكن 
بناًء على دعوى تقدّمت  ثانية  اغتصاب  لمجرّد تهمة 
بها شابة فرنسية - مغربية تتّهمه فيها بأنه اعتدى 
 ،2015 في  البيضاء  الدار  في  وضربها  جنسيًا  عليها 
تهمة  لمجرّد  إلى  وجّه  األميركي  القضاء  فإن  كذلك 
االغتصاب في واقعة تعود إلى العام 2010، لكن هذه 

الدعوى أسقطت الحقًا.

تهنئة  ترسل  من  إلى  ونسألك  بك  نرحب  البداية  في   ●
العيد؟

العالم فهم باقات ورود  الورود لكل فنان في  أرسل باقات 
يستحقون عقودًا من النرجس والفل والياسمين، فالفنان أينما 
مثال  هو  الحقيقي  الفنان  والسعادة،  للفرح  مصدر  هو  كان 
للتضحية من أجل الفن حتى يمتع المتلقي، ألنه يكرس حياته 

ليسعد اآلخرين برغم كل الصعوبات التي تواجهه.
● وما الصعوبات التي تواجه الفنان الليبي؟

فاألعمال  المادي،  الدعم  مقدمتها  وفي  كثيرة  الصعوبات 
الفنية تحتاج إلى مال لكي يتم تنفيذها بشكل جيد وبطريقة 
احترافية، ومن الصعوبات أيضًا التي تواجه الفنان هو تكبده 
والتي  والخارجية  المحلية  المهرجانات  في  المشاركة  مشقة 
الكثير  أن هناك  معينة، في حين  تقتصر فقط على مجموعة 
واالستفادة  بأعمالهم  المشاركة  إلى  يطمحون  الفنانين  من 
من تجارب اآلخرين، وأيضًا الفنان يعاني من عدم وجود بنية 
الليبية وال  المدن  فنية، فال توجد مسارح متطورة في  تحتية 
القليل  إال  الفني  المجال  في  أساتذة متخصصون  لدينا  يوجد 
الصعوبات  هذه  كل  وبرغم  الفن،  لحبهم  ذاتي  وبمجهود 
في  سواء  الفن  ألجل  يحترق  الليبي  الفنان  أن  إال  والعقبات، 

المسرح أو الموسيقى أو الفنون التشكيلية وغيرها.
● ما نقطة ضعفك؟

مثقاًل  أكون  فعندما  الطفل،  ابتسامة  هي  ضعفي  نقطة 
بالهموم وبمتاعب الحياة وتعانق عيناي طفاًل مبتسمًا حينها 
ال أملك إال أن أنسى كل الهموم وأشعر بارتياح كبير وأن الحياة 
ما زالت بخير وأن األمل موجود، وأن األلوان الزاهية ستحلي 

المكان وتزينه.
● ما دور الفنان في محاربة اإلرهاب؟

على  القضاء  بعد  تتنفس  بدأت  ليبيا  أن  هلل  الحمد  أواًل 
مجموعة من التنظيمات اإلرهابية التي كانت تتستر بالدين، 
ولكن أبطالنا كانوا لهم بالمرصاد، والمرحلة القادمة ستكون 
مرحلة الفنان الليبي، ودور الفنان في محاربة اإلرهاب هو دور 
خطير ومهم وواجب علينا جميعًا، ألن الكلمة واللحن والصوت 
كلها أقوى من السالح، فالقلم سالح في محاربة اإلرهاب وفي 
كبير  دور  للفن  وبالطبع  واإلرهاب  الفكري  التطرف  مواجهة 
في تغيير سلوك اإلنسان، الفن دائمًا يعمل في اتجاه محاربة 

اإلرهاب ألنه يهذب الروح ويزيل الحواجز بين الثقافات.
في  تلقيتها  التي  الفنية  الدورة  اكتسبته من  الذي  ما   ●

إيطاليا؟
تلقيت العديد من الدورات الفنية وكلها أضافت لي الكثير، 
ولكن الدورة التي كانت في إيطاليا كانت شاملة، حيث احتوت 

الصحفي  الخبر  وصياغة  التصوير  منها  فنية  مجاالت  عدة 
الهندسة  مجال  في  تخصصت  وأنا  الصوتية،  والهندسة 
هندسة  علم  في  مهمة  نقلة  لي  بالنسبة  وكانت  الصوتية، 
الصوت، وعندما عدت إلى أرض الوطن شعرت بأنني تطورت 
إلى عملي في اإلذاعة لدي استديو  اليوم باإلضافة  وأنا  جدًا، 
صوت خاص بي، وهو مفتوح أمام كل الفنانين، وأقدر ظروفهم 
ورسالتي لم تكن يومًا من أجل المال وإنما هي من أجل الفن، 

وكثيرًا ما سجلت أعمااًل بالمجان تقديرًا للظروف وحبًا للفن.
المحبة  التسامح ونشر  الفنان في إشاعة  كيف يسهم   ●

بين الليبيين؟
بتسامحنا  الوطن  نعانق  فنحن  نفسه،  التسامح  الفنان هو 

الصادقة  األعمال  طريق  وعن  البعض  لبعضنا  وبمحبتنا 
على  تحث  وطنية  أغانٍ  أو  مسلسالت  من  سواء  والهادفة 
على  قادرة  الفنية  فاألعمال  والفرقة،  الكره  ونبذ  المصالحة 
إحراز تقدم مذهل في وقت قياسي وتحقيق نجاح فشلت في 
أو  المدن  بين  وغيرها،  وسويسرا  الصخيرات  حوارات  تحقيقه 
ليبيا بالكامل من مهرجانات ومنتديات والفنان الحقيقي يسعى 
إلى عمل الخير بين شعبنا الحبيب وأهم شيء هو المصالحة 

في هذا التوقيت.
● ما جديدك الفترة المقبلة؟

لم  هدفه  المسلحة  القوات  لدى  وثائقي  فليم  على  أعمل 
في  المقرر مشاركتها  لدي مسرحية جديدة من  كما  الشمل، 
مهرجان »قرطاج« مع المخرج عبدالسيد آدم، ومنذ فترة أعمل 
لمسلسل  التصويرية  الموسيقى  ووضعت  للصوت  مهندسا 
االنتهاء  أنني بصدد  كما  القادم،  العام  مقرر عرضه  رمضاني 

من عمل وطني من كلمات الشاعر مفتاح بوعريقب.
● ما كلمتك األخيرة؟

العربية  األمة  على  واألمان  األمن  يعم  أن  اهلل  أدعو 
من  ونتخلص  السياسية  أزمتنا  تنتهي  وأن  واإلسالمية، 
االنقسام الذي يخنقنا في وطن كبير مليء بالخيرات والثروات، 
وأطالب الفنان الليبي بالدعوة إلى التسامح والحث على العمل 

من أجل النهوض بالوطن.

 تعلمت الكثير
عن هندسة الصوت في إيطاليا

درس الموسيقى بمعهد »جمال الدين 
الميالدي« وكلية الفنون واإلعالم بقسم 

الموسيقى، وهو عضو مسرح المرج، ملحن 
متميز لحن العديد من األعمال الفنية، وكذلك 

الموسيقى التصويرية منها مسرحية »أمنيتي« 
للكاتب عبدالعظيم باقية وتحصل على ترتيب 

في مهرجان النشاط المدرسي على مستوى 
ليبيا وعمل فني صوت في اإلذاعة المسموعة 

بمدينة المرج لعدة سنوات، كما اجتاز دورة 
تدريبية في روما في قناة »سكاي نيوز«، ومن 
ثم نفذ موسيقى تصويرية لمسرحية »اإلطار« 

والتي تم عرضها في لبنان، وكذلك مسرحية 
»خراريف« التي عرضت في تونس واألردن، كما 

قدم العديد من المنوعات مع الفنانين مثل 
الفنان عبدالباسط بوقنده والفنان عبدالسيد 

آدم.

أحمد نوح في سطور:

 .. ومدير   المهرجان    انتشال   التميمي :   

 املال   وحده   ال   يصنع   مهرجانًا   ناجحًا   ولدينا   أمثلة   عدة 
مع   قرب   انطالق   الدورة   الثانية   من   مهرجان 
»الجونة   السينمائي«،   بــات   من   الضروري  
 طــرح   بعض   األسئلة   المتعلقة   بالمهرجان  
 وتفاصيل   دورته   الثانية   من   تظاهرات   وفعاليات  
 وتكريمات   وأفالم   تم   اختيارها   للمشاركة،   على  

 مدير   المهرجان   انتشال   التميمي.
هل   يضع   مهرجان  «  الجونة«   نفسه    ●
 في   منافسة   مع   باقي   المهرجانات   المصرية  

 والعربية؟           
العالقة   بين   مهرجان  «  الجونة   السينمائي«  
 وغيره   من   المهرجانات   المصرية   والعربية  
 األخــرى   تنافسية   وتكاملية   في   الوقت   ذاته،  
 تجمعنا   عالقة   صداقة   وزمالة   مع   القائمين  
نحن   نــرى   أن   لكل   المهرجانات،   على   كل 
 مهرجان   عناصر   نجاح   وقوة   تؤهله   للمنافسة  
 واالستمرارية .  وهذا   األمر   في   النهاية   يصب   في  
 صالح   الدول   التي   تحتضن   تلك   المهرجانات،  
 وفي   صالح   المشاهد   المصري   والعربي، كما أن 
المهرجان   لم   يقم   بسحب   البساط   من   أحد   كما  
 حاول   أن   يوحي   البعض،   ولكن   من   أجل   تقديم  
 محتوى   فني   وثقافي   متميز،   والمقارنة   بين  
 مهرجان   وآخر   أمر   غير   محبب،   رغم   أن   التنافس  
 ظاهرة   صحية.  على   سبيل   المثال   تمت   زيادة  
 ميزانية   مهرجان  « القاهرة« عن العام   الماضي  
 ليستطيع   المنافسة   وتعود   له   الروح   من   جديد،  
 بسبب   االنتباه   لنجاح » الجونة«   كما   قال   الكثير،  

 وهذا   سينعكس   إيجابياً   على   الجميع .                                                              
ما   الذي   يميز   الدورة   الثانية    ●
 لمهرجان  « الجونة«   السينمائي؟       
ــدورة   األولـــى   ــ حرصنا   فــي   ال
 من   المهرجان   على   االلتزام  
 بالمواعيد   الــمــقــررة   لكل  
ــات   ــي ــال ــع ــف  الـــعـــروض   وال
 المصاحبة   للمهرجان   يوميًا،  
 وهــو   ما   سنحرص   عليه   في  
 دورتنا   الثانية   خاصة   وأن   هذا  
 األمر   قوبل   بالتزام   من   الجمهور،  
 وهذا   العام   حرصنا   على   اختيار   أفالم  
 حديثة   وقوية   ســواء   كانت   مرتبطة  
 بشركات   إنتاج   كبيرة،   أم   أعمال   مستقلة،  
 لتكون   على   قدر   نجاح   الدورة   األولى   وتفوقها  
ونحن   نحاول   قدر    في   الجودة   والقيمة   الفنية. 
 اإلمكان   البعد   عن   اختالق   األعذار   والعمل   بجد  
 خاصة   وأننا   نملك   فريق   عمل   يسعى   كي   يكون  
 على   أعلى   مستوى   من   االحترافية   والتفاني  
 لتقديم   فعاليات   تندر   فيها   السلبيات   خالل  
 دورتنا   الثانية  لتكون   تتويجاً   للنجاح   الكبير  
 الذي   حققته   الدورة   األولى،   وتالفي   أية   ثغرات  

 أو   أخطاء.
هل   تعتقد   أن   ميزانية   مهرجان«    ●

 الجونة«   هي   السبب   الرئيس   في   نجاحه؟          
المال   وحده   ال   يصنع   مهرجاناً   ناجحاً   ولدينا  
 أمثلة   عدة   على   مهرجانات   فشلت   وقت   توافر  
 أموال   غير   محدودة   لها   ونجحت   لدى   ترشيد  
 تلك   اإلمكانات.  المال   ممكن   أن   يساعد   في  

 جذب   المشاركات   ولكنه   ليس   العامل   الحاسم،  
 ولكن  بدون   توافر   إمكانات   مناسبة   أيضاً   مشكلة  

 كبيرة. 
هل   سيكون   هناك   فيلم   مصري   في    ●
 المهرجان،   وهل   تعانون   من   مشكلة   في   هذا  

 المجال؟             
»الجونة«   ال   توجد   لدينا   نحن   في   مهرجان  
 مشاكل   في   استقطاب   الفيلم   المصري   والعربي  
 ضمن   فعاليات   المهرجان،   وأعتقد   أن   صعوبة  
 تواجد   هذه   األفالم   في   العديد   من   المهرجانات  
 في   العديد   من   السنوات   يرجع   لعدة   أسباب  
 أبرزها   ضعف   اإلنتاج   السينمائي   لنوعية   األفالم  
 التي   تصلح   للعرض   في   المهرجانات   واالهتمام  
 بالصيغة   التجارية   أكثر   من   الفنية،   وكذلك   عدم  
 قــدرة   البعض   على   إقناع   صناع   األفــالم   على  

 منحهم   حق   عرض   أعمالهم   كعرض   أول.
هل   ترى   أن   توقف   مهرجان  « دبي    ●
 السينمائي«   يصب   في   صالح   مهرجان  

 »الجونة«؟           
لــم   نكن   فــي   منافسة   مــع   مــهــرجــان  « دبــي  
 السينمائي«   العام   الماضي   وتمنيت   استمرار  
 المهرجان،   خاصة   وأنه   كان   داعماً   رئيساً   للسينما  
 العربية،   وقدم   العديد   من   الخدمات   المباشرة  
 لصناعها،   فبرنامجي   وتوجه   المهرجانين   لهما 
 طبيعة   مختلفة،   حيث   مسابقتنا   دولية   بينما  

وأرى    مسابقات   مهرجان   دبي   كانت   عربية. 
 أن   مصر   هي   الدولة   األقدم   واألكثر   ثباتاً   في  
 المنطقة   العربية   في   كل   ما   يتعلق   بالعملية  
 الفنية.  رغــم   أن  « الجونة«   كمدينة   ليست  
 مركزية   إال   أنها   نجحت   في   توجيه   األنظار  
ــى،    صوبها   أثناء   عقد   دورة   مهرجانها   األول
 مثلما   هي   المهرجانات   التي   تعقد   في   مدن  
 مثل   لوكارنو   وكارلوفي   فاري   اللتين   نجحتا   في  
 جذب   األنظار   لهما   وأصبحتا   في   مصاف   المدن  
 الكبرى   من   خالل   النجاح   التراكمي   الذي   خلقته  

 المهرجانات   السينمائية   بهما .                                                                                                            
»يوم   الدين«   كيف   ترى   مشاركة   فيلم      ●
 في   مهرجان  «  كان«   بعد   دعمه   خالل   الدورة  

 األولى   من   مهرجان  « الجونة«؟                
»يوم  بالطبع   أشعر   بالفخر   لمشاركة   فيلم 
الدين« في دورة مهرجان  « الجونة   السينمائي«  
 الثانية   خاصة   وأن   الفيلم   كان   الفيلم   الوحيد  
 في   المسابقة   الرسمية   لمهرجان  « كان«   والذي  
 يعود   لمخرج   في   عمله   األول   هذا   العام،   وهذا  

 يعطيه   خصوصية   أكثر.
● ماذا   تُقدم   منصة   »الجونة«   السينمائية  

 في   دورة   المهرجان   الثانية؟        
في   الدورة   الثانية   لمنصة   الجونة   السينمائية  
 تم   التواصل   مع   عدد   من   أفضل   وأهم   الخبراء  
 والمتخصصين   في   المشهد   السينمائي   الدولي  
 واإلقليمي   ليشاركوا   في   مختلف   فعالياتها. 
»   منطلق   الجونة   وتــقــدم   للمشاركة   فــي  
 السينمائي    « عدد   كبير   من   المشاريع   السينمائية  
 المتميزة   من   جميع   أنحاء   الوطن   العربي   منها  
   101 مشروع   في   مرحلة   التطوير،   و   44فيلماً  
 في   مرحلة   ما   بعد   اإلنتاج،   كما   بلغ   إجمالي  
 عدد   صُنَاع   األفالم   من   المخرجين   والمنتجين  
 المرتبطين   بهذه   المشروعات   304   فنانين  
 قامت   لجنة   من   المختصين   بمراجعة   المشاريع،  
 ووقــع   اختيارها   على   12   مشروعاً   في   مرحلة  
 التطوير،   و   6أفالم   في   مرحلة   ما   بعد   اإلنتاج،   بناءً  
 على   المحتوى،   والرؤية   الفنية،   وجدوى   تنفيذ  
 هذه   المشروعات   ماليًا   بشكل   عام. وفي   جسر  
 الجونة   السينمائي،   وهو   ملتقى   ومنتدى   للحوار  
 بين   مختلف   األفكار   السينمائية،   يتبادل   صناع  
 األفــالم   العرب   ونظرائهم   الدوليين   وجهات  
 نظرهم   على   نطاق   واسع   حول   موضوعات   تتعلق  

 بنواحٍ   اجتماعية   وتجارية   في   مجال   السينما.
ما   الجديد   الذي   يقدمه   المهرجان   في    ●

 برامج   دورته   الثانية؟        
هذا   العام   لدينا   3   برامج   احتفالية   تتضمن   أفالماً  
 ومعارض   وفعاليات،   باإلضافة   إلى   الندوات  
 والدراسات،   حيث   تقام   احتفالية   لمناسبة   مرور  
   10 أعوام   على   غياب   المخرج   المصري   العالمي  
 يوسف   شاهين   ال   تقتصر   على  معرض   أفيشات  
 كل   أفالمه   وبعض   مقتنياته،   ولكنها   تتعدى  
 ذلــك   لحفل   أوركسترالي   يتضمن   مواكبة  
 مشهدية   للقطات   من   أفالمه   تصاحب   عزفاً  
 حياً   ألكثر   من   50   عازفاً   من   الفرقة   السيمفونية  
 بقيادة   المايسترو   هشام   جبر،   وهــذا   النوع  
 من   النشاط   ندر   حدوثه   في   المنطقة   العربية  
 ويرتبط   بالمهرجانات   الدولية   األكثر   رفعة   لما  

 يتطلبه   من   تحضير   واستعداد   وإمكانات .                                                                                   

 ال   توجد   لدينا   مشاكل   في  
 استقطاب   الفيلم   المصري   والعربي

لم   نهدف   إلى   سحب   البساط
من   أحد 

مفاجآت في مؤتمر إعالن تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان «الجونة السينمائي»

مضاعفة الجوائز .. وحضور النجم الشهير باتريك ديمبسي

أهميته وقيمته، لكن هذا العام ورغبة في أن يستمر 
للفن في مصر،  وأن يكون عالمة  لألبد،  المهرجان 
كان هناك حرص على وجود رعاة آخرين، وكان أول 
الرعاة )أوراسكوم( وشركات )أورانج(، و)كارير(، وقناة 

)CBC( التي ستبث المهرجان على الهواء«.
على  بنك«  وفا  لـ»التجاري  خاصًا  نجيب شكراً  ووجه 
السياق  وفي  الفن.  بدور  وإيمانه  المهرجان،  دعمه 
األساسية  المهرجان  أن »رسالة  أكد ساويرس  ذاته 

هي التأكيد على قيمة مصر الثقافية والفنية«.
حصول  حول  الصحفيين  ألحد  سؤال  على  رده  وفي 
مهرجان الجونة على دعم مالي من الذي خصصته 
وزارة الثقافة لدعم المهرجانات بـ%40 من تمويلها، 
»آل  شركات  أن  ساويرس،  نجيب  المهندس  أكد 
تنظيم  تكلفة  من  بــــ100%  تكفلت  ســاويــرس« 
المهرجان، دون الحصول على حتى %1 من الدولة، 
مؤكدًا أن ما تردد عن دعم الدولة للمهرجان بـ40% 

ليس صحيحًا.
الدولة  أجهزة  أن  ساويرس  أكد  السياق  هذا  وفي 
تقدم دعمًا كبيراً للمهرجان/ لكنه ليس ماليًا ويتمثل 

في جوانب أخرى مثل التسهيالت التي تقدم بمطار 
الغردقة عند وصول زائري مهرجان الجونة.

بأن  فخره  عن  ساويرس  أعرب  مختلف  سياق  وفي 
فيلم »يوم الدين« الذي شارك بالمسابقة الرسمية 
أحد  كــان  الــدولــي،  السينمائي  ــان«  »ك لمهرجان 
الجونة  التي حصلت على دعم »منصة  المشروعات 
السينمائية«، مشيرًا إلى أنه بكى عندما شاهد الفيلم 
لواقعيته الشديدة، ومؤكداً أنه ُظلم وكان يجب أن 
يحصل الفيلم على جائزة السعفة الذهبية في »كان«.

وعن إنتاجه أفالمًا سينمائية أكد ساويرس أنه أنتج 
ناري«،  »عيار  منها  أفالم   4 نحو   2018 العام  في 

و»الضيف«، وذلك بسبب حبه للسينما.
كإدارة  »نحن  قائاًل:  كلمته  في  ساويرس  وتابع 

المهرجان نحرص على التعلم من األخطاء 
السابقة لتقديم أفضل صورة للمهرجان، 

وكنا حريصين على زيارة األفالم«. وفي 
نجيب  المهندس  شكر  ــار  اإلط هــذا 
انتشال  المهرجان  مدير  ساويرس، 
التميمي على »المجهود الكبير الذي 
بذله إلنجاح الحدث«، وقال: »أتحدى 
فعله  بما  يقوم  أن  آخر  شخص  أي 

التميمي بهذه الصورة الناجحة«.
ــي كلمته  ف ــًا  ــض أي قـــال  ســاويــرس 

بالمؤتمر الصحفي: »العالم ال يسمع عنا 
هذه  مثل  ولكن  ــاب،  واإلره الحروب  سوى 

متحضرة،  شعوب  أننا  للعالم  تؤكد  المهرجانات 
النمطية  كالصورة  وليست  طبيعية،  حياتنا  وأن 

الخاطئة عن منطقتنا العربية«.
ورئيسة  المشاركة  المؤسسة  قالت  كلمتها  وفي 
عمليات مهرجان »الجونة السينمائي« الفنانة بشرى 
فقط  اختصارها  يمكن  ال  المهرجانات  »إن  رزة: 
تكون  الحقيقية  اإلفادة  لكن  الحمراء،  السجادة  في 
المختلفة«.  السينمائية  العروض  حضور  خالل  من 
آالف  قبل  الحضارة  مسيرة  بدأنا  »كما  وأضافت: 

السنين، ال بد من أن نكمل المسيرة«.
وعن جوائز المهرجان كشفت بشرى أنها تتراوح بين 

20 ألف دوالر وحتى 150 ألف دوالر.
كما كشفت بشرى المفاجأة التي يجهزها المهرجان 
وهي حضور النجم الشهير باتريك ديمبسي، المشهور 
أناتومي«،  »جرايز  مسلسل  في  باتريك«  بـ»دكتور 
وقالت: »إن حضور نجم كبير ومشاركته في فعاليات 
المهرجان يسلط الضوء العالمي علينا«. وأضافت أنه 
المهرجان سيتم عرض لقطات حصرية من  »خالل 

مسلسل Devils باتريك ديمبسي«.

ساويرس: نسعى ألن يستمر المهرجان 
إلى األبد.. وبشرى: علينا دعم صناعة 

السينما بحضور األفالم وليس بالسجادة 
الحمراء فقط

الثالثاء،  ظهر  القاهرة،  المصرية  العاصمة  شهدت 
انعقاد المؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة مهرجان 
»الجونة السينمائي«، إلعالن تفاصيل برنامج الدورة 
الثانية للمهرجان، التي تعقد في الفترة من 20 إلى 
المهندس  مؤسسه  بحضور  المقبل،  سبتمبر   28
المهندس  الجونة  ومؤسس  ســاويــرس،  نجيب 
سميح ساويرس، ومدير المهرجان انتشال التميمي، 
للمهرجان  المشارك  والمؤسس  التنفيذي  والرئيس 
عمرو منسي، ورئيسة العمليات والمؤسسة المشاركة 

للمهرجان، الفنانة بشرى رزة.
السياحة  وزيـــرة  المؤتمر،  حضور  على  ــرص  وح
أعضاء  وبعض  المشاط،  رانيا  الدكتورة  المصرية، 
لجان التحكيم الدولية، ومخرجو ومنتجو بعض األفالم 
المشاركة، كما حرص على حضور المؤتمر من اللجنة 
االستشارية الدولية للمهرجان الفنانة يسرا والمخرج 
يسري نصر اهلل والفنانة منى زكي والمخرج المصري 
الكبير داود عبد السيد، الذي قرر المهرجان أن يكون 
ضمن الشخصيات الثالث التي سيحتفي بها، باإلضافة 
إلى حشد كبير من الصحفيين واإلعالميين من كافة 

أنحاء العالم.
مدير  بكلمة  الصحفي  المؤتمر  في  الكلمات  بدأت 
بدايتها  رحب في  التي  التميمي،  انتشال  المهرجان 
بجميع الحاضرين، وأعلن خاللها بعض األسماء التي 
الروائية  األفالم  تحكيم  لجنة  لعضوية  اختيارها  تم 
العربي  الممثل  مثل  بارزة  أسماء  وضمت  الطويلة، 
العالمي علي سليمان، والنجمة المصرية منى زكي، 
ومدير مهرجان  المعنوني،  أحمد  المغربي  والمخرج 

برلين السينمائي الدولي الجديد، كارلو شاتوبريان.
وأشار التميمي إلى مشاركة المخرج الفلسطيني رشيد 
مشهراوي، في لجنة تحكيم األفالم الوثائقية الطويلة، 
إلى جانب المبرمجة السينمائية إيلي ديرك، والمخرج 

الهندي مايك باندي.
فأكد  القصيرة،  الروائية  األفــالم  تحكيم  لجنة  أما 
التميمي أنها تضم في عضويتها كاًل من المخرجة 
الجورجية أنا أوروشادزة، التي فاز فيلمها »أم مخيفة« 
والنجمة  الماضي،  العام  الذهبية  الجونة  بنجمة 
النمساوية دوريس  األردنية صبا مبارك، والمبرمجة 
دور  أفضل  جائزة  الحائز  الفلسطيني  والممثل  بور 

بمهرجان »فينيسيا« العام الماضي، كامل الباشا.
كما أكد مشاركة 15 فيلمًا في مسابقة األفالم الروائية 
الوثائقية  األفالم  مسابقة  في  فيلمًا  و12  الطويلة، 
القصيرة،  األفالم  مسابقة  في  فيلمًا  و23  الطويلة، 
إضافة  االستعادية،  البرامج  في  أفالم   5 إلى  إضافة 
إلى عرض المهرجان نحو 24 فيلمًا خارج المسابقة 
العدد اإلجمالي 80 عنوانًا بزيادة  ليتجاوز  الرسمية، 
المهرجان  وتمديد  السابقة،  الــدورة  عن  أفالم   10
يومًا إضافيًا، وترجمة النسبة األكبر من األفالم، وعقد 
لقاءات مع المخرجين والمنتجين وأبطال هذه األفالم، 
المتعطش  للجمهور  أكبر  لتعزيز فرص  محاولة  في 
المهرجان  احتفاء  إلى  أيضًا  أشار  التميمي  للسينما. 
 10 مرور  لمناسبة  شاهين  يوسف  الكبير  بالمخرج 

سنوات على وفاته.
الجونة  مهرجان  مدير  كشف  أخـــرى،  جهة  مــن 
السينمائي، موافقة المهندس نجيب ساويرس على 
تقديم الدعم لمجموعة من المهرجانات العربية في 

الخارج.
من جانبه قال مؤسس المهرجان المهندس نجيب 
ساويرس، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، »في العام 
لنؤكد   100% بنسبة  المهرجان  دعمنا  الماضي 

●  انتشال   التميمي 

●  بشرى●  نجيب ساويرس



التي  الليبية  الكرة  جماهير  على  تخيم  تشاؤمية  أجواء 
يسوده  تنظيمي  إطار  في  مستقر،  كروي  بموسم  تحلم 
فيه  وتجرم  اللوائح،  فيه  وتطبق  األندية،  بين  العدل 

انسحابات الفرق من المباريات.
نهايات بطولة الدوري الممتاز، ما زالت تلقي بظاللها 
انطالقه في  وإمكانية  المقبل،  الليبية  الكرة  على موسم 
منتصف سبتمبر المقبل، بعد أن فشل الجميع في احتواء 
جعل  ما  اآلخير،  الموسم  عليها  انتهى  التي  ــات  األزم
قاعدة  على  أنديتها،  آمر  من  حيرة  في  الليبية  الجماهير 

أولويات الوطن وتفعيل شعار»ليبيا فوق الجميع«.
تلوح  التي  األزمـــات  ملف  تفتح  »الــوســط«  جريدة 
إحداث  بهدف  الجديد،  الموسم  وجه  في  األندية  بها 
ثم،  ومــن  الكرة،  اتحاد  إدارة  مجلس  مع  المواجهة 
الذي  السيناريو  هذا  في  واألخير  األول  الخاسر  سيكون 

يتم كتابته هذه األيام، هي الكرة الليبية وليس آخر.

لوبي المطالب
من  يتكون  جديد  »لوبي«  عنها  اإلفصاح  تولى  البداية 
قبل  طرابلس،  واألهلي  والنصر  بنغازي  األهلي  أندية 
على  صفحاتهم  عبر  المدينة،  نــادي  إليهم  ينضم  أن 
»فيس بوك« تطالب فيها بضرورة تأجيل موعد انطالق 
الدوري  منافسات  في  األندية  تشارك  لن  وإال  الموسم، 

الممتاز الذي حدد له منتصف سبتمبر المقبل.
األهلي  أندية  من  لرسائل  ضوئية  صور  وأظهرت 
بضرورة  مطالبتها  طرابلس،  واألهلي  والنصر،  بنغازي، 
مسيرة  ومناقشة  الكرة،  التحاد  العمومية  الجمعية  عقد 
بانتظار  النصر،  نــادي  طالب  فيما  المنصرم،  الموسم 
اجتماع رابطة األندية المشكلة حديثا، والتي من المقرر 
والكأس  الدوري  إدارة مسابقتي  أن تكون مسؤولة عن 
مطلع  يكون  أن  مسبقا  تقرر  اجتماع  وهــو  والسوبر، 

سبتمبر المقبل.
وفيما لم يرفض اتحاد الكرة عقد الجمعية العمومية، 
انعقادها، وهو ما تسعى  فهو لم يعلن أيضا عن موعد 
هذه األندية لمخالفته، لضمان مساءلة المكتب التنفيذي 
أخلت  قد  تراها  األحداث  من  جملة  عن  ولجانه،  لالتحاد 

بحسن التنظيم لمسابقات الموسم األخير.

أهداف إقصائية
الدفع  في  رغبتها  األنــديــة،  هــذه  ــرار  إص من  ويظهر 
أمر  وهو  الكرة،  التحاد  التنفيذي  المكتب  تغيير  باتجاه 
ما  المجهول،  إلى  الجديد  الموسم  بمسابقات  يطيح  قد 
الذي  األول،  الكروي  المنتخب  مسيرة  على  حتما  سيؤثر 
مدافعا  المقبل،  سبتمبر  من  العاشر  في  مباراه  يخوض 
عن صدارته للمجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة 
بالكاميرون  المقررة  األفريقية  األمــم  كأس  لنهائيات 

.2019
الشهر  من  األول  األسبوع  يكون  أن  المقرر  ومــن 
ليبيا  في  الكروية  األزمة  تستمر  أن  إما  حاسما،  المقبل 
على المستوى اإلداري، أو ستحسم المعركة بين األندية 

شرائح  جميع  واستقرار  سمعة  أنقاض  على  واالتحاد، 
المجتمع الليبي.

أصل األزمة
من  بــدأت  الكرة  اتحاد  مع  األندية  بعض  أزمــة  جــذور 
مناهضا  موقفا  اتخذ  ــذي  ال طرابلس،  األهلي  ــة  أروق
أن  منذ  الجعفري،  جمال  برئاسة  الكرة  اتحاد  لسياسات 
فريق  »غريمه«  مع  »الزعيم«  مباراة  إعادة  االتحاد  قرر 
رغم  الدوري،  ببطولة  المتوج  الرباعي  الدور  في  االتحاد 

أن فريق »العميد« هو الذي انسحب من مباراتهما.
يهدد  أن  إلى  اآلمــر  وصل  حتى  ــداث،  األح وتطورت 

اتحاد الكرة الليبي بعقوبات ضد النادي األهلي طرابلس، 
أنيس  والمهاجم  نشنوش  محمد  الحارس  ونجميه، 
سلتو، لعدم تلبيته دعوة االنضمام إلى معسكر المنتخب 
بجنوب  الهامة  مواجهته  خوض  قبل  بالقاهرة،  الوطني 

أفريقيا.
رفقة  توجها  نفسه  التوقيت  في  الالعبين  أن  الطريف 
اعدادي  معسكر  في  لالنخراط  أيضا  القاهرة  إلى  األهلي 
البطولة  في  المغربي  البيضاوي  ــوداد  ال مواجهة  قبل 
ومدرب  الكرة  اتحاد  مع  األزمــة  من  عمق  ما  العربية، 

المنتخب، عادل عمروش.
آخرها  كان  بيانات  عدة  أصــدر  الليبي  الكرة  اتحاد 

من  طرابلس  لألهلي  الــحــرمــان  بعقوبات  التهديد 
وكذلك  واألفريقية،  والعربية  المحلية  المشاركات 
نشنوش وسلتو، وهو ما أكده مدرب المنتخب، عمروش.

اتهامات بالتخبط
على  الرسمية  صفحته  عبر  بيانا  أصدر  طرابلس  األهلي 
»فيسبوك« قال فيها »جرت العادة أن تتخذ المؤسسات 
والجهات الرسمية قراراتها بناء على المراسالت الرسمية، 
تلك  إليه  تستند  ما  والبراهين  بالدالئل  تقدم  وإن 

القرارات«.
لالتحاد  الرسمية  الصفحة  على  نشر  ما  »أن  وأضاف: 

الليبي لكرة القدم يؤكد حالة التخبط التي يعيشها اتحاد 
الكرة ولجنة المنتخبات ونستغرب كيف استنتج هؤالء أن 
بالمنتخب  االلتحاق  من  الرياضيين  منعت  األهلي  إدارة 
وهــددت  لوحت  عندما  استندت  مــاذا  وعلى  الوطني، 
بفرض عقوبات على الرياضيين قبل حدوث فعل التخلف 

عن االلتحاق بالمنتخب الوطني!؟«.
القوانين  يعرفان  ــه  وإدارت األهلي  »النادي  وأكمل: 
واالتحادات  األندية  بين  العالقة  تنظم  التي  الدولية 
األهلية، وبين الالعب ومنتخب بالده. وقد نصت اللوائح 
الرسمية كمهلة  المباريات  72 ساعة قبل موعد  الدولية 
لالعبين لاللتحاق بمنتخباتهم الوطنية، ونحن في النادي 
ونطالب  ونحترمها،  الدولية  القوانين  نتجاوز  لن  األهلي 
على  بناء  يعمل  وأن  أيضا،  يحترمها  بأن  الكرة  اتحاد 

ذلك«.
رسالة  تلقت  األهلي  النادي  »إدارة  البيان  واستطرد 
الكرة  اتحاد  فيها  يطالب  أغسطس   15 يــوم  رسمية 
وأنيس  نشنوش  محمد  الرياضيين  سفر  جوازات  إرسال 
ينتظر  حينها  كان  فريقنا  أن  يعلمان  ال  وكأنهما  السلتو 
تسلمنا  ثم  تونس.  إلى  البيضاء  الدار  من  العودة  رحلة 
مراسلة عبر البريد اإللكتروني يوم السبت 25 أغسطس 
قبل ساعات من سفر فريقنا األول إلى العاصمة المصرية 
الرياضيين  سفر  ــوازات  جـ أن  الــعــام  األمــيــن  وأبلغنا 
لنتفاجأ  مصر  إلــى  الفريق  وصــول  بعد  لهم  سترسل 
على  العقوبات  بتسليط  ويهدد  يتهم  بمنشور  بعدها 
التحاد  الرسمية  الصفحة  عبر  ومنشورآخر  الرياضيين 
أصبح  وكأنه  عمروش  للمدرب  تصريحات  ينقل  الكرة 
اختصاصاته  حدود  متجاوزا  الفاشل  االتحاد  لهذا  رئيسا 
المهلة  الكرة  اتحاد  واستباق  يريد،  كيف  الوطنية  ليوزع 
المحددة إنما يدل على نية اتحاد الكرة في إثارة البلبلة 
إدارة  في  المستمر  فشله  لتبرير  منه  ومحاولة  والفتن 

شؤون المنتخبات الوطنية«.
كل  بشدة  ونستهجن  نستغرب  »إننا  البيان:  وأوضح 
رسالة  السبت  أرسل  الكرة  اتحاد  وإن  خاصة  نشر،  ما 
الرياضيين  سفر  ــوازات  ج إرســال  فيها  يطالب  رسمية 
محمد نشنوش وأنيس سلتو محددا أمس األحد كمهلة 
التي  المهلة  الكرة  اتحاد  استباق  نستغرب  وهنا  نهائية، 
األهلي  النادي  مراسلة  على  الرد  عدم  ونستغرب  حددها 
فريقنا  اللتزام  نظرا  الالعبين  بإعفاء  فيها  طالب  التي 
كذلك  ونستغرب  المغربي،  الوداد  أمام  بمباراته  األول 
ورسالته  الرسمية  الصفحة  على  نشر  ما  بين  التضارب 
مباراة  بتأجيل  إيــاه  مطالبا  العربي  لالتحاد  الرسمية 
العبي  استبدل  الكرة  اتحاد  كان  فإذا  ــوداد.  وال األهلي 
تطلب  لم  األهلي  وإدارة  بالتأجيل  يطالب  لماذا  األهلي، 

منه ذلك؟«.
وجمهور  عامة  الليبي  للجمهور  »نؤكد  البيان  واختتم 
الزعيم على وجه الخصوص أنه ال صحة لما نشر عن أن 
ذكر  وأن  سفرهما،  جوازات  أرسال  المحترفين  الالعبين 
المنتخبات  لجنة  فشل  لتبرير  إال  هو  ما  المغالطات  هذه 
يرتقي  معسكر  تنظيم  عن  عجزها  كان  وآخرها  المتكرر، 
العبي  أن  نؤكد  كما  التسمية.  هذه  عليه  يطلق  ألن 
القوانين  حددته  الــذي  الوقت  في  سيلتحقان  األهلي 

الدولية« .

في
املرمى

املدينة ينضم 

ألزمة الكرة

قال هشام أبو الخيرات، مدرب منتخبنا الوطني لكرة 
السلة تحت 18 سنة، إن كرة السلة الليبية تنقصها 

اإلمكانيات لصناعة المدربين، وهو ما يؤثر على 
صناعة الالعبين الذين يستطيعون مقارعة المنتخبات.

المدرب إدريس ماتيا، يقول إنه قرر العودة للعمل ◆
في مجال ندريب كرة القدم بع انقطاع دام لثالث 

سنوات بهدف الراحة والتأهيل، وهو جاهز حاليًا 
لتدريب اي فريق ليبي.

◆

الموسم  النطالق  المعارضة  لألندية  انضمامها  المدينة  نادي  إدارة  أعلنت 
»األهلي  أندية  وضعتها  التي  الشروط  تحقيق  قبل  الجديد،  الليبي  الكروي 

طرابلس واألهلي بنغازي والنصر«.
يذكر أن األندية الثالثة خاطبت اتحاد الكرة رسميا، بمطالبها المحصورة 
مسيرة  ومناقشة  الكرة،  التحاد  العمومية  الجمعية  اجتماع  عقد  ضرورة  في 

الموسم المنصرم، وحتمية اجتماع وتفعيل رابطة األندية المشكلة حديثـا.
وفي الوقت الذي لم يرفض فيه اتحاد الكرة عقد الجمعية العمومية، فهو 
لمخالفته،  األندية  هذه  تسعى  وهوما  انعقادها،  موعد  عن  أيضا  يعلن  لم 
األحداث  من  جملة  عن  ولجانه،  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  مساءلة  لضمان 

تراها قد أخلت بحسن التنظيم للمسابقات الكروية.
ومن المقرر أن يكون األسبوع األول من الشهر المقبل حاسما في خالف 
الكروية  األزمة  استمرار  أو  التوافقية  الحلول  فإما  الكرة،  اتحاد  مع  األندية 
في ليبيا على مستوى التسيير، ما ينذر بتفاقم القضية وتأثيرها على مسيرة 
أمم  لنهائيات  الخامسة  المجموعة  بتصفيات  الوطني في مشاركته  المنتخب 

أفريقيا 2019 بالكاميرون.
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قالت صحيفة »ماركا« 
المدريدية، إن ماريانو دياز، 
العب ليون، الذي بات قريبا من 
العودة للفريق الملكي ويناسب 
الريال فنيا واقتصاديا، كما يلبي 
طلبات المدرب، جولين لوبيتيجي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال، اتخذ قرارا 
بعدم االنجرار خلف تضخم السوق، واغتنم 
الفرص التي حصل عليها، حيث وقع مع تيبو 
كورتوا، مقابل 30 مليون يورو، فيما سيضم 
ماريانو بـ22 مليونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماريانو، بمثابة 
»مهاجم قاتل«، حيث سجل 5 أهداف خالل 
300 دقيقة، لعبها مع الفريق الملكي 
في موسمه الوحيد بمدريد، تحت 
قيادة زيدان، قبل أن يثبت نفسه 
مجددا مع ليون، ليصبح مرشحا 
لتعويض كريستيانو رونالدو.

● فريق المدينة األول لكرة القدم

مالعب 14

22

● أبو الخيرات

● علي الميري

نعشق الكرة ولكن.. »ليبيا فوق الجميع«
كبار األندية يؤججون الصراع مع اتحاد الكرة والجماهير تصرخ:

القاهرة - الوسط

إعادة مباراة »الزعيم« و »العميد« كانت شرارة أزمة االندية مع الجعفري

اإلداري  بالتنظيم  الخاصة  القرارات  من  عددا  االتحاد  لنادي  التسييرية  اللجنة  أصدرت 
للنادي والتي جاءت كالتالي:

نائب  بمهام  عبدو  الرحمن  وعبد  السلة،  كرة  بمهام مدير  الزحاف  البهلول  تكليف 
مدير اللعبة بالنادي.

داخل  القدم  كرة  لعبة  مدير  بمهام  العابد  أبوستة  »العميد« طه  إدارة  كلفت  كما 
الصاالت، وأسامة رجب األغرش بمهام نائب مدير لعبة كرة القدم داخل الصاالت.

وكذلك تم تكليف أبو بكر سالم باني بمهام نائب مدير إداراة الدراسات والتعاقدات 
والعمليات الفنية للنادي، ومحمد عبد اهلل الفقيه بمهام مدير مركز الطب الرياضي.

يواصل الحكم الدولي الليبي ،عبدالواحد 
في  للمشاركة  استعداداته  حــرويــدة، 
النخبة  الخاصة بالحكام  التدريبية  الدورة 
تستضيفها  والــتــي  ــة،  ــارق األف للشباب 
أوغندا في سبتمبر القادم والتي ينظمها 
االتحاد األفريقي لكرة القدم، والذي اختار 
بهذه  للمشاركة  حرويده  الشاب  الدولي 
الدورة صحبة 15 حكم ساحة و15 حكمًا 

مساعدًا من أقطار أفريقية مختلفة.
عليها  يشرف  التي  ــدورة  ال وتشمل 
القارة،  في  التحكيم  خبراء  من  نخبة 
والنظرية،  العملية  االختبارات  من  عدًدا 

بدنية  وأخرى  اإلنجليزية  اللغة  واختبار 
وغيرها.

من  حــرويــدة  الــدولــي  اختيار  ــاء  وج
مشاركته  بعد  األفريقي،  االتحاد  قبل 
المميزة في الدورة األخيرة بالقاهرة، في 
الحكام  من  نخبة  ضمن  الماضي  مايو 
األفارقة، وكذلك تميزه في إدارة مباراة 
التي  والجزائري  التونسي  المنتخبين 
إياب  ضمن  الماضي،  أبريل  في  أقيمت 
تصفيات كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 
للنهائيات  المؤهلة  سنة  عشرين  سن 

المقرر إقامتها بالنيجر العام القادم.

االتحاد يعيد هيكلة إداراته

الليبي حرويدة ينضم لحكام »نخبة أفريقيا«

الصداقة  نــادى  إدارة  أعلنت 
حارس  مع  تعاقدها  تمديد 
بالنادي،  األول  الكرة  فريق 
لموسمين  اقطيط،  جمعة 

قادمين حتى 2020.
الصداقة  إدارة  وتحرص 
ــرار  ــق ــت ــداث االس ــ عــلــى إحـ
جددت  أن  بعد  فريقها،  في 
التونسي،  المدرب  تعاقدها مع 
لالستمرار  العرفاوي،  منصف 
فى اإلشراف على الجهاز الفني 
القدم،  لكرة  األول  للفريق 
لمدة موسمين قادمين، لذلك 
كل  عقود  تجديد  على  حرصت 
متميزا  أداء  قدموا  الذين  الفريق  العبي 
والفوز بكأس دوري الدرجة األولى والتأهل 
صالح  المدافع  أمثال،  الممتاز،  الدوري  إلى 
بوسيف  محمد  األيسر  والظهير  العمشة 

وحكيم بوشنة.
فأعلنت  الخمس،  ــادي  ن جانب  وعلى 
إدارته عن التعاقد بشكل رسمي مع الالعب 
استحقاقات  ضمن  ليكون  الميري،  علي 
للموسم  بالنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق 

الكروي الجديد 2018 / 2019 .
الدفاع  خط  في  الميري  على  ويلعب 

وسبق له أن خاض تجربة ناحجة مع فريق 
األخضر، لينتقل منه إلى الخمس ليدعم به 

خط الدفاع في الموسم الجديد.
احتل  الخمس  فريق  أن  بالذكر  الجدير 
من  الرابعة  المجموعة  في  الرابع  المركز 
الموسم  الليبي  الممتاز  الــدوري  بطولة 
المجموعة  وهي   ،2018/  2017 الماضي 
وتأهل  طرابلس،  األهلي  تصدرها  التي 
الرباعي  ــدوري  ال منافسات  غمار  لخوض 

للتتويج.
فنجحت  أجدابيا،  نجوم  نادي  إدارة  أما 
عبدالحميد،  أحمد  الالعب  عقد  تجديد  في 
ضمن  ليكون  احبيه«،  »بــودي  بـ  الشهير 
الجديد  الموسم  في  الفريق  استحقاقات 
2018 / 2019 والذي من المنتظر أن يبدأ 

منتصف الشهر المقبل
والروح  البدنية  بالقوة  "بودي"  ويشتهر 
من  أكثر  في  واللعب  العالية  الرياضية 
مركز، وهو ما دفع جماهير السفينة الزرقاء 
ألن تجعل من الالعب نجمها المفضل في 

الملعب.
أجدابيا، قد تعاقد  يذكر أن نادي نجوم 
الكردي،  مجدي  الــجــزائــري،  الــمــدرب  مع 
لتولي مهام تدريب الفريق األول، في اطار 

استعداد الفريق للموسم الجديد.

الخمس يحصن دفاعاته ونجوم اجدابيا يحتفظ بـ »اإلبن المدلل«
الصداقة يسعى لالستقرار في الدوري الممتاز

مليون يورو
للمهاجم »القاتل«
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●  ماريانو دياز



الواجهة  إلى  القدم  لكرة  األول  الليبي  المنتخب  يعود 
الدولية من جديد بعد غياب، لمواجهة مستضيفه منتخب 
جنوب أفريقيا فى الثامن من شهر سبتمبر المقبل، ضمن 
منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من تصفيات 
أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس األمم »الكاميرون 2019«.

أفريقيا،  وجنوب  المتوسط«  »فرسان  بمباراة  ويحيط 
ستمنح  التي  فهي  للمنتخبين،  بالنسبة  بالغة  أهمية 
النهائيات  إلى  للتأهل  مبدئية  تأشيرة  الوطني  للمنتخب 
في  الفوز  تحقيقه  حالة  ففي  تاريخه،  في  الرابعة  للمرة 
اللقاء، سيحافظ على صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط، 
»األوالد«  منتخب  مع  سيتقاسمها  التعادل،  حالة  وفي 
ويحافظ على حظوظه قوية للتأهل، حيث سيرتفع رصيده 

إلى 4 نقاط.
مختلفة  بصورة  الدولي  نشاطه  إلى  منتخبنا  ويعود 
مدربين  مع  عاشها  التي  الماضية  المرحلة  عن  ومغايرة 
بقيادة  الكان  تصفيات  مشوار  استهل  حيث  محليين، 
المدرب الوطني جالل الدامجة، في شهر يونيو من العام 
السيشل  على  ساحق  فوز  تحقيق  من  وتمكن  الماضي، 
بخماسية، ثم تغيرت األحوال الفنية، باستالم المدرب عمر 
المريمي قيادة الفريق في نهائيات كأس أفريقيا لالعبين 
الرابعة  المرتبة  فى  وحل  بالمغرب،  »الشان«  المحليين 
عقب خسارته في المباراة الترتيبية أمام منتخب السودان 

بركالت الترجيح. 
وشهدت مواجهة ليبيا والسودان التي جرت في الثالث 
من شهر فبراير الماضي، آخر ظهور رسمي لمنتخبنا حيث 
خلد الفريق لراحة سلبية طويلة، لتكون العودة المتأخرة 
بجهاز فني جديد هو الثالث في مسيرة منتخبنا هذا العام 
الجزائري  المدرب  وهو  عمروش،  عادل  الجزائري  بقيادة 
الفريق حيث  قيادة  يتولى  الذي  منتخبنا  تاريخ  الثاني في 
اعتمد في اختياراته على عدد من الالعبين الشبان الذين 
لهم  توجه  بعضهم  الماضي  الموسم  مسابقة  في  برزوا 
الدعوة ألول مرة مع تدعيم الفريق بعدد سبعة محترفين 
ألن  عمروش  ويسعي  مختلفة  بمالعب  ينشطون  ممن 
تحد  أول  فى  الثقة  كسب  أجل  من  قوية  بدايته  تكون 
واختبار له على الواجهة الدولية فبعد المعسكر الذي أقامة 
الفريق بتونس والذي استغرق قرابة األسبوعين دون أن 

يخوض خالله أي مباراة ودية.
تحضير أخير

دخل المنتخب في المرحلة الثانية واألخيرة من التحضيرات 
حيث باشر تدريباته بمعسكر القاهرة الذي سيستمر حتى 
يوم األحد المقبل، ليتحول بعدها إلى جنوب أفريقيا ليتمم 

لمساته الفنية األخيرة قبل موعد المباراة المرتقبة.
لالنفراد بصدارة  المنتخبان  يتطلع خاللها  مباراة  وهى 
فرق المجموعة األفريقية الخامسة فالمنتخب الليبي استهل 
مشواره فى التصفيات بانتصار سهل وكبير على السيشل 

أنيس  إحرازها خمسة العبين، هم:  تناوب على  بخماسية 
سلتو وأحمد بن علي وحمدو الهوني ومحمد زعبية 

الجنوب  المنتخب  تمكن  فيما  الالفي،  ومؤيد 
أفريقي من العودة بفوز هام وثمين على حساب 
لصفر،  بهدفين  النيجيري،  المنتخب  مستضيفه 

بمالعب  المحترف  رانتي  توكيلو  من  كل  ثنائية  بفضل 
تركيا، وبيرسي تاو نجم صن داونز الجنوب أفريقي.

والمنتخب الفائز بنتيجة هذه المباراة الحاسمة سينفرد 
بصدارة المجموعة ومن ثم مواصلة الطريق نحو التأهل 
للنهائيات األممية التي غاب عنها المنتخب الليبي منذ آخر 

ظهور له عام 2012.
وفي الوقت الذي يبحث فيه المنتخب الليبي عن الظهور 
األفريقية، يبحث  الرابع على مالعب نهائيات كأس األمم 
له  الثاني  اللقب  تحقيقه  عن  أفريقي  الجنوب  المنتخب 
النسخة  عن  غيابه  رغم   »1996 عام  ملعبه  على  توج   «

اآلخيرة.
كروية  مواجهة  أول  أفريقيا  وجنوب  ليبيا  مباراة  وتعد 
تصفيات  منافسات  صعيد  على  المنتخبين  تجمع  رسمية 
المنتخبين من  مواجهات  وتاريخ  يخلو سجل  حيث  الكان 

أي مواجهة كروية على كافة الواجهات 
المحترفون سالح عمروش

اإلربــاك  وحالة  التحضيرات  برنامج  تأخر  أمــام 

واالختيارات  التدريبات  برنامج  سادت  التى  واالرتباك 
ثنائي  التحاق  وأزمة  االنتقاذات  من  العديد  القت  التى 
وأنيس  نشنوش  محمد  المرمى  ــارس  ح ط  األهلى 
التى  قائمته  الجزائري عمروش فى  المدرب  اعتمد  سلتو 
ممن  محترفين  العبين  سبعة  عدد  على  العبا   26 تضم 
جاهزيتهم  على  لالعتماد  مختلفة  بمالعب  ينشطون 
جنوب  أمــام  الصعبة  المواجهة  فى  والبدنية  الفنية 
الذين  السبعة  والالعبين  المرحلة  هذه  وتجاوز  أفريقيا 
بالمنتخب  التحاقهم  ينتظر  والذين  الدعوة  لهم  وجه 
مدافع  مسعود  سند  هم  أفريقيا  بجنوب  ــام  أي قبل 
المصراتي  والمعتصم  المغربي  البيضاوي  الــرجــاء 
علي  بن  وأحمد  بالبرتغال  المحترفين  المصري  وحمدو 
الشباب  نجم  الالفي  ومؤيد  اإليطالي  كروتونى  نجم 
البحريني  المحرق  نجم  صــولــة  ومحمد  الــســعــودي 
فيما  األمريكي  سيتي  نيويورك  نجم  تاجوري  وأسماعيل 
األبرز محمد  النجم  المحترفين من  الالعبين  قائمة  خلت 

المنير نجم أورالندو سيتي األميركي.
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الحدث
زين العابدين

بركان

موسم املنتخبات وزخم 
املشاركات وتخبط املسابقات ..!

موسما  الجديد  الكروى  الموسم  سيكون 
المواعيد  من  بالعديد  مزدحما  أستثنائيا 
حضورا  سيشهد  حيث  الهامة،  الكروية 
الدولية،  الليبية  للمنتخبات  كبيرا  وتواجدا 
جماعى  حضور  وحدتها  ويؤانس  يرافقها 
تمثيل  بشرف  ستحظى  محلية  فرق  ألربعة 
األبطال  واجهتى دوري  الليبية، على  الكرة 
والحضور  الــزخــم  ــذا  ه والكونفدرالية 
للمرة  يتجدد  الذى  الجماعي  و  الرباعي، 
المحلية،  فرقنا  مشاركات  تاريخ  فى  الثالثة 
ونتزود  جيدا  العدة  له  نعد  أن  نتمنى 
الجدية  واالســتــعــدادات  ــزواد  والـ بــالــزاد 
حتى  الــصــفــوف،  كــل  لــه  ونــعــزز  ونحشد 
والمشاركات  المنتخبات  موسم  يكون 
ممثلونا  خالله  وينجح  طويل،  األفريقية 
بمالعبه  بعيدا  الــذهــاب  فــى  وســفــراؤنــا 
الفنى  المستوى  تعوض  لكى  ورحلته 
المسابقة  عليه  كانت  ــذي  ال المتواضع 
رتم  خاللها  كان  الذي  الماضى  الموسم 
المستوى،  دون  والمنافسة  التنافس 
ــا فى  ــون ــب ــاتــت فــرقــنــا والع وبــالــتــالــى ب
المنافسة  من  أقــوى  وجرعة  لرتم  حاجة 
المحلية  فرقنا  ماستجده  وهذا  والتنافس.. 
المرتقبة  األفريقية  المشاركة  هذه  عبر 
ونوعية  أكبر  استعداد  إلــى  تحتاج  التى 
المحليين  الالعبين  من  عالية  جــودة  ذا 
المشاركة  هذه  تكون  حتى  والمحترفين، 
عن  ومغايرة  مختلفة  الجماعية  والعودة 
من  المزيد  العبينا  وتكسب  سابقاتها.. 
ستنعكس  التى  الدولية  والتجربة  الخبرة 
المواعيد،  قادم  فى  منتخباتنا  على  إيجابيا 
المحكات  هــذه  لمثل  أحوجهم  ما  فهم 
من  النوعية  هــذه  على  والتعود  القوية 
مسابقاتنا  تخبط  ظل  ففى  المنافسات 
يكون  قــد  مستواها،  وتــدنــى  المحلية 
للكرة  مفيدا  الحجم  بهذا  التواجد  هــذا 
فقط  المرحلة..  هذه  فى  والعبيها  الليبية 
واالستعداد  واإلعــداد  التحضير  المطلوب 
بالحظوظ  ــمــان  واإلي الصفوف  وتعزيز 
ومرحلة  خــطــوة  ألبــعــد  المنافسة،  فــى 
المشاركات  موسم  يكون  حتى  ممكنة، 
أجل  من  المراد  ويحقق  ناجحا  والمنتخبات 
تخبط  ظل  فى  الطموحات  كل  تحقيق 

... المسابقات  وتعثر 

»فرسان املتوسط« يواجهون »األوالد« في ظروف غامضة
المنتخب الليبي يواجه جنوب أفريقيا ألول مرة وعينه على االحتفاظ بصدارة تصفيات األمم

بنغازي–زين العابدين بركان

المباراة تمثل اول اختبار وتحدى 
حقيقى للمدرب الجزائرى عمروش - 

منتخبنا تحضيرات مرتبكة ومتأخرة بال 
وديات فى مواجهة منتخب االوالد

تنطلق فى الرابعة من مساء غد الجمعة، 
منافسات بطولة المنطقة الشرقية للميدان 
والمضمار بمشاركة مختلف الفئات ، وذلك 

بمضمار المدينة الرياضية ببنغازي.
وينظم البطولة االتحاد الفرعي أللعاب القوى 
بالمنطقة الشرقية، وبمشاركة الفئات التالية :

-1 100 متر لفئة الناشئين واألواسط والكبار .

-2 200 متر لفئة الناشئين واألواسط والكبار .

-3 400 متر لفئة الناشئين واألواسط والكبار .
4–800 متر لفئة الناشئين واألواسط والكبار .

5–1500 متر لفئة الناشئين واألواسط والكبار .
6–3000 متر لفئة األواسط .

7–5000 متر لفئة الكبار .
8–80 متر + 150متر + 600 متر للبراعم .

9–الوثب الطويل لفئة الناشئين واألواسط 
والكبار .

10–الوثب العالي لفئة األواسط والكبار فقط .
-11 دفع الجلة لفئة الناشئين واألواسط والكبار .

-12 رمي القرص لفئة الناشئين واألواسط 
والكبار .

12 فئة تتنافس على مضمار وميدان »مدينة بنغازي«

70 فارسا يشعلون سباق األلف متر في صرمان
اشتعلت منافسات سباق صرمان للخيول، الذى يقام تحت 

إشراف الهيئة الليبية لسباق الخيل واللجنة التسييرية لمدرسة 
الفروسية في نادي صرمان للفروسية، ويشارك فى هذا 

السباق ما يزيد على 70 جوادا من الخيول العربية األصيلة تم 
تقسيمهم إلى 11 شوطا لفئات مختلفة، فيما تبدأ المسافات 

الواجب قطعها من 1000 متر حتى 2000 متر.
ويستمر سباق صرمان للخيول لألسبوع الرابع على التوالي، 

وتم تقسيم الخيول المشاركة إلى فئتين فئة الخيول العربية 
األصيلة وفئة الخيول اإلنجليزية، إذ يتم تكريم الفائزين 

الثالثة األوائل في ختام كل شوط.

حقق السباح حماد الفالح، العب نادي الهالل، القالدة الذهبية لبطولة ليبيا 
للسباحة بالمياه المفتوحة لفئة الكبار والتي أقيمت أمس بمدينة زلطين 

لعام 2018 .
وانطلقت أول أمس فعاليات بطولة ليبيا للسباحة في المياه المفتوحة، 

بمشاركة 72 سباحا من 6 اتحادات فرعية.
يذكر أن االتحاد الليبي للسباحة، حدد مسافات المسابقات على النحو اآلتي: 
فئة البراعم 12عاما لمسافة 1000 متر، وفئة األشبال 14عاما لمسافة 2000 

متر، وفئة األواسط 17 لمسافة 3000 متر، وفئة الكبار 5000 متر.

فالح الهالل سباح من ذهب

من  رواتب سنوية  بين  ما  طائلة  أمواال  األميركية  السلة  كرة  العبو  يجني 
كرة  نجوم  أهم  على  يتفوقون  جعلتهم   ، إعالنية  وعقود   ،NBAالـــ أندية 

القدم.
نجوم دوري كرة السلة األميركي للمحترفين يرتبطون بعقود خيالية مع 
أنديتهم، حيث أن الموسم الجديد 2018–2019 سيشهد حصول عدد من 
النجوم على رواتب سنوية خيالية تجعلهم يحصلون على ثروات وإمتيازات ال 

يحصل عليها أهم نجوم كرة القدم ذائعي الصيت والشهرة.
حامل  واريــورز  ستيت  غولدن  فريق  نجم  كوري  ستيفن  الالعب  ويتربع 
لقب الدوري األميركي، على عرش أعلى الالعبين أجرا في دوري العمالقة في 

الموسم الجديد براتب سنوي بلغ 34 مليون دوالر.
ويأتي الملك ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز الجديد المنتقل 
إليه من صفوف كليفالند كافالييرز في صفقة القرن في المرتبة الثانية خلف 

ستيفن كوري براتب سنوي بلغ 33 مليون دوالر.
المركز الثالث في قائمة أعلى الالعبين أجرا كان من نصيب بول ميلساب 

مليون   31.3 بقيمة  راتب سنوي  على  يحصل  حيث  ناغتس،  دانفر  العب 
دوالر.

بليك جريفين العب فريق ديترويت بيستونز يحصل على راتب سنوي 
جوردون  جاء  ثم  الرابعة،  المرتبة  في  جعله  دوالر  مليون   29.7 بلغ 
هايوارد العب بوسطن سيلتيكس في المرتبة الخامسة بقيمة 29.7 

مليون دوالر راتبا سنويا.
وأخيرا، يحصل الالعب كايل لوري نجم فريق تورنتو رابتورز في 

الموسم الجديد على راتب سنوي بقيمة 28.7 مليون دوالر.

رواتب 6 العبين كرة 
سلة تتفوق على أهم 

نجوم كرة القدم

كوري والملك جيمس في المقدمة

قرر االتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة جمال الجعفري، تأجيل قيد العبي 
بها  تقدم  التي  الشكوى  دراسة  من  اإلنتهاء  حتى  األشهر،  أبي  فريق، 

النادي بحق إدارة الجعفرى.
يذكر أن االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« بعث برسالة مؤخرا لالتحاد 
الليبي يطالبه فيها بوقف انتقاالت نادي أبي األشهر، حتى يتم الفصل في 

القضية التي قدمها ضد مجلس الجعفري، خالل الفترة األخيرة.
اتحاد  اشتكت  الممتاز«  الدوري  أندية  »أحد  األشهر،  أبي  إدارة  وكانت 
الدوري  التي حدثت في  التجاوزات  الليبي عند »فيفا« رصدت فيها  الكرة 

وتتضمن تسجيالت صوتية طالت   ،2018/  2017 للموسم  الليبي  الممتاز 
التي  الشخصيات  الليبي من قبل بعض  القدم  اتحاد كرة  بعض مسؤولي 
لها عالقة ببعض األندية، والتي استفادت من بعض األخطاء اإلدارية من 

اتحاد الكرة فيما بعد.
تجاوزات  بأن هناك  الفيفا  لجنة  إثبات  حال  أنه في  المصادر  وأوضحت 
البطولة،  نتائج  على  وأثــرت  الماضي،  الموسم  في  حدثت  وتهديدات 
بطولة  على  المتنافسة  األندية  بين  الفرص  تكافؤ  مبدأ  على  وكذلك 
الدوري الليبي الممتاز، فإن ذلك سيتسبب في فرض عقوبات على االتحاد.

تأجيل قيد العبي أبي األشهر في اتحاد الكرة

»خميس« في المدينة.. 
و»عطية« يعتذر 
للمصراتي

الالعب  بين  أخيرا  التي نشبت  األزمة  شهدت 
مصر  منتخب  ونجم  مهاجم  صــالح  محمد 
كبيرا  تفاقما  المصري  القدم  كرة  اتحاد  مع 

وصلت إلى حد التهديدات.
ليفربول  ــادي  نـ ونــجــم  مــهــاجــم  ــان  وكـ
عبر  مباشر  فيديو  في  خــرج  قد  اإلنجليزي 
التواصل  ــع  مــواق على  الــرســمــي  حسابه 
المشكلة  عن  للحديث  »فيسبوك«  االجتماعي 
للجماهير  الــمــأ  عــلــى  ــور  ــ األم وتــوضــيــح 

المصرية.
كبيرة  غضب  موجة  أثــارت  الكلمات  تلك 
القدم،  لكرة  المصري  االتحاد  مسؤولي  لدى 
إدارة  مجلس  عضو  لطيف  خالد  جعل  مما 
التهديدات  بعض  بإرسال  يقوم  الكرة  اتحاد 

لمحمد صالح بشأن والدته.
تغريدة  في  كلمات  لطيف  خالد  وكتب 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  بحسابه 
صالح  محمد  تذكير  »أريد  فيها  قال  )تويتر( 
في  أنــت  فــي مصر.  ــزال  ت ال  والــدتــك  ــأن  ب
من  تــشــاء.  مــا  تفعل  أن  ويمكنك  الــخــارج 

يفهم«. يفهم، 
عــضــو مجلس  الــغــنــي  عــبــد  مــجــدي  أمـــا 
على  باأللفاظ  بالتعدي  فقام  أيضا  اإلدارة 
صورة  نشر  حيث  عاما  الـــ26  صاحب  النجم 
وكتب  الالعبين  بعض  مع  أيضا  حسابه  في 
مع  لي  صورة  »هذه  فيها  قال  عليها  كلمات 
هنا  ويقصد  أبيض«  وخنزير  العبين  أربعة 

أن محمد صالح هو الخنزير األبيض.

عضو باالتحاد المصري يهدد صالح بأمه وآخر يصفه بالخنزير
على خلفية أزمة الفيديو:

●  ستيفن كوري

●  محمد صالح

● من مباراة المنتخب الليبي ونظيره البتسواني
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يجري في محيطها؟

ينتهي الصراع المسّلح للسيطرة عليها؟

يتقاتل مع من؟

تقف األطراف الدولية المؤثرة من هذا الصراع؟

ال تتعامل هذه األطراف ببرود مع ما يتهدد ها؟

طرابلسيمكن وضع حدّ لكل ذلك؟

مـــــاذا

متـــــى

مــــــن

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

أقوالهم

إن الفرنسيين مستمرون في 
التدخل في ليبيا بسبب المصالح 

االقتصادية الوطنية واألنانية 
البسيطة

وزير الداخلية اإليطالي
ماتيو سالفيني

 كل شيء

ال أمن ملعتٍد

الحالية  ترامب  إدارة  تطرف  عن  النظر  بغض 
تأييد  أن  أعتقد  فإنني  إســرائــيــل،  محاباة  فــي 

الغرب غير املشروط إلسرائيل قيد التراجع

مثَّل »بناء« دولة إسرائل على أرض فلسطين، ومازال يمثل، عامال سلبيا ]كارثيا[ على المنطقة 
العربية، من حيث تشريد جزء كبير من الشعب الفلسطيني واقتالعه من أرضه والتالعب بمصيره 
وحياته اليومية، كما إسرائيل تمكنت، إلى حد كبير، من توجيه مسارات الشعوب والدول العربية، 
االنقالبات  الحاسم في حدوث  الدور  والقريبة منها. ولعب وجودها  المحيطة بفلسطين  خاصة 
العسكرية في الدول العربية وقيام أنظمة االستبداد العسكري. لقد اكتسبت األنظمة العسكرية، 
تقريبا إلى ما قبل حرب أكتوبر 1973، مبرر حدوثها وقيامها وغطاءها الشعبي الذي زكاها وأضفى 

عليها الشرعية من الشعار األساسي الذي صدعت به وهو شعار تحرير فلسطين.
وحاولت  هذه  نيتها  في  وجادة  صادقة  كانت  األنظمة  هذه  أن  أعتقد  فأنا  األمر،  كان  وأيا 
تنفيذها وفق الظروف التي اكتنفتها وأفقها الفكري والسياسي. ومن المعروف أن إسرائيل مثلت 
قلعة متقدمة للغرب، بالذات أمريكا، في المنطقة لتؤدي وظيفتين. األولى في مواجهة االتحاد 
السوفياتي، وهي كانت تؤدي هذه الوظيفة إلى جانب إيران الشاه وتركيا العضو في حلف الناتو. 
والوظيفة الثانية ضبط مسار الدول العربية، وبالذات المحيطة بفلسطين، ولعب دور الشرطي في 

المنطة.
لكنني أعتقد أن أهميتها في لعب هاتين الوظيفتين قد تراجعت كثيرا. فبالنسبة للوظيفة األولى 
زال االتحاد السوفياتي وال يبدو أن روسيا وريثته تشكل خطرا كبيرا على الغرب، وبالذات أمريكا، 
إضافة إلى أن إسرائيل نفسها أصبحت تضع استراتيجيتها )*( إزاء االحتقان والتوتر المتصاعد بين 
أمريكا وروسيا على خط الحياد بحيث ال تخسر أيا منهما، على خالف موقفها السابق حيث تميل إلى 
أمريكا. أما الوظيفة الثانية فقد كشف عجزَ إسرائيل عن القيام بها، على األقل في بعض الحاالت، 
احتالُل العراق للكويت سنة 1990، حيث اضطرت قوى الغرب الفاعلة، إلى التدخل المباشر لتحرير 

الكويت.
وبغض النظر عن تطرف إدارة ترامب الحالية في محاباة إسرائيل، فإنني أعتقد أن تأييد الغرب 
غير المشروط إلسرائيل قيد التراجع. صحيح أن إسرائيل استثمرت، بشكل أو آخر، احتالل أمريكا 
للعراق سنة 2003وما ترتب عنه من وضع مترد مازال جاريا، واستثمرت انفصال جنوب السودان، 
وتستثمر اآلن )**( وبجهد مكثف التحوالت التي شهدها اإلقليم ويشهدها منذ 2011 في خفض 
التهديدات المباشرة ألمنها، الذي ربما جرأها على إعالن يهودية الدولة، إال أنني أرى أنها ستظل 
بعيدة عن تحقيق أمنها بالشكل المرجو، ألن متاعبها باطنة فيها من خالل الوجود الفلسطيني 
في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948 وما يترتب عنه من تناٍم سكاني، ومقاومة الشعب 
واالحتجاجات  اآلن،  وحتى  الستينيات  أواسط  من  األقل  على  المستمرة  المسلحة  الفلسطيني 

واالنتفاضات الشعبية المتكررة.
أريد أن أورد هنا حكاية على الهامش: بداية الثمانينيات، حين كنا في السجن، وفي حديث 
مع الراحل عبد العزيز الغرابلي قلت له: لديَّ قناعة بأننا سندخل القرن الواحد والعشرين بدون 
: أتفق معك بشأن جنوب أفريقيا، لكن  النظام العنصري في جنوب أفريقيا وبدون إسرائيل. فرد عليَّ

بخصوص إسرائيل ال يبدو لي ذلك.
ورغم أن التاريخ أكد توقع عبد العزيز، إال أنني مازلت أتوقع زوال إسرئيل ككيان عنصري فاشي 

ديني.

* مواكبة التغيرات: المنظور اإلسرائيلي للتهديدات األمنية في المنطقة، اتجاهات األحداث، ع 
2018 26-

** محمد عبد اهلل يونس،سياسات التوسع: دور إسرائيلي متصاعد في التفاعالت اإلقليمية. 
اتجاهات األحداث، ع -26 2018

 إن بريطانيا ترى  أن أي محاوالت
لتصعيد العنف في طرابلس »غير 

مقبولة«

السفارة البريطانية
في طرابلس

»المافيا« شوشت على اتفاقية 
سالم اقترحتها على أطراف األزمة 

في ليبيا

المبعوث األممي األسبق إلى ليبيا
برناردينو ليون

المقبل  الشهر  الجنوبية  الكورية  الشرطة  تقيم 
الخدمة  أثناء  قضى  بوليسي  كلب  تكريم  مراسم 

نادرة في هذا  أفعى، خالل مراسم  جراء لدغة 
موائد  على  سنويًا  كلب  مليون  ينتهي  حيث  البلد 

سكانه.
)7 سنوات( وهو من نوع كلب  وكان الري 

جبل  في  بحث  عمليات  في  يشارك  األلماني،  الراعي 
في  لل  تعرض  عندما  الشمالي،  تشونغتشيونغ 

وفًقا  الماضي،  يوليو  في  الخلفيتين،  قائمتيه  إحدى 
برس«. »فرانس  لوكالة 

إلى أن  وأشارت وكالة شرطة دايغو في بيان 
يقضي  بوليسي،  لكلب  األولى  الحالة  هي  هذه 

الجنوبية، وساهم الري  أداء مهامه في كوريا  خالل 
شارك  كما  قضية   39 في  الجنائية  التحقيقات  في 

بدء  170 مفقودًا منذ  أكثر من  البحث عن  في 
عثر  الماضي،  العام  2012. وخالل  في  مسيرته 

سنتيمترًا   70 تحت  مدفونة  امرأة  على  الري  الكلب 
فرضية  عزز  مما  للتنزه  مسار  قرب  التراب  في 

قتل. جريمة  ضحية  سقوطها 
دفن  مراسم  الماضي  الشهر  نظمت  وبعدما 
لوحة  على  بالحصول  الشرطة  أوصت  للحيوان، 

الجدار  على  ستعلق  لالري«  »تكريمًا  البرونز  من 
الشهر  تقام  مراسم  خالل  اإلقليمي  مقرها  في 
لالري  الممنوح  التكريم  هذا  ويتباين  المقبل. 
إذ  الجنوبية،  كوريا  في  كثيرة  مع مصير كالب 

األطعمة  من  جزًءا  الحيوانات  هذه  لحوم  تشكل 
البالد. في  الرائجة 

تكريم كلب بوليسي 
مات بلدغة أفعى

طبرق ترسم البسمة 
على وجوه األطفال

ابتسامة الطفل هي الدرة التي تزين جبين هذا العالم، ومن هذا المنطلق نظم »تكتل 
المهرجان بتحت اسم  البطنان«، مهرجانًا ترفيهيًّا لألم والطفل. ويأتي هذا  ميثاق نساء 

التكل. الجالي«، إحدى مؤسسات  »وداعًا علياء 
الترفيه عن  ُأقيم بهدف  غالية بوسيف إحدى منظمات المهرجان، قالت إن الحدث 

اليومية. الحروب والمشاكل االقتصادية والمشاكل  أجواء  األمهات واألطفال إلخراجهم من 
وأضافت : »اخترنا اسم الراحلة علياء الجالي ألنها كانت من مؤسسات ميثاق نساء طبرق 

االجتماعية«. المناسبات  التكلف في  لعدم  الذي يدعو 
التي أحيت المهرجان، حيث  وأوضحت أن منظمة »أوتار الصبا« المعنية باألطفال هي 

الفنية ورقصات األطفال واألغاني والعروض المسرحية باإلضافة  العروض  قدمت عددًا من 
التراثي. للجانب 

المناسبات  المبالغة في  الحاضرات وطالبوهن بعدم  التكتل نداءات جديدة لألمهات  وجه 
الراحلة علياء  الوفاء ألسرة  االجتماعية ومحاربة المغاالة في االحتفاالت كليًّا، وقدموا درع 

الناشطات. الجالي إحدى نساء طبرق 

هند صبري 
تهاجم 

»ملجرد«

 »أرصفة التبول« تغرق باريس
أماكن  وهي  التبول«  »أرصفة  تجربة  باريس  بلدية  تواصل  الفرنسية،  العاصمة  قلب  في 

السكان  بعض  استياء  تثير  لكنها  كريهة  روائح  أي  تصدر  ال  للبيئة  صديقة  مكشوفة 
معظمهم. وضحك 

األسهل  »من  اإلعالنات:  مجال  في  يعمل  نيويورك  من  آت  سائح  وهو  جوناثان،  ويقول 
ذلك«. من  باإلحراج  يشعرون  قد  أناس  ثمة   )...( المراحيض  إلى  التوجه 

ضحكات  مثيرًا  جدًا«،  مريح  هذا  ذلك؟  يستعمل  من  أول  أنا  »هل  آخر:  رجل  ويقول 
»أرصفة  فرنسا  غرب  شمال  في  صغيرة  شركة  وابتكرت  بجانبه.  الواقفين  أقربائه 

للبيئة«. »صديقة  أنها  عليها  القائمون  يؤكد  التي  هذه،  التبول« 

عمر أبوالقاسم الككلي

هاجمت الفنانة التونسية هند 
صبري، المغني المغربي سعد 
لمجرد، إثر اتهامه من القضاء 

الفرنسي باالغتصاب.
وكتبت صبري على حسابها 

في »تويتر«، الثالثاء، »كنت 
من الناس الذين استبعدوا 

اتهامه األول، لكن التكرار قتل 
الشك، هذا الشاب استهتر 

بنفسه وبجمهوره وال يستحق 
أن يكون نجمًا أو قدوة ألحد«.

ووجه القضاء الفرنسي إلى 
المغني المغربي سعد لمجرد، 
الثالثاء، تهمة االغتصاب وأمر 

بوضعه تحت المراقبة 
القضائية بانتظار محاكمته، 
بناء على شكوى تقدمت بها 
ضده شابة تقول إنه اعتدى 

عليها في مدينة سان تروبيه 
الساحلية الجنوبية.
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