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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 الفرسان يتألقون في مهرجان السالم 
بأقار عتبة

ص16

السوبر نوفا

فضاء

قال األمين العام لمنظمة البلدان 
المصدرة للبترول )أوبك( محمد باركيندو، 

إن النزاعات التجارية العالمية ستؤثر 
سلبًا على الطلب على الطاقة في نهاية 
المطاف، لكنه يأمل بأن تنقشع »سحابة 

الضبابية« قريبا.
ومع ذلك توقع باركيندو أن يصل 
»استهالك النفط العالمي إلى 100 
مليون برميل يوميًا في وقت الحق 

هذا العام، وهو وقت أقرب كثيرًا مما 
كان متوقعًا من قبل«، حسب وكالة 

»رويترز«.

النجوم المشرفة على األفول، المعروفة 
باسم السوبر نوفا، تصدر وميضًا قبل 
انفجارها، وهذا الوميض، الذي يسبق 

نهاية النجوم ،عائد إلى االصطدام بين 
غاز السوبرنوفا المتبعثر ومادة غير 

معروفة تحيط بالنجمة، على ما أوضح 
فرانسيبسكو فورستر، المسؤول عن 
برنامج أبحاث تجريه جامعة تشيلي 

ومعهد األلفية للفيزياء الفلكية، وفق 
»فرانس برس«. فورستر قال: » هذا 

يسمح لنا بفهم أفضل لنهاية مجموعة 
من النجوم الكثيفة جدًا، التي تحرق 

في داخلها عناصر مثل الهيليوم 
والهيدروجين«.

مليون29

 مدى الحياة

قطعة سالح ما بين أسلحة خفيفة 
ومتوسطة وثقيلة.

نقلة تاريخية سجلتها عالقات 
بكين مع قارة أفريقيا منذ 

وصول الرئيس الصينى الحالي 
»شي جين بينج« إلى 

قمة الهرم الصيني في 
العام 2013، لكن هذا 
يؤشر إلى أن انتخابه 

رئيسًا مدى الحياة 
في مارس الماضي 

هو بمثابة عقد 
دائم لتمديد النفوذ 

الصيني بالقارة. 
فالحضور الطاغي 

للقادة والرؤساء 
والشركات ورجال 

المال واألعمال في »قمة 
الصين أفريقيا« يكشف أن 

القطار الصيني رفع معدل 
سرعته ألقصى درجة، ولن 

يلتفت إلى حمالت التشكيك 
الغربية فيما يوصف بـ»الغزو 

األصفر«، والذي سيكون 
اكتساحًا اقتصاديًا مدى الحياة 

مع الرئيس األبدي.

راديو الوسط

سالمة ينتقد أداء النواب.. و»اتفاق الزاوية« ال زال صامدًا

والقائد العام للجيش، خليفة حفتر(.
التي  سالمة  لهجة  حدة  المراقبون  والحــظ 
تضمنت  إذ  المرة،  هــذه  إحاطته  بها  اتسمت 
حملها  مــحــددة،  أطــراف  إلــى  واضحة  إشـــارات 
مقدمتها  وفي  السياسية  العملية  بطء  مسؤولية 
مجلس النواب، حيث انتقد أداء أعضائه بصراحة، 
النواب  مجلس  أعضاء  من  الكثيرين  قائال:»إن 
الواجب،  النحو  على  بعملهم  القيام  في  يخفقون 
لتحقيق  السياسية  العملية  تخريب  إلى  ويسعون 
مبينا  ــراءات«.  ــ اإلج ستار  خلف  شخصية  مــآرب 
التخلي  في  النية  لديهم  ليست  »ببساطة  أنهم 
شخصية،  طموحات  أجل  ومن  مناصبهم،  عن 
مشيرا  باهظة«،  أثمانا  ليبيا  مواطني  جميع  دفع 

قدم مبعوث األمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم 
تطورات  حول  إحاطته  األربعاء،  مساء  ليبيا  في 
مجلس  إلى  ليبيا  في  واألمنية  السياسية  األوضاع 
المغلقة  التليفزيونية  الدائرة  عبر  الدولي،  األمن 
في  األممية  البعثة  مقر  من  )فيديوكونفرانس( 

العاصمة طرابلس.
وركز سالمة في إحاطته، كما كان متوقعا على 
طرابلس،  مدينة  شهدتها  الي  األمنية  التطورات 
بلغة  المسلحة،  المجموعات  بين  االقتتال  خاصة 
»إن  قائال  االقتتال،  أطراف  تهديد  من  تخل  لم 
الدولي يراقبان الوضع،  المتحدة والمجتمع  األمم 
سوف  االتفاق  انتهاك  إلى  تعمد  مجموعة  وأي 
العقاب  من  اإلفالت  زمن  تجاوزنا  لقد  تحاسب. 

ولن نسمح بتكرار ما حدث في 2014«.
البعثة  لعمل  استعراضه  في  سالمة  وربــط 
األمني  الــمــســاريــن  بين  ليبيا  فــي  األمــمــيــة 
جهودها  تركز  البعثة  »أن  موضحا  واالقتصادي، 
األمنية بطرابلس  الترتيبات  في مجالين: مراجعة 
تلجأ  التي  المجموعات  تأثير  من  الحد  بغية 
القضايا  ومعالجة  مآرب شخصية،  لتحقيق  للسالح 
مشددا  األزمة«،  أساس  تشكل  التي  االقتصادية 
لإلصالحات  فرصة  أي  هناك  يكون  »لن  أنه  على 
وضع  يتم  لم  إذا  السياسية  والعملية  االقتصادية 

حد لعمليات النهب«.
وعرج سالمة في حديثه على العملية السياسية 
واالنتخابات المرتقبة، حيث أكد على أن »الشعب 
أن  ينبغي  كيف  حول  واضحا  قــرارا  اتخذ  الليبي 
االنتخابات«. مؤكدا  التغيير من خالل  يحدث هذا 
أن ذلك »قد انعكس بشكل واسع أثناء مشاورات 
يتم  »لكي  أنه  إلى  مشيرا  الوطني«.  الملتقى 
توفرها.  يجب  شــروط  هناك  االنتخابات  إجــراء 
قابلة  لكنها  لتحقيقها،  كبيرا  تتطلب جهدا  سوف 
األمم  لدى  فرنسا  مندوب  أن  غير  للتحقيق«، 
إنتخابات  بإجراء  بــالده  تمسك  أكــد  المتحدة 
التي  الدولة  وفق  ليبيا،  في  ورئاسية  تشريعية 
الماضي،  مايو  باريس  اجتماع  في  عليها  اتفق 
المجلس  )رئيس  األربعة  الليبية  األطراف  بحضور 
الرئاسي فائز السراج، رئيس مجلس النواب عقيلة 
المشري،  صالح  الدولة  مجلس  رئيس  صالح، 

سبيل  في  التقليدية  الطرق  كل  إلى:»استنفاد 
وقال  ــام«،  األم إلى  التشريعية  بالعملية  الدفع 
»إلى يومنا هذا، ال تزال هذه الطرق إما مسدودة 

أو أنها مصممة بحيث ال تفضي إلى أية نتيجة«.
لم  »إذا  بالقول:  إليهم  أشار  من  وحذر سالمة 
فإننا  العاجل،  القريب  وفي  القانون،  تشريع  يتم 
إمكانية  إلى  الفتا  النهج«.  هذا  في  نستمر  لن 
التغيير السياسي  اللجوء إلى »سبل أخرى لتحقيق 
تردد  دون  يتبنونها  وســوف  سلمي،  نحو  على 

وبحماس«.
من  طرابلس  في  األمني  الوضع  تفجر  وفتح 
خصوم  واتهم  األمنية«،  »الترتيبات  ملف  جديد 
شخصيا  ورئيسه  المجلس  الرئاسي،  المجلس 

ما  مرجعين  الملف،  هذا  معالجة  في  بالتقصير 
شهدته العاصمة خالل األيام العشرة، وهو ما جاء 
خالد  للدولة،  األعلى  المجلس  رئيس  لسان  على 
المشري، الذي صرح بأن »السبب الرئيسي لحرب 
المجلس  فشل  هو  الماضية،  ــام  األي طرابلس 
الرئاسي في تطبيق الترتيبات األمنية المنصوص 

عليها في االتفاق السياسي«.
وقف  اتفاق  عقب  المشري  تصريحات  وجاءت 
برعاية  العاصمة،  في  األطراف  بين  النار  إطالق 

المبعوث األممي لدى ليبيا غسان سالمة.
االتهامات،  هذه  على  وردا  أنه  يبدو  وفيما 
الرئاسي عن جملة من اإلجراءات،  أعلن المجلس 
الطوارئ  حالة  الرئاسي  المجلس  إعالن  أبرزها 
مكافحة  قوة  واستدعاء  وضواحيها،  العاصمة  في 
مشتركة  عمليات  غرفة  وتشكيل  ــاب،  ــ اإلره
لمتابعة  والشرطة  الجيش  من  ضباطا  تضم 
ضواحي  في  الجارية  واالشتباكات  الراهن  الوضع 
طرابلس، وتشكيل لجنة لتنفيذ الترتيبات األمنية 
الواردة في االتفاق السياسي بعد أكثر من عامين 

على توقيع االتفاق.
ولم يترك خصوم السراج فرصة هذه األحداث 
دون توظيفها للمطالبة المباشرة بتغيير المجلس 
على  حكمهم  بعد  وأشخاصا،  هيكلة  الرئاسي 
لبقاء  المؤيدة  الدولية  األطراف  أن  ويبدو  فشله، 
المرحلة،  هذه  في  السراج  فائز  ورئيسه  الرئاسي 
تحته  يعمل  أصبح  الذي  بالضغط  ربما  أحست 
له،  الدعم  تجديد  إعالن  على  فحرصت  األخير، 
مثلما كان ذلك واضحا في بيان حكومات الرباعي 
أول  وإيطاليا(  وفرنسا  وبريطانيا  )أمريكا  الغربي 
المماثلة  التأكيدات  إلى جانب  األربعاء،  من أمس 
التي وردت في مداخلة مندوبي بعض الدول في 

مجلس األمن.
معلقة  الليبي  للشأن  المتابعين  أنظار  وتبقى 
لوقف  الــزاويــة«  »اتفاق  قــدرة  مدى  انتظار  في 
النار على الصمود، وما هي خطوة ما بعد  إطالق 
إشارته  األممي  المبعوث  سيترجم  وكيف  االتفاق، 
فشل  ما  إذا  األزمــة،  لمعالجة  البديلة  للوسائل 
في  الدولة  مجلس  نظيره  وربما  النواب  مجلس 
السياسية  العملية  لدفع  عملية  بخطوات  القيام 

إلى األمام.

التفاصيل ص »4«

إجماع في مجلس األمن على محاسبة معرقلي وقف إطالق النار في العاصمة

ما هي خطوة ما بعد 
االتفاق، وكيف سيترجم 

املبعوث األممي إشارته 
للوسائل البديلة ملعاجلة 

األزمة؟

نفط

 نيويورك ، طرابلس، القاهرة - الوسط

كل شيء

< جانب من إحاطة سالمة أمام مجلس األمن عبر »فيديوكونفرانس« 

تأثير سلبي

طرابلس - الوسط

 املجربي: ندعو األمم 
املتحدة لنزع السالح في ليبيا

دعا مندوب ليبيا بمجلس األمن، 
السفير المهدي المجربي، األمم المتحدة 
بـ»نزع السالح في ليبيا«، مشيرًا إلى أن 
التصريحات وحدها لن تنهي األزمة في 
ليبيا ويجب الحديث عن »عقوبات على 

المتورطين فيها«. وقال السفير المهدي 
المجربي في كلمته أمام مجلس األمن 

الدولي أمس األربعاء يصعب على أي 
حكومة ممارسة مهامها في »ظل مناخ 

تسوده التهديدات بالسالح«، مشيرًا 
إلى أن »أحداث طرابلس« أظهرت حجم 

التحديات األمنية التي تواجهها ليبيا.
ولفت إلى أن »الظروف االقتصادية 

السيئة في ليبيا نتيجة لتردي الوضع 
األمني وتدخل المسلحين في مؤسسات 

الدولة«. ورأى أن »األجسام السياسية 
التي شاركت في الصخيرات لم تف 

بواجباتها واستمرت في مناوراتها«، 
مشيرًا إلى »مرور قرابة عام على إعالن 
خطة األمم المتحدة ولم يتم تنفيذها 

حتى اآلن«.

 ألول مرة.. 7 محترفني في املنتخب أمام »األوالد«
القدم  لكرة  األول  ليبيا  منتخب  يحل 
جنوب  على  ضيفًا  المتوسط«  »فرسان 
المقبل،  السبت  »األوالد«،  أفريقيا 
بمدينة  ماديبا  موزيس  ملعب  على 
الثانية  الجولة  منافسات  ضمن  دربن، 
التصفيات  من  الخامسة  للمجموعة 
كأس  نهائيات  إلى  المؤهلة  القارية 

.2019 بالكاميرون  األفريقية  األمم 
مرة  ألول  ليبيا  منتخب  ويتسلح 
مباراة  في  دوليين  محترفين  بسبعة 
للمنتخب  الفني  الجهاز  واستقر  رسمية، 
الجزائري– المدرب  بقيادة  الوطني 

التشكيلة  على  عمروش  عادل  البلجيكي 
22 العبًا. التي تضم  األخيرة 

يضمن  أفريقيا  جنوب  على  الفوز 
بالحصول  التأهل  نحو  كبير  قطع مشوار 
التعادل  بينما  السادسة،  النقطة  على 
الصدارة مع »األوالد« بفارق  يبقي على 
مع  نيجيريا  تصارع  حين  في  األهداف، 
دون  وكالهما  المجموعة  في  سيشيل 

األولى. الجولة  بعد  نقاط 
قائمة  ليبيا  منتخب  وحظوظ  فرص 
التنفيذية  اللجنة  قرار  بعد  التأهل  في 

)كاف(  القدم  لكرة  األفريقى  لالتحاد 
أمم  بطولة  منتخبات  ــدد  ع بــزيــادة 
منتخبًا،   24 إلى   16 من   2019 أفريقيا 
المؤهل  الحالي  النظام  يتغير  أن  على 

للبطولة.
وينص النظام الجديد على تأهل أول 

لتكوين  الـ12  المجموعات  من  وثاني 
الثانية،  المجموعة  عدا  منتخبًا،  الـ24 
الكاميروني  المنتخب  سيتأهل  حيث 
منتخب  بجانب  نتائجه،  احتساب  دون 
جزر  أو  المغرب  أو  ــاالوي  م من  واحــد 

القمر.

 الشركاء األجانب بدأوا »التقييم األمني«
النفط يدفع فاتورة حرب الشوارع

العاصمة  شهدتها  التي  االشتباكات  ألقت 
طرابلس بظالل سلبية على قطاع النفط، بعد 
أن طالت قذائف المجموعات المسلحة البنية 
التحية النفطية، مما دفع مؤسسة النفط إلى 
الشركاء  يجريها  أمنية  مراجعات  التحذير من 
بهدف  البالد،  في  األمني  للوضع  األجانب 

تقليص أعمالهم.
ومطلع هذا األسبوع، أعلنت شركة البريقة 
يزود  الــذي   122 رقم  الديزل  خــزان  إصابة 
طريق  بمستودع  السواني،  كهرباء  محطة 
مؤسسة  حذرت  فيما  للشركة،  التابع  المطار 
النفط على لسان رئيسها مصطفى صنع اهلل 
من كارثة إنسانية وبيئية واقتصادية ستزيد 

من معاناة المواطنين.
بمؤسسة  مسؤول  قال  السياق  هذا  في 
قرب  المسلحة  االشــتــبــاكــات  إن  النفط 
تسببت  طرابلس  فــي  النفطية  المواقع 
وقتًا  يتطلب  للمؤسسة،  كبيرة  خسائر  في 
التكلفة  إلــى  باإلضافة  إلصالحها،  طوياًل 
الثمن. وأشار مدير الصحة والسالمة  باهظة 
خالد  المستدامة،  والتنمية  والبيئة  واألمن 
بدؤوا  األجانب  الشركاء  أن  إلى  خطوة،  أبو 
األمني«  التقييم  ــادة  »إع عليه  يطلق  فيما 
احترازية  إجراءات  واتخاذ  االشتباكات،  عقب 
ليبيا، وهو ما يؤدي  لتخفيف تواجدهم داخل 
األجنبية  الصيانة  شركات  إقناع  صعوبة  إلى 

باستئناف أعمالها.
تفاصيل ص8

قريبا في ليبيا
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 برنامج اإلصالح االقتصادي يدخل النفق املظلم

املنتخب الوطنى 
يواجه جنوب أفريقيا 

بعد غٍد

إسماعيل العجيلي: 
أتمنى تقديم عمل 
يجمع فناني الشرق 

والغرب

سياسيون: أحداث طرابلس تعيد الجدل حول الصخيرات
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يتحدث الكثيرون عن نهاية دور السينما التقليدية، وذلك بعد أن عجلت خدمات بث الفيديو 
عند الطلب، مثل »نتفليكس« أو »أمازون« بذلك.

ما  بحسب  سنوات،  مدى  على  وتكرارا  مرارا  التقليدية  السينما  انهيار  تنبؤات  وظهرت 
يقوله جيسون سكواير، الخبير في شؤون السينما األميركية واألستاذ في الفنون السينمائية 

األميركية بكاليفورنيا.
وتسببت خدمات بث الفيديو في بعض االرتباك في هوليوود. فقد سجلت صناعة السينما 
من  العرض  دور  تتمكن  ولم   .1992 العام  منذ  مبيعات  أدنى   2017 العام  في  األميركية 
السيطرة على تراجع إجمالي اإليرادات بصورة أكبر، إال من خالل رفع أسعار تذاكر دخولها، 

 11.12 بقيمة  إيرادات  بذلك  لتسجل 
مليار دوالر.

ويتعرض نظام االستوديو القديم 
من  موجة  تتدفق  حيث  للضغوط، 
على  واالستحواذ  االندماج  عمليات 
هوليوود، كما ترتفع ميزانيات إنتاج 
وتعود  التسويق،  وتكاليف  األفالم 
االمتيازات  إلــى  األستوديوهات 

التي يمكن االعتماد عليها.
»نتفليكس«  أخذت  ولطالما 
عمالقة  ــن  م ــوق  ــس ال حــصــة 
أمثال  من  االستوديو  شركات 
شركة »ديزني«. ومن المقرر أن 

تنفق الشركة الرائدة في مجال بث الفيديو، التي 
لديها أكثر من 125 مليون مستخدم حول العالم، ما يقرب من 8 مليارات دوالر هذا 

العام، إلنتاج نصف محتوى ما تقدمه بنفسها.
السينمائية  واألفالم  التلفزيونية  المسلسالت  تقدمها  التي  األعمال  وتشمل 
أن عمل »نتفليكس« ال يقتصر على  إلى  الكوميدية. ويشار  والوثائقية واألعمال 

نطاق الواليات المتحدة فحسب، بل إنها متوافرة اآلن في أكثر من 190 دولة.

تطبيقات هواتف ذكية ملساعدة مرضى القلب

أفادت تقارير تقنية أن تطبيق »واتساب« متهم 
دامية،  اضطرابات  عن  أسفرت  شائعات  بنشر 
قبل  من  انتقاد  موضع  »واتساب«  أصبح  كما 
والتحرش  لإلرهاب  أداة  باعتباره  الحكومات 

باألطفال.
الدول  بعض  حكومات  فإن  التقارير،  وحسب 
للتطبيق  المالكة  الشركة  إلى  توبيخا  وجهت 
المستخدمين،  محادثات  تشفير  خاصية  بسبب 
وفوضى  اضطرابات  من  ذلك  على  ترتب  وما 

وجرائم.
وأميركا  أفريقيا  دول  من  العديد  وفي 
تطبيق  أصبح  آسيا،  شرق  وجنوب  الجنوبية 
االنتخابات،  في  أساسية  رقمية  أداة  »واتساب« 
الزائفة  واألخبار  الشائعات  لنشر  أداة  أصبح  كما 

والكاذبة.

الدول  من  عدد  في  السياسيون  ويحاول 
استخدامه  نتيجة  التطبيق  استخدام  من  الحد 
والجريمة  والفوضى  اإلرهاب  نشر  مجال  في 
والشائعات، ففي أوغندا، على سبيل المثال، ثمة 
الخاصة  الرسائل  على  ضريبة  لفرض  محاولة 
المشفرة حربا على الشائعات وإنهاء االحتجاجات 

العنيفة التي شهدتها في أوقات سابقة.
رافي  المعلوماتية  وزير  طالب  الهند،  وفي 
بتحمل  »واتساب«  شركة  براساد  شانكار 
واألخبار  الشائعات  انتشار  بسبب  مسؤوليتها 
إزاء  تتسامح  لن  »الحكومة  إن  قائال  الزائفة، 
األخبار  نشر  في  للتطبيق  الستخدام  إساءة  أي 
الكاذبة«، ووفر »واتساب«، والتطبيقات الشبيهة 
المخدرات،  مروجي  بين  للتواصل  وسيلة  له، 
أو  القراءة  ألندية  وسيلة  وفرت  مثلما  تماما 

للتالميذ، واإلرهابيين.
نيوز«  »سكاي  شبكة  ذكرته  ما  ووفق 
وسيلة  »واتساب«  تطبيق  يشكل  اإلخبارية، 
على  والمحافظة  الرقابة  من  للهروب 
الرسائل  تشفير  خاصية  أن  ويبدو  الخصوصية، 
سواء  الجماعات،  من  للعديد  طريقا  منه  جعلت 
المجرمين  أو  المتحرشين  أو  المخدرات  مروجي 
األكاديمية  للمجموعات  وكذلك  أواإلرهابيين، 
والطالب  التدريسية  الهيئات  أعضاء  مثل 

والتالميذ وأندية القراءة وغيرها.
أحد  ألغى  حال  في  أنه  الخبراء  ويعتقد 
السرية والتشفير والمحافظة  التطبيقات خاصية 
على الخصوصية، فإن المستخدمين سيتحولون 
على  تحافظ  أخرى  تطبيقات  إلى  بالتأكيد 

الخصوصية.

تواصـل 02

سجل فيديو صور في تركيا، اعتبره ناشطون غير إنساني، 
األكثر مشاهدة على موقع »يوتيوب«، بعد أن أثار موجة 
من الغضب الثالثاء، وتظهر في الفيديو فتاة مربوطة في 
مؤخرة عربة نقل صغيرة على طريق سريع وسط تركيا، 

األمر الذي دفع نشطاء إلى توجيه انتقادات للسائق.
جرى  الحادث  إن  نيوز«  ديلي  »حرييت  موقع  وقال 
تصويره في منطقة كانكيري، مضيفا أن الفيديو أصبح 

األكثر مشاهدة في تركيا.

ولم تعرف بعد دوافع ربط الفتاة في مؤخرة السيارة، 
وال نوع العالقة التي تربطها بصاحب العربة.

إلى  المسؤولين  »يوتيوب«  موقع  مستخدمو  ودعا 
»المحجبة«  الفتاة  إن  قائلين  المركبة،  سائق  معاقبة 
تبدو مغلوبة على أمرها، وقام آخرون بالتقاط صورة 
وقالوا  إسطنبول،  مدينة  في  المسجلة  السيارة  للوحة 
التخاذ  األمنية  للسلطات  شكوى  سيقدمون  إنهم 

اإلجراءات الالزمة.

فتاة مربوطة على سيارة تحقق أعلى نسبة مشاهدة

إللي ما مشي ما عـرف أرض ... وال يــوردك على المناهــل
وإللي ما قري ما عرف فرض ...حتى أن تاب ما زال جاهل

تنديدا  »#تبرع_الجل_اهلل_وليس_لالستعراض«  هشتاغ  ناشطون  أطلق 
بقيام جمعية الشيخ نوح للرفادة باألردن بطباعة اسم الجمعية على حقائب 

مدرسية وزعتها على أطفال الفقراء. 
وحملت تعليقات رواد مواقع التواصل االجتماعي استياء كبيرا من هذا 

التصرف الذي تسبب في إحراج التالميذ أمام زمالئهم. 

#تبرع_الجل_الله
وليس_لالستعراض

تحذيرات من »واتساب« بسبب خاصية غامضة

تناقل مواطنون في ليبيا خبرا عن حجب موقع »فيسبوك« 
حدة  اشتداد  بعد  وذلك  حولها،  وما  طرابلس  مدينة  في 
هذه   .. المتقاتلة  الميليشيات  بين  أسبوع  منذ  المعارك 
وخاصة  ليبيا  سكان  على  انعكست  المستعرة  االشتباكات 
سكان العاصمة طرابلس، حيث انتشرت األخبار عن أماكن 
االشتباكات وحدتها، وبعضها لم يكن دقيقا أو ربما ساهم 
اآلخر،  للطرف  الميليشيات  تمركز بعض  أماكن  في كشف 
تناقلها،  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  ساهمت  وقد 
األهم  المنصة  يعتبر  الذي  »فيسبوك«  موقع  عبر  خاصة 

بالنسبة لليبيين.
في  الرئيسية  األخبار  منصة  دور  »فيسبوك«  ويلعب 
المسؤولين  عن  الصادرة  البيانات  عليه  تنشر  إذ  ليبيا، 

المسلحة  والجماعات  والوزراء 
البالد،  في  الفعلي  النفوذ  ذات 
الناس  بأن  البعض  يتهمه  فيما 

أو  كاذبة  أخبار  لنشر  تستخدمه 
إشعال  زيادة  في  تساهم  محرضة 
المغردين  أحد  وكتب  التوتر،  نار 
على »تويتر«: آخر األخبار تفيد بأنه 

يساهم  ألنه  »فيسبوك«  إغالق  تم 
بخلق الفتنة.

هناك من  أن  اآلخر  البعض  رأى  بينما 
عن  الدائرة  المعارك  تفاصيل  إخفاء  يريد 

الناس، لذلك تم حجبه، كي ال تصل حقيقة ما يجري، 
فكتب أحد الليبيين على »تويتر«: حجب موقع »فيسبوك« 
مدينة  فى  والقتل  الدمار  حجم  على  للتعتيم  ليبيا  فى 

طرابلس.
»فيسبوك«  إلى  الدخول  في  واجهوا صعوبة  أن  وبعد 
سخرية  أثار  ما  »تويتر«،  موقع  على  ينشطون  بدؤوا 
بدء  حول  طريفة  تغريدات  وتداولوا  اآلخرين  الليبيين 
استخدام المنصة الجديدة، فتم تداول تغريدة بين العديد 
من الليبيين: بعد حجب موقع »فيسبوك« في ليبيا بدأت 

موجة نزوح جماعي إلى »تويتر«.

موجة نزوح ليبيني نحو »تويتر« 

حذرت شركة بريطانية متخصصة فى األمن اإللكترونى من 
لالختراق،  معرضة  المنزلية  فاي«  »واي  شبكات  ماليين  أن 
وأشارت إلى أن هناك نقاط ضعف فى كيفية تفاعل كلمات 
مع  وأوبرا  كروم  جوجل  المتصفحات  فى  المحفوظة  المرور 

»واي فاي« أي عبر االتصاالت غير المشفرة.
وبحسب مجلة نيوزويك، األميركية، فإن إليوت تومسون، 
الضعف  نقاط  «اكتشف   SureCloud« شركة  لدى  الباحث 
وقال  العام،  عنها فى وقت سابق من هذا  وأبلغ  المزعومة 
اختراق  فى  الضعف  نقاط  استغالل  يمكنهم  القراصنة  إن 
شبكة »واي فاي« فى المنزل وسرقة المعلومات من أجهزة 

الكمبيوتر المتصلة بالشبكة، بل وزرع البرامج الضارة.
المتلصص  إن  للمجلة  تصريحات  فى  تومسون  وأضاف 
إلى  ومنها  فــاي«  »واي  شبكة  إلى  الدخول  من  سيتمكن 
كما  الشبكة،  على  الموصلة  واألجهزة  المشتركة  الملفات 

يمكنه الوصول للمواقع التى زارها كل شخص.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

هذه الصورة لطفلة طمست اسم الجمعية 
من حقيبتها لكي ال تبين فقرها.. السؤال: 

لماذا هذه اإلهانة والمنة؟!

سعد العيد

بعض من القائمين على الجمعيات 
الخيرية عقله مائل قليال ليس كل الميل، 
بظنه أن هناك من يستغلها دون كتابة 

ويعرضها للبيع بالسوق

ماجد الصقعوب

شركات الفيديو تهدد صاالت 
عرض السينما األميركية

حسبنا اهلل ونعم الوكيل 
هل هذا من اإلحسان؟ أم 
كسر للقلوب؟! هل يعرفون 

حديث السبعة الذين 
يظلهم اهلل في ظله يوم ال 

ظل إال ظله

جوهرة عبداهلل

عندما تقوم الطالبة 
بطمس اسم المتبرع 

على حقيبتها المدرسية 
حتى ال يرى زميالتها 
فقرها وأن الحقيبة 

هي تبرع، فاعلم أنه ال 
فائدة من تبرعك ألنك 
تضيع األجر فاألجر عند 
اهلل وليس عند البشر أو 

الحكومة.
 

محمود حسان

ال تدخلوا في نوايا الناس، 
ما تدرون طباعة اسم 

الجمعية للتعريف بها أو 
للرياء، أغلب الناس داخلة 
في نية صاحب الجمعية 

إنه مرائي، وعشان الناس 
يشوفون تبرعاته.

عبدالعزيز العتيبي

تطبيقـات  أن  إلـى  جديـدة  أسـترالية  دراسـة  تشـير 
الهواتـف الذكيـة التـي تذكـر مرضـى القلـب بتنـاول 
أكثـر  االلتـزام  علـى  تسـاعدهم  قـد  أدويتهـم 

المقـررة. العالجيـة  بأنظمتهـم 
القلـب  مرضـى  إن  سـانتو  كارال  الدكتـورة  وتقـول 
أدويـة  أربعـة  إلـى  يصـل  مـا  العـادة  فـي  يتناولـون 
مختلفـة ثـالث مـرات فـي اليـوم ممـا قـد يصبـح عبئا 

وتذكـره. بـه  االلتـزام  فـي 
وأضافـت »النتائـج التـي توصلـت إليهـا مشـجعة ألن 
التـي اسـتخدمناها متاحـة بالفعـل مجانـا  التطبيقـات 
فـي  الدراسـة  ونشـرت  المالييـن«،  ويسـتخدمها 
دوريـة أمـراض القلـب »هـارت« لتتزامـن مـع اجتماع 
ميونيـخ  فـي  القلـب  ألمـراض  األوروبيـة  للجمعيـة 

بألمانيـا.
سـيدني  جامعـة  فـي  وزمالؤهـا  سـانتو  وقامـت 
مريضـا   150 بتوزيـع  ويلـز  سـاوث  نيـو  واليـة  فـي 
بالقلـب على ثـالث مجموعـات عشـوائيا، واسـتخدمت 
المجموعـة األولـى تطبيقـا بسـيطا للتذكيـر بمواعيـد 

متطـورا  تطبيقـا  اسـتخدمت  والثانيـة  األدويـة 
فيمـا  للتعديـل  قابلـة  خيـارات  يتضمـن 

تطبيقـات،  أي  الثالثـة  تسـتخدم  لـم 
ولـم يسـتخدم أي مـن المشـاركين 
تطبيقـات مـن هـذا النوع مـن قبل.

التطبيقـات  الباحثـون  واختـار 
علـى  بنـاء  الدراسـة  فـي  المسـتخدمة 

أفضـل  لمعرفـة  أجـروه  سـابق  بحـث 
علـى  والمتاحـة  المسـتخدمة  التطبيقـات 

أجهـزة أندرويـد وآيفون في اسـتراليا.
المرضـى  أكمـل  أشـهر  ثالثـة  وبعـد 
فـي كل المجموعـات اسـتبيانا يهـدف 

إلـى تقييـم التزامهـم بتنـاول أدويتهـم، 
اسـتخدموا  مـن  أن  النتائـج  وأظهـرت 
التطبيقـات التزمـوا أكثـر بتنـاول العقاقيـر 

يسـتخدمونها. لـم  بمـن  مقارنـة 
الفـارق  متوسـط  إن  قالـوا  الباحثيـن  لكـن 
ألن  كبيـرا  يكـن  لـم  الفريقيـن  بيـن 

التزامهـم  معـدل  كان  عـام  بشـكل  المشـاركين 
البدايـة. مـن  مرتفـع  إلـى  متوسـطا  باألدويـة 

يلتزمـون  ال  الذيـن  األشـخاص  نسـبة  ارتفعـت  كمـا 
بتنـاول األدويـة بيـن المجموعـة التـي لـم تسـتخدم 
بالمئـة   19 مقابـل  بالمئـة   29 بلغـت  إذ  التطبيقـات 
الخيـارات  أن  يبـدو  وال  اسـتخدموها،  مـن  بيـن 
فـي  فارقـا  شـكلت  التطبيقـات  فـي  اإلضافيـة 
النتيجـة، وقالت سـانتو إن الدراسـة تدفـع إلى 
االعتقاد بـأن المزيد مـن المرضـى يمكنهم 
التذكيـر  تطبيقـات  مـن  االسـتفادة 
بأمـراض  المصابيـن  خاصـة  باألدويـة 
عقاقيـر  لتنـاول  تضطرهـم  مزمنـة 

طويلـة. لفتـرات 
نوصي  أن  »يمكننا  وأضافت 
مرضاهم  مع  بالتحدث  األطباء 
بأدويتهم  التزامهم  مدى  عن 
استخدامهم  اقتراح  وربما 

للتطبيقات«.
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»ستراتفور«: التنافس األوروبي يجعل االنتخابات والتسوية غير مرجحة

التنافس اإليطالي– الفرنسي في ليبيا ينتقل من السياسة إلى األمن
الملف  حول  وإيطاليا  فرنسا  بين  التالسن  تصاعد 
الليبي، خالل األسبوع الماضي، بالتزامن مع تطورات 
ميدانية أمنية وسياسية تجعل الرؤية السياسية التي 
تتبناها األمم المتحدة بعيدة عن التحقق في ظل تباين 
ليبيا،  بشأن  الدولية  المقارابات  على  طاغيًا  يزال  ال 
لكنّ الجديد أّن التصريحات المتبادلة بين الدولتين 
السياسة  البنود  الحديث عن  انتقال من  األوروبيتين 
بعالقة  متبادلة  اتهامات  ظل  في  األمنيّة  تلك  إلى 
كٍل منهما بالمليشيات والوقوف وراء أحداث طرابلس 
األخيرة. فرنسا تحاول استقطاب بعض األطراق بشكل 
إيطاليا  المعارض من طرف  العلني  الموقف  مع  مواٍز 
لخطة باريس، عن طريق إعالنها تنظيم مؤتمر دولي 
الواليات  على  معتمدة  المقبل،  الخريف  ليبيا  حول 
المتحدة في مساعيها التي فرضت المساعدة ستيفاني 
غسان  ليبيا  إلى  األممي  للمبعوث  كنائبة  ويليامز 
سالمة، خاصة أن تصريحات المسؤولين اإليطاليين 
لتولي  بالسعي  إياها  متهمة  تصاعدت،  فرنسا  تجاه 
قيادة الملف الليبي بما يؤشر إلى رفض روما أي جهود 

أو مبادرة قادمة من غريمتها.
بتصريحات  طاٍغ  حضور  للدولتين  كان  ميدانيًا 
متبادلة بشأن المسؤولين عن اشتعال الموقف في 
حل  أن  مراقبون  يؤكد  بينما  طرابلس،  العاصمة 
ا عبر توافق إيطالي–فرنسي،  األزمة الليبية يمر حتمًّ
في الوقت الذي تعمل روما على إيجاد مشاريع على 
محاربة  بوابة  خالل  من  العسكري،  بالتواجد  عالقة 

الهجرة غير الشرعية في ليبيا.
االستراتيجية  األبحاث  مركز  قال  اإلطار  هذا  في 
التباين  استمرار  إن  األميركي »ستراتفور«  واألمنية 
في سياسات كل من إيطاليا وفرنسا إزاء ليبيا، على 
الرغم من أن كلتاهما تسعيان إلحالل االستقرار في 
غير  أمرًا  البلد  في  انتخابات  تنظيم  يجعل  البلد، 

مرجحًا.
رغم  أنه  األربــعــاء،  تقرير  في  المركز،  وأضــاف 
ال  فالبلدين  وفرنسا،  إيطاليا  أهداف  بين  التماثل 
تلك  تحقيق  طريقة  تلك  على  االتفاق  يمكنهما 
في  متنافسة  أطراًفا  منهما  كل  تدعم  إذ  األهداف، 
ما  في  كليًا  مختلفة  آراًء  ولديهما  الليبي،  الصراع 

يتعلق بما يجب أن يحدث في المرحلة المقبلة.
الفصائل  أقنعت  باريس  أن  إلى  التقرير  وأشار 
ديسمبر  في  انتخابات  بتنظيم  ليبيا  في  المختلفة 
المقبل وذلك بعد لقاء استضافته ضم تلك األطراف، 
وعلى النقيض فروما ال ترغب في إجراء أي انتخابات 
هذا العام وتخطط إلى عقد مؤتمر بشأن ليبيا في 

أكتوبر المقبل.
وأرجع التقرير االختالف في موقفي فرنسا وإيطاليا 
ليبيا،  في  البلدين  كال  ومصالح  أهداف  تباين  إلى 
تقدمان مسارات  وروما  باريس  دامت  »ما  إنه  وقال 
)في  النجاح  فاحتماالت  ليبيا،  في  للوساطة  متباينة 

تحقيق ذلك( تبدو قاتمة«.
التاريخ يعيد نفسه

بين  التنافس  أن  إلى  »ستراتفور«  مركز  لفت 
في  وفرنسا  إيطاليا  األخص  على  األوروبية  القوى 
عشر،  التساع  القرن  إلى  عهده  يعود  أفريقيا  شمال 
ظهرت  فقد  وفرنسا  لبريطانيا  خالًفا  أنه  مضيًفا 
إيطاليا كقوة استعمارية في وقت متأخر، ولم تقدم 
على غزو القارة األفريقية إال بعد توحيدها في العام 
العثمانية  األراضي  اعتبرت  روما  أنه  1871. وأضاف 
نفوذها،  نطاق  من  جزًءا  وبرقة  ليبيا  ذلك  في  بما 
وفي سبيل السيطرة على تلك المناطق وقعت عدة 
اعترفت  و1902   1900 بين  الفترة  في  معاهدات 
فيها بسيطرة فرنسا على المغرب نظير تعد باريس 

بأنها لن تحاول االستيالء على األراضي الليبية.
الليبية  األراضي  على  إيطاليا  سيطرت  واستمرت 
أعقابها  وفي  الثانية،  العالمية  الحرب  اندلعت  حتى 
لسيطرة  لتخضع  الليبية  ــي  األراض تقسيم  جــرى 
فرنسية وبريطانية، إلى أن أدت موجة القضاء على 

والستينيات  الخمسينيات  في  أفريقيا  في  االستعمار 
لكن  والبريطاني،  الفرنسي  النفوذ  تقليص  إلى 
التي  باألراضي  عميقة  بعالقات  احتفظت  باريس 
هناك،  بارز  دور  لعب  وتواصل  سابًقا  استعمارتها 

خاصة في غرب أفريقيا.
في حين حظت إيطاليا بنجاح ضئيل في محاوالتها 
البلد  أصحبت  عندما  ليبيا  في  نفوذها  تجديد  إلى 
منبوذه في ظل حكم معمر القذافي. لكن عندما بدأ 
بدأ   ،2003 العام  في  الغرب  على  االنفتاح  القذافي 
رئيس الوزراء اإليطالي آنذاك سيلفيو برلسكوني في 

التودد إلى القذافي، وفق لتقرير »ستراتفور«.
وفي غضون عامين، افتتحت روما خط أنابين الدفق 
األخضر لنقل الغاز الطبيعي من ليبيا إلى إيطاليا، ثم في 
العام 2008، أبرم برلسكوني والقذافي صفقة بقيمة 5 
مليار دوالر وافقت إيطاليا بموجبها على دفع تعويضات 
إلى ليبيا عن األحداث التي وقعت أثناء فترة االستعمار، 
بينما وافق القذافي بموجب االتفاق على المساعدة في 
كبح تدفق المهاجرين األفارقة الذين يغادرون من ليبيا 

في محاوالتهم الوصول إلى أوروبا عبر إيطاليا.
قلب  القذافي  »سقوط  إن  قــال  المركز  أن  إال 
في  ليبيا  في  األهلية  الحرب  بداية  فمع  المشهد«. 
العام 2011 انحفرت إيطاليا عن مسارها وتولت فرنسا 
مسؤولية السياسة األوروبية إزاء ليبيا، وقادت تدخل 
حلف »الناتو« الذي أدى في نهاية المطاف إلى إطاحة 
القذافي في أكتوبر من العام نفسه، في الوقت الذي 
أثارت فيه حنق روما، التي تدخل فرنسا بمثابة اغتصاب 

لنفوذ إيطاليا وحافزًا النزالق البالد في الفوضى.
انشغال  من  الرغم  على  أنه  التقرير  في  وجــاء 
فقد  الداخلية،  بالمشاكل  ذلك  بعد  وإيطاليا  فرنسا 
عادتا في العامين الماضيين إلى التعاون مرة أخرى 
الرئيس  أن  موضحًا  ليبيا،  الجنوبية  جارتهما  مع 
تلك  خلف  من  يسعى  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
دور  وتأدية  بأفريقيا،  عالقاته  تنشيط  إلى  العودة 

أكبر في الشرق األوسط، بينما تأمل روما في إيجاد 
سياسي  موضوع  أضحت  التي  الهجرة  لمشكلة  حل 

مصيري، وأدت إلى صعود أحزاب اليمين المتطرف.
وقال مركز »ستراتفور« إن »التنافس بين القوى 
إيطاليا  من  كاًل  ألن  محتدمًا  يظل  المتوسطية 
أو  نفوذهما  عن  التخلي  في  ترغبان  ال  وفرنسا 
متوافًقا بشكل  دائمًا  يكون  وبعضها ال  أهدافهما، 

متبادل«.
فرنسا تبحث عن زعيم

بشأن  لفرنسا  الحالية  ــرؤى  ال إن  المركز  قال 
المتنافسة في  الحكومات  تعتبر  ليبيا واضحة؛ فهي 
في  المساهمة  العوامل  أكبر  أحدى  بمثاية  البلد 
جعل  »الصراع  أن  مضيًفا  اإلقليمي،  االستقرار  عدم 
إرهابية،  وأخرى  التهريب  لجماعات  مالًذا  البلد  من 
األمر الذي تسبب في الفوضى في المغرب ومنطقة 

باألسلحة  المنطقة  إغــراق  طريق  عن  الساحل 
واإلسهام في صعود تنظيم »داعش« في الصحراء 

الكبري«.
خطيرة  أمنية  تهديدات  تمثل  »ليبيا  أن  وأضاف 
يسهل  حدود  في  معهم  تشترك  الذين  لجيرانها 
حلفاء  وكلهم  والنيجر  وتشاد  تونس  مثل  اختراقها 
مقربون لفرنسا«، وقال: »في حين أن عدم االستقرار 
للعنف  الوحيد  المحرك  ليس  بالتأكيد  ليبيا  في 
مساهم  عامل  فهو  المناطق،  هذه  في  ــاب  واإلره
رئيسي«. وتابع أنه بناء على ما سبق، فهدف باريس 
تعتقد  »التي  األمن  انعدام  مشكلة  حل  هو  األولى 
أنها تتفاقم بسبب وجود حكومات متنافسة وقوات 

عسكرية منقسمة«.
وترى فرنسا أن وجود جيش قوي تحت توجيهات 
قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر قد يجعل 
أجزاًء كثيرة من البلد تحت السيطرة، وفي مساعاها 

لتحقيق ذلك، »أقامت باريس عالقات وثيقة مع حفتر 
وإن كان ذلك بتكلفة، حيث أن موقف حفتر المتشدد 
بلد محافظ  للجدل في  مثير  والمعادي لإلسالميين 
جيدًا  الدينية  األحزاب  أداء  كان  حيث  كبير  حد  إلى 

في الماضي«، وفًقا لتقرير »ستراتفور«.
المطاف  نهاية  في  باريس  »إن  التقرير  وقــال 
ال  عليها  التفاوض  جرى  تسوية  قبول  في  ترغب  ال 
توحد ميليشيات ليبيا تحت قيادة زعيم لديه أهداف 
فرنسا  أن  إلى  مشيرًا  اإلرهاب«،  لمكافحة  واضحة 
بدفعها إلجراء انتخابات في وقت قريب تراهن على 
على  قياديًا  دورًا  سيؤدي  أنه  في  أماًل  حفتر  قوة 

الصعيد األمني.
مصالح إيطاليا تقودها إلى غرب ليبيا

أعماق  في  إيطاليا  إن  »ستراتفور«  مركز  قال 
إزاء  استراتيجيتها  في  حفتر  رفضت  لطالما  رغباتها 
هي  فرنسا  مع  الوثيقة  عالقاته  أن  معتبرة  ليبيا، 

بمثابة تأكيد طبيعي على نفوذ باريس.
في  الملحة  روما  »فاحتياجات  ذلك،  على  عالوة 
الغاز  إمــدادات  وتأمين  المهاجرين،  تدفقات  كبح 
طرابلس  مع  اقتصادية  عالقات  على  والحفاظ 
أوثق مع غرب  إقامة عالقات  ومصراتة تجبرها على 
انتشار  بسبب  بشعبية  حفتر  يحظى  ال  حيث  ليبيا 
األحزاب اإلسالمية وذكريات القتال العنيف بين حفتر 
و2015«،   2014 في  المدن  تلك  في  والميليشيات 

وفق المركز.
ولفت إلى أن تركيز إيطاليا ينصب على القضايا 
يتعلق  عندما  بالهجرة  الخاصة  وتلك  االقتصادية 
األمر بليبيا، إذ تحظى روما بروابط اقتصادية عميقة 
مع طرابلس ومصراتة كما أن لديها مصالح تتعلق 
بالطاقة عبر شركة »إيني« اإليطالية التي تعمل في 
أنحاء ليبيا. أما فيما على صعيد قضية الهجرة، فغرب 
ليبيا هو نقطة انطالق أغلب المهاجرين األفارقة في 

رحلتهم عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا.

تقريبًا  لروما  الضرورية  االحتياجات  كل  وألن 
المسؤولين  أمــام  يكن  فلم  ليبيا،  بغرب  تتعلق 
الحفاظ  سوى  االختيارات  من  العديد  اإليطاليين 
على روابط وثيقة مع طرابلس ومصراتة، وإلى حد 
ما تبنّى مقاربة براغماتية تجاه نظرائهم المحليين 
-الذين  المتشدّدين  اإلسالميين  أن  إلى  نظرًا 
بعض  في  موجودون  إرهابيين-  حفتر  يعتبرهم 

ميليشيات هذه المدن، وفًقا للتقرير.
»ترتبط  سبق  لما  نتيجة  أنــه  المركز  ــال  وق
االستراتيجية الحالية لروما بشكل وثيق بالميليشيات 
الوفاق  حكومة  عن  فضاًل  ومصراتة،  طرابلس  في 
االنتخابات  تعارض  إيطاليا  أن  مضيًفا  الوطني«، 
ومحيطها  طرابلس  بدفع  تهدد  ألنها  المبكرة 
كل  يقوَّض  قد  الذي  األمر  العنف  من  دوامة  إلى 

االحتياجات الضرورية إليطاليا.
تأجج الموقف

التداعيات  من  يزيد  ما  إن  »ستراتفور«  مركز  قال 
وفرنسا  إليطاليا  المتباينة  للسياسات  السلبية 
والتحديات  الخصومات  من  مجموعة  هو  ليبيا  في 
ــرًا  أم حــل  ــى  إل التوصل  تجعل  التي  الداخلية 
مستحياًل، خاصة على خلفية المنافسة الجيوسياسية 
بالقول  تقرير  المركز  واختتم  الفرنسية-اإليطالية. 
دفع  في  رئيسيًا  دورًا  تلعبان  وفرنسا  إيطاليا  إن 
ليبيا إلى تنظيم انتخابات، لكن بسبب طموحاتهما 
الجيوسياسية الخاصة، فمن المرجح أن تظل سياسة 
مواصلة  مع  أنه  موضحًا  منقسمة،  ليبيا  إزاء  أوروبا 
فرنسا دعمها لحفتر والدفع إلجراء انتخابات في وقت 
دعم  في  إيطاليا  واستمرار  الجاري،  العام  من  الحق 
حلفائها في غرب ليبيا »تظل احتماالت إجراء اقتراع 
في ليبيا أو توحيدها غير محتملة كما كانت دائمًا«.

اتهام إيطالي
بشكل  تتهم  إيطالية  تصريحات  خرجت  ذلك  إلى 
في  الموقف  اشتعال  وراء  بالوقوف  فرنسا  مباشر 
منذ  مسلحة  مواجهات  تشهد  التي  طرابلس، 
األسبوع الماضي، حيث وجهت وزيرة الدفاع إليزابيتا 
وحملتها  الفرنسية،  الحكومة  إلى  انتقادات  ترينتا 
كما  ليبيا،  في  الجارية  األزمة  مسؤولية  من  جزًءا 
حدة  تصاعد  مع  عسكريًا،  بالدها  تدخل  استبعدت 

االشتباكات المسلحة في طرابلس.
كما اتهم أندريا مارغليتي مدير المركز اإليطالي 
فرنسا  »سيزي«،  الدولية  االستراتيجية  للدراسات 

بأنها تقف وراء التطورات الجارية في طرابلس.
كوتيديانو«:  »الفاتو  لصحيفة  مارغليتي  وقال 
أخرى«،  مرة  ليبيا  في  الفوضى  وراء  فرنسا  »هناك 
إيمانويل  الفرنسي  »الرئيس  أّن  أيضًا  معتبرًا 
حساب  على  الليبي  النفط  على  يده  يضع  ماكرون 

التحالف الذي ينتمي إليه )أوروبا(«.
وبشأن الوضع الداخلي، يشير مدير مركز سيزي 
للتغييرات  يخضع  الذي  للوضع  ثمة سالسة  أّن  إلى 
بصراع  الخارجي  السيناريو  »يتميز  قائاًل:  المفاجئة، 
الليبيين  وضع  إلى  تسعى  التي  الدول  مختلف  بين 

إلى جانبهم، لتعزيز مصالحها الوطنية«.
وأردف: »عندما يظل هذا الصراع بين الدول ليس 
متوازنًا، فإننا لن نرى استقرارًا في ليبيا«، الفتًا إلى 
أّن »فرنسا تدعم صراحة حفتر، وإيطاليا وغيرها من 
الدول األوروبية تدعم فائز السراج المعترف به من 
قبل األمم المتحدة«. إلى ذلك استبعد نائب رئيس 
أي  ماتيو سالفيني،  اإليطالي  الداخلية  وزير  الوزراء، 
التدخل  إن  قائاًل  ليبيا،  في  لبالده  عسكري  تدخل 
يدركوا  أن  اآلخرين  وعلى  شيًئا،  يحل  ال  العسكري 

ذلك، في إشارة إلى فرنسا.
بقصر  حكومي  اجتماع  في  مشاركته  بعد  وتابع 
في  المستجدات  تــطــورات  عليه  خيمت  كيجي، 
لالستقرار  داعية  تكون  أن  إيطاليا  »على  طرابلس: 
في المتوسط، وأن تدخالت اآلخرين الذين يتحركون 

لدوافع اقتصادية يجب أال تحل بدل السالم«.

اشتباكات طرابلس تربك الجزائر وتونس

طرابلس  في  المتجددة  االشتباكات  أربكت 
مواقف دول الجوار الليبي وتحديدًا الجزائر وتونس، 
يؤثر  ما  األوضــاع،  تأزم  من  مخاوًفا  تبديان  اللتان 
الجماعات  المنطقة برمتها، ويصب في صالح  على 

اإلرهابية وأجندات التدخل األجنبي.
بين  طاحنة  معارك  اندالع  نسف  أولية،  وكنتائج 
مجموعات مسلحة في جنوب طرابلس، مساع جزائرية 
إلعادة إرسال فريق دبلوماسي مصغر إلى العاصمة 
الليبية بغضون أسابيع، إلعادة فتح القنصلية العامة 
المغلقة منذ 2014، على خلفية غياب الظروف األمنية 
ومقابل  جزائرية،  مصادر  نقلت  ما  وفق  المواتية، 
ذلك ستواصل مساع تقريب مواقف األطراف الليبية 

لتحقيق المصالحة وإعادة االستقرار إلى البالد.

تخوف تونسي من السجناء
أما تونس، فقد اتخذت وحداتها األمنية والعسكرية 
الحدود  مستوى  على  التأهب  درجــة  رفع  ــراءات  إج
من  عــدد  ــرار  ف عقب  ــك  وذل الشرقية،  الجنوبية 
الدائرة  المواجهات  إثر  الليبية،  السجون  أحد  نزالء 
اكتفت  التطورات،  وفي خضم  بالعاصمة طرابلس. 
وأسفهما  انشغالهما  باإلعراب عن  وتونس  الجزائر 
لالشتباكات األخيرة التي شهدتها ضواحي العاصمة 
والجرحى  القتلى  من  العديد  خلفت  والتي  الليبية، 
سلم  تحقيق  ضــرورة  إلى  ودعت  مدنيون.  بينهم 
دائم في ليبيا عبر الحوار والمصالحة الوطنية، دون 
الجوار  دول  باجتماع  التعجيل  ضرورة  إلى  تشير  أن 
الليبي الذي تأسس في 2014، لمساعدة الفرقاء على 

الجلوس على طاولة حوار واحدة.
سرعة  تأخر  هواجس  جزائرية  أوســاط  وتؤكد 
إيجاد حل سياسي لألزمة الليبية، مع استمرار تدهور 
أعبائها  يزيد من  إذ  األمنية في طرابلس،  األوضاع 
عسكرية  ــراءات  إج تفرض  وأنها  السيما  األمنية، 
استثنائية على حدودها مع ليبيا منذ أكثر من ست 

سنوات.

لعبة المحاور
في  المختص  التونسي  المحلل  مقني  نزار  ويقلل 
الشأن الليبي، في تصريحات لـ »الوسط«، من نجاعة 
أي تحرك لدول الطوق الليبي، قائاًل إن األخيرة دخلت 
في لعبة المحاور الدولية، كما يعتقد أن إعادة طرح 
المصالح  بعمق  يصدم  قد  بينها  مشتركة  مبادرة 
أجهزة  الدول  لهذه  وأن  خاصة  ليبيا،  في  الغربية 
كبيرة،  ربط شبكة مصالح  مكنتها من  استخبارات 

األحيان وقد  تتقاطع في بعض  الشبكات قد  وهذه 
تختلف.

األرض في  الذي يحدث على  أن  يرى مقني  كما 
طرابلس هو نتيجة مباشرة لفشل المسار السياسي 
غير  العمل  لخطة  مباشرة  ترجمة  وهــو  الحالي، 
المتحدة  األمــم  مبعوث  من  العواقب  المحسوبة 
للعبة  ترجمة  كذلك  وهو  سالمة.  غسان  ليبيا  في 
وخاصة  ليبيا  في  الدولية  األجندات  بين  األذرع  لي 
يخص  فيما  وفرنسا،  إيطاليا  بين  الجديد  التنافس 
أو  ليبيا  في  مصالحهما  وضمان  السياسي  المسار 
انطالًقا من ليبيا. واعتبر اتفاق الهدنة المتوصل إليه 
في طرابلس حلقة من حلقات فشل األمم المتحدة 

في ليبيا، بالرغم أن سالمة يريد تصويره كانتصار.

ثالثة مسارات
وأوضح المحلل التونسي أنه ال يمكن ألي حل اليوم 
في ليبيا أن يتشكل إال بضمان تالزم لثالثة مسارات، 
والمسار األول هو فتح حوار بين مختلف قوات المحاور 
والمليشيات القتالية ذوي التوجهات الوطنية، وليس 

االجرامية أو اإلرهابية التي يجب تحييدها. أما المسار 
الثاني، فيقوم على حوار مجتمعي يجمع كل المكونات 
لالتفاق حول  القبائل،  وأساسها  الليبية  المجتمعية 
عدة نقاط ومنها أساسا االتفاق بين قبائل الشرق 
والغرب الليبي، والخروج باتفاق بينها حول شكل الحل 

السياسي في ليبيا.
مختلف  بين  التفاهم  مسار  هو  األخير  والمسار 
القوى السياسية الفاعلة وصياغة اتفاق جديد بينها، 
يتم  واضحة  طريق  خارطة  من  الفرقاء  كل  يمكن 
بعدها االتجاه نحو انتخابات جديدة، وتبني دستور 
جامع لكل الليبيين باختالفاتهم العشائرية واالثنية 

والطائفية.
ويعتقد الجزائريون أن األزمة الليبية امتدت بفعل 
بها  سمحت  التي  والدولية،  اإلقليمية  التدخالت 
الليبيين على الرغم من دور دول  الفرقاء  تناقضات 
الجوار المحدود والحيادي، بينما كان لبعض األطراف 
اإلقليمية والدولية تأثير كبير على الصراع الداخلي. 
وعمقت أعمال العنف في طرابلس أزمة دبلوماسية 
بين إيطاليا وفرنسا، بعدما حمَل مسؤولون إيطاليون 
باريس المسؤولية عن الوضع الراهن في ليبيا. في 
وقت دعمت الواليات المتحدة جهود البعثة األممية 
التي جمعت األطراف المشاركة في المعارك األخيرة، 

وخاصة قرار السراج تشكيل غرفة عمليات مشتركة.
طرابلس  العاصمة  في  النزاع  أطراف  وتوصلت 
باألمس إلى اتفاق على وقف إطالق النار، خالل اجتماع 
عُقد برعاية األمم المتحدة في مدينة الزاوية، وفي 

حضور المبعوث األممي غسان سالمة.

هل يصمد اتفاق وقف إطالق النار في طرابلس؟
غياب الضمانات والتجارب السابقة تثير الشكوك

عنيفة  مواجهات  على  أسبوع  من  أكثر  بعد 
النار  إطالق  وقف  اتفاق  جاء  طرابلس،  شهدتها 
برعاية  المتقاتلة  األطــراف  إليه  توصلت  الذي 
ليضع  الزاوية،  بمدينة  اجتماع  نهاية  في  أممية 
بشأن  الترقب  حافة  على  العاصمة  في  األوضاع 
بعيد  التنفيذ  وضمانات  االتفاق  صمود  مدى 
التي  التدابير  تنفيذ جملة من  المدى، فضاًل عن 
تدفع  التي  المواجهات  تلك  تكرار  دون  تحوْل 

المظلم. النفق  إلى  السياسية  بالعملية 
الضواحي  فــي  عنيفة  اشتباكات  ودارت 
و12  قتياًل   63 عن  أسفرت  للعاصمة،  الجنوبية 
مصابًا   50 نحو  نقل  جرى  جرحى،  و210  مفقودًا 
حالتهم،  خطورة  إلى  بالنظر  تونس  إلى  منهم 
قوات  بين  رحاها  دارت  التي  المواجهات  وهي 
الدعم  قوات  ومعها  »ثوار طرابلس«  كتيبة  تتبع 
مظلة  تحت  تعمالن  اللتين  بأبوسليم  المركزي 
المعروفة  والقوات  ناحية،  من  الوفاق،  حكومة 

إلى لقب آمرها. باسم »الكانيات« نسبة 
أعلنت،  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
القادة  بين  اتفاق  إلى  التوصل  الثالثاء،  مساء 
والمجموعات  األمنية  واألجــهــزة  العسكريين 
وحولها،  العاصمة  في  الموجودة  المسلحة 
برعاية  الوطني،  الوفاق  حكومة  عن  وممثلين 
إطالق  لوقف  سالمة،  غسان  الخاص  الممثل 
النار بين األطراف المتقاتلة، جاء في سبعة بنود 
وعدم  العدائية،  األعمال  جميع  وقف  رأسها  على 
الممتلكات  المساس بكل  أو  للمدنيين،  التعرض 
معيتيقة  مطار  فتح  ــادة  وإع والعامة،  الخاصة 

إليها. العاصمة والمؤدية  الطرق في  وكافة 
الغربي  الرباعي  به  رحب  الذي  االتفاق  لكن 
المتحدة  والمملكة  وإيطاليا  فرنسا  »حكومات 
ضمانات  أية  يتضمن  لم  المتحدة«،  والواليات 
يمكن أن تساهم في إنجاحه على المدى البعيد، 
لمعالجة  آلية  إلى  المجتمعون  يتطرق  لم  كما 
السياسية  الناحية  من  سواء  المواجهات  أسباب 

أو األمنية.
األجنبية  الــدول  اعتبرت  مشترك  بيان  وفي 
األربع، أن وقف إطالق النار »خطوة حيوية إلحراز 
عمل  خطة  بموجب  السياسية  العملية  في  تقدم 
عبر  الذي  نفسه  الموقف  وهو  المتحدة«،  األمم 
عنه االتحاد األوروبي أيضًا، الذي اعتبره »خطوة 
التي تشتد  العنف  إزالة  إلى  أن تؤدي  من شأنها 

إليها في طرابلس وحولها«. الحاجة 
دخل  ــاء(  ــع األرب )مــســاء  التالي  الــيــوم  وفــي 
إيجاتبية  خطوة  أول  في  التنفيذ،  حيـز  االتفاق 
المحاور  كافة  على  ترقب  وسط  التهدئة،  باتجاه 
وحينها  األجــواء،  تعكر  أن  يمكن  خروقات  ألية 
نفسها  الراعي(  )الطرف  األممية  البعثة  ستجد 
في موقف صعب، ما يضع األمور في موقف ترقب 
المواجهات  من  سابقة  مشاهد  مع  السيما  حذر، 
العسكرية التي جرى اختراقها عقب التواصل إلى 

العنف. أعمال  لوقف  اتفاقات 
بدا  الهدنة  اختراق  وتوقع  الحذر  الترقب 
باسم  الرسمي  الناطق  تصريحات  من  واضحًا 
قال  الذي  أحمد بن سالم،  الخاصة«  الردع  »قوة 
طالما  بالهدنة  »ملتزمون  إنهم  لـ»الوسط« 
ترقب،  حالة  وفي  يخترقها،  لم  اآلخــر  الطرف 
النار  إطالق  وقف  اخترق  اآلخر  الطرف  أن  خاصة 

السابق«. مرتين في 
المجلس  رئيس  تصريحات  كانت  هذا  إلى 
السراج،  فائز  الوطني،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
تكرار  عدم  تضمن  معالجات  من  اقترابًا  األكثر 
إلى  أشار  حين  البعيد،  المدى  على  المواجهات 
تنفيذ  باتجاه  مهمة  »خطوة  بمثابة  االتفاق  أن 
الترتيبات األمنية الواردة في االتفاق السياسي«، 
معيتيق  أحمد  لنائبه  تصريحات  عقب  وذلــك 
تنفيذ  سوى  بات  حل  ال  أن  على  خاللها  شدد 
للعاصمة  ستضمن  التي  األمنية  الترتيبات  تلك 

التوترات األمنية. استقرارًا وتنأى بها عن 
وقبل التوصل إلى اتفاق وقف إطالق النار كان 
حالة  بإعالن  الرئاسي  للمجلس  األبرز  الظهور 
الطوارئ في العاصمة وضواحيها، واستدعاء قوة 
مكافحة اإلرهاب من مصراتة، وفي الوقت نفسه 
لتنفيذ  لجنة  بتشكيل  أيضًا  األبــرز  تحركه  جاء 
السياسي  االتفاق  في  الواردة  األمنية  الترتيبات 

بعد أكثر من عامين من توقيع االتفاق.
لتحالف  بيان  تطرق  التداعيات  هذه  وسط 
نص  أغفلها  جوهرية  نقطة  إلى  الوطنية،  القوى 
اتفاق إطالق النار تتمثل في ضرورة وضع »جدول 
سالح  نزع  يتم  ومتى  كيف  يحدد  واضح  زمني 
قدمًا  والمضي  طرابلس«،  بالعاصمة  التشكيالت 
التشكيالت  كل  من  العاصمة  »إخــالء  إطار  في 

أو هويتها«. أيًا كان مصدرها  المسلحة 

< اشتباكات في ضواحي طرابلس

< اجتماع الزاوية

يعتقد اجلزائريون أن األزمة 
الليبية امتدت بفعل التدخالت 

اإلقليمية والدولية
ضرورة وضع »جدول زمني واضح 

يحدد كيف ومتى يتم نزع سالح 
التشكيالت بالعاصمة طرابلس

طرابلس–الوسط
الجزائر: عبدالرحمن أميني

اتهام إيطالي لفرنسا بالوقوف وراء مواجهات طرابلس.. وسالفيني يستبعد التدخل العسكري

فرنسا تبحث عن زعيم عسكري 
وال ترغب في قبول تسوية ال 

توحد الميليشيات

إيطاليا تعارض االنتخابات المبكرة 
ألنها تهدد بدفع طرابلس ومحيطها 

إلى دوامة من العنف
< غسان سالمة
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■ ال يمكن بدء الحوار في هذه اللحظة، دون التطرق 
شهدتها  التي  االشتباكات  من  الطوارق  موقف  إلى 

مدينة طرابلس على مدى األيام الماضية؟
نحن نستنكر االشتباكات التي شهدتها المدينة، ونقف 
وتدمير  الليبيين،  بين  واالقتتال  العنف  ضد  قوة  بكل 

المنشآت وممتلكات الدولة.
■ مع الحديث عن الطوارق، البد من السؤال الصعب 
حول ما يتردد عن طموح االنفصال عن ليبيا لتأسيس 

دولة أو المطالبة بحكم ذاتي للطوارق؟
الشمل،  ولم  والليبيين  ليبيا  وحــدة  لتحقيق  نسعى 
ونحن ضد أي شخص يفكر في االنفصال عن ليبيا، وال 

نفكر في مثل هذه القضايا.
الليبي  الشعب  من  أصيل  جزء  ليبيا  في  الطوارق 
بمختلف المكونات االجتماعية، وهذا شيء طبيعي ألننا 

شركاء في الوطن والدين والمصير.
خلق  تريد  جهات  عن  أخرى،  تسريبات  وهناك   ..   ■
تيارات  إلى  وتفتيتهم  الطوارق،  صفوف  في  انقسام 

وأحزاب سياسية ومصالح شخصية؟
الصف  وانقسام  التدخل  هذا  وقف  الطوارق  يستطيع 
ولن نرضى وال نقبل نحن الطوارق بذلك ولن يفلحوا 

بذلك.
■ هناك جزء كبير من الطوارق يتحدث عن أنهم مهمشون 

ولم يحصلوا على حقوقهم حتى اآلن، كيف ترد؟
بسبب  حقوقها  على  تتحصل  لم  كلها  ليبيا  لألسف، 
الحقوق  تحق  أن  تستطيع  موحدة  دولة  وجود  عدم 

والغرب  الشرق  في  حكومتان  ولدينا  مواطنيها،  إلى 
مع مجلسين تشريعي وآخر استشاري، وال تستطيع أية 

جهة أن تعطي الحقوق إلى الطوارق أو الليبيين.
األوراق  على  تحصل  لم  العائالت  من  الكثير  لكن   ■

الثبوتية مثل الجنسية والرقم الوطني؟
نعم، ليست لدينا دولة أو حتى إدارة تستطيع إجراء 
تخص  المشكلة  الثبوتية،  األوراق  هذه  استكمال  أو 
ولن  فقط،  الطوارق  وليس  الليبية  الفئات  من  العديد 

تحتها  تعمل  واحــدة  دولة  ظل  تحت  إال  ذلك  يتحقق 
إدارة موحدة تستكمل هذا العمل.

■ هل يضمن مشروع الدستور الليبي الجديد حقوق 
الطوارق؟

الهيئة  في  ممثلوهم  اتخذه  ــرار  ق أي  مع  الــطــوارق 
أي  نعارض  ال  أننا  كما  الدستور،  لصياغة  التأسيسية 

قرار لمجلس النواب.
■  .. وما موقف الطوارق من االنتخابات؟

نؤيد االنتخابات، لكن البد أن تكون لها أرضية، وهى 
النواب  مجلس  من  قانون  وصدور  األمني،  االستقرار 
األمم  اليه  االنتخابات حسب ما دعت  إجراء  و نحن مع 

المتحدة.
■ كما الحال في ليبيا كلها، يتردد حديث عن التدخل 
األجنبي في جنوب ليبيا أيضا، فما هو موقف الطوارق؟

البالد  جنوب  وليس  ليبيا  في  أجنبي  تدخل  أي  نرفض 
ليبيا  وتعتبر  الليبية،  األراضي  من  جزء  فالجنوب  فقط، 
في  التدخل  أجنبية  قوة  ألية  نسمح  ولن  سيادة،  ذات 

ليبيا مهما كانت تلك القوى أو الدول.
■ هل توجد اتصاالت بين المجلس االجتماعي لقبائل 
واالتحاد  للدعم  المتحدة  األمم  بعثتي  مع  الطوارق 

األوروبي؟
الهجرة  االتصاالت سابقا بشأن ملف  نعم هناك بعض 
غير الشرعية، لكنها توقفت نتيجة الظروف التي تحدث 
االستقرار  يريد  من  كل  مع  نتعاون  ونحن  البالد،  في 

وتوحيد الجهود من أجل ليبيا ومواطنيها.
تنظيم  بدعم  الــطــوارق  يتهم  من  هناك  لكن   ■

القاعدة؟
يراد  تهم  إنما  له،  أساس  وال  غير صحيح،  الكالم  هذا 
تدخالت  أي  ضد  ونحن  فقط،  للطوارق  اإلساءة  منها 

من دول أو جهات أو تنظيمات أجنبية.
مع  اتصاالت  لديهم  الطوارق  إن  يقول  من  هناك   ■

سيف القذافي؟
الطوارق، وهناك  الكالم غير صحيح، وسيف يسب  هذا 

من يريد اإلساءة وتشويه سمعة الطوارق.
االتصال  وسائل  عبر  يتردد  ما  حقيقة  ما  أخيرا،   ■
إلى  وضمه  االجتماعي  المجلس  حل  عن  االجتماعي 

مجلس أو كيان آخر؟
هذا أيضا كالم عار من الصحة، وإشاعات مغرضة فقط، 
لقبائل  االجتماعي  المجلس  اجتماع  ذلك  على  والدليل 
الطوارق في ليبيا قبل أيام في منطقة جرمة، وأتساءل: 
كيف يمكن حل مجلس الطوارق دون اجتماع لقبائلها 

في ليبيا، وهي القبائل التي أسست هذا الجسم.

رئيس المجلس االجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا حسين الكوني:

يرى رئيس المجلس االجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا، حسين 
والتهميش،  والمعاناة  المحنة  في  شركاء  الليبيين  أن  الكوني، 
أثرت على  األمنية واالقتصادية والسياسية  األوضاع  أن  ويؤكد 

المواطن، ولم تستثن أحدا من أبنائه.

كان  الذي  الكوني  طاف  »الوسط«،  به  اختص  الذي  الحوار،  هذا  وفي 
التي تهم المواطنين  النيجر على مختلف القضايا  يعمل سفيرا لليبيا في 
في الجنوب، ورد بصراحة وشفافية على االتهامات التي تكيل إلى الطوارق، 

وكان هذا نص الحوار..

جميع الليبيني مهمشون.. وال نفكر في »االنفصال«

حوار–رمضان كرنفودة

ال بد من أرضية لالنتخابات.. ونرفض 
التدخل األجنبي في شؤوننا الداخلية

سيف اإلسالم يسب الطوارق.. 
والتعاون مع القاعدة افتراء وأكاذيب

<  حسين الكوني

أمحمد  الــشــهــيــد  مستشفى  ــن  ــل أع
المركزي،  التعليمي  أجدابيا  المقريف 
من  جبنا  تناولهما  جراء  طفلتين  وفاة 
بالمدينة، ودخول  التجارية  المحال  أحد 
إلى  عمهم  وبنت  األربــعــة  أشقائهم 
غرفة العناية الفائقة بالمستشفى لتلقي 

العالج. وحالتهم مستقرة
لـــ»الــوســط«،  محلي  مصدر  وقـــال 
األربعاء، إن الجبن الذي تناوله األطفال 
اثنتين منهم ودخول  وتسبب في وفاة 
غرفة  إلــى  عمهم  وبنت  أشقاء  أربعة 
الشهيد  بمستشفى  الفائقة  العناية 

التعليمي  أجدابيا  المقريف  أمحمد 
مشيرا  »أمريكانا«،  نوع  كان  المركزي 

إلى أن حالة المصابين »مستقرة«.
من  دوريــة  أن  المصدر،  وأضــاف 
أجدابيا  فــرع  البلدي  الحرس  جهاز 
الــذي  الــتــجــاري  المحل  ــى  إل انتقلت 
وأثناء  الجبن  العائلة  منه  اشــتــرت 
صالح  أنـــه  ــضــح  »ات الــجــبــن  معاينة 
لالستهالك البشري«، لكنه نوه إلى أنه 
وإرسالها  الجبن  من  عينه  سحب  جرى 
إلجراء  األغذية  على  الرقابة  مركز  إلى 

التحاليل للتأكد من سالمته.

لتسويق  الــبــريــقــة  شــركــة  تــعــرضــت 
وخطير  جديد  لتدخل  األربعاء،  النفط، 
المسؤولون  تفاجأ  إذ  أعمالها،  فــي 
بتدخل  الهاني  مستودع  في  والعاملون 
»كتيبة  باسم  تعرف  مسلحة  مجموعة 
الغاز  دوارة  عمل  في  ــاجــوراء«،  ت بــاب 
لغاز  الوحيد  المصدر  وهو  بالمستودع، 
الطهي حاليا، حيث يتم توزيع أسطوانات 
المستودعات  ــى  إل خــاللــه  مــن  ــغــاز  ال

واألهالي بشكل عملي ومنظم.
ووفــــق صــفــحــة شــركــة الــبــريــقــة 
»فــيــســبــوك«،  عــلــى  الــنــفــط  لتسويق 
مستخدمي  المسلحة  المجموعة  هددت 
مقره،  ودخلت  السالح  بقوة  المستودع 
بحوالي  يقدر  ما  على  عنوة  واستولت 

أجبر  األقل، مما  غاز على  أسطوانة   840
واإلعراب  المستودع،  قفل  على  الشركة 
نقص  في  أزمــة  نشوب  من  قلقها  عن 
أسطوانات الغاز ستكون هذه المجموعة 

المسؤول الوحيد عنها.
التدخل  هــذا  إن  الــشــركــة  ــت  ــال وق
الدولة  بحق  وإجــرامــي  جــدا  خطير  أمــر 
حياة  على  خطرا  ويشكل  والمواطنين، 
المختصة  الجهات  وتطالب  موظفيها، 
الذين  ــراد  األف ومالحقة  فــورا  بالتدخل 
المخالف  الشائن  العمل  بهذا  قاموا 
الــقــانــون واألخــــالق، ضــاربــيــن عرض 
األمم  وتحذيرات  بتوجيهات  الحائط 
من  الميليشيات  نبهت  التي  المتحدة 

التدخل في شؤون المؤسسات الليبية.

وفاة طفلتني ضحية الجنب الفاسد في أجدابيا

السطو على أسطوانات الغاز في طرابلس

تتواصـل ظاهـرة االختفاء القسـري فـي ليبيا، 
باختطـاف   - رسـمية  غيـر   - تقديـرات  مـع 
عـدد مـن الشـخصيات التوافقيـة والمشـهود 
وذوي  والوطنيـة،  والنزاهـة  بالكفـاءة  لهـا 
اجتماعيـة  ومراكـز  المسـتوى  رفيعـة  وظائـف 
علـى  المحسـوبين  الشـباب  ومـن  مرموقـة، 
ثورة السـابع عشـر مـن فبرايـر الذيـن وقفوا 
التضحيـات  وقدمـوا  وسـاندوها  الثـورة  مـع 

الصفـوف. مقدمـة  فـي  وكانـوا 
وباتـت هـذه الظاهـرة تهـدد حيـاة الناس 
يهـدد  بينمـا  الوطـن،  واسـتقرار  وأمـن 
تصاعـد مؤشـرات الخطـف النسـيج االجتماعي 
المواطنيـن  عمـوم  ويخيـف  البـالد  واسـتقرار 
علـى حياتهـم، خصوصا بعـد صمـت األجهزة 
تحركهـا  جديـة  وعـدم  الرسـمية  والسـلطات 

»النزيـف«. وقـف  يضمـن  بشـكل 
الضحايـا  أهالـي  يقـول  المقابـل،  وفـي 
إنهـم تلقـوا اتصـاالت عـدة مـن جهـات غيـر 
إلطـالق  الفديـة  بدفـع  تطالبهـم  معلومـة 
سـراح أبنائهـم، وأن قضيـة أبنائهم لـم تنل 
قـدرا مـن االهتمـام ولـو مـن مسـؤول واحد 
بعـض  وأن  الرسـمية،  الدولـة  أجهـزة  فـي 
األسـر جمعـت المبالـغ المالية إلنقـاذ أبنائهم 

اللحظـة. حتـى  بخروجهـم  تفـرح  ولـم 
يأتـي ذلـك بينمـا البرلمـان لـم يعقـد ولـو 
الخطـف  حـوادث  لمناقشـة  واحـدة  جلسـة 
واإلخفـاء القسـري واالعتقـال التعسـفي، رغـم 
تعـدد الحـوادث ومـرور مـا يقـرب مـن أربـع 
سـنوات على بعـض حـاالت اإلخفاء القسـري، 
العبيـدي  سـليمان  هيثـم  اختطـاف  كحالـة 
عبدالقـادر  وعصـام  البـركاوي  خليفـة  وعلـي 

بوليفـة. يوسـف  وحسـن  الغريانـي 
بـدور  فيـه  نشـيد  الـذي  الوقـت  وفـي 
الليبيـة  الحقوقيـة  المنظمـات  مـن  عـدد 
وفـي  الدوليـة،  الحقوقيـة  والمنظمـات 
المتحـدة  لألمـم  التابـع  المكتـب  مقدمتهـا 

هيومـن  ومنظمـة  الشـأن،  بهـذا  الخـاص 
 ،)Human Rights Watch( رايتـس ووتـش 
 Amnesty( الدوليـة  العفـو  ومنظمـة 
International(، يجـب أن يلعـب الـرأي العام 
الليبـي دورا حاسـما حيـال هـذا الملـف، بـأن 
بدورهـا  المدنـي  المجتمـع  مؤسسـات  تقـوم 
الفعـال حيـال هـذه القضيـة، والتـي يجـب أن 

أولوياتهـا. سـلم  رأس  علـى  تضعهـا 

قضيـة  القضايـا،  هـذه  بيـن  ومـن 

 66( بوقريـن  مصطفـى  صـالح  المهنـدس 
نوفمبـر   27 مسـاء  خطـف  والـذي  عامـا(، 
2017م بعـد أن صلـى المغـرب فـي مزرعتـه 
قاصـدا  وغادرهـا  فـرج«،  »سـيدي  بمنطقـة 
»منطقـة  فـي  الشـرقية  بالفويهـات  بيتـه 
مـن  وبالقـرب  بنغـازي،  بمدينـة  الحدائـق« 

زكريـا. صيدليـة 
ومن األرجـح أن الخاطفيـن قدموا إلـى مزرعة 
الضحية وقـت كان لوحـده واقتـادوه بالقـوة إلى 
مـكان مجهـول، وتركـوا سـيارته فـي مـكان آخر 
عائلـة  وجـدت  فقـد  لـألوراق،  وخلـط  كتمويـه 
مـكان  فـي  المهنـدس صـالح  بوقريـن سـيارة 
بعيـد عـن مزرعتـه وعلـى جانـب طريـق مزدحم 
بالنـاس والسـيارات، ال يمكـن أن تكـون عمليـة 
الخطـف تمـت فيـه أصـال، حيـث وجـدت العائلـة 
ذلـك  جانـب  علـى  متروكـة  بمفتاحهـا  سـيارته 
الشارع المزدحم، قرب قصر »السندباد« بمنطقة 
بوهديمة وعليهـا آثار كدمـات بالجهة اليسـرى.
وبعـد مضـي أكثـر مـن تسـعة أشـهر علـى 
خطفه، مـا زالت أسـرته ال تعرف عنه شـيئا، ولم 
تسـمع أي أخبـار مؤكـدة عنـه، والجهـات التـي 
تعهـدت بالبحـث عنـه لـم تتفاعـل مـع القضيـة 
بالجديـة الواجبـة، وال تواصلـت مع أسـرته على 
النحـو المطلـوب، ولـم يصـدر عنهـا أي شـيء 

رسـمي حتـى اللحظـة.
ويعـد المهنـدس صـالح بوقريـن أحـد أبـرز 
المهندسـين المعمارييـن فـي بنغـازي، وعضـو 
مجلـس بلديـة بنغـازي فـي النصـف األول مـن 
السـابق  العضـو  الماضـي،  القـرن  سـبعينات 
لمجلـس إدارة نـادي األهلـي، والمهنـدس الذي 
كلفـه المجلـس الوطنـي االنتقالـي بعـد انـدالع 
ثورة السـابع عشـر من فبراير بـإدارة »المرافق« 

فـي فتـرة تولـي المجلـس إدارة البـالد.
تبذلهـا  التـي  الجهـود  مـن  وبالرغـم 
معرفـة  مـن  العائلـة  تتمكـن  لـم  عائلتـه، 
أنزلـوه  الـذي  المـكان  وال  خاطفيـه،  هويـة 
العـام  ووضعـه  حبسـه  ظـروف  وال  فيـه، 
إلـى  محتـاج  أنـه  خصوصـا  الصحيـة،  وحالتـه 

خاصـة. رعايـة 

تواصل ظاهرة اإلخفاء القسري.. أهالي »يحترقون« ودولة »صامتة«
قضية صالح مصطفى بوقرين نموذجا

أهالي الضحايا تلقوا اتصاالت عدة 
من جهات غير معلومة تطالبهم بدفع 

الفدية إلطالق سراح أبنائهم

تهريب وقود يطل من جديد شمال جالو
النجدة في مديرية أمن  تابع لقسم  قال مسؤول 
تقدر  كمية  تحمل  شاحنة  ضبط  القسم  إن  جالو 
خصيصا  معدة  البنزين  وقود  من  لتر  ألف   50 بـ 

للتهريب.
»الوسط«  إلى  تصريح  في  المسؤول  وأوضح 
يفصح  لم  أجنبيين  شخصين  ضبط  جرى  أنه 
أمس  التهريب  بعملية  يقومان  جنسيتهما  عن 
اإلثنين، على طريق »إجدابيا - جالو«، وذلك عبر 
دوريات ونقاط تفتيش يومية تجرى قرب مدخل 

جالو الشمالي.
وأضاف المسؤول نفسه أنه تم نقل الجناة إلى 
في  التحقيق  بعمليات  لتقوم  اإلختصاص  جهات 
حسب  الوقود  حمولة  تفريغ  جرى  فيما  الحادثة، 

اإلجراء القانوني المتبع.
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  رئيس  وكان 
إن  سابق  وقت  في  قال  اهلل،  صنع  مصطفى 
الليبي  االقتصاد  يكلف  للوقود  المنظم  التهريب 
أكثر من 750 مليون دوالر سنويا، باإلضافة إلى 
الخسائر  على  يقتصر  لم  الذي  المجتمعي  الضرر 

على المستوى المادي فقط، بل تسبب في فقدان 
خطورة  يشكل  ما  وهو  القانون  سيادة  احترام 

كبيرة.
المدن  بعض  معاناة  الماضية  الفترة  وشهدت 
الوقود  نقص  نتيجة  الجنوب،  خاصة  الليبية، 
ألسباب مختلفة بعضها يرجع إلى انتشار عمليات 
السوداء،  للسوق  المجال  يفتح  مما  التهريب، 
فضال عن عدم قدرة الشاحنات على الوصول إلى 
بعض المناطق بسبب غياب عمليات التأمين على 

الطرق الرئيسة.
أجخرة«  جالو،  »أوجلة،  الواحات  مدن  وتشهد 
ما  البنزين،  في  حادا  نقصا  األضحى  عيد  منذ 
أدى إلى شلل شبه تام في حركة السيارات، جراء 

إغالق ما يقارب عن 7 محطات لتوزيع الوقود.
أزمة  األخرى  هي  تشهد  التي  وليد  بني  وفي 
من  لتوفيره  مساعي  تجرى  الوقود  في  نقص 
حيث  مصراتة،  في  البريقة  شركة  مستودعات 
من  التوزيع  شركات  مديري  مع  التواصل  جرى 

أجل تزويد المدينة بالمحروقات.

<  والدة هيثم في وقفة تضامنية مع المختطفين< حسن يوسف بوليفة

< عصام عبدالقادر الغرياني

القاهرة – الوسط

مدينة  في  البلدي  الحرس  جهاز  أعلن 
عثروا  عناصره  أن  األحد،  شحات، 
بالمنطقة  الورش  بإحدى  مخزن  على 
غذائية  بمواد  ممتلئ  الصناعية 

وخضراوات غير صالحة لالستهالك.
أيمن  بالجهاز  اإلعالم  مسؤول  وقال 
المخزن  إن  لـ»الوسط«،  بوأغريب 
يحتوي على كميات كبيرة من البقوليات 
الغذائية األخرى غير  والبهارات والمواد 

إلى  الفتا  البشري،  لالستهالك  الصالحة 
أن ذلك جاء ضمن حملة أطلقها الجهاز 

على األنشطة التجارية في المدينة.
»غير  المخزن  أن  بوأغريب  وأوضح 
للمواصفات  مطابق  غير  بل  صالح، 
إعدام  مؤكدا  الصحية«،  والشروط 
نظرا  المضبوطات  من  كمية  الجهاز 
المخالفين  وضبط  التخزين  لسوء 

وإحالتهم للنيابة العامة.

مخزن مواد غذائية غير صالحة 
لالستهالك في شحات

<  شاحنة تحمل الوقود في جالو



بعثتها  رئيس  المتحدة  األمم  مبعوث  ألقى 
نهاية  إلى  السياسية  باألزمة  ليبيا  في  للدعم 
يحيط  تعقيدا  اعتبره  ما  إلى  بالنظر  النفق 
المجتمع  صارح  حين  السياسية،  بالعملية 
إجراء  تسبق  التي  الترتيبات  بأن  الدولي 

االنتخابات لم تتحرك خطوة لألمام.
تطورات  حول  إحاطة  تقديمه  وخالل 
إلى  ليبيا  في  واألمنية  السياسية  األوضاع 
األربعاء،  أمس  مساء  الدولي  األمن  مجلس 
قامت  التي  الوساطة  جهود  سالمة  استعرض 
المسلح  النزاع  أطراف  بين  األممية  البعثة  بها 
األيام  خالل  طرابلس  العاصمة  شهدته  الذي 
إقناع  في  نجاحها  عن  أسفر  والذي  الماضية 
إطالق  لوقف  اتفاق  على  بالتوقيع  أطراف 
في  النظام  إعادة  وبدء  االقتتال  وإيقاف  النار 

طرابلس.
أمام أعضاء مجلس األمن »إن األمم  وقال 
الوضع  يراقبان  الدولي  والمجتمع  المتحدة 
وأي مجموعة تعمد إلى انتهاك االتفاق سوف 
تحاسب. لقد تجاوزنا زمن اإلفالت من العقاب 

ولن نسمح بتكرار ما حدث في 2014«.
في  األممية  البعثة  أن  سالمة  وأوضح 
مراجعة  بمجالين:  جهودها  »تركز  ليبيا 
من  الحد  بغية  بطرابلس  األمنية  الترتيبات 
لتحقيق  للسالح  تلجأ  التي  المجموعات  تأثير 
االقتصادية  القضايا  ومعالجة  شخصية،  مآرب 
على  مشددا  األزمة«،  أساس  تشكل  التي 
لإلصالحات  فرصة  أي  هناك  يكون  »لن  أنه 
يتم  لم  إذا  السياسية  والعملية  االقتصادية 

وضع حد لعمليات النهب«.
اإلصالح  ملف  إلى  إحاطته  خالل  وتطرق 
في  »ترى  البعثة  أن  بين  حيث  االقتصادي 

للدعم  السراج،  فائز  الوزراء،  رئيس  طلب 
ثمينة  فرصة  مالية  مراجعة  إلجراء  الدولي 
كيفية  بشأن  والمساءلة  الشفافية  لتحقيق 

إدارة ثروة ليبيا«.
وحكومة  المركزي  ليبيا  »مصرف  ودعا 
تعديل سعر  في  فورا  للمضي  الوطني  الوفاق 
حتى  الحكومي  الدعم  وإصالح  العملة  صرف 
تشكل  التي  االقتصادية  القضايا  معالجة  تتم 
الحياة  تدهور  في  وتتسبب  األزمة  أساس 
على  العمل  خالل  من  للمواطنين،  اليومية 

ضرورية  تعد  التي  عليها  المتفق  اإلصالحات 
إلى  حديثه  في  سالمة  وعرج  ومتأخرة«، 
المرتقبة، حيث  السياسية واالنتخابات  العملية 
أكد على أن »الشعب الليبي اتخذ قرارا واضحا 
 - التغيير  هذا  يحدث  أن  ينبغي  كيف  حول 
»قد  ذلك  أن  مؤكدا  االنتخابات«  خالل  من 
الملتقى  مشاورات  أثناء  واسع  بشكل  انعكس 
إجراء  يتم  »لكي  أنه  الوطني«.موضحا 
سوف  توفرها.  يجب  شروط  هناك  االنتخابات 
قابلة  لكنها  لتحقيقها،  كبيرا  جهدا  تتطلب 

للتحقيق«.
النواب،  مجلس  إحاطته  في  سالمة  وانتقد 
النواب  مجلس  أعضاء  من  »الكثير  إن  وقال 
النحو  على  بعملهم  القيام  في  يخفقون 
العملية  تخريب  إلى  ويسعون  الواجب. 
ستار  خلف  شخصية  مآرب  لتحقيق  السياسية 
ليست  »ببساطة  أنهم  مبينا  اإلجراءات«. 
ومن  مناصبهم.  عن  التخلي  في  النية  لديهم 
مواطني  جميع  دفع  شخصية،  طموحات  أجل 

ليبيا أثمانا باهظة«.
ونبه المبعوث األممي أعضاء مجلس األمن 
التقليدية في سبيل  الطرق  »استنفاد كل  إلى 
وقال  األمام«.  إلى  التشريعية  بالعملية  الدفع 
إما  الطرق  هذه  تزال  ال  هذا،  يومنا  »إلى 
تفضي  ال  بحيث  مصممة  أنها  أو  مسدودة 

إلى أية نتيجة...«.
يتم  لم  »إذا  أنه  إلى  سالمة  نبه  كما 
فإننا  العاجل،  القريب  وفي  القانون،  تشريع 
إلى إمكانية  النهج«. الفتا  لن نستمر في هذا 
التغيير  لتحقيق  أخرى  »سبل  إلى  اللجوء 
يتبنونها  وسوف  سلمي  نحو  على  السياسي 

دون تردد وبحماس«.

< إبراهيم بوشناف

شهدتها  التي  األمنية  التوترات  أظهرت 
مدى  الماضية،  األيام  خالل  طرابلس  العاصمة 
مؤسسات  وتوحيد  السياسية  الحلول  أهمية 
لالنتقال  قدما  المضي  إطار  في  األمنية  الدولة 
بالبالد إلى مرحلة االستقرار الدائم، وهي الرؤية 
على  تعليقا  وبرلمانيون  أكدها سياسيون  التي 
األحداث، في مقابل جدل حول االتفاق السياسي 
السلطة  لتوحيد  عليها  البناء  يمكن  كأرضية 

التنفيذية.
إلى  تطرقوا  المشهد  على  المعلقين  كافة 
تلك  تكرار  لعدم  السياسية  الحلول  أهمية 
األمنية  الحلول  أن  إلــى  بالنظر  المواجهات، 
المؤقتة«،  »المسكنات  إطار  في  جميعها  تبقى 
حيث تحالف القوى الوطنية رأى ضرورة »إخالء 
أيا كان  العاصمة من كل التشكيالت المسلحة 
مصدرها أو هويتها«، وأنه »ال طائل يرجى من 
وزراء  ورؤساء  جديدة  رئاسية  مجالس  تشكيل 
جدد سواء جاءت بهم أطراف دولية أو أفرزتهم 

صناديق االنتخاب«.

توحيد السلطة التنفيذية
بينما اعتبر عضو المجلس األعلى للدولة أحمد 
لنقي، أن ما يحدث في مدينة طرابلس من توتر 
أمني واشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة 
منذ أكثر من أسبوع هو »نتيجة واقعية لتأخير 
استحقاق توحيد السلطة التنفيذية طوال السبعة 
التطورات  هذه  أن  رأى  لكنه  الماضية«،  أشهر 

»فرصة إلحداث تغيير فعلي«.
وانطلق لنقي من فرضية اعتبار تلك األحداث 
التي شهدتها طرابلس فرصة لـ»إحداث التغيير 
المهم الذي قد يؤدي إلى بروز قيادات جديدة 
تكون قادرة على قيادة دفة الحكم في ليبيا في 
الراهنة«، بالنظر إلى »تشكل تحالفات  المرحلة 
مترددة  ومواقف  األمــس،  أعــداء  بين  جديدة 
محليا ومن المجتمع الدولي«، وهو ما يحتاج إلى 
»اتفاق بشأن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي من 
ثالثة أعضاء يمثلون المناطق الثالثة التاريخية، 
واختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة منفصلة 

عن الرئاسي بكامل الصالحيات التنفيذية«.
وأعاد التذكير بأن هذه الحلول جرى »االتفاق 
الحوار في تونس  عليهما خالل جلسات لجنتي 
منذ أكثر من سبعة أشهر، إال أن الحوار توقف 
منذ ذاك الحين لسبب وحيد وهو االختالف على 

الجديد«،  الرئاسي  المجلس  أعضاء  اختيار  آلية 
لكنه الحظ أنه »خالل فترة الشهرين الماضيين 
كان هناك استعداد بين أعضاء مجلسي النواب 
والدولة للتساهل في وضع آلية االختيار للخروج 
من األزمة«، إذ بات »باإلمكان اآلن عقد جلسة 
سهلة  آلية  لوضع  المجلسين  من  للجنتين 
وسريعة الختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد 
حكومة  وتشكيل  التنفيذية  السلطة  وتوحيد 
واحدة في أقرب وقت ممكن، تعمل على توحيد 
مؤسسات الدولة المنقسمة وعلى تحريك عجلة 
الوطن  أبناء  بين  والصلح  والتنمية  االقتصاد 

الواحد وفرض األمن«.
الرئاسي  المجلس  هيكلة  »إعــادة  أن  ورأى 
يمكن أن تكون طبقا لالتفاق السياسي أو حسب 
خارطة الطريق المعدة من قبل البعثة األممية 
للدعم في ليبيا، أي عبر المؤتمر الجامع الذي يعد 
له رئيس البعثة غسان سالمة وتردد أنه سيعقد 

خالل النصف الثاني من سبتمبر الجاري«.
في  العكسري  الجانب  لنقي  يغفل  لم  كما 
»تواصل  ضــرورة  إلى  لفت  حين  المواجهات، 
للجلوس  العسكريين  القادة  بين  االتصاالت 
للتفاوض حول وضع تصور للمؤسسة العسكرية 

الموحدة«.

توافق ليبي
الرئاسي  المجلس  لرئيس  السياسي  المستشار 
لحكومة الوفاق الوطني، الطاهر السني، تطرق 
ليبي  تحرك  بضرورة  تتعلق  أخرى  نقطة  إلى 
أن  باعتبار  السياسي،  المسار  إلنجاح  ليبيي 
المجتمع الدولي كان وال يزال سببا في التسويف 
»لم يف خاللها  بمرتين  مثاال  والتأجيل، ضاربا 
 2011 في  أولها  بوعوده«  الدولي  المجتمع 
في  والثانية  السالح،  جمع  قبل  انسحب  حيث 
اتفاق 2015 ولم يستكمل مراحل تنفيذه، وهو 

الليبيين على مراحل  بناء  إلى  للدعوة  ما دفعه 
االتفاق السابق لبناء توافقالى حقيقي.

إزاء ذلك رأى عضو مجلس النواب عبد السالم 
نصية، ضرورة عن الحاجة الجلوس معا »لتطبيق 
الدولة«،  قيام  تضمن  التي  األمنية  الترتيبات 
وذلك في معرض مطالبته بالتوقف عن القتال 
اعتبار،  الوطن فوق كل  فورا، ووضع »مصلحة 
بناء  تعيق  التي  التخريبة  األعمال  واالبتعاد عن 

الدولة«.
النائب عن دائرة صرمان،  األمر نفسه أكده 
فوزي  الــنــواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
المحلة  الحاجة  عــن  تحدث  ــذي  ال الــنــويــري، 
أن  باعتبار  السياسية  لألزمة  جذرية  لـ»حلول 
»أنصاف الحلول هدفها إشباع مصالح شخصية 
أو مناطقية أو جهوية أو أيديولوجية«، مطاتلبا 
في ذلك األمم المتحدة بـ»تكثيف جهود البعثة 
األممية بمزيد من الجدية في مساعدة الليبيين 

على إيجاد حل لألزمة السياسية وبناء االستقرار 
في البالد«.

أهمية  عن  نفسه  الوقت  في  تحدث  كما 
المجال  »إفساح  خالل  من  األمنية  الترتيبات 
األمن«،  لفرض  والشرطة  الجيش  لمؤسستي 
وتسليم  الــتــنــازالت،  »تقديم  إلــى  باإلضافة 
النظاميين، واحتكار  للجيش والشرطة  األسلحة 
منها  يطلب  التي  الجهات  على  القوة  استخدام 
االلتحاق بثكناتهم ومراكزهم وممارسة دورهم 

في حماية المواطن«.

تحذير بتجاوز »األجسام الشرعية«
والبناء  العدالة  رئيس حزب  لكن محمد صوان 
المسلمين(،  اإلخوان  لجماعة  السياسية  )الذراع 
معرض  في  العام  الــرأي  أمام  آخر  طرحا  ألقى 
في  تجري  التي  ــاع  األوض تبعات  من  تحذيره 
»األجسام  إلــى  حديثه  وجــه  حين  العاصمة، 

تحمل  ــرورة  ـــ»ض ب طالبها  التي  الشرعية« 
مسؤولياتها عاجال، إلنهاء األزمة واالنقسام«.

المسؤولية  تحمل  ضرورة  إلى  صوان  ودعا 
»..وإال فإن هناك عدة مخارج مطروحة للنقاش 
االتفاق  عليها  ينص  السياسية  ــراف  األط مع 
السياسي تسمح بتجاوز هذه األجسام إذا استمر 
أن  إدراك  إلى  الفتا  والفشل«،  االرتباك  هذا 
»مشكلة الميليشيات ال تعالج باستبدالها بأخرى 
تحت أية ذريعة، وإن المخرج اآلمن والوحيد هو 
والعمل  السياسي  للمسار  وفقا  السلس  التغيير 
المنصوص عليها  الترتيبات األمنية  على تنفيذ 

في االتفاق السياسي«.
عضو مجلس الدولة عن مدينة سبها الدكتور 
األمني  المشهد  أن  اعتبر  حويلي  عبدالقادر 
بالغ التعقيد، موضحا »ولن يكون هناك حلول 
تشكيالت  و  النظامية  بالوحدات  إال  حقيقية 
العمل  أمنية شرعية تستطيع  نظامية عسكرية 
المدن  باقي  و  طرابلس  داخل  األمن  وإرســاء 
الليبيبة«، لكنه تحدث أيضا عن »شرخ كبير في 
اتفاق الصخيرات، ولكن ال يوجد بديل فى الوقت 
الحاضر لليبين اال هدا االتفاق الدي يجمع بينهم 

على طاولة الحوار«.
خالد  الــوطــنــي  العمل  مجموعة  رئــيــس 
وحسب  السابع  اللواء  أن  إلى  أشار  الترجمان، 
مسلحة  قــوات  هم  باسمه  والناطق  بياناته 
عسكرية محترفة بارقام عسكرية ورتب متدرجة 
يتبعون االوامر من المستوي االعلي للمستوي، 
بكثير  أفضل  السابع  اللواء  »ظهور  أن  موضحا 
من عدم ظهوره، واستمرار سيطرة المليشيات 

علي طرابلس«.
ورأى أن اتفاق الصخيرات لم يكن يوما قائما 
حتى يسقط، وقال »هذا االتفاق لم يعترف به اال 
المجتمع الدولي الذي اتى به والنفعيين من أهل 

البالد«، حسب تعبيره.
عضو مجلس النواب سلطنة المسماري، رأت 
السبيل للخروج  الترتيبات األمنية هي  إن أجراء 
في  المسلحة  المجموعات  صــراع  دوامــة  من 
أن   ، المسماري  وأوضحت  طرابلس.  العاصمة 
الدولي  والمجتمع  الرئاسي  المجلس  تجاهل 
المجلس  دخول  قبل  األمنية  الترتيبات  بملف 
نرى  أن  الطبيعي  من  كان  للعاصمة،  الرئاسي 

هذه النتجية التي نراها األن،
وأضافت المسماري، أن اتفاق الصخيرات كان 
هشا وغير قادر على مواجهه المشكالت الحقيقة، 
اتفاق  تجاوز  الدولي  المجتمع  أن  إلى  مشيرة 

الصخيرات واخترق ذلك، وال يحترم االتفاق.

الموقتة،  بالحكومة  الداخلية  وزيــر  أصــدر 
يقضي  قــرارا  بوشناف،  إبراهيم  المستشار 
قانون  ــة  دراسـ مهمتها  لجنة  بتشكيل 

الشرطة الجديد.
»الوسط«،  تلقته  الــذي  القرار  وأوضــح 
محمد  توفيق  العقيد  يترأسها  اللجنة  أن 
ناجي  المقدم  من  كل  وعضوية  الدرسي، 
محمد  صــالح  والدكتور  حماد  الصالحين 
قانون  دراسة  مهمتها  أن  مضيفا  المغربة، 
لها  ما يعن  تبدي  أن  الجديد ولها  الشرطة 
من مالحظات بخصوصه من حيث التعديل 
اللجنة  القرار  وطالب  اللغوي،  والتدقيق 
في  بالتعديالت  مفصلة  مذكرة  بــإعــداد 
االستعانة  لها  أجاز  كما  أيام،  غضون سبعة 

بمن تراه مناسبا في سبيل إنجاز عملها.
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صوان: االتفاق السياسي يسمح بتجاوز األجسام الشرعية إذا استمر هذا االرتباك والفشل

طالبوا بضرورة إعادة المشاورات 

طرابلس - الوسط

الكثير من أعضاء مجلس النواب 
يسعون إلى تخريب العملية 

السياسية لتحقيق مآرب شخصية 
خلف ستار اإلجراءات

سياسيون: أحداث 
طرابلس تستدعي 

الجدل حول الصخيرات
النويري: الوضع يحتاج حلوال سياسية جذرية وأنصافها تشبع مصالح شخصية أو مناطقية وأيديولوجية

سالمة يكاشف املجتمع الدولي ويضع األزمة في نهاية النفق
داخلية املوقتة: قانون جديد للشرطةاستنفاد كافة الطرق التقليدية لدفع العملية السياسية

< غسان سالمة

< جانب من اشتباكات طرابلس< آثار سقوط قذيفة على فندق الودان وسط العاصمة طرابلس

القبض  أعلنت مديرية أمن أوجلة - أجخرة، 
على 10 تشاديين متهمين بقتل اثنين من 
مطلع  أوجلة  مــزارع  إحــدى  في  مواطنيهم 
شرف«  »قضية  بسبب  الماضي،  األسبوع 
بمديرية  ــالم  اإلع مكتب  نشره  ما  بحسب 

األمن، االثنين.
العميد  أجخرة،   - أوجلة  أمن  مدير  وقال 
ألقي  الذين  المتهمين  إن  العمى،  عثمان 
التحقيقات  ــالل  خ ــروا  أقـ عليهم  القبض 
بمسؤوليتهم عن قتل اثنين من مواطنيهم 
أوجلة  في  بمزرعة  الماضي  األسبوع  مطلع 

بسبب »قضية شرف« في تشاد.
في  المتهمين  عــدد  أن  العمى  ــاف  وأض
بحسب  تشاديا،  شخصا   33 يبلغ  الجريمة 
مع  أجريت  التي  التحقيقات  خالل  تبين  ما 
المتهمين العشرة الذين ألقي القبض عليهم 
في ليبيا بمركز شرطة أوجلة، منوها إلى أن 

التحقيقات معهم ال تزال مستمرة.
المكتب  مدير  قــال  السياق،  ذات  وفــي 
لـ »بوابة  الرضاع  للمديرية، محمد  اإلعالمي 
الوسط«، إن المتهمين العشرة ألقي القبض 
عليهم من قبل قوة أمنية تابعة لمركز شرطة 
أوجلة بعد مداهمة موقع الجريمة فور اكتمال 
التحريات والتأكد من المعلومات الواردة في 
جريمة  عن  المزرعة  صاحب  به  تقدم  بالغ 

القتل التي وقعت بمزرعته ..

القبض على 10 تشاديني في أوجلة
أوجلة - محمد اللي
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بكين - وكاالت

تعهدات بتقديم 60 مليار دوالر

الصني تعد بمساعدة »دون شروط« لتنمية أفريقيا بحضور رؤساء القارة
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 60 التجاري األول ألفريقيا، بتقديم نحو  تعهدت الصين، الشريك 
مليار دوالر إلى القارة، بينما شدد الرئيس شي جينبينغ على مساعدة 

»دون شروط« على وقع انتقادات الغرب.
وجاء تعهد شي في مستهل المنتدى السابع حول التعاون الصيني–

األفريقي، الذي اختتم أعماله الثالثاء في بكين بمشاركة قادة 53 دولة 
أفريقية.

وشكلت القمة مناسبة للرئيس الصيني شي جينبينغ لكي يحتفل 
»بطرق الحرير الجديدة« وهي المبادرة التي ُأطلقت في 2013 بهدف 
تطوير التواصل التجاري بين الصين وبقية العالم وضمان إمداداتها 
وصادراتها. فقد استثمر العمالق الصيني سنويًّا مليارات الدوالرات في 
أفريقيا منذ 2015 في بنى تحتية )طرق وسكك حديد( أو في القطاع 
الصناعي. وهي استثمارات ترحب بها الدول األفريقية التي تأمل في 

أن تؤدي إلى تسريع نموها االقتصادي.
لكن االستثمارات الصينية تثير أيضًا انتقادات متزايدة من الغرب 
الذي يشير إلى ارتفاع مديونية بعض الدول األفريقية بشكل كبير ما 

يثير قلق صندوق النقد الدولي أيضًا.
وفي خطاب طويل افتتح به »المنتدى السابع حول التعاون الصيني 
االنتقادات  احتواء  إلى  الصيني  الرئيس  واضحًا سعي  بدا  األفريقي«، 
السياق،  هذا  في  وأكد  النامية.  للدول  بكين  مساعدة  طاولت  التي 
ولكن من دون أن يحدد مواعيد أو أسماء الدول المعنية، أن الصين 
»ستلغي« قسمًا من ديون الدول في القارة األفريقية. وضمن الستين 
دوالر  مليار  عشرين  بقيمة  قروض  خطوط  الموعودة،  دوالر  مليار 
وصندوقان مخصصان للتنمية وتمويل واردات السلع األفريقية تناهز 

قيمتهما 15 مليار دوالر.

ال استعمار جديدًا
وسيشمل التمويل 15 مليارًا »كمساعدة مجانية وقروض دون فوائد«، 
كذلك، سيتم تشجيع الشركات الصينية على استثمار »عشرة مليارات 

دوالر على األقل« في أفريقيا خالل األعوام الثالثة المقبلة.
وأكد شي، صباح اإلثنين، أمام حضور من كبار النافذين في عالم 
االقتصاد والتجارة أن »استثمارات الصين في أفريقيا ليست مرتبطة 
بأي شرط سياسي فالصين ال تتدخل في الشؤون الداخلية ألفريقيا وال 

تفرض رأيها عليها«. إال أن شي أقر بضرورة »ضمان االستمرار التجاري 
للمشاريع« من أجل »الحد من مخاطر االستثمارات«.

ونفى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رافافوزا الذي تولى الكالم بعد 
نظيره الصيني، بشدة، اإلشارة إلى »استعمار جديد«، التي يلجأ إليها 

أحيانًا »المنتقدون« الغربيون للمساعدة الصينية.
وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد استخدم العبارة مؤخرًا 
في بكين وذلك بعد إلغائه عقودًا مع الصين لتشييد بنى تحتية بقيمة 

22 مليار دوالر، إذ أعرب عن القلق إزاء دين بالده.
في  الخلل  مواقع  لبعض  تسوية  إلى  رافورزا  دعا  المقابل،  في 
التوازن. وقال رئيس جنوب أفريقيا: »غالبًا ما تصدر أفريقيا مواد أولية 
إلى الصين بينما تصدر بكين إلينا سلعًا جاهزة ما يحد من إمكانات 

وقدرات اإلنتاج في القارة وأيضًا من إنشاء وظائف فيها«.
وكان الرئيس الصيني أعلن خالل القمة األخيرة في جوهانسبورع 
في العام 2015 تقديم 60 مليار دوالر من المساعدات والقروض إلى 

دول أفريقية.

قاعدة عسكرية
الصين  بين  توقيعها  تم  عقود  سلسلة  مع  بكين  منتدى  وترافق 
وشركائها. وحضر الرئيس النيجيري محمد بخاري حفل توقيع اتفاق في 
قطاع االتصاالت ممول بقرض من البنك الصيني لالستيراد والتصدير 
قيمته 328 مليون دوالر بحسب ما أعلن مكتبه. كما اجتمع الرئيس 
الصيني في لقاءات ثنائية مع عدد كبير من قادة الدول ومنهم رئيسا 

مصر عبد الفتاح السيسي، والسنغال ماكي سال.
مدى  على  كبير  بشكل  المصرية-الصينية  العالقات  وتنامت 
السنوات الخمس الماضية، وكانت الصين من أول الدول التي زارها 
الرئيس المصري بعد توليه منصبه قبل أكثر من أربع سنوات، وكرر 
زيادة  في  القاهرة  لرغبة  واضح  انعكاس  في  مرات  خمس  زيارتها 

التعاون االقتصادي مع بكين.
وتقدم الصين مساعدة للدول األفريقية منذ حقبة حروب االستقالل 
ضد المستعمرين الغربيين السابقين، لكن وجود بكين في القارة تعزز 

مع تطورها الكبير لتصبح ثاني اقتصاد عالمي.
التي توليها الصين ألفريقيا،  وما يدل على األهمية االستراتيجية 
اختيار جيبوتي إلقامة أول قاعدة عسكرية لها في الخارج العام 2017، 
لألمم  التابعة  السالم  حفظ  عمليات  دعم  هدفها  إن  بكين  وتقول 

المتحدة وإجالء رعايا وتأمين مواكبة بحرية للتصدي للقرصنة.  <   الرئيس الصيني محاط بقادة القارة األفريقية

 <   سارة فاغنكنيخت )األولى من اليمين( في مؤتمر إعالن حركة »انهضوا« ببرلين 

كابل–وكاالت

برلين–وكاالت

إطالق حركة يسارية جديدة من برلين

»انهضوا« في مواجهة »البديل ألملانيا« املتطرف و»املستشارة األبدية«

سارة  المتشددة  اليسارية  السياسية  أطلقت 
تدعى  ألمانيا  في  جديدة  حركة  الثالثاء،  فاغنكنيخت، 
»انهضوا« )أوفشتيهن(، متخذة من الحمالت الشعبوية 
للسيناتور األميركي بيرني ساندرز، وزعيم حزب العمال 

البريطاني جيريمي كوربن نموذجًا لها.
الليبرالية  وهدفها المعلن هو مواجهة »السياسات 
األلمانية  المستشارة  حكومة  تتبعها  التي  الجديدة« 
ملف  في  خصوصًا  الوسطية،  االئتالفية  ميركل  أنغيال 
على  تقدمًا  المتطرف  اليمين  يسجل  فيما  الهجرة، 

الخارطة السياسية في البالد.
الوظائف  تأمين  أجل  من  الكفاح  إلى  تهدف  كما 
إلى  والوصول  البيئة  وحماية  التقاعدية  والمعاشات 
والشركات  المصارف  تحكمها  ال  حقيقية  »ديمقراطية 

وجماعات الضغط«.
بأن ينشطوا ويجمعوا في حركة  ويأمل مؤسسوها 
ألمانيا،  في  الثالثة  اليسار  أحزاب  أتباع  واحدة  شعبية 
الذين  العاملة  الطبقة  الناخبين من  واستعادة أصوات 
أللمانيا«  »البديل  حزب  لدعم  أملهم  خيبة  دفعتهم 

اليميني المتشدد.
والمشروع أطلقته فاغنكنيخت »49 عامًا« من حزب 
»دي لينكي« وزوجها أوسكار الفونتين »74 عامًا«، وهو 
وزير المالية السابق الذي انشق عن الحزب االشتراكي 

الديمقراطي »يسار وسط«.
خالل  المشروع  أطلقت  التي  فاغنكنيخت،  ونشأت 
مؤتمر صحفي، في برلين الثالثاء، في ألمانيا الشرقية 
الشيوعية سابقًا. وهي نجمة برنامج حواري تلفزيوني 
يثير االستقطاب، وتعرَف ببراعتها في الخطابة. إال أنها 

غير قادرة على كسب أصوات الناخبين بسهولة.
وأثارت فاغنكنيخت الجدل مرارًا عبر انتقادها االتحاد 
األوروبي ودفاعها عن الرئيس الروسي فالديمير بوتين.

الهجرة،  حيال  التقليدية  اليسار  مواقف  عن  وتخلت 
حيث اعتبرت أن »المهاجرين االقتصاديين« يستولون 
على وظائف األلمان قليلي الدخل ويشكلون ضغطًا على 

اليمين  إلى مواقف  أقرب  العامة، وهو موقف  الخدمات 
المتشدد.

المناهض  أللمانيا«  »البديل  حزب  بخالف  لكنها، 
المهاجرين والالجئين  لإلسالم، لم تشن حمالت ضد 
بشكل عام، ودافعت عن قانون اللجوء األلماني، خاصة 
بالنسبة لألشخاص الفارين من االضطهاد وانتهاكات 

حقوق اإلنسان في بلدانهم.
وقالت في مقابلة ُأجريت معها مؤخرًا إن »فكرة )فتح 
الحدود أمام الجميع( غير واقعية«. وأوضحت: »إذا كان 
الفئات  تمثيل  اليسارية هو  للسياسات  األساسي  الهم 
أمرًا  يعد  للحدود  معادٍ  موقف  اتخاذ  فإن  المحرومة، 

مناقضًا لتبني سياسة يسارية«.

تحالف معادٍ لميركل
الوقت  في  األقل  على  تزال  ال  »انهضوا«  أن  وبما 
الحالي حركة بداًل عن حزب سياسي مسجل، فبإمكان 

أي شخص االنضمام إليها بمَن في ذلك اليساريون 
من »الخضر« المدافعون عن البيئة.

منتصف  في  اإللكتروني  الحركة  موقع  وأطلق 
أغسطس معلنًا: »لن يتمكن أي سياسي أو حزب من 

حل مشكالتنا إذا لم نقم نحن أنفسنا بذلك«.
األحزاب  قادة  يرفض  مستغرب،  غير  موقف  وفي 
وسط  فاغنكنيخت-الفونتين  خطة  الثالثة  اليسارية 
ويرى  نجاحها.  وفرص  أهدافها  بشأن  اآلراء  انقسام 
تحالف  من  أكثر  ليست  الحركة  أن  المراقبين  بعض 
األصوات  خسرت  التي  اليسارية  للقوى  كثيرًا  متأخر 
وصلت  التي  ميركل  حكم  خالل  بنفسها  وثقتها 
لقبها  البعض  أن  حتى  عامًا   13 قبل  السلطة  إلى 

بـ»المستشارة األبدية«.
شبيغل«  »دير  مجلة  اعتبرت  جهتها،  من 
بشأن  الشعبي  الغضب  أوصل  بعدما  أنه  األسبوعية 
العام  البرلمان  إلى  أللمانيا«  »البديل  الهجرة 

اليسار«.    الوقت إلطالق حركة تحشد  الماضي، »حان 
قبل  من  استعراض  أنها  يرون  معارضيها  أشد  لكن 
زوجين بارزين ومثيرين للشقاقات من اليسار لخدمة 
إلى  سيؤدي  التحرك  أن  إلى  مشيرين  مصالحهما، 

تقسيم وإضعاف اليسار بشكل إضافي.
وفي إشارة إلى االعتداءات التي شنها نازيون جدد 
على المهاجرين، قال رئيس حزب »دي لينكي«، برند 
اليمينيون  »يطارد«  الذي  الوقت  في  إنه  ريكسنغر، 
المتشددون »الناس في الشوارع، على اليسار التعبير 

عن وحدة الصف وتشكيل خط واضح ضد اليمين«.
قبل  واسع  يساري  تحالف  فكرة  عُرضت  ما  وكثيرًا 
التراجع عنها الحقًا، وهو ما يعود سببه بدرجة كبيرة 
غرار  على  المتشددة  اليسارية  لينكي  دي  مواقف  إلى 

الرغبة في إلغاء حلف شمال األطلسي.
بمشاركة  حكومي  تحالف  تشكيل  ذلك  ومنع 
اليسار على المستوى الوطني حتى في السنوات التي 
المقاعد  في  غالبية  فيها  الثالثة  األحزاب  لدى  كان 

البرلمانية.
إلى  اليسارية  لألحزاب  اإلجمالي  الدعم  وانخفض 
أقل من %40 في انتخابات العام الماضي التي شهدت 

دخول »البديل أللمانيا« المفاجئ إلى البرلمان.
الذين  الديمقراطيون  االشتراكيون  وانضم 
إلى  بتردد  تاريخيًا  السيئة  النتيجة  أحبطتهم 
المحافظين بقيادة ميركل مجددًا كشريك صغير في 

االئتالف.
االشتراكي  الحزب  من  النغ،  سيمون  وحضر 
الديمقراطي الذي ترشح كشخصية غير معروفة نسبيًا 
كأمين عام للحزب وحصل على نتيجة مفاجئة )27.6% 
من األصوات(، مراسم إطالق حركة »انهضوا«، وهو 

ما يعبر عن حالة عدم الرضا ضمن صفوف الحزب.
وشهد الحزب االشتراكي الديمقراطي الذي أنشئ 
قبل 150 عامًا، ويعد حزب الطبقة العاملة، انشقاقات 
العمالي  بالجانبين  المرتبطة  اإلصالحات  بعد  واسعة 
غيرهارد  األسبق  المستشار  أقرها  التي  واالجتماعي 
شرودر، حيث بلغت نسبة شعبيته حاليًا أقل من 20%.

عميل سابق لـ»سي آي إيه«

حركة »طالبان« تعلن وفاة مؤسس 
شبكة حقاني املقرب من باكستان

توفي جالل الدين حقاني الذي اعتبرته وكالة االستخبارات المركزية األميركية بمثابة 
هدفا  وتحولت  العنف  تبنت  متطرفة  جماعة  يؤسس  أن  قبل  الماضي  في  قيم  عميل 
للواليات المتحدة في جنوب آسيا، بعد معاناة طويلة مع المرض، وفق ما أعلنت حركة 

»طالبان« األفغانية الثالثاء.
وُاعتبر جالل الدين، الذي شكل »شبكة حقاني« التي تحمل اسمه وعرفت باستخدامها 
األفغان وعناصر األمن وقوات حلف شمال األطلسي  المدنيين  االنتحاريين ضد  المكثف 
تعاني  التي  المنطقة  في  الجهاد  كرست  رئيسية  شخصية  المتحدة،  الواليات  بقيادة 

النزاعات منذ 40 عامًا.
زمن  منذ  وكابل  واشنطن  تشتبه  حيث  اإلقليمية،  التوترات  قلب  في  جماعته  وتعد 

بارتباط شبكة حقاني بالمؤسسة العسكرية الغامضة في باكستان.
المناطق  إلى  يهاجر  أن  قبل  أفغانستان  في  وُلد  أنه  يعتقد  الذي  الدين،  جالل  وبرز 
االحتالل  قاتلوا  الذين  األفغان  المتطرفين  للمسلحين  كقائد  باكستان،  في  القبلية 

السوفياتي في الثمانينات بمساعدة الواليات المتحدة وباكستان.
عليه  يطلق  كان  التجارة، حيث  في  ومهارته  وجرأته  تنظيمه  الدين  وعرف عن جالل 

»تاجر المعادن« إلعادته بيع أجزاء الدبابات التي دمرت في أرض المعركة.
)سي  واشنطن  في  المركزية  االستخبارات  لوكالة  بالنسبة  قيم  عميل  إلى  وتحول 
تزويد  في  ساعد  الذي  شخصيًا،  ويلسون  تشارلي  الكونغرس  عضو  زاره  حيث  إيه(،  آي 

»المجاهدين« بالسالح.
وبعد عقود استخدم جالل الدين، الذي كانت إطالالته اإلعالمية كثيرة، مهاراته باللغة 
بن  أسامة  فيهم  بمن  العرب،  اإلسالميين  المقاتلين  مع  جيدة  عالقات  إلقامة  العربية 

الدن، الذين تدفقوا إلى المنطقة خالل الحرب.
العام  أفغانستان  في  السلطة  تولى  الذي  »طالبان«  نظام  في  وزاريًا  منصبًا  وتولى 
1996 ليصبح الوحيد بين كبار قادة »المجاهدين« الذي ينضم إلى الحركة، حيث كان 

مقربًا من مؤسسها المال عمر الذي قتل في 2016.
2001 إثر االجتياح األميركي، لم يعد جالل الدين  ومنذ سقوط نظام »طالبان« في 

يظهر في العلن إال قلياًل في وقت بدأ الخوف يتزايد من شبكة حقاني.
 ،2012 المتحدة على الئحة اإلرهاب في  الواليات  أدرجتها  التي  المجموعة،  وُاتهمت 
أكثر  بين  إنها  حيث  »طالبان«،  عهد  منذ  أفغانستان  أنحاء  في  مروعة  اعتداءات  بشن 

المجموعات المؤثرة والشرسة التي تنشط في المنطقة.
إحدى  الثمانينات من عمره في  أو  السبعينات  أنه في  يعتقد  الذي  الدين  وقال جالل 

المرات إن تناول العسل هو سر العمر المديد.
حاليًا  يتولى  الذي  الدين  إلى نجله سراج  القيادة  نقل  وكان مريضًا منذ سنوات وقد 

كذلك منصب نائب زعيم »طالبان«.
وأفادت »طالبان«، في بيان على موقع »تويتر«، بأن جالل الدين حقاني »كان بين 

أهم الشخصيات الجهادية المتميزة خالل حقبته«.
وأكدت عائلته وفاته في رسالة بعثت بها إلى الصحفيين عبر تطبيق »واتساب«. لكن 
أنه كان في باكستان  إلى  تقارير غير مؤكدة أشارت  أن  إال  أين ومتى توفي،  لم يتضح 

خالل السنوات األخيرة.
انتشرت بشكل  تقارير  ذلك  في  بما  الماضي،  في  وفاته  تحدثت عن  إشاعات  وسرت 

واسع في 2015. لكن هذه المرة األولى التي تؤكد فيها »طالبان« وعائلته الخبر.

هجمات مدمرة
وقلل محللون أفغان وأجانب من أهمية تأثير وفاة جالل الدين على عمليات شبكة حقاني. 
الفترة  المحلل مايكل كوغلمان من »مركز ويلسون« في واشنطن: »نظرًا لطول  وقال 

التي قضاها مريضًا، لن يكون لوفاته هذا التأثر الكبير على الحرب«.
»الذراع  بأنها  حقاني  شبكة  مولين  مايك  األميركي  األميرال  وصف   ،2011 وفي 
الحقيقية« لالستخبارات الباكستانية. ولطالما ضغطت واشنطن على إسالم أباد للتحرك 
لباكستان  الدوالرات  مئات ماليين  بقيمة  وألغت مؤخرًا مساعدات  المجموعة  أمنيًا ضد 

على خلفية غياب التحرك »الحاسم« من قبل األخيرة ضد المجموعات المقاتلة.
لكن إسالم أباد نفت مرارًا االتهامات بأنها تؤوي المقاتلين المتطرفين لديها. وقال 
دبلوماسي أجنبي في كابل إن سراج الدين يدير شبكة حقاني »بدعم مهم من وكالة 

االستخبارات المركزية الباكستانية«.
األفغان  المسؤولين  باغتيال كبار  اتهم مقاتلو حقاني  المدمرة،  التفجيرات  وعدا عن 
وخطف غربيين للحصول على فديات. وبين هؤالء الرهائن، الكندي جوشوا بويل وزوجته 
األميركية كيتلين كولمان وأبناؤهما الثالثة الذين أفرجت الجماعة عنهم العام الماضي، 

إلى جانب العسكري األميركي بوي بيرغدال الذي ُأطلقه في 2014.
العاصمة  التي وقعت في  المجموعة تقف خلف عديد الهجمات  وفي كابل، يعتقد أن 

مؤخرًا وتبناها الجناح المحلي لتنظيم »داعش«.
ويعتقد بعض المحللين أن عناصر حقاني يتعاونون مع تنظيم »داعش«، المنخرط في 

الوقت ذاته في حرب عصابات مع »طالبان«.

السجن سبع سنوات بزعم انتهاك »قانون أسرار الدولة«

سو تشي تواجه انتقادات بعد حبس صحفيني كشفا جرائم الجيش ضد مسلمي الروهينغا

دافع وزير اإلعالم البورمي، الصحفي السابق في وكالة 
»رويترز« لألنباء، الثالثاء عن صمت الزعيمة البورمية 
أونغ سان سو تشي بعد موجة التنديد الدولية التي 
أثارها الحكم على اثنين من صحفيي وكالة »رويترز« 
بالسجن سبع سنوات لتغطيتهما الفظائع التي ارتكبها 
الجيش بحق مسلمي الروهينغا في بورما، قائاًل إنها 
تتردد في انتقاد السلطة القضائية. وأوقف الصحفيان 
وا لون )32 عامًا( وكياو سوي أو )28 عامًا( في حين 
كانا ينقالن فظائع، تشمل القتل واالغتصاب والحرق 
المتعمد، ُارتُكبت عندما دفعت حملة عسكرية بنحو 
700 ألف من أفراد الروهينغا إلى الفرار من بورما إلى 

بنغالديش المجاورة العام الماضي.
يوم  الصحفيين،  على  البورمي  القضاء  وحكم 
اإلثنين، بالسجن سبع سنوات بتهمة انتهاك »قانون 
االستعمار  حقبة  إلى  يعود  الذي  الدولة«  أسرار 
 14 السجن  إلى  القصوى  البريطاني، وتصل عقوبته 

سنة.
واالتحاد  المتحدة  األمم  غضب  الحكم  هذا  وأثار 
وسائل  إلى  إضافة  المتحدة،  والواليات  األوروبي 
إلى  انتقادات  ووُجهت  حقوقية.  ومنظمات  إعالمية 
سو تشي التي ُفرضت عليها اإلقامة الجبرية لمدة 15 
سنة معتمدة على وسائل إعالم أجنبية إلبراز محنتها، 
يمس  الذي  والحكم  القضية  حيال  لصمتها  وذلك 

بحرية التعبير في البالد.
تردد سو  أونغ هال تون، عن  اإلعالم،  وزير  ودافع 
تشي الحائزة جائزة »نوبل« للسالم. وقال للصحفيين 
لتبرير صمتها إن »انتقاد النظام القضائي يعد بمثابة 
ستفعل  أنها  أعتقد  »ال  مضيفًا:  للمحكمة«،  إهانة 

ذلك«.
وقدم وكيال الدفاع عن الصحفيين استئنافًا للحكم، 
في حين يمكن لرئيس البالد، حليف سو تشي الوثيق، 

أن يعفو عن السجناء.

انتقادات دولية
وفي أبريل، أعفى الرئيس عن 8500 سجين بينهم 36 
سجينًا سياسيًا. ولكن هذا العفو لم يشمل الصحفيين، 

الحجز االحتياطي  اللذين بقيا قيد  أو،  وا لون وسوي 
منذ ديسمبر 2017. وقد أثارت محاكمتهما جداًل كبيرًا 

في بلد تتعرض فيه استقاللية القضاء النتقادات.
المجتمع  لدى  تنديد  موجة  قضيتهما  أثارت  كما 
المتعلقة  التقارير  إلسكات  محاولة  باعتبارها  الدولي 
بعمليات الجيش العام الماضي في والية راخين التي 

استهدفت أقلية الروهينغا المسلمة.
عنهما  فورًا  بـ»اإلفراج  األوروبي  االتحاد  وطالب 
ومن دون شروط«، فيما قال وزير الدولة البريطاني 
للشؤون الخارجية مارك فيلد: »نطالب باإلفراج الفوري 

عن الصحفيين. إنه يوم قاتم لبورما«.
»مساس  أنه  معتبرة  للحكم،  فرنسا  وأسفت 
بورما.  في  القانون«  ودولة  الصحافة  بحرية  خطير 
في  اإلنسان  لحقوق  العليا  المفوضة  طالبت  كذلك، 
البورمية  الحكومة  باشليه،  ميشيل  المتحدة،  األمم 
بـ»اإلفراج في أقرب وقت« عن الصحفيين، منددة بما 

اعتبرته »مهزلة قضائية«.
إلى  بورما  حكومة  جهتها  من  واشنطن  ودعت 
األميركية  السفارة  وكتبت  الصحفيين.  عن  اإلفراج 
في بورما على موقعها إن محاكمة الصحفيين »تثير 

»إن  مضيفة:  التعبير«،  حرية  مناصري  كل  استياء 
مواطن الخلل األكيدة في هذه القضية تثير شكوكًا 

في دولة القانون واستقاللية القضاء في بورما«.
اإلفراج  على  بورما  حكومة  »تحث  أنها  وتابعت 
عنهما فورًا ووضع حد للمالحقات التعسفية للصحفيين 

الذين يقومون بعملهم«.

مكيدة من الشرطة
وكان الصحفيان يحققان في مجزرة راح ضحيتها عشرة 
بوالية  دين«  »اين  قرية  في  الروهينغا  مسلمي  من 
راخين في سبتمبر العام الماضي خالل عملية عسكرية 
استهدفت مسلحين روهينغا. ونفى الصحفيان التهمة 
وقاال إنهما تعرضا لمكيدة أثناء أدائهما عملهما في 

إلقاء الضوء على عمليات القتل خارج إطار القضاء.
بعد  توقيفهما  تم  أنه  المحكمة  أمام  أعلنا  وكانا 
أن دعاهما شرطي إلى العشاء في رانغون وسلمهما 
وثائق. ولدى مغادرتهما المطعم ُأوقفا بتهمة حيازة 

مواد مصنفة سرية.
ولم يصدق القاضي يي لوين شهادتهما. وقال في 
قاعة المحكمة، التي غصت بالحضور، »إن المتهميْن 

مذنبان  هما  وبالتالي  الدولة  لمصالح  اإلساءة  أرادا 
بموجب قانون أسرار الدولة«.

وأضاف: »لقد حكم على كل منهما بالسجن سبع 
سنوات بتهمة المساس بأسرار الدولة«.

دموع وتحدٍ
وبكت زوجة كياو سوي أو بعد النطق بالحكم. وأثناء 
باالنتظار،  كانت  عربة سجن  إلى  مكبلين  اقتيادهما 
وأدلى الصحفيان وكالهما بورميان، بتعليقات وجيزة 

ولكن تتسم بالتحدي على أدراج المحكمة.
تضعنا  أن  للحكومة  »يمكن  أو:  سوي  كياو  وقال 
في السجن، ولكن ال تصمّوا آذان وعيون الناس«. أما 
وا لون، الذي رفع إبهاميه في إشارة تحدٍ، فقال أمام 
بصالبة  )الحكم(  »سنواجهه  الصحفيين:  من  حشد 

وشجاعة«.
بالحكم  التنديد  إلى  »رويترز«  وكالة  وسارعت 
واعتبرته قائمًا على »اتهامات خاطئة«. وقال ستيفن 
يوم  هو  »اليوم  »رويترز«،  وكالة  تحرير  رئيس  إدلر 
في  مضيفًا  مكان«  كل  في  وللصحافة  لبورما  حزين 

بيان أن الهدف هو »إسكاتهما وترهيب الصحافة«.
وضمت األمم المتحدة في بورما واالتحاد األوروبي 
المطالبة  المتصاعدة  األصوات  إلى  صوتيهما 
المدافعة  الجماعات  ووصفت  الصحفيين.  بإطالق 
الحكم بأنه عالمة قمع متواصل  عن حقوق اإلنسان 
في دولة يفترض أن تجنح نحو مستقبل أكثر انفتاحًا 
وديمقراطية بعد نحو نصف عقد من الحكم العسكري.
االستجابة  برنامج  مديرة  حسن،  تيرانا  وقالت 
لألزمات في منظمة العفو الدولية، إن الحكم »يوجه 
تحذيرًا صارخًا لصحفيين آخرين في البالد بالعواقب 
في  مليًا  نظروا  حال  في  تنتظرهم  التي  الشديدة 
انتهاكات الجيش«. وأضافت: »هذا يرقى إلى الرقابة 

من خالل الخوف«.
صدور  على  أسبوع  بعد  االثنين،  الحكم،  وجاء 
تقرير لألمم المتحدة تحدث عن انتهاكات في راخين 
متهمًا الجيش البورمي بقيادة حملة »إبادة« وارتكاب 

»جرائم ضد اإلنسانية« بحق أقلية الروهينغا.
وانتقد التقرير بشدة الزعيمة أونغ سان سو تشي؛ 
لعدم استخدامها سلطتها المعنوية للدفاع عن األقلية 

المحرومة من الجنسية.

رانغون–وكاالت

 <    الصحافيان البورميان بعد صدور الحكم بسجنهما سبع سنوات 

 <    جالل الدين حقاني 
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أميركا تعطي الضوء األخضر وتحذر من استخدام أسلحة كيميائية

روسيا تمهد ملعركة إدلب بقصف جوي.. ودي ميستورا وإردوغان يحذران من »حمام دم«

األمن  مجلس  أّن  المتحدة  الواليات  أعلنت 
الوضع  لبحث  الجمعة  غد  صباح  سيلتئم  الدولي 
التي  األسد  الرئيس بشار  قوات  إدلب، محّذرة  في 
على  السيطرة  واسع الستعادة  تعتزم شنّ هجوم 
كيميائية،  أسلحة  استخدام  مغبّة  من  المحافظة 
في إشارة واضحة إلى أن واشنطن ستغضّ النظر 

عن الهجوم إذا ما اقتصر على األسلحة التقليدية.
إدلب  لمعركة  التمهيد  روسيا  بدأت  وبينما 
إنها  قالت  ألهداف  الثالثاء  جوي  بقصف  المتوقعة 
منتقاه بعناية، تتوجه األنظار إلى طهران أيضًا غدًا 
وتركيا  وروسيا  إيران  قادة  سيعقد  حيث  الجمعة، 
اجتماعًا مهمًا لمناقشة الموقف في سورية، وسط 
المتوقع  الهجوم  عواقب  من  واضح  تركي  قلق 
على إدلب من ناحية تدفق الالجئين. ورغم ذلك، 
لبدء  األخضر  الضوء  منحت  أيضًا  تركيا  أن  فيبدو 
منظمة  تصنيف  عن  أعلنت  أن  بعد  إدلب  معركة 
هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية نظرًا الرتباطها 

بتنظيم القاعدة.
المتحدة،  األمم  لدى  األميركية  السفيرة  وقالت 
أرادوا  »إذ  إنّه  مؤتمر صحفي  هايلي، خالل  نيكي 
يمكنهم  سورية  على  السيطرة  استعادة  مواصلة 
أسلحة  باستخدام  فعله  يمكنهم  ال  ولكن  ذلك 
وكأنها  األميركية  الدبلوماسية  وبدت  كيميائية«. 
الذي  للهجوم  أخضر  ضوءًا  التصريح  بهذا  تعطي 
يعتزم النظام شنّه على إدلب، بشرط أال يتم خالله 

استخدام السالح الكيميائي.
الرئاسة  التي تتولى بالدها  وإذ شدّدت هايلي 
على  الجاري  األمن خالل سبتمبر  لمجلس  الدورية 
غالبية  أن  أوضحت  خطيرة«،  »إدلب  مسألة  أن 
الجمعة.  االجتماع  عقد  يؤيّدون  المجلس  أعضاء 
التي  األخيرة  بالتحذيرات  التذكير  هايلي  وأعادت 
حيال  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وجّهها 
إمكانية استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية 

الستعادة السيطرة على إدلب.
وقالت إن »الرئيس قال إليران وروسيا و)الرئيس 
السوري بشار( األسد أال يهاجموا. ال تسمحوا بشنّ 
»ال  وتابعت:  إدلب«.  شعب  على  كيميائي  هجوم 
من  محّذرًة  كيميائية«،  بأسلحة  التدخّل  يمكنهم 
فإّن  الكيميائية،  األسلحة  استخدام  تم  »إذا  أنّه 

الواليات المتّحدة ستردّ«.
دمشق  كامل  على  السيطرة  استعادتها  وبعد 
الجاري،  العام  السوري خالل  الجنوب  ومحيطها ثم 
وضعت قوات النظام نصب أعينها محافظة إدلب، 
التعزيزات  بإرسال  شهر  من  أكثر  منذ  وبدأت 
العسكرية تلو األخرى إلى خطوط الجبهة تمهيدًا 

لعملية وشيكة.

نيويورك، موسكو، دمشق – وكاالت

مدريد - وكاالتالبصرة، بغداد–وكاالت

القدس المحتلة–وكاالت

البيت األبيض يهدد
تحذيرًا  األبيض  البيت  أصدر  واشنطن  وفي 
األميركية،  الرئاسة  باسم  الناطقة  وقالت  مماثاًل. 
سارة ساندرز، للصحفيين: »لنكن واضحين، يبقى 
األسد  بشار  الرئيس  اختار  إذا  بأنه  حازمًا  موقفنا 
الواليات  فإن  الكيميائي،  السالح  استخدام  مجددًا 
وبالطريقة  بسرعة  سيردون  وحلفاءها  المتحدة 

المناسبة«.
في  وكتب  مماثاًل،  تحذيرًا  أصدر  ترامب  وكان 
تغريدة أن »على الرئيس السوري بشار األسد أال 
سيرتكب  إدلب.  محافظة  متهوّر  بشكل  يهاجم 
ما  إذا  جسيمًا  إنسانيًا  خطأ  واإليرانيون  الروس 
المحتملة.  اإلنسانية  المأساة  هذه  في  شاركوا 
ال  يُقتلوا.  أن  الناس  من  اآلالف  لمئات  يمكن 

تدعوا هذا األمر يحدث«.
انتباه  لفت  فلقد  ترامب،  تحذير  ورغم 
بعد  »الرئيس«،  بصفة  لألسد  إشارته  المراقبين 
أن كان اعتاد في تغريدات سابقة توجيه اإلهانات 

له والتي بلغت درجة وصفه بـ»الحيوان«.
دمشق  كامل  على  السيطرة  استعادتها  وبعد 

العام  خالل  السوري  الجنوب  ثم  ومحيطها 
أعينها  نصب  النظام  قوات  وضعت  الجاري، 
محافظة إدلب، وبدأت منذ أكثر من شهر بإرسال 
خطوط  إلى  األخرى  تلو  العسكرية  التعزيزات 

وشيكة. لعملية  تمهيدًا  الجبهة 
النصرة  )جبهة  الشام  تحرير  هيئة  وتسيطر 
الجزء  على  القاعدة(  لتنظيم  التابعة  سابقًا 
فصائل  تتواجد  بينما  إدلب  محافظة  من  األكبر 
قوات  وتنتشر  المناطق،  بقية  في  أخرى  إسالمية 
تتواجد  كما  الشرقي.  الجنوبي  الريف  في  النظام 
ريف  في  محاذية  مناطق  في  والفصائل  الهيئة 
والالذقية  الشمالي  حماة  وريف  الغربي  حلب 

الشمالي.
وحذرت األمم المتحدة ومنظمات إنسانية من 
سيؤدي  المحافظة  على  النطاق  واسع  هجومًا  أن 
النزاع  بدء  منذ  مسبوقة  غير  إنسانية  كارثة  إلى 
وإيران  روسيا  أن  إال   .2011 العام  في  السوري 
مجموعات  على  القضاء  ضرورة  على  شددتا 
تدعما  أن  المتوقع  ومن  المحافظة،  في  متطرفة 

النظام السوري في حال شنّ هجوم.

غارات روسية
غارات  الثالثاء  روسية  حربية  طائرات  وشنّت 
الخاص  الموفد  أعرب  التي  إدلب  محافظة  على 
خشيته  عن  ميستورا  دي  ستافان  المتّحدة  لألمم 
تعرّضت  بينما  فيها،  دم«  »حمام  حصول  من 
جوية  لغارات  سورية  في  إيرانية  عسكرية  مواقع 
ثالثة  حقوقي،  مصدر  بحسب  أوقعت،  ٍإسرائيلية 

قتلى في صفوف العسكريين السوريين.
إعالن  بعد  إدلب  على  الروسية  الغارات  وأتت 
لحّل«  »يستعدّ  السوري  الجيش  أن  موسكو 
في شمال  الواقعة  المحافظة  في  اإلرهاب  مشكلة 
بين  قمة  من  أيام  قبل  تأتي  كما  سورية،  غرب 
أن تحدّد  المفترض  وأنقرة من  موسكو وطهران 
مستقبل هذه المحافظة التي تُعد آخر معقل بارز 

لهيئة تحرير الشام.
العسكرية  العملية  تقتصر  أن  محللون  ويرجح 
بداية على مناطق محدودة ولكن أيضًا استراتيجية 

مثل جسر الشغور لمحاذاتها محافظة الالذقية.
وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق االنسان، 
»بعد  أتى  الروسي  القصف  أن  عبدالرحمن،  رامي 

توقف استمر 22 يومًا وطال مناطق عدة في جنوب 
وجنوب غرب المحافظة«. وأسفر القصف عن مقتل 
13 مدنيًا بينهم ستة أطفال وإصابة عشرة آخرين 
األطفال  أن  إلى  أشار  الذي  المرصد  وفق  بجروح، 
على  غارة  في  وقتلوا  واحدة،  عائلة  إلى  ينتمون 

مدينة جسر الشغور.
الكرملين،  باسم  المتحدث  قال  جهته  من 
يزال  ال  إدلب  في  »الوضع  إن  بيسكوف،  ديمتري 
وأنقرة  ودمشق  موسكو  قبل  من  اهتمام  موضع 
أن  »نعلم  ذاته  الوقت  في  مضيفًا  وطهران«، 
هذه  لحل  تستعد  السورية  المسلحة  القوات 

المشكلة«.
هناك  تشكلت  جديدة  إرهاب  »بؤرة  أن  واعتبر 
إلى  الهادفة  الجهود  يقوّض  األمر  وهذا   )...(
التوصل لتسوية سياسية–دبلوماسية« في سورية 
كبيرًا  تهديدًا  تشكل  أنها  هو  األساسي  و»األمر 

لقواعدنا« العسكرية في سورية.
إدلب،  في  المقاتلة  الفصائل  موسكو  وتتهم 
طائرات  بإرسال  الشغور،  جسر  في  وخصوصًا 

مسيرة الستهداف قاعدتها الجوية في الالذقية.

قصف إسرائيلي
»ضربات  إن  عبدالرحمن  قال  الثالثاء،  ومساء 
منشآت  تحوي  مواقع  طالت  إسرائيلية  صاروخية 
عسكرية إيرانية، مما تسبب بدمار وأضرار مادية«، 
قرب  منطقة  استهدف  القصف  أن  إلى  مشيرًا 
مدينة بانياس في ريف طرطوس الشمالي وجبال 
في  وأوقع  الغربي  حماة  ريف  في  مصياف  منطقة 
صفوف  في  جريحًا  و23  قتلى  ثالثة  أولية  حصيلة 

العسكريين السوريين.
لالزدياد  قاباًل  يزال  ال  القتلى  »عدد  إن  وأضاف 
ولوجود  خطرة،  بحاالت  جرحى  وجود  بسبب 
جهتها  من  إيرانيين«.  قتلى  عن  معلومات 
)سانا(  الرسمية  السورية  األنباء  وكالة  أوردت 
لعدوان  تتصدى  الجوي  دفاعنا  »منظومات  أن 
حماة  محافظتي  في  بالطائرات  إسرائيلي« 

وطرطوس.

حمام دم
الرئيسين  ميستورا  دي  حض  ذلك،  غضون  في 
الروسي والتركي على إجراء محادثات عاجلة لتجنب 
»حمام دم« في إدلب. وناشد دي ميستورا »الرئيس 
هاتفية«  محادثة  إجراء  إردوغان...  والرئيس  بوتين 
حتى قبل لقائهما المرتقب مع نظيرهما اإليراني في 

طهران الجمعة.
تتجنب  أن  »لنحاول  جنيف  في  للصحفيين  وقال 
النزاع  في  المحتملة  األخيرة  الكبيرة  المعركة 
أن  على  مشدداً  دم«،  بحمام  تنتهي  أن  السوري... 
روسيا وتركيا تمسكان »بمفتاح الحل« غير العسكري 
إلدلب. ونقلت جريدة »حرييت« التركية عن إردوغان 
قوله للصحفيين على متن طائرته عقب زيارة أجراها 
مجزرة  تحصل  قد  اهلل،  سمح  »ال  قرغيزستان  إلى 
وقال  هناك«.  الصواريخ  انهالت  حال  في  خطيرة 
إردوغان إن »تعاوننا مع روسيا اآلن مهم للغاية. ترمي 
وترميها  روسيا  ملعب  في  الكرة  المتحدة  الواليات 

روسيا في ملعب الواليات المتحدة«.
وتحدث إردوغان عن »عملية ال رحمة فيها« تجري 
سيتسبب  القتال  احتدام  أن  من  محذرًا  إدلب،  في 
بتدفق الالجئين. وقال إردوغان »يعيش 3,5 مليون 
شخص هناك. ال سمح اهلل، ستكون تركيا مرة أخرى 
وقوع  حال  في  هؤالء  إليه  سيفر  الذي  المكان  هي 
قيام  منع  في  سننجح  اهلل،  »بإذن  وأضاف  كارثة«.  
النظام بأعمال مفرطة هناك عبر التوصل إلى نتيجة 
إيجابية في قمة طهران )الجمعة(«. بدوره، دعا وزير 
الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى إبقاء الباب 
مفتوحًا أمام التوصل إلى حل سياسي في إدلب، من 
إلى  زيارة  خالل  وقال  مأساوي«.  »وضع  تفادي  أجل 
أبوظبي: »النظام )السوري( وداعميه يشعرون بأنهم 
انتصروا في الحرب«، لكن »الحرب ال يمكن الفوز بها 

إذا لم يتم التوصل إلى سالم«.

البصرة تشتعل إثر مقتل ستة محتجني على تدهور األوضاع املعيشية

جنوب  البصرة  مدينة  في  حاد  بشكل  األوضاع  تدهورت 
تدهور  على  الشعبية  االحتجاجات  استمرار  مع  العراق 
األوضاع المعيشية ونقص مياه الشرب والكهرباء، واشتبك 
المتظاهرون مع قوات األمن وأحرقوا مقر المحافظة، مما 

أدى لمقتل ستة عراقيين على األقل.
وبينما تصاعد االحتقان في البصرة، لم يتمكن الساسة 
تشكيل  على  واالتفاق  خالفاتهم  تجاوز  من  العراقيون 
االنتخابات  إجراء  على  أشهر  مضي  رغم  جديدة  حكومة 
مع استمرار الخالفات بين األحزاب الرئيسية حول الحزب 
صاحب التكتل األكبر داخل البرلمان. وأعلن مجلس النواب 
العراقي، الذي بدأ أعماله االثنين بتشكيله الجديد، تعليق 
جلساته حتى منتصف الشهر الحالي بهدف إجراء مفاوضات 
موسعة بين الكتل النيابية للتوصل إلى اتفاق حول تسمية 

رئيس للمجلس.
إلى  األربعاء  العراق  في  المتحدة  األمم  ممثل  ودعا 
يوم  غداة  العراق  بجنوب  البصرة  في  األوضاع  »تهدئة« 
من االحتجاجات األكثر دموية على مدى األسابيع الماضية، 
األزمة  لمعالجة  إجراءات  اتخاذ  السلطات  تؤكد  بينما 
الصحية الحادة التي تضرب هذه المحافظة الغنية بالنفط. 
واحتشد اآلالف، مساء الثالثاء، حول مقر المحافظة، وسط 
مدينة البصرة، وقام بعضهم برشق المبنى بقنابل حارقة 
ومفرقعات وردت الشرطة بقنابل مسيلة للدموع وإطالق 
البصرة،  مدينة  شوارع  بدت  األربعاء،  أمس  وصباح  نار. 
انطلقت  وحيث  سكانية  كثافة  العراق  مدن  أكثر  إحدى 
الخدمات  بتحسين  للمطالبة  يوليو  مطلع  احتجاجات 
العامة والبنى التحتية ومعالجة البطالة، خالية من المارة 
وُأغلقت أبواب عدد كبير من المحال التجارية وانتشرت في 
شوارعها إطارات سيارات محترقة. وبدت آثار حرائق على 
مبنى محافظة البصرة الموقع الرئيسي للتظاهرات نتيجة 
واصلوا  متظاهرون  ألقاها  ومفرقعات  حارقة  قنابل  إلقاء 

احتجاجاتهم حتى ساعة متأخرة من الليل.
في  اإلنسان  لحقوق  الحكومي  المجلس  رئيس  وقال 
خلفت  االحتجاجات  تلك  إن  التميمي،  مهدي  البصرة، 
المتظاهرين«  »ستة قتلى وأكثر من عشرين جريحًا من 
متهمًا قوات األمن »بفتح النار مباشرة على المتظاهرين«. 

وأكدت مصادر أمنية في البصرة، حصيلة الضحايا.

الركن  الفريق  البصرة  محافظة  عمليات  قائد  وأعلن 
األربعاء،  أمس  صحفي  مؤتمر  خالل  الشمري،  جميل 
»إصابة ثالثين من عناصر األمن بجروح جراء قنابل يدوية 
ألقاها متظاهرون على مبنى المحافظة«. وتحدث عن قيام 
عدد من المتظاهرين ليل الثالثاء بـ»إلقاء رمانات يدوية 
وحرق مبنى المحافظة واالعتداء على المواطنين. اضطررنا 

إلى فرض حظر التجوال لياًل في البصرة«.
لألمم  العام  لألمين  الخاص  الممثل  دعا  جانبه،  من 
المتحدة في العراق يان كوبيش، األربعاء، »السلطات إلى 
تجنب االستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وتوفير 

الحماية الالزمة ألهل البصرة«.
وأصدر رئيس الوزراء، حيدر العبادي، قبل إعالن مقتل 
ستة متظاهرين، الثالثاء أمرًا »بعدم إطالق أي ذخيرة حية 

سواء باتجاه المتظاهرين أو في الجو«.
بدوره، شجب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الفائز في 

لتشكيل  العبادي  مع  الذي يسعى  التشريعية،  االنتخابات 
أعمال  »تويتر«  موقع  على  تغريدة  في  القادمة  الحكومة 
األمنية«  القوات  في  المدسوسين  »بعض  متهمًا  العنف 

بالتعدي على المتظاهرين.
وبعد إعالن مقتل ستة محتجين، قام متظاهرون بحرق 
المحافظة  من  متفرقة  مناطق  في  شوارع  لقطع  إطارات 
التي تعاني أزمة صحية متفاقمة بسبب تلوث المياه أدت 

لوقوع أكثر من 20 ألف حالة تسمم.
وعقد العبادي لقاء مع عدد من أعضاء مجلس محافظة 
تلوث  لمعالجة  التدابير  اتخاذ  مؤكدًا  بغداد،  في  البصرة 
وأعلنت  أكثر.  تفاصيل  كشف  دون  البصرة،  في  المياه 
مليارات  وتخصيص  طوارئ  خطة  يوليو،  في  الحكومة 
التي  العراق،  جنوب  مناطق  أوضاع  لتحسين  الدوالرات 
تعاني نقص حادًا في الخدمات والبنى التحتية رغم عدم 

وقوع معارك ضد تنظيم »داعش« فيها.

لكن المتظاهرين يشعرون بقلق من عدم وفاء الحكومة 
بالوعود التي قطعتها، ما يدفع إلى تواصل االحتجاجات، 

خصوصًا مع تواصل األزمة التي تعيشها البصرة.

تعليق أعمال البرلمان
وتزامنًا مع احتجاجات البصرة وعدة مدن تقطنها غالبية 
شيعية في جنوب العراق، تواصلت حالة الشلل في جهود 
التي  االنتخابات  إثر  العراق  في  جديدة  حكومة  تشكيل 
نتائجها.  والخالف حول  أشهر  أربعة  قبل  البالد  شهدتها 
الوطني  االتحاد  حزب  عن  النائب  شاويس،  بختيار  وقال 
الكردستاني ، إنه تم رفع جلسة البرلمان إلى 15 سبتمبر، 
البرلمان  رئيس  النتخاب  اتفاق  إلى  التوصل  أمل  على 

ونائبيه خالل األيام المقبلة.
إجراء  بعد  للبرلمان  جلسة  أول  االثنين،  وعقدت، 
االنتخابات التشريعية في أبريل الماضي، التي فاز خاللها 
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي قد يشكل الحكومة، 

بمشاركة رئيس الوزراء المنتهية واليته حيدر العبادي.
الذي  والعبادي،  الصدر  رئيسيان،  تحالفان  ويطالب 
أطلق عليه اسم »تحالف البناء واإلصالح« و»تحالف البناء« 
الذي يتزعمه هادي العامري ورئيس الوزراء السابق نوري 
المالكي، بتشكيل الكتلة األكبر من خالل تصريحات عن 

تشكل التحالف األكبر عددًا داخل البرلمان.
التحالف الصدر-العبادي تشكيل االئتالف الذي  وأعلن 
يضم  الذي  الفتح  تحالف  أعلن  فيما  نائبًا،   177 يضم 
رئيس  إلى  نائبًا   153 تواقيع  تقديم  البناء«،  »تحالف 
البرلمان الموقت، األكبر سنًا، محمد علي زيني )79 عامًا(. 
ورُفعت جلسة االثنين التي ُاستؤنفت الثالثاء بسبب عدم 

التوصل إلى اتفاق على تسمية التحالف األكبر.
الثالثاء  جلسة  النعقاد  الكامل  النصاب  يتحقق  ولم 
التي يقودها رئيس السن، لحضور أقل من نصف أعضاء 
المجلس الـ329. وتخوض الكيانات السياسية مفاوضات 
إلى  اآلن  حتى  التوصل  دون  أسابيع  عدة  منذ  متواصلة 
الذي  البرلمان،  داخل  األكبر  التحالف  تشكيل  على  اتفاق 
يمنح وفقًا للدستور أحقية تشكيل الحكومة القادمة للبالد، 
األمر الذي يمتد إلى تسمية رئيسي الجمهورية والبرلمان.
»تيار  عن  المسعودي،  حسن  النائب  عبر  بدوره، 
خالل  السياسية  الكتل  تتوصل  أن  أمله  عن  الحكمة«، 
األيام العشرة المقبلة، إلى اتفاق شامل على تسمية رئيس 
مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية والكتلة األكبر.

تعليق البرلمان مع استمرار الفشل في تشكيل حكومة

هدم قرية خان األحمر يقسم الضفة الغربية ويسمح بتوسيع املستوطنات

أعطت المحكمة اإلسرائيلية العليا أمس األربعاء الضوء األخضر 
لهدم قرية خان األحمر الفلسطينية البدوية في الضفة الغربية 

المحتلة بعد رفضها التماسات بوقف قرار الهدم.
االحتالل  سلطات  لجعل  ضغوطًا  عدة  دولية  جهات  وبذلت 
اإلسرائيلية تتراجع عن خطة إزالة القرية التي تقول إنها بُنيت 

بدون ترخيص.
تطالب  التي  االلتماسات«  »نرفض  المحكمة  قضاة  وقال 
بوقف هدم خان األحمر، وأضافوا أن األمر المؤقت بوقف الهدم 
خالل النظر في هذه الشكاوى »سيُلغى خالل سبعة أيام اعتبارًا 
من اليوم«. وهذا يعني أن السلطات اإلسرائيلية يمكنها تحديد 

موعد تنفيذ أمر الهدم في نهاية األيام السبعة.
على  المحتلة  القدس  مدينة  شرقي  األحمر  خان  قرية  وتقع 
وأريحا محاطة بعدد من  القدس  بين مدينة  الرئيسي  الطريق 
المستوطنات اإلسرائيلية، وتتألف القرية من أكواخ من الخشب 
البدوية،  القرى  في  عمومًا  الحال  هي  مثلما  المعدنية  واأللواح 

ويبلغ عدد سكانها 173 شخصًا وفيها مدرسة.
ومنظمات  المتحدة  واألمم  أوروبية  حكومات  وسعت 
توسيع  سيتيح  إنه  قالت  الذي  الهدم  منع  إلى  حكومية  غير 
فصل  عبر  قسمين  إلى  الغربية  الضفة  ويقطع  المستوطنات 
شمالها عن جنوبها األمر الذي سيزيد بالتالي من صعوبة إقامة 

للنزاع  الدولي  المجتمع  يؤيده  كحل  مستقلة  فلسطينية  دولة 
الفلسطيني اإلسرائيلي.

الهدم  ضد  التماس  آخر  العليا  المحكمة  رفضت  مايو،  وفي 
واقترحت  المحاكم.  أمام  الشكاوى  من  سنوات  تسع  بعد 
السلطات اإلسرائيلية على سكان خان األحمر االنتقال إلى مكان 
أن  بحجة  ذلك  رفضوا  لكنهم  ديس  أبو  بلدة  من  بالقرب  آخر 
منطقة  وفي  للنفايات  مطمر  من  بالقرب  يقع  المقترح  الموقع 

يتعذر فيها تربية ورعي الماشية.
وقالت المحكمة إن سكان خان األحمر رفضوا مقترحات الدولة 
فيما يتعلق بموقع نقلهم وأعربت عن أملها باستمرار »الحوار«.

ليبرمان  أفيغدور  االحتالل  حكومة  في  الدفاع  وزير  وأشاد 
بقرار القضاة بإخالء خان األحمر. وقال »أهنئ القضاة على القرار 
النفاق  »هجوم  أسماه  ما  مواجهة  في  اتخذوه  الذي  الشجاع« 
أبو  عباس(  محمود  الفلسطيني  )الرئيس  يشنه  الذي  المنسق 
مازن، واليسار، والدول األوروبية«. وأضاف في بيان »ال أحد فوق 
علينا سيادتنا  تمليه  بما  التصرف  أحد من  يمنعنا  لن  القانون، 

ومسؤوليتنا كدولة«.

المحكمة تنحاز للحكومة اليمينية ..
ليس  إنه  األهالي  حقوق  عن  المدافعون  الناشطون  ويؤكد 
لديهم من خيار غير البناء بدون تراخيص ألن حكومة االحتالل 
ترفض أساسًا استصدار تصاريح بناء للفلسطينيين في معظم 

أنحاء الضفة الغربية الخاضعة تمامًا لسيطرتها.

خان  أهالي  ممثلي  أحد  جبارين  توفيق  المحامي  واتهم 
األحمر المحكمة العليا بأنها »تتبع حكومة إسرائيل اليمينية في 

حكمها« معتبرًا ذلك »خطأ قانونيًا«.
وأضاف جبارين »ال تستند المحكمة العليا في قرارها هذا إلى 
حجج قانونية وتتناقض مع قرارات سابقة لها. وهذا لألسف ما 
تريده الحكومة، والمحكمة ال تريد التدخل«. وأشار إلى أنه »ال 
يوجد حاليًا أي تفاهمات بين الدولة وسكان خان األحمر بشأن 
االنتقال الطوعي. لم أر أبدًا أحدًا يطرد من بيته ويدمر منزله 

ويبقى مكتوف اليدين«.
وقالت منظمة بتسيلم الحقوقية إن »المحكمة العليا هي في 

خدمة االحتالل«.
القدس  فيها  بما  الغربية  الضفة  الصهيوني  الكيان  واحتل 
البدو في تجمعاتهم  1967 وطاردت  الشرقية وقطاع غزة عام 
وتوسيع  بناء  أجل  من  وذلك  القدس  منطقة  في  وخصوصًا 
من  شخصًا   35 أصيب  يوليو  من  الرابع  وفي  المستوطنات. 
األحمر في مواجهات عندما بدأت  المتظاهرين ضد هدم خان 
الهدم  عمليات  لتسهيل  تمهيدًا  ثقيلة  معدات  بنقل  الشرطة 

وطرد السكان.
المحتلتين  الشرقية  والقدس  الغربية  الضفة  في  ويعيش 
مستوطن  ألف   600 من  وأكثر  فلسطيني  ماليين  ثالثة  نحو 
في  المستوطنات  كل  أن  الدولي  المجتمع  ويعتبر  شرعي.  غير 
أمام  كبيرة  عقبة  تشكل  وأنّها  قانونية،  غير  المحتلة  األراضي 

تحقيق السالم ألنها أقيمت على أراٍض محتلة.

المحكمة اإلسرائيلية العليا في خدمة االحتالل

إسبانيا تلغي بيع 400 قنبلة 
موجهة بالليزر للسعودية

في  الخسائر  التقليل من  أجل  السعودية من  على  الدولي  للضغط  في تصعيد 
صفوف المدنيين في إطار الحرب التي تشنها ضد المتمردين الحوثيين في اليمن 
على مدى السنوات الثالث الماضية، أعلنت إسبانيا، الثالثاء، أنها ألغت اتفاقًا وُقع 

في العام 2015 لبيع 400 قنبلة موجهة بالليزر إلى المملكة النفطية الغنية.
وأكد ناطق باسم وزارة الدفاع اإلسبانية تقريرًا من راديو »كادينا سير« أشار 
إلى اعتزام الحكومة االشتراكية الجديدة في البالد إعادة 9.2 ماليين يورو )10.6 
ماليين دوالر( دفعتها الرياض للحصول على القنابل، إلى السعودية، بموجب اتفاق 

وقعته حكومة المحافظين السابقة.
ورفض الناطق تقديم مزيد التفاصيل، لكن اإلعالن اإلسباني يأتي في أعقاب 
غارة جوية نفذها التحالف، الذي تقوده السعودية، في أغسطس تسببت بمقتل 

عشرات المدنيين بينهم 40 طفاًل.
وأثار الحادث غضبًا دوليًا ودعوات من مجلس األمن في األمم المتحدة إلجراء 
تحقيق »شفاف وذي مصداقية«. وقال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية إنه 

استهدف حافلة تقل متمردين.
ومنذ 2014، يشهد اليمن حربًا، بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية 
للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في مارس 
2015 دعمًا للحكومة المعترف بها دوليًا بعدما تمكن المتمردون من السيطرة 

على مناطق واسعة من البالد بينها العاصمة صنعاء.
وأوقع النزاع في اليمن منذ مارس 2015 أكثر من عشرة آالف قتيل وتسبب في 

أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب األمم المتحدة.
األسلحة  مصدري  أكبر  أحد  هي  إسبانيا  إن  الدولية  العفو  منظمة  وتقول 
»السالم  بينها  من  أخرى،  حقوقية  ومنظمات  المنظمة  وحضت  للسعودية. 
األخضر« وأوكسفام، الثالثاء، مدريد على وقف مبيعات األسلحة للسعودية، وذلك 

أثناء اجتماع مع وزيرة الدولة لشؤون التجارة اإلسبانية شيانا مينديز.
األخرى  األسلحة  مبيعات  من  بالحد  التزامًا  اإلسبانية  الحكومة  تقدم  ولم 
للسعودية أثناء االجتماع، على ما أفادت الناطقة باسم »أوكسفام« الرا كونتريراس.
وتابعت أن شحنة القنابل التي لن ترسلها مدريد للرياض تشكل فقط »واحدًا 
بالمئة من إجمالي مبيعات األسلحة )اإلسبانية( للسعودية«، إال أنها تشكل »رسالة 

واضحة«.
ووقعت إسبانيا اتفاقا مع السعودية في ابريل الفائت تبيع بموجبه للمملكة 
الخليجية خمس مقاتالت صغيرة من طراز »كورفيت« في صفقة قدرت كلفتها 

بنحو 1,8 مليار يورو.
ما  إذا  يتضح  ولم  قرار مدريد،  على  تعليق  أي  اآلن  الرياض حتى  ولم تصدر 
كانت ستقوم بإلغاء أي من صفقات السالح األكثر تكلفة، أو تتخذ إجراءات عقابية 
دبلوماسية كما فعلت مع كندا بعد أن أصدرت فيه بيانا انتقد سجن ناشطات 

سعوديات في مجال حقوق اإلنسان وطالبت باإلفراج الفوري عنهن.

<  مقاتلو الجيش السوري يستعدون للهجوم على أدلب في أطراف المحافظة

<   اشتباكات دموية في البصرة بين الشرطة محتجين على تدهور األوضاع المعيشية 

<   سكان قرية خان األحمر في الضفة الغربية يشتبكون مع قوات االحتالل لمنع هدمها 

<  نيكي هايلي

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

السنة الثالثة
العدد 146 26 من ذي احلجة 1439 هــ
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اقتصاد

كالم في األرقام

احتياطي مصر من  النقد 
األجنبي بنهاية أغسطس

قالوا

08

صينية  شركات  مع  والعقود  االتفاقات  من  عددًا  المصرية  الحكومة  وقعت 
السيسي  المصري عبدالفتاح  الرئيس  زيارة  18.3 مليار دوالر على هامش  بقيمة 

األربعاء. اليوم  العامة لالستعالمات في مصر  للهيئة  الصين، حسب بيان 
االتفاقات  من  عدد  على  التوقيع  »مراسم  شهد  السيسي  أن  الهيئة  وذكرت 
بقيمة  مصر  في  مشاريع  سبعة  لتنفيذ  الصينية  الشركات  من  عدد  مع  والعقود 

18.3 مليار دوالر«. استثمارية تبلغ حوالي 
المركزية  لألعمال  الثانية  المرحلة  »إنشاء  تتضمن  المشاريع  أن  وأوضحت 
ومشروع  عتاقة،  بجبل  والتخزين  الضخ  محطة  ومشروع  اإلداريــة،  بالعاصمة 
للمنسوجات...  منطقة  ومشروع  بالحمراوين،  الكهرباء  توليد  محطة  إنشاء 
معمل  وإنشاء  الجديدة،  المواد  لتصنيع  ومشروع  الجبسية،  لأللواح  ومشروع 

السويس«. قناة  بمحور  البتروكيماويات  ومجمع  تكرير 

 مصر توقع مع الصني اتفاقات بـ 18.3 مليار دوالر

مليار دوالر

»استهالك النفط العالمي سيصل 
إلى 100 مليون برميل يوميًا في 
وقت الحق هذا العام، وهو وقت 
”أقرب كثيرًا“ مما كان متوقعًا 
من قبل«

األمين العام لمنظمة »أوبك« 
محمد باركيندو

 *أستاذ التنمية المستدامة واإلدارة السياسية بجامعة كولومبيا

يُعَد اليورو المنافس الرئيسي 
للدوالر، ويأتي الرنمينبي
في المركز الثالث عالميا

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

في العام 1965، أطلق فاليري جيسكار ديستان، وزير 
مالية فرنسا آنذاك، على الفوائد التي حصدتها الواليات 
العملة  بوصفه  الدوالر  يلعبه  الذي  الدور  من  المتحدة 
االحتياطية الرئيسة في العاَلم وصف »االمتياز الباهظ«. 
اليورو  صعود  مع  تتضاءل  الفوائد  هــذه  بــدأت  وقــد 
منافستين.  احتياطيتين  كعملتين  الصيني  والرنمينبي 
دونالد  األميركي  الرئيس  حــروب  تعمل  سوف  واآلن 
إليران  المعادية  والعقوبات  المضللة  التجارية  ترامب 

على التعجيل بالتحرك بعيدًا عن الدوالر.
وظائف  توفير  في  األخرى  العمالت  كل  الدوالر  يقود 
الحسابية  الوحدة  وهو  الدولية.  للمعامالت  األمــوال 
وهو  الدولية.  للتجارة  أهمية  األكثر  الفوترة(  وحدة  )أو 
وسيط التبادل الرئيس لتسوية الصفقات الدولية. وهو 
بنك  ويعمل  المركزية.  للبنوك  للقيمة  الرئيس  المخزن 
االحتياطي الفيدرالي كمقرض المالذ األخير في العاَلم، 

كما كانت الحال خالل الذعر المالي في العام 2008.
في كل من هذه المناطق، يؤدي الدوالر وظيفة أعلى 
فالواليات  العالمي،  االقتصاد  في  أميركا  وزن  كثيرًا من 

المحلي  الناتج  من   22% نحو  حاليًا  تنتج  المتحدة 
 %  15 ونحو  السوق،  أسعار  على  قياسًا  اإلجمالي 

قياسًا على تعادل القوة الشرائية.
من  أكثر،  أو  نصف،  الـــدوالر  يمثل  ذلــك  ومــع 
والسيولة،  والتسويات،  واالحتياطات،  الفواتير، 
المنافس  اليورو  ويُعَد  الحدود.  عبر  والتمويل 
الرئيس للدوالر، ويأتي الرنمينبي في المركز الثالث 

بعد مسافة.
اقتصادية  فوائد  المتحدة ثالث  الواليات  تكسب 
مهمة من الدور الذي يلعبه الدوالر كعملة رئيسة. 
الخارج  في  االقــتــراض  على  الــقــدرة  هي  األولــى 
أجنبية،  بعملة  حكومة  أي  تقترض  عندما  بالدوالر. 
عندما  الحال  ليست  هذه  لكن  تفلس؛  قد  فإنها 
تقترض بعملتها. وبشكل أكثر عمومًا، يعمل الدور 

الخزانة  وزارة  تمكين  على  الدوالر  يلعبه  الذي  الدولي 
األميركية من االقتراض بقدر أكبر من السيولة وأسعار 

فائدة أقل مما كان ليصبح ممكنًا لوال ذلك.
وتكمن ميزة ثانية في األعمال المصرفية: فالواليات 
ستريت،  وول  شركات  دقــة  أكثر  وبشكل  المتحدة، 
كبيرًا  ــاًل  دخ تحصد 
الخدمات  بيع  مــن 
لبقية  المصرفية 
وتكمن  الـــعـــاَلـــم، 
ــة في  ــث ــال ث مـــيـــزة 
التنظيمية:  السيطرة 
المتحدة  فالواليات 
بشكل  ــر  ــدي ت إمـــا 
بالمشاركة  أو  مباشر 
العاَلم، مما يعطيها  أنظمة التسويات األكثر أهمية في 
المرتبطة  األمــوال  تدفق  وتقييد  لمراقبة  مهمة  أداة 
غير  األسلحة  ومبيعات  بالمخدرات،  واالتجار  باإلرهاب، 
المشروعة، والتهرب الضريبي، وغير ذلك من األنشطة 

غير المشروعة.
الواليات  قيام  على  الفوائد  هذه  تعتمد  ذلك،  ومع 
للعاَلم،  الجودة  عالية  نقدية  خدمات  بتوفير  المتحدة 
أكثر  كــان  ألنــه  واســع  نطاق  على  ــدوالر  ال ويستخدم 
القيمة  ومخازن  التبادل  ووسائط  المحاسبة  وحــدات 
بال  ليس  لكنه  أمانًا.  وأكثرها  تكلفة،  وأقلها  مالءمة، 

بديل.
على  بشدة  األميركية  النقدية  اإلدارة  تعثرت  فقد 
قِبَل  من  اإلدارة  سوء  يساهم  وربما  السنين،  مــدار 

ترامب في التعجيل بنهاية هيمنة الدوالر.
اإلدارة  أدى سوء  العشرين،  القرن  أواخر ستينات  في 
نظام  انهيار  إلى  بالفعل  أميركا  في  والنقدية  المالية 
بموجب  ــدوالر  ال على  القائم  المربوط  الصرف  سعر 
إدارة  أنكرت  عندما   ،1971 أغسطس  في  وودز  بريتون 
البنوك  حق  واحد  جانب  من  نيكسون  ريتشارد  الرئيس 

المركزية األجنبية في استرداد دوالراتها بالذهب.
وأعقب انهيار النظام القائم على الدوالر عشر سنوات 
وأوروبــا،  المتحدة  الواليات  في  المرتفع  التضخم  من 
الواليات  في  ومكلف  مفاجئ  بشكل  التضخم  تراجع  ثم 

المتحدة في أوائل ثمانينات القرن العشرين.
رئيس  عامل  بمثابة  الـــدوالر  اضطرابات  وكانت 
الوحدة  نحو  الطريق  على  لالنطالق  أوروبــا  تحفيز  في 
اليورو  بإطالق  توجت  والتي   ،1993 العام  في  النقدية 

في العام 1999.
األزمة  أميركا  إدارة  سوء  ساعد  مماثل،  نحو  على 
المالية اآلسيوية في العام 1997 في إقناع الصين ببدء 
المالية  األزمة  تسببت  أخرى،  ومرة  الرنمينبي.  تدويل 
عن  بعيدًا  العاَلم  دفع  في   ،2008 العام  في  العالمية 

الدوالر ونحو العمالت المنافسة.
ترامب  حــروب  أن  المؤكد  من  يكون  يكاد  واآلن، 
على  ستعمل  العقوبات  وسياسات  المشوهة  التجارية 
من  بريطانيا  خروج  يعمل  ومثلما  االتجاه.  هذا  تعزيز 
فسوف  لندن،  مدينة  تقويض  على  ــي  األوروب االتحاد 
تستند  التي  والمالية  التجارية  ترامب  سياسات  تعمل 
يلعبه  الذي  الدور  إضعاف  على  أواًل«  »أميركا  شعار  إلى 

الدوالر ودور مدينة نيويورك كمركز مالي عالمي.
التي  الدولية  االقتصادية  السياسات  أكثر  أن  الواقع 
التجارية  الحرب  ينتهجها ترامب رداءة وسوء عاقبة هي 
وغير  خرقاء  محاولة  ســوى  ليست  فهي  المتنامية، 
إدارة ترامب لعرقلة صعود الصين  متماسكة من قِبَل 
وقدرتها  صادراتها  خنق  محاولة  خالل  من  اقتصاديًا 
أن  برغم  ولكن  الغربية.  التكنولوجيا  إلى  الوصول  على 
الحواجز التجارية األميركية الجمركية وغير الجمركية قد 
تؤثر على نمو الصين في األمد القريب، فإنها لن تغير 

مسارها الصاعد في األمد البعيد بشكل حاسم.

 سياسات ترامب تزيح الدوالر

السعر بالدوالرنوع الخام

77.44برنت

68.98غرب تكساس

72.49دبي

75.77سلة أوبك

76.47أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

2018 5 سبتمبر   * أسعار األربعاء 

<   وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة يرأس الوفد الليبي في جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ بي

<   جانب من جلسات قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني األفريقي

األمن  مجلس  في  المشروعة  ليبيا  حقوق  لحماية  دولي 
إدارة  خصوصا  األخرى  والدولية  اإلقليمية  المراحل  وفي 
السالح  على  الدولي  الحظر  ورفــع  المجمدة،  األرصــدة 
وحماية  الليبي  السواحل  خفر  احتياجات  لتلبية  جزئيًا، 

الحدود و قوة مكافحة االرهاب.

يذكر أن مبادرة »طرق الحرير الجديدة« الصينية التي 
تتضمن   2013 العام  في  جينبينغ  شي  الرئيس  أطلقها 
مجموعة من مشاريع البنى التحتية الضخمة الرامية إلى 
وأوروبا  آسيا  وقارات  بكين  بين  التجارية  العالقات  تعزيز 

وأفريقيا.

اسم  الصين  في  كذلك  عليه  يطلق  الذي  والمشروع 
الصين  أرضي يصل  عبارة عن حزام  »حزام وطريق« هو 
الوسطى وروسيا وطريق بحري  الغربية عبر آسيا  بأوروبا 
الصين  بحر  عبر  وأوروبــا  أفريقيا  إلى  الوصول  لها  يتيح 

والمحيط الهندي.

44.42

جيفرى ساكس*

على هامش مشاركة ليبيا في قمة التعاون الصيني األفريقي

بحث عودة الشركات الصينية ودعوة اللجنة املشتركة لالنعقاد

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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الصني: 60 مليار دوالر ملشاريع التنمية في أفريقيا خالل 3 سنوات

التعاون  لمنتدى  الثالثة  القمة  في  ليبيا  شاركت 
الصيني األفريقي في العاصمة بكين، حيث ترأس الوفد 

الليبي
في  سيالة،  الطاهر  محمد  المفوض  الخارجية  وزير 
رؤساء  بمشاركة  اإلثنين،  انطلقت  التي  القمة  اجتماعات 
والحكومات  الــدول  عن  المستوى  رفيعي  وممثلين 

األفريقية.
الصين– »قمة  أعمال  في  سيالة  مشاركة  ــاءت  وج

أفريقيا« ممثاًل لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
إلى  رسميتين  زيارتين  ألغى  الذي  السراج،  فائز  الوطني 
األمنية  التطورات  بسبب  األسبوع،  هذا  وبكين  سيول 

الجارية في العاصمة طرابلس.
يومين،  مدى  على  الصين–أفريقيا«  »قمة  وانعقدت 
ومصير  أقوى  مجتمع  نحو  أفريقيا  »الصين  شعار  تحت 
سيالة،  وسلم  للجميع«،  مربح  تعاون  خالل  من  مشترك 
إلى  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  من  رسالة 
الخارجية  وزير  بحضور  بينغ،  جين  شي  الصيني  الرئيس 
الشركات  ــودة  ع بحث  جــرى  حيث  يــى،  ــغ  وان الصيني 
اللجنة  ودعوة  الصينية،  والسفارة  ليبيا،  إلى  الصينية 

المشتركة للتعاون لالنعقاد مجددا.
بكين  عمل  خطة  من  االستفادة  بحث  جــرى  كما 
 ،)  2019/2021  ( للتعاون  الصيني  األفريقي  للمنتدى 
مذكرة  على  ليبيا  وقعت  التي  والطريق  الحزام  مبادرة  و 
التفاهم لالنضمام لها في يوليو الماضي، باإلضافة إلى 
الليبيين، وتخصيص  للمواطنين  التأشيرات  تسهيل منح 

منح دراسية وتوسيع فرص التدريب.
بالده  واستعداد  اهتمام  الصيني  الخارجية  وزير  وأكد 
الشراكة  بعد  خصوصا  ليبيا،  إعمار  إعادة  في  للمساهمة 
في مبادرة »الحزام و الطريق«، وأشار الوزير الصيني إلى 
الليبية من خالل برامج  القدرات  بناء  حرص الصين على 
العربي  الصيني  المركز  عمل  ضمن  من  بليبيا  خاصة 
التأشيرة  منح  على  مجددا  يى  وانغ  أكد  كما  لإلصالح، 

للمواطنين الليبيين خالل أربعة أيام كحد أقصى.
للعب دور  الصين  الصيني عن استعداد  الوزير  وأعرب 

القاهرة ـ الوسط: أسماء بن سعيد

بكين ـ فرانس برس

الجزائر ـ الوسط

لمنتدى  قمة  ختام  في  الصين  تعهدت 
 60 بتقديم  الصيني–األفريقي  التعاون 
في  السمراء  القارة  لمساعدة  دوالر  مليار 
خالل  أفريقيا  في  للتنمية  مشاريع  تمويل 

المقبلة. الثالث  السنوات 
جينبينغ،  شي  الصيني  الرئيس  وقــال 
مشروط  »غــيــر  التمويل  إن  اإلثــنــيــن، 
على  اإلنــفــاق  مــن  ــّذر  ح لكنه  سياسيًا« 
الصين  أن  وأكــد  ــدوى«.  ج بال  »مشاريع 
فقرًا  األكثر  الدول  بعض  ديون  ستشطب 
دون أن يحددها. وتضاف هذه األموال إلى 
القمة  في  تقديمها  تم  أخــرى  مليارًا   60

.2015 األخيرة العام 
من  قادة  الصيني  الرئيس  واستضاف 
مشاريع  ــأن  ب انــتــقــادات  ــط  وس أفريقيا 
والطريق  الحزام  مبادرة  في  التحتية  البنى 
الديون  مشكلة  تزيد  العالمية  للتجارة 

سوءًا في بعض الدول.
سال،  ماكي  السنغالي،  الرئيس  وقال 
المشتركة  الرئاسة  بــالده  تتولى  ــذي  ال
الصيني–األفريقي  الــتــعــاون  لمنتدى 
نفعله  ما  »كل  المقبلة:  الثالث  للسنوات 
في  بما  تمامًا،  السيطرة  تحت  الصين  مع 

المالي والديون«. الجانب  ذلك 
ورئيس  شي  جانبه  وإلى  سال  وأضــاف 
في  رامـــافـــوزا،  سيريل  أفريقيا  جــنــوب 
ــاء: »يــجــب أال  ــالث ــث خــتــام الــمــنــتــدى، ال
خالل  من  إرادتنا  على  بالتشويش  نسمح 
يتعلق  فيما  توجيهها  يتم  التي  االنتقادات 

الصين«. مع  عالقاتنا  بطبيعة 
»فتحت  القمة  إن  شي  قال  جانبه،  من 

الصينية– الــعــالقــات  فــي  جــديــدًا  فصاًل 
األفريقية«.

القمة،  في  آخر  إنجاز  إلى  رامافوزا  ولفت 
جدي  بشكل  »العمل  على  االتــفــاق  هــو 
القيمة  ذات  األفريقية  الصادرات  لزيادة 

الصين«. إلى  المضافة 
العمل  إلى  الطرفين  دعا  رامافوزا  كان 
التجارية،  العالقات  في  »الــتــوازن«  على 
أولية  مواد  تصدّر  أفريقيا  أن  إلى  مشيرًا 

الصينية  المصانع  تعيد  ثم  الصين  إلى 
القارة. إلى  تصديرها كمنتجات جاهزة 

للشؤون  الخاصة  الصين  مبعوثة  وقالت 
ستكون  بكين  إن  جينغجو،  شو  األفريقية، 
أفريقيا،  مع  تعاونها  في  ــدًا«  ج »يقظة 
اختيار  قبل  ــدوى  ج ــدراســات  ب وستقوم 

المشاريع.
لم  »الصين  أن  للصحفيين  وأضافت 
وأشــارت  األفريقية«،  الديون  عــبء  تــزد 

األفريقية  الديون  وراء  »األسباب  أن  إلى 
زمن  منذ  تراكمت  فقد  للغاية.  معقدة 
المواد  أسعار  تدهور  أن  مضيفة  طويل«، 
إلى  أدى  أفريقيا  تصدرها  التي  األولية 

دولها. مداخيل  انخفاض 
ــدول  ــت: »هــنــاك الــعــديــد مــن ال ــال وق
الــدول  إلــى  بالنسبة  وحتى  أفريقيا،  في 
ليست  الصين  فــإن  بــالــديــون،  المثقلة 
أو  معنى  ال  فــإن  ــذا،  ل الرئيس.  الــدائــن 
الديون  مسؤولية  الصين  لتحميل  أساس 

األفريقية«.
مليارًا   15 الجديد  التمويل  وسيشمل 
فوائد«،  دون  وقروض  مجانية  »كمساعدة 
صندوق  وإنشاء  ائتمان،  كخط  مليارًا  و20 
التنمية،  لتمويل  دوالر  مليارات  ـــ10  ب
دوالر  مليارات  بخمسة  خــاص  وصندوق 

أفريقيا. لتمويل صادرات من 
على  الصينية  الشركات  تشجيع  وتــم 
دوالر  مليارات   10 بقيمة  مشاريع  تمويل 

على األقل في القارة.
مركز  ــر  ــدي م بــيــرغــر  يــوهــان  ــال  ــ وق
»نانيانغ  جامعة  في  األفريقية  الدراسات 
تحذير  إن  سنغافورة  في  للتكنولوجيا« 
عديمة  مشاريع  حــول  الصيني  الرئيس 

القضية. الجدوى أظهر »خطورة« 
األموال  هذه  صرفت  حال  »في  وأضاف: 
ذلك  فــإن  منها،  جــدوى  ال  مشاريع  على 
الموجهة  لالتهامات  مصداقية  سيضفي 

الصين«. إلى 
تملك  ال  نفسها  »الصين  أن  وأكـــد 
أن  تريد  وال  للتمويل،  ينتهي  ال  مصدرًا 
عائدات  دون  للهدر  تتعرض  أموالها  ترى 

المعنية«. للدول  أو فوائد حقيقية  لها 

بكين ستشطب ديون بعض 
الدول األفريقية األكثر 

فقراً

سياسة  إلى  لجأت  حين  جديدًا  منحدرًا  الجزائر  دخلت 
لتغطية  الدينار،  من  المليارات  بعشرات  نقدية  أوراق  طباعة 
وسط  الداخلي،  الدين  وتسديد  العامة  الخزينة  في  العجز 
إلى  تــؤدي  ربما  التي  الخطوة  تلك  تأثيرات  من  مخاوف 

للدولة. المتراكمة  األزمات  تعيمق 
بنك  فــإن  الرسمية  الجريدة  نشرتها  بيانات  ــق  ووف
يعادل  ما  المحلية،  بالعملة  نقدًا  طبع  المركزي  الجزائر 
في  الماضي،  يونيو  إلى   2017 خريف  منذ  دوالر،  مليار   32
العام  في  الحكومة  أقرته  الذي  التقليدي،  غير  التمويل  إطار 

الماضي.

في  العضو  الجزائر،  أن  رغم  النقود  طباعة  عملية  وتأتي 
من  استفادت  ــك(،  )أوب للبترول  المصدرة  الــدول  منظمة 
تجاوز  بعد  األخيرة  األشهر  في  النفط  عوائد صادرات  ارتفاع 

75 دوالرا. سعر البرميل حاجز 
الفجوة  لسد  النقود  طباعة  إلى  الحكومة  لجوء  ويثير 
والشعبية  االقتصادية  األوساط  استياء  التمويل،  في  الكبيرة 
الذي  البالد  اقتصاد  جراح  ستعمق  الخطوة  أن  ترى  التي 
في  االقتصادية  السياسات  كل  فشلت  أزمــة  من  يعاني 

جذري. بشكل  معالجتها 
النقود وآثارها  الجزائر من خطورة طباعة  وحذر خبراء في 
وسط  الشرائية،  والقدرة  واألسعار  التضخم  معدالت  على 
رقابية  بــإجــراءات  مرافقتها  على  الحكومة  من  تأكيدات 

السلبية. انعكاساتها  لتفادي  صارمة 

لتسيير  دوالر  مليار   5.5 مايعادل  إلى  الدولة  وتحتاج 
ظل  في  توفيره  الصعب  من  يبدو  الرقم  وهــذا  شؤونها، 
نفسها  وجــدت  الحكومة  فإن  وبالتالي  الحالية،  الظروف 
بعد  تغطية  بدون  جديدة  نقدية  أوراق  طباعة  إلى  مضطرة 

والنقد. القرض  قانون  تعديل 
النقد  قانون  الماضي،  أكتوبر  مطلع  الجزائر،  وعدلت 
يتيح  للبالد، حيث  المصرفية  المنظومة  الذي يحكم  والقرض، 
الذي  المركزي،  البنك  من  مباشرة  االقتراض  العامة  للخزينة 

سيسمح له بطبع المزيد من األوراق النقدية للعملة المحلية.
أويحي،  أحمد  الوزراء  لرئيس  سابقة  تصريحات  وحسب 
العامة  الخزينة  عجز  سد  هدفه  التقليدي  غير  التمويل  فإن 
الموظفين  وأجور  التقاعد  صناديق  بمخصصات  المتعلق 
مشاريع  من  الداخلي  الدين  تسديد  إلى  إضافة  وغيرها، 

الشركات. ومستحقات  التحتية  البنية 
الجزائر من مخاطر  أن حذر  الدولي  النقد  وسبق لصندوق 
عواقب  له  ستكون  الــذي  التقليدي  التمويل  إلى  اللجوء 

التضخم. المركزي ومعدالت  البنك  احتياطات  وخيمة على 
أساس  على  بسيًطا  ارتفاعا  التضخم  نسبة  وسجلت 
صعودا   ،4.8% عند  لتستقر  الماضي،  يوليو  خالل  سنوي، 
العملة  احتياطي  تراجع  حين  في  السابق،  الشهر   4.6% من 
90 مليار دوالر، نزوال  الصعبة، في نهاية مايو الماضي، إلى 

97.5 مليار دوالر بنهاية العام الماضي. من 
مداخيلها  نصف  قرابة  فقدت  البالد  إن  السلطات  وتقول 
 60 من   %  50 تقارب  بنسبة  هوت  التي  األجنبي،  النقد  من 
 ،2014 منتصف  في  النفطية  األزمة  بداية  منذ  دوالر،  مليار 

إلى 34 مليار دوالر في 2017.

مع تراجع احتياطيها النقدي بنسبة 50 %

الجزائر تلجأ إلى طباعة البنكنوت لتغطية العجز وسداد الدين الداخلي
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اإليراني  الريال  إن  الصرف  بأسعار  معنية  إلكترونية  مواقع  قالت 
نحو  عند  منخفضًا  قياسيًا  ليسجل مستوى  األربعاء  أمس  هبوطه  واصل 
إعادة  عقب  االقتصادية  األوضاع  تدهور  مع  للدوالر،  ريال  ألف   146

أميركية على طهران. فرض عقوبات 
يرصد  الذي  »بونباست.كوم«  موقع  عن  »رويترز«  وكالة  ونقلت 
عرضه  جرى  الدوالر  إن  قوله  الرسمية،  غير  السوق  في  الصرف  أسعار 
من  أول  ريال  ألف   138 نحو  مع  مقارنة  ريال،  و500  ألفًا   146 بسعر 

أمس.
ريال  و500  ألفًا   146 يبلغ  سعر  إلى  »بازار360.كوم«  موقع  وأشار 

144 ألفًا. للدوالر، بينما أشار موقع إلكتروني آخر إلى سعر قدره 

بعد »اتفاق الزاوية«.. الدينار يعوض خسائره أمام العمالت الدولية الريال اإليراني يهبط إلى 146 ألفًا للدوالر
األربعاء  أمس  الليبي  الدينار  عوَّض 
العمالت  أمــام  بها  مني  التي  خسائره 
اشتباكات  ــالل  خ الرئيسة  الــدولــيــة 
السبعة  حاجز  تجاوز  عندما  طرابلس، 
السوداء،  السوق  تعامالت  في  دنانير 

اإلثنين.
 33 الوطنية  العملة  استعادت  فقد 
تراجع سعر صرف  إذ  يومين،  قرشًا خالل 
و6.79   ،6.78 إلــى  األميركي  ــدوالر  ال

من  أول  ظهر  دينار   6.87 مقابل  دينار، 
أمس، و7.12 دينار، اإلثنين.

ــواء اتــفــاق  ــ ــط أج ــك وسـ ــي ذلـ ــأت ي
إطالق  وقــف  على  المتحاربة  األطــراف 
والتزامها  أمــس،  من  أول  مساء  النار 
»اتفاق  عليها  نص  التي  السبعة  بالبنود 

الزاوية«.
أمــام  مكاسب  الدينار  حقق  وأيــضــًا 
والجنيه  الــمــوحــدة  ــة  ــي األوروب العملة 

اليورو  صرف  سعر  هبط  إذ  اإلسترليني، 
األربــعــاء،  أمــس  ظهر  دينار   7.84 إلــى 
دينار  و8.20  الثالثاء،  دينار   7.96 مقابل 

اإلثنين. أي بفارق 46 قرشًا خالل يومين.
الجنيه  ــرف  صـ ســعــر  ــع  ــراج ت كــمــا 
أمس  ديــنــار   8.65 ــى  إل اإلسترليني 
الثالثاء،  دينار   8.82 مقابل  األربــعــاء، 
 39 بفارق  أي  اإلثنين،  دينار،  و9.04 

قرشًا خالل يومين.

<   جانب من االشتباكات في الضاحية الجنوبية بالعاصمة طرابلس

<    حسني بي  <     رجب المسالتي 

النفط يتراجع مع انحسار مخاطر 

عاصفة أميركية

محافظ »املركزي« األسبق:
ال إصالح اقتصادياً قبل حكومة 

واحدة ومؤسسات موحدة

رجل األعمال حسني بي: كرة 
اإلصالحات في ملعب »المركزي« 

وال عالقة للسلطات التشريعية

مدارية  عاصفة  وصول  مع  األربعاء  أمس  النفط  أسعار  انخفضت 
إلى الساحل األميركي المطل على خليج المكسيك، مصحوبة برياح 
مثلما  قويًا  يكن  لم  اإلنتاج  على  تأثيرها  لكن  غزيرة،  وأمطار  عاتية 

كان متوقعًا في البداية.
اآلجلة  العقود  في  األميركي  الوسيط  تكساس  غرب  خام  بلغ 
التسوية  عن   0.8% أو  سنتًا   56 منخفضًا  للبرميل،  دوالر   69.31

السابقة، حسب وكالة »رويترز«.
 37 اآلجلة  العقود  في  برنت  مزيج  العالمي  القياس  خام  وتراجع 

سنتًا أو 0.5 % إلى 77.80 دوالر للبرميل.
من  العشرات  إغالق  مع  السابقة  الجلسة  قفزت  األسعار  كانت 
ألي  تحسبًا  المكسيك  خليج  في  األميركية  والغاز  النفط  منصات 

أضرار من العاصفة المدارية جوردون.
من  قلل  مما  أمس  الشرق  نحو  اتجاهها  غيرت  العاصفة  أن  غير 

مخاطرها على المنتجين في الجانب الغربي من الخليج.
أواندا  لدى  الهادئ  والمحيط  آسيا  لمنطقة  التداول  رئيس  وقال 
للسمسرة في العقود اآلجلة، ستيفن إينس، إن آفاق أسعار الخام ما 
زالت تشير لصعودها، وهو ما يرجع في جزء كبير منه إلى العقوبات 
في  سريانها  ويبدأ  اإليراني  النفط  قطاع  تستهدف  التي  األميركية 
نوفمبر. وأضاف »في ظل توقع تأثر ما يصل إلى 1.5 مليون برميل 
األسعار  ارتفاع  توقع  يمكن  إيران،  على  األميركية  بالعقوبات  يوميًا 

في األسابيع المقبلة«.

استقبل ميناء بنغازي خالل األيام الماضية 3035 سيارة أوروبية، 
أكتوبر  في  عمله  استأنف  الذي  للميناء،  اقتصادي  رواج  أحدث  في 

الماضي بعد توقف دام لمدة ثالث سنوات.
ري«،  »سلفر  السيارات  سفينة  رست  فقد  الميناء،  إدارة  ووفق 
بنغازي  بميناء  المالحية  للتوكيالت  البحار«  »نسيم  لوكالة  التابعة 

اإلثنين الماضي، وعلى متنها 990 سيارة قادمة من أوروبا.
وأضاف الميناء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل »فيسبوك« 
أن السفينة »تاليا أف« وصلت الخط المالحي »إم إس سي« التابعة 
لوكالة »ميتدرينيان« للتوكيالت المالحية، وعلى متنها 111 حاوية 

وستقوم بشحن 133 حاوية فارغة.
»فيكنق  السيارات  سفينة  وصلت  بعدما  الثانية  الشحنة  وهذه 

برافر«، قادمة من دولة كوريا الجنوبية وعلى متنها 2045 سيارة.
سنوات  ثالث  بعد  بنغازي  ميناء  فتح  ُأعيد  الماضي  أكتوبر  وفي 
من توقفه عن النشاط، بسبب المعارك التي شهدتها المدينة التي 
كانت مهد الثورة التي أطاحت نظام معمر القذافي في 2011، حيث 
مجموعات  سيطرة  إثر   2014 في  للميناء  التجاري  النشاط  توقف 
مسلحة على المدينة، التي أعلن الجيش الوطني الليبي طردها في 

يوليو 2017 بعد نحو ثالث سنوات من المعارك.

ميناء بنغازي يستقبل 3035 
سيارة أوروبية

قطر تلغي تصاريح الخروج 
للعمالة األجنبية

للجدل،  المثيرة  الخروج  تأشيرات  بإلغاء  قانونًا يقضي  أقرت قطر 
من  تصريح  على  الحصول  األجانب  العمال  جميع  من  تطلب  التي 

أصحاب العمل لمغادرة البالد.
يعملون  منهم  كثير  أجنبي،  عامل  مليوني  نحو  قطر  في  ويعمل 
الضخمة  التحتية  البنى  مشاريع  في  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

لمونديال 2022، وفقًا لوكالة »فرانس برس«.
في  العاملة  القوة  من  فقط   5% فإن  الجديد،  القانون  وبموجب 
إلى  بحاجة  ستظل  العليا،  المناصب  ضمن  أنها  يعتقد  شركة،  كل 

تصريح لمغادرة قطر.
حمد  بن  تميم  الشيخ  األمير  أن  الرسمية  األنباء  وكالة  وذكرت 
الوافدين  وخروج  دخول  بتنظيم  المتعلق  القانون  أصدر  ثاني  آل 
متى  يتضح  لم  كما  أخرى  تفاصيل  الحكومة  تكشف  ولم  وإقامتهم، 

سيبدأ سريان القانون الجديد.
والــشــؤون  والعمل  اإلداريـــة  التنمية  ــر  وزي ــال  ق جهته،  مــن 
هذا  »تبني  إن  النعيمي،  الجفالي  سعد  بن  عيسى  االجتماعية، 
الالئق  العمل  لتوفير  المستمر  إطار سعينا  أخرى في  القانون خطوة 

لجميع العمال المهاجرين في قطر، وضمان حمايتهم«.
بدوره، رحب مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، هوتان 
همايونبور، بالقانون الذي قال: »سيكون له أثر مباشر وإيجابي على 

حياة العمال المهاجرين في دولة قطر«.
لتصاريح  الكاملة  اإلزالة  نحو  األولى  »الخطوة  هذه  أن  وأضاف 
بإصالح  القطرية  الحكومة  التزام  على  واضحة  عالمة  هي  الخروج 

قانون العمل ومؤشر بارز في هذه العملية«.

 للمرة الرابعة.. تونس ترفع 
أسعار البنزين

الرابعة  للمرة  البنزين  أسعار  التونسية  الحكومة  رفعت 
الموازنة  عجز  لخفض  خطط  إطار  في  الحالية،  السنة  خالل 
أعلنت  ما  وفق  الدوليين،  المقرضين  لضغوط  واستجابة 

التونسية. والطاقة  الصناعة  وزارة 
ألسعار  جديدًا  رفعًا  والطاقة  الصناعة  وزارة  وأعلنت 
دينار   1.985 البنزين  لتر  سعر  ليصبح   ،%  4 بنسبة  الوقود 
 1.925 سعره  كان  بعدما  أميركي(  دوالر   0.7( تونسي 
دعم  مخصصات  إن  تونسيون،  مسؤولون  قال  فيما  دينار، 
دينار  مليار   1.5 السنة من  تونس سترتفع هذه  في  البنزين 
العالمية  األسواق  في  النفط  ارتفاع  مع  دينار  مليار   4.3 إلى 

وتراجع سعر صرف الدينار، وفق وكالة »رويترز«.
البترولية  الــمــواد  سعر  التونسية  الحكومة  ورفــعــت 
دوري  »تعديل  سياسة  إطار  في  السنة،  هذه  مرات  ثالث 
ويونيو،  مــارس  في  ثم  يناير  في  أولها  كــان  لألسعار«، 
المؤشرات  تراجع  مع  االرتفاع  هذا  بتواصل  توقعات  وسط 

البلد. في  االقتصادية 
خطط  ضمن  البنزين  أسعار  في  الــدوري  الرفع  ويندرج 
بها  يطالب  عــدة  إصــالحــات  تتضمن  تقشفية  حكومية 
موازنة  عجز  خفض  إلى  تهدف  الدولي«،  النقد  »صندوق 
في  موظفين  تسريح  عبر  التأجير  نسبة  وتقليص  الدولة 

العامة. الشركات  العام وخصخصة بعض  القطاع 
 2018 العام  أولويات  بين  من  إن  النقد  صندوق  وقال 
إذا  إال  ــور  األجـ ــادة  زيـ وعـــدم  الــضــرائــب  حصيلة  ــادة  زيـ
أسعار  زيــادة  عن  فضاًل  متوقع،  غير  نموًا  االقتصاد  حقق 
النقابات  احتجاج  يثير  ما  وهو  فصلي،  أساس  على  الوقود 
األسعار  ورفع  التقشف  سياسة  أن  تعتبر  التي  والمعارضة 
في  البالد  وستغرق  للتونسيين  الشرائية  القدرة  ستضعف 

المديونية. مزيد 
الناتج  من   %  4.9 إلى  العجز  لخفض  الحكومة  وتخطط 
العام   %  6 بنحو  مقارنة  الجاري،  العام  اإلجمالي  المحلي 

الماضي.
إقالة  من  يوم  بعد  الوقود  في  الجديدة  الزيادة  وجاءت 
بسبب  منصبه  من  قــدور،  خالد  والمناجم،  الطاقة  وزيــر 

قضية فساد تتعلق باستغالل حقل للنفط من دون رخصة.
بعد  توصل  قد  كــان  الدولي  النقد  صندوق  أن  يذكر 
يسمح  التونسية  السلطات  مع  اتفاق  إلى  صعبة،  محادثات 
إجمالي  ليصل  دوالر،  مليون   257 بقيمة  آخر  قسط  بصرف 

1.5 مليار دوالر. األقساط المدفوعة إلى نحو 
مليار   2.9 بقيمة  قرضًا  تونس  منح  على  الصندوق  ووافق 
برنامج  إطار  4 سنوات، في  2016 على مدى  دوالر في مايو 
اقتصادية،  إصالحات  الحكومة  بتنفيذ  مشروط  مساعدات 
 308 بقيمة   2017 أبريل   17 في  األول  القسط  منح  وتم 

ماليين دوالر.
االقتصادي  النمو  معدل  بلغ  الصندوق،  لبيانات  ووفقًا 
منذ  األعلى  مقارن( هو  أساس سنوي  )على   %  2.5 التونسي 
إذ  والصادرات،  الزراعي  اإلنتاج  قوة  على  معتمدًا   ،2014
تدعمه  الشيء،  بعض  التونسي  الجاري  الحساب  عجز  تراجع 
التدفقات  كذلك  وازدادت  الصرف،  سعر  في  المرونة  زيادة 

المباشر. األجنبي  االستثمار  الداخلة من 

القاهرة ـ عالء حموده

خبراء يتحدثون لـ»الوسط« عن مؤشرات سلبية في طريق التنفيذ

برنامج اإلصالح االقتصادي يدخل النفق املظلم

دخل برنامج اإلصالح االقتصادي نفقًا مظلمًا على وقع 
العاصمة طرابلس خالل  التي شهدتها  األمنية  التوترات 
المشاورات  من  أسبوع  عقب  وذلك  الماضي،  األسبوع 
الذي  للبرنامج  التنفيذي  اإلطار  أجلت  التي  والمداوالت 
بالشأن  مهتمين  أن  غير  الجارية،  األيام  له  مقررًا  كان 
تنفيذ  صعوبة  على  مؤشرات  عدة  ســردوا  االقتصادي 
البرنامج الذي يحتاج إلى توحيد للمؤسسات االقتصادية، 

فضاًل عن االستقرار السياسي واألمني.
األعمال  ورجال  االقتصاديين  على  الترقب  وسيطر 
الماضيين مع تصريحات بقرب إطالق  خالل األسبوعين 
الذي  االقتصادي  اإلصالح  لبرنامج  التنفيذية  الخطوات 
على  والدعم  الدينار،  صــرف  سعر  معالجة  يتضمن 
من  السنوية  األســر  مخصصات  ــادة  وزي المحروقات، 
تستهدف  التي  اإلجراءات  من  وغيرها  األجنبي،  الصرف 
نائب  أعلن  ما  وفق  الليبي،  االقتصاد  تشوهات  تصحيح 

وقتها. المجبري  فتحي  الرئاسي  المجلس  رئيس 
ــا  إزاءه تالشى  التي  األمنية  الــتــطــورات  أن  غير 
يحيط  غموض  إلى  باإلضافة  البرنامج،  عن  الحديث 
دفع  االقــتــصــاديــة،  المؤسسات  توحيد  بــمــحــاوالت 
عدة  حصر  إلى  ليبيا  في  االقتصادي  بالشأن  مهتمين 
حفظ  ثالجة  البرنامج  تدخل  أن  شأنها  من  أسباب 

المقترحات.
المركزي  المصرف  محافظ  وفق  األسباب  تلك  أول 
تنفيذ  صعوبة  في  تتمثل  المسالتي،  رجب  األسبق، 
البالد  في  األوضاع  تستقر  أن  قبل  االقتصادي  اإلصالح 
ومالية  اقتصادية  ومؤسسات  واحدة  حكومة  وجود  مع 
حين  ذلك  من  أبعد  إلى  ذهب  لكنه  موحدة،  ومصرفية 
الوصول  »محاوالت  إال  هو  ما  البرنامج  هذا  أن  اعتبر 
والمصرف  الرئاسي  المجلس  بين  خــالف  حــل  إلــى 

الدينار«. تسعيرة  بشأن  المركزي 
لم  اآلن  وحتى  الماضي  يونيو  من  الخامس  ومنذ 
تنفيذية  خطوة  االقتصادي  اإلصــالح  برنامج  يشهد 
اجتماع  في  المشاركون  اتفق  أن  بعد  وذلك  واحــدة، 
تونس على حزمة من اإلصالحات االقتصادية، تتضمن 
األجنبي  الصرف  من  السنوية  األسر  مخصصات  زيادة 
دفع  قرار  تفعيل  وإعادة  دوالر،  ألف  إلى  دوالر   500 من 
المحروقات،  عن  الدعم  ورفع  واألبناء،  األسرة  عالوة 
والعالج،  لالستيراد  المتاح  األجنبي  الصرف  سعر  وتغيير 

للجميع. متاحًا  الذي سيكون 
اقتصاد  »أي  تــســاءل:  »الــمــركــزي«  محافظ  لكن 
التضخم نسبة  نتكلم عن إصالحه في ظل تجاوز معدل 

وعجز  السيولة  وأزمــة  الدينار  قيمة  وانهيار   ،300%
وسرقة  الحيوانية  الثروة  وتهريب  المصرفي  الجهاز 
تحت  الزراعية  ــي  األراض واختفاء  السمكية،  الثروة 

المسلح«. اإلسمنت  طبقات من 
تطبيق  قرب  عن  المعنية  األطراف  تحدثت  وبعدما 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  تدخل  التنفيذي،  اإلطــار 
هما  البرنامج،  إلتمام  رئيسيين  شرطين  بوضع  الوفاق 
تفاديًا  االقتصادية  لإلصالحات  القانونية  األطر  توافر 
وعدم  تنفيذها،  تعيق  قانونية  طعون  أو  إشكاالت  ألية 
اإلجراءات،  هذه  نتيجة  إضافية  أعباء  المواطن  تحميل 

االتفاق  حين  إلى  النهائية  الخطوات  أجل  بدوره  وهو 
توافقية. على صيغ 

األعمال  ورجــل  االقتصادي  رفع  نفسه  السياق  في 
تنفيذ  إمكانية  بشأن  التشاؤم  مؤشر  من  بي  حسني 
الذي  االقتصادي  اإلصــالح  إن  قال  عندما  البرنامج، 
يتحرك  لم  عام  نحو  منذ  المركزي  المصرف  به  تقدم 
اإلصالحات  »كــرة  أن  إلى  مشيرًا  الصفر،  نقطة  من 
عالقة  ال  وأنه  المركزي  المصرف  ملعب  في  أصبحت 

بها«. التشريعية  للسلطات 
أن  »الوسط«،  إلى  خاصة  تصريحات  في  وأوضــح 

ولقاءات  ورش  عدة  اإلصالح جرى طرحه خالل  »برنامج 
مجلس  لقرار  اإلصــالح  أخضعت  معلنة  وغير  متلفزة 
أن  على   ،2017 نوفمبر  شهر  خالل  المركزي  إدارة 

.»2017 يطرح على مجلس النواب خالل ديسمبر 
جوهر  من  النقدية  »اإلصالحات  أن  إلى  أشــار  لكنه 
من  الدعم  واستبدال  المركزي،  المصرف  اختصاص 
عالقة  »ال  مضيفًا:  والرئاسي«،  المالية  وزارة  اختصاص 
من  طرح  ما  جميع  ألن  إصالح  بأي  التشريعية  للسلطات 
والقوانين  تقنين،  ألي  أساسًا  بحاجة  تكن  لم  سياسات 

النافذة كفيلة وكافية«.
وحول موقف المجلس الرئاسي من اإلصالحات، أوضح 
النقدية  الشؤون  في  التدخل  َقِبل  السراج  »لألسف  بي: 
للمركزي، وفشل في فرض اجتماع مجلس إدارة المصرف 

المركزي إلقرار السياسات النقدية الواجبة«.
سيعقد  المركزي  المصرف  إدارة  انقسام  أن  واعتبر 
الموقف قائاًل: »إن مجلس إدارة )المركزي( لم يجتمع منذ 
مطلع العام 2014، ولم يقرر إال سياسات طرح مزيد من 
النقد وطباعته شرقًا وغربًا، مسببًا نمو التضخم والعرض 
توازن  وتحقيق  صرف  سعر  تغيير  إقرار  عن  بداًل  النقدي، 

نقدي ومالي واقتصادي«.
لكن رجل األعمال يقول: »إن السراج قبل إقرار رسوم 
ال  ما  على  وافــق  أنه  اكتشف  لكنه  الصرف،  سعر  على 
النقد  بيع وشراء  على  الرسم  إقرار  وأن  به،  له  اختصاص 
وقد  قانونيًا  يكون  ال  قد  بل  مشكالت،  تشوبه  األجنبي 

يطعن فيه«.
ليبيا  مصرف  ــى  إل ــادت  ع اآلن  »الــكــرة  أن  واعتبر 
الكبير،  الصديق  المركزي  »محافظ  داعيًا  المركزي«، 
مجلس  اجتماع  عقد  طلب  إلى  األعضاء،  من  ثالثة  أو 
اإلدارة وإقرار السياسات النقدية الواجبة بناء على قانون 

المركزي«.
األوضاع«،  هذه  استمرار  مع  األزمة  »تعمق  من  وحذر 
ُأثروا من خالل الغنائم  وقال: »الشعب يفقر، والمجرمون 
النقد  سعر  ــارق  وف  400% الصرف  سعر  ــارق  ف بسبب 
هو  ما  كل  تهريب  خــالل  ومــن   40% الصكوك  مقابل 
من  مكاسب   2000% المهربون  ليحقق  ومدعوم  ممول 

التهريب«.
لم  المنقضي  األسبوع  أن  الالفت  فإن  سبق  ما  إزاء 
االستعدادات  أو  المشاورات  صعيد  على  حراك  أي  يشهد 
فنية وأخرى  للبرنامج اإلصالحي ألسباب  التنفيذي  لإلطار 
لم  حيث  السابق،  األسبوع  خالف  على  وسياسية،  أمنية 
يطرح  ما  وهو  الدوليين،  المسؤولين  أجندة  عن  يغب 
الموقت بسبب  الحفظ  البرنامج ثالجة  تساؤاًل: هل دخل 
التوتر األمني أم أن التعقيدات الفنية األخيرة قضت على 

الفكرة من األساس؟!

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

السنة الثالثة
العدد 146 26 من ذي احلجة 1439 هــ
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3844دوالر أميركي
1.6019يورو

1.778الجنية االسترليني
0.3691الريال السعودي
0.3769درهم إماراتي

0.2024االيوان الصيني

2018 5 سبتمبر  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

<   مضخة نفط في تكساس

<   ميناء بنغازي 

طرابلس ـ الوسط

»اشتباكات طرابلس« تزيد أوجاع االقتصاد

العامصة  شهدتها  التي  االشتباكات  ألقت 
الليبي  االقتصاد  على  سلبية  بظالل  طرابلس 
الكهرباء  مثل  القطاعات  بعض  وعلى  عام،  بشكل 
التحتية  البنية  تدمير  جراء  الخصوص،  وجه  على 
وصفه  الذي  الوضع  وهو  والتوزيع،  النقل  لشبكات 
المهندس  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  رئيس 
أّن  معتبرًا  بـــ»الــصــعــب«،  اهلل  صنع  مصطفى 
بسبب  ا«  جــدًّ هائلة  ستكون  المادية  »الخسائر 
أسبوع  من  أكثر  منذ  العنيفة  االشتباكات  استمرار 
والجرحى  القتلى  عشرات  سقوط  عن  أسفرت 

وخلفت أضرارًا مادية فادحة بالممتلكات.
وتعرضت منشآت النفط إلى بعض األضرار جراء 
»جميع  النفط  مؤسسة  إزاءه  طالبت  المواجهات، 
النار  إطالق  »وقف  بضرورة  المتناحرة«  األطــراف 
المتواجدين  المستخدمين  أرواح  على  حفاًظا  فورًا 
إلى »صعوبة«  بالنظر  المطار«،  خزانات طريق  في 
إجالء المستخدمين، في ظل استمرار التوتر األمني.

االشتباكات  استمرار  أن  إلى  المؤسسة  وأشارت 
طرابلس  في  المسلحة  المجموعات  بين  العنيفة 
استهداف  مع  السيما  كارثية  خسائر  عليه  سيترتب 
إصابة  البريقة  شركة  أعلنت  حيث  النفط،  خزانات 
كهرباء  محطة  يزود  الذي   122 رقم  الديزل  خزان 
للشركة،  التابع  المطار  طريق  بمستودع  السواني، 
من  الشديد  قلقها  عن  نفسه  الوقت  في  معبرة 
بالكامل،  الخزانات  حظيرة  ستصيب  التي  »األضرار 
للمستودع  التحتية  البنى  سيعرض  الــذي  األمــر 
عملية  على  والتأثير  كبيرة،  خسائر  إلى  والخزانات 

تزويد المحروقات«.
وشركة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  ووصفت 
عنها  تنجم  التي  ــرار  واألض االشتتباكات  البريقة 
يتم  التي  الليبي  الشعب  مقدرات  في  »عبث  بأنها 
على  سيترتب  مما  محذرة  بها«،  والعبث  تخريبها 
وبيئية  إنسانية  كارثة  من  اإلشتباكات  من  المزيد 

وإقتصادية ستزيد من معاناة المواطنين.

خسائر باهظة
في هذا السياق قال مدير الصحة والسالمة واألمن 
الوطنية  بالمؤسسة  المستدامة  والتنمية  والبيئة 
المسلحة  االشتباكات  إن  خطوة  أبو  خالد  للنفط 
في  تسببت  طرابلس  في  النفطية  المواقع  قرب 
طويال  وقتا  يتطلب  للمؤسسة،  كبيرة  خسائر 

إلصالحها، باإلضافة إلى التكلفة باهظة الثمن.
ليبيا«  »قناة  عبر  مداخلة  في  خطوة  أبو  ر  وذكًّ
حظائر  لها  تعرضت  التي  بالخسائر  اإلثنين  أمس 
أعوام  خالل  والسدرة،  النوف،  رأس  في  المؤسسة 
2015، 2016، 2018، وأدت إلى فقدان الكثير من 

السعات التخزينية، والخزانات.
أدت  األخيرة  طرابلس  مواجهات  أن  وأوضــح 
الخاص   »122 »الخزان  إصابة  إلى  مباشر  بشكل 

المطار، وتسرب  الديزل في مستودع طريق  بمنتج 
اإلصــالح  عميلة  أن  مــؤكــدًا  لتر،  مليوني  أكثر 
تستغرق وقتًا طوياًل، موضحًا أن هذا الخزان يزود 

شركة الكهرباء بإمدادت الوقود السائل.
وأشار إلى أن الشركاء األجانب بدأوا فيما يطلق 
االشتباكات،  عقب  األمني«  التقييم  »إعــادة  عليه 
داخل  تواجدهم  لتخفيف  احترازية  إجراءات  واتخاذ 
شركات  إقناع  صعوبة  إلى  يــؤدي  ما  وهو  ليبيا، 

الصيانة األجنبية باستئناف أعمالها.
إطالق  وقف  إعالن  رغم  االعتداءات  تتوقف  ولم 
باسم  تعرف  مسلحة  مجموعة  اقتحمت  فقد  النار، 
»كتيبة باب تاجوراء« مستودع الهاني صباح أمس 
األربعاء، وهددت العاملين بالسالح، واستولت عنوة 
على ما يقدر بحوالي 840 أسطوانة غاز على األقل، 

مما أجبر الشركة على قفل المستودع.

قطاع الكهرباء
للكهرباء  كان  النفط،  قطاع  في  الخسائر  وبعد 
حيث  المواجهات،  خسائر  من  األخرى  هي  نصيب 
أدت  االشتباكات  إن  للكهرباء  العامة  الشركة  قالت 
التوزيع،  بخطوط  جسيمة  مادية  أضرار  إلحاق  إلى 
طرابلس  وشرق  طرابلس  جنوب  دائرة  أصيبت  إذ 
إلى  أدى  مما  ــت،  ڤول كيلو   220 جهد   )1( رقــم 
المرونة  ونقص  الشبكة  أداء  مستوى  في  إضعاف 
التشغيلية، وذلك بالنظر إلى أّن منطقة االشتباكات 
التي  الرئيسة،  النقل  لخطوط  عبور  منطقة  هي 

تربط بين محطات التوليد ومحطات التحويل.
توزيع  خطوط  ستة  إصابة  الشركة  أعلنت  كما 
العشوائي بمناطق متفرقة في عين  نتيجة الضرب 
ووادي  والسدرة،  والقرقني،  الفرجان،  وخلة  زارة، 

الربيع، وبئر األسطى ميالد.
توزيع  بدائرة  العاملين  »إجبار  إلى  باإلضافة 
ما  وهــو  عملهم،«،  مكاتب  بمغادرة  زارة  عين 
ينعكس »سلبًا على مستوى الخدمات، ويؤدي ذلك 
والتشغيل  الصيانة  أعمال  تنفيذ  وتعذر  تأخر  إلى 

بالسرعة الممكنة في عدد من المناطق«.
الرئاسي  المجلس  رئيس  عقد  ذلك  أعقاب  في 
اجتماعًا  السراج  فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة 
العامة  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  مع  اإلثنين 
خطط  العتماد  حــمــزة،  المجيد  عبد  للكهرباء 
االشتباكات،  عن  الناجمة  األضرار  إلصالح  العاجلة 
أمنية  إجراءات  باتخاذ  تعليمات  السراج  أصدر  كما 
لتوفير الحماية الالزمة للمحطات الكهربائية وغرف 

التحكم.

مصطفى صنع الله يتوقع خسائر 
ا«.. وتضرر شبكات نقل  »هائلة جًدّ

وتوزيع الكهرباء في عدة مناطق
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أين عبداملطلب السرحاني؟!

عارض وبشدة تصرفات املجموعات املسلحة 
التابعة للقيادة العامة للجيش من تهجم على 

رموز التصوف اإلسالمي

عبدالله الغرياني

قبل  غامضة  الذي خطف في ظروف  السرحاني،  عبدالمطلب  العزيز  والصديق  األخ  على خطف  عام  يمر 
عام في بنغازي ولم يكشف عن مصيره إلى هذه الساعة، وبعد مطالبة الحاكم العسكري والوزراء ورؤساء 
األجهزة األمنية آنذاك بالتدخل لم نتمكن لهذا اليوم من معرفة مصيره ولم تظهر نتائج التحقيقات التي 

قد توضح مالبسات الخطف وأسبابه ومن يقف خلفه.
نبذة مختصرة عن الصديق عبدالمطلب

»إخوان  تجمع  في  مؤسس  وعضو  للتنمية،  الطارق  مؤسسة  ورئيس  المدني،  المجتمع  نشطاء  من 
الصوفية«، عرفناه وعرفه األصدقاء بطيب نيته وحسن أخالقه وإخالصه للوطن والقضية المدنية، عارض 
على  األخوان  جماعة  وهيمنة  بنغازي  مدينة  على  المسلحة  اإلرهابية  الجماعات  هيمنة  مبكر  وقت  وفي 
»المؤتمر الوطني العام« وتشابك مع أحد أبرز قياداتها باأليادي في أحد االجتماعات بقاعة شركة الخليج 
العربي، تم تهجيره عن بنغازي في انطالق »عملية الكرامة« بسبب التهديدات التى انهالت عليه وقتها 
من عناصر كتيبة »أنصار الشريعة« وعاش في ظروف صعبة ومريرة في العاصمة التونسية، ومع مرور 
عام عاد إلى بنغازي بعد االستقرار األمني الجزئي، والتحم من جديد مع باقي الرفاق واألصدقاء لمواصلة 
الدولة  والعدالة ودعم مؤسسات  القانون  دولة  بقيام  والمطالبة  المناضلة  المدنية  والمسيرة  المشوار 
على رأسها الشرطية والعسكرية واحترام الحريات العامة وحقوق اإلنسان ودعم معارك الجيش لتحرير 

مدينة بنغازي من الجماعات اإلرهابية.
شارك عبدالمطلب في أكثر من مؤتمر وورشة عمل حول السالم ودعم المصالحة الوطنية وتحقيق 
العدالة االجتماعية، واهتم بملف دعم الشباب وتمكينهم في مؤسسات الدولة الرسمية، ورفض كافة 
الممارسات الخارجة عن القانون، وعارض وبشدة تصرفات المجموعات المسلحة التابعة للقيادة العامة 
للجيش، وعلى رأسها العقائدية أو ما يعرف بالسلفية من تهجم على رموز التصوف اإلسالمي ومقرات 
عبر  اإلرهابية  التنظيمات  تصرفات  عن  تختلف  ال  إرهابية  تصرفات  واعتبرها  الصوفية  الطرق  ومنارات 
التى  والمساومة  السياسي  باالتفاق  ما يسمى  انتقد ورفض  الشخصية في »فيسبوك«، كذلك  صفحته 
نشطاته  وآخر  المقاتلة،  الليبية  والجماعة  اإلخوان  لرموز  المرفوض  والتنازل  االتفاق  هذا  في  تمت 
المعروفة هو دعم ملف الشباب وتمكينهم في المشهد السياسي وإعادة تفعيل الرابطة الوطنية للشباب 
الليبي حتى تمت عملية خطفه يوم األحد الموافق 27 أغسطس 2017 م حيث اعترضه عدد من الملثمين 

وخطفوه وظل مصيره مجهواًل إلى اليوم.
ليس السرحاني فقط خطفه الظالم وغيبه عن الشمس والحياة، فأثناء حرب الجيش على اإلرهاب وبعد 
إعالن تحرير بنغازي من قبل القائد العام للجيش، كانت هناك مجموعة تعرف بالملثمين وكانوا يستقلون 
سيارات »تويوتا هايلوكس« معتمة الزجاج ولم يعرف تبعيتهم الشرعية رغم قيام هوالء باعتقال عدد من 
المواطنين المشتبه بهم، ومن ثم تم اإلفراج عنهم بضغوطات إما قبلية أو سياسية، وهناك عدد آخر تم 
تغييبه نهائيًا ونذكر هنا واقعة السيد أسامة محمد المهدوي، شقيق المقدم المغيب من قبل الجماعات 
اإلرهابية عبدالسالم المهدوي، أو واقعة المهندس خطف صالح بوقرين وغيرهم من الذين ال شبهات 

جنائية أو إرهابية عليهم.
على الصعيد الشخصي تكلمت في هذا األمر وحاولت التوصل إلى خيط من خيوط األمل على األقل 
نطمئن من خالله األمهات والعائالت التي تتواصل معي بشكل مستمر، منشغلين على أبنائهم وما هي 
أحوالهم. ولكن تهرب مني الكثيرون من المسؤولين ولم أجد إجابة منهم حتى خلق هذا الملف مسافة 

بينى وبين األجهزة والجهات المسؤولة.
اليوم وبعد انتهاء حقبة الملثمين الذين لم يتحرك منهم شخص من أشهر وقلت نسبة حاالت الخطف 
القيام بتحرك عاجل لحل هذا  والتغييب نأمل من السيد وزير الداخلية والسادة رؤساء األجهزة األمنية 
الملف ويصبح  التصعيد في هذا  األمر وإيضاح مصير هوالء وفق تحرياتهم وإجراءاتهم حتى ال يستمر 

ثقياًل ويتسبب في تقييد وإدانة الكثيرين.
وأرجعهم اهلل بسالمة  والحياة،  الشمس  والمغيبين عن  الظالم  المخطوفين في  كافة  فرَّج اهلل عن 

ألهلهم وعائالتهم.

برملان عقلية النجع
باسم  الليبية  القبائلية  مواضعات  في  المعروفة 

النجع«*. أو »سفيه  »خراب ميعاد« 
الواقع القبائلي بصورته المهيمنة في برلمان اليوم 
هشاشته  والمتجلية  الليبية،  لالنقسامية  كحاضن 
وراء  المتخفية  كتله  وأعضاء  رئاسته  في  وعبثيتة 
إلقليم  وهمية  بحقوق  والضاغطة  الفدرالية  المطالب 
باألنتروبولوجيا  سمي  فيما  مالمحه  رصد  تم  برقة، 
بالبنية  المتعلق  الثاني  الــجــزء  فــي  االستعمارية 
دي  هنريكو  كتاب  في  برقة  لقبائل  األثنولوجية 

ليبيا«. »سكان  أغوسطيني 
قبيلة  عن  دراسته  كرس  الذي  مي  آلدو  كان  قبله 
قبيلة  كتابه  في  ديفز  جون  ذلك  في  وتبعه  الحاسة، 
سنوسيو  كتب  الذي  بريتشارد  إيفانز  بعده  أتى  زوية 
والمراجع  باإلحصاءات  موثقة  دراسة  إليه  أضاف  برقة 
ل.  إميرس  جاء  وأخيرًا  برقة«،  وبدو  »إيطاليا  بعنوان 
ولم  بعائلته  البدو  قبائل  مضارب  بين  ليعسكر  بيترز 
أوغسطيني  كتبه  عما  الكثير  الشيء  تأليفه  في  يزد 

وبريتشارد.
مازال  الذي  شبهه  أو  البدوي  المجتمع  عن  الكالم 
يكن  لم  شرقها  في  وبــالــذات  ليبيا  على  مهيمنًا 
الوحيد.  االستثناء  والبحثي  األكاديمي  التناول  مجال 
أنجز  الذي  الزوي  صالح  لوجلي  الليبي  الباحث  كان 
 Mississippi« جامعة  لحساب  ميدانيتين  دراستين 
هما   »State University–USA–May, 1985
»توطين  وكتاب  والمستقبل،  الحاضر   : الليبية  البادية 
تفاجأ  أنه  كتب  مقدمته  وفي  وغاياته«.  أبعاده  البدو: 
أطروحته  ناقشوا  الذين  األميركان  األساتذة  باهتمام 
بوجود فرع علم االجتماع البدوي في البرنامج الدراسي 
بأن  عرضًا  له  وقدموا  بنغازي،  آداب  بكلية  تلقاه  الذي 
»ميسيسبي  جامعة  مع  ليبيا  إلى  عودته  بعد  يرتب 
سوسيولوجيا  موضوعة  في  أميركا  في  سيمنارات« 
الليبية– الدبلوماسية  العالقات  ولكن  الليبية،  البداوة 

انهارت  بل  خطير،  بشكل  تدهورت  التي  األميركية 
منعت   1986 العام  أبريل  طرابلس  على  بالغارة 

البحثي. المقترح  هذا  تحقيق 
وقد  المصرية  األكاديمية  أن  في  شكوكنا  نبدي 
1974عن السوسيولوجي المصري  تلقينا درسها العام 
بهم  ُاستعين  الذين  أعالمها  أحد  وكان  بدوي،  السيد 
في تأسيس أقسام كلية اآلداب بالجامعة الليبية العام 
طرحت  قد  كانت  السوسيولوجيا،  قسم  ومنها   1955

ليبيا. في  البداوة  لسوسيولوجيا  علميًا  برنامجًا 
الذي  أبوزيد  أحمد  هو  يلمع  الذي  الوحيد  االسم 
بالجامعة  االجتماع،  لعلم  أستاذًا   1958 العام  ُأعير 

ليس  راهنيته،  والتاريخ،  السياسة  عالم  مقال  يستمد 
األغريقي  كوميديا  في  السحب  في  محلقة  مثالية  من 
بتعبيرالفيلسوف  بل  بسقراط،  المشنعة  آرسطوفان 
 Das أمــل  »من«مبدأ   Ernst Bloch  « األلماني 
بحكمة  التعامل  على  يساعد   »Prinzip Hoffnung
تركته  ــذي  ال والشرير  الفض  الــواقــع  مع  وسياسة 
 2011 ـ   1969 الليبية  األوتوقراطية  ـ  الديكتاتورية 
تفهم  ذلــك  فــي  ويساعدنا  ــا.  وراءهـ تسقط  وهــي 
ممثاًل  والبراغماتية  العقالنية  بأداتيه  الدولي  المجتمع 
ليبيا  تقع  التي  أمنه  مجلس  قرارات  القوى مصدرة  في 

السابع. بندها  اليوم تحت  2011 وحتى  بعد 
القبلية  من  نحته  توصيف  هو  »القبائلية«  تعبير 
وهي  الغذامي،  اهلل  عبد  السعودي  الثقافي  الناقد 
وغير  فطري  غير  هو  ما  كل  على  تقوم  عنصرية  قيمة 
طبيعي وتتأسس على ما هو نسقي ثقافي. أو باألحرى 
أوضاره  تخفيف  من  تمكنت  القبائلية  شر  ثقافي.  ضد 
19 التي أصلحت  الجاهلية الدعوة السنوسية القرن الـ 
إدريس  إمارة  الليبية،  برقة  اإلنسان في  لتصلح  الدين 
لليبيا  الموحدة  ونخبها  مملكته،  وبعدها  السنوسي 

الوطنية. القبلية في شكل سلس من  ذوبت 
الملكية  أسقطوا  الذين   1969 سبتمبر  إنقالبيو 
العروبي.  القومي  الخطاب   1977 عام  حتى  استلهموا 
بقضية  عرف  ما  تجاه  ي  المصر  النظام  توجهات  تغير 
سالمه  اتفاقية  وانتكاسة   ،1973 حرب  بعد  فلسطين 
الفاشلة  المحاولة  وتداعيات  آنذاك،  إسرائيل  دولة  مع 
بانقالب   1969 سبتمبر  انقالب  ضباط  من  لبضعة 
معاماًل  القبيلة  أرجعت   .1975 أغسطس  في  مضاد 
الديكتاتوري  النظام  رأس  لتمكين  كقبلية  مستعادًا 
الجماهيرية  على  المطلقة  أوتوقراطيته  إضفاء  من 
وصفنا  لما  مهد  »فوضوي«  آناركي  تنظير  في  الليبية 
العام  الشعبية  الثورة  انفجار  حتى  بالقبائلية  مالمحه 

.2011
العاطل  الليبي  البرلمان  في  المتحكمة  النجع  عقلية 
عن العمل في طبرق منذ بداية العام 2017 هي عقلية 
الغذامي  اهلل  عبد  بتوصيف  قبائلية  ذهنية  باألحرى  أو 
أمرًا  بات  ما  على  إليهما  الملمح  العامين  طوال  دأبت 
الجلسة  تلغى  أن   »218« لقناة  مقال  بحسب  روتينيًا 
مهمًا  موضوعًا  ستناقش  كانت  ولو  حتى  البرلمانية 
االستفتاء  قانون  الليبية مثل  األمة  تاريخ  ومصيريًا في 
للحزن  ومثيرة  مضحكة  صناعية  بعوائق  الدستور  على 
أو  النواب،  نصاب  اكتمال  عدم  مثل  ذاته،  الوقت  في 
باستعمال  حتى  أو  والسفر،  والمناسبات  األعياد  بسبب 
الكاريكاتيرية  الشخصية  يشبه  الذي  »بوعكوز«  أداة 

»دراسات  كتابه  يجليه  واهتمامه  بنغازي،  في  الليبية 
الثقافة«،  الليبي–دار  المجتمع  في  انتروبولوجية 

.1963 اإلسكندرية 
علماء  باتفاق  علمنا  يبرره  المتشكك  سؤالنا  بزوغ 
ويعنون  المحلي،  المجتمع  بأن  المصريين  االجتماع 
هما  متميزين  قسمين  إلــى  ينقسم  المصري،  به 
والمجتمع   ،»Rural Sociology« الريفي  المجتمع 
جميعهم  ويؤكد   »Urban Sociology« الحضري 
المصرية  الريفية  المناطق  في  االجتماعية  الحياة  أن 
تتصف  التي  السمات  عن  تميزها  بخصائص  تتميز 
يشمل  الحضرية  مفهوم  ألن  الحضرية.  المناطق  بها 
اختصر  التي  القاهرة  وعاصمتها  ومدنها،  مصر،  ريف 

الشعبي. التداول  في  كلها  اسمها مصر 
الذي  ليبيا،  في  الحضري  المفهوم  يتعرض  اليوم 
لدولة  البراغماتية  التنفيذية  النخبة  أسسه  وضعت 
»الربيع  سمي  بما  الفوضى  لزعزعة  االســتــقــالل، 
 ،1977 ـ   69 الثورية  الفوضوية  أعقبت  التي  العربي« 
ـ   77 األوتوقراطي  تجليها  في  اآلناركية  وبعدها 

.2011
للسطح  أظهرتها  التي  المجتمعية  االنقسامية 
الغرب  في  ليبيا«  »فجر  أحداث  في  المتمثلة  النزاعية 
مسمى  قوات  بين  الدموي  التقاتل  وأحداث  الليبي، 
المتطرفة  اإلسالمية  الجماعات  وفصائل  »الكرامة« 
 2018 العام  نهاية  حتى  رافقتها  الليبي  الشرق  في 
المصطنع  المجلس  في  ممثلة  انقسامية  مؤسسية 
اإلسالم  أطياف  عليه  المهيمنة  طرابلس  في  للدولة 
العاطل  والبرلمان   Urbanism الـ  ومثلته  السياسي 
Bedouinism بمعنى ما  العمل في طبرق ومثلته  عن 
الذي  النجع«  عقلية  »برلمان  بـ  عنوانًا  عليه  اصطلحنا 
 »5« رقم  القرار  بتفعيل  المهددة  رسالته  رئيسه  وجه 
ـ  إذا  الشعب  من  مباشر  رئيس  النتخاب   2014 للعام 
أسبوع  اجتماع  في  النصاب  يكتمل  لم  ـ  اعتدناه  فيما 
السابقة  المستشار  وعــود  أن  من  وبالرغم  مقبل. 
شيء،  منها  ينفذ  لم  المتكررة  وتهديداته  مهدورة، 
القرار ليس فقط  الجميع ويتخذ هذا  أنه قد يفاجئ  إال 
على  يتأسس  ووعد  لميعاد  مخرب  بل  للجدل  المثير 

Das Prinzip Hoffnung مبدأ أمل.
* تعبير سفيه النجع، كما أفهمنيه المرحوم األستاذ 
محمود التائب، وهو ترجع أصوله إلحدى قبائل الشرق 
به  يقوم  قبليًا  متقصد  دور  عن  تعبير  سلوق،  ببلدة 
النزاعية  المفاوضة  في  القبيلة  أو  العشيرة  متهور 

الفاشلة.

انقالبيو سبتمبر 1969 الذين أسقطوا امللكية استلهموا حتى العام 1977 الخطاب القومي العروبي

برملان اليوم كحاضن لالنقسامية الليبية، املتجلية هشاشته وعبثيتة في رئاسته وأعضاء كتله املتخفية وراء 
املطالب الفدرالية

نورالدين خليفة النمر

الخصوم الطيبون
بين فشل الدولة، والصراعات الالمتناهية 
أن  بنا  يجدر  أال  التعطيلية،  والمناورات 
أزمتنا  لحل  مختلفة  مقاربة  عن  نبحث 

المستحكمة؟!
والمجادالت  الحذلقة  لغة  جانبًا  لنترك 
شاشات  فقاعاتها  تغطي  التي  القانونية 

القنوات وتحجب عنا حقائق األمور.
حسن  تأكيد  باب  من  مثاًل،  ولنفترض 
السياسي  القرار  أصحاب  كل  أن  النية، 
اآلن  ليبيا  يحكمون  مــن  أي  عــنــدنــا، 
ألقابًا سلطوية، لنفترض أنهم  ويحملون 
أشخاص طيبون وحريصون على مصلحة 
نظر  وجهة  منهم  لكل  ولكن  الوطن. 
الوطن. وطبعًا سيضع  على  خاصة حرصًا 
كل منهم اللوم على خصومه أو منافسيه.
اختالف وجهات النظر أمر شائع في كل 
أنها  يعني  ال  اآلراء  وتضارب  المجتمعات. 
كلها خاطئة. تخيل أي حرب أهلية في بلد 
ما وفي أي عصر. ستجد من يؤيدها ويدعو 
لها، ألنها ستحقق هدفًا ما، وليكن الحرية 
أو العدالة أو دفاعًا عن فئة مستضعفة أو 
إرساء مذهب أو عقيدة. بالمقابل سيكون 

هناك من هم ضد الحرب، وضد االقتتال، 
ألن  الوطن،  على  الحرص  باب  من  أيضًا 
وتترك  واالقتصاد،  المدن  تدمر  الحرب 

البالد نهبًا لكل طامع.
مجمله.  في  منطقي  الكالم  أن  أعتقد 
هــذه  عــلــى  يحكم  ــن  م ــو  ه الـــســـؤال 

التعميمات؟ ومن يفصل بين الرأيين؟
من  هو  البسيط  المواطن  ظني،  في 
سيعطينا اإلجابة الصحيحة فهو ال يحفل 
بل  الــدســتــوري،  وال  النظري  بالنقاش 
الشرائية  القدرة  على  أحكامه  يؤسس 
للدينار )كم يجيب لك؟(، وتوفره )السيولة( 
العيد، ومدى  أو خروف  الخبز  فردة  وسعر 
وإذا  والكهرباء.  والبنزين  الغاز  توافر 
فشل الحكام في رفع المعاناة، عليهم أن 

يرحلوا.
لفشل  ــرى  أخ تفسيرات  هناك  طبعًا 
وخدمة  العام  المال  نهب  مثل  الحكومة 
يحيرني،  مــا  لكن  األجــنــبــي.  مصالح 
فعليًا،  المتنفذين  ساستنا  مواقف  ليس 
قوى  من  بعضهم  تحرك  التي  أوالدوافع 
أم  شركات  أم  دواًل  أكانت  ســواء  خفية 

... إلخ. ما يحيرني  متاجرين أم مهربين 
العليا  المناصب  هو أن عدد من يتولون 
ال يتجاوز العشرة. نعم، وباالسم والعدد.

بمعاناة  يشعرون  أال  العشرة،  هؤالء 
المواطن؟! وأال يفكرون في حكم التاريخ 
عليهم؟! لكن دعونا من هذه المناشدات 
األممي  المبعوث  يمر  حين  العاطفية. 
ليجتمع  أجنبية  دولة  سفير  أو  نائبته  أو 
تلك  أليست  انفراد،  على  مسؤول  بكل 
اجتماع  بمثابة  مجموعها  في  اللقاءات 
الليبيين  هؤالء  يمنع  الذي  فما  مشترك؟ 
مربوعة  أو  مكتب  في  يلتقوا  أن  العشرة 
في نالوت أو هون أو أوجلة؟ أو في حقل 
إفاقة  غرفة  في  حتى  أو  بعيد  نفطي 
وقادة  سفراء  يستطيع  وأال  بمستشفى. 
أن  الليبي  بالشأن  تهتم  التي  ــدول  ال
الجلوس  على  العشرة  هــؤالء  يرغموا 
دعونا  االجتماع،  هذا  مثل  وفي  معًا؟! 
المواطنين  حق  جانبًا  ونضع  نقتطع  أواًل 
والكهرباء.  والماء  ــدواء  وال الغذاء  في 
ونقتطع مخصصات أخرى لصيانة الطرق 
والمطارات والموانئ، والباقي مرتبات... 

إلخ.
تتعقد  التي  البسيطة  المعادالت  بهذه 
كلما غصنا في تفاصيلها، يمكن أن نجد 
مخرجًا من هذه األزمة. ودونها ستتواصل 
لقد  الجميع!.  ويخسر  وتتفاقم،  معاناتنا 
والتوافقات  اللقاءات  مسرحية  تجاوزت 
المطلوب  الكوميدي.  حدها  والتراجعات 
والثقة،  والصدق  الضمير  من  أدنى  حد 

ومواجهة النفس فقط.
هــذه  ــن  م ــريء  بـ الليبي  والــشــعــب 
لم  الليبيين  مــن  و95%  الــصــراعــات، 
والتدمير.  القتال  أو  النهب  في  يشاركوا 
هم  ناصرهم  ومن  العشرة  أولئك  فقط 
حلها.  عن  وأيضًا  أزمتنا  عن  المسؤولون 
المقاالت  وكتاب  المحللون  يرضى  ال  قد 
عن  الخاصة  الجلسات  في  والمتحاورون 
مثل هذا التحليل، ويفضلون لغة الشتائم 
الغضب  شحنات  تفرغ  ألنها  ــات،  واإلدان
»الفساد  بكلمتي  النقاش بسرعة  وتنهي 
والعمالة«، لكن كل ذلك لم يقدنا إلى حل 

طيلة السنوات الماضية.
وكل سنة وأنتم طيبون.

اختالف وجهات النظر أمر شائع في كل املجتمعات. وتضارب اآلراء ال يعني أنها كلها خاطئة

 هؤالء العشرة، أال يشعرون بمعاناة املواطن.. وأال يفكرون في حكم التاريخ عليهم؟!

محمد محمد المفتي

قناديل ليست مطفأة:
ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت

في خلف كجلد األجرب

وافق امللك لكنه اشترط تعويض أصحاب 
األرض التي انتزعتها الدولة للمنفعة العامة 

ولبناء املدينة الجامعية عليها

سالم الكبتي

أشرقت  المدينة.  جنوب  القديمة  الهواري  مقبرة  في  جديد  من  األمور  استقرت 
16972. سار بين الدروب بكل  الشمس. نهض عبدالمولى دغمان من القبر رقم 
مهابة.. أعشاب ونباتات كثه وقبور على مد البصر وبضعة طيور تحلق غب المطر 

البعيد. في  وتغيب  الفضاء  في 
البسيوني  ومبروك  مازق  حسين  تضم  أخرى  قبورًا  حيا  المدخل  نحو  طريقه  في 
الفاخري  وخليفة  الوافي  عبدالكريم  ومحمد  الهوني  ورشاد  الصديق  وحسين 
يسير  وهو  نفسه  في  قال  أحياء«،  إنهم  يموتون،  وغيرهم..»ال  النيهوم  والصادق 

المدينة. نحو  ومضى  مهيبًا 
المدينة  أخرى.  مدينة  إلى  اتجه  يعرفها.  التي  بنغازي  ليست  اليريدها.  إنه  ال. 
الجامعية التي غرب المدينة. حلمه وإنجازه مع ثلة من الرجال الرائعين. يعرف أن 

العام »2018« تمر خمسون سنة على وضع حجر أساسها. هذا 
من  اآلخرين  دون  أجله  من  الملك  وقوف  ينسى  ال  مشهودًا.  اليوم  ذلك  كان 
شيء.  يعادلها  ال  التي  العلم  وقدسية  للجامعة  احترامًا  يصافحه  لكى  الحاضرين 
وافق  األساس.  حجر  لوضع  ودعاه  عامة  مناسبة  في  الملك  التقى  أشهر  منذ  كان 
الملك لكنه اشترط تعويض أصحاب األرض التي انتزعتها الدولة للمنفعة العامة 

بذلك. يقوم  أن  قبل  عليها  الجامعية  المدينة  ولبناء 
في  صداها  يتردد  ظل  التي  الملك،  حضور  في  ألقاها  التي  الكلمة  ويتذكر 
حدود  ورسم  المستقبل  مسؤوليات  »إن  قال:  ما  في  قال  والمستقبل.  الحاضر 
الجامعي  التعليم  وعلى  عام  بوجه  التعليم  على  األول  المقام  في  يعتمد  اتجاهاته 
المستقبل  بأن  إيماني  فمع  إنساني  واجب  التغيير  ومهمة  خاص  بوجه  والعالي 
ما  يغيروا  حتى  بقوم  ما  يغير  ال  اهلل  )إن  الكريم  كتابه  في  قال  أنه  إال  اهلل  بيد 
البشر،  بني  كاهل  على  التغيير  مسؤولية  العالمين  رب  وضع  وبهذا  بأنفسهم( 
ومن هنا وجب أن نحاول تغيير ما بأنفسنا وما بعقولنا بالقدر الذي يخدم الوحدة 
الالئقه  العزيزة مكانتها  الذي يحقق غدًا مشرقًا تأخذ فيه بالدنا  الوطنية وبالقدر 

المتحضرة«. األمم  بين 
بضخامة  أبدًا  تقاس  ال  ياموالي  »فالجامعة  الملك:  أمام  القول  أيضًا  ويتذكر 
البنيان وال بكثرة األساتذة والطالب بقدر ما تقاس بالحرية في الفكر واالستقالل، 

جمعاء«. ولإلنسانية  للوطن  العليا  المصلحة  إطار  في  العمل  في 
والمستقبل.  والحاضر  الماضي  األشياء.  هذه  كل  دغمان  عبدالمولى  يتذكر 
من  غيرها  مع  إنها  األفق.  خلف  من  القادم  والغد  والطلبة  الكبير  والحلم  الموقف 
يشيده  الوطن  غيرهم.  دون  بأبنائها  تنهض  التي  لليبيا  أساس  ومؤثرات  عوامل 

أبناؤه.
ينتبه  لم  أحد.  مع  يتحدث  لم  يعرفه.  أحدًا  يرَ  لم  مهابًا.  طريقه  في  مضى  ثم 
إليه أحد. وظل يتحدث إلى نفسه بصوت مسموع.. أهذه الجامعة. أهذا ما حلمت 
ليبيا.  ومستقبل  والمتابعة  الطوال  والليالي  واأليام  السهر  ورفاقي.  وجيلي  به 
هنا  اإلدارة.  هنا  المكتبة.  هنا  بالنور.  تعج  المدرجات  هنا  الكليات.  ستكون  هنا 
والحدائق  الطرق  الطالب. هنا  الجامعة. هنا سكن  التي تصدر منشورات  المطبعة 
والمالعب. هنا العقول. هنا بيوت األساتذة والعاملين. هنا البحوث والعلم وحرية 
في  غصة  هنا  بأبنائها...  تكبر  ليبيا  هنا  النور.  ويرتفع  الظالم  يسقط  هنا  الفكر. 

القلب.
جديد.  من  الهواري  إلى  عاد  حدث.  ما  استيعاب  دغمان  عبدالمولى  يستطع  لم 

الظالم. العظيمة. يسقط  الواسعة  اهلل  رحاب  هناك 



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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سالم العوكلي

شركة الخطوط الجهوية الليبية

شروط الخروج من عنق الزجاجة!
أواًل: ضحوا بمجلس النواب!

المنتهية  النواب  الليبية مجلس  الزجاجة  غصة عنق 
واليته، الصادر ضده حكم بأنه غير شرعي من العدالة 
الليبية!، المغضوب عليه وال الضالين، مجلس النواب 
الوطني  المؤتمر  يكون  وأن  تخطيه،  يجب  ما  هذا 
المسمى حاليًا »المجلس األعلى« ورئيسه اإلخواني 
هو السلطة التشريعية الشرعية!، والمجلس الرئاسي 
أعضائه  من  أربعة  استقال  أن  بعد  الوفاق  مجلس 

السبعة هو السلطة التنفيذية!.
بذا تتمكن ليبيا من الخروج من عنق الزجاجة أي 

بأن تقذف عنها الغصة.
الغصة  أن  على  الشمس  وضــوح  واضــح  اتفاق 
مجلس النواب، ولهذا ولألسباب العدلية والسياسية 
الغصة وازدراؤها، خاصة أن  بات ضرورة تجاوز هذه 
وحلحلة  إدارة  بإمكانهما  شرعيين  مجلسين  هناك 
الحل وهما يديران البالد منذ سنوات!. وأكرر أن ذلك 
يتم ضرورة بالتخلص من مجلس النواب الشاطر في 
إدارة تأزم األزمة، والتخلص من هذه الغصة متوافر 
وشرعي وبحاجة فقط إلى أن المجلسين الشرعيين 
الحل  النهائي  الحل  اتخاذ  دوليًا!  بهما  والمعترف 
والحكم  الموقت  الدستور  بنود  بتنفيذ  الديمقراطي 
العادل، وإجراء عملية جراحية من لزوم ما يلزم بالبتر 

وذلك باعتبار مجلس النواب ال وجود له.
الزجاجة عليه الشروع  يعني هذا الخروج من عنق 
الشرعي في اإلجراءات اإلجرائية الالزمة التي ال مناص 
الفاتحة  تصبح  التي  االنتخابات  االنتخابات.  منها: 
يسبق  أن  واجب  الديمقراطي.  الحل  ألجل  والختام 

االنتخابات عندئذٍ من  الكبير،  االقتصادي حل  الحل 
نوافل القول وليست بحاجة لمباركة روما وال إرضاء 
لمدينة الكهرباء باريس، وتكون على منوال النمط 
األميركية  الخارجية  وزير  بومبيو  دعي  ما  األميركي 

الليبيين إلى االقتداء به.
هكذا لن يكون ثمة مجلس نواب لكي يلعب لعبته 
الدجاجة،  أم  البيضة  أسبق  أيهما  لعبة  السمجة، 
وسنذهب  االنتخابات  أم  الدستور  على  االستفتاء 
غصبًا بعد ازدراء الغصة إلى االنتخابات رفقة الدستور 
الموقت المعدل! وسنهلل جميعًا يا دار ما دخلك شر!.
ال بد مما ليس منه بد أن يكون القانون والعدالة 
هما الحكم والخالص، مما يوفر شروط الساحر من 
لمهمته  بحاجة  يعد  ولم  الليبي  البرتقال  من  شبع 
السلمية التي طالت أكثر من الالزم، مما يوفر األمن 
 2012 كانتخابات  ليست  انتخابات  ألجل  واألمــان 
المجتمع  اضطر  التي  االنتخابات  الناجحة،  و2014 
ليبيا  ــوان  إخ على  يتفرجا  أن  واإلقليمي  الدولي، 
الوفاق  تحقق  لم  ألنها  يفشالنها  وهما  وحلفائهم 
المبعوث  اآلخــر  اللبناني  حسب  وذلــك  المطلوب! 
األسبق لألمم المتحدة لليبيا طارق متري أو كما قال.

ثانيًا حجوا إلى صندوق االقتراع!
ال أعرف لما ال يستعد الحاج للفريضة المعلومة في 
وقتها وال يستعد الليبيون لالنتخابات، التي هي فرض 

عين يجمع عليه جمع الليبيين.
من  حتى  وإجماعهم  الليبيين  عين  الفرض  هذا 
بالتالي  للديمقراطية«،  تزييف  »االنتخابات  عندهم 
تحصيل حاصل وما ال ريب فيه فعليه هم ومفوضيتهم 

ألجله،  والتربص  والشغل  له  باالستعداد  ملزمون 
خاصة أن مطلع االنتخابات إن لم يكن أمس فالبد 

اليوم.
الدستور  صــدور  أم  الشهداء  شيخ  ذكــرى  اليوم 
قربت،  التي  أم  الحالية  والسنة  مناسبة  أيتها  أم 
على  من  وال  يرفضها  ال  رومــا  فرمان  فاالنتخابات 
دينه ولكنهم كما المصرح المتقلب، غسان سالمة، 

يضعون لها الشروط الالزمة.
قيامة االنتخابات قائمة في الساعة األقرب من حبل 
الوريد، وما من تخرصات تمنع المرشحين والمنتخبين 
والمجلسين  السامي  والــمــنــدوب  والمفوضية 
الشرعيين األعلى والرئاسي! من االستعداد في التو 
للساعة اآلتية ال محالة، ومن العته فهم إنجيل السفير 
باإللغاء بل ذلكم تحريف  أنه مطالبة  اإليطالي على 
خارطة  االنتخابات  فإن  أكدنا  وكما  سقيم،  للقول 
الطريق التي البد من البدء فيها ومن التزود ألجلها 

باالستعدادات الضرورة.
ثالثًا طرق الحديد ساخنًا!

إذا كانت االنتخابات من لزوم ما يلزم فمن شروطها 
وكما  قيامها،  سبل  لتوفير  الموازي  لها  االستعداد 
االستعداد  فإن  ومــال  ووقــت  لجهد  بحاجة  السبل 
المعقول  غير  من  ألنه  قبل  البدء  يوجب  إلجرائها 
فإجراء  قيامها،  سبل  توافر  عند  الوقت  تضييع 
كذلك،  بالهين  ليس  سبلها  توافر  بعد  االنتخابات 
خاصة أنها انتخابات برلمانية ورئاسية التي ستجرى 

ألول مرة في تاريخ ليبيا.

هكذا  لــخــوض  االســتــعــداد  تستدعي  الجدية 
انتخابات ال مثيل لها في تاريخ البالد، من المندوب 
الليبية  للمسألة  الراعية  المتحدة  واألمم  السامي 
على  الحريصة  والــدول  اإلقليمية  المنظمات  ومن 
لالنتخابات  الليبية  المفوضية  من  االنتخابات،  إجراء 
والسلطة التنفيذية والمجتمع المدني الليبي المعني 
بذلك. وبالتوكيد من المرشحين: األحزاب ومن تنكر 
هذه الصفة عن حالها وممن على شاكلتها ثم األفراد، 
من عليهم جميعًا االستعداد في الحين بالعمل بكل 
الطاقة الممكنة في الحال لدعم أن يكون ثمة خارطة 
طريق لالنتخابات الليبية الجارية، وأن يدق بابها بكل 
يد مضرجة لتكون ثمة أجندة متكاملة من القانون 
التنفيذ، وقبل  الزمان ثم سبل  التقويم بتحديد  إلى 
أن يكون للمرشحين برامجهم االنتخابية وحمالتهم 
اإلعالمية والمساهمة التنويرية مما يتطلب المبادرة 

واإلقدام وقطع سبل التسويف والتأجيل والتكاسل.
المرشح وقود االنتخابات، من يدخل  أما بعد فإن 
السبق ويريد الفوز، لذا فإن االنتخابات كما الفوز فيها 
لن تكون على طبق من ذهب في بلد سكتت فيها 

المدافع هذا الحين ولم تسكت األبواق لآلن.
لهذا، وللحقيقة وللتاريخ ما قام به ويقوم المرشح 
للرئاسة السيد عارف النايض من إعالن نفسه كمرشح 
وتقديم برنامجه االنتخابي والحملة اإلعالمية ألجل 
ذلك عين الصواب، فهكذا تورد اإلبل عند من لديه 
مع  األول  الباب  فيه  الذي  الديمقراطي  بالحل  قناعة 
االستعداد لذلك وجوب توفر صندوق االقتراع اليوم 

وليس غدًا.

كان هذا التأجيل بمثابة حقنة املخدر التي زودني بها والتي منعتني من االنفعال حتى أقلعت 
الطائرة

وألني أعتقد أنه من املوظفني الذين غالبًا ما يكونون في الطابور األول باملسجد
فعليه أن يصوم شهرين كفارة القتل غير املتعمد
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 إذا كانت االنتخابات من لزوم ما يلزم فمن شروطها االستعداد لها املوازي لتوفير سبل قيامها

التعويل على »اإلخوان املسلمني« في ليبيا من جديد

لم يفوزوا في أول انتخابات ديمقراطية في 
التاريخ الليبي.. ومع ذلك فهم الذين تسلموا 

السلطة وأمسكوا بمفاصل الدولة!

عمر أبو القاسم الككلي

مفارقة.  بصبغة   ،2011 فبراير  إثر  للعلن  ظهورهم  بعد  ليبيا،  في  المسلمين  اإلخوان  وضع  اصطبغ 
انتخابات  أول  في  يفوزوا  لم  منهم«،  »وأنا  الليبيين  من  الكثير  وتوقعات  توقعاتهم  على خالف  فهم، 
تسلموا  الذين  فهم  ذلك  ومع   ،2012 سنة  وقعت  التي  تلك  وهي  الليبي،  التاريخ  في  ديمقراطية 

الدولة! السلطة وأمسكوا بمفاصل 
وحالتهم هذه تتعاكس مع حالة زمالئهم في تونس، حيث أحرزوا انتصارًا في االنتخابات »وإن لم 

يكن كاسحًا«، ولكنهم ارتأوا، في ظروف معينة، أنه من األفضل لهم مغادرة السلطة.
إلى  ويحتاج  للنظر  الفت  عمومًا،  السياسي  واإلسالم  المسلمين،  اإلخوان  من  الليبيين  وموقف 
الليبيين  غالبية  أن  ذلك  االجتماعي.  النفس  وعلم  االجتماع  علم  نظر  وجهة  من  متخصصة  دراسات 
األحزاب  ضد  نفسه،  الوقت  في  لكنهم،  اإلسالمية،  الشريعة  وفق  الحكم  على  اعتراض  لهم  ليس 
الدين،  شيوخ  ويوقرون  المتدينين  ويحترمون  التدين  مع  إنهم  اإلسالم.  راية  ترفع  التي  السياسية 

لكنهم ضد استخدام الدين استخدامًا سياسيًا من قبل حزب معين.
ورغم موقف الليبيين هذا من اإلخوان المسلمين كحزب سياسي يسعى إلى السلطة باسم اإلسالم، 
يبدو أن ثمة محاولة لـ »تأهيل« اإلخوان المسلمين في ليبيا وتجهيزهم لتسلم السلطة، أو على األقل 

المتوقعة. القادمة  المشاركة فيها، في االنتخابات 
يقبل  معتدل  سياسي  إسالمي  فصيل  المسلمين  اإلخوان  أن  فرضية  من  المسعى  هذا  ينطلق 
الصعيد  فعلى  تمامًا.  خاطئة  الفرضية  هذه  أن  والحقيقة  سلميًا.  السلطة  وتداول  بالديمقراطية 
أن  الفارق يكمن في  أن  إال  الكل متطرفون.  وآخر متطرف.  السياسي ال يوجد فصيل إسالمي معتدل 
بعض الفصائل السياسية اإلسالمية تؤدي تطرفها جهرًا وتستعجل تنفيذه عند أول سانحة، وبعضها 
من  وتمكنه  السلطة  تسلمه  حين  إلى  تنفيذه  ويؤخر  سرًا  تطرفه  يؤدي  تحديدًا«  »اإلخوان  اآلخر 

مفاصل الدولة تمكنًا كاماًل.
تريد  التي  فرنسا،  تتواله  أعاله،  إليه  أشرنا  الذي  ليبيا،  في  المسلمين  اإلخوان  »تأهيل«  مسعى 
المحافظة على مصالحها في ليبيا من خالل عقد صفقة سياسية تضمن فيها مشاركة ممثلي التيارات 
المسلحة  »الجماعات  على  السيطرة  من  تمكينها  مقابل   »*« ليبيا  حكم  في  المعتدلة  اإلسالمية 
شمال  في  الشرعية  غير  والهجرة  األسلحة  تهريب  عمليات  في  تشارك  التي  اإلسالمية،  الخلفية  ذات 
أفريقيا، وكذلك عدم مهاجمة القوات الفرنسية بليبيا والدول األفريقية« وفي سياق هذا التوجه عقد 
2018بالسنغال »بالتنسيق مع تركيا  اجتماعان شاركت فيهما فرنسا. األول اجتماع داكار مطلع مايو 
وقطر، وضم عددًا من قياديي تيار اإلسالم السياسي، منهم الداعية ]...[ علي محمد الصالبي، والقائد 
وقيادات  دول،  عدة  في  أمنيًا  مطلوب  »وهو  بالحاج  عبدالحكيم  المقاتلة  الليبية  للجماعة  السابق 
إخوانية ليبية، أبرزها صالح المخزوم، وذلك في محاولة إلعادة تنظيم »اإلخوان«، إلى المشهد الليبي، 

بعد الرفض الشعبي الكامل للتيارات اإلسالمية في ليبيا«.
رئيس  فيه  »وشارك  بالمغرب  بالرباط   2018 مايو  مطلع  في  أيضًا  هو  فالتأم  الثاني  االجتماع  أما 
)اإلخوان(  لتنظيم  حليفان  وهما  عقيلة صالح،  البرلمان  ورئيس  المشري،  خالد  الليبي،  الدولة  مجلس 
بليبيا، وذلك بإشراف ومتابعة من المبعوث األممي إلى ليبيا، غسان سالمة«. بيد أنه لم تتمخض عن 
االجتماع نتائج واضحة »مما يؤكد أن هدفه كان تحسين صورة تنظيم )اإلخوان( في ليبيا، ]و[ تأكيد 

أنها جزء مهم من العملية السياسية«.
وجميع   .2018 يوليو  الدولية،  السياسة  الليبي،  الملف  تجاه  الفرنسية  التحركات  سليمان،  منى   *

المحصورة بين عالمتي التنصيص »....« منقولة عن نفس المقال.

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

الفضائية   »218« قناة  من  كريمة  لدعوة  تلبية 
بعمان األردن، تحدد موعد السفر يوم 4 أغسطس 
لبعد سكني  ونظرًا  العاشرة صباحًا،  الساعة   2018
أن  300 كلم، كان يجب  بنغازي، مسافة  عن مطار 
وابنتي  أسرتي  رفقة  فجرًا  الثالثة  الساعة  أنطلق 
التي تشاركني السفر إلى عمان. كانت تكفي ثالث 
ساعات لقطع هذه المسافة في الماضي ولكن بعد 
أية  ودون  كبير،  بشكل  المزاجية  المطبات  انتشار 
السرعة  تحديد  من  البد  كان  تنبيهات،  أو  إشارات 
ترابية  طريق  فكل  دومــًا،  تتجدد  مطبات  ثمة  ألن 
متفرعة أصبحت تشكل مفترقًا خطرًا، وكل من بنى 
غرفة بجانب الطريق البد أن يلحقها بمطب، لذلك 
على  تتطلب خمس ساعات  المسافة  أصبحت هذه 

األقل.
وصلت بعد هذه الرحلة المضنية ودون أي قسط 
الموعد  السابقة في  الليلة  النوم في  أو  الراحة  من 
للرحلة  السفر  إجــراءات  بدء  ُأعلن  وحين  المحدد، 
متمنيًا  الطابور،  دخلت  بنغازي–عمان،   »284« رقم 
الطريق،  تعب  بسبب  موعدها  في  الرحلة  تقلع  أن 
أن  بعد  الكونتر  موظف  لي  قال  دوري  وصل  حين 
دقق في التذاكر والتأشيرات: آسف. يبدو أن حجزك 
ملغى. وفوجئت طبعًا ألنه نظريًا تذاكري سليمة جدًا 
ومؤكد فيها الحجز في الرحلة في الموعد المحدد، 
نكمل  اآلن  دعنا  لي:  قال  مثمر  غير  نقاش  وبعد 

بمثابة  التأجيل  هذا  وكان  حاًل،  سنجد  ثم  الطابور 
من  منعتني  التي  بها،  زودني  التي  المخدر  حقنة 

االنفعال حتى أقلعت الطائرة.
أثناء االنتظار وجدت شبانًا يعملون بقناة »218«، 
ليبيا«،  »شاعر  لبرنامج  التجهيز  مهمة  في  كانوا 
وعائدين إلى عمان وقد وجدوا هم أيضًا تذاكرهم 

ملغاة رغم يقينهم من أن حجزهم سليم.
بدأ طابور طائرة عمان يزداد طواًل وزحامًا، وبدأت 
فرصتنا في السفر تتالشى، بينما ظاهرة ذوي الحجز 
الملغى تزداد، من ضمنهم رجل كهل من قرية شرق 
طبرق جاء من مسافة تزيد على 500 كلم مع زوجته 
المريضة جدًا ، التي عندها موعد في عيادة بعمان 
بعد يومين. كان بسيطًا ومستسلمًا وطوال الوقت 

يردد »كل شي بالنصيب«.
على  تلقائيًا  التعرف  في  بدأت  األثناء  هذه  في 
السر  واكتشفت  الملغاة  الحجوز  أصحاب  رفاقي من 
الجامع بيننا، فكل الحجوز الملغاة هي التي تمت عن 
طريق مكتب الخطوط الجوية الليبية في طرابلس، 
يلغون  كانوا  ببنغازي  المكتب  موظفي  أن  ويبدو 
ركابًا  عنها  بداًل  ويضعون  طرابلس  من  الحجوزات 
الباردة  الجهوية  المعركة  سياق  في  بنغازي  من 
والساخنة بين المدينتين المتصارعتين على منصب 

عاصمة الدولة التي لم تتشكل بعد.
كان ثمة سوابق لشركة الخطوط الجوية الليبية 

معنا منذ عقود وهذا ليس الخطب األول، وكم من 
أيام أو لياٍل قضيناها في مطارات ليبيا القاحلة في 
وكم  جدًا،  المزاجية  الليبية  الخطوط  طائرة  انتظار 
أن  بسبب  الصعود  كروت  منا  استرجعت  مرة  من 
أشخاص  بها  أخــرى  رحــالت  إلى  توجهت  الطائرة 
ثوريون مهمون ذاهبون في مهمات وطنية جدًا في 

دول أخرى.
وعندما تأسست الشركات شبه الخاصة، »البراق« 
شركة  في  الحجز  عن  األغلبية  عزف  و»األفريقية« 
بعقلية  الركاب  مع  تتعامل  التي  الليبية  الخطوط 
القافلة التي عليك أن تنتظرها في المحطات القاحلة 
دون أن تعرف موعد وصولها، وألن هذه الشركات 
بخدماتها المميزة سحبت البساط من تحت أقدام 
من  التحسين  الليبية  الشركة  حاولت  الشركة، 
على  التنافس  ميدان  دخولها  سياق  في  خدماتها 
التنافس  حيز  تدخل  أن  لفترة  واستطاعت  الركاب 

بتحسين خدماتها ومواعيدها.
شركة  أنها  الليبية  الجوية  الخطوط  مشكلة 
عامة مملوكة للدولة وال يهمها رضا الزبائن طالما 
أو  ربحت  ســواء  ستستمر  فيها  العاملين  مرتبات 
خسرت، وال يشغلها رفع قضايا ضدها طالما األحكام 
العام، ومن هنا أهمية القطاع  ال تنفذ ضد القطاع 

الخاص المنافس.
اآلن هذه الشركة تنفرد بالمطار الدولي الوحيد 

في الشرق وال منافس لها، بعد أن ألغيت الرحالت 
الحادة  المركزية  بسبب  األبرق  مطار  في  الدولية 
التي أصبحت تمارسها بنغازي على اإلقليم، التي ربما 
إلى زمن مركزية  اإلقليم يحنون  تجعل سكان هذا 
الذي  الفساد  جعل  مثلما  جــدًا،  الناعمة  طرابلس 
يمارسه من تصدروا ليبيا بعد فبراير، معظم سكان 

البلد يحنون إلى زمن الطغيان.
كلم،   600 مسافة  جدًا  مضنيًا  طريقًا  تقطع  أن 
دول،  بثالث  للمرور  أوروبا  في  كافية  وإيابًا،  ذهابًا 
ودون أن تنام الليل، ثم تجد أحد الموظفين القادرين 
على دخول منظومة الحجز قد شطب اسمك ووضع 
من  وتعود  أصدقائه،  أو  أقاربه  من  عنه  بداًل  آخر 
حيث أتيت دون أن تجد من تشكو له، هذا التعدي 
السافر على حقوقك كمواطن وزبون لهذه الشركة، 
فإن هذا أمر يتعلق بمدى الفساد الذي استشرى في 
المجتمع ومدى تراجع القيم األخالقية إلى حد مخيف.
تابع  مكتب  قبل  من  ألنه  حجزك  يلغى  وحين 
التقسيم  أن طال  بعد  اإلقليم  خارج حدود  للشركة 
أمر يهدد وحدة  باألرض، فهذا  السماء ولم يكتفِ 
هذه األرض وسماءها التي ضحى شباب من أجلها 
بداية فبراير وهم يخطون على بنادقهم وعرباتهم 

»ليبيا واحدة« كوصية أخيرة لهم.
نعرف جميعًا اإلمكانات المتواضعة التي تعانيها 
المرضى  زحام  جيدًا  ونعرف  وطائراتنا،  مطاراتنا 
الليبيين على دول أخرى من بينها األردن من أجل 
العالج، الذي مازال مستمرًا منذ عقد الثمانينات حين 
األدنى عندما  إلى حدها  الصحية  الخدمات  انحطت 
يوميا  النفطية  البراميل  ماليين  تضخ  ليبيا  كانت 
وبأغلى األسعار، ونعرف ما فعلته بنا شركة الخطوط 
الجوية الليبية من احتقار وامتهان لإلنسان الليبي 
تحتكر  كانت  عندما  الماضي  العقد  ثمانينات  منذ 
السماء الليبية وتحتكر الخروج من والدخول إلى ليبيا 
موظف  يتجرأ  أن  لكن  ذلك  كل  نعرف  متنها.  على 
على إلغاء حجز لمواطن ووضع شخص آخر بداًل عنه 
لقرابة في الدم أو صداقة أو مقابل مصلحة، فهذا 
انحدار كبير في مستوى األخالق يجعلنا نقرع جرس 

إنذار خطير.
أعود إلى الشخص البسيط الذي كان يردد طوال 
الوقت »كل شي بالنصيب«، الذي كان ضحية حجز 
عن طريق مكتب طرابلس وبخدمة من أحد أقاربه 
عن  حجز  على  الحصول  يستطع  لم  حيث  هناك، 
طريق مكاتب المناطق الشرقية، حيث تبادلنا أرقام 
الهواتف من أجل أن يتصل بي في طريق العودة إذا 
ما احتاجت زوجته المريضة جدًا، التي ُألغي حجزها 

بمزاج موظف جهوي، إلى راحة في الطريق.
لم يتصل بي ولكن بعد أسبوع من هذا الخطب 
قررت االتصال به ألعرف ماذا فعل ألن، كما قال لي، 
الوقت ال يسعفه وقد يذهب بزوجته إلى مصر ألن 

حالتها حرجة.
حين اتصلت به، وبعد السالم والتسليم، سألته 
وحين  عمرها.  عطاتك  لي:  فقال  زوجته  حالة  عن 
شي  »كل  واهــن  بصوت  أردف  بارتباك،  واسيته 

بالنصيب«.
التعيس  الزوج  طبعًا هان خطبي مع خطب هذا 
وعلى  بارد،  بدم  قتلت  لكنها  زوجته  تمت  لم  الذي 
الموظف الذي ألغى حجزها ألنه صادر من طرابلس 
ووضع بدلها راكبًا من بنغازي أن يعرف أنه من قتل 
هذه الزوجة، وألني أعتقد أنه من الموظفين الذين 
غالبًا ما يكونون في الطابور األول بالمسجد، فعليه 

أن يصوم شهرين كفارة القتل غير المتعمد.

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

عبد الكافي المغربي

إلى  أدت  التي  األسباب  أو   ،2011 انتفاضات  واكبت  التي  الظروف  عن  كثيرون  يتساءل 
نجاح الشعوب العربية في إزاحة عدد من العتاة، والسؤال إجابته في عقل السائل مسجلة: 
طبيعة  من  وكان  العظيمة.  العربية  األمة  على  كونية  مؤامرة  ولكن  ثورة،  ثمة  ليست 

السائل لما أن اطمأن لهذه اإلجابة أن يزجر غيرها.
لنظرية  بالنقد  تعرض  التي  المقاالت  صادفوا  ما  كثيرًا  التقدمية  الصحف  قراء  أن  نعلم 
الحال نحمل  للتقدم. ولسنا بطبيعة  القاتلة  وآثارها  ـ كاشفة سفاهتها  فتفندها  ـ  المؤامرة 
شق  التي  العربي  العقل  هلوسات  من  المؤامرة  يعد  حداثيًا  خطابًا  تبنت  أن  الصحف  على 

برأسها. اإلطاحة  النقد  على بلطة 
الرجعية  األنظمة  أذرع  على  الرد  الخطاب  هذا  خالل  من  تحاول  الجديدة  الصحافة  إن 
نلوم  وال  كال  العشوائية.  الشعبية  القوى  فيها  توفق  لم  معركة  بعد  أنفاسها  المستردة 
في  أعماله  لبنات  يرمزان  اللذين  وإخفاقه  لعجزه  خياله  نصبه شراك  على  الساذج  مواطننا 
أغلب المناسبات. األول يتبع المستقبل وال يأبه بالماضي، واألخير شهد االنكفاءات تداهم 
أن تجوس  أية عكارة، قبل  النهوض، ويجد ماضيها قد صفا من  أهبة  أخذت  أوطانه كلما 

المؤامرة خاللها فتربك كل ما اطرد وتشعل كل ما خمد في باطن شخصيتها المعقدة.
وإذ نتعرض لهذه الحالة نزعم أننا سنتخذ وسطًا بين الرأيين، مدركين للطابع اإلشكالي 

السياسية. بالفلسفة  المشتغل  غير  للكاتب  والمؤامرة  الثورة  يكرسه حديث  الذي 
من  والمناضلين  المثقفين  يضم  الذي  التيار  الرف«،  »يسار  ذهنية  في  االستعمار  يمثل 
الذي لم ينجح في االستيالء على السلطة، واستخدمته  الوسط  الراديكالي، واليسار  اليسار 
هذه السلطة للحاجة اآلنية، فنخست مصداقيته أو قدمته زلفى لمذبح الجماعات اإلسالمية. 
ذهنية اليسار ترجع كل نازلة تنزل بالعرب لالستعمار األوروبي والطغيان التركي، لقمعهما 
لتشكل شخصية األمة على نحو يخلو من العرج، وإلذاللهما لروح العرب التي كانت تتسم 
باإلصرار الشديد واألنفة. ويبدو أن المأتم اليساري الذي نصب سرادقه في أعقاب هزيمة 
المؤامرة في عقل عربي مكدود من ثقل االستبداد  بإرساء نظرية  له إسهامه  1967 كان 
وزبانيته  السالف  المستعمر  بين  العالقة  حميمية  الرف  يسار  يفهم  دهــورًا.  وإقامته 

الجهاد من السلطة بعيد االستقالل. انتزع جميع قادة  المحدثين، ويرى كيف 
صناع  تصورات  فاق  باتيستا،  فولجنسيو  فساد  مثل  وفسادهم،  الزبانية  قهر  لكن 
في  الحكام  حجة  زوال  بعد  العربي  العالم  في  الشعبي  التذمر  وارتفع  العالمية،  السياسة 
الديمقراطية  الدول  وأصبحت  الصهيوني،  الكيان  مع  للخالف  بتسويتهم  السلطة  تقلد 
التي تدعم االستبداد في موقف حرج أمام اليسار العربي المستوطن في المنفى والمجتمع 
سارعت  ضعيفة،  غير  ذاك  إذ  العربي  الغضب  انفجار  احتماالت  كانت  ولما  هناك.  المدني 
يعقب  لم  العربي.  الحلم  قمع  تهمة  من  شعوبها  أمام  براءتها  تأكيد  إلى  الغرب  حكومات 
إليه  يشار  الذي  الغربي  الرجل  أن  ذلك  المخلصين،  عمالها  على  اإلمبريالية  تعسف  الندم 
يقينًا  يعلم  البت،  مباشرة  تستوجب  التي  اإلمالءات  إزاء  التصرف  وسرعة  المالحظة  بدقة 
انقلبت عليه باألمس، وستتخذ  ما  التي شكلها على مهل، ال بد تعيد  العربية  الشعوب  أن 
شعوب  باستغالل  حكوماته  تدان  لن  ذاك  وإذ  مستقباًل،  به  تشرك  ال  صنمًا  حاضرها  من 
االستعمار، وسيطال  على  العهد  يتقادم  السابقة من خالل عمالئهم، وسوف  المستعمرات 

الجدد فتهترئ. الطغاة  الصلة بينه وبين  التقادم روابط 
في  السياسي  لإلسالم  المتحدة  الواليات  دعم  سياسة  على  الضوء  الفهم  هذا  يلقي 
الناس  به  ضجر  الذي  الطاغية  من  السلطة  انتزاع  في  إن  بالسلطة.  لالستئثار  طموحه 
وتقليدها ألطراف يمينية، وفي إقصاء التيار المدني الذي يملك وسائل اإلعالم ويدير سوق 
شعبيته  اليمين  فيه  يخسر  جانبي  نزاع  اليسار،  فيه  اليمين  يناجز  وضعًا  يهيئ  ما  النشر 
على  أن  جيدًا  تعرف  التي  الرجعية  للقوى  زخمه  فيه  الثوري  اليسار  ويفقد  األجل،  القصيرة 

التضحيات. الكل تقديم مزيد من 
مالحقة  ثم  باليسار،  اليمين  ضرب  إال  الحالكة  العقود  خالل  الطغاة  لعبة  كانت  وهل 
يسعى  معين  بمجتمع  مهدها  في  تقدمية  حركة  قتل  يريد  من  منتصبًا.  منهما  يخرج  من 
األفراد.  الثورة في  تبديد طاقة  الجديدة من خالل  والنخبة  الشعب  إلى إضعاف عزائم  أواًل 
أن  ولو  السابقة،  للنظم  يسلمون  كانوا  كما  البديل  للنظام  القوم  يمتثل  لن  وبالنتيجة، 
اختنقت  وإذا  تقدمتها.  ما  تعتاد  كانت  مثلما  الجديدة  النظم  الشعوب  تعتاد  أن  المعقول 
عقودًا  شعبه  وتخدير  حكمه  رتق  عن  الطاغية  يعجز  لن  موئاًل،  لها  تجد  ولم  التقدمية 
أدواته  أبدًا من خالل  لكنه سيغذي  التصدي لالستبداد،  الحر في  العالم  طوااًل. سيساعدنا 
العنصرية  ضد  الرئيسي  الصراع  عن  نسهو  تجعلنا  التي  الجانبية  النزاعات  المنطقة  في 

الصهيونية.
يقول هيغل: »التاريخ أكثر اآللهة شراسة«. ويعني أن التاريخ عجلة تسير ساحقًة كل ما 
يعترضها، وأن اإلنسانية تدفع لتقدمها ثمنًا باهظًا. أفال يسوء الرجل العربي الذي يفحمنا 
كل يوم بأنه ال يخدع، أن التاريخ تقدم وسحق ما سحق في طريقه من حرث ونسل، ثم هو 
شديدة  آلهة  التاريخية  والقوى  البائد؟  الماضي  إلى  الحياة  ويعيد  الصلبة  إرادته  يعترض 

الويل لمن يتجاهلها ويقلب لها ظهر المجن. االنتقام، والويل كل 

طبيعة املؤامرة

من يريد قتل حركة تقدمية في مهدها بمجتمع 
معني يسعى أواًل إلى إضعاف  عزائم الشعب 

والنخبة الجديدة من خالل تبديد طاقة الثورة في األفراد
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حق األربعاء 
محمد الُدقاق

رسائل الفاخري 15/4 
الفاخري،  الدكتور مصطفى  أخيه  إلى  الفاخري  خليفه  رسالة  هذه 
عودتي.  طريق  في   1970  /5/28 يوم  بورمث  من  بعثها  التي 
من أمريكا طرقت بابه صباح يوم مشمس في نهاية يوليو، كان 
يسكن مع عجوز. أخذني إلى منزل فرج البراني، الذي كان يتقاسمه 
مع عوض المختار، وبقيت معهم أياما، انتبهت خاللها إلى تطور 
لغته االنجليزية، فلقد غادر بنغازي بمعلومات بسيطة عنها، ولكن 
بسبب رغبته في تعلمها، والتي باع من أجلها سيارته، كانت هي 

كل ما يملك وكل ما أدخره منذ بدأ حياته الوظيفية.
سنة 1963 غادر الصادق النيهوم للدراسة العليا بالقاهرة، ثم 
تحول إلى المانيا ومنها إلى فنلندا، وكان جيله يتطلع أن يخوض 
تجربة رحلته التي أثرى بها كتاباته. قال لي رفيقهما المثقف واسع 
مثلما  الفيتوري(،  الشيخ   ( أو  الفرجاني،  مصطفى  محمد  االطالع 
كان يعرفه جيله خصوصا في سوق الحشيش: »كنا نحترق شوقا أن 
نخوض تجربة النيهوم، وكان خليفة أكثرنا.. وعندما سافر لدراسة 
اللغة االنجليزية.. كنا نعلم أنه يريد يخوض تجربة النيهوم، ولكنه 
عاد بالفعل بلغة انجليزية سليمة، ساعدته كثيرا في تطوير أدواته 

الفنية وفي اطالعه على األدب الغربي بلغته .. « .
والفاخري كان مأخوذا بالرسائل التي كان النيهوم يكتبها له .. 
وما سنحت الفرصة له حتى طوع موهبته وإعجابه بتلك الرسائل 
التي لم تنقطع حتى قبيل رحيله بقليل. الفاخري كان يحب كتابة 
ابنه  رفقة  القاهرة،  في  معا  نسكن  كنا  ليلة  ذات  أذكر  الرسائل. 
الذي كان يتعالج من ) التوحد(. ذات ليلة كنا نتسامر رفقة صديقنا 
قد  بنغازي  إلى  عودتي  موعد  وكان  الدرفيلي،  ونيس  المرحوم 

اقترب.
كان خليفة تلك الليلة على غير عادته غائبا عنا.. سارح.. وكنت 
ببالي  يخطر  لم  ولكن  قصة،  أو  مقالة  لمشروع  حالة  أنها  أعرف 
في  رسالة  ويكتب  هناك  وينزوي  منا  سينسحب  وأنه  رسالة  أنها 
ثالث صفحات وسلمها لي وقالي : " اقراءها ثم سلمها لمصطفى، 
صحيفة  في  الهوني  حسن  إلى  مباشرة  وبعثتها  قرأتها  ولكنني 
في  غاية  كانت  فلقد  الحقيقة، 
خلف  مدفون  حزن  عن  البالغة 
 .. ساخر  متفائل  ضاحك  قلب 
وكانت عن الكتابة، " ومغموسة 
في العرق، ومنحوتة في الصخر. 
في  نتناولها  سوف  التي  وهي 

الحلقة الموالية .
أخي مصطفى
يا أروع الرجال

أنا اآلن في )بورنموث( وهي 
بحوالي  لندن  عن  تبعد  مدينة 
األميال  آالف  من  بحزمة  بالدنا  عن  وتبعد  ميال،  وستين  مائة 
المتعبة، ولقد رماني الزمان بمقالعه الهائل إلى أبعد نقطة في 
قفاي  على  يصفعني  كان  فيما  لي  وقال  لي-  يخيل  -كما  العالم 
الفخاخ  آالف  عبر  فرصتك  عن  وابحث  أنفك،  اتجاه  في  اذهب   "  :
يودعني  كان  فيما  لي  وقال   ."  .. الطريق  امتداد  على  المنصوبة 
إلى األبد : " ال تخف ، وال تبك قط، ودع عينيك مفتوحتين دون 

انقطاع.. "!
وقبل أن أقول له أية كلمة، كان قد اختفى مثل أي شبح مقدس 
مغزول من شعاع البرق..! وشعرت بالوحدة .. لقد بدوت مثل ريشة 
الريح من جناح طائر، على حين ظللت أتطلع صوب  سقطت عبر 
كل االتجاهات، باحثا عن طريق عبر غيوم الحزن الجليل، السارحة 
خالل سماء قلبي، وعبر الذكريات، وسوء الطالع، والهزائم العديدة 

.. والغربة!!
لقد خيل لي أن كل الطرق تؤدي إلى الجحيم، وأنني أعدو في 
الفراغ عبر كل الطرق بال جدوى مثل أجنحة مروحة ما.. وأن ليس 
أنني  حد  إلى  الموجعة،  الحقيقية  هذه  تجاه  عمله  يمكن  ما  ثمة 
شعرت براحة خدرة حين اكتشفت ذلك، وبابتهاج غامر حتى أنني 

بدون مثل قط مات وفي فمه فأر !
الموت  أنك تحمل   .. للغاية  أمر غريب  ولكن ما يحدث بعدئذ 
خالل إحدى اللحظات الموغلة في العناد والغضب.. وتنفض عنك 
تحت  محطما  بانفعال  وتنهض   .. مفاجىء  نحو  على  القبر  تراب 
قدميك كل نباتات الصبار ، باحثا عن خيوط الشمس لتنسج منها 
نهارا حقيقيا ممتلئا باإلشراق والنبل والروعة . ذلك ما يحدث تماما 
لم تكن سوى  أنك  تكتشف  أنك  الموت، حتى  لحظات  إحدى  عبر 

ذبابة قد غرقت في إناء من العسل!!
وهأنذا في )بورموث( اآلن .. إنني ابحث بإصرار بالغ عن ثغرة 
مضيئة عبر الجدار الصلد.. وإنني أللوح هنا مثل أي قرصان عجوز 
.. ممتلئا حتى أذنيه بالحكمة والدهاء والعناد .. والذكريات الجيدة 
والرديئة على السواء .. وممتلئا أيضا بكل مشاعر الوحدة والحنين! 

لقد تباعدنا كثيرا .. أليس كذلك؟
وإنني ألشعر بأنني على استعداد ألن أبيع نصف عمري من أجل 
الغابرة،  األيام  في  كنا  مثلما  سويا  نحكى  وأن   .. اآلن  نلتقي  أن 
أصدقائنا،  ذكريات  ونسترجع   .. أمعاؤنا  تتقلص  حتى  ونضحك 

ودعاباتهم المبهجة، وألف شيء لطيف آخر !!
لقد تباعدنا كثيرا .. وأنا أشتاق إليك أكثر.. وأود أن أراك، فدع 
ذلك يتحقق بطريقة ما، سواء في كلمة ودودة تبعثها إلى، أو حتى 
في حلم عابر.. فقط؛ دع ذلك يتحقق بطريقة ما.. وتذكرني كثيرا.

حسنا
أنحاء  جميع  من  جاءوا  طالب،   2500 بها  بمدرسة  أدرس  أنا 
العالم تقريبا.. وأنا أحاول أن أبدو متفوقا بقدر ما لدي من جهد 
في  بما  شؤوني-  كل  تتولي  وحيدة  عجوز  مع  أسكن  حين  على 
ذلك غسل جواربي!! ومحاولة إيقاظي مبكرا- فيما أحاول أن أبدو 
أمامها نظيفا بقدر اإلمكان، حتى أنني أعطيتها منذ يومين جوربا 

جديدا - لم ألبسه قط – لكي تغسله !!!
أخي الحبيب ..

أنا أبحث اآلن عن معنى لوجودي.. وإني ألشعر بأنني قد طفت 
النهر  في  قطرة  مثل  طويال  ضعت  وإنني   .. اهلل  أرض  في  كثيرا 
 ، شيء  كل  من  كفايتي  وشربت  األقبية..  كل  ودخلت  الكبير.. 
ودخنت حتى احترق قلبي ، وبذرت كل نقودي في صحارى الملح.. 
ومارست حرفة صناعة األشرعة عن طريق الكلمات .. دون جدوى !

ثم ماذا ؟ ال شيء على اإلطالق !
مشاعر  بكل  ممتلئا  جديد،  من  وحيدا  الساحة  في  أقف  هانذا 
مرافيء  صوب  أخرى  مرة  اإلبحار  في  والرغبة   ، والعناد  الصراع 
 . الفاخري  خليقة   . والسالم   .. والشعاع  بالخير  مفعمة  جديدة، 

بونموث في 1971/2/3

كان خليفة تلك الليلة على غير 
عادته غائبا عنا.. سارح.. وكنت 
أعرف أنها حالة لمشروع مقالة 

أو قصة

علمية  ندوة  الثقافية  بنغازي  نداء  جمعية  نّظمت 
بعنوان »بنغازي العريقة تصبو إلى متحف مهيب يجسد 
تاريخها« في الجامعة الليبية الدولية، ألقاها كل من فرج 

الراشدي وعبد الحفيظ المسالتي.
أن  القالل،  تميم  الجمعية،  إدارة  مجلس  عضو  وأّكد 
مدينة  تاريخ  »عرض  هو  المحاضرة  تنظيم  من  الهدف 
إلى  2500 عام، باإلضافة  الذي يمتد ألكثر من  بنغازي 
نادرة  بنغازي من قطع  اآلثار  تمتلكه مصلحة  ما  عرض 
لها داللة تسرد جانبًا من هذا التاريخ، وتسليط الضوء 

دور المتاحف«.
األسبوع  أقيمت  التي  الندوة  خالل  القالل،  وأكد 
الماضي، أهمية وجود معلم لمدينة بنغازي، يحافظ على 
المسالتي  وتطرق  المقبلة،  لألجيال  ويعرّض  تاريخها 
وما  المتاحف،  إلنشاء  العالمية  المعايير  عن  كلمته  في 
وتوعية  المتاحف،  في  الخاصة  االحتياجات  ذوو  يحتاجه 

النشء ألهمية زيارة المتاحف والمحافظة على الموروث 
الثقافي.

تم  متحف  أقدم  يعُد  متحف  بنغازي  بمدينة  وكان 
أنشأه أثناء إدارة اإليطالية لآلثار في البالد العام 1912، 
عليها  عثر  التي  القطع  من  مجموعة  بداخله  وعرضت 
في  الصابري  منطقة  من  قبور  وشواهد  منحوتات  منها 
المدينة، إضافة لمنطقة المفلوقة بسيدي حسين، كذلك 
عليها  عثر  ومنحوتات  آثار  مجموعة  الحقا  المتحف  ضم 
بمدينة شحات األثرية قبل إنشاء متحفها الخاص، وكان 
الصغير  المتحف  هذا  اغالق  تم  الخالصة،  ميدان  مقره 
في العام 1928 عندما قامت إدارة اآلثار اإليطالية بنقل 

اآلثار إلى شحات بعد تزايد االهتمام بها.
بمبني  آخر  متحف  إنشاء  تم   1979-1977 عام  في 

الخطوط الليبية بعمر بن العاص،لم يدوم طوياًل.
ويذكر أنه في أكتوبر 2017، أعلن المكتب اإلعالمي 
قصر  مبنى  المصلحة  إستالم  الليبية  األثار  بمصلحة 

المنار تمهيدًا إلقامة متحف أثري لمدينة بنغازي.
مضى  التي  التاريخية  المباني  أحد  المنار  قصر  ويعد 

عهد  في  بناءه  تم  حيث   ، عام  مائة  من  أكثر  عليها 
اإليطاليين،  للوالة  مقرا  ليكون  اإليطالي  االستعمار 
وعرف القصر أنذاك باسم »قصر الحاكم« و كذلك سمي 
إدريس  الملك  إعالن  وشهد  غراتسياني«  »قصر  باسم 

السنوسي استقالل البالد العام 1951.
استنادًا  اآلثار  لمصلحة  تابع  مبني  يعد  المنار  وقصر 
والمتعلق   2017 لعام   )18( رقم  الوزراء  مجلس  لقرار 
الجهاز  تبعية  بإعادة  والقاضي  التاريخية  المدن  بجهاز 

لمصلحة اآلثار.
خالد  بنغازي،  متحف  مدير  كان   ،2017 نوفمبر  وفي 
المدينة  بلدي  إنَّ  سابقة  تصريحات  في  قال  البريكي، 
إقامة أول متحف لها بعد غياب  أمام  يقف »حجر عثرة« 
أكثر من ثمانية وثالثين عامًا، مؤكدًا أنَّ المتحف فوجئ 
أنه  إلى  تشير  المكلف  البلدية  ديوان  وكيل  بمراسلة 
قصر  وتجهيز  لصيانة  اإليطالية  السلطات  مع  تواصل 

ص الستقبال الوفود وكبار الزوار. المنار ليخصَّ
وأكد البريكي في تصريحاته السابقة إلى »الوسط«، 
»إن كل المهتمين بالجانب الثقافي والباحثين األثريين 

يطالبون بإقامة متحف لمدينة بنغازي يتحدث عن كافة 
عرض  سيتم  كما  بها،  مرَّت  التي  التاريخية  الحقب 
في  ودورها  الليبية  العربية  للقوات  العسكري  التاريخ 

مكافحة اإلرهاب«.
إقامة  البلدي  معارضة  »إن  قائاًل:  البريكي  واعتبر 
إقامته  إن  حيث  المدينة،  لتاريخ  طمسًا  تعد  المتحف 
ستساهم في تعريف العالم بالحضارات والتنوع الحضاري 

بها«.
الموقتة،  بالحكومة  الليبية  اآلثار  مصلحة  كانت 
أعلنت مطلع أكتوبر 2017، إقامة متحف لمدينة بنغازي 
أحقيتها  على  بناًء  البالد  وسط  بمنطقة  المنار  بقصر 
اآلثار،  قانون  على  بناًء  لها  يعود  الذي  المنار،  بقصر 
بشأن حماية اآلثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني 
القاضي   ،18 رقم  الوزراء  مجلس  قرار  وعلى  التاريخية، 

بضم المدن التاريخية لها.
وقام  البالد  وسط  منطقة  بنغازي  بلدية  عميد  وزار 
بزيارة قصر المنارة الذي شهد توقيع اتفاقية اإليطالية 

- الليبية العام 2008.

سيرة تمتد ألكثر من 2500 عام..

بنغازي تبحث عن متحف يجسد تاريخها

رحلة في تاريخ أحد المبدعين..

مكتب الثقافة بنغازي يستعرض سيرة ومسيرة محمود الزردومي

ثقافة  بمكتب  واألنشطة  البرامج  قسم  نظم 
محمود  الليبي،  المخرج  مع  لقاًء  بنغازي 
الفنية.  سيرته  عن  شهادة  وقدم  الزردومي، 
والذي  التهامي،  أحمد  الكاتب  اللقاء  واستهل 
الليبي  العربي  للمخرج  الذاتية  السيرة  سرد 

محمود الزردومي بشكل موجز.
»بدأت  قائاًل:  بدايته  عن  الزردومي  وتحدث 
1969 كمصور حتى  موظًفا في اإلذاعة منذ عام 
التشغيل  وحدة  رئاسة  توليت  ثم   1974 عام 

المرئي ثم رئيس قسم التطوير واإلضاءة«.
الفني  مشواره  عن  الحديث  الزردومي  وتابع 
ما  إلى  عرج  ثم  العربية،  الدول  بين  وتنقالته 
منذ  وخاصة  منذ سنوات  الليبي  الفن  في  يحدث 
إعالمي  إنتاج  من  نراه  »ما  فقال:   ،2011 عام 
رديء جدًا بسبب استعجال الشباب وعدم الخبرة 
بالخبرات  االستعانة  لعدم  وكذلك  الدراسة  أو 

السابقة حتى من باب السؤال«.
بالشخصية  الليبي  الفنان  اهتمام  عدم  وعن 
مواقف  عن  الزردومي  تحدث  يجسدها،  التي 
محمود  المعروف  المصري  الفنان  مع  حدثت 
سبقه،  وما  الجيل  هذا  بين  الفرق  وما  المليجي، 
قبل  يأتي  وكان  المليجي  مع  نعمل  »كنا  وقال: 
األرض  على  ويجلس  بساعة  البروفات  موعد 
يتحول  التصوير  وأثناء  األداء  في  دوره  منتظرًا 
إلى  المليجي  محمود  من  كليا  الرجل  هذا 
اآلن  مانراه  عكس  يتقمصها،  التي  الشخصية 
فترة  منذ  مرئي  لعمل  إخراجي  أثناء  حدث  إذ 
قريبة أن الشخصية لرجل راٍع فإذا بالممثل يأتي 

مرتديا بدلة وقال ال أمتلك مالبس راٍع«.
الممثل  يحول  »اآلن  الزردومي  وأضاف 
بإقامة  وطالب  العكس«،  وليس  إليه  الشخصية 
جل  تضم  ندوة  وكذلك  التدريبية  الدورات 
الرموز  باستضافة  وتكون  الليبيين  الفنانين 

الفنية«. العربية 
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بنغازي - مريم العجيلي

 »بشير السعداوي« يحتفي 
بالشاعر محمد املزوغي

 < بشير السعداوي 

المزوغي،  محمد  بالشاعر،  يحتفي  السعداوي  بشير  المناضل  منتدى 
لفوزه في مهرجان المختار اللغماني للشعر العربي بتونس.

أمسية  السبت،  الثقافي،  السعداوي  بشير  المناضل  منتدى  نظم 
لالحتفاء بالشاعر الليبي، محمد المزوغي، تكريمًا له لفوزه بالمركز 

الثالث في مهرجان المختار اللغماني للشعر العربي بتونس.
اللغماني  المختار  لمهرجان  السادسة  الدورة  فعاليات  واختتمت 
ليبيا  من  شعراء  مشاركة  وشهدت  أغسطس،   18 العربي  للشعر 
والسودان  والجزائر  وموريتانيا  والعراق  وسورية  ومصر  وتونس 

وفلسطين واألردن.
لجنة  تسلمت  شعرية  مسابقة  المهرجان  فعاليات  وتضمنت 
قصيدة   25 الفرز  بعد  منها  ُأختير  قصيدة،   100 نحو  تحكيمها 
أمام  يومين  مدى  على  المتسابقة  القصائد  وألقيت  للتسابق. 
وضيوف  العربي  الشعر  محبي  من  جمهور  بحضور  التحكيم،  لجنة 
المتنافسة قبل  الشعرية  اللجنة بالنصوص  المهرجان، حيث أشادت 

إعالن النتيجة.
حل  حيث  المسابقة،  في  شعراء  ثالثة  فوز  التحكيم  لجنة  وأعلنت 
في المركز األول الشاعر السوداني بحر الدين عبداهلل عن قصيدته 
الجزائرية  الشاعرة  الثاني  الترتيب  في  وجاءت  األحالم«،  »صومعة 
الثالث  المركز  ونال  المعنى«  »ِجبِْريلة  فاتحة معمري عن قصيدتها 

الشاعر الليبي محمد المزوغي عن قصيدته »أقوى من الموت«.
وقال المزوغي في كلمة له إثر فوزه بالمركز الثالث: »إن التسابق 
لم يكن هدفي وليس هو ما سعيت إليه، أردت فقط أن تكون ليبيا 
حاضرة في هذا المحفل وأن يرتفع علمها فيه وأن تلتقي باألشقاء، 
فما أجمل أن يلتقي األشقاء! وإني أهدي هذا الفوز إلى وطني الذي 
مكانته  ألخذ  يعود  وأن  الرماد  بين  من  كالعنقاء  ينهض  أن  أتمنى 

الالئقة به في المحافل الثقافية والمهرجانات األدبية«.

سيرة ذاتية
في  ولد  الزردومي،  سالم  محمود  محمود  هو 
مجال  في  عليا  شهاد  على  وحصل   ،1945 العام 
اإلخراج، وعام 1975 عين مخرجًا بقسم اإلخراج 
ثم  بنغازي،  فرع   - وقتها   – الجماهيرية  بإذاعة 
التمثيل  بإدارة  والمنوعات  اإلخراج  قسم  رئيسًا 

والموسيقى.
درامية  سهرة  أخرجها:  التي  األعمال  ومن 
 1977 1976وعام  عام  حليمة«  »عيلة  بعنوان 
العام  وبذات  »الضمير«  بعنوان  سهرة  أخرج 
وتوالت  »الدهيم«،  بعنوان  دراميتان  سهرتان 
العالوي«  أم  »مسلسل  منها  المرئية  األعمال 
منزلية  من  حصة  وثالثون  واثنان  و»مائة 
ومسلسل  المدينة«  في  و»لصوص  التعليم« 
و»دروب  اسالمية«  »شخصيات  بعنوان  تاريخي 

الحياة« و»مستورة وسريب الكورة«.
الدين صالح  المخرج فخر  وفي مصر عمل مع 
 1977 »الحياة«  بعنوان  اجتماعي  مسلسل  في 
الفنانين  من  العديد  العمل  هذا  في  وشارك 

 < الزردومي 

المليجي  محمود  منهم  والمصريين  الليبيين 
ومن  رزق،  وأمينة  قابيل  وصالح  غيث  وعبداهلل 
وعبدالنبي  الخمسي  وإبراهيم  جبر  كريمان  ليبيا 
وفرقة  الغرياني  وفتحي  خليل  وسعاد  المغربي 

بنغازي. الشعبية  الفنون 
وعمل كمخرج

كما أخرج سباعية بعنوان »وفاء« تأليف محمد 
تصويرها  تم  المين  محمد  إنتاج  من  السوكني 
من  كل  فيها  شارك  باليونان   ATA باستديو 
وعبدالنبي  العريبي  وفاطمة  الوسيع  عبدالفتاح 
 ،1977 عام  نجم  ورافع  خليل  وسعاد  المغربي 
تأليف  من  »األرض«  بعنوان  مسلسل  وأخرج 
استديوهات  في  تصويره  تم  العمامي  سالم 
أخرج  كما   ،1979 عام  باليونان  فيلم  فينوس 
في  أيضًا  وصور  »الندم«  بعنوان  مسلسل 
اليونان عام 1979 وفي العام نفسه أخرج سهرة 

اليونان. اجتماعية في 
مسلسل  وتنفيذ  إخراج  في  الزردومي  وشارك 
ممتاز  جلبهار  اللبنانية  الكاتبة  تأليف  »اإلرادة« 
عام 1981 وبمشاركة العديد من فنانين العالم 
العربي، منهم ليلى طاهر ووجدي العربي وهناء 

الجازوي. ونبيلة كرم وسعد  ثروت 
الكاتب  تأليف  األمثال«  »بائع  أخرج  وكذلك 
في  تصويره  وتم  العبد  مروان  اللبناني 
عام  العربية  باإلمارات  عجمان  استوديوهات 
مجال  في  التجارب  من  العديد  وله   ،1992
دراميتين  سهرتين  بإعداد  قام  فقد  اإلعداد 
عام  حب«  »أغنية  بعنوان  العالمي  األدب  من 
المقاومة  شعر  من  درامية  سهرة  و   1978
عام  بيسان«  إلى  »العودة  بعنوان  الفلسطينية 
التجارب في مجال  له بعض من  1970، وكذلك 
مسرحيتي  في  بالتمثيل  شارك  حيث  المسرح 
ومسرحية  بحيري  علي  تأليف  الثالثة«  »الخطاب 
ادريس،  محمد  تأليف  من  هلها«  جوها  »الشقة 
وقام بإخراج مسرحية واحدة وهي »سعيد الفن« 
عام  العريبي  علي  تأليف  الجماهيري  للمسرح 

.1979

املشاهير بعيون أبنائهم في كتاب مصري جديد
خيري  الصحفي،  للكاتب  القاهرة  في  صدر 
حسن، كتاب »أبي كما لم يعرفه أحد«، عن 

مؤسسة »دار الهالل«.
أجراها  حوارات  سلسلة  الكتاب  وضم 
الفن  مشاهير  أبناء  من   40 مع  الكاتب 
الجانب  عن  للتحدث  والثقافة  والسياسة 
المهنية  الجوانب  عن  بعيدًا  اإلنساني، 
عبد  مثل  المشاهير  لهؤالء  واإلبداعية، 
وخيري  عابدين  وحسن  مدبولي  المنعم 
الدقن وشكوكو وأحمد فؤاد  شلبي وتوفيق 
الحكيم  وعبد  األبنودي  الرحمن  وعبد  نجم 

وغيرهم. عبدالصمد  الباسط  وعبد  عامر 
جريدة  تحرير  مدير  حسن  وخيري 
»الوفد«، وحصل على جائزة مصطفى وعلي 

.2016 أمين في الصحافة عام 
وفي مقدمة كتابه يقول حسن: »شغلتني 
كتابتها  حاولت  حيث  كثيرَا،  المقدمة  هذه 
الشخصيات  عن  أكتبها  مرة  مرات..  عدة 
حياتهم  وراء  وما  الكتاب  هذا  يضمها  التي 
عن  أكتبها  ومرة  واإلبداعية،  اإلنسانية 
في  العباقرة  هؤالء  أنجبت  التي  مصر 
عن  أكتبها  أخرى  ومرة  المجاالت،  شتى 
عرفناهم  خاللها  من  التي  اإلبداع  حالة 
إبداعاتهم  تفاصيل  في  وعشنا  وعشقناهم، 
في  والبحر  عذوبته  في  النهر  تشبه  التي 

قوته«.

الطاهر  يحيى  ـ  البعض  عليه  يطلق  كما  ـ 
عبد اهلل ـ مثاًل ـ وبين بساطة الفنان رياض 
عطيةـ  بالشاويش  الشهير  ـ  القصبجي 
وكذلك ما بين حالة اإلبداع في صوت الشيخ 
الشيخ  صوت  وخشوع  النقشبندي  سيد 
شخصية  وقوة  الصمد.  عبد  الباسط  عبد 
المحجوب  رفعت  الدكتور  البارز  السياسي 
وعذوبة  إسماعيل.  الموسيقارعلي  وعبقرية 
الفنان  وتميز  رشدي  محمد  المطرب  صوت 
محمد  المطرب  أداء  وقوة  الدقن.  توفيق 
البارودي.  حسن  الفنان  وعبقرية  نوح، 
الكاتب  وإبداع  علي سالم،  الكاتب  وسخرية 
يحيى حقي. ومن ثورية أحمد فؤاد نجم إلى 

األبنودي«. الرحمن  عبد  عبقرية 
»توقفت  بالقول:  كتابه  مقدمة  ويختتم 
الكبار  هؤالء  أمام  قليلة  ليست  لفترات 
ـ  الكتاب  هذا  يضمهم  لم  ممن  وغيرهم، 
سيكونون في الجزء الثاني منه ـ حتى أعرف 
هؤالء  بين  يربط  الذي  الرفيع  الخيط  ما 
وتوجهاتهم  أفكارهم،  اختالف  رغم  وهؤالء، 
بسهولة  اكتشفت  النهاية  في  وأعمالهم. 
أن  دون  ـ  جميعًا  بينهم  يربط  الذي  أن 
في  والساكن  الراسخ  الوطن  هذا  ـ  يشعروا 
عليه  وما  له،  وما  فيه،  ما  بكل  وجدانهم، 
نحن  نقول  وإبداعهم  هؤالء  بسبب  فهل   .

عن مصر إنها )فيها حاجه حلوة( ربما!«.

 األوجلي: واجهنا صعوبات من أجل 
املشاركة بمهرجان البحر املتوسط

األولى لمهرجان  بالدورة  األوجلي  الفنان عالء  بإدارة  بنغازي  الوطني  المسرح  شارك 
البحر األبيض المتوسط للمسرح بمدينة المهدية في تونس بمشاركة دول حوض 

المتوسط. البحر 
السعيد،  منعم  العراقي  الكاتب  تأليف  من  الذاكرة«  في  »صور  مسرحية  وعرضت 
الفيتوري،  عوض  وسينوغرافيا  وإخراج 
العرفي،  ومراد  العبيدي،  حسن  وتمثيل 
وقدمت  سعد،  ومهدي  قرقوم،  وحاتم 
الثقافي  المركز  في  األول  عرضها  الفرقة 
وفًقا  أغسطس،   27 االثنين  المنستير 

لوكالة األنباء الليبية »وال«.
عالء  الوطني  المسرح  مدير  وقال 
بالمهرجان  المشاركة  عن  األوجلي 
»وجهت دولة تونس دعوة رسمية لفرقة 
للمشاركة،  بنغازي  الوطني  المسرح 
تذاكر  توفير  في  الفرقة صعوبة  وواجهت 
نفتهم  على  للسفر  اضطرهم  مما  السفر، 
األولى  الدورة  في  للمشاركة  الشخصية 

بالمهرجان«.
سبق  التي  الذاكرة  صور  بمسرحية  الفرقة  »شاركت  العرض  عن  األوجلي  وأضاف 

وأن شاركت أيضًا خالل فعاليات مهرجان أسبوع اإلبداع العربي بتونس«.
الجاري  أغسطس   13 في  فعالياته  تختتم  الذي  بالمهرجان  المشاركة  الدول  ومن 
لبنان وفلسطين ومصر والجزائر والمغرب وليبيا وصربيا وإيطاليا، وتأسس المهرجان 

بالتعاون بين مركزي الفنون الدرامية والركحية بالقيروان والمهدية.

 دورة جديدة ملعرض 
الجزائر مع ذكريات كتب 

»القذافي« املمنوعة
كشف وزير الثقافة الجزائري، عز الدين ميهوبي، 
شرف  ضيف  الشعبية  الصين  جمهورية  اختيار 
للكتاب  الدولي  المعرض  من  الجديدة  الدورة 

بالجزائر والتي تنطلق نهاية أكتوبر.
في  للمشاركة  خاصة  ليبية  نشر  دور  وتستعد 
في  شهد  والذي  الثقافي،  الحدث  هذا  فعاليات 
بينها  100 كتاب من  الماضية حجب نحو  دورته 
الراحل معمر  ثمانية كتب تتمحور حول شخصية 

القذافي.
بموقع  الرسمي  حسابه  على  ميهوبي  وكتب 
للمعرض   23 الطبعة  تفتتح  أن  »تقرر  »تويتر«: 
الدولي للكتاب بالجزائر في 29 أكتوبر القادم إلى 

غاية 10 نوفمبر«.
الشعبية  الصين  جمهورية  »ستكون  وأضاف 
ضيف الشرف لهذا العام، تزامنا مع إحياء الذكرى 

60 للعالقات التاريخية بين الصين والجزائر«.
في  المعرض  من  السابقة  الدورة  وأقيمت 
نوفمبر،  الخامس من  إلى  أكتوبر   26 الفترة من 

واستقبلت أكثر من 1.7 مليون زائر.
وكانت لجنة المعارض الجزائرية منعت ثمانية 
مراقبة  لجنة  وبررت  القذافي،  تخص  مؤلفات 
الكتب  تلك  احترام  لعدم  جاء  بأنه  قرارها  الكتب 
للقانون الجزائري الصادر عام 2003 والمعدل في 
عام 2015، ودعوتها للتطرف والعنصرية وخدش 

الحياء.

 < عالء األوجلي 

كتبته  ما  أشطب  مرة  كل  »في  وتابع: 
وأعيد كتابته من جديد.. نعم احترت وزادت 
الذي  الخيط  عن  أبحث  وأنا  أكثر  حيرتي 
القصيرة  شاعرالقصة  إبداع  بين  ما  يربط 
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القاهرة : محمد علوش

بسبب فضائحه الجنسية

انتقادات لتجسيد جيرار دوبارديو شخصية تاريخية جزائرية

إلى  دوبارديو  جيرار  الفرنسية  السينما  نجم  زيــارة  أثــارت 
عبر  انتقادات  تاريخي،  فيلم  من  مشاهد  لتصوير  الجزائر 
في  باالغتصاب  اتهامه  بعيد  االجتماعي  التواصل  وسائل 

فرنسا.
وتزامن وصول الممثل الجمعة إلى الجزائر مع فتح النيابة 
العامة في باريس تحقيقًا في شكوى تقدمت بها ممثلة تتهم 
فيها دوبارديو باغتصابها، وهو ما نفاه محامي الممثل، وفق 
انتهت  التي  زيارته  »فرانس برس«. وصوّر دوبارديو خالل 
الذي يؤدي  باي«  فيلم »أحمد  األولى من  المشاهد  الثالثاء 
دايات  آخر  هو  حسين  والداي  باشا.  حسين  الداي  دور  فيه 
أكثر من ثالثة  الذي دام  العثمانية  الدولة  الجزائر في عهد 

في  للجزائر  فرنسا  احتالل  حتى   1818 من  وحكمها  قرون، 
1830. أما أحمد باي بن محمد الشريف فكان آخر حاكم في 
العهد العثماني لقسنطينة في شرق الجزائر وعُرف بمقاومة 

االستعمار الفرنسي حتى سقوط المدينة في 1837.
تمثيل  االجتماعي  التواصل  لمواقع  مستخدمون  وانتقد 
الفرنسي دوبارديو لدور الداي حسين الذي اشتهر بـ»حادثة 
 1827 في  الفرنسي  القنصل  الداي  ضرب  عندما  المروحة« 

والتي اعتبرها المؤرخون السبب غير المباشر لغزو الجزائر.
وكتب أحد المستخدمين عبر »تويتر«، »أوقفوا المهزلة: 
المسؤولون عن الثقافة في الجزائر لم يجدوا حرجًا في منح 
تمثيل دور الداي حسين للممثل الفرنسي الشهير بفضائحه 
الجنسية«. وتساءل آخر عبر »فيسبوك«، »هل من المناسب 

ومن الالئق أن يسند« لدوبارديو دور الداي حسين؟
وردت منتجة فيلم »أحمد باي« سميرة حاج جيالني على 

هذه التهم، مؤكدة أن حضور دوبارديو يعطي قيمة مضافة 
للعمل و»دوره أساسي في الفيلم«.

»أنا  ــرس«:  ب »فرانس  لوكالة  تصريحات  في  وقالت 
أتحمل مسؤولية هذا االختيار وكل االنتقادات ال تستند إلى 
هجمات  هي  بل  السينما  عن  البعد  كل  وبعيدة  أساس  أي 
في  المشاركة  يتمنون  كانوا  أشخاص  وراءها  يقف  شخصية 
الفيلم،  ميزانية  عن  الكشف  جيالني  حاج  ورفضت  الفيلم«. 
الثقافة،  وزارة  من   %  50 بنسبة  ممول  إنه  بالقول  مكتفية 
ويشرف على إخراجه اإليراني جمال شورجه، في إطار اتفاق 

جزائري إيراني في المجال الثقافي.
كذلك دافع وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في تصريحات 
دوبارديو،  اختيار  عن  الجزائرية  »الوطن«  صحيفة  أوردتها 
أن  إلى  ومشيرًا  للفيلم«،  دوليا  طابعًا  »سيعطي  أنه  معتبرًا 

الممثل »صديق وله مواقف هامة تساند الجزائر«.

تنطلق فعالياته مساء الخميس

 تكريم الفنان الراحل ياسر املصري
 في مهرجان »األردن الدولي لألفالم«

ثراء جبيل:

لست أنانية مثل »كارما«.. وأتمنى تقديم دور مذيعة »درجة تالتة«

أنها  جبيل  ثراء  المصرية  الفنانة  كشفت 
إياها  واصفة  مختلفة،  شر  أدوار  تقديم  تتمنى 
لتقديم  تسعى  إنها  حيث  الهادئ«،  بـ»الشر 

شخصيات بعيدة عن ما قدمته من قبل.
خاصة  تصريحات  فــي  ــراء  ث كشفت  كما 
مذيعة  دور  تقديم  تتمنى  أنها  لـ»الوسط« 
شكل  في  ولكن  تالتة(  ــة  )درج شــو«  »تــوك 
ومختلف  »الكاراكتر« جديد  هذا  كوميدي، ألن 
ثقة  من  المذيعات  هؤالء  مثل  به  تتسم  لما 
جاهالت  أنهن  حين  في  الكاميرا  أمام  عالية 

تمامًا.
مواعيد  تحديد  تنتظر  أنها  إلى  ــارت  وأش
تصويرها  من  انتهت  التي  أفالمها  آخر  عرض 
خالله  من  تجسد  الذي  بحرين«،  »بين  مثل 
الوحدة  طبيبة  ــل«،  »أم الدكتورة  شخصية 
النيل،  وسط  تقع  التي  الجزيرة  في  الصحية 
عمليات  أي  إجــراء  وترفض  بااللتزام  وتتسم 
هو  الرئيسي  محوره  الفيلم  أن  مؤكدة  ختان، 
المرأة وتعليمها ومحو األمية، فالفيلم الغرض 

األساسي منه توعوي.
»حمام  فيلمها  عــرض  تنتظر  أنها  كما 

سخن« بأحد المهرجانات خالل الفترة المقبلة، 
الماضي،  يناير  في  تصويره  من  انتهت  حيث 
وتجسد فيه شخصية بنت »كومبارس« تذهب 
للتصوير  االستعداد  أجل  من  بلدي  حمام  إلى 
في اليوم التالي، ولكن يصادف أن يكون هذا 

اليوم هو 28 يناير »جمعة الغضب«.
وتابعت قائلة: »نكتشف خالل األحداث أنها 
من  به  عملت  إنها  حيث  المكان،  لهذا  تنتمي 
مختلفة  شخصيات  مع  تسجن  ولكنها  قبل، 
مصيريًا  كان  الذي  اليوم  طوال  الحمام  داخل 

في تاريخ مصر«.
تفضل  أنها  إلى  المصرية  الفنانة  وألمحت 
المستقلة،  األفالم  نوعية  في  االشتراك  دومًا 
التجارية،  األفالم  في  العمل  تمانع  ال  أنها  إال 
غير  عليها  يعرض  ما  أن  على  شددت  ولكنها 

مناسب، وبعيد كل البعد عن ما تطمح إليه.
ومن ناحية أخرى، أعربت ثراء عن سعادتها 
»كارما«  دور  عن  وصلتها  التي  األفعال  بردود 
في مسلسل »الرحلة«، الذي عرض في رمضان 
ُأتيحت  الماضي، مشيرة إلى أن المساحة التي 
لها في العمل تعد األكبر في الدراما التلفزيونية، 
شخصية  تقديم  خاللها  مــن  واستطاعت 

الكثير  تحمل  عنها  من مختلفة 
األبعاد والتطور.

للمرة  خياط  باسل  الفنان  مع  العمل  وعن 
ألنها  بالممتع،  األمــر  هــذا  وصفت  الثانية، 
بطولتها  يتصدر  أعمال  في  االشتراك  تفضل 
تعتبر  حيث  سابقة،  أعمااًل  شاركتهم  فنانون 
نفس  يجسد  أن  وهــو  لعبة،  وكأنها  ــر  األم
من  عدد  في  مختلفة  أدوارًا  معًا  األشخاص 

األعمال.
بعيدة  »كارما«  شخصية  أن  ثــراء  وأكــدت 
هواية  سوى  بها  يجمعها  وال  عنها  البعد  كل 

أنانية  ألنها  الفوتوغرافي،  التصوير 
وتلعب بمن حولها، ودائمًا ما تضع بعض 
بحياتها  الرمادية  المنطقة  في  األشخاص 

حيث  منهم،  تستفيد  كي 
ــا واضــحــة جــدًا  ــه إن

وال  تعامالتها  في 
لنفسها  تسمح 

بأي  تلعب  بأن 
شخص.

لألفالم«  الدولي  »األردن  لمهرجان  السادسة  الدورة  تنطلق 
الخميس، في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة عمان، بمشاركة 

20 دولة عربية وأجنبية.
في  للعرض  فيلمًا   24 للمهرجان  الفنية  اللجنة  واختارت 
المسابقة  ضمن  تتنافس  فقط  أفالم  ثمانية  منها  المهرجان 
التمثيل  في  المختلفة  بفروعها  »البتراء«  جائزة  على  الرسمية 
واإلخراج والسيناريو والتصوير واإلضاءة والموسيقى التصويرية.

الواليات  نو وان سيسز« من  المتنافسة هي »وات  واألفالم 
البرازيل  مــن  و»دلــيــفــري«  الهند  مــن  و»أون«  المتحدة 
و»سوماك« من تركيا و»ذا أوت كاست« من أوكرانيا و»قضية 
سوداء«  و»مامبا  من مصر  زواج«  و»عيد  السعودية  من  هند« 

من تونس.
وتعرض باقي األفالم خارج المسابقة ومن بينها أربعة أفالم 
وإخراج  تأليف  األردنية هي »عادي« من  الثقافة  وزارة  إنتاج  من 
طارق التميمي، و»والء وسط البالد« من تأليف روال حجة وإخراج 
عليم  أبو  المعتصم  وإخراج  تأليف  من  و»ظمأ«  المجالي،  محمد 

و»الباب« من تأليف وفاء بكر وإخراج عدنان الزعبي.
ومن بين الدول األخرى المشاركة في المهرجان لبنان والعراق 
وتركيا  وإيران  وبريطانيا  وروسيا  واإلمارات  والبحرين  والكويت 

وتشيلي.

وتقام عروض األفالم داخل عمان في المركز الثقافي الملكي 
حتى 12 سبتمبر، فيما تنتقل أنشطة المهرجان إلى باقي أنحاء 
األردن في الكرك والزرقاء ومعان وأربد والبلقاء والمفرق وعجلون 
وحتى  15 سبتمبر  من  اعتبارًا  والطفيلة وجرش  والعقبة  ومأدبا 

منتصف ديسمبر الجاري.
وقال أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري، إن المهرجان تحول 
اللجان  من  اختيارهم  تم  الذين  للمخرجين  تدريبية  ورشة  إلى 
الفنية في محاولة من إدارة المهرجان لالقتراب من السينما أكثر 
المهرجان  التلفزيوني، مضيفًا أن  الفيلم  كصناعة واالبتعاد عن 
قدمت  فنية  كقامة  ادعيبس  أحمد  بالمخرج  العام  هذا  يحتفي 
أعماال ناجحة، والفنان الراحل ياسر المصري في لفتة وفاء لقصة 

نجاح من خالل فيلم قصير أنتجته الوزارة.
من جانبه، قال مدير المهرجان المخرج عبد الكريم الجراح إن 
عدد األفالم التي تقدمت للمشاركة في المهرجان تجاوزت ثالثة 
والمشاهدة  الفرز  لجان  وأن  العالم،  أنحاء  كافة  من  فيلم  آالف 
شاهدت هذه األفالم على مدى شهرين بشكل متواصل الختيار 
األفالم المشاركة داخل وخارج المسابقة، كما أن العروض ستمتد 

بعد العاصمة عمان إلى كافة المحافظات األردنية.
األردني  المخرج  برئاسة  المهرجان  تحكيم  لجنة  وتتشكل 
محيي الدين قندور وعضوية الممثل المصري سيد رجب والمخرج 

الجزائري كريم طرايدية والمنتجة آيت اليجو من استونيا.
ويشمل برنامج المهرجان إقامة ورشة لكتابة الفيلم الروائي 

القصير يقدمها المخرج العراقي محمد دراجي.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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حوار: عبدالرحمن سالمة

 أتمنى تقديم عمل يجمع فناني الشرق والغرب
إسماعيل العجيلي في حواره لـ»الوسط«:

الفنان إسماعيل العجيلي، فنان دخل قلوب 
المشاهدين بخفة ظله وأدائه الرائع، عرفته 

خشبة المسرح محبًا وعاشقًا ومتيمًا، قدم العديد 
من األعمال الفنية على مدار 40 عامًا من العطاء 

بداية من تخرجه بمعهد التمثيل سنة 1974 
في الدفعة الثالثة، ولعل أشهرها »سمعة« 

و»البحبوح« و»الخال«، نلتقيه في »الوسط« 
ونفسح له الفرصة ليبث األمل ويدعو للتسامح 

ولم الشمل من أجل بناء الوطن.

في  دراستك  فترة  دفعتك  زمالء  تذكر  هل   ●
معهد التمثيل والموسيقى بطرابلس؟

العام  تخرجت  التي  الثالثة  الدفعة  ضمن  كنت 
والفنان  الــقــمــودي  محمد  المخرج  مــع   ،1974
الكامل،  محمد  الراحل  والمخرج  المغربي  عبدالرزاق 
الدين  »جمال  إلى  اسمه  تغيير  تم  المعهد  وهذا 
ليبيا  الميالدي« وهو واحد من أعالم الموسيقى في 

في العهد العثماني وبداية القرن العشرين.
بجوار  أجدته  الذي  المونولوج  فن  عن  حدثنا   ●

التمثيل؟
العربي  الوطن  في  رواده  له  فن  المونولوج 
ياسين  وإسماعيل  شكوكو  محمود  الفنانين  مثل 
في  رواد  لدينا  ليبيا  في  أيضا  ونحن  وغيرهما، 
المونولوج أمثال الفنانين رجب البكوش وعبدالرزاق 
ومحمد  األمير  ومصطفى  الكور  ومحمد  نعسان  بن 
الفزاني ومحمود الرملي ويوسف الغرياني ومصطفى 
األغنية  يمثل  كان  المونولوج  فن  ألن  الغرياني، 

االجتماعية الناقدة بشكل فكاهي.
● كيف حال الفنانين في طرابلس؟

نملك  ما  أعــز  نقدم  أن  الفنانين  نحن  هدفنا 
حر  وطني  ليبي  أي  على  المزايدة  أحب  وال  للوطن، 
مخلص وعنده ليبيا فوق كل اعتبار، وبالنسبة للزمالء 
الفنانين في كل المدن الليبية متواصلين مع بعض 
وطن  المنغصات،  من  خال  بوطن  جميعا  ونحلم 
واحد متطور وقادر على مواجهة كل الصعاب، نحلم 
والوفاء،  والحب  المودة  ليبيا  مستقرة،  بليبيا  جميعا 
ألن هذا من أصلنا، واالختالف ال يفسد للود قضية، 
والفنانين  آخــر،  شيء  أي  من  أسمى  عندنا  وليبيا 

بخير  هلل  الحمد  طرابلس  في 
بيننا  دائم  تواصل  على  ونحن 
واأليــام  بعضنا،  على  ونسأل 
الفنانة  تكريم  تم  الماضية 
حميدة  والــقــديــرة  الكبيرة 
زيارة  تمت  وكذلك  الخوجة، 
لطفي  والقدير  الكبير  للفنان 
له  نتمنى  ــذي  ال موسى  بن 
القدير  الفنان  وأيضا  الشفاء، 
المصراتي  مصطفى  والكبير 

وندعو اهلل أن يشفيه حيث يمر بوعكة صحية، أيضًا 
مصراتة  إلى  ذهبوا  الفنانين  من  مجموعة  هناك 
عبداهلل  القدير  الفنان  في  العزاء  واجــب  لتقديم 
بالفنان  باالتصال  قمنا  كما  عليه،  اهلل  رحمة  الدناع 
بعد  صحته  على  لالطمئنان  األبيض  صالح  المميز 
جمال  الفنان  ونشكر  بمصر،  عالج  رحلة  من  عودته 
النويصري على التنسيق لهذه االتصاالت والحمد هلل 
التواصل  ليبيا كلنا حريصون على  الفنانين في  نحن 
الدور  لنا  وسيكون  السياسة  تفرقنا  ولم  بعضنا  مع 

الكبير في لم شملنا.
هل  الفرقة..  ونبذ  الشمل  لم  عن  تتحدث   ●

سنرى عمال فنيا تتجسد فيه هذه الدعوة؟
وقبل  اإلمكانيات  توفرت  ما  مدى  جاهزين  نحن 

اإلمكانيات النص الجيد الذي يجمع كل هذه المعاني 
أنحاء  كافة  من  أبطاله  يكون  عمل  في  السامية 
الوطن، وأنا على استعداد للعمل والمساهمة في لم 
الوطن  بناء  في  واإلسراع  للتسامح  والدعوة  الشمل 
من  وأتمنى  المسرح،  خالل  ومن  الدراما  خالل  من 
الفنية  كتابنا األفاضل أن يشرعوا في كتابة األعمال 
الجيدة والتي تحقق هذا الهدف وهذه دعوة للكتاب 
وســراج  عبداهلل  أحمد  وعبداهلل  بوشناف  منصور 
عويتلي، وأتمنى تقديم عمل وطني يجمع فنانين من 
والجنوب،  والغرب  الشرق 
تعبر  الــتــي  ــال  ــم األع ألن 
نحتاجها  نحن  الوطن  عن 
وخصوصا هذه األيام، فمن 
يتذكر  وال  يستمع  ال  منا 
نغم«  »رحلة  الرائع  العمل 
الراحل  الفنان  كتبه  الــذي 
فضل المبروك ولحنه وغناه 
محمد  الراحل  الموسيقار 

حسن.
فضائية  قناة  إلى  يحتاج  الليبي  الفنان  هل   ●

خاصة بالدراما؟
ماسة  بحاجة  واإلعالميين  الفنانين  فنحن  نعم، 
لقناة فضائية متخصصة لكي نقدم فيها كل أعمالنا 
الفنان  أن  والعربي  الليبي  المشاهد  يعرف  ولكي 
محن  من  الوطن  به  يمر  ما  برغم  موجود  الليبي 
األبرز  الدور  له  سيكون  الليبي  الفنان  وأن  وصعاب، 
في إنهاء األزمة الليبية والتئام الجرح الليبي، كما أن 
هذه القناة لو ظهرت وانطلقت ستسهم بشكل كبير 
في زيادة وعي المواطن وتثقيفه، فنحن مهما عملنا 
ومشاريع  إعمار  أعمال  أو  فنية  أعمال  من  وقدمنا 
من  شيئًا  نملك  لم  إذا  للوطن  شيئا  منها  نحقق  لن 
وطنيًا  مشروعًا  تكون  أن  يجب  فالثقافة  الثقافة، 

بامتياز، والثقافة والفن والرياضة والمسرح والسينما 
تحرك  الساعة  تــروس  مثل  التلفزيونية  والــدرامــا 
وللنهوض  للتوعية  أدوات  كلها  البعض،  بعضها 

والتقدم.
● ما هي نقطة ضعفك؟

نقطة ضعفي هي أنني عاطفي جدًا وأيضًا مجامل 
جدا، وهذا الوقت يجب تحكيم العقل ولكنني تربيت 
في  تربيت  بعض..  على  وقلوبنا  عاطفي  مجتمع  في 

مجتمع معنوي والعواطف فيه جياشة.
● ماذا تعني لك المدينة القديمة في طرابلس؟

العاصمة  مواليد  من  فأنا  الكثير،  لي  تعني 
البحر  باب  وتحديدا  القديمة  المدينة  في  طرابلس 
القديمة،  النابض تاريخيا للمدينة  القلب  والذي يعد 
قطعة  وهي  ككل  ليبيا  من  يتجزأ  ال  جزء  وطرابلس 
من ليبيا وجمالها، وأقول للجميع ال تعبثوا بالعاصمة 
أي  على  يجب  فال  الوطن،  أركــان  من  ركن  أي  وال 
أكاكوس  بجبال  الموجودة  باآلثار  يعبث  أن  شخص 
أو آثار جرمة أو لبدة أو شحات أو بأي موروث ثقافي، 

ليبيا وطننا جميعا فرفقا بالوطن.
●  ما هي الصعوبات التي تواجه الفنان الليبي؟

كل  في  مهمش  الليبي  الفنان  الشديد  لألسف 
أو  االجتماعية  الحاضنة  يجد  ولم  السابقة،  المراحل 
الرعاية الحقيقية من الدولة في أي وقت من األوقات 
والسينمات،  المسارح  وجود  عدم  هذا  على  والدليل 
تسأل عن السينما في كل أنحاء العالم موجودة إال في 
المهرجانات،  استمرارية  أيضًا من عدم  نعاني  ليبيا، 
الثقافة  بقصور  تعنى  مستقلة  هيئة  لدينا  يوجد  فال 
أن  أيضًا  والدليل  واإلبداع،  بالفنون  خاصة  هيئة  أو 
اسم  تحت  يختبئ  كان  الفترات  من  فترة  في  الفنان 
عندما  وحتى  عليه  المجتمع  غضبة  من  خوفا  وهمي 
بدأ فيه وعي من المجتمع تجاه الفنان الحظنا قصورا 

من الدولة.

أقول لمن يعبث بأي موروث 
ثقافي.. رفقا بالوطن

●  جيرار دوبارديو

القاهرة ـ الوسط

القاهرة ـ الوسط



العريقة  الجزائرية  التدريبية  المدرسة  سجلت 
حضورها المبكر والالفت في مالعب كرة القدم 
الليبية، فهي أول مدرسة تدريبية عربية تتواجد 
المحلية،  الكرة  بخبراتها  وتستعين  البالد  في 
حيث بدأت عالقة المدرب الجزائري بكرة القدم 
الليبية منذ مطلع الستينات عبر مدربيها وروادها 
أحمد  المدرب  رأسهم  وعلى  األول  الرعيل  من 
بلفول الذي تولى تدريب فريق األهلي طرابلس 
ومواطنه مصطفى زيتوني أحد أبرز نجوم فريق 
بناديي  احترف  الذي  الجزائري،  التحرير«  »جبهة 
كان وموناكو ولعب لمنتخب فرنسا والذي تولى 
خالل  واالتحاد  طرابلس  األهلي  فريقي  قيادة 

مواسم الستينات.
كان للزيارات والجوالت والمباريات االستعراضية 
الجزائرية  الكرة  عمالقة  بها  قام  التي  والخيرية 
الثورة  سفير  التحرير،  جبهة  فريق  خالل  من 
الجزائرية وقتها، الذي كانت ليبيا محطة مهمة 
عبر  الجزائرية  بالقضية  للتعريف  محطاته  من 
من  العديد  خوضه  خالل  من  الرياضة  نافذة 
تأسيس  في  كبير  دور  القدم  كــرة  مباريات 
المبكرة واستمرارها  الكروية  العالقة  وبناء هذه 
النجوم  أبرز  يضم  كان  أنه  خاصة  وتواصلها، 
المحترفين في أبرز وأشهر فرق األندية الفرنسية 
والذين عرض على عدد منهم المغريات لتمثيل 
منتخب فرنسا والدفاع عن ألوانها في مونديال 
الوطن  ناداهم  حين  ولكن   1958 العالم  كأس 
تركوا الشهرة والمال وهبوا لدعم قضية وطنهم 
وممارسة دورهم الوطني ليضربوا مثال رائعا في 
التضحية والعطاء مما كان له أثره وصداه، وحاز 
إعجاب واحترام كل الجماهير الرياضية في ليبيا 

آنذاك.
وساهمت  واالهتمام،  األنظار  محط  كانوا 
في  النجوم  من  الكوكبة  لتلك  الــزيــارة  تلك 
الوطيدة  العالقة  تواصل  وبناء  تأسيس  بداية 
ومدربيها  بالجزائرية  الليبية  الكرة  جمعت  التي 
ونجومها األفذاذ وقتها، حيث زار الفريق بكامل 
نجومه ليبيا أواخر الخمسينات وتباروا مع الفرق 
المدن  المختلفة وديا في عدد من  والمنتخبات 
اإلعجاب  بكل  حظيت  كما  الليبية،  والمالعب 
واالهتمام المنقطع النظير، مما أدى إلى استعانة 
المحلية بخبراتهم وقدراتهم  الفرق  العديد من 
تدريب  تولي  في  تجاربهم  من  لالستفادة 

وقيادة العديد من الفرق والمنتخبات 
حتى إن سبعة من أبرز وأشهر 

نـــجـــوم فـــريـــق »جــبــهــة 
التحرير« عملوا كمدربين 

بالمالعب  بعد  فيــما 
فتـــرات  عبر  الليبية 
مختـلفة  ومــــراحل 
مصــطفى  وهــــم 
زيتــــوني ومخـــتار 
عـــريـــبـــي وعـــمـــار 
الـــرويـــعـــي وعــبــد 
الــحــمــيــد كــرمــالــي 

ــي  ــ ــم ــ ــي ــ ــراه ــ واإلب
والشــيخ  السعيدي 

وعبد  عمــارة  سعــيد 
لهم  ــان  وك زوبــا،  الحميد 

كبيرة  ــضــال  وأف دور  جميعا 
تلك  ليبيا في  نجوم  الكثير من  على 

المرحلة، حيث فتحوا األبواب أمام باقي مشاهير 
للعمل  الالحقة  األجيال  من  بالجزائر  التدريب 
خبراتهم  من  واالستفادة  الليبية  بالمالعب 

أجمل  وتركوا  هذا  يومنا  حتى 
وكان  الذكريات  وأروع  االنطباعات 
النجوم واألسماء  الفضل في تقديم عديد  لهم 

الكروية الليبية الالمعة وإثراء المشهد الكروي.
عربي  مدرب  أول  عريبي  مختار  المدرب  كان 

الليبي  المنتخب  حظوظ  على  يشرف  وجزائري 
تصفيات  ضمن   1967 العام  قاده  حين  األول 
المدرب  مواطنه  كان  فيما  أفريقيا،  أمم  بطولة 
فريق  نجوم  أحد  السعيدي  اإلبراهيمي  الجزائري 
بنادي  احترف  الــذي  الجزائرية،  التحرير  جبهة 

أمضى  جــزائــري  مــدرب  أكثر  الفرنسي  تولوز 
وقضى فترة طويلة بمالعب ليبيا وسجل نجاحات 
المروج  ثم  ودارنــس  الهالل  فريقي  مع  كبيرة 
منذ أواخر الستينات وحتى أواخر السبعينات، كما 
تولى تدريب منتخب بنغازي وترك بصمة رائعة 
دارنس  فريق  وقتها  به  تميز  جذابا  وأسلوبا 
الذي  زوبا  الحميد  عبد  المدرب  وحقق  األنيق، 
قاد فريق مولودية الجزائر إلحراز بطولة أفريقيا 
مع  باهرة  نجاحات  محققا   1975 العام  لألندية 
رائعا  فريقا  للمالعب  قدم  كما  األخضر،  فريق 
عريقة  فــرق  تدريب  تولى  كما  جديدا  وجيال 
وسجل  والنصر،  بنغازي  األهلي  أبرزها  أخــرى 
أفريقيا  أمم  بطولة  الحائز  كرمالي  الحميد  عبد 
مع منتخب بالده العام 1990 تواجده مع فريق 
سعيد  الشيخ  وقدم  التسعينات،  مطلع  االتحاد 
الفرنسي جيال  بوردو  بنادي  احترف  الذي  عمارة 
وقيادة  تدريب  تولى  حين  الشباب  من  رائعا 
وأشرف  التسعينات  أواخر  بنغازي  األهلي  فريق 
فريقي  تدريب  على  هــدان  مصطفى  المدرب 
التحدي واألهلي بنغازي كما خاض المدرب عبد 
جيدة  تجربة  مــهــداوي  الرحمن 
وخاض  بنغازي  األهلي  فريق  مع 
الطيب  وقــدم  معه  ناجحة  تجربة 
رائعة مع  أبوحفص مزيان مواسم 
فريق األخضر، حيث قدم جيال من 
مدينة  فريق  عليه  اعتمد  الشباب 
طويلة  ومواسم  لسنوات  البيضاء 
زاهية  مواسم  األخضر  مع  وعاش 
كما تولى تدريب فريقي األهلي بنغازي والنصر 
جيل  وتكوين  بناء  في  عديدة وساهم  لمواسم 
نور  المدرب  وقاد  الشبان  الالعبين  من  جديد 
وحقق  طرابلس  األهلي  فريق  السعدي  الدين 
للنجم  وكان  وأفريقيا  محليا  باهرة  نتائج  معه 

وتجربة  مهمة  مرحلة  فرقاني  على  والمدرب 
ومحطة مهمة مع فريق األهلي طرابلس.

حكاية  بيرة  الكريم  عبد  الشاب  وللمدرب 
أحد  عمار  وللرويعي  الهالل  فريق  مع  جميلة 
تجربة  الجزائرية  التحرير  جبهة  فريق  نجوم 
حقق  كما  بدرنة،  األفريقي  مع  ومفيدة  ناجحة 
األنيق  دارنـــس  مــع  طيبة  نتائج  نـــوار  فـــارح 
الواجهة  إلى  عودته  في  وساهم  درنة  بمدينة 
المدربين  من  العديد  وهناك  األضــواء،  ودوري 
كرة  بمالعب  طويال  عملوا  الذين  الجزائريين 
المواسم  خالل  حضورهم  وازداد  الليبية  القدم 

األخيرة في مختلف المالعب الليبية.
ودون  سجل  لموي  كمال  المدرب  أن  غير 
ليبي،  فريق  يقود  جزائري  مدرب  كأول  اسمه 
وقاده  التتويج  منصة  إلى  االتحاد،  فريق  وهو 
موسمين  فــي  الليبي  الـــدوري  بطولة  ــى  إل
متتاليين مع بداية التسعينات ويتواجد بالدوري 
بن  الحق  عبد  الشهير  المدرب  الحالي  الليبي 
شيخة لتولي تدريب فريق االتحاد في الموسم 
الرابع  الجزائري  المدرب  وهو  الجديد  الكروي 
في مسيرة فريق االتحاد بعد كل من مصطفى 
الوحيد  المدرب  وهو  ولموي  وكرمالي  زيتوني 
الجزائرية  الكروية  للمدرسة  ينتمي  ــذي  ال
وممثلها  الليبي  الــدوري  مالعب  في  وسفيرها 
فيما  والمرتقب،  المقبل  الكروي  الموسم  في 
وبعد  حاليا  القدم  لكرة  الليبي  المنتخب  يقود 
عمروش  عادل  الجزائري  المدرب  عقود  خمسة 
وهو  )الكان(  أفريقيا  أمم  بطولة  تصفيات  في 
وتاريخ  مسيرة  في  الثاني  الجزائري  المدرب 
 1967 العام  في  قــاده  الــذي  الليبي  المنتخب 
مختار  الراحل  المدرب  أفريقيا  تصفيات  ضمن 
عريبي، كما أعلن نادي »نجوم أجدابيا«، تعاقده 

مؤخرا مع المدرب الجزائري مجدي الكردي.

في
املرمى

السويحلي يفتتح 

مدرسة الناشئني 

يشارك بطل أفريقيا للشطرنج، الليبي يوسف الحصادي، في 
بطولة اإلسكندرية الثالثة والعشرين بمشاركة قرابة 400 العب 
من ليبيا ومصر وفلسطين وعمان والسودان، وسبق للحصادي 

أن توج ببطولة اإلسكندرية في نسختيها الماضيتين، كما 
ينتظر البطل الليبي مشاركة مرتقبة في بطولة العالم للشطرنج 

باليونان، التي ستنطلق في منتصف أكتوبر المقبل.

أكد 14 ناديا مشاركتها في بطولة العرب لكرة السلة لألندية في ◆
نسختها الـ31 التي يستضيفها لبنان بداية من أكتوبر المقبل، 

وهي النصر الليبي واالتحاد السكندري وسبورتنج المصريان والسد 
العماني والنفط العراقي وجمعية سال المغربي والنجم الساحلي 
والنجم الرادسي التونسيان والمجمع البترولي الجزائري والعربي 

القطري والكويت الكويتي وأحد السعودي واألهلي اإلماراتي، 
باإلضافة إلى بيروت اللبناني المستضيف.

◆

لكرة  الناشئين  لمدرسة  رسمي  افتتاح  إلقامة  السويحلي  نادي  يستعد 
السنية  الفئات  بشريحة  اهتمامه  إطــار  في  المقبل،  اإلثنين  القدم، 
وخططه المستقبلية في تكوين النشء، ويشرف على تدريبات المدرسة 

طاقم يتكون من ستة مدربين بقيادة المدير الفني عبداهلل أبوشحمة.
المدرب  مع  الماضي  األسبوع  تعاقدت  السويحلي  نادي  إدارة  كانت 
السنية  الفئات  لفرق  الفني  المدير  مهمة  لتولي  فيرناندو  البرازيلي 
الشريحة،  بهذه  باالهتمام  المستقبلية  النادي  خطة  ضمن  القدم  لكرة 
وسبق للمدرب البرازيلي خوض عدة تجارب تدريبية في قطر والبحرين 

والصين وبوليفيا.
القدم تدريباته  لكرة  األول  السويحلي  يباشر فريق  الوقت نفسه  في 
بملعبه في مدينة مصراتة بحضور جميع الرياضيين السابقين والالعبين 
الجدد والمحترفين الذين تعاقدت معهم إدارة النادي من بينهم الالعب 
المدرب  السويحلي  فريق  تدريبات  على  ويشرف  كيرا،  فودي  الغيني 
الوطني علي المرجيني للموسم الثالث على التوالي ومساعده حمد اهلل 

الشيخي ومدرب الحراس أحمد الحوتي.
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ساهم حل أزمة الالعبين الدوليين، 
الحارس محمد نشنوش والمهاجم 
أنيس سلتو، في خوضهما التدريب 
مع »فرسان المتوسط« بمعسكر 
القاهرة لمدة 48 ساعة قبل السفر 
مع المنتخب الوطني الليبي إلى 
جوهانسبرغ لمواجهة منتخب 
جنوب أفريقيا السبت المقبل 
ضمن منافسات الجولة الثانية، 
عن المجموعة الخامسة، المؤهلة 
إلى نهائيات األمم األفريقية 
بالكاميرون 2019 على ملعب 
موزيس ماديبا بمدينة دربن، بعد صدام 
بين إدارتي اتحاد الكرة الليبي ونادي األهلي 
طرابلس، ليغيب الالعبان عن أولى مراحل 
االستعداد للمباراة المهمة قبل انتظامهما. وقد 
استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة 
المدرب الجزائري عادل عمروش على التشكيلة 
األخيرة التي تضم 22 العبا قبل السفر إلى 
جنوب أفريقيا.
ويبحث منتخب ليبيا عن الفوز إلضافة ثالث 
نقاط جديدة ليحتل صدارة المجموعة بعد الفوز 
في الجولة األولى أمام سيشل بخماسية مقابل 
هدف على يد المدرب الوطني األسبق جالل 
الدامجة.

● أشبال نادي السويحلي

● الجزائري زوبا● الجزائري عريبي األول وقوفا مدربا لمنتخب ليبيا 1967 

● صورة جماعية حديثة ألعضاء فريق جبهة التحرير

● رشيد المخلوفي مع نجوم منتخب ليبيا 1971

مالعب 14
● الحصادي
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املدرسة الجزائرية تاريخ طويل مع الكرة الليبية
مصطفى زيتوني وبلفول أول المدربين.. وسبعة نجوم من فريق »جبهة التحرير« قادوا أبرز وأشهر األندية

بنغازي–زين العابدين بركان

مختار عريبي يتصدر المدربين العرب لمنتخب
»فرسان المتوسط«.. ومشاهير التدريب تركوا بصمة 

بدأ الفريق األول لكرة القدم بنادي خليج سرت 
للموسم  استعدادا  المكثفة؛  تدريباته  الرياضي 
النادي،  إدارة  لجنة  رئيس  ــال  وق الرياضي، 
إلى  خاصة  تصريحات  في  إسويسي،  عزالدين 
جريدة »الوسط«، إن االستعدادات والتدريبات 
محمد  العام  الفني  المدير  إشــراف  تحت  تتم 
المبروك  المعتصم  البدني  والمعد  إسماعيل 

ومدرب الحراس الغزالي مسعود.
مهامها  تسلمت  ســرت  خليج  نــادي  إدارة 
برئاسة  إدارة  لجنة  عبر  الماضي،  األســبــوع 
اإلدارة  وقدمت  الفرجاني،  إسويسي  عزالدين 
األول  الفريق  على  يشرف  الذي  الفني  الطاقم 
لكرة القدم من خالل احتفالية حضرها شخصيات 
رياضية وإدارية بسرت، إضافة إلى لجنة إدارة 
النادي، وفي الوقت نفسه انطلقت حملة نظافة 
بها  تقوم  بسرت  الرياضية  للمدينة  واسعة 

الشركة العامة لخدمات النظافة.
الحرش،  بشير  الحملة،  مدير  قال  جانبه  من 

الحملة  إن  »الوسط«  إلى  في تصريحات خاصة 
متواصلة للمدينة الرياضية ومرافقها من مالعب 
والساحة  األخــرى  والمرافق  والمدرج  رياضية 

والمناطق الخضراء المحيطة بالملعب.
وأضاف: »تشمل الحملة إعادة تنظيم األشجار 
وقصها وإعادة ترتيبها بما يظهر المدينة بالمظهر 
الذي يليق بها«، وتأتي الحملة للمدينة الرياضية 
الذي  الرياضي  الموسم  لقرب  استعدادا  بسرت 
يشرف عليه االتحاد العام لكرة القدم، حيث تحتضن 

المدينة عددا من مباريات الموسم الجديد.
وتسلمت اللجنة اإلدارية الجديدة لنادي خليج 
بحضور  مهامها  بسرت  الثقافي  الرياضي  سرت 
السابقة  واللجنة  القدامى  الرياضيين  من  نخبة 
خليفة  عزالدين  رئاستها  في  لتضم  للنادي 
إسويسي، وعضوية بشير الشح ومحمد أبوشعالة 
وفور  المعداني،  مؤمن  وأحمد  إمهير  وعلي 
بتسديد  باشرت  الجديدة  اإلدارية  اللجنة  تسلم 
األول  بالفريق  للرياضيين  المالية  التراكمات 
لنادي خليج سرت لكرة القدم، التي تجاوزت أكثر 
استعدادا  وتم سدادها  دينار  مليون  من نصف 

للموسم الرياضي المقبل.

»سرت« تستعد للموسم الجديد بحملة نظافة 

● حملة نظافة للمدينة الرياضية بسرت

أكد الناطق الرسمي باسم االتحاد الليبي لكرة القدم، فاتح 
الدوري  بتأجيل  قرارا  يدرس  الكرة  اتحاد  أن  الحبلوص، 
المشاركة  الــدوري  أندية  رأت  حال  في  الممتاز  الليبي 
وخرج  ذلك،  في  ضرورة  الكبرى  المحلية  المسابقة  في 

»إن  فيها  قال  تليفزيونية  تصريحات  في  الحبلوص 
اجتماعا سيعقد بين رؤساء أندية الدوري الممتاز 

خالل  الجعفري،  جمال  الليبي  االتحاد  ورئيس 
أيام، لحسم كثير من األمور«، وكانت أندية 
والمدينة  بنغازي  واألهلي  طرابلس  األهلي 
االتحاد  إلى  والنصر تقدمت برسائل رسمية 

العام من أجل تغيير موعد انطالق الدوري.
طرابلس  األهلي  دخل  أن  بعد  هذا  يأتي 

القدم  لكرة  الليبي  االتــحــاد  مــع  أزمــة  فــي 
الحارس  ضد  الالئحة  بتطبيق  األخير  وتهديد 
وإدارة  سلتو  أنيس  والالعب  نشنوش  محمد 
إيقاف  عقوبة  إلى  تصل  قد  التي  األهلي،  نادي 

المحلية  المسابقات  في  المذكورين  الالعبين 
لوائح  حسب  واألفريقية  العربية  المشاركات  وكذلك 

تغيبهما  بسبب  الليبية  المنتخبات  والئحة  الدولي  االتحاد 
عن االلتحاق بصفوف المنتخب الوطني قبل أن تحل األزمة 

التي جاءت على خلفية صدامات الموسم الماضي بجانب 
واألهلي  والنصر  االتحاد  ألندية  ممثلة  أخــرى  خالفات 
النصر  بتتويج  انتهى  الذي  الرباعي  الدور  بنغازي في 

بلقب الدوري.
على  ماراثونيا  سباقا  الجديد  الموسم  ويترقب 
المنافسة،  سوق  اشتعال  ظل  في  الالعبين 
النسخة  انطالق  قبل  بالماليين  باتت  التي 
الليبي  الـــدوري  مسابقة  من  الجديدة 
الممتاز لكرة القدم 2018 2019-، حيث 
عقد صفقات  في  الكبرى  األندية  نجحت 
المميزين  الالعبين  اقتناص  عبر  سوبر 
من الفرق األخرى ليتواصل مسلسل تفريغ 
سقف  ارتفع  أن  بعد  النجوم  من  األندية 
الجاري،  الصيفي  الـ»ميركاتو«  في  التعاقدات 
أحمد  المهاجم  طرابلس  األهلي  ضم  حيث 
النصر  من  القادم  الهداف  خطف  كما  كراوع، 
والمهاجم  طقطق،  مفتاح  الـــدوري«،  »بطل 
التاورغي،  عامر  التحدي  فريق  من  القادم  الدولي 
سالم  النصر،  وهــداف  مهاجم  االتــحــاد  ضم  بينما 

المسالتي »روما«.

اتجاه لتأجيل الدوري وسط ترقب اجتماع األندية

48
● نشنوش

سرت–محمود الصالحي

● بن بلة يصافح نجوم ليبيا
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بسبعة  القدم  لكرة  األول  ليبيا  منتخب  يتسلح 
عندما  أفريقيا  جنوب  أمام  دوليين  محترفين 
ملعب  على  المقبل،  السبت  ضيفا،  يحل 
موزيس ماديبا بمدينة دربن ضمن منافسات 
من  الخامسة  للمجموعة  الثانية  الجولة 
التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس 
األمم األفريقية بالكاميرون 2019.. والالعبون 
وأحمد  البيضاوي،  »الرجاء  الورفلي  سند  هم 
التاجوري  وإسماعيل  »كروتوني«  علي  بن 
المصراتي  والمعتصم  سيتي«  »نيويورك 
ــد الــهــونــي  ــم ــمــاريــش« وح ــا غــي ــوري ــت »فــي
صولة  ومحمد  ــيــس«  أف »ديسيبورتيفو 

»المحرق« ومحمد المنير »أورالندو سيتي«.
»أورالندو«  بصفوف  المحترف  الدولي  وتمكن 
على  الحصول  من  المنير،  محمد  األميركي، 
أفريقيا  جنوب  إلــى  المباشر  السفر  تأشيرة 
لاللتحاق بزمالئه في المنتخب الوطني وأكدت 
طيلة  كانت  أنها  الوطنية  المنتخبات  إدارة 
الفترة الماضية على تواصل مستمر مع الالعب 
الخاصة  اإلجراءات  كل  أجل حسم  من  وناديه 
بوصول المنير إلى جنوب أفريقيا بعد أن تعذر 
وصوله إلى مصر لالنضمام للمعسكر الخارجي 

ليبقى ظهوره األول في جنوب أفريقيا.
تذاكر  قيمة  بإرسال  الليبي  الكرة  اتحاد  وقام 
لالعب  أفريقيا  جنوب  إلى  أميركا  من  السفر 
بالخصوص  ــه  ــادي ن مــع  التنسيق  بجانب 
أفريقيا  جنوب  سفارة  مع  كذلك  والتواصل 
لمنح  رسمية  إجــــراءات  لعمل  بواشنطن 
التأشيرة للمنير، يأتي هذا إلى جانب التنسيق 
مع ناديه في موضوع عودته إلى أميركا بعد 
حيث  الوطني،  المنتخب  مع  مشاركته  انتهاء 
في  األميركية  السفارة  بمراسلة  النادي  قام 
جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا واالتفاق معها من 
أجل منحه تأشيرة الدخول والعودة إلى أميركا 
التي  إقامة،  لديه  ليست  الالعب  أن  باعتبار 
اضطر  مما  للمنير،  عائق  أكبر  تشكل  كانت 
القائمة  في  وضعه  لعدم  المنتخبات  إدارة 

األخيرة للمنتخب.
على  األزمـــة  انتهت  نفسه  ــوقــت  ال فــي 
بين  فترة  والقائمة منذ  الدوليين  الالعبين 
األهلي  ونادي  الليبي  الكرة  اتحاد  إدارتي 
محمد  الدولي  الحارس  لينضم  طرابلس 
نشنوش والمهاجم أنيس سلتو لصفوف 
القاهرة بعد  الوطني في معسكر  الفريق 
صوت  وترجيح  الوطني  الحس  تغليب 

واستقر  األطـــراف،  جميع  بين  العقل 
بقيادة  الوطني  للمنتخب  الفني  الجهاز 
على  عمروش  عادل  الجزائري  المدرب 
العبا   22 تضم  التي  األخيرة  التشكيلة 
أفريقيا  جنوب  إلــى  للسفر  اســتــعــدادا 

لخوض اللقاء المرتقب.
مناسبة  في  الفرصة  منح  عمروش  ورأى 
أخرى لالعبي المنتخب الوطني للشباب جهاد 
شلدون وأيوب مصطفى ومحمد ناصر ومفتاح 
والخبرة  التجربة  من  مزيد  لكسب  الدرسي 
المقبلة  الودية  والمباريات  المعسكرات  خالل 
باعتبار أن المباراة المقبلة أمام جنوب أفريقيا 
المنتخب  تأهل  طريق  في  جــدا  مهمة  تعد 
العبين  إلى  الرحلة  وتحتاج  للنهائيات  الوطني 

عمروش  وأعلن  دولية  وممارسة  كفاءة  ذوي 
دائما  مفتوحة  ستكون  المنتخب  ــواب  أب أن 
على  والقادرين  الجاهزين  الالعبين  لجميع 

تقديم اإلضافة.
بتطبيق  هدد  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  كان 
والالعب  نشنوش  محمد  الحارس  الالئحة ضد 
طرابلس،  األهلي  نــادي  وإدارة  سلتو  أنيس 
الالعبين  إيقاف  عقوبة  إلــى  تصل  قد  التي 
وكذلك  المحلية  المسابقات  في  المذكورين 
لوائح  حسب  واألفريقية  العربية  المشاركات 
الليبية  المنتخبات  والئحة  الــدولــي  االتــحــاد 
المنتخب  االلتحاق بصفوف  نتيجة تغيبهما عن 
المنتخبات  إدارة  بـــادرت  أن  بعد  الوطني 
طالبت  متتالية  رسمية  رسائل  ثالث  بإرسال 

جوازات  بتسليم  األهلي  النادي  إدارة  خاللها 
سفر الالعبين المختارين لكن دون جدوى قبل 

أن تحل األزمة.
»فــرســان  ليبيا  منتخب  مــبــاراة  وتــحــظــى 
»األوالد«  أفريقيا  جنوب  ــام  أم المتوسط« 
للمدرب  األولى  المباراة  كونها  خاصة  بأهمية 
مباراة  أية  يخض  لم  الذي  عمروش،  الجديد 
رسمية،  أو  وديــة  ســواء  الفريق  مع  قبل  من 
سبق  حيث  ارتباكا،  المشهد  زاد  الــذي  األمــر 
توليه  منذ  خارجيين  معسكرين  وخـــاض 
مصر،  في  والثاني  تونس  في  األول  المهمة، 
من  يشاهد  وديــة  مباراة  أي  يجري  أن  دون 
خاللها العبيه للتعرف عليهم وعلى إمكاناتهم 
يكسب  الذي  األمر  مباشر،  بشكل  وقدراتهم 
بعض  وسط  خاصة  أهمية  المقبلة  المواجهة 
الالعبين  بين  االنسجام  غياب  من  المخاوف 
والمدرب الجديد نفسه، خصوصا أمام منتخب 

كبير ومتمرس بحجم جنوب أفريقيا.
ثالث  إلضافة  الفوز  عن  يبحث  ليبيا  منتخب 
بعد  المجموعة  صــدارة  ليحتل  جديدة  نقاط 
الفوز في الجولة األولى أمام سيشل بخماسية 
األسبق  الوطني  المدرب  يد  على  مقابل هدف 
معاونه  المهمة  يتسلم  أن  قبل  الدامجة  جالل 
في  الفريق  ويقود  المريمي  عمر  الــمــدرب 
»الشان«  للمحليين  األفريقية  األمــم  بطولة 
في  الرابع  المركز  ويحصد  بالمغرب  األخيرة 
السودان  منتخب  أمام  الخسارة  بعد  البطولة 
آخر  المباراة  كانت  حيث  الترجيح،  بركالت 
مرحلة  يدخل  أن  قبل  للمنتخب  رسمي  ظهور 
الغياب لتكون العودة بجهاز فني أجنبي جديد 
عمروش،  عادل  الجزائري–البلجيكي  بقيادة 
وهو المدرب الجزائري الثاني في تاريخ منتخب 
اعتمد  حيث  الفريق،  قيادة  يتولى  الذي  ليبيا 
الشباب  الالعبين  من  عدد  على  اختياراته  في 

الذين برزوا في مسابقة الموسم الماضي.
في  الرابع  الظهور  عن  يبحث  الليبي  المنتخب 
منتخب  أمام  األفريقية  األمم  كأس  نهائيات 
1996وتعد  العام  ملعبه  على  باللقب  تــوج 
مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا أول مواجهة كروية 
المنتخبين على صعيد منافسات  رسمية تجمع 
سجل  يخلو  حيث  األفريقية،  األمــم  تصفيات 
كروية  مواجهات  أي  من  المنتخبين  وتاريخ 
بينهما على كافة الواجهات، لكن تظل األزمة 
االرتباك  وحالة  التحضيرات  برنامج  تأخر  في 
التي  واالختيارات  التدريب  برنامج  سادت  التي 
ثنائي  أزمة  عن  فضال  االنتقادات،  عديد  القت 
أن  قبل  وسلتو،  نشنوش  طرابلس،  األهلى 

تحل األزمة ليبقى عمروش محل اختبار.

7 محترفني سالح »فرسان املتوسط« أمام »األوالد« 
انتهاء أزمة ثنائي األهلي »نشنوش وسلتو« ووصول »المنير« إلى جوهانسبرغ ينعش القائمة الدولية في اللحظات األخيرة

طرابلس - الصديق قواس 

ترقب لالختبار األول 
والرسمي لعمروش بعد 

نجاحات الدامجة والمريمي 
وسط مخاوف غياب 

الوديات في تونس ومصر 

الليبي  المحترف  مع  بنغازي  األهلي  ــادي  ن إدارة  تعاقدت 
لـ3  يمتد  بعقد  »مانديال«،  فتحي  محمد  األردنية،  بالمالعب 
االرتكاز،  وسط  العب  مركز  في  »مانديال«  ويجيد  سنوات، 
النصر  لناديي  الممتاز  الليبي  ــدوري  ال في  اللعب  له  وسبق 
رسميا  الطويل«  »المشوار  نادي  إدارة  تعاقدت  كما  والنجمة، 
مع المدافع الشاب علي الطويل، قادما من نادي شباب الجبل 

بعقد مدته 3 سنوات.
االتحاد  نادي  مع  للتعاقد  عمير  أيمن  الوسط  العب  وخرج 
الموسم  اإليــاب  مرحلة  في  إعارته  سبق  والــذي  المصراتي 
مميزا  مستوى  وقــدم  المصراتي  االتحاد  لنادي  الماضي 
مصاف  في  الفريق  على  اإلبقاء  زمالئه  رفقة  واستطاع 
الموسم  في  المميز  عمير  ظهور  ليشجع  الممتاز،  أندية 
الماضي إدارة االتحاد المصراتي على شرائه بعقد لمدة 

5 مواسم جديدة مقبلة.
التغيرات اإلدارية بعد  يأتي هذا بعد سلسلة من 
األهلي  بنادي  العمومية  الجمعية  عضو  أعلن  أن 
استقالته من منصبه، مطالبا  بنغازي خالد مخلوف 
مشاركات  تنتظره  الذي  العريق  النادي  شمل  بلم 
دولية وقارية كبيرة أبرزها الظهور في دوري أبطال 

أفريقيا لكرة القدم.
استقالتي  أعددت  »كنت  بيانه  في  مخلوف  وقال 
العمومية  الجمعية  عضوية  من  ــام  أي عــدة  من 
اجتماع  فــي  الفرصة  وكــانــت  األهــلــي،  بالنادي 
تقديمها  يتم  بأن  السنوية  العمومية  الجمعية 
أبرزها  عوامل  عدة  من  ترددت  لكن  األعضاء،  إلى 
تقديري ألخي األكبر عبدالسالم المسماري الشينبو 
الشمل  لم  وفرحتي في  العمومية  الجمعية  رئيس 
ومجلس  بالنادي  العمومية  الجمعية  رئاسة  بين 
صالح  في  مهمة  قـــرارات  اتخذ  ــذي  ال اإلدارة 
األهلي، لكن بعد االجتماع وقبل سفري وضعت 
استقالتي في مكتبة بيتي وقررت بعد سفري أن 
وتسليمها  بأخذها  مروان  أو  طارق  شقيقي  أبلغ 

إلى رئاسة الجمعية العمومية بالنادي«.

األهلي بنغازي يعيد »مانديال« من االحتراف األردني 
أجدابيا«،  »نجوم  نادي  إدارة  مجلس  قدم 
مجدي  الجزائري  القديم،  الجديد  مدربه 
الكردي، في مؤتمر صحفي بحضور مختلف 
وسائل اإلعالم وممثلي القنوات الفضائية، 
الغامرة  سعادته  عن  خاللها  عبر  التي 
بالعودة لهذا الفريق المجتهد الذي قضى 
توجها  رائعة  كروية  ومواسم  أياما  معه 
بقيادته للصعود إلى مصاف الدوري الليبي 

الممتاز ألول مرة في تاريخه.
فريق  لقيادة  الــكــردي،  الجزائري،  وعــاد 

بعد  القدم  لكرة  األول  أجدابيا«  »نجوم 
مهامه  ليباشر  سنوات،  عشر  قرابة  غياب 
للموسم  استعدادا  األول؛  للفريق  مدربا 
الجديد، وسبق للمدرب أن قاد فريق مدينة 
في  تاريخه  في  مرة  ألول  للظهور  أجدابيا 
الرياضي  الموسم  فــي  ــواء  األضـ دوري 
-2006 وسجل »نجوم أجدابيا« في مسابقة 
الثالث  وحضوره  ظهوره  المقبل  الموسم 
أن  بعد  الممتاز  الليبي  الدوري  في مالعب 
نجح في الموسم الماضي في الحفاظ على 

حيث  واألضــواء،  الشهرة  دوري  في  بقائه 
خاض دورة رباعية لتفادي الهبوط بقيادة 
فرق  برفقة  الشيخي،  جمعة  الشاب  مدربه 
في  نجح خاللها  ورفيق،  والترسانة  النجمة 
الثاني  للموسم  البقاء  في  أحقيته  تأكيد 

تواليا وللمرة الثالثة في تاريخه.
الكردي،  مجدي  الجزائري،  المدرب  ويعد 
المدرسة  يمثل  الذي  الثاني  المدرب  هو 
المدرب  مواطنه  جانب  إلــى  الجزائرية 
فريق  مدرب  شيخة  بن  الحق  عبد  الشهير 

 1979 مواليد  من  وهــو  الحالي  االتحاد 
وإحدى الخبرات التي عملت مع العديد من 
خاض  كما  البارزة،  الجزائرية  األندية  فرق 
وهو  التونسي  الملعب  فريق  مع  تجربة 
التدريب  الجزائرية في مجال  الكفاءات  من 
لعبة  في  وأختصاصيا  مستشارا  وعمل 
واألندية  االتحادات  عديد  لدى  القدم  كرة 
والهيئات الرياضية ويحمل عديد المؤهالت 
عالم  في  المعتمدة  العليا  والشهادات 

التدريب من عدد من الدول األوروبية.

نجوم أجدابيا يستعين بـ »الكردي« في الموسم الجديد

الودي  لقائه  فاز فريق األهلي طرابلس، في 
هدفين  بنتيجة  الداخلية،  فريق  على  الرابع 
مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالقاهرة، 
سجل  بمصر،  الحالي  الفريق  معسكر  ضمن 
كــراوع  أحمد  المهاجمان  األهلي  أهــداف 
ومفتاح طقق، وتعد هذه رابع مباراة خاضها 
خسر  حيث  الخارجي،  معسكره  خالل  األهلي 
في األولى أمام المقاصة بهدفين دون رد، 
والثانية أمام طالئع الجيش وانتهت بالتعادل 
وانتهت  بغداد  أمانة  أمام  والثالثة  السلبي، 
بالتعادل اإليجابي بهدف مقابل هدف، يأتي 
هذا المعسكر الخارجي لفريق األهلي طرابلس 
الثاني استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في 
ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية في انتظار 

تحديد موعد اللقاء.
من جانبه طالب المصري إيهاب جالل، المدير 
ضرورة  األول،  الكرة  لفريق  الجديد  الفني 

العزيز  عبد  الجزائري  المدافع  عن  االستغناء 
علي قشي واستبداله بمدافع آخر سيتولى هو 
بنفسه جلبه خالل األيام المقبلة بهدف إعادة 
وطاقمه  وتعرف جالل  الخلفي،  الخط  ترميم 
المعسكر  عبر  الالعبين  جميع  على  المعاون 
الداخلي في ليبيا قبل االنتقال إلى معسكر آخر 
الوداد  لمواجهة  استعدادا  مصر  في  خارجي 
العرب  أبطال  دوري  في  المغربي  البيضاوي 

دون أن يتحدد موعدها بعد التأجيل.
وحدد جالل هدفه من االستغناء عن المدافع 
السوداني  للهالل  لعب  ــذي  ال الــجــزائــري 
ومنتخب الجزائر للشباب والمنتخب األولمبي، 
التونسي  قابس  مستقبل  لنادي  لعب  كما 
األربعاء  أمل  وفريق  بوعريج  أهلي  وشباب 
وجمعية وهران واتحاد الحراش، لكن خبراته 

لم يستفد منها »الزعيم«.
خطابين  القدم  لكرة  العربي  االتحاد  وأرسل 

والــوداد  طرابلس  األهلي  لناديي  رسميين 
المغربي يبلغهما بتحديد موعد إقامة مباراة 
الذهاب بين الفريقين قبل 20 سبتمبر الجاري 
ضمن كأس العرب لألندية األبطال، وكانت 
مباراة الذهاب مقررا لها أن تقام في العاشر 
يتم  أن  قبل  الــجــاري  أغسطس  شهر  من 
إلغاؤها بسبب تأخر حصول بعثة األهلي على 
من  الطيران  وحجوزات  المغربية  التأشيرة 
تونس إلى المغرب في المرة الثانية وإصرار 
األحد  اللعب يوم  بعدم  الوداد  إدارة  وتعنت 
يوم  اللعب  على  وإصــرارهــا  أغسطس   12
السبت 11 أغسطس رغم أن االتحاد العربي 
هو الذي حدد األحد لكن تعذر إقامة المباراة 
في ذلك الوقت، وأحليت أحداث المباراة إلى 
في  للفصل  العربي  باالتحاد  االنضباط  لجنة 
موعدا  سبتمبر  شهر  حددت  التي  المباراة، 

جديدا إلقامتها.

»كراوع« يعيد التوازن ألهلي طرابلس قبل مواجهة الوداد

العام  باالتحاد  الفنية  اإلدارة  مدير  شــارك 
لكرة القدم محمد الشارف في فعاليات ورشة 
األفريقية  باالتحادات  الفنيين  المديرين  عمل 
نيروبي  الكينية  بالعاصمة  انعقدت  التي 

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  إشراف  تحت 
خالل  الشارف  محمد  وعرض  )الفيفا(، 

الدولي  االتحاد  لجنة  أمــام  الورشة 
والمديرين  »كـــاف«  مــن  وعــضــو 
جانبا  المشاركة  بالدول  الفنيين 
قامت  التي  األخيرة  النشاطات  من 
دورات  ومنها  الفنية  اإلدارة  بها 
تأهيلهم  تــم  الــذيــن  المدربين 

.)D( للحصول على الرخصة
كما استعرض خطة العمل الكاملة 

لمدة  الفنية  الليبي  االتحاد  إلدارة 
االتــحــادان  سيتولى  بحيث  سنوات   4

يخص  فيما  المساعدة  واإلفريقي  الدولي 
برامج التطوير على مستوى القاعدة في ليبيا، 
وتناولت ورشة العمل بالنقاش تنمية وتعزيز 
الفنيين  المديرين  ومسؤوليات  واجــبــات 

التخطيط  استمرارية  في  األساسي  ودورهــم 
بلدانهم  في  اللعبة  وتطوير  البعيد  للمدى 
وتطوير وخلق مدربين جيدين جدد من خالل 
جميع  علي  واإلشــراف  التدريب  رخص  منح 
الدورات  وتنظيم  وتقييم  الفنية  األعمال 
من  وغيرها  المحليين  للمدربين 

المواضيع المهمة ذات العالقة.
أخرى  جوانب  الورشة  شملت  كما 
الفني  والتحليل  اإلدارة  فن  في 
للمباريات والتمارين وكيفية وضع 
وكيفية  للعمل  العريضة  الخطوط 
يخص  فيما  والمساعدة  اإلشــراف 
من  وغيرها  اآلخرين  مع  التعامل 
العالقة،  ذات  المهمة  المواضيع 
الورشة  أن  الكرة  اتحاد  موقع  وأفاد 
كينيا،  بوتسوانا،  دول:  فيها  شاركت 
نيجيريا،  موريشيوس،  ليبيريا،  ليسوتو، 
أوغندا، زامبيا وزيمبابوي باإلضافة إلى مدير 
القدم  لكرة  العام  باالتحاد  الفنية  اإلدارة 

محمد الشارف عن ليبيا.

الوحدة يكتفي بنشاط كرة القدم
أكد المدير التنفيذي لنادي الوحدة، علي حسن عثمان، أن أغلب 
النادي من ممارسة  حاليا بسبب عدم تمكن  النشاطات متوقفة 
النشاط في الصالة الرياضية بسبب مشاكل االستيالء على مقره 
بعد أن كان يمارس عدة ألعاب، وتأسف عثمان خالل تصريحاته 
نطاق  عن  الخارج  الوضع  لهذا  »الوسط«  جريدة  إلى  الخاصة، 

الليبية. الرياضة  في  الكبير  التاريخ  صاحب  الوحدة  نادي  إدارة 
القدم فقط  الحالي على كرة  النشاط  اقتصار  وأضاف عثمان أن 
من خالل الفريق األول الذي يستعد للدوري الممتاز وفرق الفئات 
من  التنفيذي  المدير  مهمة  عثمان  حسن  علي  وتولى  السنية، 
عدة أشهر وكان قبلها مديرا للعالقات والخدمات بنادي االتحاد.

وجه المدرب المعروف محمد إحميده رسالة إلى رئيس اتحاد الكرة الليبي جمال الجعفري 
بعنوان »رسالة ود« وذلك عبر صفحته الشخصية على »فيسبوك«، وقال احميده: »وقفت 
معك إعالميا قبل خوض االنتخابات لقناعتى أنك ربما تستفيد من تجربة سابقة كنت فيها 

رئيسا لالتحاد، وبعد عام ونصف لم يحصل ما توقعت«.
وأضاف احميده مخاطبا رئيس االتحاد قائال: »تقبل مني بكل ود هذه الرسالة. أسلوبك 
في إقصاء من يخالفك الرأي غير مقبول ولم تقدم اإلضافة المنتظرة، وعليك أن تراجع 
حساباتك، وما وعدت به في الحملة االنتخابية لم يتحقق من الدفع بالكفاءات وتطوير 

اللجان وتحقيق األهداف، والعمل يتم بعشوائية في اتحاد الكرة«.
رأي  يحترم  كان  السابق  االتحاد  رئيس  الطشاني  »أنور  رسالته:  في  احميده  وأوضح 
الجميع وال يمارس أسلوب اإلقصاء مثلما تفعل اآلن، وأدعوك أن تأخذ العبر في الرياضة.

ليبيا تحاضر أمام »كاف« و»فيفا« في كينيا »احميده« ينتقد الجعفري

● الجعفري

● كراوع
● مانديال

● المنير

● مباراة للمنتخب في بطولة الشان األخيرة



16
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني الموقع اإللكتروني : www.alwasat.lyالخميس 6 سبتمبر 2018 م العدد 146السنة الثالثة 26 من ذي الحجة 1439 هــ

S

  

يعني لألطراف المتقاتلة؟

يمكن تقييم االلتزام به؟

سيلتزم به؟

ستكون الخطوة الموالية؟

يحدث خرقه بين حين وآخر؟

اتفاق وقف إطالق النارنضمن تنفيذه؟

مـــــاذا

متـــــى

مــــــن

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

أقوالهم

الخسائر المادية ستكون هائلة 
ا بسبب استمرار االشتباكات  جدًّ
العنيفة التي تشهدها مناطق 

العاصمة طرابلس

رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
الوطنية للنفط

المهندس مصطفى صنع اهلل

 كل شيء

يق أشجار الحرِّ

ولم  لنا،  إيطاليا  خلفته  يق  الحرِّ شجر 
تخلف لنا مدرسة ثانوية واحدة باتساع 

ليبيا

عظمة الدولة من عظمة رجالها. هذه حقيقة أكدها التاريخ. الرجال الحقيقيون، ينمون طبيعيًا مثلما تنمو 
أو حتى مفيدة،  أوعمالقة،  السماء. صحيح ليست كل األشجار مثمرة  لتعانق  التي تعلو  الضخمة  األشجار 

ولكنها تنمو على كل حال.
زرع الطليان ذاك الشجر، الذي نسميه »الحرِّيق« بميادين بنغازي، ذلك الشجر القبيح، الذي كنا نسحق 
النهار. ولكن هذا الشجر  الرفاق، فيظل يحك جلده كالمجروب، طوال  »ثماره« فوق أجساد الضعاف من 

مات، لم يعد يثمر »حريقًا«.
ولكنها  العاص  بن  عمرو  بشارع  أو  الحوت،  سوق  بميدان  قائمة  مازالت  منه  أشجار  بضع  أن  صحيح 

تحتضر.
لماذا لم يعد في بالدنا شجر حرِّيق؟

هل ألن تراب بالدي لم يطق هذه األشجار، فنبذها واختنقت وماتت؟ وهل بسبب »السبخة« التي قامت 
عليها مدنية بنغازي؟ من يدلني على شجرة حرِّيق واحدة ما زالت تتنفس في بنغازي؟. ولكن ال يهم أن 
نعرف لم لمْ تعش؟. غير أن األكثر أهمية أن نعرف لماذا زرعته إيطاليا وتركت أشجارًا أخرى أكثر جمااًل، أو 

على األقل ليست مؤذية؟
شجر الحرِّيق خلفته إيطاليا لنا، ولم تخلف لنا مدرسة ثانوية واحدة باتساع ليبيا.

الدكتور وهبي البوري معاصر لزمن نهضة إيطاليا عندما كانت تستعمر ليبيا؛ يقول في سيرته إنه ترك 
اإليطالي سيطر  االستعمار  لليبيين.  بالنسبة  االبتدائية  الشهادة  نهايته  كانت  التعليم  البالد ألن سقف 
سيطرة كاملة استمرت ثالثين عامًا، وال أعتقد أنه ترك لنا شيئًا سوى بضعة مبانٍ شيدت أساسًا إلقامة 

ضباطه وحكامهم وشجر الحريق.. وبالطبع المكرونة!. غير ذلك لم يترك لنا شيئًا يذكر!
ولماذا أقول لكم ذلك؟

الذين  الفرنسيين  عن  وقال  ليبيا،  قيادة  يتولى  من  أقدر  أنهم  المأل  على  أعلن  خارجيتهم  وزير  ألن 
يزاحمونهم على قيادة ليبيا إنهم مجرد مستعمرين.

بمعظم  تركت  ولكنها  استعمارية،  دولة  كانت  فرنسا  أن  على  »ميالنيزي«  السيد  مع  أتفق  وأنا 
لقد  للعالم!.  وإنما  فقط،  دولتهم  لقيادة  ليس  الكثيرين  أوصلت  التي  »الليسيه«  مدارس  مستعمراتها 

تركت مناهج تعليم تعد من أقوى المناهج في تونس والجزائر وأيضًا المغرب.
أنا ال أدافع عن فرنسا، ولكنني أقول إن االستعمار اإليطالي كان أسوأ استعمار في العصر الحديث، ليبيا 
تكاد تكون من دون لغة أجنبية ثانية! ليس مثلما يقال بسبب نظام القذافي الذي منعها فقط، بل ألنه 

لم يكن هناك أساس قوي ألية لغة ثانية، مثلما هو الحال في المغرب العربي.
تركوا لنا وصفة لطهي نوع واحد من المكرونة في حين أنه كان بحوزتي كتاب يتحدث عن 500 طريقة 

طهي لها!.
لن  وبالتأكيد  اقتصادية،  معركة  تكون  لن  والفرنسيس،  الطليان  بين  كالمية  المعركة  تكون  سوف 
تكون مسلحة، فالحروب األوروبية من حروب نابليون إلى بسمارك إلى العالميتين، علمتهم عدم االقتراب 
الباكستانية واليابانية الصينية  منها ألنهم ذاقوا مرارتها، ثم توالت حروب أهلية كاإلسبانية والهندية 
والفيتنامية.. وأخيرًا تلك التي نتجت عن تفكك االتحاد السوفياتي فأكدت لهم مغبة هذه الحروب، التي 

كانت قد اشتعلت بنوايا قد تكون، أو ال تكون، طيبة.. ولكن بالضرورة تأذى منها الطرفان.
نحن نشعل النيران ونلوح بما يقودنا نحو حرب أهلية

نحن نشعل النيران ونلوح بما يقودنا نحو حرب أهلية، ذلك إن لم نكن قد »سخنا« قلياًل للشروع فيها 
رسميًا. لدرجة أننا جعلنا األطراف المتربصة، التي تدعي الديمقراطية وتتبجح بحقوق اإلنسان تتدخل في 
شؤوننا وتتظاهر بمصالحنا ومساعدتنا بالحليب المعلب والصابون السائل ولم نسمع أحدًا منهم التفت 
لنا، حتى أولئك الذين يرون أنهم األقدرعلى  إلى جامعة بنغازي نصف المدمرة بأسلحة هم من باعوها 

قيادة ليبيا مازالوا يعتبرون أن ليبيا هي فقط طرابلس أو مصراتة.
ال ينبغي أن نلوم أحدًا! نحن من يحاول أن »يعور« عينيه بأصبعه! نحن من أمسك بخيوط األزمة في 
ليبيا، نحن من يعلن على المأل عدم السماح بالتدخل األجنبي، ونحن من فتح لهم مطاراتنا »العسكرية« 

وموانئنا وجعلناهم يتطاولون علينا عند بقايا أشجار »الحرِّيق«.
بالدكم اآلن مهددة بنوايا تعتقدون بأنها وطنية وطيبة، ولكنها ليست كذلك. كل يدعي أنه يخاف على 
مصدر قوته من الضياع والنهب ووصوله إلى أيدٍ ال تريد الخير لبالدنا.. وكل يعتقد أنه لم ينل حقه من 
ثروات بالده.. وكثيرون يعتقدون أن المنهوب ليس محسوبًا. والكل يردد أن أمرنا يحل بالحوار والنقاش، 

ولكن وفق قناعته ورؤيته هو دون سواه.
والحلول كثيرة، وال تحتاج إال إلى عقالء.. يعون جيدًا أن الطريق المسدود في إيجاد هذه الحلول هو 
باختصار شديد فقدان أوالدنا.. وبيوتنا ومدننا وموانئنا. وال تبقى لنا سوى جوازات سفر أصبجت مكروهة 
ومشبوهة، وال تفيد في التسول للدخول بها إلى مدن العقالء، الذين يعلنون صراحة أنهم أغلقوا موانئهم 

وبحارهم وهم يعون جيدا أنكم عاجزون عن غلق واحاتكم وبحور رمالكم.
فلننتبه إلى خطورة األصوات المسعورة التي بدأت ترتفع من هنا وهناك. انتبهوا أال يغرر بكم.

وليتق اهلل، من يرى أن القوة في متناوله.. يتق اهلل في الثكالى واألرامل وأبناء شهدائكم.. اتقوا اهلل في 
وطن قد يتغير اسمه وعنوانه.. هذا إن بقي منه شيء. إن اشتعلت نيران فتنة بدأت أبواق قبيحة تنفخ في 

جمرها، فالنار ال تولد إال نارًا.. وال تنتهي إال رمادًا.

اتفاق الزاوية هو للبدء في وضع 
اإلطار المالئم لحل المشاكل

المبعوث األممي إلى ليبيا
غسان سالمة

مستعدون لمشاركة ليبيا تجربة 
الشيشانالتي أنهت ولألبد العمليات 

العسكرية، وأنقذت شعبنا
 من الدمار الكامل

رئيس جمهورية الشيشان
رمضان قديروف

تتسبب  بكتيريا  أستراليون من  باحثون  حّذر 
في  تنتشر  تقريبا  يستعصى عالجها  بأمراض 
العالم أجمع من دون أن يتسنى  مستشفيات 

رصدها. فقد اكتشف باحثون في جامعة ملبورن 
المقاومة جدا  البكتيريا  أنواع من هذه  ثالثة 

10 بلدان،  لألدوية في عينات متأتية من 
بما فيها أصناف من أوروبا يتعذر كبح 
في  راهنا  المتوافرة  بالعقاقير  انتشارها 

السوق. وقال بن هودن مدير وحدة 
في  المجهري  اإلحيائي  التشخيص 

العامة في معهد  الصحة  مختبر 
دوهرتي في جامعة ملبورن "بدأنا 

استعملنا  ثمّ  أستراليا"  من  بعنيات 
البكتيريا  أن  أخرى "والحظنا  عينات 

منتشرة في عدة بلدان وعدة مراكز 
العالم أجمع". أنحاء  في 

علميا  المعروفة  البكتيريا  وهذه 
في  تنتشر  إيبيدرمس  بستافيلوكوكوس 

بأن  الباحثون  وأفاد  الجلد بشكل طبيعي. 
البكتيريا هي سريعة االنتشار من جرّاء  هذه 

في  الحيوية  للمضادات  المكّثف  االستخدام 
الفائقة. العناية  وحدات 

200 شخصية من أوساط الفنون والعلوم  وجهت 
من أمثال بدرو ألمودوفار وأالن دولون وباتي 

سميث وكاترين دونوف وشارل أزنافور وأنيش 
كابور، نداء عاجال إلنقاذ األرض التي تواجه "أكبر 

البشرية". تاريخ  تحد في 
لنداء  "لوموند" وتلبية  وفي مقال نشرته مجلة 

الفيزياء  وعالم  بينوش  جولييت  الممثلة  وجهته 
أيام على استقالة  "بعد  بارو  أوريليان  الفلكية 
نيكوال أولو" وزير البيئة الفرنسي، رأى هؤالء 
والمصورون  والكتاب  والصحافيون  الفنانون 
بالجدية". للتحلي  الوقت  "حان  أنه  والعلماء 

الموقعون "نعيش كارثة عالمية" مع  وأكد 
العالم.  عبر  الحيوي  التنوع  وتراجع  المناخي  التغير 

وأضاف هؤالء "اإلنهيار جار اآلن. لكن األوان لم 
األسوأ". لتجنب  يفت 

وحذر الموقعون "نعتبر أن الحكومة التي ال 
تجعل من إنقاذ ما يمكن إنقاذه أولوية كبرى 

لها، غير جديرة بأن تعامل بجدية. نقترح حصول 
الضغط،  بعيدا عن مجموعات  خيارات سياسية 

واتخاذ إجراءات حتى لو كانت غير شعبية".

بكتيريا خطرة تنتشر في 
مستشفيات العالم

200 شخصية عاملية 
توجه نداء إلنقاذ األرض

 الفرسان يتألقون في مهرجان السالم بأقار عتبة

 انتحار أكبر معجبي البيتلز
توفي نيكوالي فاسين الملقب »أكبر معجب بفرقة بيتلز« في االتحاد السوفياتي عن 

73 عامًا في سان بطرسبرغ، بحسب ما أعلن المتحف الذي أسسه تكريمًا للفرقة 
البريطانية الشهيرة. وجاء في الموقع اإللكتروني لمركز بوشكينسكايا 10 الذي يضم 
متحفا مكرسا للبيتلز أسسه هذا الفنان العام 1991 »صديقنا ورفيقنا نيكوالي فاسين 
توفي بشكل مأسوي في 29 أغسطس«.ووضع سكان في ثاني كبرى المدن الروسية 

الزهر في باحة مبنى المتحف حيث كان يحتفظ الفنان وهو من الشخصيات البارزة في 
أوساط الموسيقى البديلة في االتحاد السوفياتي بتذكارات مرتبطة بالبيتلز ومنها 

أسطوانة فينيل تحمل توقيع جون لينون وتعود للعام 1970.

محمد عقيلة العمامي

ليدي غاغا بدون مساحيق
نادرًا ما تظهر المغنية األميركية، ليدي غاغا، 

دون مساحيق تجميل الفتة أو تصفيف 
متقن للشعر، لكن أول أدوارها على شاشة 
السينما يتطلب منها أن تطل بصورة 

طبيعية.
وتؤدي غاغا دور فتاة تحقق 

حلمها وتصبح مغنية مشهورة 
في الفيلم الجديد »مولد 

نجمة - إيه ستار ايز بورن«، 
من إخراج الممثل برادلي 

كوبر الذي يشاركها بطولة 
الفيلم. وقالت غاغا )32 

عامًا( في مؤتمر صحفي 
الجمعة، قبل العرض 

العالمي األول في الفيلم 
خالل مهرجان البندقية 
السينمائي الدولي، إن 

كوبر »أراد أن يراني دون 
أي رتوش، نزلت سلم 

منزلي قبل أن نجري اختبار 
الكاميرا للفيلم وكان في 

يده منديل مبلل وضعه على 
وجهي وبدأ يفركه«.
وأضافت: »كنت 

أضع مساحيق، فقال ال 
أريد أي مساحيق على 
وجهك، ومن ثم أزال 

نقطة الضعف هذه من 
داخلي«. وكتب مايكل 

نوردين وهو ناقد 
سينمائي في موقع 

»إندي واير« اإللكتروني 
المتخصص في السينما 

يقول »في ضوء 
المغاالة التي اعتادت أن 
تظهر بها نجمة البوب، 
فإنها تبدو وكأنك تراها 

ألول مرة«.

تحت شعار »الجنوب يجمعنا«، 
تنافس الفرسان في ود ال تنقصه 

الحماسة على صهوات الجياد، خالل 
مهرجان السالم للفروسية والميز 

الشعبي، الذي أقيم في منطقة أقار 
عتبة.

ويستهدف هذا المهرجان 
التعريف بالفروسية وترسيخ تلك 

الرياضة، والنهوض بها وغرسها في 
نفوس األجيال الجديدة، وهو رسالة 
فرح ومحبة ولحمة لليبيين والعالم.
المهرجان شارك فيه قرابة 13 

عقدًا للخيل، من مختلف مناطق 
مرزق ووادي عتبة وأوباري من أجل 

السالم. وشهد حضورًا شعبيًا 
كبيرًا من األهالي والضيوف واألسر 

والعائالت.
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