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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 الليبيون يستقبلون العام الهجري
 بـ »الفتاشة«

ص16

القمر القبيح

فضاء

قلصت منظمة أوبك مجددًا توقعها 
لنمو الطلب العالمي على النفط في 

2019، وقالت إن المخاطر في التوقعات 
االقتصادية ترجح جانب التراجع 

االقتصادي، مما يضيف تحديًا جديدًا 
لجهود المنظمة من أجل دعم السوق 
في العام المقبل، وأوضحت في تقرير 
شهري أن الطلب العالمي على النفط 
في العام المقبل سيزيد 1.41 مليون 

برميل يوميًا، بانخفاض 20 ألف برميل 
يوميًا عن توقعات الشهر الماضي لتغير 

تكهناتها للمرة الثانية على التوالي.

»مشهد القمر عن قرب لم يكن جمياًل 
أبدًا«، هكذا رأى رائد الفضاء السابق 

فرانك بورمان، البالغ من العمر 90 
عامًا، الذي انطلق إلى الفضاء مع وكالة 

»ناسا« األميركية، في أول مهمة إلى 
القمر مع أبولو 8«، في ديسمبر من 

العام 1968، وقال إنه »لم يكن مهتمًا 
بالسفر إلى الفضاء، وإن السبب الوحيد 
الذي دفعه لذلك هو هزيمة الروس في 

الحرب الباردة«.

مليون 100
برميل

 المرعب

إجمالي استهالك العالم من النفط يوميا 
خالل الثالثة أشهر المقبلة.
وكالة الطاقة الدولية - باريس

يلقبونه بـ»أفضل مراسل صحفي في 
جيله« بعد دوره المعروف في كشف 
فضيحة »ووترجيت«، يظل الصحفي 
المخضرم ذو الـ75 عامًا بوب وودور 

أكثر الصحفيين »إزعاجًا« على اإلطالق 
بالنسبة لرؤساء الواليات المتحدة.
يأبى وودور أن يغادر األضواء 

ويعتزل مشاكسة رجال البيت 
األبيض، واليوم يخوض 

معركته مع ترامب بعد أن 
تصدر كتابه »الخوف.. 

ترامب في البيت األبيض« 
أعلى المبيعات.

الكتاب يصور كبار معاوني 
ترامب على أنهم ال 

يأبهون أحيانًا بتعليماته، 
للحد مما يرون سلوكه 

»المدمر والخطير«، لكن 
ترامب وصف كل ما جاء 

في الكتاب بأنه مجرد 
احتيال وخداع.

وبين االتهام والنفي 
ومقاربات التاريخ، يبقى 

التساؤل حول ما إذا كان 
ترامب سيلقى مصير نيكسون 

على يد »المرعب« بوب 
وودور؟!.

راديو الوسط

أسبوع الترتيبات األمنية واإلصالحات االقتصادية

باألمن ولكنها ال تبدو في ظاهرها أمنية في 
بالسيولة  المتعلقة  تلك  وهي  األهمية  غاية 
هذا  من  أخرى  وبأمور  العملة  صرف  وبسعر 
طيبة  »أخبار  بسماع  الليبيين  ووعد  النوع«، 
على  االتفاق  يقصد  وكان  ساعة«،   24 خالل 
حزمة اإلصالحات االقتصادية التي أعلن عنها 
لتصريحه،  التالي  اليوم  في  بعد  تونس  في 
الرئاسي  المجلس  رئيس  عقده  اجتماع  بعد 
لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وكل من 
رئيس المجلس االعلى للدولة خالد المشري، 
الصديق  المركزي  ليبيا  مصرف  ومحافظ 
الرئاسي  المجلس  رئيس  ونائب  الكبير، 
أحمد معيتيق، ويتضمن البرنامج الذي سبق 

الوطنية  المؤسسة  مقر  مسّلحون  هاجم 
للنفط في قلب العاصمة طرابلس صباح يوم 
االثنين، وأطلقوا الرصاص على مجموعة من 
أن يفجروا  األرضي قبل  الدور  الموظفين في 
وإصابة  مقتل  إلى  أدى  ما  المبنى،  جانبا من 
قوات  تتدخل  أن  قبل  العاملين،  من  عدد 

األمن وتسيطر على الموقف.
المبعوث  كــان  فيما  الحادث  هــذا  يأتي 
يتابع  ســالمــة  غــســان  ليبيا  ــى  إل األمــمــي 
على  إقرارها  يفترض  التي  األمنية  الترتيبات 
بين  النار  إطالق  لوقف  الزاوية  اتفاق  ضوء 
االقتتال  أطراف  التي  المسلحة  المجموعات 
للعاصمة  الجنوبية  الضواحي  شهدته  الذي 
طرابلس األسبوع الماضي، وهو على ما يبدو 
لهجته  تغيير  على  سالمة  أجبر  الذي  السبب 
خشنة،  لهجة  إلى  المعهودة  الدبلوماسية 
بلغت حد التهديد بالكشف عن هوية الجهة 
بالقصف  معيتيقة  مطار  استهدفت  التي 
على  البعض  فسره  ما  والصواريخ،  بالقذائف 
أمام  الدولي  المجتمع  صبر  لنفاذ  مؤشر  أنه 
باتفاق  ليبيا  في  الصراع  أطراف  التزام  عدم 
البعثة  أن  سالمة،  وكشف  النار،  إطالق  وقف 
حصلت على توقيع جميع األطراف على اتفاق 
أن  دون  واحد«  »باستثناء  النار  إطالق  وقف 
»بحاجة  االتفاق  هذا  أن  مؤكدًا  يسميه، 
ما  وفق  مستمرًا«  يبقى  ولكي  تحصين  إلى 
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  نشرته 
إلى  الفتا  »فيسبوك«،  على  صفحتها  عبر 
والقيادات  الرئاسي  المجلس  مع  بحث  أنه 
وقف  بشأن  المقررات  من  عددًا  العسكرية 

إطالق النار والبدء في تنفيذه.
المجلس  مــع  اتــفــق  ــه  أن ســالمــة  وأكـــد 
تشكيل  على  العسكرية  والقيادات  الرئاسي 
ومكوناتها  جديدة  أمنية  ترتيبات  »لجنة 
ومهامها المستعجلة مما يسمح بالتفكير في 
نبه  لكنه  متقدمة«  النزاع بصورة  آلية فضّ 
تتعلق  أخرى  نقاط  أيضًا  »هناك  أن  مذكرًا 

ومصرف  الرئاسي  المجلس  بشأنه  اتفق  أن 
الدينار  صرف  سعر  معالجة  المركزي،  ليبيا 
األجنبي  النقد  مبيعات  على  رسوم  بفرض 
ومعالجة  والشخصية  التجارية  لألغراض 
التي  المحروقات، وغيرها من اإلجراءات  دعم 
الليبي  االقتصاد  تشوهات  معالجة  تستهدف 

والوضع المالي في البالد.
وليس ببعيد عن اللهجة الساخنة التي دافع 
بها سالمة عن اتفاق وقف إطالق النار، أعلن 
السابق  اآلمر  إضافة  الدولي  األمن  مجلس 
الجضران،  إبراهيم  النفطية  المنشآت  لحرس 
بليبيا،  الخاصة  الدولية  العقوبات  قائمة  إلى 
وتشمل تجميد األصول المالية وحظر السفر، 

وفي السياق نفسه أعلن االتحاد األوروبي إنه 
من  كل  محاسبة  خيارات  في  للنظر  »مستعد 
يعيق تنفيذ االتفاقات األخيرة أو يهدد العمل 
الحر للمؤسسات السيادية التي تعمل لصالح 
أصدرته  بيان  في  محذرا  الليبيين«،  جميع 
لوقف  انتهاك  »أي  أن  من  ليبيا  في  بعثته 
الهجمات  مثل  طرابلس،  في  النار  إطــالق 
وكذلك  معيتيقة  مطار  على  الصاروخية 
إلى  تؤدي  قد  التي  التحريضية  التصريحات 
أن  إلى  العنف غير مقبولة، مشيرة  مزيد من 
التحتية  والبنية  المدنيين  على  »الهجمات 
المدنية تشكل انتهاكات للقانون الدولي«.، 
الحقيقي– للتغيير  األوان  »آن  البعثة  وقالت 

إلنهاء افتراس الموارد الليبية ومناخ الخوف، 
والحريات  األساسية  الخدمات  ضمان  وأخيرًا 

الفردية التي يطمح إليها الشعب الليبي«.
هذه  أن  الليبي  للشأن  متابعون  ويرى 
غسان  األممي  المبعوث  وضعت  اللهجة 
محك  أمام  الدولي  المجتمع  وخلفه  سالمة 
الليبية  ــة  األزم مع  تعاملها  في  حساس 
المطروح  السؤال  ألن  األمنية،  وتطوراتها 
اآلن، هو ماذا لو أن اتفاق وقف إطالق النار 
وماذا  قبل طرف محدد،  للخرق من  تعرّض 
فعله؟  الدولي  والمجتمع  سالمة  وسع  في 
من  أكثر  في  تعهدا  اإلثنين  وأن  سيما 
وفي  االتفاق،  يعرقل  من  بمحاسبة  تصريح 
يعربون  الليبيين  من  كثير  فيه  بدأ  وقت 
القائمة  الدوليّة  الجهود  من  يأسهم  عن 
األمني  الوضع  أمام  البالد،  في  األزمة  لحل 
المعيشية،  الحياة  صعوبة  وتزايد  المنفلت، 
االنقطاع  رأســهــا  على  عــديــدة،  ألســبــاب 
السيولة  ونقص  الكهربائي،  للتيار  الكامل 
إلى  الصحية،  الخدمات  وتدني  بالمصارف، 
البنزين،  بمحطات  الوقود  نقص  جانب 
في  الدولية  البعثة  إلى  يضيف  ذلك  وكل 
تنفيذ  نجاح  مدى  هو  إضافي،  تحدّ  ليبيا 
التخفيف  االقتصادية،  اإلصالحات  حزمة 
من حدة األزمة التي يعانيها الليبيون دون 

استثناء.
التفاصيل ص 9

النفط تحت نار السالح مّرة أخرى وتوقعات باستبدال المجتمع الدولي الجزرة بالعصا

ماذا لو تعرض وقف 
إطالق النار للخرق 

من قبل طرف محدد، 
وماذا في وسع سالمة 

والمجتمع الدولي فعله؟

نفط

طرابلس، تونس،القاهرة- الوسط

كل شيء

< السراج واملشري والكبير ومعيتيق يوقعون برنامج اإلصالحات االقتصادية

تراجع

نفط ليبيا في بؤرة اهتمام األسواق العاملية ومجلس األمن
شغل النفط الليبي أسواق النفط العالمية 
أسعار  صعدت  أن  بعد  األســبــوع،  هــذا 
الماضية  الثالثة  األيام  مدار  على  النفط 
المؤسسة  مقر  على  بالهجوم  متأثرة 
الوطنية للنفط في طربلس، الذي تزامن 
إيران  من  كل  إمدادات  بشأن  مخاوف  مع 

والعراق مما عزز من مكاسب النفط.
واقتربت أسعار النفط أمس األربعاء من 
انخفاض  إثر  العام،  هذا  مستوياته  أعلى 
واحتمال  األميركية  الخام  مخزونات  في 
المخاوف  زاد  مما  إيراني  معروض  فقد 
االستهالك  بين  الدقيق  التوازن  بشأن 

واإلنتاج.
بالنفط  الدولي  لالهتمام  واستمرارًا 
لحرس  السابق  اآلمــر  لحق  فقد  الليبي، 
الجضران  إبراهيم  النفطية  المنشآت 
بليبيا،  الخاصة  الدولية  العقوبات  بقائمة 
لهذه  ضمه  ــن  األم مجلس  ــالن  إع بعد 
األصــول  تجميد  تشمل  التي  القائمة 

المالية وحظر السفر.
في  بليبيا  المعنية  اللجنة  ووافــقــت 
اسم  إدراج  على  الــثــالثــاء،  المجلس، 
تجميد  يعني  مما  بالقائمة،  الجضران 

قوات  هاجمت  الماضي،  يونيو  وفي 
النفطي،  الهالل  منطقة  للجضران  تابعة 
وقــوات  الجيش  بين  اشتباكات  ودارت 
الجضران في المنطقة الواقعة بين الوادي 
سرت،  مدينة  شــرق  متر  كيلو  األحــمــر، 
التي  المعارك  لتنتهي  النوف،  رأس  وحتى 

استمرت أسبوعًا بهزيمة الجضران.
اإلدارة  مــجــلــس  ــاء  أعـــضـ ورحــــب 
مجلس  بقرار  للنفط  الوطنية  بالمؤسسة 
في  تسبب  الجضران  أن  معتبرين  األمن، 
األرواح  من  العديد  الليبية  الدولة  خسارة 
خالل  من  دوالر  مليار   60 على  يزيد  وما 
من  سرت  بخليج  النفط  موانئ  إغالقه 

الفترة 2016-2013.
وأشار بيان صادر عن المؤسسة إلى أن 
محاوالته منذ العام 2011 لزعزعة استقرار 
زيادة معاناة  إلى  الليبية أدت  المؤسسات 
سابقة  القرار  أن  معتبرًا  الليبي،  الشعب 
ومقاضاة  مالحقة  تتم  أن  وينبغي  مهمة 
كل المجموعات المتواجدة في ليبيا، والتي 
تستهدف قطاع النفط، إما من خالل إقفال 
أي  أو  مسلحة  هجومات  شن  أو  المنشآت 

أعمال إجرامية أخرى، بالطريقة نفسها.

أصوله المالية وحظر سفره للخارج، وغيرها 
من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 
رقم  األمن  قرار مجلس  و17 من   15 رقم 
19 من  2011، والفقرة رقم  العام   1970
أورد  كما   ،2011 العام   1973 رقم  القرار 

الموقع اإللكتروني لألمم المتحدة.

إلى  قــرارهــا  أسباب  اللجنة  وأرجــعــت 
مسلحة  عدائية  أعمااًل  الجضران  »ارتكاب 
ضد المنشآت في منطقة الهالل النفطي، 
المنشآت  بعض  تدمير  فــي  تسببت 
من  يونيو   14 في  كان  آخرها  والخزانات، 

العام 2018«.

قريبا في ليبيا

السعر ليبيا:  1 دينار  / مصر: 290 قرشا البريد اإللكتروني: info@alwasat.lyاملوقع اإللكتروني : www.alwasat.lyاخلميس 13 سبتمبر 2018 م يومية »أسبوعية موقتًا«العدد 147السنة الثالثة 3 من احملرم 1439 هــ

03

13

04

ميرة املالح : املبدع عندما يحل بمكان يفر منه اإلرهابي

رفع الستار عن
 أسرار تألق املنتخب 

في جنوب أفريقيا

صفاء سلطان: 
»خزامي« أرهتقتني رغم 

حبي لها وتجسيد دور 
األم ليس مغامرة

قــــذائـــــف »معيتيقـة« تخـرق »هـــــدنــة العاصـمــــــة«

14

12

بني هجوم مؤسسة النفط وعقوبات اجلضران

 املسماري »حكاية« ليبية تكرمه السلة السويدية
بعيدًا عن حالة االستقطاب والتشرذم السياسي واألمني، 
حاليًا، هناك من يساهم في تسليط  ليبيا  تعيشها  التي 
على  وقدرته  الليبي  المجتمع  على  إيجابي  الضوء بشكل 

المساهمة في اإلبداع اإلنساني.
الرياضية  الساحات  تشهد  الرياضي،  الصعيد  فعلى 
الليبيين  والمدربين  الالعبين  من  عدد  وجود  العالمية 
الذين ينشطون في الكثير من األلعاب، وقدموا أداًء مميزًا، 
يساهم كثيرًا في نقل صورة مشرقة ومفعمة باألمل عن 
اإلعالم  وسائل  أفــردت  السويد،  ففي  الليبي.  الشعب 
من  السلة  العب  على  الضوء  لتسليط  واسعة  مساحات 
المرج الليبية، فرض نفسه كأول مدرب ليبي في سجالت 
إلى منصة  السلة، قبل أن يتحول  االتحاد األوروبي لكرة 

مهمة في تدريب كرة السلة بالسويد.
معهد  في  وتخرج   ،1971 بنغازي  في  المسماري  وُلد 
التربية البدنية بمدينة المرج، ولعب مع فريق المروج، ثم 
عمل مدربًا للفئات السنية بنادي المروج، ثم انتقل إلى 
إيطاليا كمساعد مدرب متخصص في كرة السلة بنادي 

السويد  إلى  انتقل  1999، وبعدها  كاتانيا  virto بمدينة 
لتدريب أحد فرق منطقة ليغة السويدية.

ــدورات  ال من  كبير  عــدد  على  المسماري  وتحصل 
ثم   2004 ليبيا سنه  في  تدريب  بدورة  بدأت  المختلفة، 
ودورتين  إيطاليا  جنوب  اتحاد  من  مدرب  مساعد  دورة 
في  اللعبة  قوانين  تخص  تحكيم  ودورة   kfum من 
السويد ودورة اإلحماء ورفع الكفاءة من اتحاد كره السلة 
السويدي، ودورة مدرب درجة أولى من االتحاد السويدي 

ودورة مدرب من االتحاد الصربي.
مدرب  كمساعد  بدأ  ليبيا،  خارج  التدريب  مجال  وفي 
في نادي كتانيا بإيطاليا ومساعد مدرب لفريق فيرتوس 
محترفًا  مدربًا  وعمل  السويد  إلى  انتقل  ثم  اإليطالي، 

ومدربًا متعاونًا مع اتحاد الكرة في شمال السويد.
وتحصل المسماري خالل مسيرته على عدد كبير من 
الجوائز، منها، جائزة أفضل مدرب على مستوى السويد، 
لكرة  السويدي  االتحاد  من  »الخلوق«  بالمدرب  ولقب 

السلة، وثاني وثالث أفضل مدرب لعامي 2011 و 2012. > املسماري

جرس إنذار.. 3 عوامل تهد د بانهيار شبكة الكهرباء



والتشويق  الــرعــب  فيلم  تــصــدر 
حسبما  الشمالية،  بأمريكا  السينما  إيــرادات  »الراهبة« 

أظهرت تقديرات أستوديوهات السينما هذا األسبوع.
ودميان  فارميجا  تايسا  من  كل  بطولته  في  يشارك  الذي  الفيلم  وحقق 

بيشير وبوني آرونز، إيرادات بلغت 53.5 مليون دوالر.
الفيلم الكوميدي »كريزي ريتش آشيانز«، الذي  الثاني  وحل في المركز 
يشارك في بطولته جيما تشان وميشيل يوه، محققا إيرادات 13.6 مليون 
بلغت  ايرادات  محققا  »بيبرمينت«،  فيلم  الثالث  المركز  في  وجاء  دوالر، 

13.3 مليون دوالر.

 »آبل« تكشف عن طرازها الجديد من الهواتف الذكية

آب«  »واتــس  الفورى  التراسل  تطبيق  أعلن 
وذلك  قريبا،  جديد  تحديث  ــاق  إط عزمه 
بمحتوى  الضرر  إلحاقه  من  مخاوف  وســط 
يصل  ــذيــن  ال المستخدمين  وخصوصية 
من  أكثر  مع  شهريا،  مليار   1.5 إلى  عددهم 
التطبيق  عبر  إرسالها  يجرى  رسالة  مليار   65

»فيسبوك«. لشركة  المملوك 
 »mirror« ــع  ــوق م ــره  ــش ن ــمــا  ل ووفــقــا 
الجديد  الــتــحــديــث  بــمــوجــب  الــبــريــطــانــى، 
بتحويل  القيام  المستخدمين  على  سيتعين 
إلى  آب«  ــس  »وات على  حساباتهم  محتوى 
وفى  درايف«،  »جوجل  على  احتياطية  نسخة 

المحتوى  هذا  فإن  بذلك  القيام  عدم  حال 
وأشارت  نهائية،  بصورة  للحذف  سيتعرض 
ــى حــالــة عــدم دخــول  الــشــركــة إلــى أنــه ف
االحتياطية  النسخة  إلى  التطبيق  مستخدم 
فإنها  تحديثها  عدم  إلى  إضافة  كامل،  لعام 
التحديث  إطاق  بعد  أيضا  للحذف  ستتعرض 

المقبل. نوفمبر  فى 
أما عند حذف التطبيق، فإن محتوى النسخة 
هائل  عدد  لفقدان  معرضا  االحتياطية سيكون 

من الصور والمحادثات ومقاطع الفيديو
التى  الرسائل  أن  هو  السيئ  الخبر  أن  إال 
تحصل  لن  درايف  جوجل  على  تخزينها  سيتم 

على نفس التشفير »End to end« كما تفعل 
حيث  التطبيق،  فى  الموجودة  الرسائل  مع 
والرسائل  الوسائط  أن  آب«،  »واتــس  قالت 
تشفير  بواسطة  محمية  غير  تدعمها  التى 
أثناء  النهاية  إلى  النهاية  من  آب«  »واتــس 

.»Google Drive« وجودك فى
بيانات  أن  بالضرورة  ذلك  يعنى  ال  لكن 
ستتمكن  ولكن  محمية،  غير  المستخدمين 
وهو  البيانات،  تلك  إلى  الوصول  من  جوجل 
بالنسبة  الخصوصية  مخاوف  يثير  الذى  األمر 
التشفير  على  يعتمدون  الذين  أولئك  إلــى 

الرسائل بشكل طبيعى.  الذى يوفره تطبيق 

تواصـل 02

التين  فاكهة  نبات  زراعة  انتشار  حول  فيديو  حظي 
»فرانس  قناة  نشرته  ليبيا  في  »الهندي«  الشوكي 
بيوتيوب  األشهر  الفيديو  بموقع  صفحتها  على   »24

بمتابعة كبيرة من المشاهدين.
»روبرتاج«  برنامج  عبر   »24 »فرانس  قناة  وأجرت 

لقاءات مع المزارعين الليبيين الذي أصبحوا يهتمون 
الشوكي  أوالتين  الصّبار  نبتة  بغرس  فأكثر  أكثر 
واالعتماد  المزارع  وسط  لها  مساحات  وتخصيص 
عليه كمحصول بشكل أساسي بعد أن كان يستخدم 

على أطراف المزارع كسياج فقط.

»الشوكي الهندي« يجذب املزارعني الليبيني

إن سميــت سمـي محـمـد...وإن ناديت نادي سعيده
وإن حاديت حادي الزينين ...إللـي يشبحوا للبعيـده

 1440 الجديدة،  الماضي برأس السنة الهجرية  الثاثاء  احتفل المسلمون 
الهجرية  السنة  رأس  تعتبر  حيث  اإلسامي،  التقويم  بداية  وهو  هجرية 

إجازة رسمية في عدد من البلدان اإلسامية.
»#رأس_السنة_ هشتاغ  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  وأطلق 

تنوعت  حيث  كبيرا  تفاعا  وجد  والذي  بالمناسبة  احتفاال  الهجرية« 
المشاركات بين التهاني واألمنيات والدعاء واستذكار القصص والعبر من 

وحي المناسبة. 

#رأس_السنة_الهجريه 

»واتس آب« يستعد لطرح تحديث جديد وسط مخاوف حول الخصوصية

ميديا«  سنس  »كومن  منظمة  أجرتها  دراسة  أظهرت 
األميركيين  المراهقين  من  األكبر  القسم  أن  المستقلة 
اللقاءات  أكثر من  النصية  الرسائل  التواصل عبر  يفضلون 
األشخاص  %35 من  أن حوالى  الدراسة  وبينت  المباشرة، 
المستطلعة آراؤهم بين سن الثالثة عشرة والسابعة عشرة 
في  النصية،  الرسائل  عبر  التواصل  يفضلون  إنهم  قالوا 

مقابل %32 فقط أعلنوا تفضيلهم للقاءات المباشرة.
سنس«  »كومن  أنجزته  الذي  السابق  التحقيق  وأظهر 
في 2012 أن اللقاءات الشخصية تتصدر بفارق كبير قائمة 
 )49%( التواصل  طرق  مجال  في  المراهقين  تفضيات 

متقدمة على الرسائل )33%(.
التواصل  ووسائل  النصية  الرسائل  طريق  وعن 

 )10%( الفيديو  ومحادثات   )16%( االجتماعي 
والمحادثات الهاتفية )%5(، يفضل أكثر من ثلثي 

استطاعوا  متى  بعد  عن  التواصل  األميركيين  المراهقين 
ذلك، فيما كانت النسبة تقارب النصف قبل ست سنوات.

ومن بين األشخاص المستطلعة آراؤهم الذين تتراوح 
أعمارهم بين 13 عاما و17، أشار أكثر من النصف )51%( 
األقل  على  واحدة  مرة  نصية  برسائل  يبعثون  أنهم  إلى 
في الساعة، و%21 قالوا إنهم يفعلون ذلك »بدون انقطاع 

تقريبا«.
جزء  فهي  االجتماعي  التواصل  شبكات  ناحية  من  أما 
من حياة %81 من األشخاص المستطلعة آراؤهم كما أنها 
تتمتع بأهمية »قصوى« أو »كبيرة« لـ%32 من المراهقين.

آراؤهم  المستطلعة  المراهقين  من   70% حوالى  وقال 
إنهم يستخدمون »أكثر من مرة« يوميا وسائل التواصل 

االجتماعي فيما كانت النسبة %34 فقط في 2012.
قائمة  شات«  »سناب  تصدرت  متوقعة،  نتيجة  وفي 
التطبيقات األكثر استخداما لدى هذه الفئة العمرية )63%( 

متقدمة على »إنستغرام« )%61( و»فيسبوك« )43%(.

املراهقون األميركيون 
يفضلون »نصية«

تكشف »غوغل« النماذج الجديدة من هاتفها الذكي »بيكسل«، 
في  أكتوبر   9 إقامته،  تعتزم  حدث  إلى  الصحفيين  دعت  إذ 
هذا  في  التفاصيل  من  مزيد  تقديم  دون  من  نيويورك، 

الخصوص.
بطاقات  على  المعلومات  أبسط  بذكر  »غوغل«  واكتفت 
الدعوة، التي وضعت عليها عالمة المجموعة والتاريخ والعنوان 

والساعة إلى جانب رمز يمكن الضغط عليه لتأكيد الحضور.
غير أن تسريبات كثيرة تسري في الفترة األخيرة حول الجيل 
الثالث من هواتف »بيكسل«، العاملة بنظام تشغيل »أندرويد« 

من »غوغل« المعتمد في 85 % من الهواتف الذكية في العالم.
وجرت العادة على أن يقدم العمالق األميركي أحدث نماذجه 
من هذا الجهاز في أكتوبر. وال تكشف »غوغل« التي تسوق أيضا 
مبيعات  عن  التدفقي  بالبث  خاصة  وأجهزة  موصولة  واجهات 

منتجاتها.
ووجهت أيضا »آبل« دعوات إلى حدث لم تعط أي تفاصيل 
خالله  تقدم  أن  ويتوقع  مقرها،  في  سبتمبر   12 في  يعقد  عنه 

أحدث نموذج أو نماذج من هواتف »آي فون«.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

في كل #راس_السنة_الهجرية على اإلنسان 
أن يشعر عندما تمر عليه سنة، أنه قد مشى 
في هذه السنة خطوة نحو اهلل، ال أن تبعده 
عنه }يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل ولتنظر 

نفس ما قدمت لغد{]الحشر: 18[

غواص في بحر الويب

على فكرة مناسبة #رأس_السنة_
الهجرية ليس لها عالقة بهجرة الرسول 

ملسو هيلع هللا ىلص فالهجرة كانت في 12ربيع األول

Dr. Nizar Dalloul

بداية تاريخ الهجرة النبوية، 
تلك السنة والحدث الذي 
منه بدأت مسيرة أمة إلى 
ما النهاية ، لتصنع التغيير 

وترسم مستقبال لمن 
صبروا وتعاهدوا والتزموا ، 

فنصرهم اهلل ورسوله 

Dr.Thabet

في أول يوم من السنة الهجرية 
أبحث عن النور و السعادة 
داخلك، هكذا فعل رسول 

اهلل وهذا ما يجب أن نفعله 
كل عام و انتوا وهالبلد بخير 

#راس_السنة_الهجرية
 

Sara Helal

دروس وعبر.. #رأس_
السنة_الهجرية ليس 
مجرد احتفاال عاديا بل 

هو تذكرة وعبرة ومواقف 
تظهر المعادن وقت 

الشدائد..

HanyHammad

من   2018 للعام  الجديد  طرازها  »آبل«  تكشف 
الشراة،  يجذب  أن  تأمل  الذي  فون«،  »آي  أجهزة 
بأجهزة  المتخمة  والسوق  العالية  األسعار  رغم 

الهاتف الذكي.
عن  العماقة  الشركة  تكتمت  وكعادتـها، 
تفاصيل الحدث المقرر في مقرها في كوبرتينو في 
سيليكون فالي، األربعاء، إال أن التكهنات تكثر كما 
في كل سنة. ومن بينها عرض ثاثة نماذج »آي 
أكبر من هاتف »آي فون  بينها نسخة  فون« من 

10« الباهظ الثمن الذي عرض العام الماضي.
وهذا النموذج الذي صمم بمناسبة مرور عشر 
كان  فون«،  »آي  جهاز  أول  طرح  على  سنوات 
يزخر باالبتكارات التكنولوجية )التعرف على الوجه 
أساسي  بسعر  يباع  وكان  دي...(  إي  أل  وشاشة 
المتحدة. وعرضت  الواليات  قدره 999 دوالرا في 
جوبز  ستيف  تأسيسها  في  شارك  التي  الشركة 
نموذجين آخرين هما »آي فون 8« و»آي فون 8 

باس«.
ومع أن مبيعات »آي فون« تباطأت بين أبريل 
ويونيو، تمكنت »آبل« من بيع 41,3 مليون جهاز. 

وسمحت االستراتيجية القائمة على أجهزة باهظة 
الثمن بزيادة رقم أعمالها بنسبة 20 % في الفترة 

نفسها بفضل الهواتف الذكية.
ورغم هذا االرتهان المالي الكبير إلى الهواتف 
إلى  ثقتهم  يولون  المستثمرون  يزال  ال  الذكية، 

أول  أغسطس  مطلع  في  باتت  التي  »آبل« 
شركة تزيد قيمتها السوقية عن ألف مليار 

دوالر.
بوب  المتخصص  المحلل  وقال 

ريسيرتش(  )تكناليسيس  أودونيل 
أي شيء  إثبات  إلى  آبل  تحتاج  »ال 

أكثر.  بعد  السوق  تجزئة  تريد  وهي 
وعليها تاليا اقتراح خيارات أوسع«.

كارولينا  موقف  بالتحديد  وهذا 
ميانيزي التي تتابع شؤون »آبل« 
لدى شركة »كرييتيف ستراتيجيز«. 

نموذجا  »آبل«  تقدم  أن  وتوقعت 
»أقل ثمنا« يعكس االستراتيجية التي 

يراوح  أن  وتوقعت  الماركة  تعتمدها 
السعر بين 600 و700 دوالر.

عما  سيكشف  األمر  »هذا  ميانيزي  وأوضحت 
في  حصتهم  زيادة  يريدون  فهل  إليه،  يسعون 
اعتمادا  أكثر  الناس  جعل  يريدون  هل  السوق؟ 
يستخدمون  بحيث  الجديدة  التكنولوجيات  على 
أخرى  أوأشياء  المعزز  الواقع  تطبيقات  أكثر  بعد 
تميل  أنها  وأكدت  بها؟«.  القيام  إلى  آبل  تسعى 

إلى االحتمال الثاني.
الذكية  الهواتف  سوق  أن  »آبل«  وتدرك 
تنويع  على  تعمل  وهي  متخمة 
عبر  سيما  وال  دخلها  مصادر 
توفرها  التي  الخدمات 
تدفقي  وبث  دفع  من 
ومضامين  موسيقي 
معزز.  وواقع  فيديو 
»آي  أجهزة  وتتماشى 
بوظائف  تتمتع  التي  فون« 
مع  أكبر  وشاشات  إضافية 

هذه االستراتيجية.
الكورية  منافستها  وبدأت 
فترة  قبل  عرضت  التي  »سامسونغ«  الجنوبية 

قصيرة جهاز »غاالكسي نوت 9«، تدفع ثمن هذه 
في  السوق  في  األولى  الشركة  فسجلت  التخمة. 
في   %  22 نسبته  تراجعا  السنة  من  الثاني  الربع 

رقم أعمالها في مجال الوسائط النقالة.
مخيبة  مبيعات  إلى  الوضع  هذا  الشركة  عزت 
للتوقعات لهاتف »غاالكسي إس 9« الذي طرح في 
مارس. ويفسر هذا التباطؤ أيضا بالمنافسة اآلتية 
ففي  »هواوي«.  رأسها  على  صينية  شركات  من 
للمرة  الصينية  الشركة  هذه  باعت  الثاني  الربع 
إلى  لترتقي  »آبل«  من  أكثر  ذكية  هواتف  األولى 

المرتبة الثانية عالميا.
بين  جهاز  مليون   71,5 »سامسونغ«  وباعت 
بلغت  السوق  من  حصتها  أن  أي  ويونيو،  أبريل 
20,9 %. وكانت حصة »هواوي« من السوق 15,8 
% مع 54,2 مليون جهاز متقدمة على »آبل« التي 
بلغت حصتها 12,1 % بحسب أرقام شركة »آي دي 

سي«.
في   %  1,8 بنسبة  العالمية  السوق  وتراجعت 
السنة  من  نفسها  بالفترة  مقارنة  الثاني  الربع 

الماضية مع بيع 342 مليون جهاز.

دعوة غامضة من »غوغل« 
قد تكشف »بيكسل« الجديد

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

السنة الثالثةاخلميس
العدد 147 3 من املحرم 1439 هــ

13 سبتمبر 2018 م

كلمة1000

● بطولة بنغازي لكرة الطائرة الشاطئية.                                                  )تصوير: محمد جعودة(.

»الراهبة« يتصدر
إيرادات »هوليود«
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مجلس النواب:  يجب دعم ومساندة الجيش الليبي والشرطة واألجهزة األمنية واالستخباراتية جميعها«واشنطن  عبرت عن إدانتها مرتين               

صندوق انتخابات ديسمبر في مهب الريح
تراجعت نبرة الحماس في مواقف األطراف السياسية 
المقررة  االنتخابات  من  الدوليين  الفاعلين  وبعض 
في 10 ديسمبر المقبل، مع تداعي األوضاع األمنية 
في  النواب  مجلس  وفشل  طرابلس،  العاصمة  في 
إقرار اإلطار الدستوري )قانون االستفتاء على مسودة 
الدستور(، ما جعل موعد االستحقاق الذي أقره مؤتمر 

باريس في مايو الماضي موضع شكوك واسعة.
ويرى مراقبون أن الموقف أصبح أكثر تعقيداً بعد 
نحو ثالثة أشهر ونصف الشهر من اجتماع باريس، 
الرئاسي  المجلس  الثمانية رئيس  أقر مبادئه  الذي 
خليفة  المشير  للجيش  العام  والقائد  السراج،  فائز 
حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس 
المجلس األعلى للدولة خالد المشري، بحضور ممثلي 
20 دولة، إلى جانب المبعوث األممي د.غسان سالمة.

 10 في  انتخابات  إجراء  المبادئ  تلك  وتضمنت 
الدستورية  المقبل، يسبقها وضع األسس  ديسمبر 
الضرورية  االنتخابية  القوانين  واعتماد  لالنتخابات 

بحلول 16 سبتمبر الجاري.
وفي جديد المواقف، كان تأكيد رئيس المجلس 
أن  السراج،  فائز  الوطني،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
األوضاع غير مستقرة للغاية لتنظيم انتخابات، وقال 
في مقابلة مع جريدة »كوريري ديال سيرا« اإليطالية: 
االستقرار  عــدم  ظل  في  التصويت  يمكنك  »ال 
الموجود في الشوارع. من الضروري أن يقبل الجميع 
إلى قواعد  السراج: »نحتاج  االقتراع«. وأضاف  نتائج 
إلى  تحتاج  قد  الفصائل  أن  إلى  وأشــار  مشتركة«، 

التوافق على دستور قبل إجراء أي تصويت.
األمنية  االنتكاسة  سياق  في  جاء  السراج  موقف 
األسبوع،  هذا  طرابلس،  العاصمة  شهدتها  التي 
الوطنية  المؤسسة  استهدف  إرهابي  هجوم  عقب 
من  اثنين  مقتل  عن  وأسفر  اإلثنين،  صباح  للنفط 
موظفي المؤسسة وإصابة 10 آخرين نقلوا جميعًا 
عدة  شهدت  كما  العالج.  لتلقي  المستشفيات  إلى 
مناطق بالعاصمة، الثالثاء، سقوط قذائف وتصاعدًا 
ألعمدة الدخان بمطار معيتيقة ومنطقتي الكريمية 
بشأن  االتهامات  أطــرافٌ  تبادل  فيما  وأبوسليم، 
المتسبب في خرق اتفاق الهدنة الذي وقع في الزاوية.

في الوقت نفسه تحدث رئيس المجلس الرئاسي 
عن اإلطار الدستوري لالنتخابات، وقال: »تحدثنا عن 
االنتخابات في باريس، لكن الوثيقة الدستورية، التي 
جرى إعدادها ولكن لم يجر إقرارها، يتحتم التصويت 
عليها أواًل«. وقال: »لسوء الحظ، البرلمان لم يدرسه 

)الدستور( حتى اآلن، كيف يمكن الذهاب إلى تصويت 
وطني دون دستور«.

وكان مجلس النواب فشل في عقد جلسته التي 
قانون  على  للتصويت  اإلثنين،  يوم  مقررة  كانت 
مبادئ  تنص  فيا  الدستور،  مشروع  على  االستفتاء 
إعالن باريس على اتفاق األطراف الليبية على »وضع 
القوانين  واعتماد  لالنتخابات  الدستورية  األسس 
االنتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018«، وهو 

ما يصادف يوم األحد المقبل.
في هذه األثناء، ورغم تأكيد القائد العام للجيش 
االنتخابات،  يريد  من  أول  أنه  حفتر  خليفة  المشير 
بنغازي  في  القبائل  ومشايخ  األعيان  لقائه  خالل 
الخميس الماضي، إال أنه عاد ولكن وقال لو ثبت أن 
االنتخابات لم تكن »نزيهة فإن الجيش سوف يقوم 
بعمل يجهضها«، مؤكداً دعمه االنتخابات واالعتراف 
أنه ملتزم  إلى  بنتيجتها »ما دامت نزيهة«، مشيرًا 
غابت  التي  المواقف  سياق  وفي  باريس«.  بـ»اتفاق 

عنها نبرة التفاؤل، جاءت تصريحات ممثلة السياسة 
الخارجية لالتحاد األوروبي، فيدريكا موغريني، التي 
استبعدت إجراء انتخابات في ليبيا دون االتفاق على 
إطار قانوني ودستوري واضح، ودون تهدئة الوضع 

األمني.
وفي كلمة أمام جلسة للبرلمان األوروبي، عقدت 
الثالثاء، شددت موغريني على ضرورة االتفاق على 
ليبيا،  في  انتخابات  إجراء  قبيل  دستوري  عمل  إطار 
رئيس  انتخاب  الحكمة  غير  من  »سيكون  وقالت: 
للبالد في ظل الفراغ القانوني الذي تشهده ليبيا«. 
كما أشارت إلى أهمية توافر بيئة أمنية سليمة من 
أجل ضمان سالمة االنتخابات والناخبين، وأن تكون 
نتائج  الليبية  األطراف  بقبول جميع  هناك ضمانات 

االنتخابات مهما كانت.
وربما يكون الشخص الوحيد الذي ال يزال يحتفظ 
ليبيا،  إلى  األممي  المبعوث  هو  التفاؤل  ببعض 
»ال  نشرتها  مقابلة  في  شدد  الذي  سالمة،  غسان 
ريبوبليكا« اإليطالية، على ضرورة إجراء االنتخابات 
في ليبيا، مشيراً إلى التزام األمم المتحدة بجدية بهذا 
الهدف، بفضل دعم المجتمع الدولي. لكنه أكد في 
المقابل ضرورة توافر بعض الشروط، واستيفاء هذه 
الشروط، وإمكانية تحقيقها. ووسط هذه المواقف، 
 10 تاريخ  عن  الحديث  جدوى  حول  التساؤل  يبقى 
ديسمبر كموعد لعقد االنتخابات، وهل سيبقى غسان 

سالمة على تفاؤله أم أن هناك اختيارات أخرى؟

قذائف معيتيقة تخرق »هدنة العاصمة«
في انتظار القوة النظامية الموحدة انتكاسة أمن العاصمة.. فشل مجلس النواب.. وسالمة املتفائل الوحيد

رغم توصل االجتماع األمني الذي استضافته مدينة 
الزاوية األحد الماضي التفاق على تمديد أمد الهدنة 
من  الرابع  منذ  طرابلس  العاصمة  تشهدها  التي 
االتفاق  هذا  أن  إال  أممية،  برعاية  الحالي  سبتمبر 
لم يصمد سوى 48 ساعة مع سقوط قذائف بعدة 
مناطق في العاصمة، فيما تبادلت أطراف االتهامات 
بشأن المتسبب في خرق االتفاق، ما دفع سياسيين 
ن تحت  إلى وصف ما حدث بأنه حل مؤقت أومُسكِّ
ضغط دولي في انتظار تأسيس قوة نظامية موحدة 
في  األمنيّة  المهام  تتولى  والشرطة،  الجيش  من 

العاصمة، وغيرها.
الزاوية  في  انعقد  اجتماع  من  ساعات  وبعد 
بمشاركة ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني والقادة 
العسكريين واألجهزة األمنية والمجموعات المسلحة 
ونائبته  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  وبرعاية 
ستيفاني ويليامز األحد الماضي، تعهد المشاركون 
بااللتزام بوثيقة تتضمن إنشاء آلية للمراقبة والتحقق 
بهدف ترسيخ وقف إطالق النار، وإسناد مهام تأمين 

العاصمة إلى األجهزة األمنية والعسكرية النظامية.
ونصّ االتفاق على إعادة التمركز إلى نقاط يتم 
إلى  الطبيعية  الحياة  بإعادة  تسمح  عليها  االتفاق 
يليها  عامة  وطرابلس  خاصة  االشتباكات  مناطق 
األسلحة  كل  وتخزين  االشتباك،  لفض  آلية  وضع 
التابعة  التشكيالت  مقار  داخل  والمتوسطة  الثقيلة 
التشكيالت  النسحاب  خطة  وضع  يتم  فيما  لها، 
الحيوية  المواقع السيادية والمنشآت  المسلحة من 
وشرطة(  )جيش  نظامية  لقوات  تدريجي  وإحــالل 
بدًءا من مطار معيتيقة، ومقر رئاسة الوزراء وميناء 
طرابلس والمصرف المركزي وفروع المصارف ومواقع 
وقود  خزانات  من  )بدًءا  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
الهاني والمطار( وشركة الكهرباء، وخصوصًا غرفة 
والمعلوماتية  لالتصاالت  العامة  والهيئة  التحكم 
محددة،  زمنية  خطة  وفق  الليبية  االستثمار  وهيئة 

بحسب البند الرابع.
األطراف  إليها  توصلت  التي  الهدنة  وصمدت 
المشاركة في اجتماع الزاوية في 4 سبتمبر، وحافظت 
العاصمة طرابلس على مظاهر الهدوء الحذر، وعقب 
حكومة  في  الداخلية  وزارة  اعتبرت  االتفاق،  توقيع 
الوفاق أن األوضاع األمنية في تحسن مستمر بعد 
الغرفة األمنية  التي وضعتها  الخطة األمنية  تفعيل 

المشتركة لتأمين طرابلس الكبري.
ورغم تمديد الهدنة، استبعد مراقبون استتباب 
األوضاع في طرابلس على المدى الطويل، إذ أعلن 
القادم من مدينة  السابع مشاة«  ما يسمى »اللواء 

ترهونة، المعروف محليًّا باسم »الكانيات« ترحيبه 
أنه  إال  السلمية«،  الحلول  ومنها  الحلول  »بكافة 
تعاني  وليبيا  طرابلس  نترك  »لن  قائاًل  استدرك 

الويالت نتيجة سيطرة الميليشيات عليها«.
مستمر  أنــه  باسمه  الناطق  لسان  على  وأكــد 
هذه  من  طرابلس  تطهير  بـ»عملية  وصفها  فيما 
الميليشيات«، بل ونبه إلى أن »جلوسه على طاولة 
المباحثات مع هذه الميليشيات وغيرها من األطراف، 
بأقل  العملية  هدف  لتحقيق  سعيه  إطار  في  تأتي 

الخسائر«.
ولم تكد تمر 48 ساعة على توقيع االتفاق، حتى 
شهدت عدة مناطق بالعاصمة سقوط قذائف، من 
وخلف  معيتيقة،  مطار  مهبط  قرب  قذيفة  بينها 
اندلعت  فيما  أبوسليم،  بمنطقة  الصحي  المجمع 
اشتباكات في منطقة الكريمية وخلف خزانات النفط 
بالعاصمة طرابلس ، مما دفع طائرة الخطوط الجوية 
الليبية المغادِرة من اإلسكندرية إلى مطار معيتيقة 

لتغيير اتجاهها نحو مطار مصراتة.
النواب عبد  السياق يرى عضو مجلس  وفي هذا 

التي تتم »مؤقتة إلعادة  الحلول  أن  بالكور  المنعم 
الترتيبات األمنية لحين الوصول إلى حل بينما الحل 
هو تكوين جيش وطني على أساس مؤسسي بعيدًا 
عن الجهوية والقبلية«، وأكد لوكالة »سبوتنيك« أن 
الترتيبات األمنية في  هناك سعي إلعادة النظر في 
طرابلس التي شهدت استقرارًا في اآلونه األخيرة مع 

أنه استقرار مؤقت.
نظر  في  مؤقت  حل  هي  الهدنة  هذه  أن  ورغم 
للشأن  متابعين  جاءت–ووفق  أنها  إال  الكثيرين، 
من  خاصة  دوليين،  وربما ضغط  دعم  الليبي–بعد 
وقبل  وإيطاليا.  المتحدة  والواليات  األممية  البعثة 
السفارة  جددت  االجتماع،  هذا  من  قليلة  ساعات 
الرئاسي  المجلس  دعمها  ليبيا  في  األميركية 
والمبعوث األممي د. غسان سالمة، وأكدت السفارة 
حكومة  احترام  إلى  الليبية  األطراف  جميع  دعوتها 
الوفاق الوطني، وتفادي أعمال العنف في طرابلس، 
كما  النار.  إطالق  وقف  اتفاق  في  مبين  هو  حسبما 
إلى  »نداءها  ليبيا  في  اإليطالية  السفارة  جــددت 
جميع األطراف الحترام وقف إطالق النار في العاصمة 
إلى »العمل مع  طرابلس«، وطالبت جميع األطراف 
ليبيا غسان  إلى  األممي  والمبعوث  الوفاق،  حكومة 

سالمة، من أجل مصلحة شعب ليبيا«.
ووسط هذه المواقف الدولية، يبدو تمديد الهدنة 
في نظر الكثيرين هو نتيجة ضغوط دولية، إذ يرى 
المستشار السياسي السابق لرئيس المجلس األعلى 
الدولية«  أن ما سماها »العصا  الشح  للدولة أشرف 
هي التي أجبرت األطراف المتقاتلة في طرابلس على 

توقيع االتفاق.

مراقبون: املوقف أكثر تعقيداً 
بعد نحو ثالثة أشهر ونصف 

الشهر من اجتماع باريس

اجتماع الزاوية: إنشاء آلية 
للمراقبة والتحقق بهدف 
ترسيخ وقف إطالق النار

طرابلس - الوسط طرابلس - الوسط

بدت منذ اللحظة األولى بصمات تنظيم »داعش« في 
هذا العمل اإلجرامي، إذ قالت وزارة الداخلية بحكومة 
المجموعة  بأن  تفيد  األولية  المؤشرات  إن  الوفاق 
لقطات  أظهرت  حين  في  للتنظيم،  تنتمي  المسلحة 
من مسجل كاميرات المؤسسة ثالثة مهاجمين فقط 
من ذوي البشرة السمراء يرتدون سُتر متفجرة )أحزمة 
وتفجير  المؤسسة  داخل  الرصاص  أطلقوا  ناسفة( 
أنفسهم، كما أظهرت اللقطات، أن االنتحاريين كان 
بحوزتهم حقائب وقنابل يدوية وكالشنكوف، فيما ال 
تزال عمليات االستدالل جارية فيما يخص هذا الهجوم، 
وانقطع الشك باليقين مع إعالن وكالة »أعماق« التابعة 
عن  مسؤوليته  أعلن  التنظيم  أن  »داعــش«  لتنظيم 
هجوم باألسلحة على مقر المؤسسة الوطنية للنفط 

بمدينة طرابلس الليبية..
الرئيسيين  الفاعلين  اإلرهابي  الحادث  هذا  ووحد 
في المشهد المحلي، إذ كان تأكيد المجلس الرئاسي 
بدأت  المختصة  األمنية  األجهزة  أن  الوفاق  لحكومة 
المنفذين  أبعاد وهوية  لمعرفة  المكثفة،  تحقيقاتها 
والواقفين وراء االعتداء، معتبرًا أن اإلرهابيين وجدوا 
اشتباكات  من  طرابلس  العاصمة  شهدته  فيما 
واقتتال بين األخوة الفرصة المواتية، للتسلل وتنفيذ 
جريمتهم، في وقت كان علينا توحيد صفوفنا؛ لضرب 

واقتالع هذا السرطان من أرضنا«.
أما رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، 
مقر  استهدف  ــذي  ال اإلرهــابــي  »العمل  إن  فاعتبر 
المؤسسة عدوانًا على الشعب الليبي، ألنه استهدف 
مقر المصدر الوحيد لقوت الشعب الليبي«، مشيرًا إلى 

أن »اإلرهاب عدو أساسي للشعب الليبي يجب محاربته 
ودحره وهزيمته، وذلك بدعم ومساندة الجيش الليبي 

والشرطة واألجهزة األمنية واالستخباراتية جميعها«.
عضو المجلس األعلى للدولة رأى أن مدبري هذا 
االعتداء »يريدون إشغال السلطات الرسمية وإظهارها 
»هذا  مواجهة  أن  على  مشددًا  العاجز«،  بمظهر 
رأسها  على  خطوات  أربع  عبر  تأتي  اآلثــم«  االعتداء 
»ضرورة استمرار جهود توحيد الدولة وتوحيد السلطة 
رسالة  نرسل  أن  قائاًل: »يجب  التنفيذية«. كما شدد 
الفعل  هذا  أن  وداعميهم  االعتداء  هذا  دبروا  لمَن 
اإلرهابي لم ولن يحقق أهدافه«، مضيفًا أن الخطوة 
الثانية: »البد أن تنتهي األجسام الموازية«. و»الخطوة 
المؤسسة  توحيد  جهود  تستمر  أن  البد  الثالثة: 

العسكرية لفرض األمن وعودة هيبة الدولة الغائبة«.
وأكد لنقي أن الخطوة الرابعة هي »ضرورة تنظيم 
الجهود الستعادة األمن واالنضباط في فزان وإنهاء 
من  محذرًا  فورًا«،  والفوضى  األمني  االنفالت  حالة 
أنه »إذا لم يحصل ذلك، فإن شرارة االنفالت األمني 
ستنتقل ألماكن أخرى وستتسع رقعة الفوضى مجددًا«.
التي صاحبت  والتطورات  األحداث  ووسط طوفان 
سؤااًل  االجتماعي  التواصل  مواقع  تداولت  الهجوم، 
رئيس  وجود  مكان  عن  األحــداث  هذه  وسط  واحدًا 
أثناء  اهلل  صنع  مصطفى  المهندس  اإلدارة  مجلس 
الهجوم، واتضحت الحقيقة حين تبين أنه كان موجودًا 
أثني خالله على  المبنى، وسجل ظهورًا إعالميًا  في 
شجاعة الموظفين، معتبرًا أن »التكلفة البشرية لهذا 
لحقت  التي  المادية  األضرار  من  بكثير  أهم  الهجوم 
بالمبنى«، لكنه شدد على »أهمية اتخاذ تدابير أمنية 
إضافية لضمان قدرة المؤسسة على الصمود أمام من 

طرابلس - الوسط

يوم دامي
 في مؤسسة النفط

لم يكد موظفو المؤسسة الوطنية للنفط يبدأون يوم عملهم صباح اإلثنين الماضي، حتى 
بالعاصمة  السكة  المؤسسة في شارع  الداعشي بهجوم غادر على مقر  الظالم  فاجأتهم قوى 
10 آخرين، عالوة على خسائر مادية  طرابلس أسفر عن مقتل اثنين من الموظفين وإصابة 
جسيمة في المؤسسة، وهو الحادث اإلرهابي الذي لقي إدانة محلية وعربية ودولية واسعة، وطرح سؤاًل 

حول مستقبل النفط في البالد.
ففي تمام الساعة التاسعة صباح الثنين الماضي، ووفق رواية المؤسسة، بدأ المسلحون هجومهم 
بتفجيرات داخل المبنى وإطالق نار كثيف، كما جرى احتجاز عدد من الموظفين مؤقتًا كرهائن إلى حين 
وصول قوة الردع الخاصة إلى المؤسسسة، وأشارت المؤسسة إلى »استشهاد اثنين من موظفيها في 

الهجوم، وإصابة 10 أفراد آخرين نقلوا جميعًا إلى المستشفيات لتلقي العالج«.
المؤسسة  »مقر  أن  الوفاق  بحكومة  الداخلية  وزارة  أعلنت  حتى  ساعات،  إل  الموقف  يستغرق  ولم 
تحت سيطرة األجهزة األمنية«، لكن وقع الحادث كان مرعبًا على الكثير من الموظفين، ومن بينهم 
محمد أبوشاقور الذي قال: »بعد وصولي العمل سمعت أصوات رصاص عشوائي، وعندما نظرت من 
شرفة المؤسسة وجدت جرحى على األرض«. وأضاف: »نزلت بصحبة بعض الزمالء تحت الطاولت، فيما 
كان بعض المهاجمين يرددون عبارات مثل )اطلعوا يا كفار.. اهلل أكبر(«. واختتم بالقول »تمكن ثوار 

طرابلس من إخراجنا من المقر وسط اختناق برائحة الغاز وأصوات الرصاص«.

يسعى إلى وقف انتعاش ليبيا«.
وفي محاولة لطمأنة سوق النفط العالمي، قال عضو 
المؤسسة الوطنية للنفط، جاد اهلل العوكلي إن قطاع 
وأوضح،  التحديات،  كل  رغم  متماسك  والغاز  النفط 
خالل اجتماع مشترك بين شركتي سرت والجوف، إن 
عملهم  ممارسة  عن  تثنيهم  لن  الجبانة  »الهجمات 
وتأدية واجباتهم«، موضحًا: »كل عملياتنا مستمرة 

في حقولنا وموانئنا«.
مارسيليا  ميكالي  مطالبة  خلفية  على  ذلك  جاء 
»فيدير  اإليطالية  النفطية  الصناعات  اتحاد  رئيس 
بترولي«، بتوضيحات من الحكومة اإليطالية بشأن 
في  اإليطالية  واالستثمارات  المؤسسات  »وضعية 
يبدو  »الموقف  أّن  معتبرًا  بليبيا«،  الطاقة  قطاع 
خطيرًا«، في هجوم يندرج ضمن سلسلة اعتداءات 
تستهدف قطاع النفط الحيوي في ليبيا الذي يؤمن 
95 % من مداخيل الدولة، وسط الفوضى التي تعم 

البالد منذ ثورة 17 فبراير عام 2011.
ولعل هذا الهجوم لقي اهتمامًا عالميًا واسعًا رغم 
زخم التطورات األمنية في ليبيا، إذ دعت البعثة األممية 
والعمل  العقيمة،  الجانبية  التناحرات  لوقف  الليبيين 
معًا ومع المجتمع الدولي للقضاء على اإلرهاب وعلى 

استئصاله كليًا من بالدهم.
إذ  للحادث،  إدانتها مرتين  وعبّـرت واشنطن عن 
قالت الناطقة باسم الخارجية األميركية، هيذر نويرت 
العاجل  التعازي ألسر الضحايا ونتمنى الشفاء  »نقدم 
الوفاق  حكومة  جهود  نحيي  نحن  المصابين.  لكل 
الليبي على استعادة األمن وضمان استمرار  الوطني 
المؤسسة الوطنية للنفط في الوفاء بدورها بالنيابة 
عن كل الليبيين«. وأضافت نويرت: »نحن نتضامن مع 
مؤسسة النفط الوطنية وكل الليبيين في مكافحتهم 
لإلرهاب، ونقف معهم من أجل مستقبل أفضل وأكثر 

رخاء«.
كما دانت السفارة األميركية »بأشدّ العبارات هذ 
للتدخل في  الرامية  الجهود  الشنيع وجميع  الهجوم 
عمليات المؤسسات السيادية للدولة الليبية بما في 
الليبية  والمؤسسة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  ذلك 
الضحايا«  ألسر  التعازي  »أحرّ  مقدمًة  لالستثمار«، 
نشرته  ما  وفق  للجرحى«  العاجل  »الشفاء  ومتمنيًة 
و»تويتر«.  »فيسبوك«  على  وحسابها  عبر صفحتها 
أما السفير األلماني لدى ليبيا، أوليفر أوفكزا، فاعتبر 
وقف  اتفاقية  احترام  أهمية  من  يزيد  الهجوم  أن 
إطالق النار، )اتفاقية الزاوية(، وقال السفير اإليطالي 
»لن  الهجوم  هذا  إن  بيروني،  جوزيبي  ليبيا،  لدى 
المضي  الحسنة عن  النوايا  الليبيين ذوي  يردع كل 

قدمًا نحو السالم.

االنتحاريون كان بحوزتهم حقائب 
وقنابل يدوية وكالشنكوف

العوكلي: 
قطاع النفط والغاز متماسك رغم 

كل التحديات

هجوم مسلح يستهدف مقرها بطرابلس
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جرس إنذار.. 3 عوامل تهدد بانهيار شبكة الكهرباء
»خسائر جسيمة«.. وصف قد يكون دقيقًا 
جراء  للكهرباء،  العامة  الشركة  تكبدته  لما 
االشتباكات التي وقعت في ضواحي العاصمة 
أداء  مستوى  إلضعاف  أدى  مما  طرابلس، 
فيما  التشغيلية،  المرونة  ونقص  الشبكة 
من  المتنازعة  األطراف  »الكهرباء«  حذرت 
عبور  منطقة  هي  االشتباكات  منطقة  أن 
بين  تربط  التي  الرئيسة  النقل  لخطوط 

محطات التوليد ومحطات التحويل.
طرابلس  شهدتها  التي  األحداث  وأثرت 

الشبكة  على  سلبًا 
إلى  وأدت  العامة، 
الوضع  في  اختناقات 
والناجمة  التشغيلي 
4 أربــع  عــن إصــابــة 
 220( نــقــل  دوائـــر 
اثــنــتــيــن  ف(،  ك 
بين  تربطان  منها 
ــوب  ــن ــي ج ــت ــط ــح م
ــس وشـــرق  ــل ــراب ط
ــدة  وواح طرابلس، 
محطتي  بين  تربط 
الخضراء  الهضبة 
وشـــرق طــرابــلــس، 
واألخــــــــــرى بــيــن 
الهضبة  محطتي 
زارة  وعين  الخضراء 

االشتباكات  منطقة  نطاق  في  )الواقعة 
األخيرة(.

رقم  الهضبة  الجنوب  ــرة  دائ وأصيبت 
واحد، نتيجة تجدد االشتباكات في العاصمة 
طرابلس ليل اإلثنين–الثالثاء، بحسب مدير 
للكهرباء،  العامة  للشركة  اإلعالمي  المكتب 
الدائرة  هذه  إن  قال  الذي  التكوري،  محمد 
لحقت  التي  األضرار  وإصالح  صيانتها  جرى 
بها خالل اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن 
مسؤوليتها  تخلي  للكهرباء  العامة  الشركة 
تمت  إذا  الشبكة  في  انهيار  حــدوث  من 

إصابة دوائر أخرى.
والمنطقة  طرابلس  مدينة  ودخــلــت 
أعقاب  في  تــام،  إظــالم  حالة  في  الغربية 

من  الماضية  الفترة  خالل  عدة  تحذيرات 
الوصول إلى تلك المرحلة.

العامة  الشركة  أعلنت  فيما  ذلك  يأتي 
بمركز  الــشــركــة  فنيي  أّن  للكهرباء 
الطاقة  توليد  ومحطات  الوطني  التحكم 
للجهد  التحويل  ومحطات  الكهربائية 
األعطال  إصــالح  على  يعكفون  الفائق، 
بناء  إلعادة  طرابلس،  أحداث  عن  الناجمة 

مجددًا. العامة  الشبكة 
عند  الكهرباء  شبكة  معاناة  تتوقف  لم 
يهددها  ما  أخطر  إن  بل  االشتباكات، 
الكهرباء،  كابالت  سرقة  حــوادث  تكرار 
الماضية  األيام  ففي 
ســـرق مــجــهــولــون 
كوابل  من  متر  ألف 
منطقة  في  الكهرباء 
جنوب  ــي،  ب طــريــق 
ــى  ــرت إل ــ ــرب س ــ غ
أعمدة  خمسة  جانب 
بمنطقة  كهربائية 
وسرقة  أبونجيم، 
العالي  الجهد  كوابل 
منطقة  من   11 خط 
يغذي  الذي  الطويلة، 
الطويلة  من  مناطق 
مطلع  ــواوة،  ــسـ والـ

الجاري. الشهر 
الشركة  وأعــلــنــت 
أنها  للكهرباء  العامة 
خسائر  الماضي،  أغسطس  فــي  تكبدت 
نتيجة  دينار  آالف  و803  ماليين   4 بقيمة 
من  متر  آالف  و510  مليون  نحو  سرقة 
نطاق  داخل  ومعزولة  عارية  النحاس  أسالك 
إدارة توزيع الجنوبية، وحوالي 5402 محول 
كهربائي وعوازل وأعمدة خشبية، كما تمت 
من  مترًا  و8013  مليونًا   17 نحو  سرقة 
أسالك النحاس، عارية ومعزولة داخل نطاق 

إدارة توزيع المرقب.
للكهرباء،  العامة  الشركة  وأهــابــت 
التعاون  إلى  بالمنطقة  االعتبارية  بالجهات 
العامة  الشركة  ممتلكات  حماية  أجل  من 
العامة  الممتلكات  من  تعتبر  التي  للكهرباء 

التي تقدم الخدمة للجميع.

.. و»اإلظالم« يجبر أهالي سبها على 
استخدام  أساليب عصر ما قبل الكهرباء

المحال  وبعض  المخابز  وإغالق  الماء  »انقطاع 
من  وغيرها  الحكومية«،  والمصالح  التجارية 
سكان  أهالي  معاناة  جسدت  مشاهد  الشاكل، 
المنطقة الجنوبية عامة وسبها بشكل خاص خالل 
أثر  الذي  الكهرباء  انقطاع  نتيجة  الماضية،  األيام 

بشكل كبير على حياتهم.
سبها  أهالي  استطاع  كيف  رصدت  »الوسط« 
كاهلهم  أثقلت  التي  ــات  األزم تلك  مع  التأقلم 
ومواشيهم  زراعاتهم  على  تقضي  أن  وأوشكت 

نتيجة انقطاع المياه التي تغذيها الكهرباء.
فال  عالية،  حرارة  درجة  في  صعبة  أيامًا  »عشنا 
انقطاع  إلى  أدى  ما  كهرباء،  مولد  لدينا  يوجد 
الماء«، بحسب المواطنة فوزية علي، التي قالت لـ 
»الوسط«: »أصبحت أطهو نوعًا واحدًا من الطعام 
الخبز  بصناعة  وقمت  العشاء،  أو  الغداء  وجبة  في 

البلدي والتنور«.
النخيل،  بسعف  النهار  حرارة  »صارعنا  وتابعت: 
لكن عندما تغرب الشمس نصعد إلى سطح البيت 
العشاء  وجبة  نتناول   )..( قلياًل  بارد  الهواء  حيث 

وننام حتى الصباح«.
»أيام صعبة، حتى إننا توقفنا عن غسل أجسادنا 
اللحم  نشر  إلى  واضطررنا  الماء،  على  للحفاظ 
شراء  عن  توقفنا   )..( يفسد  ال  حتى  الحبال  على 
يتحمل  الذي  البصل  مثل  المهم  إال  الخضراوات 

التخزين دون كهرباء«، بحسب فوزية.
ومربي  مزرعة  الجليل صالح، صاحب  عبد  وقال 
ماشية، »لقد جفت بعض المحاصيل الزراعية، بعد 
انقطاع المياه ثالثة أيام متتالية، وقبلها كان التيار 
متذبذبًا«، إال أن الطامة الكبرى بحسب عبد الجليل 
من  رؤوس   8 أملك  حيث  »الماشية،  في  تتمثل 

وليس هناك طريقة  أغنام،  رأس   70 وقرابة  البقر 
إلنقاذها إال بالماء«.

 7000 بسعة  مياه  صهريج  »استأجرت  وتابع: 
لتر، بمبلغ 150 دينارًا لتشرب الماشية، ما حملني 

أعباء إضافية«.
أهالي  إن  أحمد،  فرحات  المواطن  قال  فيما 
سبها جمعوا نقودًا لشراء وقود الديزل من السوق 
السوداء لمولد تم وضعه على بئر مياه طيلة أربع 
ساعات، لتعبئة خزانات مياه المنطقة، كحل موقت 

ألزمتي انقطاع المياه والكهرباء.
أخرى  مناطق  في  تفاقمت  األزمــة  تلك  أن  إال 
الماء  عن  يبحثون  المواطنين  »إن  حتى  بسبها، 
طيلة خمس ساعات وإذا وجدوا مكانًا به ماء، يكون 
مزدحمًا بالناس ليضطر المواطن لالنتظار ساعات 
ال  المياه  من  فقط  لترًا   20 على  للحصول  أخرى 
عبدالسالم  موسى  بحسب  ــدًا«،  واح يومًا  تكفي 

الطهو،  غاز  على  الحصول  صعوبة  إلى  أشار  الذي 
السوداء  السوق  في  األسطوانة  أسعار  ارتفاع  بعد 
55 دينارًا في ظل شح السيولة، فقمنا بطهو  إلى 
الطعام على الحطب وإنارة المنازل بالمصابيح التي 

تعمل بوقود الديزل.
»لقد  عيسى:  رمضان  المواطن  قال  ــدوره،  ب
8 أشخاص،  كانت معاناتي وأسرتي، المكونة من 
كبيرة، حيث إننا نعيش في شقة بالدور الثالث بها 
غرفتان، والتهوية فيها ضعيفة، ما أدى إلى فساد 
انقطاع  نتيجة  األخرى  األشياء  وبعض  العيد  لحم 
فقمنا  البارد  الماء  إلى  اشتقنا  إننا  حتى  الكهرباء، 
به  غالون  على  الخيشي  قماش  من  قطعة  بوضع 
30 لترًا من الماء لتبريده قلياًل، حتى نستطيع أن 

نشربه«.
الساخن  الطعام  أكل  عن  امتنعوا  »األطفال 
ويقولون لي الجو ساخن واألكل ساخن، هل تريدنا 
عبارة  الذي هو  أن نموت؟! فأضحك على كالمهم 
عن السكين في صدري!«، بحسب رمضان عيسى.

في  ممرضة  تعمل  التي  داوود،  صالحة  وقالت 
مركز سبها الطبي، »قمت بشحن أجهزة الهواتف 
الدوام  ساعات  أثناء  الماء  من  لترات   7 وتبريد 
مولد  به  المركز  ألن  بها  أعمل  التي  الرسمي 

كهرباء احتياطي، وال يوجد حل آخر ألسرتي«.
لديهم  ليست  من  على  األزمــة  تنحصر  لم 
تلك  لديهم  مــن  إن  بــل  كهربائية،  مــولــدات 
الموظف  المولدات يعانون نفس األزمات، بحسب 
أقوم  مولد صغير  »لدي  يقول:  الذي  خليفة  صالح 
بتشغيله مرتين في اليوم، أربع ساعات في النهار، 
باردًا  الماء  على  للحفاظ  الليل  في  أخرى  أربع  و 
يأتون  الذين  ولجيراني  لي  الهاتف  أجهزة  وشحن 
لشحن مصابيحهم اليدوية وهواتفهم، ومشاهدة 

القنوات لمعرفة ما يحدث في البالد«.

»صارعنا حرارة النهار بسعف النخيل 
وتوقفنا عن غسل أجسادنا للحفاظ 

على الماء«

جفاف بعض المحاصيل الزراعية بعد 
انقطاع المياه

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

القاهرة – الوسط
تطبيق طرح األحمال

رفض محلي وجهود أممية 
لدعم »الكهرباء«

من جهة أخرى، رفضت بعض المدن تطبيق برنامج ساعات طرح األحمال، فضال عن إجبار 
مجموعات مسلحة لغرف التحكم باستمرار تشغيل الشبكة وعدم تطبيق البرنامج، ما دفع 
باألمم المتحدة للتعبير عن استعدادها لدعم القطاع بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي.
من جانبها ناشدت الشركة العامة كافة المناطق لالستجابة في الدخول لعملية طرح 
األحمال؛ مراعاة للظروف الصعبة التي تمر بها الشبكة الكهربائية نتيجة إصابة دوائر نقل 

الطاقة الرئيسية خالل االشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس.
تحذيرات الشركة جاءت في أعقاب دخول مجموعات مسلحة إلى محطات التحويل 220، 
وإجبار المشغلين على إرجاع التيار الكهربائي بالقوة كما حدث في المناطق التي تتغذى 

من محطتي تحويل الزاوية وغرب طرابلس.
إزاء ما سبق، فإن بلدية أوباري كانت على موعد مع الغرق في إظالم 4 أيام متتالية، حيث 
المدينة  عن  الكهربائي  التيار  انقطاع  بمبررات  للكهرباء  العامة  الشركة  المجلس  طالب 
وضواحيها، كما قال عضو المجلس البلدي نادية الراشد، إن وضع األهالي بالمدينة بات 

مزريًا في ظل الظروف الحالية ومع ارتفاع أعداد المرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة.

جهود حثيثة إلعادة بناء شبكة 
الكهرباء بعد أحداث طرابلس 

األخيرة

الكهرباء تخلي مسؤوليتها من حدوث 
انهيار في الشبكة حال تجاهل األطراف 

المتنازعة تحذيراتها المستمرة



بوابة  عبر  الشرعية  غير  الهجرة  ملف  شهد 
الجاري،  األسبوع  خالل  إيجابية  مؤشرات  ليبيا 
تُخالف  التي  الــنــادرة  المرات  من  ــدة  واح في 
التوترات األمنية مسارات الهجرة إلى أوروبا، في 
الخارجية  السياسة  ممثلة  فيه  قالت  الذي  الوقت 
أعداد  إن  موغريني،  فيديريكا  األوروبي،  لالتحاد 
الليبية  السواحل  من  المنطلقين  المهاجرين 
بالتزامن   ،80% بنسبة  تراجعت  ــا  أوروب صوب 
الداخلية  وزير  الوزراء  رئيس  نائب  تصريحات  مع 
»حجم  إّن  قال  الذي  سالفيني  ماتيو  اإليطالي، 

تدفقات الهجرة من ليبيا وصل اآلن )صفر(«.
أعقاب  في  اإليجابية  التصريحات  تلك  وجاءت 
لألمم  التابعة  الالجئين  شؤون  مفوضية  إعالن 
في  والمفقودين  الوفيات  أعــداد  أّن  المتحدة، 
المتوسط  البحر  عبر  شرعية  غير  هجرة  رحالت 
اآلن،  حتى  شخص   1600 مــن  ألكــثــر  ــل  وص
في  يعيشون  مهاجر  ألف   679 أن  إلى  باإلضافة 
الفعلي يمكن  العدد  أن  2018 رغم  بيونيو  ليبيا 
أن يقترب من المليون، وذلك في أحدث تقاريرها 
المتوسط  بالبحر  أوروبا  إلى  العبور  عمليات  عن 

في رحالت محفوفة بالمخاطر.
الخارجية  السياسة  ممثلة  قالت  البداية  في 
أعداد  إن  موغريني،  فيديريكا  األوروبي،  لالتحاد 
الليبية  السواحل  من  المنطلقين  المهاجرين 
العام،  هذا   80% بنسبة  تراجعت  أوروبــا  صوب 
وذلك  الماضي،  العام  نفسها  بالفترة  مقارنة 
واألمم  الليبية  السلطات  مع  الشراكة  بفضل 
دعت  لكنها  الدولية،  اإلغاثة  ومنظمات  المتحدة 
لتخصيص  األوروبــيــة  الــدول  نفسه  الوقت  في 
لهذه  المالي  والتمويل  ــمــوارد  ال مــن  مزيد 

القضية.
ذكرت  للمهاجرين  الطوعية  العودة  وبشأن 
األفريقي  واالتحاد  األوروبي  االتحاد  أن  موغريني 
آالف  إعـــادة  فــي  ساهمت  دولــيــة،  ومنظمات 

لتذكر  عادت  غيرأنّها  بالدهم،  إلى  المهاجرين 
بشأن  الماضية  الفترة  خالل  تداوله  جرى  بما 
قالت  التي  ليبيا«،  في  المهاجرين  آالف  »حقوق 
انتشار  نتيجة  للخطر،  معرّضة  تــزال  »ال  إنها 
األول،  الهدف  هم  المهاجرون  يصبح  إذ  العنف، 
وذلــك  عــنــف«،  جولة  ألي  األولـــى،  والضحية 
العاصمة  شهدتها  أمنية  توترات  أعقاب  في 

طرابلس.
وليبيا،  األوروبــي  االتحاد  بين  التعاون  وحول 
قالت موغريني، في كلمتها أمام جلسة البرلمان 
الليبية  األوروبي الثالثاء، إن العمل مع السلطات 
مستمر؛ بهدف نقل جميع المهاجرين من مراكز 
إلى  العودة  في  يرغب  من  ومساعدة  االحتجاز، 
يستحق  لمن  أوروبــا  إلى  آمن  ممر  وفتح  بالده، 

اللجوء.
األوروبية  الــدول  بعض  موغريني  واتهمت 
إن  وقالت  الهجرة،  أزمــة  لحل  التعاون  بعدم 
بعملها،  تقوم  ال  األوروبي  االتحاد  دول  »معظم 
الدولية  الحماية  بمنح  يتعلق  فيما  خاصة 
تتحمل  ــي  األوروبـ االتــحــاد  دول  للمهاجرين. 
إعطاء  مسؤولية  وعليها  األزمــة،  حل  مسؤولية 
بتسريع  مطالبة  يستحقها«،  لمن  دولية  حماية 
إلى  ليبيا  من  المهاجرين  إجالء  عمليات  وتيرة 

النيجر.
وزير  ــوزراء  ال رئيس  نائب  أعلن  سبق  ما  إزاء 
حجم  أّن  سالفيني،  ماتيو  اإليطالي،  الداخلية 
ليبيا وصل اآلن )صفر(، في  الهجرة من  تدفقات 

الوقت الذي يستعد فيه للذهاب إلى تونس التي 
طريقها  عن  بالده  وصل  مهاجر  آالف   4 إن  قال 

هذا العام، رغم عدم معاناتها أمنيًا أوسياسيًا.
موقفه  اإليــطــالــي  الداخلية  وزيــر  وجــدد 
سينتهج  بأنّه  المهاجرين،  إزاء  المتشدد 
جديدة  أزمــة  حــدوث  حال  في  نفسه  السلوك 
السواحل  خفر  بسفينة  المتعلقة  تلك  غرار  على 
إنزالها  رفض  والتي  )ديتشوتي(،  اإليطالي 
متنها  على  عالقين  أيام  عدة  ظلوا  مهاجرين 
بموجب  وفتح  الصقلي،  كاتانيا  ميناء  داخــل 
بتهمة  بحقه  تحقيًقا  اإليطالي  القضاء  ذلك 
استغالل  ألشــخــاص،  مــشــروع  غير  »احــتــجــاز 
إشارة  في  األوروبي«،  االتحاد  وابتزاز  السلطة 
على  بتوزيعهم  أوروبية  بتعهدات  مطالبته  إلى 

دول أخرى أعضاء في التكتل الموحد.
غير  الهجرة  مكافحة  جهاز  أعلن  محليًا 
التأهب  حــالــة  ــع  رف طــرابــلــس،  فــي  الشرعية 
التابعة  األمنية  األجهزة  جميع  بين  واالستعداد 
المواطنين  نفسه  الــوقــت  فــي  مطالبًا  لها، 
بضرورة »التعاون مع رجال األمن للتبليغ عن أي 
أعمال مشبوهة أوخروقات أمنية«، وذلك في إطار 
االتجارأوالسمسرة  عمليات  من  الحد  محاوالت 
غير  الهجرة  عمليات  تــزايــد  ــى  إل أدت  التي 

الشرعية.
الهجرة  ــوارب  ق عن  الحديث  اختفاء  ــم  ورغ
المنطلقة من ليبيا، لكنّ منظمة أطباء بال حدود 
 100 على  يربو  ما  أن  ناجين  عن  االثنين،  نقلت 

مهاجر لقوا حتفهم في أوائل سبتمبر عندما غرق 
إلى  الفتة  ليبيا،  ساحل  قبالة  مطاطيان  قاربان 
القاربين انطلقا أول سبتمبر، وكان كل قارب  أن 

يحمل عشرات األشخاص معظمهم أفارقة.
إليها  يلجأ  حِيل  عن  الحديث  سياق  وفــي 
»تقارير  عن  المتحدة  األمم  كشفت  السماسرة 
أنهم  يــدعــون  مهربين  بــأن  تفيد  موثوقة« 
استغالل  بهدف  ليبيا  فــي  لديها  موظفون 
بالتحرك  طالبت  كما  والالجئين،  المهاجرين 

لمحاسبتهم.
المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  ونقلت 
إن  قولها  موثوقة  مصادر  عن  الالجئين  لشؤون 
لدى  يعملون  بأنهم  االدعــاء  يحاولون  مهربين 
في  شوهدوا  الدولية  المنظمة  وكاالت  مختلف 

عدة مواقع في مختلف أنحاء ليبيا.
»هؤالء  أن  برس«  »فرانس  وكالة  وذكرت 
ــقــاط إنـــزال  ــي ن )الــمــجــرمــيــن( شــوهــدوا ف
ويستخدمون  تهريب  ومــراكــز  المهاجرين 
مماثلة  شعارات  عليها  أخرى  وأدوات  سترات 
المتحدة  األمم  مفوضية  تعتمدها  التي  لتلك 

لالجئين«.
حيث  البشر«،  »بيع  ملف  فتح  التقرير  وأعــاد 
حول  معلومات  تلقت  إنها  المتحدة  األمم  قالت 
تم  إنه  قالوا  آخرين  الجئين  »من  المسألة  هذه 
لتعذيب  وتعرضوا  ليبيا  في  مهربين  إلى  بيعهم 

واستغالل بعدما تم اعتراضهم في البحر«.
بالوش  بابار  المفوضية  باسم  المتحدث  لكن 
تمكن  إذا  ما  الواضح  غير  من  يزال  ال  إنه  قال 
موظفون  أنهم  يدعون  الذين  األشخاص  هؤالء 
لدى األمم المتحدة من خداع مهاجرين والجئين 

تعرضوا الستغالل بعد ذلك.
منذ  الشرعية  غير  الهجرة  قضية  وتفاقمت 
2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود 
ليبيا لنقل عشرات اآلالف من المهاجرين سنويًّا 
باستمرار  األوروبيون  يشكو  فيما  أوروبا،  باتجاه 

من تفاقم األزمة.

محليات05

اشتباكات طرابلس فاقمت المشكلة.. وسطو وسرقة بمحطة سرت

أزمة املياه تحاصر عدة مناطق في ليبيا

 اصطياد أضخم سمكة مارلني في البريقة

تمكن صياد من سكان منطقة البريقة )80 كلم غرب مدينة أجدابيا(، 
من اصطياد سمكة السيف الضخمة، والمعروفة محليا بـ»باش سباطة« 

وعالميًا بـ»سمكة مارلين«.
السمكة التي اقتنصها الصياد إدريس المغربي بواسطة سنارة يبلغ 

وزنها 185 كيلوجرام، وطول 3 متر.
وأسماك مارلين تسمى علميًا باسم )Istiophoridae( وهي فصيلة 
اسم  والمارلين  العظمية،  األسماك  طائفة  من  الفرخيات  رتبة  تتبع 
وهي  المحيطات،  في  تعيش  التي  خمة  الضَّ األسماك  من  لمجموعة 

تنتمي ألسماك الرمح واألسماك الشراعية.
الفائقة،  سرعتها  بسبب  رياضية  أسماكا  المرلين  أسماك  وتعتبر 
وتمتلك رمحا مدببا يصل طوله إلى 60 سم، وزعنفتها الظهريَّة تشبه 
و180كغم،   20 بين  وزنها  يترواح  الهالل.  وذيلها على شكل  المنجل، 

ولكن قد يصل الوزن إلى أكثر من ذلك.
المحيط  المرلين  سمكة  هي  صيدها  جرى  سمكة  أضخم  وكانت 
في  البيضاء  المرلين  أسماك  وتعيش  كغم،    708 وزنها  وبلغ  الزرقاء، 
المحيط األطلسي، بينما تعيش أسماك المرلين المخططة في المحيط 
المحيط  في  والزرقاء  ــوداء  الــسَّ المرلين  أسماك  وتعيش  الهاديء، 
عاليًا  المرلين  أسماك  تقفز  ما  وكثيرًا  الهاديء،  والمحيط  األطلسي 
في الجو للتباهي أمام أسماك المرلين األخرى. وتعتبر أسماك المارلين 
وتليها  مترا،   5.968 وطول  كغ  بـ818  األضخم  هي  المحيطية  الزرقاء 

سمكة المرلين السوداء بـ670 كغ و5 أمتار.

بأنحاء  مناطق  عدة  في  الشرب  مياه  أزمة  حدة  تزايدت 
انقطاع  عن  ناتج  بعضها  الماضية،  ــام  األي خــالل  البالد 
التي  االشتباكات  بسبب  وأخرى  الكهربائي  للتيار  متكرر 
النهر  جهاز  أعلن  حين  طرابلس،  العاصمة  شهدتها 
طرابلس  عن  المياه  انقطاع  األســبــوع  مطلع  الصناعي 
التيار  انــقــطــاع  اســتــمــرار  نتيجة  الــغــربــيــة،  والمنطقة 
المياه،  لضخ  كامل  وتوقف  اآلبــار  حقول  عن  الكهربائي 
وقوع  لكنّ  المياه  ضخ  ليبدأ  اآلبار  إلى  التيار  يعود  أن  قبل 
ضخ  استقرار  دون  تحول  االشتباكات  بمناطق  التحكم  غرفة 

المناطق. إلى  المياه 
كبيرة  مقاطع  تفريغ  إلى  الكهربائي  التيار  انقطاع  وأدى 
وقت  إلــى  تحتاج  والتي  للمياه  الرئيسية  الخطوط  من 
المياه  آبــار  حقول  تعرضت  حيث  تعبئتها،  إلعــادة  أطــول 
للتيار  كامل  انقطاع  إلى  الجفارة  سهل  الحساونة  بمنظومة 
الرئيسة،  الخطوط  عبر  المياه  تدفق  على  أّثر  الكهربائي، 
األعطال  ــالح  إص للكهرباء  العامة  الشركة  ــدأت  ب فيما 
العامة  الشبكة  بناء  إلعادة  طرابلس،  أحداث  عن  الناجمة 

تدريجيًا. الكهربائية  التغذية  لعودة  مجددًا 

ضخ  بدء  الصناعي  النهر  جهاز  أعلن  التيار  عودة  وعقب 
والصيانة  التشغيل  فرق  خالل  من  اآلبــار،  بحقول  المياه 
الضغط  لرفع  للتشغيل  اآلبار  إتاحة  إعادة  على  تعمل  التي 
الحقل  الضخ  محطة  دخول  أجل  من  الرئيسي،  الخط  في 
إلى  والصيانة  التشغيل  فرق  أحد  تعرض  لكنّ  الشرقي، 

اآلبار. في  العمل  تعطل  إلى  أدى  الحية،  بالذخيرة  رماية 
حيث  مكانها،  األزمــة  راوحــت  طبرق  إلى  طرابلس  من 
تقليص  إلى  طبرق،  في  البحر  مياه  تحلية  محطة  اضطرت 
النصف  إلــى  المحطة  من  للمياه  اليومي  اإلنتاج  كمية 
بالنظر  للتشغيل،  الالزمة  الكيميائية  المواد  نقص  بسبب 

النفاذ. على  قاربت  المحطة  لدى  الموجودة  الكمية  أّن  إلى 
أن  الثالثاء  بالمحطة  مصدر  عن  »الــوســط«  ونقلت 
تقليص  في  الرئيسي  السبب  هو  التشغيلية  المواد  »نقص 
 18 إلى  مكعب  متر  ألف   36 من  اليومية  اإلنتاج  نسبة 
كمية  تصل  حتى  الثلث  إلى  تنخفض  وقد  مكعب  متر  ألف 

اإلدارة«. من  التشغيلية  المواد 
المواد  مــن  شحنة  هناك  أّن  ــى  إل ليشير  عــاد  لكنّه 
الجاري  سبتمبر   23 يوم  وصولها  المتوقع  من  الكيميائية 

تحلية  لمحطات  مخصصة  ستكون  البحري  بنغازي  ميناء  إلى 
وطبرق. ودرنة  بالمرج  بوترابة  في  المياه 

الوحيد  المصدر  بطبرق  البحر  مياه  تحلية  محطة  وتعد 
متر  ألف   36 عن  يقل  ال  ما  تنتج  حيث  بالمدينة  للمياه 
إلجراء  الشركة  مسؤولو  ويسعى  المياه  من  يوميًا  مكب 
لقدمها  العمل  عن  توقفها  قبل  للمحطة  وصيانة  عمرة 

بها. الغيار  قطع  ونقص 
الصحي  الصرف  محطة  تعرضت  سرت  إلى  وباالنتقال 
وعبث  وســرقــة  سطو  ألعــمــال  ــرت  س بمنتزه  الــواقــعــة 
الواقعة  وهي  القانون،  عن  خارجين  قبل  من  بمعداتها، 
قال  حيث  األمن،  غياب  ظل  فى  الحالي  العام  خالل  الثانية 
المحطة  وفنيي  مهندسي  إن  لـ»الوسط«  بالمحطة  مصدر 
مشرف  أي  المسائية  بالفترة  يوجد  ال  فيما  يوميًا،  يعملون 

المنطقة. في  األمني  الوضع  لتردي  نظرًا  فني،  وال 
إلى  آلخر  وقت  من  والكهرباء  المياه  محطات  وتتعرض 
سرقة  آخرها  كان  القانون،  عن  خارجين  قبل  من  السرقة 
عارية  النحاس،  أسالك  من  مترًا  و8013  مليونًا   17 نحو 

المرقب. توزيع  إدارة  نطاق  داخل  ومعزولة 

أقرت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق 
طن   400 بمعدل  الدقيق  مادة  لتوزيع  آلية 
وزير  عقده  اجتماع  خالل  ذلك  يوميًا.جاء 
الحكم المحلى، عضو لجنة األزمة المكلفة من 
الوطني،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
الدكتور  االقتصاد  وزير  مع  عبدالجليل،  بداد 

ناصر الدرسي بمقر شركة المطاحن.
ورست أربع بواخر محملة بالقمح في ميناء 

بأن  عبدالجليل  بداد  تعهد  فيما  طرابلس، 
التابعة  والطوارئ  األزمة  إدارة  لجنة  تعمل 
للمجلس الرئاسي »ستعمل على توفير مادة 

الدقيق لكافة المدن الليبية دون استثناء«.
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  وكان 
لجنة  تشكيل  الماضي،  الثالثاء  قرر  الوطني، 
طوارئ وأزمة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي 

فائز السراج.

 توزيع 400 طن دقيق يومًيا

 إغالق 10 مدارس لتدني مستواها 
التعليمي في أجدابيا

التربية والتعليم في مدينة أجدابيا، إغالق عشر مدارس خاصة بالمدينة لعدم  أعلن قطاع 
مطابقتها المواصفات الفنية المعمول بها وتدني مستواها التعليمي

وقال مسؤول القطاع الشريف الطيف، لـ»الوسط«، إن قرار إغالق المدارس من التعليم الحر 
)الخاص( »جاء بعد توجيه عدة إنذارات لمسؤولي تلك المدارس بتحسين المستوى الدراسي 

للطلبة كون النتائج النهائية خالل األعوام الماضية مخيبة لآلمال«.
منها،  أوالدهم  نقل  بشأن  األمور  أولياء  بإبالغ  المقفلة  المدارس  مديري  الطيف  وطالب 
داعيًا أولياء األمور إلى االستفسار ومراجعة قطاع التعليم في أجدابيا بخصوص قفل المدارس 

وأسمائها أو مكتب التعليم الحر اعتبارًا من غدٍ االثنين.
الفنية  اإلدارات  من  لجنة  تشكيل  الطيف،  الشريف  أجدابيا،  والتعليم  التربية  مسؤول  وأكد 
للتحقيق ومعرفة أسباب تدني المستوى التعليمي في المدارس الخاصة التي تم إقفالها، الفتًا 

إلى أن القرار جاء »وفق اإلجراءات القانونية المعمول بها«.

الجضران إلى الواجهة مجدًدا بعقوبات دولية
النفطية  المنشآت  لحرس  السابق  اآلمــر  عــاد 
لكنّ  جديد  من  الواجهة  إلى  الجضران،  إبراهيم 
هذه المرة من خالل عقوبات دولية طالته من قبل 
مجلس األمن والواليات المتحدة األميركية، تشمل 
أّن  إلى  بالنظر  المالية وحظرالسفر،  تجميد األصول 
الهجمات التي شنّتها قواته ضد المنشآت النفطية، 
كان  والخزانات،  المنشآت  بعض  تدمير  إلى  أدى  ما 

آخرها في 14 يونيو من العام 2018.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قدرت في بيان 
بإيقاف  المرتبطة  اليومية  اإليرادات  خسائر  سابق 
الطبيعي  والغاز  والمكثفات  الخام  النفط  إنتاج 
67.4 مليون دوالر، وهو ما يعني أن إجمالي  بمبلغ 
دوالر  مليون  و415  مليار  نحو  إلى  تصل  الخسائر 
خالل فترة السيطرة على المنشآت النفطية األخيرة.

وأمس األربعاء أعلن مجلس األمن الدولي إضافة 
الخاصة  الدولية  العقوبات  قائمة  إلى  الجضران 
بليبيا  المعنية  اللجنه  وافقت  بعدما  وذلك  بليبيا، 
يعني  ما  بالقائمة،  اسمه  إدراج  على  المجلس،  في 
وغيرها  للخارج،  وحظر سفره  المالية  أصوله  تجميد 
من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة رقم 15 
و17 من قرار مجلس األمن رقم 1970 لعام 2011، 
والفقرة رقم 19 من القرار رقم 1973 لعام 2011، ، 

كما أورد الموقع اإللكتروني لألمم المتحدة.
»ارتكاب  إلــى  قرارها  أسباب  اللجنة  وأرجعت 
في  المنشآت  ضد  مسلحة  عدائية  أعمال  الجضران 
بعض  تدمير  في  تسببت  النفطي،  الهالل  منطقة 
من  يونيو   14 في  كان  آخرها  والخزانات،  المنشآت 

العام 2018«.
تابعة  ــوات  ق هاجمت  الماضي،  يونيو  ــي  وف
النفطي، ودارت اشتباكات  الهالل  للجضران منطقة 
الواقعة  المنطقة  في  الجضران  وقوات  الجيش  بين 
سرت،  مدينة  شرق  متر  كيلو  األحمر،  الوادي  بين 

استمرت  التي  المعارك  لتنتهي  النوف،  رأس  وحتى 
أسبوعًا بهزيمة الجضران.

على  الحضران  »هجمات  أن  اللجنة  وأضافت 
سكان  بين  إصابات  عن  أسفرت  النفطي  الهالل 
للخطر«، مشيرة  المدنيين  المنطقة، وعرضت حياة 
من  النفطية  الصادرات  توقف  في  تسببت  أنها  إلى 
في  تسبب  ما   ،2018  -  2013 عامي  بين  ليبيا 
خسائر كبيرة لالقتصاد الليبي، كما حاول الجضران 
جنّد  كما  قانونية،  غير  بطرق  النفط  تصدير 
المتكررة  هجماته  تنفيذ  أجل  من  أجانب،  مقاتلين 

في منطقة الهالل النفطي.
حيث  المتحدة،  الواليات  اتخذته  نفسه  األمر 
لوزارة  التابع  األجنبية  األصول  مراقبة  مكتب  أدرج 
الجضران،  إبراهيم  األربعاء  األميركية  الخزانة 
األميركية  السفارة  وذكرت  العقوبات.  قائمة  على 
»نتيجة  أنه  اإلنترنت،  على  موقعها  عبر  ليبيا  في 
في  الجضران  أصول  جميع  تجميد  سيتم  لذلك، 
ويُحظرعلى  األميركية،  القضائية  الوالية  نطاق 
معه.  المعامالت  إجــراء  األمريكيين  األشخاص 
المماثلة  العقوبات  تفرض  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الدول  جميع  على  المتحدة  األمم  أقرّتها  التي 
أصــول  تجميد  المتحدة  األمـــم  فــي  ــاء  ــض األع

الجضران وحظر سفره«.
اإلجراء يشير  بأّن »هذا  التذكير  السفارة  وأعادت 
ملموسة  إجراءات  المتحدة ستتخذ  الواليات  أن  إلى 
الليبية  النفط  »منشآت  أن  إلــى  الفتة  وقــويــة«، 
الليبي«،  الشعب  إلى  تعود  وعائداتها  وإنتاجها 
الحيوية  الليبية  الموارد  هذه  »تظّل  أن  وضــرورة 
تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط 
الشرعية وأن تكون الرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق 
من  العديد  في  عليه  التأكيد  تمّ  كما  الوطني، 

قرارات مجلس األمن الدولي«.

تسبب في خسارة ليبيا 1.4 مليار دوالر

أعداد العابرين
من ليبيا تراجعت %80

التدفقات إلى إيطاليا »صفر«

طرابلس ــ الوسط

جهاز مكافحة الهجرة يرفع حالة التأهب تحسًبا لـ»خروقات أمنية«.. 
ومفوضية الالجئين ترصد حيل المهربين في ليبيا

 <  بداد عبد الجليل وناصر الدرسي خالل االجتماع

 <  مسؤول قطاع التعليم في أجدابيا الشريف الطيف

 <   سمكة مارلين اصطادها مواطن في منطقة البريقة

 خطة لتأمني مؤتمر 
القبائل الليبية في اجخرة

وضعت أجهزة األمن خطة أمنية محكمة لتأمين 
في  سيعقد  الذي  الليبية  القبائل  مؤتمر  فعاليات 
المقبل، وفق مدير أمن أوجلة  بلدية اجخرة األحد 
أجخرة، عثمان العمى الذي قال إن المديرية أعلنت 
وكافة  المؤتمر  لتأمين  األمــن  عناصر  جاهزية 

المشاركين فيه.
وخالل تفقده مديرية أمن أوجلة - اجخرة، تابع 
األمنية  )الدائرة  المشتركة  األمنية  الغرفة  رئيس 
والوقوف  العمل  ماضي،  سالم  العميد  الرابعة(، 
المديرية،كما  عمل  تواجه  التي  المصاعب  على 
بتأمين  الخاصة  األمنية  الخطة  على  االطالع  جرى 

المؤتمر.
رأس  مناطق  الرابعة  األمنية  الدائرة  وتضم 
النوف - البريقة - أجدابيا - أوجلة - جالو - إجخرة 

- مرادة.
وعقب االجتماع قام العميد سالم ماضي، بزيارة 
إلى قسم مرور أوجلة - إجخرة، ومركز شرطة أوجلة 
وتسهيل  المشاكل  على  والوقوف  العمل  لمتابعة 

بعض اإلجراءات األمنية واللوجستية الخاصة بهما.

أجدابيا ــ صالح ناصف

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

السنة الثالثة
العدد 147 3 من املحرم 1440 هــ
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واشنطن–وكاالت

رغم مؤشرات التحسن االقتصادي

كتاب »الخوف« وافتتاحية »نيويورك تايمز« يهزان إدارة ترامب 
االقتصاد  لنمو  اإليجابية  األرقام  تسعف  لم 
سلسلة  من  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
خاصة  الماضي،  األسبوع  الحقته  التي  الفضائح 
»مسؤول  كتبها  التي  المصدر  مجهولة  االفتتاحية 
رفيع المستوى« ونشرتها جريدة »نيويورك تايمز«، 
وقال فيها إنه ومجموعة من زمالئه يشكلون فريقًا 
قرارات  المتحدة من  الواليات  لـ»المقاومة« إلنقاذ 

ترامب الطائشة والمتهورة.
بوب  الشهير،  الصحفي  أصدر  بيوم  وقبلها 
وودوارد، كتابًا بعنوان »الخوف« يتضمن اتهامات 
كبار  أن  ومزاعم  ترامب  الرئيس  إلدارة  مماثلة 
مساعديه يتجاهلون أوامره التي ال تبدو منطقية أو 
عقالنية. كما دخل الرئيس األميركي السابق باراك 
أوباما على خط الهجوم على إدارة ترامب، في خرق 
للتقاليد المتعارف عليها بين الرؤساء األميركيين، 
انتخابات  في  ديمقراطيين  مرشحين  لدعم  وذلك 
المتوقع  التي من  المقبلة في نوفمبر،  الكونغرس 
أن تكون نتائجها فاصلة في تحديد فرص الرئيس 
العام  نهاية  حتى  منصبه  في  البقاء  في  األميركي 

.2020
تقويض  اإلثنين،  مجددًا،  ترامب  وحاول 
مصداقية كتاب وودورد الذي صدر رسميًا، الثالثاء، 
المليون  تتجاوز  مبيعات  يحقق  أن  المتوقع  ومن 
نسخة، مكررًا أن الكتاب يعتمد على أقوال مختلقة. 
وكتب ترامب في تغريدة قبل أقل من 24 ساعة من 
أن »كتاب وودورد  الكتاب  المحدد لصدور  الموعد 
مهزلة. إنه مجرد هجوم آخر عليّ ضمن وابل من 
مصادر  استخدام  عبر  تستهدفني،  التي  الهجمات 

مجهولة تم دحضها«
في  زميله  مع  كشف  بعدما  وودرود  واشتهر 
جريدة »واشنطن بوست«، كارل برنستين، فضيحة 

»ووتر جيت« التي أدت إلى استقالة الرئيس السابق 
ريتشارد نيكسون العام 1974.

وفي كتابه الجديد يصف وودوورد، ترامب بأنه 
االرتياب،  بجنون  ومصاب  وعصبي  جاهل  رئيس 
جاهدين  يسعون  الرئيس  مساعدي  أن  مؤكدًا 
التجاوزات.  أسوأ  لتجنب  الصفات  هذه  الستيعاب 
فلقد  ومؤلفه،  الكتاب  على  ترامب  هجوم  ورغم 
من  تايمز«  »نيويورك  جريدة  افتتاحية  عززت 
اتهاماته بنشرها للمقالة من دون توقيع للمسؤول 
في اإلدارة األميركية يوم األربعاء، 5 سبتمبرالجاري.

طلب  الذي  ترامب  غضب  المقالة  هذه  وأثارت 
بتهمة  تحقيق  فتح  سيشنز  جيف  العدل  وزير  من 
تهديد »األمن القومي« بهدف كشف هوية صاحب 
الرئيس  نائب  أعرب  كما  ومحاسبته.  المقالة  هذه 
األميركي مايك بنس وعدد آخر من المسؤولين عن 
لنفي  الكذب  كشف  الختبار  للخضوع  استعدادهم 

أنهم من قاموا بكتابة مقال »نيويورك تايمز«.
على تهديدات  تايمز«  »نيويورك  وردت جريدة 
إن فتح تحقيق مماثل ينطوي على  بالقول  ترامب 
»إساءة استخدام السلطة«، في تحذير لم يباِل به 

البيت األبيض.
سارة  األميركية  الرئاسة  باسم  الناطقة  وقالت 
»هناك  اإلثنين،  صحفي  مؤتمر  خالل  ساندرز، 
المنتخب  الرئيس  إضعاف  بقوة  يحاول  شخص 
شرعيًا والسلطة التنفيذية بأسرها، وهذا أمر يبدو 
لي إشكاليًا للغاية ويجب على وزارة العدل أن تنظر 

فيه«.
وردًأ على صحفي أكد لساندرز أن نشر مقال بال 
توقيع هو فعل قانوني ال ينطوي على أي جرم، قالت 
ساندرز »أنا لست محامية، ويعود لوزارة العدل أن 
المقالة  أن  إلى  مشيرة  الشأن«،  بهذا  قرارًا  تتخذ 

سببت »قلقًا كبيرًا«.
ووصفت الناطقة بـ»اإلهانة« ما تضمنه الكتاب 
من أن بعضًا من المسؤولين في اإلدارة راودتهم 

الخامس  التعديل  إلى  اللجوء  فكرة  وجيزة  لفترة 
والعشرين للدستور األميركي، الذي يجيز في ختام 
عملية طويلة معقدة تنحية الرئيس إذا ما ثبت أنه 

غير أهل بتولي المنصب.
وقالت ساندرز: »بصراحة، إنها إهانة لما يقرب 
من 62 مليون شخص أيدوا هذا الرئيس وصوتوا 
لصالحه ودعموا جدول أعماله، وهم اآلن يراقبونه 

ويصفقون له يوميًا على تنفيذه بنجاح لبرنامجه«.

إنه االقتصاد يا غبي
في  للكونغرس  النصفي  التجديد  انتخابات  وقبل 
6 نوفمبر، بدا أن استراتيجية ترامب في مواجهة 
مهاجميه سترتكز على ما يصفه بتحقيقه إنجازات 
تصريحاته  في  ترامب  وقال  كبيرة.  اقتصادية 
وتغريداته النارية إن األداء االقتصادي القوي للبالد 
هو بفضله، مقلاًل في الوقت نفسه من أهمية إرث 
سلفه، أوباما، الذي كان في المنصب خالل غالبية 

فترة التحسن االقتصادي. وبعد نشر أرقام االقتصاد 
منتصف  انتخابات  باتت  وبينما  الجمعة،  القوية، 
الوالية على األبواب بعد ستين يومًا فقط، تواجه 
الرئيسان الحالي والسابق وظل ترامب يشن حملته 

طيلة نهاية األسبوع الماضي وصباح االثنين.
»االقتصاد  االثنين:  تغريدة  في  ترامب  وكتب 
جيد جدًا وربما في أفضل وضع في تاريخ البالد»، 
مضيفًا بعدها أنه وراء نمو إجمالي الناتج الداخلي 
من  بأفضل  »سنقوم  وقال:   .%  4.2 من  أكثر  إلى 

ذلك بكثير!«.
الناتج  إجمالي  نمو  أن  ترامب  كتب  كما 
األولى  »للمرة  البطالة  معدل  فاق  الداخلي 
أظهرت  الرسمية  األرقام  لكن  سنة«،  مئة  منذ 
بعد  ما  مرحلة  في  عدة  مرات  حصل  ذلك  أن 
األبيض،  البيت  أقر  وقد  الثانية.  العالمية  الحرب 

التغريدة غير دقيقة. بأن  االثنين، 
إلى  األبيض  البيت  الجمعة،  أوباما،  ودعا 
في  إليه  يعود  الفضل  بأن  االدعاء  عن  التوقف 
نمو االقتصاد. وقال أوباما في كلمة في إيلينوي: 
»عليّ أن أذكرهم في الواقع بأن أرقام الوظائف 
هي نفسها التي كانت عليه في 2015 و2016«.

كبير  أعلن  االثنين،  مفصل  عرض  وفي 
هاسيت،  كيفن  األبيض،  البيت  اقتصاديي 
العالم  في  اقتصاد  أكبر  أن  صحفيين  أمام 
الحكم،  إلى  ترامب  وصول  منذ  منعطفًا  شهد 
استثمارات  صعيد  على  كبير  تحسن  إلى  مشيرًا 
مشاريع األعمال وشعور أوساط األعمال وتسجيل 

الشركات.
ندعم  أن  الممكن  من  »ليس  هاسيت:  وقال 
كثيرًا فكرة أن ما نشهده اآلن هو استمرار لميل 

سابق«.
االقتصاد  نمو  يتواصل  أن  جدًا  النادر  ومن 
بين واليتي رئيسين من حزبين متنافسين عادة 
ما يحاوالن تبادل االتهام في حال حصول تباطؤ.

تباطؤًا  األسبق  بوش  جورج  رئاسة  شهدت 
والية  نهاية  في  وكذلك  وختامها  مستهلها  في 
جيمي كارتر، وبداية حكم رونالد ريغن، ما يترك 
يتنافسان  معهود  غير  وضع  في  وأوباما  ترامب 

النمو. التقدير عن  فيه على 
الحقيقة  إن  قالوا  اقتصاديين  خبراء  لكن 
له  الرئيسين ال يعود  الوسط فأي من  إلى  أقرب 
التوسع، لكن كالهما يستحق بعض  وحده فضل 
دون  بدأ  الذي  االقتصادي  التحسن  على  التقدير 

أي شك في عهد أوباما.
السابق  المدير  أيكن،  هولتز  دوغالس  وعلق 
المرشح  ومستشار  الكونغرس  موازنة  لمكتب 
بالقول:  ماكين،  جون  السابق  الجمهوري 
المواجهة  المعنيين  الرئيسين  إلى  »بالنظر 
كانت ستقع سواء حصل تحسن اقتصادي أم ال«. 
وأضاف هولتز أيكن قائاًل: »ال شك في أن الفضل 
أداء  أسوأ  خالل  منصبه  تولى  فأوباما  مشترك، 

الكبير«. الركود  البالد منذ  القتصاد 
وحتى اآلن، ال يبدو أن تفاخر ترامب بإنجازاته 
وأظهر  األميركيين.  غالبية  يبهر  االقتصادية 
استطالع للرأي قامت به شبكة تلفزيون »سي إن 
إن« بنشر نتائجه الثالثاء أن شعبية ترامب وحجم 
الرضا عن أدائه قد أنخفص ألدنى مستوياته منذ 
%36 فقط،  وبلغ   ،2017 يناير  في  توليه منصبه 
الجمهوري  لحزبه  حقيقيًا  تهديدًا  يمثل  ما  وهو 

المقبلة. الكونغرس  انتخابات  في 
مجلس  على  للسيطرة  الديمقراطيون  ويسعى 
فقط،  مقعدًا  بـ23  للفوز  يحتاجون  حيث  النواب، 
الحزب  يتمتع  حيث  الشيوخ  مجلس  وكذلك 
تمكن  حال  وفي  عضوين.  بأغلبية  الجمهوري 
الحزب الديمقراطي من تحقيق النجاح، فإن ذلك 
عزل  إجراءات  لبدء  االنطالق  عالمة  يكون  قد 
وإن  األميركي،  للدستور  وفقًا  ترامب  الرئيس 

يبقى طوياًل ومعقدًا. القانوني  المسار  كان 

 <     أوباما يفتح النار على ترامب قبل إنتخابات حاسمة للكونغرس في نوفمبر 

 <    نحو 36 ألف آلية عسكرية وألف طائرة و80 سفينة تشارك في أضخم مناورات عسكرية روسية منذ أربعين عاما 

بدأت روسيا الثالثاء أكبر تمارين عسكرية في تاريخها بمشاركة 
حضور  عن  فضاًل  جيشها،  مكونات  كل  يمثلون  جندي  ألف   300
عسكريين صينيين ومنغوليين، وسط انتقادات من حلف األطلسي 

التي اعتبرها تدريبًا على »نزاع واسع النطاق«.
الجيشين  من  وحدات  ومشاركة  الكثيف  االنتشار  هذا  ويجري 
الصيني والمنغولي في تمارين »فوستوك ـ 2018« )شرق ـ 2018( 
الشرق  أقصى  وفي  الشرقية  سيبيريا  في  سبتمبر   17 و   11 بين 

الروسي.
وقالت وزارة الدفاع الثالثاء في بيان أرفق بتسجيل فيديو آلليات 
مصفحة ومروحيات وطائرات تقوم بتحركات، إن »فوستوك2018- 

بدأت«.
المناورات  بتغطية  يقومون  الذين  للصحفيين  الوزارة  وأضافت 
أن الثالثاء خصص لنشر القوات، بينما جرت أمس األربعاء مناورات 
لمواجهة جوية، موضحة أن »الحدث الرئيس سيجري الخميس )13 

سبتمبر(«.
وعلى هامش المنتدى االقتصادي في فالديفوستوك في الشرق 
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  يحضر  أن  المقرر  من  األقصى، 
مناورات فوستوك2018- التي تجرى في أجواء من التوتر المستمر 
واالتهامات  والنزاع في سورية  األوكرانية  األزمة  الغرب بسبب  مع 
هذا  الروسي  الجيش  وشبه  غربية.   دول  سياسات  في  بالتدخل 
التي شارك فيها قبل  بـ»زاباد81-« )غرب81-(  للقوة  االستعراض 
نحو 40 عامًا بين مئة ألف و150 ألف جندي من حلف وارسو في أوروبا 
الشرقية، وكانت أكبر تدريبات تنظم إبان الحقبة السوفياتية التي 

انتهت في العام 1991.
نهاية  في  أشاد  شويغو،  سيرغي  الروسي،  الدفاع  وزير  وكان 
أغسطس بهذه المناورات التي قال إنها »ستكون شبيهة بزاباد81-، 
الذي سيبلغ  المشاركين  تفاصيل عن  وقدم  ما«.  نوعًا  أكبر  لكنها 
عددهم 300 ألف جندي، بجانب 36 ألف آلية عسكرية وألف طائرة 

و80 سفينة.
وأضاف بحماسة »تخيلوا 36 ألف مركبة عسكرية تتحرك في وقت 
واحد: دبابات ومدرعات نقل جنود وآليات قتالية للمشاة. وكل ذلك، 

بالتأكيد، في ظروف أقرب أيضًا قدر اإلمكان من حالة معركة«.
ومن المقرر أن تشارك كل المكونات الحديثة للجيش الروسي 
رؤوس  حمل  على  القادرة  »اسكندر«  صواريخ  من  التدريبات  في 
الحديثة  المقاتلة  الطائرات  إلى  وتي90-  تي80-  ودبابات  نووية 
من طراز سوخوي 34 و35. وفي البحر، سينشر األسطول الروسي 
عددًا كبيرًا من الفرقاطات المزودة بصواريخ »كاليبر« التي اختُبرت 

في سورية.
أكثر  المشاركة ستكون  أن  أعلنت بكين  الصيني،  الجانب  ومن 
تواضعًا بثالثة آالف جندي وثالثين طائرة أو مروحية. ولكن مشاركة 
الصين تحظى برمزية في وقت تسعى روسيا إلى إظهار أنها ليست 

معزولة على الساحة الدولية.
وصرّح بوتين الثالثاء خالل لقاء في فالديفوستوك مع الرئيس 
االقتصادي:  المنتدى  في  أيضًا  يشارك  الذي  جينبينغ  الصيني شي 
واألمن  السياسة  يخصّ  ما  في  الصين(  )مع  ثقة  عالقات  »لدينا 

والمجال العسكري«.
الروسية  العسكرية  المناورات  في  جندي  ألف   155 شارك  وقد 
مناورات  في  لكن  »فوستوك2014-«.  المنطقة،  في  السابقة 
أبواب  الماضي على  العام  أجريت  التي  زاباد2017- )غرب2017-( 
االتحاد األوروبي، لم يشارك سوى 12 ألفًا و700 حسب موسكو. إال 

أن أوكرانيا ودول البلطيق تحدثت عن مشاركة أوسع من ذلك.
وكما هو متوقع، دان حلف شمال األطلسي هذه المناورات. وقال 
متحدث باسم الحلف األطلسي ديالن وايت إن »هذا يندرج في إطار 
تزيد  بنفسها  ثقة  أكثر  روسيا  الوقت.  بعض  منذ  نالحظه  توجه 

ميزانيتها الدفاعية وتعزز حضورها العسكري«.
في  والغرب  موسكو  بين  العالقات  في  الخطير  التدهور  ومنذ 
2014، ضاعفت روسيا التدريبات العسكرية الواسعة، من القوقاز إلى 
البلطيق وحتى القطب الشمالي، منتقدة في اآلن نفسه تمدد الحلف 
األطلسي إلى حدودها الذي يشكل تهديدًا أساسيًا ألمنها بموجب 

العقيدة العسكرية الروسية الجديدة التي أقرت في العام نفسه.
وسبقت المناورات الروسية في الشرق األقصى مناورات في البحر 
المتوسط، من األول إلى الثامن من سبتمبر، شارك فيها أكثر من 25 
سفينة وحوالي ثالثين طائرة، في إطار تعزيز الحضور الروسي قبالة 
سواحل سورية التي تدخلت فيها عسكريًا منذ 2015 لدعم نظام 

الرئيس بشار األسد.
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بعد إعالنها التحقيق في جرائم حرب أميركية بأفغانستان

 حملة عنيفة على املحكمة الجنائية الدولية وتهدد بمالحقة قضاتها
ُّ

واشنطن تشن
من دخول الواليات المتحدة. سنستهدف أمالكهم بعقوبات 
في إطار النظام المالي األميركي، وسنطلق مالحقات بحقهم 

عبر نظامنا القضائي«.
هذه  في  عضوًا  ليست  المتحدة  الواليات  يذكرأن 

المحكمة. 
الهاي  في  مقرها  من  الدولية  الجنائية  المحكمة  وردت 
اإلطار  في  تحديدًا  »تتحرك  إنها  بالقول  الهجوم  هذا  على 
»تبقى  أنها  مؤكدة  روما«،  اتفاقية  حددته  الذي  الشرعي 

متمسكة باستقالليتها وحيادها«.
الدولية  الجنائية  المحكمة  في  العامة  المدعية  وكانت 
أنها ستطلب   2017 نوفمبر  أعلنت في مطلع  بنسودا  فاتو 
من القضاة السماح بفتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة 
قد تكون ُأرتكبت في أفغانستان خصوصًا من قبل الجيش 

األميركي.
دوليًا  عسكريًا  إئتالًفا  تقود  المتحدة  الواليات  تزال  وال 
العام  نهاية  اإلطاحة بحكم طالبان في  منذ  أفغانستان  في 

.2001
يمكن  الدولية  الجنائية  المحكمة  »إن  بولتون  وتابع 

الوطنيين  هؤالء  بحق  رسميًا  تحقيًقا  وقت  بأي  تفتح  أن 
األميركيين«. وأضاف، »اليوم عشية االحتفال بذكرى الحادي 
عشر من سبتمبر«، ذكرى االعتداءات التي ارتكبت عام 2001 
ودفعت الواليات المتحدة إلى إرسال جيشها إلى أفغانستان، 
»أريد أن أوجه رسالة واضحة ال لبس فيها من قبل رئيس 
كل  ستستخدم  المتحدة  الواليات  إن  المتحدة:  الواليات 
من  حلفائها  ومواطني  مواطنيها  لحماية  الالزمة  الوسائل 

مالحقات ظالمة من قبل هذه المحكمة غير الشرعية«.
المحكمة  مع  نتعاون  »لن  األميركي  المسؤول  وتابع 
ننتسب  ولن  المساعدة،  إليها  نقدم  ولن  الدولية،  الجنائية 

إليها )...( بالنسبة إلينا هي ماتت بالفعل«.
اتفاقية  إلى  استنادًا  الدولية  الجنائية  المحكمة  وتعمل 
 ،2002 يوليو  األول من  التنفيذ في  حيِّــز  التي دخلت  روما 
وصدقت عليها حتى اآلن 123 دولة. وبإمكان المدعي العام 
إذن  على  الحصول  دون  الخاصة من  تحقيقاته  إطالق  فيها 
من قضاة، شرط أن تكون إحدى الدول الموقعة معنية بها. 

وينطبق هذا األمرعلى أفغانستان مثال.
والمعروف أن العالقات بين المحكمة وواشنطن لم تكن 

على  ترفض  كانت  األميركية  اإلدارة  ذلك ألن  جيدة.  يومًا 
العديد  مع  ثنائية  اتفاقات  وعقدت  إليها،  االنضمام  الدوام 
للتحقيق معهم.  أمامها  أميركيين  اقتياد  لتجنب  الدول  من 
لكي  ضروريًا  أمرًا  الشرط  هذا  على  الموافقة  يعتبر  كما 

تحصل الدول المعنية على معونات مالية أميركية.
وأعرب بولتون عن األسف ألن دواًل عدة بينها دول أعضاء 
من  اتفاقات  توقيع  اآلن  حتى  رفضت  األوروبي  االتحاد  في 

هذا النوع.
المتحمسين  ألهم  الضمني  »الهدف  أن  بولتون  واعتبر 
الواليات  قدرة  من  الحد  هو  الدولية  الجنائية  للمحكمة 

المتحدة على التحرك عبر استهداف قادتها السياسيين«.
الحقوق  تهاجم  »متحيزة  بأنها  المحكمة  ووصف 
السيادة  على  وتعتدي  األميركي  للشعب  الدستورية 

األميركية«.
الرئيس  الذي طرحه  الشعار  مع  بولتون  موقف  وينسجم 
الواليات  بخروج  ترجم  والذي  أواًل«،  »أميركا  ترامب  دونالد 
المتحدة من العديد من المنظمات الدولية واالنسحاب من 

اتفاقات دولية.

واشنطن–وكاالت

تشيتا، روسيا–وكاالت

على  مسبوق  غير  هجومًا  المتحدة  الواليات  شنّت 
ومدعيها  قضاتها  وهدّدت  الدولية،  الجنائية  المحكمة 
العامين بفرض عقوبات عليهم في حال الحقوا أميركيين أو 

إسرائيليين أو حلفاء آخرين للواليات المتحدة.
جون  األبيض  البيت  في  القومي  األمن  مستشار  ووصف 
بمحاكمة  خاص  بشكل  المكلفة  المحكمة  هذه  بولتون 
بأنها  اإلنسانية  ضد  وجرائم  حرب  جرائم  عن  المسؤولين 

»غير فعالة وعديمة المسؤولية، وحتى خطيرة«.
وقال في مداخلة ألقاها اإلثنين أمام منظمة »فيدراليست 
سوسايتي« المحافظة في واشنطن، في كالمه عن المحكمة 
أو  المحكمة  هذه  استهدفتنا  حال  »في  الدولية،  الجنائية 
مكتوفي  نقف  لن  لنا،  آخرين  أوحلفاء  إسرائيل  استهدفت 
من  المحتملة  اإلجراءات  من  سلسلة  عن  معلنًا  األيدي«، 

بينها عقوبات تستهدف العاملين في المحكمة.
وتابع بولتون »سنمنع هؤالء القضاة والمدعين العامين 

حلف شمال األطلسي ينتقدها

روسيا تستعرض قوتها في أكبر مناورات منذ الحرب الباردة

 <   مظاهرات غاضبة للنازيين الجدد في مقاطعة ساكسونيا-انهالت 

إزاء  غضبها  عن  ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة  أعربت 
هتافات نازية رددها متظاهرون خالل مسيرة احتجاجًا على وفاة 

شاب ألماني خالل تعاركه وصديق له مع أفغانيين اثنين.
أزمة قلبية  نتيجة  السبت،  البالغ 22 عامًا،  الشاب  وتوفي 
حادة بعد عراك مع المشتبه بهما في ملعب رياضي في مدينة 

كوثن في مقاطعة ساكسونيا-انهالت.
جذبت  األحد،  تظاهرة،  سريعًا  المتطرف  اليمين  وحشد 
2500 مشارك، بينهم من 400 إلى 500 شخص معروفون 

بتطرفهم، كما أعلنت سلطات هذه الوالية.
وكان التجمع يهدف لتأبين الضحايا، لكن تسجيالت فيديو 
االجتماعي أظهرت مجموعات  التواصل  انتشرت على مواقع 
من الرجال البيض يرددون »االشتراكية الوطنية، اآلن، اآلن، 

اآلن«، في إشارة لأليديولوجية النازية.
وقال الناطق باسم المستشارة شتيفان سايبرت، اإلثنين، 
فيديو بوضوح  اليوم في كوثن، يظهر تسجيل  نهاية  »في 

شعارات نازية. هذا يؤثر علينا حتمًا ويغضبنا«.
وأعلن وزير الداخلية في حكومة مقاطعة ساكسونيا-أنهالت 
أن تحقيقات عديدة ُأطلقت في إطار التحريض على الكراهية 
في خطابات ُألقيت في التجمع. كما ستتطرق التحقيقات إلى 

هتافات تم ترديدها في المسيرة.
وكان حزب »البديل أللمانيا« اليميني المتطرف من بين 
الداعين للمسيرة يوم األحد. ومن المعروف أن الحزب حقق 
مفاجأة بتمكنه من دخول البرلمان للمرة األولى منذ نهاية 
التي جرت في  الثانية في أعقاب االنتخابات  العالمية  الحرب 
سبتمبر الماضي. وفي مقطع فيديو نشر على الموقع اإلخباري 
األميركي »بازفيد«، يظهر العضو في تيار اليمين المتطرف، 
ديفيد كوكرت، وهو يخبر الحشد: »يجب أن ندافع عن أنفسنا 

في الحرب العرقية ضد الشعب األلماني«.
وتساءل: »هل تريدون أن تستمروا كغنم مذبوح أم تتحولوا 

لذئاب وتقطعوهم أربًا؟!«، ليصفق الحشد بقوة.
وأعلنت السلطات أن وفاة الشاب »ليست مرتبطة مباشرة« 

بالجروح التي ُأصيب بها أثناء الشجار.
السبت في كوثن بعد أسبوعين من مقتل  ويأتي حادث 

العمر طعنًا بسكين في  والثالثين من  الخامسة  ألماني في 
كيمنتس الواقعة أيضًا في ألمانيا الشرقية سابقًا.

وأوقفت السلطات طالبي لجوء عراقي وسوري يشتبه في 
ارتكابهما الجريمة، فيما تطارد عراقي ثالث.

ورئيس  ميركل  بين  خالف  في  كيمنتس  حادث  وتسبب 
جهاز االستخبارات الداخلية هانس يورغ ماسن، الذي شكك في 
تقارير أفادت بحصول »مطاردات لألجانب« خالل تظاهرات في 
المدينة. واستخدمت ميركل والناطق باسمها سايبرت كلمة 

»مطاردات لألجانب« مراراً في وصفهما للحادث.
بقوله:  »بيلد«  جريدة  أخبر  ماسن  الجهاز  رئيس  لكن 
انتشر  الذي  الفيديو  تسجيل  أن  على  إثبات  أي  لدي  »ليس 
على اإلنترنت« ويظهر أشخاصًا مالمحهم أجنبية يتعرضون 
للمالحقة أو للمطاردة، »حقيقي«. وأضاف ماسن قائاًل: »بناء 
كانت  بأنها  لالعتقاد  تدعو  أسباب  هناك  تقديراتي،  على 

معلومات زائفة مقصودة، ربما لحرف االنتباه عن الجريمة في 
كيمنتس«. وقدم ماسن، الذي يتعرض لضغوط لتأكيد حجته، 
ووزير  سايبرت  أعلن  كما  للتدقيق  يخضع  تقريرًا  للحكومة 

الداخلية األلماني هورست زيهوفر.
اليمين  أنصار  وحدهم  االجتماعي،  التواصل  مواقع  وعلى 

المتطرف شككوا حتى اآلن بصحة مقاطع الفيديو المعنية.
نزلوا  متطرفة  لمجموعات  أنصار  مع  المواطنين  آالف  وكان 
إلى الشارع في األيام التي تلت حادثة القتل، وأطلق بعضهم 
هتافات منددة باألجانب كما رفعوا أياديهم على طريقة التحية 
النازية المحظورة. وخالل التظاهرة األولى في 26 أغسطس 
نشر صحفي مستقل يعمل ألسبوعية »دي فيلت« المرموقة، 
تسجيلين مصورين على »تويتر« يظهران متظاهرين وهم 
يالحقون أشخاصًا تدل مالمحهم على أنهم أجانب. وانتشر 

التسجيالن بشكل واسع على مواقع إخبارية.

برلين–وكاالت

مقتل ألماني ثاٍن على يد أفغان يؤجج االحتجاجات

ميركل غاضبة من ترديد هتافات نازية معادية للمهاجرين

 <  جون بولتون

برشلونة – وكاالت

االنفصاليون يستعرضون قوتهم في كتالونيا بمظاهرة مليونية
 

للتمسك  وتأكيد  للقوة  استعراض  في 
نزل حوالي  إسبانيا،  االستقالل عن  بمطلب 
مليون كتالوني إلى شوارع برشلونة الثالثاء 
بعد عام تقريبًا على محاولة االنفصال الفاشلة 

عن مدريد في أكتوبر الماضي.
وارتدى المتظاهرون قمصانًا قطنية حمراء 
ولوحوا بأعالم انفصالية في التظاهرة التي 
لكتالونيا  الوطني«  »اليوم  لمناسبة  نظمت 
قوات  سيطرة  ذكرى  إحياء  فيها  يتم  التي 
الملك فيليبي الخامس على برشلونة في 11 

سبتمبر 1714.

ومنذ 2012، يستخدم االنفصاليون عيد 
»ديادا« للمطالبة باستقالل منطقتهم الغنية 

الواقعة في شمال شرق إسبانيا.
أهمية  ترتدي  العام  هذا  الذكرى  لكن 
بعد  للقوة  استعراضًا  بوصفها  خاصة 
االستفتاء على تحديد المصير الذي أجري في 
األول من أكتوبر وتاله إعالن االستقالل، لكنه 
لم يؤد إلى نتيجة بسبب اعتبار مدريد أنه غير 

قانوني وقيامها بمالحقات في حق منظميه.
بعضهم  أكتاف  المتظاهرون  وتسلق 
تقليد  في  بشرية،  أبراجًا  مشكلين  البعض 
صفراء  الفتات  آخرون  حمل  فيما  كتالوني، 
عن  »أفرجوا  عليها،  كتب  اللون  وسوداء 
في  اآلن«  الكتالونيين  السياسيين  السجناء 

يقبعون  الذين  االنفصاليين  للقادة  إشارة 
في السجن بانتظار محاكمتهم لدورهم في 

محاولة االنفصال.
وقال المتظاهر سانتي نوي )54 عامًا( الذي 
جاء من مزرعته في ايل ماريسم القريبة من 
آخرين  كعشرات  جراره،  متن  على  برشلونة 
في  للمشاركة  جراراتهم،  متن  على  قدموا 
يتعين إطالق   ... بالغضب  التظاهرة »أشعر 

السجناء السياسيين فورًا!«.
إن  »تويتر«  على  المدينة  شرطة  وقالت 
حوالي مليون شخص شاركوا في التظاهرة، 
العام  متظاهري  رقم  نفس  تقريبًا  وهو 
الماضي. وقال المنظمون إنهم باعوا أكثر من 
200 ألف قميص قطني )تي-شيرت( أحمر–

إلقفال  استخدمت  التي  الشرائط  لون  وهو 
صناديق االقتراع في استفتاء العام الماضي 
المثير للجدل. ولدى انطالق التظاهرة، حطم 
المتظاهرون جداراً رمزيًا وضعت عليه شعارات 
قوة  تغلب  بها  يقصد  إشارة  في  انفصالية، 

الشعب على المصاعب والتوصل لالستقالل.
وعلى الرغم من هذه التظاهرة الكبيرة، لم 
يترجم الى أفعال بعد الخطاب المتشدد الذي 
كيم  الكتالوني  االنفصالي  الرئيس  يعتمده 
تورا، والذي اختاره الرئيس الكتالوني السابق 
كارليس بوتشيمون. وال يزال األخير يتحكم 
بالسياسة الكتالونية من بلجيكا التي اختارها 
السلطات  قبل  من  مالحقته  بعد  كمنفى 

اإلسبانية.
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واشنطن، القدس المحتلة – وكاالت

عدن – وكاالت

بعد مقاطعة الحوثيين مفاوضات جنيف

القوات املوالية للحكومة اليمنية تسيطر 
على طريقني رئيسيني قرب الحديدة

تاريخية بين  البيت األبيض مصافحة  25 عامًا شهد  قبل 
الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 
يبدو  اليوم  لكن  أوسلو.  اتفاقات  إبرام  مع  رابين  إسحق 
ترامب  دونالد  رئاسة  ظل  في  المشهد  هذا  مثل  تكرار 
بمثابة حلم. فلقد فقدت الواليات المتحدة دورها التقليدي 
كوسيط إثر االنحياز الفاضح لدولة االحتالل والتدهور الحاد 
اإلدارة  اتخاذ  بعد  اهلل  ورام  واشنطن  بين  العالقات  في 
الفلسطينيين،  بحق  متالحقة  عقابية  إجراءات  األميركية 
في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  إغالق مكتب  آخرها  كان 

العاصمة األميركية.
الرئيس  يجمع  أن  مطروح  أو  متصور  غير  أمرًا  وبات 
سالم  اتفاق  لتوقيع  المعسكرين  قادة  الحالي  األميركي 
كما فعل بيل كلينتون العام 1993 في واشنطن، أو جيمي 
كارتر قبل 40 سنة في كامب ديفيد حيث جمع قادة مصر 
وإسرائيل في لحظة مفصلية أيضًا في تاريخ الدبلوماسية 

األميركية.
في  العهد  حديث  الجمهوري  األعمال  رجل  وعد  فقد 
»اتفاق  إلى  بالتوصل  مهامه  توليه  عند  الدبلوماسية، 
هذه  وأوكل  واإلسرائيليين،  الفلسطينيين  بين  نهائي« 
السياسة  في  أيضًا  مبتدئة  صغيرة  مجموعة  إلى  المهمة 
لكنها معروفة بمواقفها القريبة من إسرائيل تحت إشراف 

صهره ومستشاره جاريد كوشنر.
يكون  قد  »بصراحة،   2017 مايو  في  ترامب  وقال 
)التوصل التفاق سالم( أقل صعوبة مما كان يظن البعض 

منذ سنوات«.
يقر بصعوبة  وبات  رأيه  غيّر  أنه  يبدو  بعد سنة،  لكن 
التوصل إلى اتفاق. وقال األسبوع الماضي »طوال حياتي، 
قد  أنه  أعتقد  بدأت  وقد  اتفاق،  أصعب  هذا  أّن  سمعتُ 
استمرار  نفسه  الوقت  في  زعم  أنه  رغم  كذلك«،  يكون 

اقتناعه بالقدرة على تحقيق ذلك.

القدس المحتلة عاصمة لدولة االحتالل
تريث  وبعدما  جذري.  بشكل  تغير  العام،  اإلطار  لكن 
مع  التعاطي  مسألة  في  األمر  بادئ  في  الفلسطينيون 
الرئيس المتقلب المزاج، جمدوا كل االتصاالت مع واشنطن 
اعتبارًا من نهاية 2017 بعد قرار ترامب االعتراف بالقدس 
المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني، مما شكل قطيعة مع 
إجماع دولي معتمد منذ عقود ينص على أن وضع المدينة 

المقدسة يحسم عبر المفاوضات.

اإلجراءات  األميركية  اإلدارة  كثفت  الحين  ذلك  ومنذ 
لمعاقبة القادة الفلسطينيين والضغط عليهم للعودة إلى 

طاولة المفاوضات مع إسرائيل.
ذلك  في  بما  تقريبًا  الثنائية  المساعدة  أوقفت  فقد 
القدس  الفلسطينية في  أموال كانت تقدم للمستشفيات 
وتشغيل  غوث  لوكالة  المالي  الدعم  وألغت  المحتلة، 
إغالق  اإلثنين  وقررت  )األونروا(،  الفلسطينيين  الالجئين 
 25 بعد  واشنطن  في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بعثة 
البيت  في  الشرف  مراسم  بكل  عرفات  استقبال  على  عامًا 
األبيض. وجاءت اإلجراءات العقابية األميركية بحق األونروا 
في إطار ما يأمل ترامب أن يكون خطوة ثانية لمحو أحد 
اإلسرائيلي  االحتالل  على  المترتبة  الشائكة  القضايا  أكثر 
لفلسطين، والمتمثلة في ملف الالجئين ومطالبتهم بحق 
العودة ألراضيهم التي طردوا منها عنوة في العام 1948.

نتانياهو،  بنيامين  االحتالل،  وزراء  رئيس  رحب  ومثلما 
أشاد  فلقد  األونروا،  دعم  عن  التوقف  واشنطن  بقرار 
كذلك الثالثاء بقرار ترامب إغالق مقر البعثة الدبلوماسية 

الفلسطينية في واشنطن.
وقال نتانياهو في بيان »لقد اتخذت الواليات المتحدة 
القرار الصائب بشأن بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في 

واشنطن«.
وكانت إدارة ترامب أعلنت غلق مكتب البعثة الفلسطينية 
الفلسطيني محمود  الرئيس  ردًا على رفض  في واشنطن 
عباس التحدّث مع المبعوثين األميركيين الذين يعملون 
على خطة لـ»السالم« تعرف في وسائل اإلعالم ب»صفقة 
الكيان  مالحقة  على  الفلسطينيين  وإصرار  القرن«، 
ارتكاب  بعد  الدولية  الجنائية  المحكمة  في  الصهيوني 
جيش االحتالل جرائم حرب في سلسلة من االعتداءات التي 
األعوام  بين  حروب  ثالث  في  غزة  قطاع  ضد  بشنها  قام 

2008 و2014.
بـ»التهديدات  الفلسطينيون  المسؤولون  وندد 
التي  الضغوط  رفضهم  وأكدوا  الجديدة،  األميركية« 
تمارسها واشنطن عليهم للتخلي عن مواقف ثابتة ترتبط 
بأي تسوية محتملة للصراع القائم مع دولة االحتالل منذ 

سبعين عامًا.

»السالم بالقوة«
بالقوة«، كما تقول  المطروح هو »السالم  بالتالي هل 
السابقة  األميركية  الدبلوماسية  تقول  ترامب.  عقيدة 
ميشيل دان الباحثة في معهد »كارنيغي« للسالم الدولي 
الفلسطينيين  أن  »يعتقدون  األميركيين  المسؤولين  إن 
سينتهي بهم األمر باالعتراف بأنهم خسروا، وأنه عليهم 

قبول ما يعرض عليهم بغض النظر عن الشروط، قد يكون 
األمر مقابل حكم ذاتي محدود وبادرات اقتصادية«.

المواضيع  سحب  يحاولون  األميركيين  أن  وأضافت 
أو  الفلسطينيين  والالجئين  القدس  مصير  مثل  الشائكة 
حتى مستقبل الدولة الفلسطينية عن طاولة المفاوضات، 
»حل  مبدأ  تأييده  أبدًا  يبد  لم  ترامب  وأن  خصوصًا 

الدولتين«.
أساسية  بوضوح  تبقى  المواضيع  هذه  »لكن  وتابعت 
والمسلمين«  العرب  من  للكثير  وكذلك  للفلسطينيين 

و»من غير المرجح« أن يقبلوا بذلك.

خطة سالم غامضة
لكن السلطة الفلسطينية باتت تنفي على دونالد ترامب 
دور الوسيط الذي كانت تحظى به الواليات المتحدة لفترة 
طويلة. ويرى آرون ديفيد ميلر المفاوض السابق في إدارات 
أبدًا  تكن  »لم  واشنطن  أن  والديمقراطيين  الجمهوريين 

فعليًا وسيطًا نزيهًا« أو غير منحاز.
وأوضح أن »عالقتنا مع إسرائيل كانت دائمًا تمنعنا من 
ذلك. لكن يمكننا أن نكون كذلك في أوقات معينة، وهو 
ما أسميه وسيطًا فعااًل عبر استخدام هذه العالقة للتوصل 
إلى اتفاقات بين العرب واإلسرائيليين«، مشيرًا إلى اتفاق 
كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر أو اتفاقات أوسلو في ظل 

رئاسة كلينتون.
وأضاف أنه في الوقت الراهن »لقد نسفنا أو حتى تخلينا 
عن أي احتمال لنكون ولو وسيطًا فعااًل«. وأشار ميلر، الذي 
»لم  أنه  بواشنطن،  ويلسون  مركز  في  باحثًا  حاليًا  يعمل 
يشهد أبدًا إدارة تدعم إسرائيل بمثل هذا الشكل الفاضح، 
في  الفلسطيني  للجانب  العداء  تكن  نفسه  الوقت  وفي 

معادلة السالم هذه«.
وتبدو المسألة شائكة إلى حد أن فريق كوشنر يواجه 
خطة  عن  للكشف  المناسب  الوقت  إيجاد  في  صعوبات 
السالم الغامضة التي أعدها ويتم إرجاؤها منذ أشهر. لكن 
مصادر البيت األبيض تؤكد أنه »لم يتم التخلي عن الخطة 

على اإلطالق« وتتحدث عن »مشروع واعد جدًا«.
إذا حققوا مفاجأة فعلية«  ويقول آرون ديفيد ميلر »إال 
عبر عرض خطة تنص على قيام دولة فلسطينية عاصمتها 
القدس الشرقية »فإن النتيجة األكثر ترجيحًا ستكون رفضًا 

من جانب الفلسطينيين«.
وقد يكون ذلك المخطط الفعلي إلدارة ترامب كما تقول 
ميشيل دان، وهو »استخدام الرفض الحتمي للفلسطينيين 
لتبرير إدخال تغييرات جديدة على الموقف األميركي حيال 

التواجد اإلسرائيلي في الضفة الغربية« المحتلة.

للحكومة  الموالية  القوات  سيطرت 
طريقين  على  األربعاء،  أمس  اليمنية، 
رئيسيين قرب مدينة الحديدة غرب اليمن، 
وسط  يربط  الذي   16 الكيلو  بينهما 
ويشكل  أخرى  وبمدن  بالعاصمة  المدينة 
خطًا بارزًا إلمداد المتمردين الحوثيين، بعد 
فشل مفاوضات السالم في جنيف األسبوع 

الماضي.
الرحمن  عبد  العمالقة  ألوية  قائد  وقال 
 16 الكيلو  على  زرعة: »سيطرنا  أبو  صالح 
بعد أسبوع من المواجهات مع الحوثيين«.

للحكومة  الموالية  القوات  وكانت 
سيطرت، في وقت سابق من صباح األربعاء، 
على طريق »الكيلو 10« وهو طريق رئيسي 
الحديدة،  قرب  المتمردون  يستخدمه  آخر 

بحسب مصادر عسكرية.
أن طريق  ويؤكد مسؤولون عسكريون 
إلمدادات  رئيسيًا  ممرًا  يشكل   16 الكيلو 
والمناطق  العسكرية من صنعاء  الحوثيين 
لكنه  الحديدة،  مدينة  إلى  بها  المحيطة 
يعتبر أيضًا الطريق الرئيسي لنقل البضائع 
األخرى  المناطق  إلى  الحديدة  ميناء  من 

شرقًا وبينها العاصمة.
الطريق،  هذا  على  السيطرة  وبعد 
طريق  استخدام  المتمردين  على  سيتعين 
أطول  واإلمدادات،  البضائع  لنقل  آخر 

مسافة، يقع في شمال مدينة الحديدة.
بين  األربعاء،  اشتباكات،  واندلعت 
والمتمردين  للحكومة  الموالية  القوات 
الحوثيين عند الجهتين الشرقية والجنوبية 
من أطراف مدينة الحديدة، بحسب مصادر 

عسكرية وطبية.
الموالية  القوات  من  عنصرًا   48 وقتل 
الحوثيين  والمتمردين  اليمنية  للحكومة 
معارك  في  الماضية،  الـ24  الساعات  في 
الحديدة،  مدينة  محيط  في  جرت  عنيفة 

وُأصيب 65 شخصًا بجراح.

ومستشفيات  طبية  مصادر  وقالت 
ميدانية إن 9 مقاتلين من القوات الموالية 
21 شخصًا بجروح  قتلوا وُأصيب  للحكومة 

في هذه المعارك.
على  أيام  بعد  التطورات  هذه  وتأتي 
ستعقد  كانت  التي  السالم  محاثات  فشل 
في جنيف برعاية األمم المتحدة، في ما كان 
سياسية  مشاورات  أول  يكون  أن  يفترض 
الحكومة  الرئيسيين،  النزاع  طرفي  بين 

والمتمردين، منذ 2016.
انتهت،  المباشرة  المفاوضات غير  لكن 
رفض  بعدما  تبدأ  أن  قبل  حتى  السبت، 
األخيرة  اللحظة  في  الحوثيون  المتمردون 
الحصول  دون  من  جنيف  إلى  التوجه 
صنعاء  إلى  سريعًا  بالعودة  ضمانات  على 

الخاضعة لسيطرتهم.

تغيير الحسابات
اإلماراتي  الدولة  وزير  قال  واألربعاء، 
للشؤون الخارجية، أنور قرقاش في تغريدة 
موقع  على  حسابه  على  اإلنجليزية  باللغة 
إلى  الحوثيين  حضور«  »عدم  إن  »تويتر« 
الحديدة  تحرير  أن  على  آخر  »دليل  جنيف 
هو ما يلزم ليعودوا إلى رشدهم ولينخرطوا 

بشكل بناء في العملية السياسية«.
أمر  الحسابات  في  »التغيير  وأضاف: 
اليمن«  في  ناجح  سياسي  لحل  أساسي 
التغيير  هي  »الحديدة  أن  إلى  مشيرًا 
عدوان  إنهاء  وستضمن  المطلوب، 

الحوثيين عبر الوسائل السياسية«.
أطلقت  الحكومية  القوات  وكانت 
على  عسكرية  حملة  الماضي  يونيو  في 
الساحل الغربي بهدف السيطرة على ميناء 
المتمردين،  لسيطرة  الخاضع  الحديدة 
بقيادة  العسكري  التحالف  يعتبره  الذي 
األسلحة  لتهريب  ممرًا  السعودية 

للحوثيين.
قوى  ثالث  جمعت  اإلمارات  وكانت 
تحت  واحدة  قوة  ضمن  متجانسة  غير 
اليمنية« من أجل شن  مسمى »المقاومة 

اليمن  في  الغربي  الساحل  في  العملية 
القوة   هذه  الحديدة.وتضم  مدينة  باتجاه 
آالف  فيها  ينخرط  التي  العمالقة«  »ألوية 
في  كانوا  الذين  الجنوبيين،  المقاتلين 
السابق عناصر في قوة النخبة في الجيش 
اليمني، و»المقاومة التهامية« التي تضم 
موالين  الحديدة  أبناء  من  عسكريين 
ربه  عبد  به  المعترف  الرئيس  لسلطة 

منصور هادي.
»المقاومة  هي  القوى  هذه  وثالث 
عبد  محمد  طارق  يقودها  التي  الوطنية« 
السابق  الرئيس  شقيق  نجل  صالح،  اهلل 
أيدي  على  قتل  الذي  صالح  عبداهلل  علي 
الحوثيين، حلفائه السابقين، في ديسمبر 
بسلطة  يعترف  ال  صالح  وطارق   .2017

الرئيس هادي.
استئناف  جهود  المتحدة  األمم  وبدأت 
التحالف  أطلق  بعدما  السالم  محادثات 
ميناء مدينة  باتجاه  يونيو هجومًا   13 في 
الشريك  اإلمارات  بقيادة  الحديدة، 

الرئيسي في التحالف.
اإلمارات  أعلنت  يوليو،  مطلع  وفي 
تعليق الهجوم البري على مدينة الحديدة 
نفسها إلفساح المجال أمام وساطة لألمم 
المتحدة، مطالبة بانسحاب الحوثيين من 

والميناء. المدينة 
المتمردين  اإلمارات  وتطالب 

باالنسحاب من المدينة ومن مينائها.
على  الحوثيون  المتمردون  ويسيطر 
صنعاء ومناطق أخرى منذ سبتمبر 2014. 
استعادة  الحكومية  القوات  وتحاول 
التحالف  بمساندة  خسرتها  التي  األراضي 
الذي تقوده السعودية في هذا  العسكري 
مارس  منذ  الحكومة  لقوات  دعمًا  البلد 

.2015
في  قتل  السعودي،  التدخل  ومنذ 
اليمن نحو 10 آالف شخص غالبيتهم من 
طفل  ألفي  من  أكثر  وبينهم  المدنيين، 
ضربات  في  مصرعهم  منهم   66 لقي 

جوية في أغسطس الماضي وحده.

نواكشوط – وكاالت
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تمهيد لفترة ثالثة لعبد العزيز 

املعارضة املوريتانية تعتبر االنتخابات 
»مهزلة« بعد فوز الحزب الحاكم بغالبية

وصفت المعارضة الموريتانية »بالمهزلة« االقتراع 
اللجنة  أعلنت  الذي  التشريعي والبلدي والجهوي 
الحزب  فوز  األحد  لالنتخابات  المستقلة  الوطنية 
بزعامة  الجمهورية«  أجل  من  »االتحاد  الحاكم 
الرئيس محمد ولد عبد العزيز فيه بفارق شاسع 

عن بقية منافسيه.
اللجنة مصطفى سيد  باسم  المتحدّث  وكان 
المختار أعلن مساء األحد نتائج الدورة األولى من 
هذه االنتخابات. وقال إنه من أصل 157 مقعدًا 
نيابيًا جرى التنافس عليها، فاز الحزب الحاكم بـ67 
اإلسالمي  »التواصل«  لحزب   14 مقابل  مقعدًا 

المعارض.
واعتبرت هذه االنتخابات اختبارا للرئيس محمد 
ولد عبد العزيز وللمعارضة على السواء، وذلك قبل 
المقرّرة  الرئاسية  االنتخابات  من  عام  من  أقّل 

منتصف 2019.
أما في ما خصّ انتخابات المجالس الجهوية 
أربعة  على  الحاكم  الحزب  حصل  فقد  والبلدية 
و104  مجلسًا،   13 أصل  من  جهوية  مجالس 

بلديات من أصل 219 بلدية.
تولى  العزيز هو ضابط سابق  عبد  والرئيس 
السلطة على أثر انقالب في 2008، ثم انتخب في 
أنه تعهد  2014. ومع  انتخابه في  وأعيد   2009
الواليات  عدد  تعديل  محاولة  بعدم  عدة  مرات 
الرئاسية المحدد باثنتين، لم يتمكن من تهدئة 
شكوك المعارضة حول نواياه في هذا الشأن، التي 

تغذيها تصريحات علنية لوزرائه وأنصاره.
وقال الناطق باسم لجنة االنتخابات إن »االتحاد 
السياسية  األحزاب  يتصدر  الجمهورية  أجل  من 
حسب النتائج الموقتة بأكبر عدد من النواب رؤساء 
البلديات )...( وثلث المجالس الجهوية ال13 بعد 

الدورة األولى«.
وحصل االتحاد من أجل الجمهورية على أربعة 

مجالس جهوية و108 بلديات من أصل 219 في 
االنتخابات التي جرت في األول من سبتمبر، حسب 

المصدر نفسه.
المعارضة  من  أخرى  »أحزابا  أن  وأضاف 
واألغلبية ستتمثل أيضا في الجمعية الوطنية بعدد 

يتراوح بين مقعد واحد وستة مقاعد«.
القوى  »تجمع  حزبي  من  كل  وفاز 
واتحاد  داداه،  ولد  أحمد  بزعامة  الديموقراطية« 
قوى التقدم بزعامة محمد ولد مولود المنضويين 
في المعارضة »المتشددة« بثالثة مقاعد نيابية. 
وفاز مولود، وهو أيضا زعيم المعارضة المتشددة، 
بأحد تلك المقاعد. وفي حدث مهم، فاز في هذه 
االنتخابات الناشط المناهض للعبودية بيرام ولد 

الداه ولد أعبيدي بمقعد نيابي.
االنتخابات  لهذه  ترشح  الناشط  هذا  وكان 
تحت راية »حزب الصواب« ذي التوجهات البعثية 
الذي تحالف مؤخرا مع الجناح السياسي لمنظمة 
غير  الرق  إلغاء  حركة  إحياء  »مبادرة  الداه  ولد 
الحكومية«. ويقبع والد الداه في السجن منذ 13 
أغسطس على أثر شكوى تقدم بها ضده صحافي 
موريتاني يدعى داداه عبد اهلل ويتهمه »بالتشهير 

واإلهانة والتحريض على العنف«.
وقال أحمد ولد داداه في مؤتمر صحفي باسم 
يسميه  »ما  إن  األحد  مساء  المعارضة  تحالف 
لم  مهزلة سخيفة  أعتبره   )...( انتخابات  البعض 

نشهد مثلها منذ أربعين سنة«.
وتحدث عن »عمليات تزوير كثيفة وعجز اللجنة 
الوطنية المستقلة لالنتخابات وضعف بناها« الذي 
سمح »للحزب الحاكم واإلدارة بتزوير االنتخابات«.
ودعت المعارضة إلى تحالف واسع ضد الحزب 
التي  االنتخابات  من  الثانية  الدورة  في  الحاكم 
ستجرى في 15 سبتمبر وإلى اإلفراج عن بيرام ولد 

الداه ولد أعبيدي.
ولد  فال  االنتخابات محمد  لجنة  رئيس  وكان 
هذه  في  المشاركة  نسبة  إن  السبت  أعلن  بالل 

االنتخابات بلغت %73،4 بالمئة.

إغالق مكتب منظمة التحرير في واشنطن بعد وقف تمويل األونروا

الفلسطينيون ينددون بسياسة »السالم بالقوة« 
واستبعاد القضايا املصيرية كالقدس والالجئني

<   رجال قبائل موالون لحركة أنصار اهلل يهتفون تأييدا للحوثيين في صنعاء

<   ناخبة تدلي بصوتها في نواكشوط في االنتخابات التي جرت في موريتانيا

<   التدهور الحاد في العالقات الفلسطينية األميريكية أنهى مسيرة اتفاق أوسلو الذي تم توقيعه في البيت األبيض العام 1993

األمم المتحدة تحذر من »كابوس إنساني لم يسبق له مثيل«

تركيا تجدد املطالبة بوقف إلطالق النار في إدلب بعد فشل االتفاق مع روسيا وإيران

ومحيطها،  إدلب  محافظة  في  مناطق  تعرضت 
نظام  قوات  من  متقطع  لقصف  األربعاء،  أمس 
الرئيس السوري بشار األسد المدعومة من روسيا 
بقيادة  الدولي  التحالف  أكد  وقت  في  وإيران، 
التي  الديموقراطية«،  »سورية  قوات  بدء  أميركية 
يدعمها المرحلة النهائية من عملياتها ضد تنظيم 

»داعش« في شرق سورية.
وترسل قوات النظام، منذ أسابيع، تعزيزات إلى 
وتيرة  تصعد  أن  قبل  غرب(،  )شمال  إدلب  محيط 
قصفها بمشاركة طائرات روسية األسبوع الماضي. 
تراجعًا  شهدت  والغارات  القصف  وتيرة  أن  إال 
ملحوظًا في اليومين األخيرين وفق ما أفاد المرصد 

السوري لحقوق اإلنسان أمس األربعاء.
واستهدفت قوات النظام وفق المرصد، بقصف 
التمانعة  بلدة  األربعاء،  مبكر  وقت  في  صاروخي 
ومحيطها في ريف إدلب الجنوبي، بعد قصف مماثل 
طال بعد منتصف الليل محيط بلدة مورك في ريف 

حماة الشمالي.
آالف  أربعة  من  أكثر  بوصول  المرصد  وأفاد 

والمقاتلين  النظام  قوات  من  عنصر 
إلى  وعتادهم  آلياتهم  مع  اإليرانيين 

مطلع  منذ  الشمالي  حلب  ريف 
تحصين  مع  تزامنًا  الحالي،  الشهر 
والجهادية  المعارضة  الفصائل 

مواقعها في المنطقة.
الشام  تحرير  هيئة  وتسيطر 
)جبهة النصرة سابقًا والمرتبطة 
الجزء  على  القاعدة(  بتنظيم 
تنتشر  بينما  إدلب،  من  األكبر 

بقية  في  أخرى  إسالمية  فصائل 
المناطق، وتتواجد قوات النظام في 

الريف الجنوبي الشرقي. كما أن هناك 
وجودًا لهذه الهيئة والفصائل في مناطق 

)شمال(  الغربي  ريف حلب  في  تحديدًا  محاذية 
الشمالي  والالذقية  )وسط(  الشمالي  حماة  وريف 

)غرب(.
منذ  ومحيطها  إدلب  على  القصف  تصعيد  ومع 
نزوح  المتحدة  األمم  أحصت  الحالي،  الشهر  مطلع 
إدلب  ريفي  من  شخص  ألف  ثالثين  من  أكثر 
الشمالي  حماة  وريفي  الغربي،  والجنوبي  الجنوبي 

والشمالي الغربي حتى يوم األحد.
وأفاد صحفيون متواجدون في القطاع الجنوبي 
من إدلب بتراجع حركة النزوح إلى حد كبير، أمس 
األربعاء، مع توقف القصف. ونقل مشاهدته سيارات 
عودتها  طريق  في  وحاجياتهم  بالمدنيين  محملة 
بلدة  سيما  ال  أيام  قبل  منها  نزحت  مناطق  إلى 

الهبيط ومحيطها.

»حماية« المدنيين
كارثة  من  تحذيرها  المتحدة  األمم  وتكرر 
إنسانية في حال حصول هجوم على المحافظة التي 
تضم نحو ثالثة ماليين نسمة بينهم مليون طفل، 
ونصفهم تقريبًا من النازحين من محافظات أخرى.

العام  األمين  وشدد 
أنطونيو  المتحدة  لألمم 
على  الثالثاء،  غوتيريش، 
ال  اإلرهاب  »مكافحة  أن 
تعفي المتحاربين من التزاماتهم 
داعيًا  الدولي«،  القانون  بموجب 

للتوصل إلى حل سلمي في إدلب.
وحذر في تصريحات للصحفيين، من مقر األمم 
المتحدة، من أن شن هجوم شامل »سيطلق العنان 
الصراع  في  مثيل  له  يسبق  لم  إنساني  لكابوس 
السوري الدموي«. ودعا »إيران وروسيا وتركيا إلى 
لحماية  حلول  إيجاد  أجل  من  جهد  أي  ادخار  عدم 

المدنيين«.
روسيا  تعاون  ضرورة  على  غوتيريش  وشدد 
إليجاد  مضى  وقت  أي  من  »أكثر  وتركيا  وإيران 
وسيلة لعزل الجماعات اإلرهابية، وتفادي أن يدفع 

المدنيون ثمن الحل في إدلب«.
وطلبت تركيا، الثالثاء، الدعم الدولي إلقرار وقف 
لدى مجلس  وقال سفيرها  إدلب.  في  النار  إلطالق 
هجوم  شن  إن  أوغلو،  سينيرلي  فيريدون  األمن، 
ومخاطر  الالجئين  من  هائلة  »موجة  إلى  سيؤدي 

أمنية كبيرة على تركيا وأوروبا وما وراءهما«.
الطلب  وفرنسا  بريطانيا  من  كل  ودعمت 
الداعمتين  وإيران  روسيا  رفضته  ما  وهو  التركي، 

السفير  وقال  الجمعة.  طهران  قمة  في  لدمشق 
لمجلس  اجتماع  خالل  نيبينزيا  فاسيلي  الروسي 
لإلرهابيين  نسمح  أن  نستطيع  »ال  الثالثاء:  األمن 
كدروع  السكان  آالف  مئات  واستخدام  باحتجاز 
بشرية، موضحًا أن المطروح في إدلب »ليس عملية 

عسكرية بل عملية لمكافحة اإلرهاب«.
الخارجية  وزير  حذر  تلفزيونية،  مقابلة  وفي 
من  الثالثاء،  ليل،  لودريان  إيف  جان  الفرنسي 
واعتبر  أوروبا.  أمن  على  إدلب  هجوم  تداعيات 
من  الكثير  هناك  دام  ما  قائم  األمني  »الخطر  أن 
في  يتمركزون  القاعدة  إلى  المنتمين  الجهاديين 
 10 بين  عددهم  ويتراوح  )إدلب(،  المنطقة  هذه 
في  أمننا  على  خطرًا  يشكلون  وقد  ألفًا،  و15  آالف 

المستقبل«.

استهداف الجهاديين شرقًا
على جبهة أخرى في شرق سورية، أكد التحالف 
»سورية  قوات  بدء  أميركية  بقيادة  الدولي 
األخيرة  المرحلة  يدعمها،  التي  الديموقراطية« 
تنظيم  سيطرة  تحت  جيب  آخر  على  الهجوم  من 

»داعش« في محافظة دير الزور.
وأورد التحالف في بيان، ليل الثالثاء، أن العملية 
»ستطهر شمال شرق سورية على طول نهر الفرات 
الحدود السورية–العراقية من فلول تنظيم  باتجاه 

الدولة اإلسالمية«.
وجاء بيان التحالف بعد ساعات من إعالن قوات 
فصائل  من  المؤلفة  الديموقراطية«  »سورية 
اإلثنين، هجومًا يستهدف  كردية وعربية إطالقها، 
بلدة هجين ومحيطها شرق نهر الفرات، حيث تدور 

اشتباكات عنيفة ضد مسلحي تنظيم »داعش«.
المرصد،  وفق  المستمرة  المواجهات  وتترافق 
»سورية  قوات  من  كثيف  مدفعي  قصف  مع 
منذ  وتسببت  الدولي،  والتحالف  الديموقراطية« 
االثنين بمقتل 32 مقاتاًل من التنظيم مقابل عشرة 
وفق  الديموقراطية«،  »سورية  قوات  من  مقاتلين 
الذي  التنظيم  وجود  بات  سورية،  وفي  المرصد. 
اإلسالمية«  »الخالفة  إقامة   2014 العام  في  أعلن 
المنطقة  هذه  على  يقتصر  واسعة،  مناطق  على 
في  وآخر  )وسط(  البادية  في  صغير  جيب  وعلى 
بادية السويداء )جنوب غرب(. ورغم تقلص مساحة 
ال  سورية،  مساحة  من   3% من  أقل  إلى  سيطرته 
التنظيم قادرًا على شن هجمات مفاجئة على  يزال 
التنك  حقل  محيط  في  أمس  آخرها  عدة،  جبهات 

النفطي في دير الزور.
كما قتل 21 عنصرًا على األقل من قوات النظام 
الموالين لها، ليل اإلثنين، في كمين  والمسلحين 
بادية  في  الصفا  تلول  منطقة  في  التنظيم  نصبه 

السويداء.

بيروت – وكاالت

<  سوري مع أطفاله في كهف حفره لحمايته وعائلته من أية غارات محتملة لجيش النظام على إدلب < غوتيريش



اقتصاد

كالم في األرقام

إيرادات ليبيا من النفط والغاز في 
الفترة بين أول يناير وحتى 31 يوليو 

الماضي

قالوا
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لنمو  توقعها  مجددا  »أوبــك«  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة  قلصت 
التوقعات  في  المخاطر  إن  وقالت   ،2019 في  النفط  على  العالمي  الطلب 
المنظمة  لجهود  جديدا  تحديا  يضيف  مما  التراجع،  جانب  إلى  تميل  االقتصادية 

من أجل دعم السوق في العام المقبل.
المنظمة،  عن  األربعاء  أمس  صدر  شهري  تقرير  عن  »رويترز«  وكالة  ونقلت 
مليون   1.41 سيزيد  المقبل  العام  في  النفط  على  العالمي  الطلب  إن  قوله 
لتقلص  الماضي  الشهر  توقع  عن  يوميا  برميل  ألف   20 بانخفاض  يوميا  برميل 

التوالي على  الثانية  للمرة  تكهناتها 
بمقدار  أغسطس  في  زاد  عشر  الخمسة  أعضائها  إنتاج  أن  »أوبك«  وأضافت 
على  يونيو  اتفاق  عقب  يوميا  برميل  مليون   32.56 إلى  يوميا  برميل  ألف   278

المعروض. اتفاق خفض  تخفيف 

 أوبك: تباطؤ الطلب على النفط في 2019

مليار دوالر

سوق النفط العالمية نجحت في 
تجاوز أزمة بفضل اتفاق فيينا 
في عام 2016 ، لكن السوق 
ال تزال هشة بسبب انخفاض 
االنتاج في بعض البلدان 
ومنها فنزويال.

)وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك(

*كبير االقتصاديين السابق في البنك الدولي

هناك ضرورة لتبني تنظيمات مالية أشد 
قوة مما كانت عليه قبل العام 2008 

للحد من مخاطر األزمات في المستقبل

ق
وا
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ورا

بان

دورات  أن  يــرى  الــذي  الجديد«  »الكينزي  النموذج 
ال  واألسعار  األجــور  في  موقت  جمود  عن  تنشأ  األعمال 
والركود  العظيم  الكساد  مثل  ــداث  أح لتفسير  يكفي 

العظيم.
المالية  األزمة  أعقاب  في  بذلت  التي  الجهود  وكانت 
للغاية. ضئيلة  الكلي  الطلب  لتحفيز  سنوات  عشر  قبل 

الطلب  زيادة  على  يعمل  للدخل  مساواة  األكثر  والتوزيع 
الكلي.وهناك ضرورة لتبني تنظيمات مالية أشد قوة مما 
مخاطر  من  الحد  أجل  من   2008 العام  قبل  عليه  كانت 

األزمات في المستقبل.
يتصل  ما  في  ستيغليتز  مع  أختلف  زلت  ما  ذلك،  مع 
النصائح السياسية، ومع كل من ستيغليتز وفارمر  بسجل 
بالركود  يتصل  ما  في  النظرية  النقاط  بعض  حــول 

المزمن.
بدءًا بسجل السياسات، أستطيع أن أقول إن ستيغليتز 
كان محقًا في التأكيد على أننا ال ينبغي لنا أن نتوقع من 
أو  قابلية  تحتمل  قضايا  على  يتفقوا  أن  االقتصاد  أهل 
عدم قابلية التطبيق سياسيًا.ولكن ينبغي لهم أن يكونوا 

قادرين على االتفاق على ما تقوله النصوص.
يدعو التعليق الوارد في جريدة »نيويورك تايمز«، 
تحفيز  حزمة  إلى  بفخر  ستيغليتز  به  يستشهد  الذي 
»ال تقل عن 600 مليار دوالر إلى تريليون دوالر على 

مدى عامين«.
حافز  ــ  على  ــ وحصلت  إلى  أوباما  إدارة  وقد دعت 
بلغ في مجموعة 800 مليار دوالر، وهو رقم يقع ضمن 
النطاق الذي أوصى به ستيغليتز، برغم كونه مقيداً من 
الناحية السياسية بضرورة موافقة الكونغرس. لذا فأنا 

لست متأكداً ماذا يريد ستيغليتز أن يقول.
استأجرته  التي  الــدراســة،  أن  ستيغليتز  يؤكد 
2002، ذكرت فقط أن  العام  فاني ماي لكتابتها في 
ممارسات فاني ماي اإلقراضية في ذلك الوقت كانت 

آمنة.
ولكن ليس هكذا أرى األمر، فالدراسة تتحدث عن 

تقل  سنوات  عشر  غضون  في  السداد  عن  عجز  احتماالت 
عن واحد إلى 500 ألف؛ وتالحظ الدراسة أنه حتى لو كان 
مخاطر  أية  فإن  كبيرة،  بمسافة  الواقع  متجاوزًا  التحليل 

تتعرض لها الحكومة تظل متواضعة.
كما تدعو الدراسة الجهاز التنظيمي القائم آنذاك إلى 
عجز  شأن  من  التقليل 
رصد  عــن  نــمــوذجــه 
ويسوق  الــمــخــاطــر. 
ضد  الحجج  ستيغليتز 
في  الموازنة  مكتب 
ووزارة  الكونغرس، 
ومجلس  ــة،  ــزان ــخ ال
الفيدرالي،  االحتياطي 
الهيئات  هــذه  وكــل 
استنادًا  ــــ  اقترحت 
التي كانت متاحة لستيغليتز عندما  المعلومات  إلى نفس 
كتب بحثه ــ أن الضمانات غير المشروطة المقدمة لفاني 

ماي ربما تكون باهظة التكلفة.
ال أستطيع أن أجزم ماذا يقصد ستيغليتز عندما يتحدث 
يرد  الذي  مقالي  في  واضحًا  المالية. كنت  المشتقات  عن 
العام  تشريع  نؤيد  لم  لو  أتمنى  إنني  قلت  عندما  عليه 

.2000
بيد أنني الحظت أيضًا أنه ال يوجد سبب يجعلنا نعتقد 
أثناء إدارة  أن لجنة تداول العقود اآلجلة للسلع األساسية 
التشريع، على  لتؤكد، في غياب  جورج دبليو بوش كانت 
كما  المالية،  المشتقات  إدارة  في  كاسحة  جديدة  سلطة 
المحامون  رأى  التي  القانوني  اليقين  مشكلة  إلى  أشرت 

أنه من المهم التصدي لها وعالجها.
ولكن ماذا عن نظرية الركود المزمن؟

لم  هانسن  ألفين  نبوءة  أن  على  وستيغليتز  أنا  نتفق 
تتحقق بعد الحرب العالمية الثانية بسبب مزيج يتألف من 
على  طرأت  التي  البنيوية  والتغيرات  التوسعية  السياسة 

االقتصاد.
كان هذا مقصدي قبل خمس سنوات من تجديد فكرة 
في  حاله  كانت  كما  االقتصاد  أن  اقتراح  المزمن.  الركود 
المالي  التوسع  من  ما  توليفة  يتطلب  كان   2013 العام 

والتغيير البنيوي للحفاظ على التشغيل الكامل للعمالة.
تؤكد  المزمن  الركود  يسمى  لما  مناقشاتي  وكانت 
بما  البنيوية،  العوامل  من  متنوعة  مجموعة  جميعها 
الربحية  ذات  واألسهم  الناس،  بين  التفاوت  ذلك  في 
المرتفعة، والتغيرات في األسعار النسبية، وأنماط االدخار 

العالمية. أين يختلف ستيغليتز معي إذن؟!
من  النماذج  أن  فارمر  يزعم  الرصين،  تعليقه  في 
األخيرة هي  السنوات  له في  رائدًا  الذي كان  النمط  ذلك 
الطريقة الصحيحة للتفكير في البطالة المفرطة المزمنة، 
أسس  ظل  في  يستخلص  أن  يستطيع  المرء  أن  ويضيف 
االقتصاد الكلي السليمة أن السياسات المالية غير فعالة.

ربما  نماذجه  إعداد  في  استخدمه  الذي  النهج  أن  وأعتقد 
يثبت كونه مثمرًا للغاية.

ذلك  في  أفضل  بشكل  فهمته  كنت  لو  أتمنى  وأنــا 
الحين، ولكن في الوقت الحالي، أجد أن الدليل التجريبي، 
زمنيًا،  المتسلسلة  ــدراســات  وال الدولية  والمقارنات 
التباين المحلي داخل الواليات المتحدة، شديد  ودراسات 
الغرض  تؤدي  المالية  السياسة  بأن  االقتراح  في  اإلقناع 

منها بنجاح.
ما  فارمر في  أن وجهات نظر  أعتقد مع ذلك  أنني  غير 
يتصل باستخدام السياسة النقدية لتثبيت استقرار أسعار 

األصول تستحق الدراسة الجادة.
إيجابي  بشكل  ستيغليتز  يستجيب  لو  أتمنى  أخيرًا، 
األمور  هذه  لمناقشة  مناظرة  بعقد  المتكرر  القتراحي 
أي  أو  هارفارد  جامعة  أو  كولومبيا  جامعة  في  بشخصينا 

مكان آخر مناسب.
المترتبة  المصلحة  أن  على  جميعًا  نتفق  أن  ويمكننا 
االقتصاد  تاريخ  لــدروس  أفضل  فهم  إلى  التوصل  على 
الكلي، وفي تجنب أحداث العقد المنصرم في المستقبل، 

مرتفعة للغاية.

القول الفصل في الركود املزمن

13.6

لورانس هنري سامرز*

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3843دوالر أميركي
1.5993يورو

1.7884الجنية االسترليني
0.3691الريال السعودي
0.3769درهم إماراتي

0.2018االيوان الصيني

2018 12 سبتمبر  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

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

السنة الثالثة
العدد 147 3 من املحرم 1440 هــ

13 سبتمبر 2018 م اخلميس

<   آثار الهجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طريق السكة بقلب العاصمة طرابلس

الهجوم »يضع العوائق« أمام إيرادات بـ 23 مليار دوالر
آثار سلبية على اإلنتاج والعمليات

مؤسسة  مقر  استهدف  الذي  اإلرهابي  الهجوم  ألقى 
أطلقتها  التي  التوقعات  على  السلبية  بظالله  النفط 
في   %  80 بنسبة  إيراداتها  بزيادة  مؤخرا  المؤسسة 

العام 2018 إلى 23.4 مليار دوالر.
األوضاع  راعت  النفط  مؤسسة  تقديرات  أن  ويبدو 
محتملة  انتكاسة  أية  مع  خصوصا  المتداعية،  األمنية 
فقد  ثم  ومــن  لحظة،  أيــة  في  اإلنتاج  على  تؤثر  قد 
القياسي  االرتفاع  لهذا  تقديراتها  المؤسسة  رهنت 

بـأن تواصل عملها »دون عوائق«.
أن  الماضي،  الخميس  أعلنت  المؤسسة  كانت 
أول  بين  الفترة  أي  أشهر،  سبعة  خــالل  إيــراداتــهــا 
مليار   13.6 نحو  بلغت  الماضي  يوليو   31 وحتى  يناير 
وزارة  من  ميزانيتها  تتسلم  أنها  إلى  وأشــارت  دوالر، 
من  الممولة  الهيئات  باقي  مع  الحال  هو  كما  المالية، 
للمؤسسة  الرئيسة  المهمة  وتتمثل  العامة،  الخزانة 
والغاز  النفط  وتصدير  وتصنيع  وإنتاج  استكشاف  في 

ومشتقاتها.
»طالبت  قال:  اهلل  صنع  مصطفى  المؤسسة  رئيس 
النفط  إليـــرادات  العادل  بالتوزيع  ــكــرارًا،  وت مــرارًا 
الجهات  تحلي  ضـــرورة  ــى  إل ــوت  دع كما  الوطنية، 
الصدد«.  هذا  في  الشفافية  من  بالمزيد  الحكومية 
اعتمادًا  الشهرية  اإليرادات  بيانات  المؤسسة  ونشرت 
تنص  الذي  المالي  اإلبــالغ  لمعيار  الرئيسة  للمبادئ 

االستخراجية. الصناعات  في  الشفافية  مبادرة  عليها 
والمصرف  المالية  وزارة  من  »كــالً  دعا  اهلل  صنع 
بالميزانية  المتعلقة  الترتيبات  نشر  إلى  المركزي 
مفصل«.  بشكل  الفعلية  والمصروفات  المعتمدة 
من  المستوى  وبهذا  اإلجراءات  هذه  خالل  »من  وقال 
رصد  من  الليبيين  المواطنين  كل  يتمكن  الشفافية، 

النفطية«. إنفاقه من ثروتهم  كل دينار يجري 
إيرادات  عرض  في  وشفافية  حذرة  توقعات  بين  وما 
الهجوم  عقب  التوقعات  سقف  انخفض  المؤسسة، 
»داعش«،  تنظيم  تبناه  الذي  النفط  مؤسسة  مقر  على 
وأضرار  آخرين   10 وجرح  أشخاص   4 مقتل  عن  وأسفر 

جسيمة. مادية 
الهجوم،  لهذا  السلبية  التداعيات  يؤكد  ما  ولعل 

مجموعة  رئيسة  أطلقتها  الــتــي  الــتــحــذيــرات  تلك 
من  مارتشيغاليا،  إيمّا  للطاقة،  اإليطالية  »إيني« 
حال  المجموعة  أنشطة  على  سلبية  آثار  حدوث  احتمال 
تصريح  في  قالت،  إذ  ليبيا،  في  األمني  التوتر  استمرار 
أمبروزيتي  منتدى  أعمال  هامش  على  الصحفيين  إلى 

كومو  بحيرة  ضفاف  على  المقام  السنوي  االقتصادي 
المدى  على  متوترًا،  الوضع  ظل  »إذا  إيطاليا(:  )شمال 

ليبيا« لـ)إيني( في  لد مشاكل  يوِّ ربما  المتوسط، 
ورغم األجواء غير المواتية، فإن صنع اهلل عاد ليؤكد 
بطرابلس  المؤسسة  مقر  استهدف  الذي  الهجوم  إن 

هذا  أن  رأى  لكنه  والعمليات،  اإلنتاج  على  يؤثر  لن 
بالبالد  في  األمني  الوضع  هشاشة  »يظهر  االعتداء 
لضمان  إضافية  أمنية  تدابير  اتخاذ  أهمية  على  ويشدد 
إلى  يسعى  من  أمــام  الصمود  على  المؤسسة  قــدرة 

ليبيا«. انتعاش  وقف 

لندن ، طرابلس ، الوسط: )ترجمة: مريم عبد الغني(

بعد الهجوم على مقر مؤسسة النفط بطرابلس وخرق هدنة »الزاوية«

صدمة في أسواق الخام واألسعار تصعد قرب 80 دوالرا

الثالثة  األيـــام  ــدار  م على  النفط  أســعــار  صــعــدت 
المؤسسة  مقر  على  بالهجوم  متأثرة  الماضية 
مع  تــزامــن  الــذي  طربلس،  فــي  للنفط  الوطنية 
مما  والعراق  إيران  من  كل  إمــدادات  بشأن  مخاوف 

النفط. مكاسب  من  عزز 
أعلى  مــن  ــاء  ــع األرب أمــس  النفط  أســعــار  واقتربت 
الخام  مخزونات  في  انخفاض  إثر  العام،  هذا  مستوياته 
األمريكية واحتمال فقد معروض إيراني مما زاد المخاوف 

بشأن التوازن الدقيق بين االستهالك واإلنتاج.
 23 منخفضة  برنت  لخام  اآلجلة  العقود  وكانت 
المست  أن  بعد  للبرميل  دوالر   78.83 عند  سنتا 
مستوى  أعلى  وهو  دوالر،   79.7 عند  للجلسة  ذروتها 
وفقا  دوالرا،   80 السعر  اخترق  عندما  مايو  أواخر  منذ 

»رويترز«. لوكالة 
إلى  سنتا   35 األمــيــركــي  الــخــام  عــقــود  وزادت 
سوق  أبحاث  مدير  ــال  وق للبرميل،  دوالر   69.60
جــوردون  »اتــش.اس.بــي.ســي«  في  والــغــاز  النفط 
النفط  لسوق  األساسية  العوامل  أن  »نعتقد  جراي 
عند  األقل  على  الخام،  أسعار  متزايد  نحو  على  تدعم 

الحالية«. المستويات 
برنت  يرتفع  أن  صراحة  نتوقع  ال  حين  »في  وأضاف 
حقيقية  مخاطر  نلحظ  فإننا  للبرميل  دوالر   100 إلى 
إلى  بالفعل  حاجة  هناك  أن  حقيقة  هذا.  يحدث  بأن 

السعودية– مثل  منتجين  من  بكثير  أعلى  معروض 
المتبقية– الفائضة  الطاقة  من  المتدنية  والمستويات 

على  كبيرا  انكشافا  منكشفة  العالمية  المنظومة  تجعل 
أي تعطيالت كبيرة أخرى«.

مؤسسة  مقر  على  المسلح  الهجوم  أعقاب  وفي 
مسجاًل  برنت  خــام  ارتــفــع   ، االثنين  ــوم  ي النفط 
 .%  1.09 نسبته  بارتفاع  للبرميل،  دوالرًا   77.67

في  تكساس  غرب  خام  ارتفع  كما 
دوالرًا   68.35 لـ  اآلجلة  العقود 

.%  0.87 بنسبة  للبرميل، 
مسلحة  ــة  ــجــمــوع م كـــانـــت 
الوطنية  المؤسسة  مقر  هاجمت، 
بقلب  السكة  طريق  في  للنفط 
عن  أسفر  ما  طرابلس،  العاصمة 
 10 وإصابة  أشخاص  أربعة  مقتل 
»داعش«  تنظيم  وأعلن  آخرين. 
ويوم  الهجوم.  عن  مسؤوليته 

 77.79 مسجاًل  ارتفاعه  برنت  خام  واصل  الثالثاء 
صعد  فيما   ،0.54% بنحو  بزيادة  للبرميل  دوالرًا 
 %  0.13 بنحو  األميركي  الوسيط  تكساس  غرب  خام 

اآلجلة. العقود  في 
النفط  من  ليبيا  إنتاج  جاوز  بعدما  الهجوم  يأتي 
وكأنها  فيه  بدت  وقت  وفي  يوميًا،  برميل  المليون 
النفطية  ــدادات  ــ اإلم فــي  للنقص  بــديــاًل  ستوفر 
عقوبات  تطبيق  قرب  بفعل  تراجعت  التي  اإليرانية، 
الرئيس  ــاد  أع طــهــران  على  أميركية  اقتصادية 

عوائد مبيعات النفط والغاز )يناير ــ يوليو ٢٠١٨( 

االتفاق  من  انسحابه  بعد  فرضها  ترامب  دونالد 
الرئيس  ميلز،  روبــيــن  ورأى  ــي.  ــران اإلي ــووي  ــن ال
بحسب  الطاقة،  الستشارات  »قمر«  لشركة  التنفيذي 
أن  األمــيــركــيــة،  ــال«  ــورن ج ستريت  »وول  جــريــدة 
ليس  ليبيا  أن  »يظهر  النفط  مؤسسة  على  الهجوم 
على  يوميًّا  برميل  مليون  إلنتاج  طريق  أي  أمامها 
متقلبًا  يظل  »الوضع  أن  مضيًفا  منه«،  موثوق  نحو 

ية«. للغا
ضمن  الهجوم  ويندرج 
تستهدف  اعتداءات  سلسلة 
في  الحيوي  النفط  قطاع 
95 % من  يؤمن  الذي  ليبيا 
وتسببت  الدولة،  عائدات 
تذبذب  في  االعتداءات  تلك 
العام  منذ  ــالد  ــب ال ــاج  ــت إن
يتخطى  أن  قبل  الماضي 

يوميًا. برميل  المليون 
ألسواق  سي«  بي  »آر  بشركة  المسؤولة  واعتبرت 
على  الــهــجــوم  أن  كــروفــت،  حليمة  ــمــال،  ال رأس 
»مشاكل  هناك  بأن  تذكيرًا  يمثل  النفط  مؤسسة 
في  صَدمات  بحدوث  تخاطر  خطيرة  جيوسياسية 

العالم. في  أماكن«  عدة  في  اإلمدادات 
جــورنــال«  ســتــريــت  »وول  جــريــدة  ــعــت  ــوق وت
إعاقة  فــي  ليبيا  فــي  األمـــن  ــدام  ــع ان يتسبب  أن 
األجنبية  النفط  لشركات  الجديدة  االستثمارات 
فيلبس«  »كونوكو  تتضمن  التي  البلد،  في  العاملة 

ــي« اإليــطــالــيــة، و»ريــبــســول«  ــن األمــيــركــيــة، و»إي
الفرنسية. و»توتال«  اإلسبانية، 

مخاوف  أثار  الهجوم  إن  األميركية  الجريدة  وقالت 
من  ليبيا  إنتاج  في  االضطرابات  من  مزيد  حدوث  من 

النفط بعد أن بدا وكأنه يستقر في اآلونة األخيرة.
مجموعة  فــي  المحلل  أينيس  ستيفن  وذكـــر 
زالت  ما  العرض  في  »االضــطــرابــات  إن  ــدا«  »أوانـ
إلى  بذلك  مشيرًا  لألسعار«  موقتًا  دعمًا  تؤمن 

ليبيا. في  الوضع 
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  أن  غير 
أعقاب  في  أكد  اهلل،  صنع  مصطفى  ليبيا،  في  للنفط 
لن  المؤسسة  مقر  على  االعتداء  أن  االثنين،  هجوم 

العمليات. وبقية  اإلنتاج  على  يؤثر 
مخزونات  إن  قال  األمريكي  البترول  معهد  كان 
مليون   8.6 تراجعت  المتحدة  بــالــواليــات  الــخــام 
من  السابع  ــوم  ي المنتهي  األســبــوع  فــي  برميل 
خفضت  حين  في  برميل،  مليون   395.9 إلى  سبتمبر 
إلنتاج  توقعاتها  األميركية  الطاقة  معلومات  إدارة 

.2019 في  الخام  من  البالد 
اإليرانية  الوطنية  الشركة  في  مسؤولون  وتوقع 
نحو  إلى  النفط  شحنات  انخفاض  الحكومية  للنفط 
مستوى  عن  سبتمبر  في  يوميًّا  برميل  مليون   1.5
بفعل  الماضي  يوليو  في  يوميًّا  برميل  مليون   2.3
العقوبات  إن  محللون  وقال  األميركية.  العقوبات 
ستواجه  الخام  من  كبيرة  كمية  من  األسواق  ستحرم 

تعويضها. في  صعوبات  األخرى  الدول 

الهجوم على مقر المؤسسة »يظهر 
أن ليبيا ليس أمامها أي طريق إلنتاج 
ا على نحو موثوق« مليون برميل يومًيّ
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ضعفت الليرة التركية أمس األربعاء مع تقييم المستثمرين ما قد يسفر عنه 
اجتماع تحديد سعر الفائدة الذي يعقده البنك المركزي، اليوم الخميس، حيث 
التي  العملة  لدعم  االقتراض  تكاليف  السياسات  صناع  يرفع  أن  المتوقع  من 

فقدت أكثر من %40 من قيمتها هذا العام، وفقا لوكالة »رويترز«.
في   6.4225 مع  مقارنة  أمس  الدوالر  مقابل   6.4600 الليرة  وسجلت 
رجب  الرئيس  قبضة  بشأن  المخاوف  أمام  العملة  وتهاوت  الثالثاء،  إغالق، 
طيب أردوغان على السياسة النقدية فضال عن النزاع الدبلوماسي بين أنقرة 

وواشنطن في الفترة األخيرة.
توخي  مع  الحالي  األسبوع  فترات  معظم  تقريبا  استقرت  العملة  لكن 

المستثمرين الحذر قبيل قرار المركزي بخصوص سعر الفائدة.

الذهب يتراجع وسط مخاوف الحرب التجارية األميركية – الصينيةالليرة التركية تضعف قبيل قرار الفائدة الخميس
تراجعت أسعار الذهب أمس األربعاء، مع 
اليوان وسط مخاوف من تصاعد  انخفاض 
الحرب التجارية الصينية–األميركية، مما زاد 

تكلفة المعدن على المشترين.
فقد واجه الذهب مقاومة فنية قوية بعد 
دوالر   1200 مستوى  اختراق  في  فشل  أن 
أمس،  من  أول  المهم  )األونصة(  لألوقية 

حسب وكالة »رويترز«.
منخفضًا  للذهب  الفوري  السعر  وكــان 

0.3 % عند 1194.41 دوالر لألوقية أمس، 
 24 منذ  مستوياته  أقل  إلى  نزل  أن  بعد 
دوالر   1187.21 سجل  عندما  أغسطس 
الذهب  عقود  وانخفضت  أمــس  من  أول 
األميركية اآلجلة %0.3 إلى 1198.90 دوالر 

لألوقية.
»لي  لــدى  المتعاملين  كبير  ــال  وقـ
تشيونج« لتداول الذهب، رونالد لونج، في 
هونج كونج »هناك بعض ضغوط البيع في 

اليوان مما يؤثر على الذهب«.
في  مترددون  الناس  »أيضًا،  ــاف  وأض
مقاومة  مستوى  دوالر   1200 ألن  الشراء 
قوي بعد أن باءت محاولة اختراقه بالفشل 

الليلة الماضية«.
وارتفعت الفضة %0.1 إلى 14.10 دوالر 
مستوياتها  أدنى  المست  أن  بعد  لألوقية 
في  دوالر   13.90 عند   2016 يناير  منذ 

الجلسة السابقة.

مخاوف الحرب التجارية تدعم 

مكاسب الدوالر
توخي  استمرار  مع  األربعاء،  أمس  مكاسبه  الدوالر  عزز 
المتحدة  الواليات  بين  التجارة  محادثات  بشأن  الحذر  األسواق 
وكندا في حين تأثرت المعنويات بالضعف المستمر في العملة 

الصينية.
مؤشر  تراجع  للمخاطرة–حيث  محدودة  شهية  ظل  وفي 
وهبطت عمالت  التوالي،  على  العاشر  لليوم  اآلسيوية  لألسهم 
المتعاملون  باع  الهندية–فقد  الروبية  بقيادة  الناشئة  األسواق 
العمالت التي تعتبر منكشفة على مخاطر أي تصعيد في النزاع 

التجاري.
وهبط  الرئيسية  العمالت  خسائر  االسترالي  الدوالر  وتصدر 
قاع  عن  بذلك  بعيد  غير  أميركي  دوالر   0.7102 إلى   0.3%

0.7085 دوالر. 2016 البالغ  فبراير 
األخيرين  األسبوعين  في   1% نحو  األميركي  الدوالر  وارتفع 
 ،6% من  أكثر  إلى  المنصرمة  الستة  األشهر  مكاسب  لتصل 

حسب وكالة »رويترز«.
األمريكية  العملة  قوة  يقيس  الذي  الدوالر،  مؤشر  واستقر 
في  مستوى  أعلى  من  مقتربا   95.20 عند  عمالت،  مقابل سلة 

95.74 الذي بلغه األسبوع الماضي. ثالثة أسابيع 
لفتح  مستعدة  أوتاوا  إن  أمس  ليلة  كنديان  مصدران  وقال 
المتحدة  الواليات  أمام  محدود  بشكل  الكندية  األلبان  سوق 
الحرة  التجارة  اتفاقية  لتعديل  الجارية  المفاوضات  في  كتنازل 

الشمالية. ألمريكا 
سجل  الذي  الكندي  الدوالر  على  يذكر  تغير  يطرأ  ولم 
أواخر   %  0.75 نحو  صعد  أن  بعد  األميركي  للدوالر   1.3073

األمريكية. الجلسة 
والواليات  الصين  بين  التجاري  النزاع  بشأن  القلق  لكن 
معظم  على  مسيطرا  العالم–ظل  في  اقتصادين  المتحدة–أكبر 

المستثمرين.
إلى  الخارجية  المعامالت  في   %  0.1 الصيني  اليوان  ونزل 
6.8857 للدوالر بعد أن هبط في وقت سابق إلى 6.8888 هو 

أقل سعر له في أكثر من أسبوعين.

بتروليوم« الستثمار  »بريتش  العمالقة  النفط  تخطط شركة 
ملياري دوالر في مصر خالل العام المقبل 2019، من أجل تنمية 
حقولها النفطية هناك، حسب تصريح الرئيس التنفيذي للشركة 

في شمال أفريقيا هشام مكاوي إلى جريدة الشروق المصرية.
ونسبت الجريدة المصرية إلى هشام مكاوي قوله إن الشركة 
 2.5 ونحو   2017 )بمصر( خالل  مليارات دوالر  »أربعة  استثمرت 
العام  دوالر  ملياري  الستثمار  ونخطط   2018 في  دوالر  مليار 

المقبل«.
 ،2015 في  ُظهر  لحقل  اإليطالية  »إيني«  اكتشاف  فتح 
شهية  الغاز،  من  مكعبة  قدم  تريليون  بـ30  تقدر  باحتياطات 
الحكومة المصرية لطرح مزيد من االمتيازات على الشركات في 

مسعى لتحقيق االكتفاء الذاتي من الغاز خالل هذا العام.
اإلنتاج  ببدء  اإلسراع  على  تعمل  بي.بي  »إن  مكاوي  وقال 
المتوقع  ومن  الدلتا...  غرب  )غاز(  لمشروع  الثانية  المرحلة  من 
بدء إنتاج حقلي جيزة وفيوم قبل نهاية 2018 وحقل ريفان في 

.»2019
وتوقع أيضا بدء اإلنتاج من حقل جنوب بلطيم للغاز في النصف 
إقليمي  مركز  إلى  التحول  على  مصر  وتعمل   .2019 من  الثاني 
للطاقة في المنطقة بدعم من االكتشافات األخيرة وبعد ترسيم 

حدودها البحرية مع عدد من الدول مثل السعودية وقبرص.

»بريتش بتروليوم« تخطط الستثمار 
ملياري دوالر بمصر في 2019

القاهرة - الوسط، جيهان الجازوي

السراج ومعيتيق والكبير والمشري يوقعون على البرنامج التنفيذي

»الرئاسي« يعتمد برنامج اإلصالح االقتصادي من 12 بندًا
العاصمة  في  األسبوع  أحــداث  تسارع  وقع  على 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  أعلن  طرابلس، 
اإلصالح  برنامج  اعتماد  األربعاء  أمس  مساء  الوطني 
خالل  لتحقيقه،  التنفيذية  والخطوات  االقتصادي 
وكل  السراج،  فائز  المجلس  رئيس  عقده  اجتماع 
معيتيق،  أحمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  من 
المشري،  خالد  للدولة  األعلى  المجلس  ورئيس 

الكبير. الصديق  المركزي  المصرف  ومحافظ 
بشأنه  اتفق  أن  سبق  الــذي  البرنامج  ويتضمن 
معالجة  المركزي،  ليبيا  ومصرف  الرئاسي  المجلس 
النقد  مبيعات  على  رسوم  بفرض  الدينار  صرف  سعر 
دعم  ومعالجة  والشخصية  التجارية  لألغراض  األجنبي 
تستهدف  التي  اإلجــراءات  من  وغيرها  المحروقات، 

الليبي. االقتصاد  تشوهات  معالجة 
المطلوبة  اآلليات  اعتماد  االجتماع  خالل  جرى  كما 
تنفيذ  على  المترتبة  اآلثار  معالجة  وإجراءات  لذلك، 
محضر  على  بالتوقيع  االعتماد  وتم  البرنامج،  هذا 
رئيس  من  ــرار  ق ــدور  ص التوقيع  وتلى  االجتماع، 

مايلي: أمس تضمن  الرئاسي  المجلس 
أواًل: يصدر بتاريخ األربعاء الموافق ٢٠١٨/٩/١٢ 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  ــرار  ق
األجنبي  النقد  مبيعات  على  رسم  بفرض  الوطني 

والشخصية. التجارية  لألغراض 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  يتولى  ثانيًا: 
المركزي  ليبيا  مصرف  ومحافظ  الوطني  الوفاق 
القرار  بموجب  يفرض  الــذي  الرسم  مقدار  تحديد 
المجلس  رئيس  من  قــرار  بذلك  ويصدر  المذكور، 
أقصاه  أجل  في  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 

أسبوع من تاريخ صدور قرار فرض الرسوم.
والمصارف  المركزي  ليبيا  مصرف  يتولى  ثالثًا: 
لوضع  الالزمة  ــراءات  واإلج التدابير  اتخاذ  التجارية 
التغطية  وتوفير  التنفيذ،  موضع  الرسوم  فرض  قرار 
تلتزم  كما  األجنبي،  النقد  شــراء  لطلبات  الالزمة 
األجنبي  النقد  بيع  عمليات  بإنجاز  التجارية  المصارف 
اإلجـــراءات  وتتخذ  المعامالت،  وتيسير  بسهولة 
وال  التنفيذ.  عملية  يعرقل  من  ضد  الرادعة  القانونية 
ليبيا  مصرف  باختصاصات  الرسوم  فرض  قرار  يحل 
األجنبي،  النقد  مبيعات  على  اإلشراف  في  المركزي 
والمنشورات  التعليمات  إصــدار  المصرف  ويتولى 

األجنبي. النقد  بيع  عمليات  لتنظيم  الالزمة 
على  المفروض  الرسم  من  نسبة  تخصص  رابعًا: 
لدى  العام  الدين  إلطفاء  األجنبي  النقد  مبيعات 
الخدمات  ودعم  المرافق  وصيانة  المركزي،  المصرف 
قرارات  وفق  والمواصالت،  والصحة  كالتعليم  العامة 
التصرف  أوجه  تحدد  الرئاسي  المجلس  من  تصدر 

المفروض. الرسم  في 
تنفيذ  على  المترتبة  النتائج  متابعة  تتم  خامسًا: 
الواجب  المعالجات  ــراح  ــت واق الــرســم  فــرض  ــرار  ق

الغرض. فنية لهذا  لجنة  اتخاذها، وتشكل 
على  المفروضة  الرسوم  من  يستثنى  سادسًا: 
ويطبق  األسر،  أرباب  األجنبي مخصص  النقد  مبيعات 
التي  األجنبي،  النقد  شراء  طلبات  كافة  على  القرار 
المركزي  ليبيا  مصرف  قبل  من  فيها  البت  يتم  لم 
حواالت  على  وكذلك  الرسوم.  فرض  قرار  صدور  قبل 
المستحقة  لمرتباتهم  بالنسبة  المغتربين  العاملين 

بعد صدور هذا القرار.
الرئاسي  المجلس  قــرارا  ـ  اآلتــي:  يلغى  سابعًا: 
 ،٢٠١٧ لسنة   )٣٧٩( رقما  الوطني  الوفاق  لحكومة 

و)٥٢( لسنة ٢٠١٨، بشأن تقرير رسوم جمركية.
الــوفــاق  لحكومة  الــرئــاســي  المجلس  ــرار  قـ ـ 
الموازنة  بشأن   ٢٠١٨ لسنة   )١٠٢٧( رقم  الوطني، 

االستيرادية.
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  يصدر  كما 
السلع  على  جمركية  رسوم  بفرض  قــرارات  الوطني 
ولم  قائمة،  مستندية  اعتمادات  بموجب  الموردة 

بما  القرار  هذا  صــدور  قبل  الليبية  الموانئ  تصل 
المفروض. والرسم  يتناسب 

العالج  ألغـــراض  ــحــواالت  ال سقف  يرفع  ثامنًا: 
حساب  ــى  إل التحويل  يتم  أن  على  والـــدراســـة، 

مباشرة. والمدارس  والجامعات  المستشفيات 
مبلغ  بتحويل  مــواطــن  لكل  يسمح  تــاســعــًا: 
عماًل  المتاحة،  بالوسائل  سنويًا  دوالر  آالف  عشرة 

الدولية. واألعراف  بالضوابط 
لصالح  مستندية  اعتمادات  فتح  يحظر  عاشرًا: 
طريق  عن  توفيرها  يتم  سلع  لتوريد  العام  القطاع 
الــضــروريــة  السلع  وتستثنى  ــاص،  ــخ ال الــقــطــاع 
المشكلة  الفنية  اللجنة  باقتراح  واالستراتيجية، 

بالخصوص.
لحكومة  الرئاسي  المجلس  يتولى  عشر:  الحادي 
لمعالجة  الالزمة  ــراءات  اإلج اتخاذ  الوطني  الوفاق 

المحروقات. دعم 
االصالح  برنامج  تنفيذ  مع  تزامنًا  عشر:  الثاني 
أميركي  دوالر   ٥٠٠ مبلغ  يــضــاف  ــصــادي،  ــت االق
العام  عــن  مــواطــن  لكل  ــر  األس أربـــاب  لمخصص 

.٢٠١٨
كشف  أبوفايد،  إدريس  الدولة  مجلس  وكان عضو 
سابق  وقت  في  »الوسط«  إلى  خاص  تصريح  في 
بنسبة  رســوم  فرض  أولها:  أربعة  بنود  عن  أمس 
 4.25 عند  موحدًا  سعره  ليصبح  الدوالر  على   200%

إلغاء االعتمادات. إلى  دينارات، باإلضافة 
عن  للدعم  جزئيًا  رفعًا  الثاني  البند  تضمن  فيما 

تفعيل  إعادة  في  يتمثل  البنود  وثالث  المحروقات، 
للطفل  ــالوة  ع صــرف  تشمل  التي  األســـرة  ــالوة  ع

مباشرة. والزوجة 
مخصصات  رفع  في  يتمثل  الرابع  البند  إن  وقال 
دوالر،   1000 إلى   500 من  سنويًا  الدوالر  من  الفرد 

وفق برنامج أرباب األسر.
يونيو  في  إليه  التوصل  جرى  الذي  البرنامج  وكان 
التونسية،  بالعاصمة  عقد  اجتماع  خالل  الماضي، 
تحدثت  فيما  والمناقشات،  المداوالت  من  نفقًا  دخل 
رسوم  إقرار  الرئاسي  المجلس  رفض  عن  أمس  أنباء 
إلى  الملف  وإعــادة  األجنبي  النقد  صرف  سعر  على 

المركزي. ليبيا  إدارة مصرف 
ــرادة،  ش بــن  سعد  الــدولــة  مجلس  عضو  ــال  وق
من  الدفع  بعد  إنه  »الوسط«،  إلى  تصريحات  في 
عن  الرئاسي  المجلس  رئيس  تراجع  األممية  البعثة 
االقتصادية. أمام اإلصالحات  التي وضعها  المعوقات 

البنك  رئيس  نائب  مع  السراج  مباحثات  وخــالل 
بلحاج،  فريد  أفريقيا  وشمال  األوسط  للشرق  الدولي 
المزمع  واإلصالحات  االقتصادي  الملف  مناقشة  جرت 
المالي  الــوضــع  فــي  التشوهات  لمعالجة  إطالقها 
واالقتصادي، وسبل مساهمة البنك الدولي في إنعاش 
االقتصاد الليبي ودعم جهود الحكومة لحل المختنقات 

في قطاعات خدمية أساسية.
غسان  ليبيا،  إلــى  المتحدة  األمــم  مبعوث  وكــان 
عملية  لـ»تعجيل  حاليًا  يجرى  العمل  إن  قال  سالمة، 

اإلصالحات النقدية والمالية واالقتصادية الضرورية«.
أصل  من  مقترحات  ستة  »هناك  سالمة:  وأضــاف 
26 لها طابع االستعجال، نريد أن يتم تنفيذها بأسرع 
عملية  وتعجيل  تسهيل  على  نعمل  ونحن  ــت،  وق

تنفيذها«.
وضم  تونس  في  عـقد  الــذي  االجتماع  إلى  وأشــار 
»قادة الرأي في مجال المال واالقتصاد في ليبيا مطلع 
شهر يونيو الماضي«، حيث تم التوصل إلى جملة من 
اإلصالحات االقتصادية، مستدركًا: »لكن طال انتظارنا 

لتنفيذ هذه المقترحات«.
مسارات  ثالثة  إلى  توصل  تونس  اجتماع  وكان 
في  المحروقات  عن  الدعم  رفع  هي:  اإلصالح  لبرنامج 

العائلة واألبناء. مقابل دفع عالوة 
500 دوالر  األسر من  أرباب  زيادة مخصصات   -  2

1000 دوالر تقريبًا لكل فرد. إلى 
لالستيراد  المتاح  األجنبي  الصرف  سعر  تغيير   -  3

والعالج.

القاهرة–الوسط

ليبيا الخامسة عربيا في احتياطي النفط الخام والثامنة في الغاز الطبيعي

تحتل ليبيا المركز الخامس عربيًا في احتياطي النفط 
وهو  برميل،  مليار   48.5 إلى  يصل  الذي  المؤكد،  الخام 

مايعادل %3.76 من االحتياطي العالمي.
احتياطي  بأكبر  العربية  الــدول  السعودية  وتتصدر 
%20.7 من  يمثل  برميل،  مليار   263.9 إلى  مؤكد يصل 
مليار   143.4 بنحو  العراق  يليها  العالمي،  االحتياطي 
برميل، حسب التقرير اإلحصائي السنوي لمنظمة األقطار 

العربية المصدرة للبترول )أوابك(.
في حين احتلت الكويت المركز الثالث باحتياطي مؤكد 
يقدر بـ 101.5 مليار برميل، ثم اإلمارات بحوالي 97.8 مليار 
برميِل، وجاءت ليبيا في المركز الخامس بحوالي 48.4 مليار 

برميل تلتها قطر بحوالي 25.2 مليار برميل،
يصل  مؤكد  باحتياطي  السابع  المركز  في  الجزائر  ثم 
باحتياطي  عمان  سلطنة  تبعتها  برميل،  مليار   12.2 إلى 
برميل،  مليار   3.4 بحوالي  مصر  ثم  برميل،  مليار   5.3
3 مليارات برميل، وسورية باحتياطي يقدر  فاليمن بنحو 

بـ2.5 مليار ، تالها السودان بحوالي 1.5 مليار برميل.
أن  إلى  »أوابــك«  لمنظمة  حديثة  احصائية  وأشــارت 
إلى  يصل  األعضاء  العربية  ــدول  ال احتياطي  إجمالي 
من   55.2% نحو  يمثل  ما  وهو  برميل،  مليار   706.2

احتياطي النفط المؤكد عالميًا.
احتياطي الغاز الطبيعي

وبالنسبة لالحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي، تأتي 
تريليون   24.07 إلى  يصل  باحتياطي  الصدارة  في  قطر 
العالمي،  االحتياطي  من   12.29% تمثل  مكعب،  متر 
حسب نشرة »أوابك« العام 2017، تلتها السعودية بنحو 
االحتياطي  من   4.4% تعادل  مترمكعب  تريليون   8.91

متر مكعب  تريليون   6.09 بحوالي  اإلمارات  ثم  العالمي، 
أي بنسبة %3.11 عالميًا.

يصل  إذ  عربيًا،  الرابع  المركز  في  الجزائر  وجــاءت 
تريليون   4.5 إلى  الطبيعي  الغاز  من  المؤكد  احتياطها 
%2.3 عالميًا، تبعها العراق بحوالي  متر مكعب، وبنسبة 

ثم  عالميًا،   1.89% وبنسبة  مكعب،  متر  تريليون   3.69
تريليون متر مكعب،   2.08 بـ  السادس  المركز  مصر في 
 1.78 بحوالي  فالكويت  عالميًا،   1.06% يمثل  بما 

تريليون متر مكعب.
أما ليبيا فقد جاءت في المركز الثامن عربيًا باحتياطي 

عمان  سلطنة  تلتها  مكعب،  متر  تريليون   1.5 بـ  يقدر 
 479 بنحو  اليمن  ثم  مكعب،  متر  مليارات   505 بحوالي 
فإن  ــك  أواب نشرة  بيانات  وحسب  مكعب.  متر  مليار 
يمثل  المؤكد  الطبيعي  الغاز  من  أوابك  دول  احتياطي 

%27 من االحتياطي العالمي.

السعر بالدوالرنوع الخام

79.32برنت

69.95غرب تكساس

75.56دبي

75.20سلة أوبك

75.65أورال
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السنة الثالثة
العدد 147 3 من املحرم 1440 هــ
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<      غسان سالمة<   خالد  المشري<   فائز  السراج  <    الصديق  الكبير

رفع سقف الحواالت لـ10 آالف دوالر سنويا وفرض رسم على مبيعات النقد األجنبي

حظر فتح اعتمادات لصالح القطاع العام لتوريد سلع عن طريق القطاع الخاص

إضافة 500 دوالر إلى مخصص أرباب األسر لكل مواطن عن العام 2018

تخصيص نسبة من رسم مبيعات النقد األجنبي إلطفاء الدين ودعم الخدمات

إدريس أبوفايد: سعر موحد للدوالر 
عند 4.25 دينار.. ورفع جزئي 

لدعم المحروقات

< خريطة توزيع حقول النفط والغاز و أنابيب وموانئ التصدير في ليبيا              )مجموعة استشارات الطاقة السويسرية(

الجزائر تخطط لخط أنابيب 
غاز جديد بحلول 2020

الجزائرية  الوطنية  الطاقة  شركة  في  تنفيذي  مسؤول  قال 
مليون   280 الجزائر ستستثمر  إن  األربعاء،  أمس  »سوناطراك«، 
دوالر لبناء خط أنابيب لنقل الغاز بهدف تعزيز اإلنتاج المتجه إلى 

أوروبا.
ونقلت وكالة »رويترز« عن نائب رئيس »سوناطراك«، أحمد 
كيلومترًا   197 بطول  سيقام  األنابيب  خط  إن  قوله  مازيغي، 
مع ربطه بخطين آخرين يصالن إلى إسبانيا، هما خط األنابيب 
والخط  المغرب،  بأراضي  يمر  الذي  فاريل«  دوران  »بيدرو 

»ميدغاز« الذي يعبر البحر المتوسط.
وسيدخل الخط الجديد الخدمة في 2020 وستصل سعته إلى 
4.5 مليارات متر مكعب سنويًا، يشار إلى أن الجزائر صدرت 55 

مليار متر مكعب من الغاز في 2017.
وجددت الجزائر العقود المبرمة مع عمالء مثل إسبانيا بحجم 
بكمية  وتركيا  أعوام،  لتسعة  سنويًا  مكعب  متر  مليارات  تسعة 
ذكر  حسبما  أعوام،  لخمسة  سنويًا  مكعب  متر  مليار   5.4 تبلغ 

مسؤولون. وما زالت المفاوضات جارية مع إيطاليا.
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أفالم وتاريخ

 استولى الرومان على املدن الثالث في ليبيا 
»لبدة وأويا وصبراتة« من الفينيقيني بعد هزيمة 

قرطاجنة

صالح الحاراتي

في زمن ولى، كان هناك اثنتان من دور العرض السينمائي في مدينتى الصغيرة، واحدة جيدة بها كل مواصفات 
الجودة مثل أي دار عرض جيدة في عاصمتنا طرابلس، واألخرى متواضعة وسينما صيفي كما تسمى.

كانت نوعية األفالم في ذلك الزمن وكالمعتاد إما أفالمًا عربية »مصرية تحديدًا« أو أجنبية.. واألجنبية غالبًا إما 
»كاوبوي« أو »أكشن« أو »طرزان« أو»تاريخية« تؤرخ للمرحلة الرومانية ومنها أفالم »المصارعة« والبطل األسطوري 
»هرقل« وما إلى ذلك، ولكن ما كان يثير انتباهي في تلك المرحلة العمرية، هو أفالم المصارعة التي تدور أحداثها 

على مسرح الكوليسيوم في روما بين األسرى والوحوش الكاسرة التي تفتك بهم وتلتهمهم.
علمت في عمر الحق أن هذه المبارزات »الوحشية« كانت اللعبة األكثر شعبية لدى الجماهير الرومانية القديمة، 
ولها قوانينها وطقوسها ومقاتلوها المحترفون، ويسمونهم »Gladiatori«، وتعني بالالتينية »المسايف«، وفي 

القرن السادس، وبسقوط اإلمبراطورية الرومانية العام 476، تم منع منازالت الكولوسيوم نهائيًا.
* استولى الرومان على المدن الثالث في ليبيا، لبدة وأويا وصبراتة، من الفينيقيين بعد هزيمة قرطاجنة. ولدينا 
مسرح »باركو« الدائري بمدينة لبدة، وال أعرف هل كان ذلك النوع من المصارعة يتم هناك أم األمر كان محصورًا 

على مسرح الكوليسيوم في روما فقط.
األيام عند مشاهدتي هذه األفالم، وكيف كنت مندهشًا، وأشعر  أتذكر مشاعري في تلك  اليوم ال زلت  حتى 
القوم أن يستهينوا بحياة اإلنسان لدرجة تركه يصارع األسد في حلبة مغلقة؟!،  بالتعاطف وأسأل كيف ألولئك 
ويستحضر عقلي حينها، وهو الذي تمت برمجته بناء على ما قيل لنا في كتب التاريخ؛ وما ترسخ فيه من خالل المنهج 
المدرسي ومما يقال لنا من الشعر والحكايات والبطوالت واألحاديث الكثيرة التي تتناول المروءة والشهامة في تاريخنا 
وموروثنا الثقافي، كان عقلي يقوم بعملية مقارنة عفوية بين ما يحويه تاريخنا وبين أفعال الرومان القدماء! وتحدثني 
نفسي بأن الذين يذهبون، للترفيه عن أنفسهم، من خالل مشاهدة األسرى وهم يلقون لألسود الجائعة، هم أناس 
متوحشون، فالمعركة غير عادلة ووحشية بين األسير المسكين والحيوان المتوحش، صورة ال إنسانية على اإلطالق، 

إذ في األغلب سينتصر األسد على اإلنسان وسط دهشتي واستغرابي لتهليل الجمهور لهذا العنف والقتل!
كانت الصورة المثالية لسيرة أسالفنا التي نقلتها لنا كتب التاريخ بصورة وردية حاضرة، وأيضًا ما رأيته وصدقته 
حينها من خالل أفالمنا العربية »الناصر صالح الدين« و »فجر اإلسالم«، ناهيك عن »عنترة« وبطوالته وشجاعته 
وشعره الملحمي الجاهلي، كل ذلك وغيره أنتج صورة عالقة بالذهن جعلتني أشك االدعاء بأننا أكثر رقيًا وإنسانية. 
وكنت مصدقًا لما سمعته عن حاكم عربي مسلم أمر بنثر الحَـب على الجبال حتى تأكل الطير منه حتى ال يقال إن 

الطير جاع في بالد المسلمين!
في طفولتي وصباي كنت متيمًا بأننا خير أمة ُأخرجت للناس.. وفي مرحلة الحقة كانت األناشيد واإلذاعات ذات 
النسق القومي في ذلك الوقت تفعل فعلها باستثارة الشعور القومي والحمية العصبية »الموضة في ذلك الزمن«، 

وتكتمل الصورة بخطيب الجمعة الذي يضفي على تاريخنا المسحة المالئكية وكأننا شعب اهلل المختار.
كنت حينها، ال أعرف الشيء الكثير عن ممارسات مشينة تمت خالل ما نسميه تاريخنا الزاهر.. وربما لو عرفت 

عرَضًا أو قرأت شيئًا هنا أو هناك، ال أملك الشجاعة الكافية لنقده أو البحث في دالالته.
كان تناولنا لتاريخنا في فيلم سينمائي ال يحوي من المثالب ما يستحق اإلشارة إليه وكشفه واالعتراف به من باب 

االستفادة والعبرة من الماضي؛ ولكن جرت العادة على ترسيخ العنتريات و»النفخة الكذابة« والتاريخ الناصع الزاهر!
عند النظر لتجربتنا اإلنسانية عبر تاريخنا بأمانة وصدق، نجد أننا نتجاهل ونتغافل النظر إلى الجزء المظلم الذي 

يغص بالظلم والمجازر واإلبادة من التحريق والصلب إلى الخازوق العثمانى!
باستمرار رحلة العمر، أتاحت األيام لي قراءة كثير عن الحوادث والمآسي والفظائع في تاريخنا وتأكدت بعد فترة من 
الوهم أن ما تم تدريسه لنا في المدارس أو تم عرضه علينا سينمائيًا وإعالميًا، كان انتقائيًا بامتياز، وتم تقديم كل 
ما هو جيد »وهو القليل« وإخفاء وغض الطرف عن كل الكوارث والعورات »وهي كثيرة« وغالبة على المشهد بشكل 
العام ابتداًء من قتل الخليفة عمر ثم من بعده قتل عثمان بن عفان وهو يقرأ القرآن، وبالرغم من كونه واحدا من 
المبشَرين بالجنة.. ثم الفتنة الكبرى وقتل علي بن أبي طالب وهو راكع في صالة الفجر في مسجد الكوفة بالرغم من 

كونه ابن عم رسول اهلل وصهره وأحد من المبشَرين بالجنة، وقتل الحسين حفيد رسول اهلل وقطع رأسه!
كانت براءة الطفولة هي الحاكمة على العقل وكنت أصدق ما يقوله لنا التاريخ؛ لم أكن أعرف ماذا حدث للخلفاء 
واغتيالهم واحدًا تلو اآلخر وال أعرف ماذا حدث للمعتزلة وال للحالج والسهروردي وابن جرهم وابن المقفع، وما فعله 

خلفاء األمويين والعباسيين وما تالهم من قتل إلخوتهم بشكل متتاٍل من أجل السلطة.
اليوم صار عقلي ال يتقبل تلك الصورة الوردية الزاهرة بل أظن أنها حواديت ومرويات مختلقة ومزورة، وإن كانت 

تحمل بالقطع شيئًا من الصدق والحقيقة ولكنها مبالغ فيها حد التزوير.
تراجعت رؤيتى والصورة الذهنية التي كنت عليها أيام أفالم الرومان ومصارعة األسود.. وتأكدت أن اإلنسان هو 
اإلنسان وأن مسيرته من أجل الترقي وإعالء قيم الخير ستمضي في طريقها إلى نهاية الحياة وأن ال ميزة لعرق أو 

قومية أو دين إال بقدر ما يضيفه لتلك المسيرة الخيرة.
ولعل أكثر ما يثير في عقلي هذه الذكريات عندما أتذكر ما فعله »داعش« من أفعال بشعة، ويستحضر عقلي من 
التاريخ تلك الميتة البشعة البن المقفع وهو مؤلف وكاتب وأشهر كتبه »كليلة ودمنة«.. هناك روايات تقول إنه ترجمه 
عن الحكيم الهندي بيدبا. وهناك من يقول إنه كتابه ولكنه نسبه إلى بيدبا حتى ال يحاسب على ما ورد فيه، حيث 
تم تكفيره وقتله بعد أن كتب »رسالة الصحابة« ناصحًا الخليفة.. حين »وجد الفساد يتغلغل في الدولة« كتب رسالته 
ونصح بحسن اختيار رؤوس الدولة بعد أن اكتشف أن هناك مرءوسين أكفأ من رؤسائهم، ونصح بتثقيف الجند ثقافة 
علمية وخلقية، وتعليمهم الكتابة.. فكانت رسالته تلك هي التي قادته إلى ذلك المصير، حيث وكعادة شيوخ السلطان 
كفروه وقالوا أنكر الصفات عن اهلل وما إلى ذلك.. وحكموا بقتله وتم تنفيذه بأبشع طريقة، حيث وثق بالحبال ثم 

انهالوا عليه بتقطيع لحمه قطعة قطعة ويلقون بها في النار أمام ناظريه حتى مات.
* ال يوجد تاريخ ناصع ووردي ألية أمة، واعتقادي بعد »هوجة داعش«، ال شك لدي أنه حان الوقت ألن نغادرهذه 

المحطة التاريخية التي ال زلنا نعيش تحت عباءتها.

األيدي القذرة
طموحاتهم  أجل  ومن  مناصبهم.  عن  التخلي  في  النية 
من  باهظة  أثمانًا  ليبيا  مواطني  جميع  دفع  الشخصية، 

وحياتهم«. استقرارهم 
تداولته  لما  سرديتي  إلى  يستمع  وهو  األلماني  متحدثي 
وسائل اإلعالم، وما وردني من معلومات من داخل المجزرة 
طرابلس،  العاصمة  على  أطبقت  التي  المفبركة  الليبية 
قوانين  تجاوزت  وقد  الليبية  الميليشياوية  النزاعية  وصف 
تفيده  الذي  بالمعنى  الفوضوية  بالحرب  األهلية  الحرب 
الميليشياوي  الميليشياوي  يقتل  حيث  »األناركية«،  كلمة 
أدنى  أو  قاعدة  على  مؤسس  وهدف  معنى  دون  المضاد، 
األميركي  الكولونيل  له  ينظر  الذي  األمر  تفهم.  مبدئية 
التكلفة  المجتمعية..  الحرب  كتابه »في  ديف غروسمان في 
المحفز  تحدد  مسبقات  أربع  فيضع  القتل«،  لتعلم  النفسية 
المقاتل  الليبية  الحالة  وفي  ـ  القاتل  قرار  وراء  الكامن 
به«  المشتبه  »أو  ضحيته  لقتل  ـ  األناركي  الميليشياوي 
تفصل  التي  »المسافات«  عليه  يطلق  ما  في  ويموضعه 
أو  المادية  المسافة  لــه:  المضاد  وقاتله  القاتل  بين 
صعوبة  السوي  اإلنسان  يجد  ما  فغالبًا  الميكانيكية: 
حيث  منه،  قريبة  مسافة  على  آخر  شخص  قتل  في  شديدة 
البشري«  »القدر  روايته  في  مالرو  أندريه  ذلك  بين  كما 
األمر  يبدو  بينما  عينيه.  في  الخوف  ويرى  بأنفاسه  يشعر 
والمقتول،  القاتل  بين  مسافة  تفصل  عندما  مختلفًا 
المستخدمة  للطائرات،  المضادة  المدفعية  إلى  فباإلضافة 
أو  ط«  »م/  بالرمز  إليها  يشار  التي  األهلي،  التقاتل  في 
بمسمى  »الكانيات«  ميليشيات  قوات  استعملت   ،14.5
سكانية  كثافة  منطقة  في  بترهونة  ـ  السابع  الجيش 
في  الفتًا  مستجدًا  اعتبر  ما  وهو   ،»BM-21« غراد  صواريخ 
ولفعاليتها  القصير  لمداها  نظرًا  طرابلس  ميليشيات  حرب 
الخبراء  شكوك  آخر  جانب  ومن  جانب،  من  التدميرية، 
العدد  ولكن  األهداف،  إصابة  على  قدرتها  في  العسكريين، 
تبقى  اإلطالق  منصة  من  المنطلقة  الصواريخ  من  الكبير 
العشوائي  التدمير  من  واسعة  مساحة  تغطية  على  قادرة 
في  وتتمثل  واالجتماعية:  الثقافية  المسافة  الشامل. 
تجريده  يتم  قيمة،  أدنى  بشريًا  نموذجًا  اآلخر  موضعة 
كان  الوسطى،  العصور  ففي  الكاملة.  إنسانيته  من  أحيانًا 
العدو  قوات  من  جندي  بقتل  جندي  يقوم  أن  الصعب  من 

القتال«. في  راغب  »وغير  يرتعد  وهو 
أعمال  بجل  يقومون  من  هم  النبالء  من  الفرسان  فكان 

بهجوم   2018  8--26 من  وتالحقها  األحـــداث  تطور 
العاصمة  على  مسيطرة  ميليشيات  على  ميليشيات 
ليبيا  في  األممي  الممثل  إحاطة  إلى   2014 منذ  طرابلس 
أن  إلى  تكتيكيًا  يدفعنا   .2018-8-5 في  األمن  مجلس 
العربي  الدخيل  المعامل  ضلوع  افتراض  ونتجاوز  نتوخى 
الدولي  التأطير  استبعده  الذي  المنافعي،  واإلسالموي 
التي  العملية  على  اهتمامنا  وانصب  الليبية،  للقضية 
األوروبية  المهمة  فرعين:  إلى   2018 العام  أواخر  تشعبت 
من  كل  سياسات  في  التنافسية  تظهرها  التي  المضطربة 
البرلماني  االستفتاء  يجعل  مما  ليبيا  إزاء  وفرنسا  إيطاليا 
والرئاسية  البرلمانية  االنتخابات  وتنظيم  الدستور  على 

.2018 العام  بنهاية  مرجٍح  غير  أمرًا  المماحكة  بسبب 
منتجة.   )Process( كعملية  المجددة  الدولية  والمهمة 
في  األميركية  السفارة  بأعمال  السابقة  القائمة  بتعيين 
غسان  البعثة  لرئيس  مساعدًا  ويليامز،  ستيفاني  ليبيا، 
مجلس  في  النافذة  القوى  بــإدارة  والمرجحة  سالمة. 
أعمق  أمنية  ترتيبات  أجل  من  حثيثة  بمساٍع  للقيام  األمن 
السياسية  العملية  إلى  تقود  العاصمة  طرابلس  في  وأوسع 
إضعاف  على  معتمدة  وديمقراطية  دستورية  النتخابات 
الحدث  لصناع  الفوضوي  التأثير  استبعاد  بغرض  شامل 
على  بيادق  وميليشيات،  مالية  وإفسادات  سياسات،  الليبي 

الشطرنج. رقعة 
»أن  سارتر  عبارة  تلخصه  القذرة«  »األيدي  مستهدف 
عن  نكف  وحين  لألحياء،  فريسة  نصبح  أن  يعني  نموت 

المعتاد«. قدرها  نحو  حياتنا  تسير  الوجود 
الفلسفة  إدخال  الوجودي،  الفيلسوف  من  محاولة  وكتابه 
الماركسية،  إلى  الوجودية  أدق،  بشكل  أو،  السياسة  إلى 
الطهرانية  ورمزيتها  مؤسستها  يصلح  أن  هدفه  كان  بل 
الحقيقة  باسم  متشددة،  دوغمائية  خلف  المتمترسة 
الناس  حياة  على  تتعالى  التي  والمبادئ  الصحة  مطلقة 
في  قراءة  الليبي..  »ماتو  المبكرة:  مقالتي  ومصالحهم. 
عليه  يطلق  من  به  أعني  من  كشفت  المحترب«  أجندة 
استخدمه  الذي  الليبي،  الميليشياوي  اليوم  إلى   2014 منذ 
المؤقتة  الليبية  المؤسسية  على  تواتروا  الذين  السياسيون 
يسعى  الذي  العمل،  عن  العاطل  البرلمان  في  المنتهية 
مآرب  لتحقيق  السياسية  العملية  تخريب  إلى  أعضاؤه 
شخصية خلف ستار اإلجراءات ومقصدهم كما أوضح رئيس 
لديهم  ليست  ببساطة  أنهم  إحاطته  في  األممية  البعثة 

كائنات  أنهم  على  الجنود  إلــى  ينظرون  فهم  القتل، 
المهم.  باألمر  ليس  فقدانهم  وأن  منزلة،  منهم  أدنى 
العالمية  الحرب  قبيل  اليهود  مع  النازيون  تعامل  وكذلك 
عشر  التاسع  القرنين  خالل  السود  مع  واألميركان  الثانية، 

والعشرين.
غير  نموذجًا  اآلخر  في  يرى  حيث  األخالقية،  المسافة 
قتله.  ثم وجب  ومن  االنحدار،  نحو  بالبشرية  يتجه  أخالقي، 
أو  نفسه،  الفرد  قناعات  عن  تنتج  قد  المسافات  هذه  كل 
طرف  من  أو  المجتمع  طريق  عن  داخله  قسرًا  تــزرع  قد 
المسافات  هذه  ووجود  األمنية«.  »األجهزة  عمله  منظومة 
المنفذين  المتحاربين  تدفع  التي  األخرى  العوامل  يلغي  ال 
ومرورًا  الخوف،  بداية من  القانون،  إطار  خارج  القتل  ألوامر 

الكراهية. إلى  ووصواًل  باالنتقام، 
العالمية  الــحــرب  بعد  الكتابي  مــســاره  ســارتــر  ــدأ  ب
و»تصور  »المخيلة«  في  مؤلفاته:  فنشر  محبطًا  سيكولوجيًا 
فيها  استثمر  التي  األولــى  وروايته  االنفعاالت«  لنظرية 
التي  والعدمية  القلقة  البشرية  السيكولوجيا  في  تضلعه 
والعدم«  »الوجود  الفلسفي  مؤلفه  في  بعد  ما  في  صاغها 
ميناخوليا«  ـ  »كآبة  بعنوان  رواية  غاليمار  للناشر  وقدمها 

العنوان. ألجل  رفضها  بسبب 
فيعبر  به،  اليوم  نقرأها  الذي  اسمها  »الغثيان«  صارت 
من  الفوضوي  الليبي  زماننا  عن  السارترية  النبوئية  عن 

.2018 1969 إلى العام  العام 
كان  األنا«  على  »التفوق  السيكولوجي  سارتر  كتاب 
كتابات  أبرزتها  الحرية  في  متفائلة  فلسفة  فاتحة 
كـ:  وإبداعية  الجدلي«،  العقل  »نقد  كـ  فلسفية  أخرى 
تصحيحية  كتابات  بل  الحرية«،  و»دروب  »الــذبــاب« 
في  فرنسا  عــار  كشفت  وثورية  ستالين«،  »شبح  كـــ: 
تخطتها  التي  البالد  الجزائر  منها  السابقة  مستعمراتها 
ليبيا  جارتها  في  واحدة  لتسقط   2011 الربيع  ثوراث 
وديمقراطية  دستور  دولة  بمستقبلها  دائمًا  نتفاءل  التي 
إال  تتحقق  لن  التي  والرفاهية  العدالة  إمكانات  تملك 
للتسيسات  القذرة  األيــدي  دمها  من  تنسحب  أن  بعد 
أن  في  نجحت  التي  الفوضوية  والميليشيات  العدمية 
ضربت  بأن  الشجاعة  الخطوة  على  المرة  هذه  تقدم 

لتموت. البعض  بعضها 

املرجح أن تقوم ويليامز بمساٍع حثيثة من أجل ترتيبات أمنية أعمق وأوسع في طرابلس العاصمة تقود إلى 
العملية السياسية النتخابات دستورية وديمقراطية

في العصور الوسطى كان من الصعب أن يقوم جندي بقتل آخر من قوات العدو وهو يرتعد »وغير راغب في 
القتال«

نورالدين خليفة النمر

إيطاليا.. البرملان واالنتخابات
إلى  ليبيا  في  اإليطالي  الوجود  يعود 
عمر  حين  التاريخ  من  مبكرة  مراحل 
من  الثاني  النصف  منذ  ساحلها  الرومان 
نهاية  وحتى  الميالد  قبل  الثاني  القرن 
التاريخ  وفي  الميالدي،  السابع  القرن 
المستعمرات  أهم  ليبيا  أصبحت  الحديث 
القرن  بداية  منذ  الفترة  في  اإليطالية 

العشرين وحتى منتصفه.
حتى  البلدين  بين  العالقات  وتواصلت 
على  التي ضربت  الدولية  العقوبات  زمن 
ليبيا في العقد األخير من القرن الماضي، 
النظام  عودة  بوابات  أهم  روما  فكانت 
السابق للحظيرة الدولية بمساعدة رئيس 
وظلت  بيرلسكوني.  اإليطالي  الـــوزراء 
شركة »إيني« اإليطالية طوال تلك الفترة، 
وحتى اآلن، المستثمر األساسي في قطاع 
في  ترى  إيطاليا  والزالت  الليبي.  الطاقة 
ليبيا منطقة نفوذ لها في شمال أفريقيا، 
البحر  عرض  إال  ليبيا  عن  يفصلها  فال 
المستفيدين  أكثر  أنها  وكما  المتوسط، 
من ليبيا فهي أيضًا أكثر الدول األوروبية 

تضررًا من الحالة الليبية الراهنة.
عن  بمعزل  المنفرد  باريس  تحرك 
جارتها وخصمها، إيطاليا، أدى إلى تأجيج 
الليبي،  الملف  بخصوص  بينهما  الصراع 
وأثار هذا التحرك غضب إيطاليا التي تريد 
أن  أو  الملف  على  تستحوذ  أن  لنفسها 
تكون العبًا محوريًا فيه وبه، لذلك أبدت 
انزعاجها الشديد ورفضها مؤتمر باريس 
انتقادات  وتصاعدت  ينعقد.  أن  قبل 
نفسها  تعتبر  التي  روما،  في  المسؤولين 
ليبيا،  في  الدبلوماسية  الجهود  »عراب« 
تغفر  لن  روما  حكومة  أن  سيتضح  لهذا 
لخصمها فرنسا، الذي أحست أنه استغل 
الظرف االنتخابي اإليطالي لضرب ضربته 
ضد  الهجوم  رد  قــررت  وبالتالي  هــذه، 

باريس.
واحد  بيوم  باريس  مؤتمر  انعقاد  قبل 
لدى  اإليــطــالــي  السفير  ــف  وص فــقــط، 
طرابلس، جوزيبي بيروني، في تغريدة عبر 
»تويتر«، مؤتمر باريس بأنه »انقسامات 
ومبادرات غير منظمة ستساهم في عودة 
قوارب الموت«. يقصد بذلك أن المبادرة 
للجهود  تشتيت  المنفردة  الفرنسية 
الدولية التي تقودها هيئة األمم المتحدة 
في  اإليطالي،  السفير  واعتبر  مجتمعة. 
اإليطالية،  »الماتينو«  جريدة  مع  مقابلة 
االلتزامات«،  ــادة  زي ليس  »الهدف  أن 
بل  باريس،  مؤتمر  بنود  بذلك  يقصد 
ليبيا«،  حول  به  االلتزام  تم  ما  »تنفيذ 
في  الموقع  السياسي  لالتفاق  إشارة  في 

الصخيرات العام 2015. وأوضح أن خطة 
غسان  ليبيا  لدى  األممي  المبعوث  عمل 
يتبع،  أن  يجب  الذي  الطريق  هي  سالمة 
أمن  انتخابي،  قانون  »دستور،  مضيفًا: 
في  لالنتخابات  كمقدمة  تأتي  ومصالحة 

أقرب وقت«.
ماكرون:  مبادرة  عن  إيطاليا  وتقول 
إلى  المبادرة  يسعى من خالل هذه  »إنه 
ومنظمات  عديدة  دول  جهود  على  القفز 
وتحديدًا  الليبية،  ــة  األزم تجاه  دولية 
المبادرة األممية التي يعمل على تنفيذها 
مبادرته عقب  جاءت  الذي  غسان سالمة، 
حيث  األمن،  مجلس  أمام  األخير  إحاطة 
نبه المجتمع الدولي ومجلس األمن فيها 
إلى ضرورة توحيد الخطاب واألفعال بين 
أعضاء المجلس، لتجنب إطالة أمد األزمة 

الليبية«.
ــرى الــمــســؤولــون اإليــطــالــيــون أن  ي
فرنسا أهملت عمدًا دور إيطاليا اإليجابي 
عدم  خالل  من  وذلك  ليبيا،  في  والفعال 
ويفسر  المبادرة،  صياغة  في  إشراكها 
محاولة  باريس  سعي  المسؤولون  هؤالء 
وإحياء  المنطقة،  في  نفوذها  لتكريس 
الليبي  الجنوب  في  التاريخية  لمطامعها 
في شمال  كان ضمن مستعمراتها  الذي 
أفريقيا من جهة، ومن جهة ثانية حماية 
الجماعات  تمدد  خطر  من  لمصالحها 
المسلحة الذي يشكل تهديدًا القتصادها 
تنشط  التي  الكبرى  الصحراء  منطقة  في 
الكبرى  الفرنسية  الشركات  عديد  فيها 

بحثًا عن الذهب واليورانيوم والنفط.
ترتكز  ليبيا،  في  اإليطالية  السياسة 
ثالثة  على  رومــا،  في  مسؤولين  حسب 
الوفاق  حكومة  دعــم  أهمها  مــســارات، 
الفصائل  ومساعدة  السراج  فائز  برئاسة 
إلى توافق، والحفاظ  التوصل  الليبية في 
التوصل  بشأن  موحد  دولي  موقف  على 

إلى تسوية سلمية لألزمة.
المعتبرة  المعارضة  رغم  الموقف،  هذا 
يلقى  أنه  إال  ليبيا،  في  اإليطالي  للتدخل 
القبول من جل الليبين المهتمين بالشأن 
إلى  يتطلعون  الليبيين  فجل  السياسي، 
الموازية  األجسام  تلغي  وحدة  حكومة 
االنقسام،  وتنهي  الــدولــة  أركـــان  فــي 
ويؤيدون أدنى حد للتوافق يسمح بقبول 
عليها،  االلتفاف  وعدم  االنتخابات  نتائج 
يرغب  كما   ،2014 العام  في  حدث  كما 
الليبيون في توحيد الموقف الدولي وإبعاد 
التدحل اإلقليمي الذي يعمل على تكريس 
االنقسام واالصطفاف السياسي، ويسعون 
السياسية،  حياتهم  ينظم  دستور  إلى 

لكن  المقترح.  الدستور  عن  النظر  بغض 
المعارضين للدستور، على األقل في هذه 
المرحلة، تمكنوا من إحباط كل محاوالت 

االستفتاء عليه بطرق محتلفة.
التأسيسة  الهيئة  رحلة  أن  شك  ال 
بالعقبات  مليئة  كانت  الدستور  لمشروع 
من  كثير  واجهها  وقــد  والمختنقات، 
التحديات جعلتها عاجزة عن إنهاء عملها 
مدتها  فــي  مشروعها  على  والــتــوافــق 
الهيئة  واجهت  التي  والمتاعب  المحددة، 
كل  واجهت  التي  المتاعب  عن  تختلف  ال 
تكن  فلم  البالد.  في  السياسية  األجسام 
إال  واإلمــالءات،  التدخالت  من  مأمن  في 
مشروعًا  تنتج  أن  أخيرًا  استطاعت  أنها 
األعضاء  ثلثي  من  أكثر  لصالحه  ت  صوَّ
ت جميع الحاضرين  المؤسسين، فقد صوَّ
واحد  عضو  باستثناء   ،44 عددهم  البالغ 
ومخاطبة  اعتماده  وتم  المشروع  على 

البرلمان إلصدار قانون االستفتاء عليه.
ما  على  تسير  ال  األمـــور  أن  تعودنا 
البرلمان،  قاعة  في  عليه  تسير  أن  يجب 
البرلمان  قام  ورد،  وأخذ  ضغوط  وبعد 
بالبرلمان  التشريعية  اللجنة  بتكليف 
قانون  وجاء  االستفتاء،  قانون  لصياغة 
باأللغام  مليئًا  له،  يــراد  كما  االستفتاء 
في  ألغامه  وتركزت  صدوره.  تمنع  التي 
تحديدًا.  والثامنة  السادسة  المادتين 
هاتان المادتان تشعِران المطلع عليهما 
تعطيل  إلى  يسعى  وضعهما  من  وكأن 
أسباب  خلق  أو  الدستور  على  االستفتاء 

عدم الموافقة عليه.
االستفتاء  قانون  من  السادسة  المادة 
انتخابية،  دوائــر  ثالث  إلى  ليبيا  تقسم 
الدستور  لصالح  التصويت  ويــكــون 
وثلتي  دائرة،  كل  عن   »1  50+« بواقع 
وإذا  الوطن.  مستوى  على  المقترعين 
إحدى  في   »1  50+« نصاب  يتحقق  لم 
االستفتاء  نتيجة  تقبل  ال  الثالث  الدوائر 
حتى وإن تجاوزت الثلثين من المقترعين. 
عمل  انتهاء  على  تنص  الثامنة  والمادة 
الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إذا لم 
ينل مشروع الدستور »نعم« في االستفتاء 
بصياغة  تقوم  لجنة  وتكلف  الشعبي، 

مشروع دستور جديد.
مشروع  سيعترض  الحالة،  هــذه  في 
أن  األولى:  المشكلة  مشكلتان،  الدستور 
تعديل  إلى  تحتاجان  المادتين  هاتين 
المادة  تضمنت  حين  فــي  ــوري،  ــت دس
المؤقت  الدستوري  اإلعالن  من  ثالثون 
الدستور  الموافقة على  أنه في حال عدم 
إلى  الدستور  مشروع  يعاد  االستفتاء  في 

الهيئة التأسيسية إلعادة صياغته مجددًا. 
والمشكلة األخرى تكمن في عدد الدوائر 
وُضعت  السادسة  فالمادة  االنتخابية، 
البالد  وقسمت  الفيدراليين،  إلرضــاء 
جعل  حين  في  انتخابية،  دوائر  ثالث  إلى 
الدستور المؤقت ليبيا دائرة واحدة فقط.

الحاالت،  كل  وفي  البرلمان،  مساعي 
السياسي  المسار  يميل  أن  على  ستعمل 

في ليبيا لصالح التوجه الفرنسي
أغلبية  إلى  يحتاج  الدستوري  التعديل 
البرلمان،  في  عليه  للتصويت  موصوفة 
وقد عودنا النواب بإمكاناتهم في تعطيل 
موصوفة،  أغلبية  إلى  يحتاج  قانون  أي 
الجلسات  حضور  عن  باالمتناع  ــك  وذل
حتى ال يكتمل النصاب القانوني لعقدها. 
األمر  أحــال  وقــد  ذلــك،  يــدرك  البرلمان 
لوائح  لتعديل  التشريعية  اللجنة  إلــى 
التصويت بحيث يمكن تمرير القانون في 
المطلقة  باألغلبية  عليه  التصويت  حالة 
الشكر  يستحق  سابقة  وهذه  للحضور، 
التعديل  يتم  أن  يتوقع  لذلك  عليها. 
المادة »30«  للفقرة »2« من  الدستوري 

من اإلعالن الدستوري المؤقت.
ستعمل  ربما  التي  الثانية  القضية 
تم  إن  الدستور  تمرير مشروع  عدم  على 
أصحاب بعض  تمكن  هو  عليه  االستفتاء 
إقناع قاعدته الشعبية في  التوجهات من 
بـ»ال«  بالتصويت  الثالث  الدوائر  إحدى 
فتعطيل  تعطيله،  يعني  مما  للدستور، 
مشروع  تعطيل  يعني  ــدة  واحـ ــرة  دائـ

الدستور.
كل  وفي  البرلمان،  مساعي  الخالصة، 
المسار  يميل  أن  على  ستعمل  الحاالت، 
السياسي في ليبيا لصالح التوجه الفرنسي، 
رئاسية  انتخابات  إقامة  إلى  يسعى  الذي 
فالظروف  السنة.  نهاية  مع  وبرلمانية 
لن  البرلمان  جلسات  بعقد  تحيط  التي 
مرَّ  وإن  االستفتاء،  قانون  بتمرير  تسمح 
وبالتالي  بـ»نعم«،  الفوز  له  يكتب  فلن 
ربما  والنتيجة  الدستور،  إخراج  ستعطل 
رقم  قراره  تفعيل  إلى  البرلمان  سيسعى 
األولى  مادته  تشير  الذي   2014 للعام   5
للدولة بطريق  انتخاب رئيس مؤقت  إلى 
وباألغلبية  المباشر  الــســري  ــراع  ــت االق
المطلقة للمقترعين، حسب ما أشارت إليه 

المادة 43 من مقررات لجنة فبراير.

تحرك باريس املنفرد بمعزل عن جارتها وخصمها »إيطاليا« أدى إلى تأجيج الصراع بينهما 
بخصوص امللف الليبي

تعودنا أن األمور ال تسير على ما يجب أن تسير عليه في قاعة البرملان الذي كلف اللجنة 
التشريعية لصياغة قانون االستفتاء

أحمد معيوف

فالسفة من ليبيا

مدرسة املشائني الذين يمشون بوقار في 
شوارع املدينة لحظات العشايا وبني األروقة 

والوديان

سالم الكبتي

»وكانت قورينا هناك في قمة الجبل تضخ حكمة وفلسفة مع روائح أزهارها البرية. إنها إحدى مدن العالم 
القديم مع األخريات.. اإلسكندريه ولبدة الكبرى وقرطاجة. كانت هناك. وفيها نشأت العلوم ودور الحكمة والثقافة 
والعالجات.  األدوية  حيًا الختبارات  النظر، معمالًً  مد  على  التي  ونباتاته،  الجبل  أشجار  كانت  والطب.  والرياضة 
وهناك أيضاًً نشأت الفلسفة القورينائية. فلسفة في ليبيا.. وأين؟ هناك على قمة الجبل األخضر في برقة. رجالها 
كرنيادس القورينائي وسونسيوس القورينائي وتالميذهما. واألكاديمية وأرسطو وأفالطون من بعيد. مناقشات 
وحوارات. وثمة مذهب اللذة الذي طلع هناك بين أشجار السرو، والمشاؤون الفالسفة. مدرسة المشائين الذين 
يمشون بوقار في شوارع المدينة لحظات العشايا وبين األروقة والوديان.. بلغراي وشقيقاته يتحاورون ويتناقشون 

ويتنفسون فلسفة وحكمة. وكان هناك تاريخ.. وكانت هناك حضارة نمت وتجددت وتفلسفت أيضاًً.
في دراسة ممتازة لألستاذ محمد حمي عن المدرسة البرقاوية الفلسفية وأهميتها التاريخية نشرها في مجلة 
)الضياء( في بنغازي العام 1957 يقول: )أهمية هذه المدرسة هي أنها حاولت ألول مرة إيجاد فلسفة للنزعات 
الغريزية اإلنسانية الخالدة.. فإذا وصلت إلى مجرد نتائج سلبية في هذه الفلسفة وذلك ألنها هي التي ابتدأت 
تاركة للحكماء مواصلة السير للوصول إلى الناحية اإليجابية لتحقيق الخير العام عن طريق اللذة. أقول إن )أرستيت( 
هو زعيم مدرسة برقة الفلسفية،. تلك المدرسة التي استطاعت أن تناقش في تطورها جانبًا من الخير لإلنسان 
أغفله سقراط بعدم تحديده. وسواء كانت هذه المدرسة من أصل إغريقى أم غيره فذلك اليهمنا بقدر ما هي 
برقاوية الزالت يعتبرها الفالسفة علماء األخالق )القورينائية( نسبة إلى قرنة التي يتغنى بها شعراؤنا المعاصرون 
وتكون جزءًا من هذه األرض الطيبة التي أروتها دماء األباء واألجداد ذوداًً عنها. وواجب الشباب أن يبحث في هذا 

التراث الفكري للبالد ليقدم للعالم البرهان بأن العبقرية ليست وقفاًً على أمة دون أخرى..«.
انتهى االقتباس.. فهل ثمة من يبحث ويتقصى أخبار شايب من شياب قرنة؟!

كانت قورينا وكانت الفلسفة والحكمة
كانت قورينا وكانت الفلسفة والحكمة. جدل ونقاش وحوار ال ينتهى بين أثينا المقابلة في الضفة األخرى عند 
األكروبول ويصل إلى قورينا على قمة الجبل. ومدارس في الفلسفة عريقة. ثم انتهى العالم القديم.. ونهضت 
حضارات أخرى واختفت أيضًا. وقامت ممالك وسقطت دول. وحدثت فتوحات واندلعت حروب. وظلت الفلسفة 
اليونان والهند وفارس.  المتكلمون في اإلسالم واستفادوا من  الحكمة. برز  العلوم ومصدر  أم  عنواناًً جميالًً.. 
والتجارب  العلمية  والمذاهب  والحرية  والفلسفة  الفكر  في  ومدارس  واألندلس.  وبغداد  البصرة  في  فالسفة 
اإلنسانية. أخذت وأعطت دون تعصب. هكذا الحضارة.. هكذا العلم يا سيدي ملك لبني اإلنسان الذين يمشون 
على اثنين والعقول في رؤوسهم. ظهر ابن رشد والفارابى وابن سينا وابن خلدون وابن حزم. وقبلهم األشاعرة 

والمعتزلة والماتوريدية وغيرهم.
وُلدت  وفلسفات  مدارس  والموسيقى.  والجمال  واألخالق  الكالم  وعلم  والتوحيد  والحساب  والجبر  المنطق 
وتالقحت مع الشرق والغرب. وأخذت من القدامى، ال تعصب، ال تحيز. فالسفة وحكماء ومتكلمون يفيدون العالم 

رغم االختالف، وظلت الفلسفة أم العلوم والحكمة.
كانت هنا في برقة مدرسة ليبية للفلسفة فوق قمة الجبل عند السرو والبطوم والصنوبر والشماري، وكان 
هناك تاريخ، ثم مرت األعوام الطويلة. الزمن يجري. الحضارة تتجدد بعد أن تبيد سابقتها. جاءت مدرسة أخرى 
ليبية حديثة. تأسست الجامعة الليبية العام 1955. كان من بين أقسامها في كلية األداب أولى الكليات قسم 
الفلسفة، أنشأه ورعاه أحد أساتذة الفلسفة الكبار محمد عبدالهادى بوريدة. بدأ القسم بطالبين وانتشر عدده. 
حاول بوريدة األستاذ والعالم أن يوصل القديم بالمعاصر، بادر باختيار واكتشاف وتشجيع بعض تالميذه لدراسة 
الفلسفة والتخصص فيها وتوجيههم للبحث والدراسة في مسائلها. كان يريد وضع حجر أساس لمدرسة فلسفية 
علمية متخصصة في ليبيا. اختار من الدفعة األولى العام 1959 إبراهيم الهنقاري ومحمد بالروين، ومن الثانية 
1960 محمد أحمد الشريف ومحمد حسني شعبان، ومن الثالثة 1961 محمد عبد الكريم الوافي، ومن الرابعة 

1962 علي فهمي خشيم ومحمد ياسين عريبي.
واصل البعض، ومنعت اآلخر األعباء الوظيفية ومشاغل الحياة وأشياء أخرى عن المواصلة. كان األستاذ بوريدة 
فيلسوفًا ومتصوفًا وعالماًً بحق. ثم معه ومن بعده حضر فالسفة وعلماء كبار، منهم محمود قاسم ومحمد علي 
أبوريان وتوفيق الطويل وأحمد فؤاد األهوانى وعثمان أمين الذي أسس الفلسفة الجوانية في مقهى العرودي 
وفي شوارع بنغازي الضيقة. وحسين سالمة الجوهري. وعبدالرحمن بدوي الذي اهتم بتاريخ الفلسفة في قورينا. 
ونوري جعفر وياسين خليل وحسام األلوسي وتوفيق رشدي وغوث األنصاري وعزمي إسالم وفتحي الشنيطي وعادل 

فاخوري وكريم متى.
بالفلسفة  تعبق  المدرجات  بها.  الفلسفة  وعلموا  بنغازي  في  التقوا  ولبنان  والهند  والعراق  علماء من مصر 
بين الطلبة والطالبات، وحديقة الكلية فيها يناقش الفكر اإلنساني ومحاورات في الجدل ومؤلفات في المنطق 
الوسطى.  والعصور  واليونان  اإلسالم  وفلسفة  وماركس،  وهيغل  ديكارت  وفلسفة  الطبيعة  بعد  وما  والمثالية 
وأرسطو وأفالطون وقورينا التي فوق قمة الجبل. فلسفة قورينا ومدارسها. امتدت عبر التاريخ، وصار في الجامعة 

الليبية قسم ومنهج ودراسات عليا ومحاضرات وفالسفة عرب وأجانب ومحليون يستفيدون ويفيدون.
المضحكة فلسفة  التفسير وجعل من نظريته  إلى  الفلسفة  التفلسف، وقلب  ادعى  الفراغ من  ثم ظهر من 
ومنهجًا! صارت فلسفة االنهيار والتخلف والجهل تضرب ليبيا ليالًً ونهاراًً. لم تعد الفلسفة أماًً للعلوم أو مصدراًً 

للحكمة. أضحت عنواناًً للتندر والضحك.
الحقد واالنتقام والتشفي والحرب  آخر. عندنا فلسفة  يا سيدي لدينا فلسفات وتفلسف من نوع  اآلن.. اآلن 
واالنقسام والجدل العقيم والهرطقة الفارغة بين الزعماء ومدعي النضال الذين يجيدون الركوب في كل األوقات.

فلسفة الكذب والخبث العقلي والفكري وبقية األمراض، فلسفه تفتح زنزانة رهيبة في قلب الوطن وتغلق في 
ظالمها على دماغ المواطن. مَن لنا بقورينا، والجامعة الليبية من جديد، ومدرج مثل مدرج رفيق، وأساتذة مثل 
من سبق، مَن لنا بأولئك الفالسفة في ليبيا الذين أعطوا من بين الصنوبر والبطوم وأزهار القرعون وصفوف 

المدرجات؛ ليعلمونا الحكمة والحوار وصوت العقل بحرية ودون خوف؟!
أجل. دون خوف!!



رأي

 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
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سالم العوكلي

التاريخ في ذمة السريالية

مأساة التعايش مع املأساة
يتم التوكيد لعملية التعايش مع المأساة بطرق 
عدة ووسائل كثر، فالغاية تبررالوسيلة، ما هو شعار 
حزب الشيطان: »الخوف واإلحباط والعصبية«، ومن 
هذا نحن غير مؤهلين للحياة التي تعني الحرية ما 
الناس  يستعبد  كيف  شعارها:  الوالدة  منذ  أرضعنا 
بن  عمر  قال  كما  أو  أحررًا  أمهاتهم  ولدتهم  وقد 

الخطاب رضي اهلل عنه.
المدرسة  فــي  اإلنــشــاء  فــي  درســـًا  هــذا  ليس 
التي  الخطاب  ابن  قولة  على  اتكاء  أو  االبتدائية 
ألقمونا في تلكم المدرسة، بل لتوضيح أن االستبداد 
يبرر وجوده بقولة: »في الحاجة تكمن الحرية« قولة 
معمر القذافي المستبد من برر وجوده ألربعين حواًل 
ويزيد بأنه سيد الحرية والمحامي األول، لهذا كان 
الجزء األول من كتابه األخضر في الديمقراطية التي 
ال أحد يجرؤ بالتصريح أنه ضدها بل يزايدون بأنهم 
في  العصي  يضعون  أنهم  وحتى  الديمقراطيون!، 

دوالبها للحفاظ عليها وألجل نقائها.
إذًا وهم يعملون من أجل توكيد أننا من الشعوب 
التي ال تستحق الحياة، يفعلون ذلك بوسائل توكد 
أن التعايش مع هكذا مأساة استحقاق يفرضه الواقع، 
وأنهم ديمقراطيون يدافعون من أجل الديمقراطية 
التي لم ننضج بعد للعيش تحت ظاللها الوارفة، أي 
فحسب  مؤهلين  غير  نحن  لكن  ديمقراطيون  هم 

لمنحنا هذا السبيل إلى الحياة.
من  خضنا  ما  على  يتكئون  الليبية  الحالة  وفي 
انتخابات سابقة وفشلها كي يركلوا بإرادتنا وأرجلنا 
بصندوق  فليس  االقــتــراع:  صندوق  المرة  هــذه 

االقتراع وحده يعيش المرء.
نتائجها  كانت  وأولئك  هؤالء  عند  واالنتخابات 
أنهم حصدوا الخسران، ما جعلهم يرجعون فشلهم 
للديمقراطية  المؤهلين  غير  الليبيين  لفشل  هذا 

وجه  في  السالح  رفعوا  من  هم  للحياة،  للحرية 
أجل  من  وتقاتلوا  خيبتهم  مرآة  االقتراع  صندوق 
وركلوا صندوق مأساتهم،  السلطة  االستحواذ على 
بل  ذاك،  مرادهم  عن  يفصحون  ال  المرة  وهــذه 
يصيغون مبررات ما أنزل اهلل بها من سلطان، كأن 
المرحلة غير مؤهلة واالستحقاق لم تنضج النفوس 
فهم  ثراهم،  اهلل  اإليطاليون، طيب  جيراننا  أما  له، 

األكثر حرصًا علينا منا نحن القصر.
ثانيًا: جوع كلبك يتبعك

يتبعك«  كلبك  »جوع  الفعل:  القول/  هذا  ليس 
التاريخ،  أول  منذ  العسف  سليل  بل  اليوم،  وليد 
نعاجهم  يحمون  رعــاة  أنهم  على  يدلل  وذلكم 
جعل  ونيف  حــواًل  وألربعين  جوعوه،  ما  بالكلب 
فلم  وارثوه  أما  الكلب،  هذا  الليبيين  من  القذافي 

يحيدوا عن خارطة طريقه طريقة.
أمين  بحرفية  نفذها  السياسة،  الطريقة/  هذه 
من  جعل  بــأن  ليبيا«  »بنك  األمــة  مــال  صندوق 
زوادة  المال  من  جعل  وبأن  جياعًا  الليبيين  أغلبية 
في  واالقتصادية  المالية  فاألزمة  الحرب،  لشعلة 
فإن  البالد  زاد دخل  ليبيا مطردة ومتفاقمة ومهما 

سيولتها في نقصان وعملتها وكذا المعاش.
الحقيقة البينة حول دوافع هذا بينها المثل وفعل 
هذا  ثم  والمرجعية،  التاريخية  السابقة  القذافي 
السيالن المطرد للمسألة الليبية التي ال تخرج من 
منزلق إال لتقع في حفرة أخرى معدة سلفًا، بحيث إن 

عنق الزجاجة يطول كلما اقترب من منفذ الزجاجة.
الخصوم  فهم  اإلطــالــة  ــذه  ه يفعل  مــن  ــا  أم
النفوذ  وذوو  اإلقليميون،  وعضداهم  المحليون 
المنطقة،  في  أو  ليبيا  في  لهم مصالح  الدولي من 
دول  بأنهم  جديرين  يكونوا  أن  يريدون  ومــن 
أحادية  ليست  المصلحة  أن  يوضح  مما  عظمى، 

الجانب وال مباشرة.
لذا  محضًا؛  ليبيًا  ليس  ليبيا«  »بنك  هذا  من 
المختار  عمر  وأيقونتها  الليبية  العملة  انشطرت 
انشطار  بريطانيا وروسيا، وكذا  الشهداء بين  شيخ 
انعكس في أنه كلما زادت طباعة العملة زاد نقصان 
حشر  زاد  ثم  السوق،  في  وكــورق  كقيمة  العملة 
وكانت  اليومي،  ومعاشهم  أزماتهم  في  الليبيين 
مهمة الميديا أسهل بأن تصور الطوابير، ما يجعل 
الفصل الثاني من الكتاب األخضر الحل االقتصادي! 
حاًل يتمثل في الجزرة المربوطة على رأس الحمار ال 

يطالها مهما تحرك نحوها.
المسألة  لب  االقتصادي  الحل  أن  يبين  هــذا 
الليبية، وأن الصراع واالحتراب يلفان ويدوران حول 
الكعكة التي أسميتها في أيام فبراير األولي: »كعكة 

فبراير«.
ثالثًا: وال تؤمنهم من خوف

استهالكية  سلعة  ــج  ــت وأن أســهــل  ــوف  ــخ ال
الستثمارها، والخوف رديف الجوع الذي يجعل المرء 
ال  وما  القول،  نافلة  من  وهذا  للخوف،  قابلية  أكثر 
فيكون  العقل  يسلب  الخوف  أن  البعض  يدركه 
المرء طفاًل مرة ثانية مسلوب اإلرادة يمكن حشوه 
سبب  الديمقراطية  أن  مثل  والغول،  بالعفاريت 
غرقوا  جيرانهم  من  وغيرهم  الليبيين  البالء–وكأن 

في بحورها–والسبب أنت غير مؤهل للحرية.
ترويج بضاعة الخوف ال يحتاج جهدًا ووقتًا ومااًل 
أواًل ما يحول  الجوع  الوسائل،  أقدم  فقط استخدام 
اإلنسان إلى كلب يتبعك، ثانيًا انتشار عدم األمان، 
في  مدينتي  كبنغازي،  مدينة  في  أذكر  هذا  وفي 
األلعاب  إطالق  انتشر  فبراير،  لثورة  األولى  األشهر 
المعاش  أن  حتى  بغزارة  والمرئية  الصوتية  النارية 
لم يعد يطاق، ترادف هذا وإطالق اإلشاعات بانتشار 

السلب واالغتصاب والخطف بتضخيم ما يحدث منه 
فعاًل، وكان الفاعلون بهذا يبغون أن يشعر المرء في 
بيته بذلك فيسكن الخوف في نفسه، هذا حدث مع 
بدء إرهاب اإلرهابيين من يرفعون القرآن على أسنة 

الرماح.
واالنقسام  الفرقة  ترويج  ينتج  الخوف  ترويج 
مما  والعصبية،  بالذات  فالتحصن  االنزواء،  وتطرف 
أطفااًل  باتوا  من  الناس  وإدارة  السيطرة  يسهل 
بلهاء فكالبًا تتبع من جوعها، وهذا حصل في بالد 
قرن  لنصف  أي  م!،  و2018   1969 بين  ما  كليبيا 
والتطور  الحرية  نحو  البشرية  تاريخ  في  األهم  هو 
حيث  الرابعة،  الموجة  مرحلة  في  الفضاء،  وسكن 
أمسى العالم بيتًا واحدًا وأقصى نقطة فيه أقرب من 

الوريد.
وأنه  كان  مما  أبدع  باإلمكان  أن  بدا  كلما  ولذا 
عملية  تقام  األمان،  فجر  والح  اإلرهاب  دحر  أمكن 
كعام  وادي  عملية  وليست  هناك،  أو  هنا  إرهابية 
التي مهد لها اإلعالم األميركي–ثم  إال مثال ذلكم 
به  جاء  لما  تقاريرها  في  المتحدة  األمم  استخدام 
هذا اإلعالم–بأن جيوش »داعش« في ليبيا تتجاوز 
بعض آالف، وهلل الحمد لم يقل بعد بعض عشرات 
منحت  التي  أميركا،  جيوش  صرحت  وقبل  اآلالف، 
على  قضت  بأنها  اإلرهــاب،  محاربة  مهمة  نفسها 
اقتلعت  وأنها  ومحقته  وإرهابه في سرت  »داعش« 

جذوره من البالد.
وأرى أن أميركا ومن على شاكلتها هم »الصباح« 
زعيم دولة الحشاشين، من أراد إقامة وسيطرة دولته 
عبر اإلرهاب، ووسيلته لتبرير غايته الحشيش بكل ما 

تعنيه المفردة من داللة ومجاز وحتى استعارة.

فكرة الحرب األهلية تتجاوز الخيال السريالي بمسافات طويلة بعد أن أصبحت ليبيا نسيجًا واحدًا 
كما تخبرنا أدبيات املرحلة املرحة

حني اندلعت ثورة فبراير كان خطابا القائد وابنه يحذران الليبيني من حرب أهلية 
إذا لم يعودوا إلى بيوتهم أو إذا ما رحل القائد

 في الحالة الليبية يتكئون على ما خضنا من انتخابات سابقة وفشلها كي يركلوا بإرادتنا وأرجلنا هذه املرة صندوق 
االقتراع

الحل االقتصادي لب املسألة الليبية.. والصراع واالحتراب يلفان ويدوران حول »كعكة فبراير«

إنصاف منصور رشيد الكيخيا

التجرد واملوضوعية لم يفلتا من سيطرة 
شكري محمد السنكي

عمر أبو القاسم الككلي

لدى  بها  التعريف  إلى  تحتاج  ال  التي  الشخصية  الكيخيا،  رشيد  منصور  خطفت  التي  »الجهة«  تكن  لم 
الليبيين، مجهولة، وما كان األمر عملية غامضة تحتاج إلى عقل بوليسي يحقق ويتقصى ويربط الوقائع 
الصغيرة والكبيرة ببعضها، حتى يتوصل إلى الجهة المسؤولة الجانية، فمنذ الوهلة التالية لسماع الخبر، 
يدرك المرء أن نظام معمر القذافي هو الفاعل المسؤول عن هذه الفعلة. ذلك أن هذا النظام سبق له أن 
قام، مرارًا، بمحاوالت وعمليات خطف واغتيال للمعارضين في عدة بلدان، بل وأعلن رأس النظام نفسه 
عزمه على مطاردة معارضيه، الذين كان يسميهم »الكالب الضالة«، إلى أي مكان لجؤوا إليه حتى ولو 

الذوا بالقطب، وهو أبعد مكان يمكن أن يصلوا إليه، كما قال.
جردًا  يقدم  اغتياله«*،  وقصة  ومواقفه  الكيخيا: سيرته  رشيد  »منصور  السنكي  محمد  كتاب شكري 
التاريخية،  الخلفية األسرية واالجتماعية، وحتى  الفرعي. فعالوة على رسم  العنوان  بالزامات  دقيقًا يفي 
التي تؤطر األفق الثقافي لبيئة صاحب السيرة وأصوله، يقودنا المؤلف في رحلة تغطي شبكة من الطرق 
ووفرة من المعالم تسلط أضواء كاشفة على نفسية منصور، وذهنيته، وفكره السياسي الواسع األفق، 
اإلدارية  وخبرته  الميداني،  السياسي  العمل  في  ومنهجيته  اإلقصائية،  عن  البعيدة  المتفتحة  ووطنيته 

والقيادية، واتساع أفقه النضالي الذي تعدى حدود الهم الليبي إلى الهم القومي واإلنساني العام.
كما أن الكتاب يتعرض، في سياق تركيزه على مسيرة منصور، إلى عمليات التفاعل بجانبيها، اإليجابي 
والسلبي، الذي اعتمل بين أحزاب وتنظيمات وأشخاص المعارضة الليبية إجمااًل، وإخفاقات جهود توحيد 

مجرى نضاالت أطراف المعارضة، التي كان منصور أحد أبرز محركات هذه الجهود.
وبالطبع، فقد تعرض المؤلف إلى تسليط الضوء على مالبسات عملية خطف منصور رشيد الكيخيا من 

مصر يوم الجمعة 10 ديسمبر 1993، والظروف المحيطة بها.
كتب السنكي كتابه هذا عن منصور الكيخيا بتوقير لشخص الكيخيا وحب له، فهو قد عرفه عن قرب 
وتعامل معه وعايشه، وإذن فجزء كبير من الكالم عن الكيخيا يمثل شهادة مباشرة حية. كما أن ثمة 

جهدًا توثيقيًا مشهودًا.
من  يفلتا  لم  والموضوعية  التجرد  فإن  منصور،  عن  أو  المعارضة،  شؤون  عن  الحديث  كان  وسواء 

سيطرة شكري محمد السنكي.
ال أريد أن أقوم بعرض لهذا الكتاب المهم جدًا في مجاله، كي ال أفسد فائدة قراءته على أحد.

في الختام أريد أن أبدي مالحظتين شكليتين ال تمسان أهمية الكتاب، المالحظة األولى، هي أن ثمة 
تكرارًا كثيرًا للمعلومات واألفكار في فصول الكتاب المختلفة، ويبدو لي أن هذا عائد إلى أن عدة فصول 
كان  لذا  واإللكترونية،  الورقية  الصحف  في  مستقلة  كمقاالت  ونشرت  متباعدة  فترات  على  كتبت  منه 
طبيعيًا أن يطرح الكاتب بسطة وخلفية عن الكيخيا في كل مقال جديد سبق وأن وجدت، إلى هذا الحد 

أو ذاك، في مقاالت سابقة.
تمنيت لو أن الكاتب تجنب هذا التكرار عند إعداد المادة للنشر في كتاب بإخضاعها للتنقيح والحذف.

النقطة الثانية استغربت لها كثيرًا وهي إصراره، طيلة الكتاب، على حذف لفظة »اإلسالم« من اسم 
سيف اإلسالم معمر القذافي، واالكتفاء بـ »سيف القذافي«!. فالرجل هذا اسمه الرسمي وال ينبغي التصرف 
فيه، أعجبنا االسم أم لم يعجبنا، ورأينا أن له من اسمه نصيبًا أم كان عكس ذلك تمامًا، خاصة أن الكتاب 

تاريخي وتوثيقي، إلى حد كبير.
* شكري محمد السنكي، منصور رشيد الكيخيا: سيرته ومواقفه وقصة اغتياله، دار الرواد، مجموعة 

الوسط اإلعالمية: الوسط، 2018.

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

الطحين  يكدس  ألبي  انتبهت  الثمانينات،  في 
ت فرصة الحصول  واألرز في مخزن بالبيت، وال يفوِّ
على  محمواًل  به  يدخل  حتى  منها  كيس  على 
المخزن  أن  إلى  نظره  نلفت  كنا  وحين  ظهره، 
مرات  خيرين  الخير  »زيــادة  يقول:  كان  مملوء، 
تصير حرب«، وكنا نضحك على خياله ونضيف هذا 
السريالية،  التصورات  من  مخزوننا  إلى  االحتمال 
ففي ذلك الوقت كنا نعتبر الحرب في ذمة التاريخ 
واحتمالها مستبعدًا، ورغم أن حروبًا اندلعت على 
الحدود مع مصر ومع تشاد، ورغم الغارة األميركية 
على مدينتي طرابلس وبنغازي، إال أننا كنا نعتقد 
ينفد  ألن  كافية  وليست  محدودة  حروب  بأنها 
الطحين واألرز من األسواق، وال ألن تحدث مجاعة 
الحرب  أو  أثناء االحتالل اإليطالي  أبي  كما عاشها 
العالمية الثانية التي استضافت جزءًا منها أرضنا.

الخيال  تتجاوز  فهي  األهلية،  الحرب  فكرة  أما 
ليبيا  أصبحت  أن  بعد  طويلة  بمسافات  السريالي 
نسيجًا واحدًا كما تخبرنا أدبيات المرحلة المرحة. 
شنق  عمليات  التلفزيون  شاشة  على  أبي  رأى 
القوى  من  والهائجين  رمضان  في  المعارضين 
الحبال  في  المخنوقة  وجوههم  يصفعون  الثورية 
سنين  عانى  الذي  أبي  وكان  عليهم،  ويبصقون 
الطليان لم يفعلوا  المعتقالت يقول: »حتى  داخل 
لديه  قويًا  احتمااًل  أصبحت  فالحرب  لذلك  ذلك«. 

ألنه يدرك أن القهر والظلم هما الطريق المزدوج 
كنا  األخرى  الجهة  في  نحن  بينما  إليها،  المؤدي 
نضحك على خيال هذا الشيخ السريالي الذي يبدو 

أن كوابيس الماضي مازالت تالحقه.
في  عمل  ورشة  نتلقى   2007 العام  كنا  حين 
دبي حول كتابة السيناريوهات المستقبلية ضمن 
كتب  استشرافية«،  رؤية  ـ   2025 »ليبيا  مشروع 
المحاضر على السبورة اإللكترونية احتمال »موت 
القائد«، ثم التفت وسأل: »ماذا تتوقعون لو مات 
القذافي فجأة؟«. صدمنا السؤال الذي يصعب حتى 
التفكير فيه سرًا في ليبيا التي شعار حكمها األثير: 
»القاتح أبدًا«. بالطبع ارتبكنا جميعًا، خصوصًا أن 
لليبيين  مقلقًا  أصبح  عنه  المسكوت  السؤال  هذا 
أي  غياب  في  القذافي  حكم  من  األخير  العقد  في 
بديل للحاكم الذي ما عادت المساحيق قادرة على 
الشعب  يد  في  نظريًا  فالسلطة  شيخوخته،  إخفاء 
كل  في  المتحكم  القائد  جيب  في  الشعب  ويد 
محله،  يحل  نائب  ال  والمتحكم  حياتنا،  تفاصيل 
تنافس  أمام  مستقبله  في  مشكوك  عهده  وولي 
لكن  ليبيا.  وراثة  على  العزيزية  باب  عائلة  كتيب 
للمحاضر  برز  تلك  الذهني  العصف  جلسة  ووفق 
الحدوس  أحد  وكتب  القوية  السيناريوهات  أحد 

الوجيهة »حرب بين األبناء؟!«.
فكرة  جديد  من  لديّ  برزت  اللحظة  تلك  وفي 

الحرب التي كان يجهز لها أبي مخزن التموين منذ 
بداية الثمانينات، دون أن تتطفل السريالية على 
هذا االحتمال الذي لم يعد مستبعدًا، خصوصًا أن 
استطرد  بينما  المرة،  هذه  أهلية  ستكون  الحرب 
الذي  هو  الدبابات  يملك  »من  بقوله:  المحاضر 
حيرة  إلى  نقلنا  العاصمة«.  شوارع  على  سيسيطر 
كانت  إذا  ما  أو  يملكها  من  نعرف  ال  حيث  أخرى، 
يخلق  بشكل  والبنت  األبناء  كتائب  بين  مقسمة 
عرش  على  الورثة  صــراع  مــدى  ويطيل  تــوازنــًا 

الغامضة. المملكة 
وشطحنا  اتجاه،  كل  في  توقعاتنا  ذهبت  لقد 
قع  توُّ لكن  الورشة،  مدير  منا  طلب  كما  بخيالنا 
انتفاضة شعبية تسقط النظام في ليبيا لم يخطر 
ببالنا، وكان يحتاج إلى خيال سريالي لم يكن في 
رمزيًا.  القذافي  فيها  قتلنا  التي  القاعة  تلك  حوزة 
أما ثورة المعلومات الجديدة فلم ننتبه لذخيرتها 
بانفتاح  منتشين  مازلنا  ألننا  الممكن  الخيال  من 
يكفي  بما  عنها  االبتعاد  ولم نستطع  عليها،  ليبيا 
قادر  الجديد  االفتراضي  العالم  هذا  أن  لندرك 
الواقع  هو  االفتراضي  من  يجعل  أن  على  بكفاءة 
فوضى  عن  دافعوا  لمن  ينتصر  وأن  الحقيقي، 
بخيوط  الواقع  إلى  مشدودة  بكونها  السريالية 
الفني  المذهب  جاذبية  فيها  تكمن  مرئية  غير 

الجديد.

القائد  خطابا  كان  فبراير  ثورة  اندلعت  حين 
لم  إذا  أهلية  حرب  من  الليبيين  يحذران  وابنه 
وهذا  القائد.  رحل  ما  إذا  أو  بيوتهم  إلى  يعودوا 
فهما  حاصل،  تحصيل  لكنه  ذكيًا،  حدسًا  يكن  لم 
بهذا  صممت  التي  المنظومة  جيدًا  يــدركــان 
الشكل، التي جعلت من ليبيا قنبلة ستنفجر بمجرد 
النظام  وفتيلها كان هذا  منها،  الفتيل  أن يسحب 
ولكن  االنفجار  تأجيل  يستطيع  النهاية  في  الذي 
ليس منعه، ألن كل النظم الشمولية التي صممت 
الشكل  بهذا  ومجتمعاتها  حكمها  منظومات 
تعرضت لسحب الفتيل ثم االنفجار بكل تداعياته.

في  مانغويل،  ألبرتو  األرجنتيني  الكاتب  يذكر 
فظًا،  سرياليًا  اقتراحًا  القراءة«  »يوميات  كتابه 
الضروس  حربهم  يشنون  الحتميون  كان  عندما 
يحيلنا  الفوضى،  ينثر  الذي  الجديد  المذهب  على 
مخيلة  في  المجنون  للواقع  ملتبس  مفهوم  إلى 
بريتون  أندريه  اقترح   1930 العام  »في  الفن: 
بساطة  األكثر  السريالي  الفعل  أن  بفظاعة، 
بندقية،  يدك  وفي  الشارع،  إلى  النزول  يتضمن 
تطلق  الزناد،  تسحب  أن  يمكنك  سرعة  وبأكبر 
تحول  الوقت  ومع  الحشود«.  على  عشوائيًا  النار 
عاجلة  أخبار  إلــى  وقتها  المجنح  الخيال  هــذا 
الحشود  التي تدهس  السيارات  أن  غير  أسبوعية، 
بالحوريات وهو يمضغ  وفي داخلها شخص يحلم 
يخطر  لم  شاحنته  عجالت  تحت  الدنيا  حوريات 
ببال بريتون، أو أنه خطر ولكن خاف أن يودع في 

مستشفى المجانين لو نطقه.
البداية  في  ننفعل  كنا  المتفرجين  نحن  أما 
األمر  أية حادثة مثل هذه، ثم أصبح  ونتفاعل مع 
يومياتنا،  من  جزءًا  ويشكل  اعتياديًا  شكاًل  يأخذ 
شخص  مات  ما  إذا  اهلل  يحمدون  الناس  وأصبح 
ما يشكل  ويعتبرونه محظوظًا. هذا  ميتة طبيعية 
متصاًل،  كابوسًا  الحياة  من  ويجعل  اآلن،  الرعب 
المآسي  ازدياد  مع  يعترينا  بدأ  الذي  البرود  وهذا 

يهدد إنسانيتنا وشرطنا األخالقي.
كتب شاتوبريان، أنه في فوضى أحداث الثورة 
وصل  قد  كان  بريتاني  شاعر  طلب  الفرنسية، 
قصر  في  جولة  في  يؤخذ  أن  باريس  إلــى  تــوًا 
فرساي. »هناك أناس« يعلق شاتوبريان »يزورون 
تتهاوى  حولهم  من  بينما  والينابيع،  الحدائق 

اإلمبراطوريات«. كثيرًا ما يحيرني هذا األمر.
واألراضي  األمالك  على  يتصارعون  هنا  الناس 
الشواطئ  إلــى  يذهبون  هـــوادة،  دون  ويبنون 
البلد تتهاوى من حولهم. غير أن  والتبضع، بينما 
التفاؤل كوصفة ضد االكتئاب يجعلني أقول ــ في 
ــ هذا  المتشائمين  أعكر صفو  سري طبعًا حتى ال 
أو  الغريزية،  المقاومة  من  نوع  لكنه  برودًا  ليس 
مواجهة  في  بالحياة  هيستيري  تعّلق  آخر؛  بمعنى 
وحتى  عقود  منذ  بشدة  المطروحة  الموت  ثقافة 
اآلن، منذ أن قال سبتمبر: »الليبي عالموت مصمم« 
الوطن«  ويحيا  نموت  »نموت  فبراير:  قال  أن  إلى 
لكنه  للحيرة،  شافٍ  غير  تأويل  الحقيقة  في  وهو 
محاولة الستعادة الثقة بإنسانيتنا المهددة. هكذا 
يرتبك الكاتب أمام تغيرات مثل هذه، ويرتبك أمام 
ذاكرة حبره التي تفشل في أن تبرر له أي شيء مما 
يحدث اآلن، يرتبك أمام حلمه القديم الذي سطره 
خيال  أمام  يرتبك  الحتمية،  التقدم  فكرة  حيال 
الكتابة طريقة  الذي يتجاوز خياله، فتصبح  التاريخ 
وعلى  دافئًا  مازال  أنه  للتأكد من  الجسد  لتحسس 

قيد الحياة.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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المرء األخالق الحسنة والتسامح، وعندما تتأصل فيك  الحقيقي، لكل شيء، يزرع في  الحب 
واالعتزاز  الكبرياء  روعة  تعرف  سوف  تكوينك،  في  طبيعيًا  سلوكًا  وتصبح  الخصال،  هذه 
تسيطر  عندما  حتى  عنيفة،  ضربات  من  أصابها  مهما  روحك  تتحطم  لن  عندها  بالنفس؛ 
من  الكثير  يرجح  إذ  تحديدًا،  مارس  شهر  في  تصيبنا  التي  كتلك  سيئة  نفسية  عليك 
في  وهذا  تقلبها،  فيكثر  النساء،  خصوصًا  البشر  نفسية  على  الشهر  هذا  تأثير  الفلكيين 
حقيقة  أثبت  فالعلم  تكوينها،  في  خلل  بسبب  وليس  العاطفية  األنثى  طبيعة  سببه  الواقع 
أن الذكر يفكر بعقل واألنثى بعاطفة. مارس هو بالتأكيد نهاية الربيع وهو شهر العاطفة 

العقل. أكثر منه شهر 
وجدت  أن  إلى  مارس،  عن شهر  الخرافات  من  كثيرًا  عرفت  السمك،  امتهاني صيد  عند 
إنهم  ليبيا:  الرياس، مثلما نسميهم في  أو  الصيادون،  لما يعتقده  فيما بعد تفسيرًا علميًا 
يقولون إنه شهر رياح »لمباركات«،( التي تفاجئك في عرض البحر وال تعرف من أية جهة 
بصيده  معرفتهم  من  الرغم  على  خالله  اإلبحار  المستطاع  قدر  ويتجنبون  غضبها.  تنفخ 

الوفير.
ما سمعت  وكثيرًا  البر،  إلى  بالعودة  تنصحني  أصواتًا  ما سمعت  كثيرًا  لي:  قال  بعضهم 
وقاربي يسري في ليل مارس البهيم، طبواًل وأصواتًا وكأنها مدائح وابتهاالت، بل سمعت 
منها  اقترب  وعندما  بقاربه  تمسحت  بحر  عروس  أن  رايس  لي  وأقسم  تعوي..  ذئابًا  مرة 

قبيحة! كانت مجرد غولة 
و23   20 بين  ما  االستواء  خط  على  عمودية  تكون  الشمس  أن  بعد  ما  في  عرفت  ثم 
متقلب  وإنه شهر  تخرج خاللها من جحورها،  والهوام  األفاعي  إن  ويقال  مارس،  من شهر 

الرياح، حتى أن اإليطاليين يقولون »مارس مجنون« والشوام يقولون »آذار غدار«.
 The Old( »هناك كتاب هو في مجمله شبه سيرة ذاتية عنوانه: »كبر صبي ذاك العجوز
فقراته:  من  فقرة  في  يقول  جده،  عن  الكاتب  فيه  يتحدث   )man’s Boy Grows Older

»إن شهر مارس مهيب ومن المفيد أن يكون جزءًا من ذاكرتنا«.
السنوات  بعد  من  واآلن  بها،  مررت  حاالت  إلى  الكتاب  من  كثيرة  فقرات  وتعيدني 
أساسها،  على  حياتي  ورسمت  بها  اقتنعت  وكأنني  أجدني،  ورائي  تركتها  التي  الطويلة 
والستين هي  األربعين  السنوات بين  أن  أخرى: »في تقديري  يقول في فقرة  أنه  والعجيب 
أفضل مراحل الرجل، إذ تظهر خاللها كفاءته، ويستطيع أن يفعل أي شيء تقريبًا، بكفاءة 
أن  يستطيع  ولكنه  أعلى،  إلى  يقفز  أن  بمقدوره  يعد  لم  أنه  الرغم من  على  للغاية،  حسنة 

بهدوء«. يمشي 
أكثر مما تحتاج، إن  أموال  الجري خلف  الثراء ليس  إن  وشدتني كثيرًا فقرة أخرى تقول: 
ما  لديك  يكون  أن  هو  الثراء  تفعل..  أن  تريد  ما  لتفعل  الوقت  لديك  يكون  أن  هو  الثراء 
في  ليس  الثراء  إن  وقارب.  السمك،  لصيد  وشص  رأسك،  يظلل  وسقف  لتعيش،  يكفيك 

امتالك المال، والسعى إلنفاق ما ال تملك«.
من  كل  عنه  يبحث  الذي  اإلنساني  التناغم  عن  »مكادي«  عن  المتصل  البحث  وتذكرت 
زرع فيه اهلل أنه خليفته على األرض. فال عالقة مطلقًا لهذا التناغم، بمركز مرموق، أو مال 
إن وضعتها نصب  إليها  منها هدفًا وتصل  إن جعلت  تنالها  أشياء  أو شهرة؛ ألنها  قارون، 
أكان  سواء  إنسانيتك،  تشاركه  أن  تريد  لمن  يقودك  الذي  هو  النفسي  التناغم  عينيك. 

نصفك اآلخر، أو صديقك أو جارك أو معلمك.. أما والداك فهما أساس هذا التناغم.
ليس  ولكنه  هواية،  فهو  مهنة  يكن  لم  إن  السمك،  تصطاد  وأنت  به،  تقوم  ما  إن 
رعشة  وال  رياضة..  وال  تأكلها،  وجبة  وال  تباهيًا،  أو  السطحيين،  بعض  يعتقد  مثلما  ترفًا، 
إنسانيتك، وعالقتك  إنه جزء مهم من  أكبر من ذلك بكثير.  السمكة للشص. ولكنه  جذب 
باآلخر.. هذه العالقة التي ال ينبغي حصرها في بني جنسك فقط، ولكن بكل من يشاركوننا 
وحالة  سعادة  عليك  يدخلون  تراهم  وممن  نفسك،  من  منطلقًا  الكوكب  هذا  فوق  الحياة 
أن يحمل همَّ  ينبغي  أساس سعادته، وال  المرء في  يفرط  أن  أبدًا  ينبغي  التناغم. فال  من 
مثلما  أسبابه،  من  التخلص  عن  عاجزًا  كنت  إن  خصوصًا  الوقت،  طوال  رأسه  فوق  الدنيا 
قارون.  امتلكت مال  ولو  السعادة  أبدًا  الهم لن يعطيك  اآلن في طرابلس.  يحدث ألهالينا 
وطني  أنه  أعلم  صديق  أحوال  عن  الرفاق،  أحد  سألت  ألنني  الخاطرة،  هذه  كتبت  ولماذا 
ربي،  عطاه  همومنا.  عن  بعيد  »إنه  لي:  فقال  بالدنا  بقضايا  الدوام  على  ومهموم  جدًا 
تخلى  قد  يراه  وكأنه  أحسسني  أكله..«.  وتعلم  بل  السمك،  وتعلم صيد  جيدًا  قاربًا  امتلك 
عن قضية الوطن، وال شأن له بهموم الناس. وهذا غير حقيقي ألن تأملك للبحر الساجي، 
البحر  فيه،  نقطة  مجرد  ونحن  كله،  بكوكبنا  وإحساسًا  تركيزًا  أكثر  يجعلك  تناغمًا  يمنحك 
نفسك،  أعماق  إلى  الداخل  إلى  الرحلة  الرحالت:  ألطوال  فعالة  وسيلة  ولكنه  هروبًا،  ليس 
عندها ستقف على أخطائك وتجد لها سبل تصحيحها ومعالجتها. قد يكون عجزه عما يفعل 

تجاه ما يحدث اآلن تمامًا مثل عجزي أنا.
إنه في أطول رحالته! وقد يعود  ويا رفيقي صديقنا ليس »امبرد رأسه!« على اإلطالق. 
منها بما تحتاجه أنت والحاجة المباركة التي تبتهل أن يفتح اهلل عليك، وتأكد أنها تقصد 

الساحرتين فقط! أن يفتح مداركك وعقلك، وليس عينيك 

أطول الرحالت

 عند امتهاني صيد السمك، عرفت كثيرًا من 
الخرافات عن شهر مارس إلى أن وجدت فيما بعد 

تفسيرًا علميًا ملا يعتقده الصيادون
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رسائل الفاخري 15/5 
ليل املحبني الطويل

وهو  بعيدا  يسهب  عندما  أنه  يعرفون،  الفاخري  خليفة  رفاق 
معهم يكون في حالة والدة .. حالة خلق لجمل ومفردات وفقرات. 
لقد ظل ألكثر من شهر ينسحب من بيننا عندما كنا نقضي أماسينا 
بنغازي  في  نسميها  مثلما  البنكينه(   ( أو  الصيادين،  برصيف 
ويجلس على الرصيف، مدليا قدميه فوق سطح البحر، ويظل على 

هذا الحال ساعة
النحو  هذا  على  استمر  ولقد   . إلينا  ينضم  أن  قبل  نحوها،  أو 
لحوالي شهر. وكنت أعرف أنه يكتب. وعندما مررت عليه كالعادة 
لنحتسي قهوة الصباح قبل أن نشغل حالنا بال شيء يذكر. أعطاني 
ورقتين مكتوبتين بخطه المنمق الجميل. كانت قصة ) النوارس( 
التي ما إن قرأها حسين مخلوف عندما أخذتها إلى الثقافة العربية 
مكتبه  يصل  لم  ولكنه  الشويهدي،  محمد  صديقنا  إلى  ألسلمها 
بعد، فانتظرته بمكتب حسين وأعطيته القصة. قرأها بتمعن وقال 
 " Beautifully compacted " : ثم أضاف compacted " " : لي

مضغوطة على نحو جميل .
والحقيقة أنها بالفعل مضغوطة بمهنية واضحة. وكثيرا ما قلت 
إنها من أجمل ما كتب، ووجدتني أردد ذلك على معظم ما كتب 
قصصه  مالبسات  نتناول  سوف  الدنمارك.  من  عودته  بعد  من 
األربع األخيرة التي تحتاج إلى أكثر من قراءة ودراسة في ظل وقت 
كتابتها، وهي على التوالي: طين البحر- ثعبان الليل – النوارس - 
ومنابت الريح ، من بعد أن ننتهي من رسائله التي تستحق مزيدا 

من القراءة والنقد.
حالة  بدء  من  تتزامن  التي  الحالة  هذه  عن  أخبركم  ولماذا 
رسالة،  لكتابة  يعد  عندما  نفسها  بالحالة  يمر  ألنه  عنده؟  الخلق 
إن كانت موجهة  أفكاره وعواطفه  الكثير من  ألنه يحمل رسائله 
لشخص يحبه. قد تتشابه الرسائل التي كتبها للقريبين من قلبه 
وصلني  ما  نتناول  سوف  وبالغتها.  دفئها  في  وأيضا  طولها  في 
من إرثه ونتمعن فيها سويا ونربطها بأحداث يتذكرها أصدقاؤه 

ومعاصروه.
أيضا  كتبها  الرسالة  هذه 
وهو  مصطفى،  شقيقه  إلى 
إلى  بريطانيا  من  طريقه  في 
 /2/3 بألمانيا في  بنغازي مرورا 
من  دعوة  أثر  على   1971

صديقه جالل الدغيلي:
" بون في 1971/2/3

أخي مصطفى
أن  للكلمات  يمكن  ماذا 

تقوله إليك؟
المطاف على  البحر في نهاية  فأنا مجرد بحار عجوز قد بصقه 
أحد الشواطئ المهجورة الغارقة في ماء المطر .. وصياح النوارس 

المذعورة عبر العاصفة .. "
النوارس  هذه  إلى  معكم  وأتطلع  هنا  اقف  أن  لي  واسمحوا   -
مواضيعه  من  عدد  في  كثيرا  ذكرها  قد  كان  التي  المذعورة. 
السابقة ، ثم في هذه الرسالة، وأيضا في رسائل أخرى مثلما نرى 
فيما بعد . ظلت النوارس تشد انتباهه طويال، إلى أن استثمرها 
في مقاله الذي أشرت إليه أعاله. المتتبع ألعمال الفاخري رسائل 
تجربته،  من   ، يحتفظ  أنه  ينتبه  مقاالت،  أو  حكايات  أم  كانت 
بصور في خياله إلى أن تستثمر ذات يوم، النوارس كانت كثيرا ما 
تلفت انتباهه، وقد استثمرها صياحها بدقة متناهية في قصته ) 

النوارس( . ويستمر في رسالته :
" .. بحار عجوز يحمل في داخل صدره كيسا مملوءا بالتجاعيد 
الشاحب  المساء  وجه  في  متسللة  وآهة  التبغ،  أوراق  حزمة  مثل 
يدفن  ودودتين  عينين  إلى  حنين  ودفقة   .. سكون  في  الهابط 
في سمائهما تعبه ، وكوخ ملون ، وشمعة ونار ولفافة تبغ ورغيف 

دافئ!
الحديقة  في  المقاعد  أحد  حافة  على  وحيدا  يجلس  بحار عجوز 
العامة. إنه يظل يتطلع إلى السماء بين حين وآخر بنظرة عتاب، 
ثم  بجانبه،  ما  أحد  يجلس  أن  منتظرًا  والرفاق  بالشمس  حالمًا 
أن  إلى  الذكريات  وجه  في  برتابة  رأسه  ويهز  قلبه،  تابوت  يفتح 
المنتفخة  واألشرعة  العمالقة  الصواري  تلك  عينيه  أمام  تتبدى 
والزوبعة  والكافرة،  الصديقة  واألمواج  بالريح،  الحبلى  البطون، 
القادمة أبدا بال بطاقة دعوة، الزوبعة المغلفة بالغيوم الرمادية 
 ، الضبابي  اليابسة  ومرأى  الرفاق،  وصياح   .. رهيبة  أشباح  مثل 
امتداد  على  المرحبة  والمرافيء  الغسق،  عند  الذهبية  والشطآن 
رغرغة  عبر  الشواء  ورائحة   ، الدافئة  الصغيرة  والحانات  العالم، 
النبيذ .. واألنخاب الغارقة في األغاني الصاخبة ، والعرق والبحارة 
والنساء  المتواضعة،  الوردية  والمخادع   ، انقطاع  بال  السكارى 
السمينات المجلالت بالعرق، والعطر الرخيص، وسحابات الدخان، 
والضحكات ، وكلمات الغزل المفتضح، ومشاهد الوداع المشحونة 

باألسى واألسف عند كل ميناء!
متطلعا  بماللة،  رأسه  ويهز  والذكريات،  التبغ  كيس  يفتح  إنه 
إلى السماء بنظرة عتاب ، حالمًا بالدفء واالنطالق والحرارة من 

جديد !
فماذا يمكن للكلمات أن تقوله إليك؟

حقيقيا  نضجا  تنضج  قلبي،  قاع  في  تنضج  دائما  أدعها  إنني 
)الشماري( ثمار  مثل  األلوان  متوهجة  تصبح  أن  إلى  فيه،  الشك 
وأظل أحلم بأنها قادرة - كل القدرة - على أن تحمل قلبي - كل 

قلبي - فوق طبق من ذهب .. وتمنحه لألخرين !!
والغضب  الطويل،  البركاني  الصمت  الطويل،  الصمت  ولكن 
بحذاء  الجليد  صحراء  عبر  المتصل  والرحيل  األخرس،  الناري 
المرهق عن مأوى  المطر، والبحث  ممزق، وكتفين عاريتين تحت 
بال انقطاع، ومشاعر الغربة العارية األنياب ، وذلك الحزن الجليل 
المتكابر ، والخجل.. الخجل الحارق الملتهب فوق الجبين عبر كل 

لحظة تسول!!
كل ذلك ، وحزمة أشياء أخرى، قد أصاب ثماري بالعطب وجعلها 
تتعفن في قاع قلبي ، فيما يكّفن الجليد أرض اهلل على مدى البصر 
، وتهرع الطيور لكي تبدأ هجرتها إلى سموات أخرى سموات تلد 

الشمس في كل يوم !
" آه من ليل المحبين الطويل ..

وقطارات الجليد ..
وعذابات الرحيل !!"

آه، وماذا يجدي الترحال للذين يحلمون أبدا برحيل آخر ؟
موالي: ال غالب إاّل اهلل

فآه .. ثم آه !!
- في الحلقة القادمة نواصل الجزء الثاني من هذه الرسالة

اسمحوا لي أن اقف 
هنا وأتطلع معكم إلى 
هذه النوارس املذعورة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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بنغازي - مريم العجيلي

رحاب شنيب تسجل يوميات بنغازي  والحرب
في »العالم ذبابة حطت على أنفها«

والتوزيع  للنشر  العربية  المكتبة  عن  مؤخرًا  صدر 
بعنوان  شنيب  رحاب  والشاعرة  للكاتبة  قصصية  مجموعة 
حول  القصص  تدور  أنفها«،  على  حطت  ذبابة  »العالم 
أحداث يومية خالل الحرب على اإلرهاب في مدينة بنغازي.

وتقول شنيب عن المجموعة لـ »بوابة الوسط« »حاولت 
اغتياالت  من  بنغازي  مدينة  أهل  به  يمر  ما  أجسد  أن 
و  اليومية«،  الحياة  متطلبات  ونقص  ونزوح  وتفجيرات 

وبسبب  حوالي سنتين  منذ  »كانت مجرد مخطوط  أضافت 
الظروف لم تطبع، وسيتم توزيعها قريبًا«.

رفيقة  بنغازي  إلى  »أهديتها  شنيب  قالت  اإلهداء  وعن 
تحب  مدينة  مختلفة،  مدينة  بنغازي  أن  أؤمن  ألني  الحلم 
بنغازي  أحب  ستزهر،  ظروف  من  بها  مرت  ومهما  الحياة، 

أهلها«. لتمردها وقوتها ولعزيمة 
المسماري  السالم  »عبد  شنيب  كتبت  اإلهداء  وفي 
التصويب،  يمل  وال  ماهر  ذكراكما  قناص  بوزيد  ومفتاح 
ألنني  و  أحالمنا  صوت  ألنهما  سنتذكرهما  دائما  ألننا 
التي تسكن في  التي أحلم بها هي  أحس دائما أن بنغازي 

قلبيهما«.
المجموعة  ضمن  القصص  واقع  عن  شنيب  وتقول 
»الكثيرمن األحداث في هذه القصص هي تجربة شخصية، 
تفاصيلها  القصة  حبكة  ولكن  الشخصيات  فى  التغير 
و  شظايا  من  لوحة  تلحقها  لوحة  ذاكرتي،  في  مرسومة 
نزوح ونقص  و  و ملثمين وحرائق  قنابل و سواتر وبوابات 

مياه و كهرباء وسيولة نقدية«.
ليسوا  أنهم  و  الناس  أحكي معاناة  أن  وأضافت »أحببت 
مازال  بعد  شيًئا  أحكِ  لم  أنني  وأشعر  تحصى  أرقام  مجرد 

ممتلًئا«. قلبي   <   رحاب شنيب

قصصي وقصائدي هى من تجرني للنافذة لكي تتنفس

ميرة املالح لـ »الوسط«: املبدع عندما يحل بمكان يفر منه اإلرهابي

الحزن  ومن  الفرح  من  حاالت  هناك  بأن  ويحس 
بلغة  أكتب  أن  أحاول  فيه،  المبالغ  غير  الحقيقي 
أكتب  األحيان  بعض  في  للتكلف،  أميل  ال  بسيطة، 
على  إسقاطات  تحمل  لكنها  الخيال  من  قصصا 

واقعنا.
الكتابة، ما هى أجواء  ● هل لديك طقوس في 

والدة النص لديك؟
- والدة النص عندي يفرضها الهدوء، كلما مرت 
تتحرك  وساكنة  هادئة  أجواء  في  وأنا  أوقات  بي 
وفنجان  ومحبرة  ورق  عن  أبحث  وأجدني  حواسي 
تتسلل  والجمل  والعبارات  الكلمات  وأترك  قهوة، 
برغم  بهدوء  الورق  على  وتصطف  داخلي  من 
وعند  النص،  كتابة  أثناء  أعيشها  التي  المعاناة 
األم  كسعادة  غامرة  بسعادة  أشعر  النص  اكتمال 
انتظار،  طول  بعد  يديها  بين  مولودها  تحمل  التي 
النص،  اكتمال  عند  ممتعة  لحظات  يعيش  الكاتب 
يعبر  أن  استطاع  وأنه  مهما  شيئًا  حقق  أنه  ويشعر 
وبالحب  بالدفء  بلغة رصينة وحبلى  عن كنه نفسه 
التي  الملونة،  األحاسيس  وكل  واألسى  والشوق 

الورق. كانت بداخله وتتوق لكي تتنفس على 

بـ  بعد  النور  لم  الذي  مخطوطك  عنونتي   ●
»سديم« لم؟

بزوغ  يسبق  الذي  الرفيع  الخيط  هو  السديم   -
على  يصر  الذي  الضوء  هذا  استهواني  الفجر، 
شمسًا  ويبزغ  فجرا  ويتنفس  نفسه  عن  يعلن  أن 
فأسميت إحدى قصصي بـ»السديم« فقد ولدت في 
ذات اللحظة التي شاهدته فيها من نافذتي المطلة 
على السماء والتي تنفست أغلب قصصي وقصائدي 
أنني  نفسي  أخال  النافذة  من  اقتربت  كلما  منها، 
أن  وجدت  ولكنني  ألتنفس  الهواء  عن  أبحث 
لكي  للنافذة  تجرني  من  هى  وقصائدي  قصصي 
تتنفس وكأنها رأت السديم قبلي وقررت أن تعانق 
يحتوي  المخطوط  الشمس، هذا  مع  وترقص  الفجر 
دفتي  القصص  هذه  تبرح  لم   ، قصة  عشرين  على 
من  عدد  في  منها  كثيرا  قرأت  المخطوط،  هذا 
اإلذاعات  بعض  في  وكذلك  القصصية،  األمسيات 

االجتماعي. التواصل  مواقع  وفي  المسموعة 
والنشر  الطباعة  في  معاناة  هناك  هل   ●

والتوزيع، أم أنه لم يحن طباعة إصدارك األول؟
النشر  في مسألة  كبيرة  معاناة  هناك  - بصراحة 
أصبحت  الكتاب  طباعة  الطباعة،  وحتى  والتوزيع 
المحاباة  فريسة  وقعت  لألسف  والطباعة  مكلفة، 
العام،  والنشر  الطباعة  عن  المسؤولين  قبل  من 
نأمل  المستوى،  دون  كتبا  طبعت  الثقافة  وزارات 
التي  المشاكل  تنتهي  أن  القادمة  الفترة  في 
بها  يمر  التي  الحالة  حتى  الليبي،  المبدع  يعانيها 
على  واضح  انعكاس  لها  ربما  مشاكل  من  الوطن 
في  إبداعه  عرض  على  القدرة  وعدم  المبدع  حياة 
األدراج  حبيسة  لتظل  والدولية  المحلية  المكتبات 
سيلوح  السديم  بعد  أبدًا،  األمل  أفقد  ال  لكنني   ،

وهى   1964 سنة  طبرق  في  ولدت  المالح  ميرة 
المخطوطات  من  عدد  لديها  وكاتبة  قاصة 
تحرير  ترأست  والصحفية،  والشعرية  القصصية 
البرامج  من  العديد  وقدمت  »مبادرة«،  صحيفة 
الثقافية والفنية واالجتماعية في إذاعات »درنة« 

للمسرح. و»الوطن«، وكتبت  و»طبرق« 
النواة  منتدى  تأسيس  في  ساهمت  أنها  كما 
الفرصة  أتاح  الذي  طبرق،  مدينة  في  الثقافي 
للكتاب والمبدعين في إقامة األمسيات اإلبداعية 
المواسم،  من  لعدد  أسبوعي  بشكل  والندوات 
وهى تترأس مؤسسة شموع لإلبداع، كما جسدت 
حول  »نساء  مسلسل  في  الشخصيات  إحدى 
الرسول« مع المخرج المصري أيمن سالمة، وهنا 

الحوار. نلتقيها في هذا 
●  بداية.. لماذا تكتبين؟

الحياة،  بمثابة  عندي  الكتابة  ألتنفس،  أكتب   -
أحيانا  إحساس،  بل  وورق،  محبرة  فقط  ليست  هي 
وأنا  والعبارات  والجمل  ذهني  في  الكلمات  أرتب 
أمشي في الشارع، أرددها بيني وبين نفسي وأدعو 
يقطع  ال  حتى  الطريق  في  أحدا  أصادف  ال  أن  اهلل 
الورق  أمام  أقف  أن  لي  البد  لكن  أفكاري،  حبل 
والمحبرة، وأكتب ما يمليه علي قلبي من أحاسيس 
وأفكار ورؤى وأحداث وواقع وخيال وأرقام وتواريخ، 

من فرح وترح، الكتابة تعني لي كل شئ.
اإلبداع  ولد  ولكن  طبرق  في  ولدت  صحيح  أنا   -
والقصة  الشعر  أحببت  درنة،  مدينة  في  لدي 
خالل  من  الصغر  منذ  نفسي  أطور  أن  وحاولت 
القراءة المستفيضة لعدد كبير من الكتاب الليبيين 
الدراسة  مقاعد  خالل  من  بدايتي  وكانت  والعرب، 
فعندما  ذاتي  فيها  اكتشفت  التي  التعبير،  ومادة 
نفسي  أجد  ما  موضوع  عن  نعبر  أن  منا  يطلب 
إعجاب  أثار  ما  وهذا  منتقاة  وبجمل  أحسه  ما  أكتب 
مفتوحا  االختيار  يكون  وعندما  المادة  هذه  معلمي 
لنا أجد نفسي متأثرة بالطبيعة وأكتب عن الطبيعة 
كان  وذلك  تكلف،  دون  فيه  أعيش  الذي  والمحيط 
دعاني  ما  األولى،  المراحل  في  دراستي  بداية  في 
وبتشجيع  المدرسية  المهرجانات  في  للمشاركة 
القصة  مجالي  في  العربية  اللغة  مادة  معلمي  من 
والشعر وأنا أجيد كتابة القصة وأحب كتابة الشعر، 
الشاعر  بجدي  تأثري  خالل  من  جاء  للشعر  وحبي 
وأرددها  قصائده  أحفظ  كنت  الطيب  بوعجيلة 
البنكة  جبريل  بالشاعر  أيضا  تأثرت  وكذلك  دائمًا 

ابن عمي.
شعبيون..  شعراء  هم  عنهم  تحدثتي  من   ●

هل لك قصائد في الشعر الشعبي؟
الشعر  في  وأغلبها  شعرية  محاوالت  لدي  نعم   -
الليبية وعن إقليم برقة،  الشعبي، كتبت عن الحياة 
والمواعظ،  للحكم  المتضمنة  شعبية  وقصائد 
التي  الشخصيات  بعض  في  كتبتها  مرثيات  وأيضًا 

الفترة. تلك  والوطن في  القبيلة  فقدتها 
الواقعية؟ القصة  تكتبين   ●

من  هى  كتبتها  التي  القصص  أغلب  فعال   -
القارئ  يالحظ  لذلك  حقيقيون  أبطالها  الواقع، 

جميعًا حوار: عبدالرحمن سالمة حروفنا  وستتنفس  الشمس  وتبزغ  الفجر 
بأقالمنا  جميعًا  فيه  نوقع  علنيا  حفل  في  وترقص 

القمر . على وجنتي 
ويمضي  المبدع  يبعد  قد  الصحفي  العمل   ●
العمل  غير  إبداعيا  شيئا  ينجز  أن  دون  الوقت 

الصحفي.. كيف ترين ذلك؟
والوطن«  وطبرق  »درنة  إذاعات  في  عملت   -
تحرير  ترأست  وكذلك  الصحف  بعض  في  وكتبت 
وأيضا  ممتع،  الصحفي  العمل  »مبادرة«.  صحيفة 
لكي  أتصيده  الذي  الوقت  نفسه،  الوقت  في  متعب 
أغلب  في  المنال  بعيد  أصبح  قصصيا  نصًا  أنجز 
ويمضي  اإلعالمية  المسؤولية  بسبب  األحيان 
استطالع  أو  صحفي  تحقيق  ثنايا  في  وأنت  الوقت 
اإلذن  تعطيه  أن  قبل  اآلخرون  يكتبه  ما  مراجعة  أو 
هى  المسموعة  اإلذاعة  في  العمل  حتى  أو  بالنشر، 
له  واإلعداد  للبرنامج  فالتحضير  مرهقًا  عماًل  اآلخر 
هذا  كل  وتنقالت  وجهدًا  وقتًا  يحتاج  والتنسيق 
يتسرب  الوقت  أن  وتشعر  وقتًا،  يحتاج  المجهود 
من بين أصابعك، ومع ذلك بعد هذا التعب تجدني 
للمفردات  وأسمح  ورقتي  وافترش  محبرتي  أتوسد 
التي  العبارات  وموسيقى  ساهر  حفل  في  بالرقص 
في  وكأنني  والمعاناة  الوهن  هذا  من  تنشلني 
الكتابة  فعاًل  إبداعي،  نص  كتابة  طيلة  أرجوحة 
ومشقة  تعب  من  وتنشلني  وتسعدني  تريحني 
الصحفي  العمل  بريق  برغم  الصحفي،  العمل 

ومتعته.
● ما هى عالقتك بفنجان القهوة ؟

فنجان  مع  وضرورية  جدا  مهمة  عالقتي   -
وقصائدي،  قصصي  ميالد  على  شاهد  هو  القهوة، 
قبيل  شرود  هناك  السحري،  تأثيرها  لها  القهوة 
تأثير  له  القهوة  فنجان  ربما  النص  والدة  وأثناء 
التركيز لكي يكتمل  واضح في أن يمنحك شيئا من 
ليراه  مالمحه  وتتلمس  بتالبيبه  وتمسك  النص 
كانت  ولو  حتى  ناجحة  والدة  بعد  اآلخرون  معك 
المبدع،  رفيق  القهوة مشروب سحري هو  متعسرة، 
لكنني دائما ما أتخير الوقت المناسب لكي يؤنسني 

. القهوة  فنجان 
برنامج  »درنة«  إذاعة  في  مهمة  محطة  لك   ●

ماذا عنها؟ المبدعين«..  »أثير 
والتي  قدمتها  التي  البرامج  أهم  من  صحيح   -
وأدبية  فنية  قامات  التقيت  الكثير،  لي  أضافت 
منهم  واستفدت  الزاهرة  درنة  أبناء  من  وصحفية 
له  كان  فقد  البرنامج  بنجاح  شعرت  وأيضا  الكثير، 
رائعًا  ثقافيا  براحًا  وكان  المدينة  في  طيب  صدى 
مع  ألتواصل  جديد  من  درنة  أثير  عودة  وأتمنى   ،

المبدعين. أثير  المستمعين من خالل 
محاربة  في  المبدع  يسهم  كيف  رأيك  في   ●

اإلرهاب؟
اإلرهابي،  منه  يفر  بمكان  يحل  عندما  المبدع   -
يزهقون  وهم  الزاهية  الحياة  بألواننا  نرسم  نحن 
لكننا  النجسة،  بأقدامهم  الزهور  ويدوسون  األرواح 
على  الجميع  وحث  بالحب  البوح  عن  نتوقف  لن 
يستطيع  الفنان  صحيح،  بفكر  الوطن  وبناء  العمل 
بفنه أن يحارب اإلرهاب متى وجد النص الجيد من 
اإلرهاب  خطورة  فيه  نوضح  الذي  النص  المبدع 

ونحذر منه وننشر الوعي في األرجاء.

حتى الحالة التي يمر بها الوطن من 
مشاكل ربما لها انعكاس واضح على 

حياة المبدع

 <   ميرة صالح مع محرر » الوسط«

مشروعا  الليبي  لإلبداع  تاناروت  تجمع  يطلق 
ثقافيا مسرحيا جديدا في األول من أكتوبر، ويبدأ 
مسرحية«  »قراءات  اسم  يحمل  الذي  المشروع 
الفنان  أداء  »المسخ«  لمسرحية  أول  بعرض 

إبراهيم. أحمد  الليبي  والمخرج 
فرقة  ضمن  إبراهيم  أحمد  الفنان  وشارك 
عشر  السادسة  الدورة  في  بالبيضاء،  الغد  مسرح 
بتونس  الكاف  بوالية  مسرح  ساعة   24 لمهرجان 
عز  إخراج  من  وكانت  بالمسرحية،   2017 العام 

المهدي. الدين 
مسرحيات  من  »المسخ«  مسرحية  وتصنف 
»الملك  قصة  من  مستوحاة  وهي  المونودراما، 
من  وهي  يونسك،  الفرنسي  للمؤلف  يموت« 

الواحد. الممثل  مسرحيات 
تتناول  التي  المسرحية  عن  إبراهيم  وقال 
الزمن على اإلنسان»إذا طغى اإلنسان فإنه  تأثير 
بالقبح  الجمال  يستبدل  األرض،  في  فسادًا  يعيث 
ويشوه كل ماحوله، متناسيًا أن ما كتب عليه أن 
الخواء  ويصيب  قلبه  يموت  فعاًل،  ينتهي  ينتهي 

يتكبر«. و  يطغى  فيصبح مسخًا  روحه، 
أيضًا  المسرحية  بعرض  الفرقة  شارك  كما 
بمسرح  العربي  المسرح  مهرجان  بفعاليات 
ميامي القاهرة، وفي مارس الماضي بالتزامن مع 
تأسيس  إبراهيم  أعلن  للمسرح،  العالمي  اليوم 

في  مقرها  »شموس«  اسم  تحمل  مسرحية  فرقة 
لمسرح  امتداد   « بأنها  ووصفها  المرج،  مدينة 
الدرامية  للفنون  العالقي  ومختبر  التجريبي،  برقة 
مسرحية  الفرقة  أعمال  أول  وكانت  الليبية«، 

الحميد. عبد  يقين  تمثيل  القمر«  »حالبة 
في  إبراهيم  قال  الفرقة  إطالق  أسباب  وعن 
حوار صحفي »منذ نعومة أظافري وأنا أعمل بهذا 
خمسينية  في  ولكنني  فيه  وتخصصت  المجال 
الفرق  إدارات  مع  وعناء  صراع  وبعد  العمر 
الفنية  أحالمي  أجهضت  التي  الدولة  ومؤسسات 
وهو مسرح خاص  الشموس  تكوين مسرح  قررت 

التجريبي«. برقة  لمسرح  امتدادا  يأتي 
»مختبر  مؤسس  عضو  إبراهيم  أحمد  أسس 

مدينة  في  الدرامية«  للفنون  العالقي  محمد 
طرابلس، بدأ العمل المسرحي العام 1980، ومن 
إخراج  إبراهيم  ألحمد  المسرحية  األعمال  أبرز 
وجمال  القديري  تمثيل  »الناقوس«  مسرحية 
الرحمن طه،  عبد  والطفل  المقصبي  زايد وسلوى 
بالترتيب  فازت  التي  »أمنيتي«  مسرحية  وتأليف 
المدرسي  المهرجان  في  ليبيا  مستوى  على  األول 
إلى  الروايات  من  العديد  ونقل   ،2014 العام 
خشبة المسرح منها رواية »نزيف الحجر« للروائي 
األحالم«  »وزارة  رواية  و  الكوني،  إبراهيم  الليبي 

األصفر. محمد  الليبي  للروائي 
»رقصة  مسرحية  أيضا  المسرحية  أعماله  ومن 
درنة  مدينة  في  عرضت  المرج،  لمسرح  البندول« 
وإخراج  جوائز،   6 على  وتحصلت   1986 عام 
لفرقة  بوشناف  منصور  للكاتب  »توقف«  مسرحية 
الواحد  الممثل  مسرحيات  ومن  الصاعد،  الجيل 
ونيسة. امرأه وحيدة، عمتي  أبرزها مسرحية  من 

الثقافي  التلفزيوني  البرنامج  إبراهيم  قدم 
»معًا  بعنوان  إذاعيا  وعمال  ليبية«،  »نصوص 
لنحاول«، وله فيلم وثائقي بعنوان »فاركي«، كما 
الدين  جمال  بمعهد  تخرج  مشاريع  على  أشرف 

بطرابلس. واإلعالم  الفنون  وكلية  الميالدي 
ثقافي  تجمع  هو  الليبي  لإلبداع  تاناروت  جمع 
عديد  قدم   ،2015 العام  أعماله  باشر  شبابي 
الفنية والعروض الموسيقية، أسس ناديًا  الورش 
الكتب،  لمناقشة  وناديا  السينمائية  للعروض 

وأصبح وجهة ثقافية معروفة في مدينة بنغازي.

تبدأ بعرض »المسخ« للفنان أحمد إبراهيم

تاناروت تطلق مشروع »قراءات مسرحية« وتعرض »املسخ«
الوسط: نهلة العربي

المسرحية مستوحاة من 
قصة »الملك يموت« للمؤلف 

الفرنسي يونسك

 <  أحمد إبراهيم بجانب الملصق الداعي للعرض
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الشاعر الغنائي فرج بالحمد:

بأن  والرغبة  ساده  من  هو  والود  الحب  ألن  المقاييس  بكل  ناجحا 
أننا  للعالم  نبعثها  التي  الحب  رسالة  هو  يعنينا  ما  أنه  للعالم  نعلن 
إخوة والفن يجمعنا في وطن واحد ومشاعرنا طيبة تجاه بعضنا وأملنا 
وكلماتنا  واحدة  وموسيقانا  واحدة  أنغامنا  أن  ويكفي  يجمعنا  غد  في 
واحدة وتراثنا واحد وننطلق من منطلق واحد وهدفنا بإذن اهلل واحد، 

وبمناسبة هذا الكالم أحب أن أقول:
وخافوا اهلل

وعدوا غالها فيكم
ولبوا نداها

ليبيا تناديكم
عدوا اهلل والجيرة

وما تبدلوا سمح الزمان
بغيره

يا عون من يعرف الخير
يديره

سند ليبيا يا خيرين
ايديره

ما من كبيرة سايرة
وكبيرة

باهلل تنتسى واطيب السماح
وبيكم

وخافوا اهلل وعدوا
وعدوا غالها فيكم

ولبوا نداها
ليبيا تناديكم

اهلل  شاء  وإن  للجميع  والمسعى  األمل  هي  ليبيا  تظل  النهاية،  في 
ليبيا تكون في خير وكل الليبيين يكونوا في خير وإخوة وأحباء على نية 
رجل واحد من أجل النهوض بهذا الوطن والذي يكفيه ما تعرض له 

من حروب ودماء وفقد ويكفينا حزنا ويكفينا ألما.
● وما هي نقطة ضعفك؟

فمن  أيضا،  وضحكتي  قريبة  دموعي  هي  بالحمد  ضعفي  -نقطة 
الممكن أن أشاهد منظرا يدعو للبكاء وتنهمر دموعي سخية، وفي ذات 
أزيف مشاعري،  ال  أن  ما  بقدر  وأحاول  أسمع طرفة أضحك،  قد  الوقت 
ونقطة ضعفي أنني حنون، ومثل ما يقال في غناوة العلم: )عندي عقل 

مال عقل .. حنون غير مو القي حنين(.
●  هل ستعود درنة عاصمة للثقافة؟

درنة وكل المدن ستتألق وسيحتفي بها المثقف الليبي.. كل المدن 
الليبية متألقة ولكن درنة ربما تتميز بحكم موقعها الجغرافي أو بيئتها 

المختلفة ولكنها تظل جزءا من ليبيا العشق لكل الليبيين.

الفن هو رهان رابح للنهوض بالوطن
أتوسم خيرا في الشعراء الشباب.. ولكن

الفنانين الليبيين همهم األول لم الشمل 
ورأب الصدع

حوار: عبدالرحمن سالمة

الشاعر فرج بالحمد، هو شاعر أغنية متفرد وله مفردة خاصة تأثرت 
بهدير شالل درنة وبمزمارها وأزقتها، شاعر يحيط ويحاصرك بجزالة 
مئات  قدم  هو،  إال  يجيده  ال  وبإلقاء  الخاصة  وبقوافيه  كلماته  ودفئ 
القصائد الغنائية العاطفية والوطنية واالجتماعية نالت إعجاب الشباب 
الليبي الذين يرددون قصائده في كل المناسبات والمحافل، له أكثر 
مطربون  تغنى  التي  األغاني  عشرات  عن  ناهيك  مطبوع  ديوان  من 
شباب من درنة ومن خارجها، نلتقيه في »الوسط« ونبارك له نسائم 
من  تعاني  كانت  بعدما  الليبية  المدن  على  تهب  بدأت  التي  الحرية 

حصار فكر ضيق األفق..
قصائدك  طرح  على  الحرص  دائم  أنك  إال  الثقافي  الركود  رغم 

الجديدة؟
الركود الثقافي الذي نعيشه هو نتيجة هذه المعاناة التي يعيشها 
األمن  يعم  أن  اهلل  وندعو  واالنقسامات،  الصراعات  بسبب  الوطن 
واألمان ويلم شمل الوطن من مشرقه إلى مغربه إلى جنوبه، ونأمل 
الليبيين إخوة مثل قبل وترد ليبيا  من اهلل أن يهدي النفوس ويرجع 
أؤكد  لكن  صراعات  من  يحدث  ما  ورغم  وأكثر،  قبل  مثل  والثقافة 
تكون  قد  بخير،  الزالت  كلها  ليبيا  في  والفن  والثقافة  األدب  أن  لكم 
النفوس متعبة قلياًل ولكن القادم أفضل بإذن اهلل والدليل على ذلك 
المهرجان الخاص باألغنية الليبية الشعبية )دورة الفنان سعد الوس( 
الذي احتضنته بنغازي في الفترة الماضية والذي يستحق كل تقدير 
وفناني  بنغازي  مدينة  فناني  من  طيبة  لفتة  وكانت  واحترام 
الشعبية  لألغنية  الكثير  أعطى  الذي  الفنان  هذا  تكريم  ليبيا 
الليبية، كما أنها كانت لفتة طيبة أن يجتمع فنانو ليبيا من 
تلويح  فيها  رائعة  لوحة  ليشكلوا  والجنوب  والشرق  الغرب 
وبإذن  أياما جميلة  وكانت  والمحبة  والتسامح  بالتصالح 
اهلل ستكون هناك العديد من المهرجانات الفنية في 

كل المدن الليبية.
الليبية  الشعبية  المفردة  رأيــت  كيف   ●

المشاركة في هذا المهرجان؟
تمت  التي  النصوص  أغلب  أن  الحظنا 
المشاركة بها هي نصوص بسيطة ولم 
تكن معقدة وكل جهة ومنطقة كانت 
بعض  كانت  وإن  بكلماتها،  مميزة 
نظر،  ــادة  إع إلــى  تحتاج  النصوص 
والشعراء الشباب كانوا متعجلين في 
المزيد من  الظهور، ويفترض منهم 

الفنانة األردنية صفاء سلطان تؤكد أن موافقتها على المشاركة في مسلسل »كوما« جاءت 
لعناصر القوة التي يمتلكها العمل بدءاص من السيناريو القوي مرورًا بشركة اإلنتاج وأخيرًا 

الفنانين المشاركين، مشيرة في حوارها مع »الوسط« إلى أن شخصية »خزامي« أحبتها كثيرًا كما 
أرهقتها.

● ما أسباب موافقتك على المشاركة في مسلسل »كوما«؟
»كوما«، يحمل جميع مقومات النجاح ابتداًء من شركة اإلنتاج )إيبال( والمنتج هالل أرناؤوط، وابنته 
المخرجة والممثلة نور أرناؤوط، التي نفذت إنتاج العمل، وبالطبع السيناريو القوي، إلى جانب دوري في 
العمل، انتهاًء بكل ما يحتاجه المنتج الفني للظهور بصورة الئقة، لذلك لم أتردد أن أكون أحد عناصر 

هذا المسلسل.
● كيف استعددت لتقمص دورك في العمل؟

على  وأبنيها  اللحظة،  وليدة  الشخصية  أعيش 
فترة  طيلة  فيها  وأستمر  عليها  أعتمد  أســس 
وجدت  الشخصية  قراءتي  فعند  ــدور،  ال تأديتي 
تقديمها  أستطيع  السطور  بين  ما  كثيرة  أشياء 
كرسائل واضحة للمشاهد، فضاًل عن أنها شخصية 
بمفردها  الحياة  وتعارك  حازمة جدًا،  عاطفية  قوية 
فشخصية  للمساعدة،  بحاجة  أنها  تكتشف  ولكنها 
والتي  لدي  المحببة  الشخصيات  من  »خزامي« 

بأدائها. أرهقتني 
● أال ترين أنها مغامرة قبولك تجسيد دور األم؟

تأدية  وأستطيع  أم  فأنا  الدور؛  هذا  تأدية  في  مغامرة  أي  أرى  ال  العكس،  على 
دوري بإتقان، واألهم إقناع المشاهد أني حقيقية وأم تحمل معاناة ومأساة عانت 
السن  صغيرات  أمهات  فهناك  الحرب،  بسبب  سورية  أمهات  من  الكثيرات  منها 

فلماذا يجب أن نفترض أن األم كبيرة في السن.
● ما أصعب مشاهدك التي قدمتِ بتقديمها في هذا العمل؟

غالبية مشاهدي كانت في منتهى الصعوبة من ناحية األداء بشهادة القائمين 
فال  المشاهدين؛  استحسان  المسلسل  في  دوري  يالقي  أن  وأتمنى  العمل،  على 

أستطيع تحديد مشهد بعينه ألصفه بالصعب.
● كيف تقيمين وضع الدراما السورية واألردنية حاليًا؟

األزمة  بسبب  لألسف  ولكنها  جدًا،  ومطلوبة  بقوة  حاضرة  السورية  الدراما 
العقوبات  بسبب  العربية  للمحطات  البيع  ناحية  من  للمحاربة  تتعرض 

المفروضة على سورية، ولكنها متألقة ومحافظة على مكانتها. أما بالنسبة 
الساحة  على  حاضرة  ليست  لألسف  ولكن  قوية  فهي  األردنية،  للدراما 
المطلوبة؛  المكانة  إلى  تصل  أن  لها  وأتمنى  الصحيح،  بالشكل  العربية 

ألنها تستحق مكانة ووضع أقوى كثيرًا يليق بتاريخها الكبير.
● هل ستركزين على العمل في الدراما المصرية أم تفضلين التنقل 

بينها وبين األردن وسورية؟
ال أفضل دراما عن أخرى فأنا ممثلة عربية أجيد جميع اللهجات العربية، 

وأستطيع تقديم موهبتي كممثلة، وصلت لمرحلة النضوج في جميع أنواع 
ألوان الدراما، لذلك أختار الدراما التي تقدم لي الجديد كفنانة، وال 

أفكر بالتركيز على شكل بعينه.
● هل تفضلين البطوالت الجماعية أم 

المنفردة؟
ولكن  الجماعية،  البطوالت  أفضل 
طبيعة  يكون  أن  يجب  نفسه  الوقت  في 

فاألعمال  نفسه،  العمل  تخدم  الشخصيات 
تنجح لجودتها وليس بكثرة نجومها.

نجوم  استقرار  تجربة  تقيمين  كيف   ●
الدراما السورية بالقاهرة؟

لسنا  أننا  أعتقد  ولكن  التقييم،  أستطيع  ال 
مكان  واختيارنا  بعينها،  دراما  على  حكرًا  كفنانين 

إقامتنا يعود للراحة النفسية ولمكان عملنا وأهلنا، 
باإلضافة للعمل نفسه ومكان تصويره.

●  ما جديدك؟
أحضر حاليًا لمشروع خاص من إنتاجي وبطولتي مع 

مجموعة نجوم عرب، إلى جانب أغنية سأطلقها من خالل 
وسيكون  مقدمته  سأكون  برنامج  إلى  باإلضافة  المسلسل، 

مفاجأة.
 

الدراما األردنية غير حاضرة على 
الساحة العربية رغم قوتها

في سابقة هي األولى بالمهرجانات الكبرى

من خالل فيلمه »فرنهايت 11/9«

»روما« يحصد »األسد الذهبي« من »البندقية«

 مايكل مور يدعو األميركيني إلى مقاومة ترامب

وجه  في  »المقاومة«  إلى  األميركيين  مور  مايكل  المخرج  دعا 
»فرنهايت  الجديد  الوثائقي  فيلمه  خالل  من  وذلك  رئيسهم، 
11/9« حول وصول دونالد ترامب إلى سدّة الحكم الذي عرض في 

مهرجان »تورنتو« السينمائي.
يبدأ الفيلم باألمسية االنتخابية في التاسع من نوفمبر )11/9 في 
الواليات المتحدة( 2016 التي شهدت فوز دونالد ترامب بالرئاسة 
األميركية وأحدثت هزة كبيرة في الحياة السياسية األميركية. وهو 
تناول  الذي   »9/11 »فرنهايت  السابق  للفيلم  رسمية  غير  تكملة 
في  العائدات  أكبر  حقق  والذي  الرئاسة،  إلى  بوش  جورج  وصول 

العالم ألي فيلم وثائقي، وفق »فرانس برس«.
متسلحًا بميله الدائم إلى االستفزاز، ال يتردد مور بالمقارنة بين 
الغوغائية  الوعود  من  بإكثاره  السلطة  إلى  ترامب  دونالد  وصول 
والهجمات على الصحافة، وبين وصول النازيين بقيادة أدولف هتلر 

إلى الحكم في ألمانيا في ثالثينات القرن الماضي.
في  لفيلمه  األول  العرض  لمناسبة  األميركي  المخرج  وقــال 
نحتاج  بل  واهمة  وعود  إلى  اآلن  نحتاج  »ال  »تورنتو«:  مهرجان 
إلى تحرك«. وأكد على السجادة الحمراء »نحن في حرب الستعادة 

بالدنا«.
استعدادًا  السياسة  في  االنخراط  مواطنيه  مور  مايكل  ويناشد 
واليات  في  نوفمبر  من  السادس  في  الوالية  نصف  النتخابات 
مهمة بغية إلحاق الهزيمة بالمرشحين الجمهوريين وحرمان حزب 
النواب والشيوخ. وسيبدأ عرض  الغالبية في مجلسي  الرئيس من 

فيلمه هذا قبل خمسة أسابيع من هذه االنتخابات.
وأكد المخرج الشهير: »لو تمكنا من ذلك لوجهنا ضربة قوية 

إلى ترامب ستمكننا من كسب الوقت. علينا أن نتحرك كما لو كنا 
في المقاومة الفرنسية. فهناك عامل السرعة والضرورة الملحة، ما 

نسعى إليه من خالل هذا الفيلم عميق جدًا«.
الرأي  استطالعات  شركات  أن  كيف  بدايته  في  الفيلم  ويذكر 
والخبراء كانوا يعتبرون فوز المرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون 
هذا  إلى  تصل  امــرأة  أول  بذلك  لتصبح  وكانت  المسلمات.  من 

المنصب في الواليات المتحدة.
يحاول  الفيلم  أن  )شمال(  ميشيغن  من  وهو  المخرج  وأوضح 
الكارثية وكيف سنتمكن  النتيجة  إلى هذه  أننا وصلنا  فهم »كيف 

من الخروج منها«. وأضاف »يتحدث الفيلم أيضًا عن ماهيتنا نحن 
األميركيين ألن ترامب لم ينزل علينا بالمظلة هو هنا منذ فترة وقد 
ومدير  الروس  مور  ويحمل  الوصول«.  له  بطريقة مهدت  تصرفنا 
والمغنية  كومي  جيمس  آي(  بي  )إف  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب 

غوين ستيفاني مسؤولية انتخاب دونالد ترامب.
بـ»سيرك«  التي تستمتع  أيضًا  وهو يحمل على وسائل اإلعالم 
والنظام  رقيب  االنتخابية من دون  الحملة  ترامب، ويندد بتمويل 
االنتخابي البالي برأيه الذي حرم كلينتون من الرئاسة رغم فوزها 

بالتصويت الشعبي.
مسؤولين  مع  لقاءات  مع  والحزن  الفكاهة  بين  الفيلم  ويمزج 
أصبحوا  ومراهقين  ساندرز،  برني  الديمقراطي  مثل  منتخبين 
فبراير  في  بفلوريدا  مدرسة  في  نار  إطالق  عملية  بعد  ناشطين 
الماضي، ومدرسين يحتجون على أجورهم المتدنية والمدعي العام 

الوحيد الذي ال يزال على قيد الحياة من محكمة نورمبرغ.
ووقف الجمهور مصفقًا للمحامي بنجامن فيرينز في تورنتو عندما 
وأهاليهم  ُقصر  بين  بالفصل  القائمة  ترامب  إدارة  سياسة  وصف 
بعدما اجتازوا الحدود األميركية بطريقة غير قانونية، بأنها »جريمة 

ضد اإلنسانية«.
)ميشيغن(  فلينت  رأسه  مسقط  إلى  المخرج  يعود  الفيلم  وفي 
الوالية  أزمة مياه شفة ويصب جام غضبه على حاكم  التي تواجه 
»رئيس مجلس إدارتها« ريك سنايدر، ومسؤولين آخرين يتهمهم 

بخداع السكان.
ومع أن دونالد ترامب هو موضوع الوثائقي، ال يخصص له مايكل 
االجتماعية  القضايا  على  أكثر  ويركز  الوقت  من  القليل  مور سوى 
قد  الطغيان  أن  من  محذرًا  الناخبين  تحرك  وعدم  االقتصادية،   -
يحل مكان الديمقراطية. وأكد: »الطغاة يكسبون عندما يستسلم 

الشعب«.

فاز فيلم »روما« من إخراج المكسيكي ألفونسو 
»األسد  بجائزة  »نتفليكس«  وتوزيع  ــوارون  ك
الذهبي« مساء السبت، في ختام الدورة الخامسة 

والسبعين من مهرجان »البندقية السينمائي«.
المخرج  طفولة  من  المستلهم  الفيلم  فوز 
استحسانًا  نال  إنه  إذ  متوقعًا،  كان  المكسيكي، 
قصة  يتناول  وهــو  النقاد.  صفوف  في  كبيرًا 
في  مختلفة  اجتماعية  طبقات  من  امرأتين 

مكسيكو السبعينات، وفق »فرانس برس«.
وقال ألفونسو كوارون لدى تسلمه الجائزة عن 
المؤثر والمستوحى من ذكريات طفولته  الفيلم 
منها  استوحيت  التي  ليبا  ميالد  عيد  هو  »اليوم 
هدية  الجائزة  وهذه  الفيلم(،  )بطلة  كليو  دور 

لمناسبة عيدها«.
وأضاف »هذه الجائزة هي دليل على حبي لك 
ليبا، ولبلدي«. وفاز السينمائي المسكيكي بجائزة 

»أوسكار« عن فيلمه »غرافيتي« العام 2013.
وأكد رئيس لجنة التحكيم المكسيكي غييرمو 
مواطنه  إلــى  الجائزة  منح  قــرار  أن  تــورو  ديــل 
التسعة«.  اللجنة  أعضاء  »بإجماع  أتى  كــوارون 
الماضي  العام  الجائزة  الحائز  المخرج  وأضــاف 
مؤتمر صحفي  ووتر« خالل  أوف  »ذي شاب  عن 
ينبغي  الحاضر  لفهم  إنه  يقول  كــوارون  »فيلم 
أن  القطاع  خبراء  ويــرى  الماضي«.  نــدرك  أن 
تبثه  فيلم  إلــى  الذهبي«  ــد  »األس جائزة  منح 
في  جديدة  مهمة  مرحلة  يشكل  »نتفليكس« 
في  كانا  ــران  آخ )فيلمان  المهرجانات  تاريخ 
العمالقة  األميركية  الشركة  إنتاج  المسابقة من 
في مجال البث التدفقي(. وقال غييرمو ديل تورو 

السينما بل هي  نهاية  نتفليكس ال تشكل  »إن 
مواصلة مسيرة بدأت قبل قرن من الزمن«.

دافو  وليم  لألميركي  أفضل  جائزة  وذهبت 
غوخ  فان  الهولندي  الرسام  دور  يــؤدي  الــذي 
بشكل الفت في »آت اتنرنتيز غايت« من إخراج 
منحت  المقابل  في  شنابل.  جوليان  األميركي 
أوليفيا  البريطانية  إلــى  ممثلة  أفضل  جائزة 
»ذي  في  آنــا  إنجلترا  ملكة  دور  عن  كولمان 
فايفريت« لليوناني يورغوس النثيموس. وقالت 
الممثلة »لقد وقعت في غرام مدينتكم ويشرفني 
أن تكون مدينتكم أغرمت بفيلمنا. ألف شكر!«. 
إخراج  ألفضل  الفضي«  »األســد  جائزة  ومنحت 

إلى الفرنسي جاك أوديار عن أول فيلم ويسترن 
يقوم بإنجازه وهو بعنوان »لي فرير سيستيرز«. 
كوين  وإيثان  جويل  األميركيان  الشقيقان  ونال 
يزخر  آخر  ويسترن  عن  سيناريو  أفضل  جائزة 
بالفكاهة والسخرية بعنوان »ذي باالد أوف باستر 
سكراغز«. وحازت المخرجة الوحيدة المشاركة في 
المسابقة الرسمية األسترالية جنيفير كنت، جائزة 
لجنة التحكيم الخاصة عن »ذي نايتنغايل« حول 
االستعمار  االنتقام خالل  إلى  امرأة ساعية  مسار 

البريطاني في تاسمانيا بالقرن التاسع عشر.
اللواتي  النساء  لكل  »أقول  المخرجة  وقالت 
يرغبن بإنجاز األفالم أن يقمن بذلك ألننا بحاجة 

إليكن«. أما الممثل الشاب في فيلمها وهو من 
السكان األصليين بايكالي جانبار، فقد فاز بجائزة 

مارتشيلو ماستروياني ألفضل موهبة واعدة.
لمهرجان  والسبعون  الخامسة  الدورة  وزخرت 
»البندقية« هذه السنة بأدوار نساء قويات وأفالم 
عن  جديدة  وبنسخ  ورعــب  وويسترن  تاريخية 
أفالم كالسيكية، فضاًل عن روايات مكرسة آلفات 

عصرنا مثل اإلرهاب والتطرف.
وأكد الكثير من الخبراء أن مهرجان »البندقية« 
األول  المنافس  وأصبح  ومكانته  رونقه  استعاد 
جوائز  أمام  األبــواب  مشرعًا  »كــان«،  لمهرجان 
مع  الماضي  العام  حصل  ما  وهذا  »األوسكار«. 

»ذي شايب أوف ووتر«.
وهذه الحيوية الجديدة عائدة إلى المنظمين 
وعلى رأسهم المدير ألبرتو باربيرا الذين أوجدوا 
واألفالم  الكبرى  األميركية  اإلنتاجات  بين  توازنًا 
أقدم  أن  إال  أكثر.  والحميمية  الطابع  الشخصية 
من  السنة  هذه  يسلم  لم  العالم  في  مهرجان 
الجدل، وال سيما بشأن ضعف المشاركة النسائية 
واحدة  الرسمية مع وجود مخرجة  المسابقة  في 
بين 21 رجاًل. ووقع مسؤولو المهرجان مع رؤساء 
السعي  فيها  يلتزمون  شرعة  أخرى  مهرجانات 
وشفافية  والنساء  الرجال  بين  أكبر  مساواة  إلى 
منظماتهم. وعجت السجادة الحمراء بالنجوم، وال 
سيما نجمة البوب ليدي غاغا التي قدمت فيملها 
»أيه ستار إز بورن« وناتالي بورتمان وإيما ستون 

وداكوتا ونسون وراين غوسلينغ .
ومنحت الدورة الخامسة والسبعون للمهرجان 
البريطانية  الممثلة  إلى  ذهبية«  »أسد  جائزة 
الكندي  والمخرج  عامًا(   81( ريدغرايف  فانيسا 
ديفيد كروننبرغ )75 عامًا( عن مجمل مسيرتهما 

الفنية.

 <   المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون

 <   مايكل مور
 <  صفاء سلطان:

الحفظ واالطالع على تجارب الشعراء اآلخرين الذين سبقوهم في هذا 
المجال، واأللحان كانت جميلة واألصوات أيضا كانت جميلة، الكلمات 
كانت بسيطة بعض الشيء وهي ليست في مستوى األغنية الشعبية 
مثل  رموزها  فيها  تألق  والتي  عليها  وتربينا  عشناها  التي  القديمة 
والفنانين  عبدالقادر،  وعبدالجليل  ويكا  وعلي  الجهاني  علي  الفنانين 
الراحلين جمال عاشور وونيس العقوري، والفنان الكبير حميد الكيالني 
في  غاية  بكلمات  تتغنى  كانت  األسماء  وهذه  عمره،  في  اهلل  أطال 
الروعة والجمال، ولكن أنا متوسم في هؤالء الشعراء خيرًا ونأمل منهم 
أن  القادمة  األعوام  في  ونأمل  والحفظ  والمطالعة  التركيز  مزيدًا من 

نرى شعراء أغنية جددا.
●  ما رأيك في الحضور الفاعل للفنان الليبي من كل المدن رغم 

محاوالت التمزيق؟
ونلتقي  إخوة  الفنانين  نحن  بالسياسة،  يكترث  ال  ليبيا  في  الفن 
الرهانات  هي  والثقافة  واألدب  والرياضة  فالفن  المدن،  كافة  من 
ورأب  الشمل  ولم  االنقسام  وإنهاء  بالوطن  النهوض  على  الرابحة 
على  نسأل  ودائمًا  وأصدقاء  واحدة  أسرة  نعتبر  كنخبة  ألننا  الصدع، 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  خالل  ومن  وبالزيارات  بالهاتف  بعض 
يعنينا  وما  اإلنساني  الجانب  في  أنقياء  الليبيين  الفنانين  ونحن 
يخصنا  وفيما  واحدة  سماء  وتحت  واحد  وطن  في  نعيش  أننا  هو 
نتعامل كفنانين شعبيين هو من أجل هذا الوطن من خالل الكلمة 
السمحة واللحن الجميل وكل هذه االشياء لها عالقة بالروح وليست 
السياسي  يحققه  لم  الليبي  الفنان  حققه  وما  بالمادة،  عالقة  لها 
طبرق  إلى  الشاطئ  براك  من  االجتماعية  واللحمة  الشمل  لم  في 
الجفرة كل هذه  إلى  إلى مرزق  إلى هون  الجنوب  إلى  إلى طرابلس 
مهرجانا  وكان  بنغازي  مهرجان  في  مجتمعة  كانت  وغيرها  المناطق 



في
املرمى

مدرب جنوب 

أفريقيا يشهد 

لليبيني

العبو نادي الخمس تقدموا بشكوى لالتحاد الليبي لكرة القدم، 
لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية الخاصة بالفترة 

الماضية، مهددين بتصعيد األمر إلى االتحاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا« في حال لم يصلوا إلى حل مع االتحاد الليبي.

األمين العام التحاد الكرة الليبي، ناصر الصويعي، يبذل جهوًدا ◆
كبيرة من أجل إنجاح زيارة مرتقبة لوفد فني لها إلى ليبيا يوم 16 

من شهر سبتمبر الجاري، وعدم إلغائها المتوقع بسبب األحداث 
الراهنة التي تمر بها البالد.

◆

جنوب  لمنتخب  الفني  المدير  تحلى 
بالشجاعة  إيغسوند،  غــوردون  إفريقيا، 
أمــام  واجــهــه  بما  لــالعــتــراف  الكافية 
في  القدم،  لكرة  األول  الليبي  المنتخب 
السبت  يوم  المنتخبين  الذي جمع  اللقاء 
الماضي في الجولة الثانية من تصفيات 
لنهائيات  المؤهلة  الخامسة  المجموعة 

أمم أفريقيا بالكاميرون 2019.
تجريد  في  الليبي  المنتخب  ونجح 
تسلحه  مــن  إفريقيا  جــنــوب  منتخب 
عليه  وفرض  والجمهور،  األرض  بعاملي 

التعادل بدون أهداف.
وعلق إيغسوند، حول تعادل »األوالد« 
ملعب  على  المتوسط«،  »فــرســان  مع 
الرئيسي  الملعب  مــابــيــدا،  مــوزيــس 
بدون  »كنا   : قائال  ديــربــان،  لمدينة 
صادقين  نكن  لم  اليوم،  بمباراة  أنياب 

الثالثة  خطوطنا  وكــانــت  أنفسنا  مــع 
المباراة  مجريات  على  متباعدة، سيطرنا 
الذى  بالشكل  ليس  لكن  الوقت،  لبعض 

يسمح لنا بالفوز«.
ليبيا فى  »لم نستطع مجاراة  وأكمل: 
فترات متباعدة فى المباراة، كما ظهرنا 
الكرة،  فقدان  عند  للغاية  بشكل ضعيف 
اختراق  وتــم  جيد،  بشكل  نضغط  لم 

صفوفنا بعدد من الكرات الخطرة«.
بها  ــع  رف النتيجة  ــذه  ه أن  يــذكــر 
فرسان المتوسط رصيدهم إلى 4 نقاط 
بفارق  الخامسة  المجموعة  بها  تصدروا 
األهداف عن منتخب جنوب أفريقيا الذي 
يمتلك نفس الرصيد ،بينما يأتي منتخب 
برصيد  الثالث  المركز  فــي  نيجيريا 
قاع  في  السيشل  يقبع  فيما  نقاط   3

المجموعة بدون رصيد من النقاط.
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كشفت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد، 
يسعى لتعزيز صفوف الفريق خالل الفترة 
المقبلة، بعد البداية المخيبة لآلمال في بطولة 
الدوري اإلنجليزي.

وأكدت صحيفة »ذا صن« أن إدارة الشياطين 
الحمر تسعى للتعاقد مع ماورو إيكاردي 
وميالن سيكرينيار، العبا إنتر ميالن، خالل فترة 
االنتقاالت المقبلة، وفقا لـ»كووورة«.

وأوضحت أن إيكاردي يعد من كبار مهاجمي 
أوروبا في الوقت الحالي، حيث أحرز 100 هدف 
في 160 مباراة مع النيراتزوري، بينما أثبت 
سيكرينيار جدارته في مركز المدافع، باآلونة 
األخيرة.

ونوهت بأن إدارة األفاعي ال تريد التفريط 
في خدمات العبيها في الوقت الحالي، وذلك 
للمنافسة على بطولة الدوري، باإلضافة 
للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

● منتخب ليبيا
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● الصويعي 
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عمروش: بالفرسان موعدنا في الكان
رفع الستار عن أسرار تألق المنتخب في جنوب أفريقيا ورؤيته لمنتخب نيجيريا:

األول  الليبي  للمنتخب  الفني  المدير  أعرب 
عن  عمروش،  عادل  الجزائري  القدم،  لكرة 
فرسان  حققها  التي  التعادل  بنتيجة  رضاه 
جنوب  منتخب  أمام  الديار  خارج  المتوسط 
أفريقيا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم 

أفريقيا بالكاميرون كان 2019.
وكان المنتخب الوطني، عاد من ديربان 
بنقطة ثمينة، إثر تعادله السلبي مع جنوب 
الثانية من  الجولة  إفريقيا ضمن منافسات 
التصفيات المؤهلة لنهائيات »كان«، ليواصل 
للمجموعة  تصدرهم  المتوسط  فرسان 
األهداف  وبفارق  نقاط   4 برصيد  الخامسة 
عن األوالد أصحاب المركز الثاني برصيد 4 
في  نيجيريا  منتخب  يأتي  فيما  أيضا  نقاط 
يقبع  بينما  نقاط   3 برصيد  الثالث  المركز 

السيشل في ذيل المجموعة بدون نقاط.
أصل  من  البلجيكي  المدرب  وكشف 
جنوب  أنباء  وكالة  مع  حواره  في  جزائري، 
أثناء  فلسفته  أن  نيوز«،  أ  »إس  أفريقيا 
جماعي  بشكل  اللعب  ،كانت  المباراة 
ضيق  األمر  ،وهذا  ودفاعيا  هجوميا 
البافانا  مهاجمي  على  الخناق 
حارسه  حصون  ،وأمن  بافانا 
تركز  المقابل  ،في  نشنوش 
على  الهجومية  المنظومة  عمل 
منظم  بأسلوب  الهجمات  بناء 
وجماعي ،وهذا ما جعل المنتخب 
على  كبيرا  خطرا  يشكل  الليبي 
 ، إفريقيا  جنوب  منتخب  مرمى 
في  األفضلية  يحقق  أن  وكاد 
التي كان يجب  الفرص  عديد 

أن تترجم ألهداف محققة.
واعترف عمروش، أنه كان 
االنتصار  تحقيق  يتمنى 
الكاملة  العالمة  وخطف 
التي كانت ضمن أهدافه 
عاد  أنه  إال  المباراة،  قبل 
مطمئنا  بات  أنه  وأكد 
سيتأهل  أنه  على 
بالمنتخب الليبي 
ن  سا فر «
 » سط لمتو ا

التي  اإلفريقية  األمم  بطولة  نهائيات  إلى 
ستقام العام المقبل، فى الكاميرون، بصحبة 

جنوب أفريقيا »واألوالد«.
التغييرات، أوضح  وحول تأخره في إجراء 
على  للمحافظة  يسعى  كان  أنه  عمروش 
التي كان  والتكتيكي  الفني  االستقرار  حالة 
هدف  لخطف  الليبي،  المنتخب  العبو  عليها 
المعادلة  يقلب من خالله  الدقائق  آخر  في 
لكن  المستضيف،  المنتخب  جمهور  أمام 
بالمستوى  التوفيق لم يكن حليفه، مشيدا 
دقيقة  التسعين  طوال  العبوه  قدمه  الذي 
واالنضباط الذي كان عنوان تجمع المنتخب 
قبل موقعة »ديربان« ، والتي شهدت حضور 
جميع الالعبين المحترفين والمحليين ، وهذا 
تدريب  استالمه  قبل  إليه  يسعى  كان  ما 

منتخب ليبيا.
وأشار المدير الفني، إلى أن هناك أسماء 
شاركت ألول مرة في مباراة دولية تمثلت في 
وهوعلى  شادي،  وربيع  التاجوري  اسماعيل 
ثقة بأن الجميع سيقدم أفضل العروض في 
قادم المواعيد، خصوصا وأنه عمل في أول 
مباراة على عديد الجبهات أهمها خلق روح 
الفني  والطاقم  الالعبين  بين  المجموعة، 
واإلداري ، وكان حريصا على غرس الحماس 
الجميع  ، وأن  الالعبين خصوصا  عند جميع 

يتمنى تقديم شيء للشعب الليبي.
للغاية،  صعبة  مباراة  »كانت  وأضاف: 
السهل،  بالمنتخب  ليس  إفريقيا  جنوب 
التعادل كان بطعم الفوز، خاصة أن التعادل 

لم يكن فى صالحنا«.
وتابع : «كان لدي الوقت لدراسة تكتيكات 
األوالد، وهو ما انعكس على أداء العبينا فى 
للفرحة،  حاجة  فى  الليبي  الشعب  المباراة، 

أتمنى أن أنجح فى ذلك«.

»أنا  بالقول:  حديثه  عمروش  وختم 
اليوم لست مدربا أجنبيا ،بل جئت إلى ليبيا 
وأعتز بكوني أحد أفراد هذا الشعب وأسعى 
واإلداري  الفني  الطاقم  في  زمالئي  رفقة 
لشعب  شيء  وتقديم  إلسعاده  والالعبين، 
يهدف  الذي  منتخبه،  خلف  آماله  كل  وضع 
لتوحيد التراب الليبي من خالل كرة القدم« .

انتهت وعليه من  إفريقيا  »مهمة جنوب 
اآلن التفكير في مباراة نيجيريا التي ال تقل 
كبيرة  ثقة  على  وهو  سابقتها،  عن  أهمية 
في العبيه وسيعمل على ترتيب أوراقه قبل 
موقعة نسور نيجيريا، ويأمل أن يتمكن من 
كتابة اسمه في تاريخ الكرة الليبية كما فعل 

مع بوروندي من قبل«.
صراحة ومفاجآة

واتسمت تصريحات المدرب، عادل عمروش، 
والمفاجأة،  بالثقة  ديربان«  »موقعة  بعد 
نيجيريا  »مواجهة  قال:  عندما  خاصة 
أسهل من مواجهة جنوب أفريقيا »البافانا 
على  نيجيريا  أمام  اللعب  أفضل  بافانافأنا 
سبق  فاألولى  أفريقيا،  جنوب  أمام  اللعب 
وأن واجهتها، لكن مواجهة جنوب أفريقيا 
الطراز  من  العبيها  إمكانيات  كون  مختلفة 

المهاري جدا«.
وبدى عمروش واثقا من تحقيق نتيجية 
خالل  أضاف  حيث  نيجيريا  أمام  إيجابية 
تصريحاته قائال: »يمكننا اللعب ضد نيجيريا 
دون  وإيابا  ذهابا  ملعبهم،  في  مرتين 

الحاجة للعب في ملعبنا بتونس«.
وأضاف: »آخيرا أود القول أن الشعب الليبي 
يحتاج للفرحة، وأعتقد أن الوقت قد حان ان 
نخوض مبارياتنا على مالعبنا بدال من السفر 
إلى تونس أتمنى من االتحاد اإلفريقي للكرة 

"الكاف" أن يوافق على طلبي«.
سطور:

 1968 مارس  )7مواليد  عمروش  عادل 
بمدينة القبة الجزائر.

- تولى من قبل تدريب عديد الفرق، في 
بلوزداد،  شباب  أبرزها  الجزائري،  الدوري 

وشبيبة القبائل، واتحاد العاصمة.
غينيا  منتخبات،  تدريب  على  أشرف   -
إلى  وكينيا،  وبوروندي،  اإلستوائية، 
والكونغو  بلجيكا  في  أندية  عدة  جانب 

الديمقراطية.

هدف إليكاردي
تغري »المانيو«

ــل فــريــق األهــلــي طــرابــلــس، مرحلة  دخ
اإلعداد الخاص بمعسكره المقام بالقاهرة، 
المغربي  الوداد  نظيره  لمواجهة  استعدادا 
من  الـــ32  دور  وإيــاب  ذهاب  مباراتي  في 
24و28  يومي  لألندية  العربية  البطولة 

سبتمبر الجاري.
األهـــاوي  الفريق  عناصر  واكتملت 
أنيس  الدوليين،  العبيه  بانضمام  أمس 
محمد  والحارس  ماكسي  وجونيور  السلتو 
مع  مشاركتهم  انتهاء  بعد  نشنوش، 
المنتخب الوطني أمام جنووب أفريقيا مساء 
من  الثانية  الجولة  في  الماضي،  السبت 
األفريقية  األمم  لكأس  المؤهلة  التصفيات 

بالتعادل  انتهت  والتي  بالكاميرون،   2019
اإليجابي بين المنتخبين، وتصدر المنتخب 
الليبي المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

جونيور  النيجيري  الدولي  يعود  فيما 
ماكسي إلى تدريبات الفريق بعد المشاركة 
بنفس  سيشل  ــام  أم ــاده  ب منتخب  مــع 

المجموعة.
جال،  إيهاب  المصري  المدرب  وأشــاد 
بالمباراة  طرابلس،  لألهلي  الفني  المدير 
الجمعة  مساء  فريقه  خاضها  التي  الودية 
المصري  اإلسماعيلي  النادي  أمام  الماضي 
باستاد اإلسماعيلية والتي انتهت بالتعادل 
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مثيرا  تعادال  طرابلس  األهلي  وحقق 
اتخذت  وديــة  مباراة  في  اإلسماعيلي  مع 
افتتح  حيث  الفريقين  بين  الرسمي  الطابع 
شكري  طريق  عن  التسجيل  اإلسماعيلي 
ثم  حــرة،  ركلة  من  رأسية  بضربة  نجيب 
الشوط  في  الزليتني  يحيى  لألهلي  تعادل 
األهلي  تقدم  الثاني  الشوط  وفي  األول، 
عامر  طريق  عن  الثاني  بالهدف  طرابلس 
التاورغي، لكن اإلسماعيلي عاد للتعادل من 
نجيب  لشكري  ثانية  رأسية  بضربة  جديد 
عبد  بهدف  ــدراويــش  ال تقدم  ثم  أيضا، 
الرحمن مجدي وقبل نهاية المباراة بدقائق 

تعادل األهلي بهدف للمتألق طلحة رزق.

أنهى تجهيزاته لتحديات الموسم الجديد

األهلي طرابلس يضع اللمسات األخيرة لمواجهة الوداد

القـدم  لكـرة  األول  الفريـق  أنهـى 
المغلـق  معسـكره  االتحـاد،  بنـادي 
شـهر  مـدار  علـى  خاضـه  الـذي 
لمنافسـات  اسـتعدادا  تونـس،  فـي 
يسـتهلها  التـي  الجديـد،  الموسـم 
الليبـي  السـوبر  مبـاراة  بخـوض 
أمـام  للـكأس،  بطـا  باعتبـاره 
الـدوري  بطـل  النصـر  فريـق  أمـام 

. ز لممتـا ا
وعـادت بعثة فريـق االتحـاد بكامل 
بقيـادة  الفنـي  والجهـاز  العبيهـا 
بـن  الحـق  الجزائـري عبـد  المـدرب 

أول  تونـس  معسـكر  مـن  شـيخة 
علـى  الاعبـون  ليحصـل  أمـس، 
راحة قصيـرة علـى أن يعـودوا إلى 
النـادي  بمقـر  التدريبـات  مباشـرة 
المقبلـة. لاسـتحقاقات  اسـتعدادا 

معسـكر  فـي  تنقـل  االتحـاد  وكان 
دراهـم  عيـن  مدينـة  بيـن  تونـس 
المعسـكر وخـاض  فيهـا  بـدأ  التـي 
التجهيزيـة  التدريبـات  خالهـا 
المباريـات  بعـض  وكذلـك 
إلـى  انتقـل  وبعدهـا  الوديـة، 
السـتكمال  تونـس  العاصمـة 

للموسـم  اإلعـدادي  برنامجـه 
مـن  عـددا  أيضـا  وخـاض  الجديـد 
الفنـي  الجهـاز  اسـتغلها  المباريـات 
مسـتويات  علـى  الوقـوف  فـي 
وفنيـا  بدنيـا  وتجهيزهـم  الاعبيـن 
المقبلـة،  المهمـة  للمواجهـات 
مبارياتـه  »العميـد«  واختتـم 
الوديـة فـي تونـس، بفـوز معنـوي 
مهـم علـى نظيـره فريـق البنزرتـي 
فـي  رد  دون  بهدفيـن  التونسـي 
بينهمـا،  أقيمـت  التـي  المبـاراة 
مسـاء األحد، علـى ملعـب األولمبي 

تونـس. فـي  بالمنـزه 
الموسـم  االتحـاد  ويسـتهل 
فـي  النصـر  بمواجهـة  الجديـد، 
أن  قبـل  الليبيـة،  السـوبر  كأس 
الموسـم  منافسـات  فـي  ينخـرط 
الجديـد مـا بيـن بطولتـي الـدوري 
إضافـة  المحليتيـن،  والـكأس 
الكونفدراليـة  كأس  بطولـة  إلـى 
فيهـا  يشـارك  التـي  األفريقيـة، 
بوصفـه بطـل كأس ليبيا للموسـم 

. م لمنصـر ا

االتحاد يعود من معسكر تونس محمال بالفوائد

على  الــلــيــبــي  الــمــعــلــق  قـــال 
ــقـــدم،  ــات كــــرة الـ ــاريـ ــبـ مـ
حسابه  عبر  سليوة،  محمد 
التواصل  موقع  على  الشخصي 
إن  »فيسبوك«،  االجتماعي 
جديدا  ليبيا  محترفا  هناك 
المنتخب  صفوف  إلى  سينضم 
انطاق  مــع  األول،  الوطني 
لمواجهة  اإلعــدادي  معسكره 
ضمن  نــيــجــيــريــا،  مــنــتــخــب 
الثالثة  الــجــولــة  مــنــافــســات 
لتصفيات  الخامسة  للمجموعة 
نهائيات  إلى  المؤهلة  أفريقيا 

ــم »الــكــامــيــرون  كـــأس األمـ
.»2019

المحترف  أن  سليوة،  وأوضح 
سينضم  ــذي  ــ الـ الـــجـــديـــد 
المقبل،  المنتخب  لمعسكر 
ــا بــوخــال، العــب  ــري ــو زك ه

الهولندي. إيندهوفن 
ــح الــمــنــتــخــب الــلــيــبــي،  ــج ون
ــمــدرب الــجــزائــري  بــقــيــادة ال
عـــادل عــمــروش، فــي فرض 
أهداف  دون  التعادل  نتيجة 
جنوب  منتخب  مستضيفه  مع 
ــا بــافــانــا«،  ــافــان أفــريــقــيــا »ب

اللجولة  في  الماضي،  السبت 
التصفيات. من  الثانية 

المتوسط«  »فرسان  ويتصدر 
برصيد  الخامسة  المجموعة 
األهــداف  بفارق  نقاط،  أربــع 
أفريقيا  جنوب  منتخب  عــن 
الرصيد،  نفس  يمتلك  الــذي 
نيجيريا  منتخب  يأتي  بينما 
برصيد  الثالث  المركز  فــي 
يقبع  فــيــمــا  نـــقـــاط،  ــاث  ثـ
قــاع  ــي  ف سيشيل  منتخب 
من  رصيد  دون  المجموعة 

النقاط.

محترف ليبي جديد يدعم »الفرسان« أمام نيجيريا

● ايندهوفن يعلن تعاقده مع زكريا بوخالل

● ماورو 

● جانب من تدريبات األهلي طرابلس في القاهرة 

● عادل عمروش

بنغازي–زين العابدين بركان



الئحة  عن  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  كشف 
سيتم  التي  الماضي،  الموسم  في  العبا"   55 "أفضل 

اختيار تشكيلة الموسم المثالية من ضمنها.
وسيختار »الفيفا« بالتعاون مع اتحاد العبي كرة 
من  المكونة  المثالية  التشكيلة  »فيفبرو«  القدم 
الذي  الحفل  الموسم، خالل  في  العبا   11 أفضل 

سيقام يوم 24 سبتمبر في لندن.
 55 من  مكونة  أولية  قائمة  »الفيفا«  وأعلن 
العبا، تضمنت 5 حراس مرمى، و20 مدافعا، و15 

العب وسط، و15 مهاجما.
وتعتمد الالئحة على تصويت 25 ألف العب كرة 

قدم محترف في 65 دولة حول العالم، يختارهم 
»الفيفا« وفق معايير معينة.

ومن أبرز الغائبين عن القائمة المدافع 
الوسط،  والعبا  أالبا  دافيد  النمساوي 
والكولومبي  أوزيــل  مسعود  األلماني 
الويلزي  والجناح  رودريغيز،  خاميس 

غاريث بيل نجم ريال مدريد.
في  العبا   11 أفضل  اختيار  وسيتم 
موسم 2017-2018 من ضمن القائمة 
األولية خالل حفل )الفيفا( الذي سيقدم 

الموسم،  كذلك جائزة أفضل العب في 
التي يتنافس عليها البرتغالي كريستيانو 
مودريتش  لوكا  والــكــرواتــي  رونــالــدو 

والمصري محمد صالح.
وضمت قائمة حراس المرمى اإليطالي 
جيانلويجي بوفون والبلجيكي تيبو كورتوا 
والكوستاريكي  خيا  دي  دافيد  واإلسباني 
تير  أندريه  مارك  واأللماني  نافاس  كيلور 
من  فضمت  المدافعين  قائمة  أما  شتيغن، 
إسبانيا داني كارفاخال وخوردي ألبا وجيرارد 
بيكيه وسيرخيو راموس، والبرازيليين داني 

ألفيس ومارسيلو وتياغو سيلفا، 
بافار  بينجامين  فرنسا  ومــن 
ورافاييل  أومتيتي  وصامويل 

كيميخ  جوشوا  األلمان  ومن  ومــــاتــــس فــاران، 
هاملز، واإلنجليزيين كايل ووكر وكيران تريبيير، ومن 
واإليطالي  لوفرين  فرساليكو وديجان  كرواتيا سيمي 
دايــك  ــان  ف فيرجل  والهولندي  كيليني  جورجيو 
واألوروغواياني دييغو غودين والكولومبي ييري مينا.

سيرجيو  اإلسبان  الوسط:  العبي  قائمة  في  وجاء 
ودافيد  وإيسكو  إنييستا  وأندريس  بوسكيتس 
سيلفا، والبرازيليان كاساميرو وفيليب كوتينيو، 
وأيــدن  بروين  دي  كيفن  والبلجيكيان 
مودريتش  لوكا  والكرواتيان  هـــازارد، 
بول  والفرنسيان  راكيتيتش،  وإيفان 
توني  واأللماني  كانتي،  ونغولو  بوغبا 
فيدال  أرتـــورو  والتشيلي  كـــروس 

والصربي نيمانيا ماتيتش.
القائمة  ضمت  الهجوم،  وفــي 
النجم المصري محمد صالح بجوار 
كريستيانو  البرتغالي  العمالقة، 
ليونيل  واألرجنتيني  رونالدو، 
نيمار،  والبرازيلي  ميسي، 
من  كوكبة  إلى  باإلضافة 
الفرنسيين  تضم  النجوم 
وأنطوان  مبابي  كيليان 
ــم  ــريـ ــان وكـ ــ ــزم ــ ــري ــ غ
واألوروغوانيين  بنزيمة، 

ولويس  كافاني  أدينسون 
سواريز، واألرجنتيني باولو ديباال والبولندي روبرت 
والبلجيكي  كين  هاري  واإلنجليزي  ليفاندوفسكي 
ماندزوكيتش  ماريو  والكرواتي  لوكاكو  روميلو 

والسنغالي ساديو ماني.

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

السنة الثالثةاخلميس
العدد 147 3 من املحرم 1440 هــ

مالعب13 سبتمبر 2018 م 15

الحدث
زين العابدين

بركان

 تاريخ املدرسة املصرية في ليبيا
سجلت  العريقة  المصرية  التدريبية  المدرسة  أن  رغم 
بالدوري  تتواجد  عربية  كروية  مدرسة  كثالث  حضورها 
بعد   1963 عــام  األولـــى  نسخته  انــطــالق  منذ  الليبي 
نجحت  أنها  إال  التونسية،  ثم  الجزائرية  العربية  المدرسة 
سبقتها  التي  العربية  الــمــدارس  كل  على  التفوق  في 
بالمالعب الليبية، واستطاعت أن تسجل حضورا بارزا على 
بطوالت  برصيد خمس  التتويج  ومنصات  الواجهات  كافة 
فرق  المصرية  المدرسة  يمثلون  مدربين   4 وقاد  محلية. 
التتويج كما كان للعديد منهم  محلية كبيرة إلى منصات 

أفضاال كثيرة على العديد من نجوم الكرة الليبية.
نصيب  والشباب،  األول  الليبي  المنتخب  صعيد  وعلى 
المصرية  الكروية  والتجربة  والخبرة  الفنية  القيادة  من 

الثرية.
الليبية  بالكرة  المصرية  التدريبية  المدرسة  عالقة 
بدأت مع فرق أنديتنا المحلية، منذ آواخر الستينات، وكان 
الوحش،  الراحل محمد عبده صالح  المدرب  الكبير  رائدها 
فهو أول مدرب عربي ومصري يقود فريقا ليبيا من خالل 
مناسبتين  فى  الــدوري  ببطولة  للتتويج  بنغازي،  األهلي 
فريق  صفوف  لتدعيم  معه  واصطحب  السبعينات،  مطلع 
حارس  وقتها،  المصري  األهلي  ثنائى  بنغازي،  األهلي 

المرمى عصام عبد المنعم، والمدافع البارز عادل طعيمة.
شرف،  على  المدرب  الوحش،  منوال  نفس  وسارعلى 
التحدي  فريق  تدريب  مهمة  وتولى  الزمالك،  من  القادم 
مدرب  قضاها  فترة  »أطول  متتالية  سنوات  سبع  لقرابة 
توجه  مميزا  جديدا  جيال  خاللها  قدم  بمالعبنا«،  عربي 
بالفوز ببطولة الدوري، وقيادة الفهود إلى منصة التتويج 
عام 1977، قبل أن يعود لناديه الزمالك »القلعة البيضاء 
بوابة  من  لمالعبنا  ثانية  مرة  ينتقل  ثم  لفترة  بمصر« 
»القلعة البيضاء الليبية« فريق التحدي ببنغازي، ليعمل به 
لـ 7 مواسم قاد فيها الفريق لتحقيق بطولة الدوري موم 

.77–76
على الجانب اآلخر، كان ألنديتنا أيضا أفضاال على بزوغ 
المدرب  تجربة  مثال  المصريين،  المدربين  نجم عدد من 
العربي  السايس والسيد  االتحاد ومحمود  أنور سالمة مع 
في  »المريرة«  شحاتة  حسن  و»المعلم«  طوالن،  وحلمى 

مرحلة عصيبة مع األهلي ببنغازي أواخر التسعينات.
الزيات  وشعبان  بسطان  حنفي  تجربة  هناك  أن  كما 
الناجحة خالل مطلع السبعينات مع األفريقي بدرنة والذي 
قاده ألول مرة في تاريخه لنيل لقب وصيف بطل الدوري 
توفيق  محمد  الكابتن  وتجربة   ،74  –  73 موسم  الليبى 
في  األضــواء  دوري  إلى  العودة  لرحلة  التحدي  قاد  الذي 
األسكندراني  شحته  وتجربة  التسعينات  مواسم  بداية 
مغامرة  التسعينات  فترة  في  التحدي  مع  مرسي  وعــالء 
بدرنة،  دارنس  فريق  مع  القصيرة  ياسين  ربيع  المدرب 
متتالية  نجاحات  الماضية  القليلة  السنوات  وشهدت 
المدرب طارق  أبرزها  ألسماء تدريبية مصرية آخرى، لعل 
ألول  للتأهل  ببنغازي  األهلي  فريق  قاد  الــذي  العشري 
أفريقيا  أبطال  بدوري  المجموعتين  لدور  تاريخه  في  مرة 
األهلى  مع  ناجحة  آخــرى  تجربة  خاض  ثم   ،2014 عام 
وكان  واألفريقية  المحلية  الواجهتين  على  طرابلس 
التدريبية  األسماء  آخر  يوسف  طلعت  المصرى  المدرب 
طرابلس  األهلي  مع  توج  الذي  وهو  البارزة  المصرية 
ببطولة الدوري المحلي، إلى جانب قيادته للفريق للتأهل 
أفريقيا »نسخة  أبطال  ربع نهائي دوري  للدور  ألول مرة 

الموسم الماضي«.
فريق  مع  تجربة  البدري  حسام  للمدرب  كان  كما 
أسامة  وكذلك  طويال  تدم  لم  طرابلس  األهلى 
والكابتن  بطرابلس  الترسانة  فريق  مع  عرابي 
يسجل  فيما  النصر،  فريق  مع  عمر  محمد 
الموسم  في  تواجده  جــالل  إيهاب  المدرب 
طرابلس  األهلي  فريق  مع  المرتقب  الكروي 
الذى سيقوده خالل منافسات الموسم المقبل 
على ثالث واجهات محلية وعربية وأفريقية، 
أن  سبق  فقد  المنتخبات  صعيد  على  أمــا 
واحدة  تجربة  األول  الليبى  المنتخب  خاض 
عام  صالح  محسن  المصري  المدرب  مع 
الصعوبات ولم  العديد من  2006 واجهتها 
كانت  كما  واالستمرارية  النجاح  لها  يكتب 
هناك تجربة ناجحة للمدرب المصري المشير 

عثمان مع منتخب الشباب.

الليبي،  الوطني  المنتخب  استحق  نعم.. 
في  الكروية  اإلدارة  هرم  رأس  من  إشادة 
لكرة  الدولي  االتحاد  نشر  حيث  العالم، 
»العربية«  صفحته  على  »الفيفا«  القدم 
المنتخب  جمعت  التي  المباراة  عن  ملخصا 
يوم  أفريقيا  جنوب  مستضيفه  مع  الوطني 
األداء  على  كثيرا  وأثنى  الماضي،  السبت 
وقدرتهم  المتوسط«  »فرسان  قدمه  الذي 
أرضهم  على  »األوالد«  منتخب  إحراج  على 

ووسط جماهيرهم، بالتعادل السلبي.
إال أن.. البحث في الخصائص التي تمتع 
اللقاء، وجب  الوطني في هذا  المنتخب  بها 
عليه من خالل  للبناء  كثيرا  أمامها  الوقوف 
هذا الجيل الذي يملك من اإلمكانات الفنية 
واالحترافية، ما يمكنه من إحداث االنطالقة 
القارة  في  الليبية  الكرة  تستحقها  التي 

األفريقية.
االنضاط التكتيكي

عادل  الوطني،  المنتخب  مدرب  حرص 
من  موفقة،  بداية  تحقيق  على  عمروش، 
جنوب  من  إيجابية  بنتيجة  العودة  خالل 
أوراق  ترتيب  بإعادة  له  تسمح  أفريقيا، 

المنتخب على الجانبين الفني والتكتيكي.

االنضباط  عنصر  على  عمروش،  وراهن 
في تنفيذ المهام التكتيكية التي تعتمد على 
التي  الطريقة  وهي  واحــدة،  ككتلة  اللعب 
ستمكن المنتخب الوطني من السيطرة على 
وسط الميدان، معتمدا على احترافية رفقاء 
المحترفين  والمصراتي،  والهوني  علي  بن 

في الدوريات األوروبية.
روح الكتلة

وإلى جانب االلتزام بالنهج التكتيكي، طلب 
عمروش من الالعبين اللعب بروح عالية إذا 
ما أرادو إقناع جماهير ليبيا بأنهم أهل للثقة، 
لذلك نجح الفريق في تضييق المسافات بينه 
وبين حامل الكرة من فريق جنوب أفريقيا 
الذي يجيد األداء البرازيلي في االختراق من 
المنافس،  دفاع  عمق  في  قصيرة  تمريرات 
باالضافة للمهارات الفردية في فتح طرفي 

الملعب للغزو.
القراءة الفنية

الفريق  قراءة  يجيد  أنه  عمروش،  أثبت 
العبيه  يحفظ  كيف  ويــعــرف  المنافس، 
دقيق  شرح  خالل  من  الخصم،  خصائص 
ما  ــو  وه منافسه،  ــدرات  ــ وق إلمكانيات 
الجماعي، واالختراق  الدفاعي  العمل  أظهره 
خالل  من  أفريقيا  جنوب  لدفاع  المنظم 
مستغال  عشوائية،  وليست  تكتيكية،  جمل 

أفريقيا،  الجنبين في جنوب  ضعف مدافعي 
فأسند قيادة الجبهة اليمنى لسلتو، واليمنى 

لحمدو المصري وبن علي.
الجانب المعنوي

بالغة،  بأهمية  الالعبين  معنويات  تكتسي 
عمروش  المدرب  كثيرا  عليه  ركز  ما  وهو 
مع  فيها  تعايش  التي  القليلة  األيام  خالل 
الفريق قبل مواجهة جنوب أفريقيا، فأحدث 
غير  وألفة،  وحب  صداقة  حالة  بينهم 
مسبوقة، ظهرت جلية في حرص الالعبين 

على مساعدة بعضهم البعض في اللقاء.
غالية  ديــربــان  موقعة  نقطة  وتبقى 
وثمينة علينا حصد ثمارها واستثمارها بعد 
لكن  الصدارة  فى  موقعنا  على  حافظنا  أن 

القادمة  والخطوات  أصعب  سيكون  القادم 
وتحتاج  ــم  األه هي  الطريق  خارطة  من 
لتركيز وتحضير والتعامل معها بجدية أكثر 
والمشوار  المهمة  باقي  استكمال  أجل  من 

الذي نتمنى أن تكون نهايتها سعيدة.
ثقافة الفوز

حاجة  في  المرحلة  هذه  في  الليبية  الكرة 
واستثمار  الكبار  معترك  إلى  للدخول 
باألداء  يتمتع  الذي  الواعد،  الجيل  هذا 
والروح االنتصارية، وثقافة االنتصار خارج 
جميعا  فينا  وجددت  منحتنا  التى  األرض، 
وقادرون  قادمون  الفرسان  بأن  األمل 
وتحدى  الوطنية  المسؤولية  تحمل  على 
المنتخبات  وأبرز  الظروف  كل  ومقارعة 
قيمة  التقل  مواهبنا  وأن  األفريقية 
والتأكيد  القارة  نجوم  باقى  عن  وجودة 
قوة شخصيته  فى  تكمن  منتخبنا  قوة  أن 
صفوف  واكتمال  الجماعية  وروحه 
الفارق  صنعوا  الذين  محترفيه  وجاهزية 
فنية  قيادة  مع  طموحاتهم  سقف  ورفعوا 
من  حظا  أسعد  كانت  طموحة  جديدة 
المحترفة  الكوكبة  هذه  بتواجد  غيرها 
أعطت  أن  بعد  عليها  تراهن  باتت  التى 
والزمان  والموعد  الهدف  وحددت  الوعد 

والمكان.

تحدي النسور
سيخوض  المقبل  أكتوبر  شهر  مطلع  ومع 
المنتخب الوطني تحديا جديدا عندما يلتقي 
العائد من مونديال  نيجيريا،  بحجم  منتخبا 
إلى  التأهل  في  آماله  أنعش  والذي  روسيا 
خارج  فوز  بعد  بنيجيريا،  »الكان«  نهائيات 
في  األضعف  »الحلقة  السيشل  على  الديار 
فى  وتعثره  إخفاقه  وليعوض  المجموعة« 
سباق  ليدخل  األوالد،  أمام  األولى  الجولة 

المالحقة والمنافسة المثير.
بضعة  عنها  تفصلنا  التى  النسور  مواجهتا 
منهما  الخروج  المهم  من  سيكون  أسابيع 
بدون أضرار وبنتيجة ايجابية بمثابة المرور 
بوفرة  اإليمان  وستعني  الزجاجة  عنق  من 
مصراعيه  على  الطريق  وفتح  الحظوظ 
على  القبض  نحو  وسالكا  ممهدا  ليكون 
نهائيات  لـ»كرنفال«  التأهل  بطاقتي  إحدى 
منذ  مالعبها  عن  غبنا  التى  األمم  كأس 
يستمر  أن  متتالية،  نسخ  ولثالث   2012
المشهد  عن  الليبي، مجددا  المنتخب  غياب 
لم  أمر  القارة،  نجوم  يجمع  الذي  األفريقي 
يكن مقبوال بعد اليوم بسبب اآلمل الذي مأل 
صدور الجماهير الليبية، التي تردد من اليوم 
جديد  تاريخ  كتابة  نستطيع«  »نعم  عبارة 

للكرة الليبية في ربوع القارة.

ديربان تكتشف
»أنياب« الفرسان 

الصطياد النسور

خمس خصائص احترافية تمنح المنتخب 

الليبي أفضلية التأهل لنهائيات »كان«

القاهرة– الوسط

الفرسان قادمون وقادرون على 
تحمل المسؤولية الوطنية 

وتحدى ومقارعة كل الظروف 
وأبرز المنتخبات األفريقية

»الفيفا« يعلن قائمة أفضل 55 العبا في الموسم الماضي
من بينهم صالح ورونالدو ومودريتش الختيار أفضل العب في العالم

تحديد موعد نهائي كأس اليد ألهلي بنغازي واالتحاد
نهائي  مباراة  موعد  اليوم،  اليد،  لكرة  الليبي  االتحاد  حدد 
واألهلي  االتحاد  فريقي  ستجمع  والتي  اليد،  لكرة  ليبيا  كأس 
الرياضية. لأللعاب  مصراتة  بقاعة  إقامتها  والمقرر  بنغازي، 
وأخطر االتحاد العام ناديي االتحاد واألهلي بنغازي بموعد المباراة 

النهائية التي تقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر الجاري.
بطل  بصفته  النهائية،  الــمــبــاراة  االتــحــاد  فريق  ويــخــوض 
فيما  تــاريــخــه«،  فــي  الــعــاشــرة  »البطولة  الممتاز  الـــدوري 
الشرقية. للمنطقة  بطال  بصفته  بنغازي  األهــلــي  يــشــارك 

بدأت بمدينة مصراتة، نهائيات بطولة عمر المختار الثانية لكرة 
القدم داخل الصاالت، بمتابعة من المدرب الوطني عبد الباسط 

النعاس المدرب العام لمنتخبنا الليبي، الذي سيعود للواجهة 
من خالل هذه البطولة.

ووصل للنهائيات، عبر تصفيات أقيمت في زوارة وبنغازي، فرق 
االتحادات الفرعية لمناطق مصراتة وطرابلس وبنغازي والجبل 

األخضر.
يذكر أن النهائيات كان مقررا لها أن تقام بطبرق، ولكن 

لظروف خاصة انتقلت الضيافة لالتحاد الفرعي لكرة القدم 
بمنطقة مصراتة.

نهائيات بطولة عمر المختار 
تنطلق في مصراتة

أبو سليم يخطط للبقاء
بشكل  للظهور  أبوسليم  فريق  يسعى 
بالدوري  الجديد،  موسمه  خالل  مميز 
بقيادة  القدم،  لكرة  الليبي  الممتاز 
خالل  من  الغابري،  حبيب  مدربه 
مكثف  ــدادي  ــ إع بــرنــامــج  تطبيق 
للفريق، ينفذه الالعبون في معسكر 

إعدادي محلي.
في  أبوسليم،  نــادي  إدارة  ونجحت 
تدعيم صفوف الفريق؛ من أجل ضمان 
عبر  الثانية،  الدرجة  إلى  الهبوط  عدم 
التعاقد  منها  الصفقات،  من  عدد  إبرام 
من  قادما  الرابطي  مالك  الالعب  مع 
أن  له  سبق  الــذي  األشهر،  أبي  نــادي 
تعاقد  كما  االتحاد،  نادي  غاللة  ارتدى 

أبو سليم مع الالعب علي الشوشان.

حدد االتحاد الليبي لكرة 
السلة، موعد مباراة السوبر 

الليبي، التي ستجمع بين 
فريقي النصر الحاصل على 

بطولة الدوري الممتاز، 
واألهلي طرابلس حامل 

لقب كأس ليبيا.
وأخطرت إدارة اتحاد 

السلة كال من النصر 
واألهلي طرابلس، بأن 

يوم السبت الموافق 20 
أكتوبر المقبل، هو موعد 

مباراة السوبر، التي ستقام 
بمجمع سليمان الضراط 

لأللعاب الرياضية في 
بنغازي.

سوبر السلة 20 أكتوبر

● صالح 

● مودريتش 

● رونالد 

رفضت إدارة نادي النصر، فكرة انتقال 
نجم الفريق األول لكرة القدم، خالد 

مجدي، إلى أي ناد آخر في هذه الفترة.
جاء ذلك تصديا لما يتردد هذه 
األيام حول تقديم نادي يونغ بويز 
السويسري، عرضا من أجل الظفر 

بخدمات المهاجم خالد مجدي.
وتنظر إدارة النصر إلى خالد مجدي 
كأحد أبناء النادي الذين صنعوا إنجاز 

التتويج بلقب الدوري الممتاز، الموسم 
الماضي، وأنه مشروع نجم جماهيري 

يحمل شعلة النصر لسنوات.
ويرتبط مجدي بعقد مع النصر 

يمتد حتى عام 2021، وبرز بشكل 
الفت الموسم الماضي، رفقة الثنائي 
سالم روما ومفتاح طقطق، ما جعله 

يدخل حسابات المدرب الجزائري 
عادل عمروش، ويشارك رفقة زمالئه 

الفرسان في تصفيات كأس األمم 
األفريقية، ويخوض فريق الكرة األول 
بالنصر، تدريباته اليومية تحت قيادة 
مدربه الوطني فوزي العيساوي، الذي 

يعمل على تنمية الجانب البدني 
والمهاري، وتحفيظ الالعبين بعض 
الجمل التكتيتية التي ستمثل قوام 

إسلوب لعب النصر الموسم المقبل، 
ويعمل النصر على الدافع عن لقب 

الدوري الممتاز، الموسم المقبل، ويأمل 
في تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة 

بقوة على بطولتي كأس ليبيا وكذلك 
بطولة دوري أبطال أفريقيا.

النصر يرفض انتقال 
خالد مجدي ألوروبا
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تحتوي؟

يبدأ العمل بها؟

سيرعى تنفيذها ويراقبها؟

ستنتهي؟

لماذا كثر بشأنها الجدل؟

اإلصالحات اإلقتصاديةستنفذ؟

مـــــاذا

متـــــى

مــــــن

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

أقوالهم

»أعداد المهاجرين المنطلقين 
من السواحل الليبية صوب أوروبا 

تراجعت بنسبة 80%

ممثلة السياسة الخارجية
 لالتحاد األوروبي«.
فيديريكا موغريني

 كل شيء

جيل »الال منتمي«

ملاذا وهم وحدهم ملوك هذه األمكنة، ال يعملون 
املجموعات  قــادة  عن  بعيدًا  الخاص،  لحسابهم 

املسلحة التي يعملون تحت قيادة أمرائها

منتصف  في  صدر  ويلسون،  كولن  اإلنجليزي  للكاتب  كتاب  عنوان  منتمي«،  »الال 
اختالف  رغم  عنوانه  سُأسقط،  السبعينات،  في  العربية  المكتبات  وعرفته  الخمسينات 
إنهم  الساحة،  على  بقوة  اآلن  وجوده  يفرض  ليبي  جيل  من  شريحة  على  النموذج، 
تفجر  وقت  أعمارهم  وكانت  عامًا،   22 الـ  إلى   19 الـ  من  األعمار  ذوو  الشباب  أولئك 
األحداث في فبراير 2011 تتراوح بين الـ 10 و13 سنة، هؤالء الشباب لم يكونوا واعين 
حينذاك ماذا يعني »فبراير« وال »سبتمر«، وبالطبع »ديسمبر« أيضًا، لم يكونوا أبناء 
أحد أجيال هذه التواريخ، وعلى امتداد الثماني سنوات التي مضت تفتحت أعين هؤالء 
على مشهد السالح والمسلحين، وخُبِّروا ماذا يمكن أن يفعل السالح، خاصة في بالد ال 
جيش فيها وال شرطة، وال يحكمها سوى السالح، واحتوتهم الحالة ليصيروا جزءًا منها، 
فانجروا وراء السالح، وانخرطوا بمجموعات مسلحة تارة بإغراء المال، وتارة نتاج التباس 
إحساس بالرجولة وحمل السالح والقدرة على استعماله، بمعنى أن السالح واستخدامه 
في  بزجهم  الحماسي  اندفاعهم  وُاستُغل  الوجود،  وإثبات  بالرجولة  الشعور  أعطاهم 
اقتتال هنا وهناك، وتنصيبهم في بوابات االستيقاف، حيث عرفوا قوة وسطوة السالح 
الذي يحملونه في أيديهم، وعرفوا إلى أي مدى يمكن أن يجعل منهم السالح أشخاصًا 
يخافهم اآلخرون ويأتمرون بأمرهم، وربما راودهم حينها السؤال: لماذا وهم وحدهم 
ملوك هذه األمكنة، ال يعملون لحسابهم الخاص، بعيدًا عن قادة المجموعات المسلحة 
التي يعملون تحت قيادة أمرائها، ويحققون بقوة السالح من مكاسب مادية ما يعجزون 

عن تحقيقه وهم مجردون منه؟!
فتورطوا في أعمال سطو وحرابة وخطف من أجل الفدية، وسال المال بين أيديهم، 
ولم يكونوا ليشعروا بأي انتماء سوى إلى الحالة التي هم فيها اآلن، أي االنتماء إلى 
ما يصنعونه وينتجونه ويرونه، هم دون غيرهم، وانطبقت على هذه الشريحة بعض 

توصيفات »ال منتٍم« كولن ويلسون مع فارق النموذج أو شخصية البطل في كتابه.
منها أنه »ذلك الذي استيقظ على الفوضى« والذي »ال يشعر بالسعادة إذا لم يشعر 

بقوته« في مواجهة ما يراه من »حرية مرعبة«.
ترى  كيف  بها،  يستهان  ال  التي  الشريحة  هذه  واقعية  أكثر  بتعبير  أو  الجيل،  هذا 
المستقبل؟ وأين سيكون موقعها؟ وكيف ستشارك بعد سنوات معدودة في إنتاج جيل 
جديد؟ وكيف يمكن انتشالها من واقعها؟ وكم يلزم من وقت إلعادة تأهيلها وإدماجها 

في الحياة العادية؟!
افتراضية  رسم صورة  يحاولون  لمَن  قلق  ومصدر  محيرة  أنها شريحة  في  ال شك 
والساسة  السياسة  حسابات  خارج  شريحة  أنها  هو  أكثر  يقلق  وما  معافى،  لمستقبل 
تعيشها  التي  الشاملة  األزمة  أتون  في  والمحاصصة  والتفاوض  البحث  موائد  على 
عارضًا  واعتبارها  األزمة،  أنتجتها  التي  الظاهرة  لهذه  الظهر  إدارة  يمكن  هل  البالد، 
الشاملة ألي حل تفرض  الرؤية  أم أن  من ضمن عوارضها وستتآكل وتزول لوحدها، 
رصدها وتتبعها، وإعداد خطط وآليات التعامل معها؟!.. إنها جزء من معطيات مربكة، 

لمستقبل ال يقل ربكة وإرباكًا.

»قال إن األوضاع في ليبيا غير 
مستقرة للغاية لتنظيم انتخابات. 
ال يمكن التصويت في ظل عدم 

االستقرار الموجود في الشوارع، من 
الضروري أن يقبل الجميع بالنتائج«.

رئيس المجلس الرئاسي
 لحكومة الوفاق

فائز السراج

»نعلم تمامًا من قصف مطار 
معيتيقة مرتين، وهو يعلم أننا 

نعلم«.

المبعوث األممي لدى ليبيا
غسان سالمة

 طقوس وعادات الليبيني ببداية العام الهجري

السرطان يداهم أوليفيا نيوتن مجددًا
 كشفت الفنانة األسترالية أوليفيا نيوتن - جون التي ذاع صيتها بفضل فيلم »غريز« 

الشهير، عن تشخيص إصابتها بالسرطان للمرّة الثالثة.
وصرّحت الفنانة البالغة من العمر 69 عامًا للقناة األسترالية السابعة بأن األطباء 

رصدوا ورمًا في أسفل العمود الفقري وهي خضعت لعالج إشعاعي. وكشفت أنها 
تتداوى باألعشاب وتتناول زيت القنب الهندي أيضًا، وفق »فرانس برس«.

وقالت في تصريحات أدلت بها للقناة من منزلها في كاليفورنيا »ما زلت أتلقى 
العالج.. وأنا بحالة جيدة«. وشخّصت إصابة أوليفيا نيوتن - جون بسرطان في الثدي 

سنة 1992. وفي العام 2013، رصد ورم في كتفها.
وأقرّت المغنية والممثلة بأنها تمرّ بفترات من اليأس لكنّها تحاول أن تبقى 

متفائلة.

بشير زعبيه

 رضوى الشربيني.. إشاعة حب

فيتهيأون  »الكبيرة«،  بيوم  لالحتفال  ليبيا  في  عائلة  كل  أفراد  يجتمع  هجري  عام  كل  بداية  مع 
ويتطيبون وتتزين النساء، الالئي يقمن بإعداد وجبة عشاء دسمة وغالبًا ما تكون امبوخ وتحتوي 

على القديد.
ويتناول الليبيون وجبة العشاء وهم يتسامرون ويتبادلون التهاني بالعام الجديد، وتتميز )كبيرة( 
رأس السنة الهجرية، وهو اليوم الذي يسبق األول من المحرم باحتفال خاص بها وتسمى »كبيرة 
الفتاشة«، وفى تلك الليلة تطبخ النساء أكلة الكسكسو بعظام القديد )عظيمات خروف العيد( الذي 

أعد في عيد األضحى.
ويتبادل األهل والجيران أطباق الكسكسو بالفتاشة من باب صلة الرحم والمودة، ولكي يشجعوا 
األطفال على تناول هذا الطعام يوم الكبيرة يكرر الكبار توصيات بضرورة تناول الجميع تلك الوجبة 
حتى ال تأتيهم )الفتاشة( في الليل، والفتاشة شخصية وهمية من صنع الخيال الشعبي، تظهر على 
الكسكسو  أكل من  البطون، فمن وجدته قد  لياًل، وتفتش  البيوت  امرأة عجوز تطوف على  شكل 
تركته بخير، ومن وجدت بطنه خاليًا، تترك له في بطنه حيطة أي حجر ثقيل، لذلك يحرص األطفال 

على أكل الكسكسو، بل ويبالغ بعضهم في األكل لحد التخمة.
وفي اليوم األول من محرم يقوم الشباب بوضع مقدار ملعقة صغيرة من الجير فوق كل عتبة 
على  الدقيق  أو  الملح  بوضع  البعض  يكتفي  أو  المحرم،  شهر  بحلول  البيت  ألهل  إشعارًا  منزل، 
مداخل البيوت والغرف تيمنًا بأن يكون العام الجديد عام خير وبركة. وربما تعود فكرة األكل ووضع 
الجير األبيض أمام الباب في هذه الليلة إلى التفاؤل بقدوم سنة جديدة يكون خيرها وفيرًا، وزرقها 

أكثر، فالبطون ممتلئة باألكل الجيد، والبياض رمز للخير في كل مكان.

تقدم األفاعي مقلية مع عشبة الليمون والتوابل 
على طاوالت المستهلكين الفيتناميين الذين 

يقبلون بشدة على تناول هذه الزواحف وغيرها 
من األطباق المحضرة على أساس حيوانات بينها 

الكالب والهررة والسالحف.
كذلك تقدم األفاعي مقطعة أو منقوعة في ما 

يشبه الحساء. كما يمكن شرب دمها كمكمل لهذا 
الطبق مع مزجه بمشروب األرز إذ تنسب له مزايا 
عالجية. ويؤكد نغويين فان دوك وهو زبون في 
مطعم »ين باي« في شمال فيتنام المتخصص 
في هذه األطباق أن »لحم األفعى لذيذ ومغذ«. 

ويوضح صاحب المطعم دوونغ دوك دوك »حتى 
في ظل المنحى التناقصي ألعداد األفاعي في 

الطبيعة، هنا في ين باي لدينا األدغال ونتمتع 
ببيئة جيدة. أحيانًا يحضرون لي عشرات 

الكيلوغرامات من األفاعي التي ال يمكنني 
شراؤها«. ويواجه الفيتناميون انتقادات 

كثيرة في الخارج بسبب استهالكهم 
لحومًا حيوانية مختلفة للغاية من دون 
االكتراث كثيرًا لمعاناة هذه الكائنات. 
وهم ال يزالون يعملون بتقليد سائد 

مفاده بأن الزواحف يجب أن تُفتح 
حية لسحب دمها فيما ال يزال قلبها 

ينبض.

أفاعي مقلية على موائد 
الفيتناميني

نفت اإلعالمية المصرية، رضوى الشربيني، ما تردد عن خطبتها، بعد أن 
أعلنت عن توقف برنامجها لمدة يومين، مؤكدة أن السبب هو خضوع 

والدتها لعملية جراحية.
وتحظى الشربيني بنسبة متابعة عالية، 
بسبب آرائها المثيرة للجدل حول العالقة 

بين الرجل والمرأة عاطفيًا.
وقالت عبر حسابها الرسمي 
في شبكة التواصل االجتماعي 
»فيسبوك«: »فى الوقت اللى 

أنا طلبت إجازة يومين بس 
من الناس علشان أمى 

ظهرها اتكسر وداخلة تعمل 
عملية كبيرة بكرة فى 

المستشفى...في عز ما 
الناس طلعت على إشاعة 
خطوبة وجواز ملهاش أى 

مجال من الصحة، يعني 
الناس بتقولي مبروك وأنا 

أمي فى المستشفى بتعمل 
عملية، كفاية أرجوكم«.

يشار إلى أن اإلعالمية 
رضوى الشربيني، تقدم 

برنامج »هي وبس« 
على »سي بى 

سي سفرة«.
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