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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

عاشوراء في فزان.. 
»شيشباني يا باني«

ص16

امللياردير

فضاء

ارتفعت أسعار النفط إلى 79.19 دوالر 
للبرميل أمس رغم زيادة المخزونات 
التي فاقت في أثرها المخاوف من أن 
المنتجين قد ال يكونون قادرين على 

تغطية العجز في اإلمدادات حالما تدخل 
عقوبات أميركية على إيران حيز التنفيذ، 

فيما من المقرر أن تجتمع منظمة البلدان 
المصدرة البترول )أوبك( مع منتجين 

مستقلين، بينهم روسيا أكبر منتج للخام 
في العالم، في 23 سبتمبر في الجزائر 

لبحث كيفية تخصيص الزيادات في 
اإلنتاج في إطار الحصص المقررة.

كشفت مجموعة »سبيس إكس« أن 
الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا 

)42 عامًا( مؤسس موقع إلكتروني كبير 
للموضة، وهاوي جمع األعمال الفنية 
المعاصرة، سيكون أول راكب خاص 

يسافر عبر صاروخ تابع للشركة حول 
القمر في 2023. وأوضح مايزاوا في 

مقر الشركة المتخصصة في الصناعات 
الفضائية في كاليفورنيا بعد تقديمه 

من جانب رئيسها إلون ماسك »في 
2023، سأدعو 6 أو 8 فنانين من العالم 

أجمع لالنضمام إليّ في هذه الرحلة 
باتجاه القمر«.

مليون 50
طفل

 المتمرد

يقل وزنهم عن الوزن الطبيعي بالنسبة 
لطولهم، وهؤالء يعيش نصفهم في جنوب 

آسيا وربعهم في أفريقيا جنوب الصحراء.
)البنك الدولي(

على خطى الزعيم الراحل هوجو شافيز، 
يمضي الرئيس الفنزويلي، نيكوالس 
مادورو، على درب التمرد ضد قواعد 

اللعبة العالمية.
مادورو اختار التحدي االقتصادي 

باإلعالن أن بالده ستقوم باستبدال 
الدوالر األميركي بعملة جديدة ) 
بوليفار(، كما ينوي تصدير 

مليون برميل يوميًا إلى 
الصين، على إثر زيارة رسمية 

أجراها إلى بكين أخيرًا.
الزعيم الفنزويلي يراوغ 

الزمن واألحداث، بعد أن 
راوغ الموت خالل حفل 

عسكري، بعد استهدافه 
بـ»هجوم بالمتفجرات«، 

ليبقى على قيد الحياة 
صوتًا مناوئًا ومناورًا للنفوذ 

األميركي.
فهل يصمد مادورو في 

تمرده؟.. أم يرفع الراية البيضاء 
لخصمه األميركي؟.. أم ستكون 

كلمة النهاية برصاصة تنهي 
سنوات ممانعة بالده الهيمنة 

األميركية؟

راديو الوسط

تجد د االشتباكات العنيفة بمداخل طرابلس الجنوبية

غسان  األممي  المبعوث  وأن  سيّما  دولي،  بدعم 
سالمة لمح في تصريحات له إلى تعرّض كل من 
»المحاسبة«  إلى  االتفاق  خرق  في  تورطه  يثبت 
العقاب  من  اإلفــالت  زمن  تجاوزنا  قائاًل:»»لقد 
مضيفًا:   ،»2014 في  حدث  ما  بتكرار  نسمح  ولن 
وقف  بخرق  قام  من  حول  المعلومات  كل  »لدينا 
طرابلس،  في  المدنيين  حياة  ويهدد  النار  إطالق 
وأن صدور العقوبات لن يتأخر، فمن طلب عقوبات 
أشهر،  ستة  بعد  عليها  تحصل  البشر  تجار  على 
عليها  تحصل  الجضران  ضد  عقوبات  طلب  ومن 
جاءت  نفسه  السياق  وفــي  أشــهــر«،  ثالثة  بعد 
البيانات التي صدرت عن الرباعي الغربي )الواليات 
ومعها  وإيطاليا(  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة 
الدور  أيضًا  السؤال  طال  كما  األوروبــي،  االتحاد 
المنوط بـ»القوة المشتركة لفرض األمن والحفاظ 
بين  والفصل  المواطنين،  وممتلكات  حياة  على 

على  هدوءها  تستعيد  طرابلس  العاصمة  تكد  لم 
بين  االشتباكات  دخــان  عاد  حتى  أسبوع،  مــدار 
الجنوبية  المداخل  حول  المسلحة  المجموعات 
يعرف  ما  بين  االتهامات  تبادل  وسط  للمدينة، 
يسمّى  وما  أبوسليم«  المركزي  األمن  بـ»قوات 
بـ»لواء الصمود« حول الطرف المسؤول عن خرق 
عليه  وّقعت  الذي  النار،  إطالق  وقف  تعزيز  اتفاق 
األسبوع  الزاوية  بمدينة  العالقة  ذات  األطــراف 
الماضي. ما يسمّى بـ»لواء الصمود« الذي يقوده 
الضابط السابق صالح بادي قال إن قواته تقدمت 
على محور طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس، 
المركزي–أبو  بـ»األمن  يعرف  ما  قــوات  متهمًا 
سليم« بخرق هدنة اتفاق وقف إطالق النار، عندما 
هاجمت تمركزات قواته الثالثاء، حسب بيان صادر 

عن مكتبه اإلعالمي.
في المقابل، ذكر الناطق باسم األمن المركزي 
شنّ  الصمود«  بـ»لواء  يسمى  ما  أن  سليم  أبو 
هجومًا باألسلحة الثقيلة على طريق المطار وخلف 
قذائف  سقوط  إلى  أدى  ما  البرية،  األحياء  حديقة 

عشوائية على المدنيين.
ولم تحصر حتى اآلن إحصائيات رسمية دقيقة 
عدد ضحايا االشتباكات، وال حجم الخسائر المادية، 
لكن حالة من الذعر والهلع تنتاب سكان المناطق 
القريبة من االشتبكات، والتي شهدت منذ اندالع 
وقت  في  للعائالت،  كبيرة  نزوح  حاالت  االقتتال 
والطوارئ،  اإلسعاف  باسم جهاز  الناطق  فيه  أعلن 
بالغات  وتلقيه  وجرحى  قتلى  سقوط  علي  أسامة 

بوجود جثامين لم يتسن الوصول إليها.
ولم يكن خرق اتفاق الزاوية اليومين الماضيين 
األطــراف  قبل  من  عليه  التوقيع  منذ  األول  هو 
بالعاصمة  مناطق  عــدة  شهدت  إذ  المعنية، 
قذائف  سقوط  الجاري،  سبتمبر   11 في  طرابلس 
وتصاعدًا ألعمدة الدخان بمطار معيتيقة ومنطقة 
الكريمية ومنطقة أبوسليم، وشهدت أيضًا تبادل 
اتفاق  المتسبب في خرق  االتهامات بشأن  أطراف 

الهدنة الذي وقع في الزاوية.
الليبي  الشأن  متابعي  من  كثيرون  ويتساءل 
بشأن محاسبة مخترقي االتفاق الذي جرى التوصل 
ليبيا، وحظي  إليه برعاية بعثة األمم المتحدة في 

األطراف المتنازعة وفض االشتباكات في العاصمة 
الرئاسي  المجلس  تشكيلها  قرر  التي  طرابلس«، 
لحكومة الوفاق الوطني، األحد الماضي، بقيادة آمر 
المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، 

وما إذا كانت ستباشر مهامها؟.
وتسعى األمم المتحدة إلى الحفاظ على الهدنة 
الفني  االجتماع  آخرها  كان  مختلفة  تحركات  عبر 
بحضور  طرابلس،  في  األمنية  بالترتيبات  الخاص 
نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني 
التدابير  عن  يتساءلون  مراقبين  لكن  وليامز، 
بحق  المتحدة  األمم  تتخذها  ربما  التي  المضادة 

الطرف المتسبب في هذا الخرق.
والذي أستخدمت  النار،  األخير إلطالق  التصعيد 
راجمات  فيها،  بما  الثقيلة  األسلحة  كالعادة  فيه 
للوضع  خطيرًا  تدهورًا  شكل  إنه  فوق  الصواريخ، 
الزاوية،  باتفاق  آخر  إشعار  حين  إلى  وأطاح  األمني 

ُفسّر أيضًا من قبل مراقبين، بأنه محاولة لتحسين 
ممكن  تقدم  أكبر  وتحقيق  العسكرية،  التمركزات 
االشتباك  فض  قوة  تباشر  أن  قبل  األرض،  على 
المشكلة من قبل رئيس المجلس الرئاسي، مهامها 
الوقت  وفي  المتقاتلين،  الطرفين  بين  تفصل  أن 
تفعله  أن  يمكن  لما  مباشرًا  تحديًا  نفسه تشكل 
المؤثرة في  الغربية  الدول  المتحدة وخلفها  األمم 
الخرق، وما هي  الليبي، في مواجهة هذا  المشهد 
آليات المحاسبة التي رددها مبعوثها غسان سالمة، 
وخلفها  المتحدة  األمم  أمام  األكبر  التحدي  أن  إال 
المجتمع الدولي، يكمن في السؤال الذي صار يطرح 
اآلن، وهو: »إلى أي مدى الزال الليبيون يثقون في 
على  قدرتهم  وفي  بالدهم،  إلى  مبعوثيها  أداء 
ترعاها  التي  السياسية  العمليّة  معرقلي  مواجهة 

لحل األزمة في ليبيا ..؟.
التفاصيل ص 3

أسبوع خروقات اتفاق وقف إطالق النار 

مراقبون: التصعيد 
األخير محاولة لتحسين 

التمركزات العسكرية، 
قبل أن تباشر قوة فض 

االشتباكات مهامها 

نفط

طرابلس، القاهرة- الوسط

كل شيء

»أرشيفية« < الدخان يتصاعد من أحد أحياء جنوب طرابلس           

79 دوالرا

المعني  الخبراء  فريق  تقرير  وثق  أن  بعد 
فاشلة  مــحــاوالت  ــن  األم بمجلس  بليبيا 
عديدة لتصدير النفط بطرق غير مشروعة، 
في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
إجراءات  اإلعالن عن  أنّها بصدد  طرابلس 
الوقود،  تهريب  لمحاربة  جديدة  إضافية 
من بينها إلغاء ترخيص المحطات الوهمية، 
وطالبت بإضافة 48 اسمًا لقائمة العقوبات 

الدولية.
وقالت المؤسسة، في بيان إنّها ستعلن 
ليبيا  غرب  في  البنزين  محطات  عدد  عن 
المؤسسة  لطلب  باالستجابة  تقم  لم  التي 
وسحب  عملياتهم،  عن  بالتعريف  المتمثل 

تراخيصها ومنعها من تسلم الوقود.
ذكر  التقرير  أّن  إلى  المؤسسة  وأشارت 
العام  المؤسسة  أجرتها  التي  التحقيقات 
محطة   87 وجود  عن  كشفت  التي   ،2017
الوقود،  لتهريب  تستخدم  وهمية  وقــود 
النفط  لتسويق  البريقة  شركة  وستقوم 
باإلعالن  التابعة(  الشركات  )إحدى  والغاز 
هذه  لمحاربة  جديدة  إضافية  إجراءات  عن 

الظاهرة.
وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط لجنة 

أهلي طرابلس في 
»مهمة عربية« أمام 

الوداد املغربي
بنغازي - زين العابدين بركان
يحمل األهلي طرابلس حقائبه إلى 

ملعب »المركب الرياضي« محمد 
الخامس في المغرب للمواجهة 

الهامة مع الوداد البيضاوي صاحب 
األرض والجماهير، اإلثنين المقبل، 

في ذهاب دور الـ32 من بطولة 
دوري أبطال العرب. اللقاء الذي 

جرى تأجيله بسبب بعض األزمات 
اإلدارية، أضاف للفريق الليبي 

نقاط قوة للتحضير لذهاب الدور 
التمهيدي في النسخة الجديدة، 

ليستفيد األهلي من التأجيل، حيث 
أتاح الفرصة للمدير الفني الجديد 

المصرى إيهاب جالل لمضاعفة 
حجم التحضيرات بما يليق بقيمة 

هذه المشاركة العربية. وأجرى 
األهلي »الزعيم« معسكرًا طوياًل 

بمصر خاض خالله سلسلة من 
المباريات الودية التجريبية مع عدد 

من فرق األندية المصرية البارزة 
وقف خاللها الجهاز الفني على 

جاهزية كل العبيه.

بإضافة  المتحدة  لألمم  التابعة  العقوبات 
متهمين  وجماعات  ألفراد  جديدًا  اسمًا   48
بتهريب الوقود الليبي إلى قائمة العقوبات.

على  ــة  أدل األمــمــي  التقرير  وينشر 
اإليــرادات  لتحويل  ملتوية  آليات  وجود 
الوطنية  المؤسسة  عن  بعيدًا  الليبية 
في  بما  الليبية،  الدولة  وحسابات  للنفط 
الوطنية  »المؤسسة  من  تعليمات  ذلك 
الــخــام  الــنــفــط  ثــمــن  لتسلم  بــنــغــازي 
حساب  في  قانوني  غير  بشكل  المصدر 

عمان«. في  خاص  مصرفي 

وأشار إلى أّن »الحساب المصرفي نفسه 
محاولة  خــالل  سابقًا  تحديده  تم  ــذي  ال
الناقلة Disteya Amey سرقة النفط الخام 
موقع  تحديد  تم  حيث   ،2016 أبريل  في 
ليبيا«،  إلى  وإعادتها  تحمله  وما  السفينة 
جرى  التي  اإلضافية  الوثائق  تتضمن  كما 
موقعة  تعليمات  التقرير  في  عليها  التعليق 
الحكومة  ورئــيــس  سعيد  فــرج  قبل  مــن 
النفط  لشركات  الثني  اهلل  عبد  الموقتة 
التعامل  عن  التوقف  منهم  تطلب  الدولية 
مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

قريبا في ليبيا
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إعالم الجزائر  يفجر 
مفاجأة بشأن تأهل 

منتخب ليبيا 
 لـ »أمم الكاميرون«

»غايم أوف ثرونز« 
يحصد أبرز

جوائز »إيمي«

أحداث طرابلس تستدعي »الترتيبات األمنية« باتفاق الصخيرات
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مؤسسة النفط تطالب بإضافة 48 اسمًا لقائمة العقوبات الدولية

األمم املتحدة ترصد مسارات تهريب الوقود الليبي

بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص إجراء االنتخابات؟

 في سبها.. األعراس الجماعية تتحدى غالء األسعار
سبها–رمضان كرنفوده

القرضة،  بمحلة  ثابت  بن  زيــد  جامع  في 
 60 كان  استثنائية،  احتفالية  ووسط مظاهر 
حفل  مع  موعد  على  سبها  مدينة  من  شابًا 
صندوق  من  بدعم  زواجهم،  عقود  إشهار 

الزكاة بسبها.
فرحة  تكن  لم  الجماعي،  العرس  هذا  في 
هؤالء الشباب بدخولهم عش الزوجية فقط، 
بل وإفالتهم من أرقام فلكية فرضتها تردي 
األوضاع االقتصادية والمعيشية، وجعلت من 
تكاليف الزواج هاجسًا يؤرق فئات واسعة من 

الشباب.
ومع موجة الغالء التي طالت تكاليف حفلة 
وحفالت،  ووالئم  أفراح  صاالت  من  العرس 
الغالء،  لهذا  حاًل  الجماعي  الزواج  حفل  كان 
إلى حلم  الحفالت  النوع من  حتى تحول هذا 
يتسابق إليه الشباب، انتظارًا للدعم المادي.

الــزكــاة  صــنــدوق  مكتب  مــديــر  ويــقــول 
المكتب  إن  عطيه  عبدالقادر  سبها  بمدينة 
عرس  إلقامة  الشباب  من  عدد  ملفات  جمع 
من  الظروف  حالت  الذين  للشباب  جماعي 

استكمال زواجهم خصوصًا المادية.
وأضاف »وقع االختيار على 60 عريسًا بعد 
 7000 المكتب  ودفع  ظروفهم،  من  التأكد 
بصك  دينار   6000 بواقع  شاب،  لكل  دينار 

مصرفي وألف دينار نقدًا.
العديد من  ألقيت  العرس،  وخالل مراسم 
والتكاتف  التعاون  على  أكدت  التي  الكلمات 
الـــزواج  على  الشباب  مساعدة  وأهمية 
العرسان  من  وعبّــرعدد  األسري،  واإلصالح 
من  الكريمة  اللفتة  بهذه  سعادتهم  عن 
الظروف  أن  مؤكدين   ، الزكاة  صندوق  قبل 
و  دينهم  نصف  إكمال  عن  أخرتهم  المادية 

لكن اليوم تذللت الصعاب.

ُشبهات حول شركة نقل أموال بأنها واجهة ملعتصم القذافي



أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية بدولة السويد عن قائمة األفالم التي سيعرضها المهرجان 
في دورته الثامنة، التي تعقد في الفترة من 5-9 أكتوبر المقبل، حيث جاء ذلك خالل فعاليات 

المؤتمر الصحفي الثاني الذي أقامه المهرجان أمس في مدينة مالمو بالسويد.
وجاءت اختيارات أفالم الدورة الثامنة لمهرجان مالمو للسينما العربية كاآلتي:

فيلم االفتتاح »طلق صناعي« إخراج خالد دياب من مصر، وفيلم الختام »عيار ناري« إخراج 
كريم الشناوي من مصر أيضا، وفي مسابقة ليالي 

إخراج  تبوسني«  »بالش  أفالم  يعرض  عربية 
أحمد عامر من مصر، و»فوتوكوبي« إخراج تامر 

عشري من مصر كذلك.
وفيلم »بنزين« إخراج سارة عبيدي، »كتابة 
من  مشهراوي  رشيد  إخراج  الثلج«  على 
إخراج  مسموم«  »ورد  وتونس،  فلسطين 
العيد«  »غداء  فوزي صالح من مصر،  أحمد 
إخراج لوسيان بورجيلى من لبنان، »واجب« 
فلسطين،  من  جاسر  ماري  آن  إخراج 
من  سعيدي  بن  فوزي  إخراج  »وليلي« 
المغرب، »السعداء« إخراج صوفيا جاما من 

أنداش  إخراج  حلب-اسطنبول«،  »مسافر:  وبلجيكا،  وفرنسا  قطر 
هازيندار أوغلو من األردن وتركيا، »الرحلة« إخراج محمد الدراجي من العراق

أما في المسابقة الوثائقية الطويلة فتشارك أفالم »بين نهرين« إخراج مايا منير 
من سورية، »مرايا الشتات« إخراج قاسم عبد من العراق، »عن الكباش والرجال« 
إخراج كريم صياد من الجزائر، »الرجل خلف الميكروفون« إخراج كلير بلحسن من 

تونس، »الجمعية« إخراج ريم صالح من مصر.

نظام ذكاء صناعي من »فيسبوك« لفهم نصوص الصور والفيديو

إدارة  تحت  بنغازي  في  التقنية«  »بيت  األحد  افتتح 
ثالث شابات طموحات يسعين بهمة ومثابرة لتغيير 
الشكل النمطي للمشاريع النسائية المستقلة، وهو 
المشاريع  وأصحاب  األعمال  لريادي  عمل  مساحة 
الناشئة، حيث يوفر إضافة للمكان بيئة عمل محفزة 

وفرصة إقامة ورش عمل مستمرة.
المهندسة،  للمشروع  التنفيذي  المدير  وقالت 
عام  بعد  تــك«  بنات  »مركز  إن  الحاسي،  إلهام 
ونصف على افتتاحه اتجه لقفزة تكنولوجية جديدة 

مع المهندسة فتحية الزوي وأحالم البدري.
بيئة  خلق  إلــى  البيت  هــذا  »يهدف  وتابعت: 
وألصــحــاب  الجامعة  لطلبة  مناسبة  مشتركة 

دائرة  أصبح  فالعالم  األفكار،  لتبادل  المشاريع، 
العصر  لغة  هي  والتكنولوجيا  مفتوحة،  متقاربة 

الحديث«.
التقنية  بيت  »يقدم  الحاسي:  إلهام  وأضافت 
وقاعة  وشهرية  وأسبوعية  يومية  اشتراك  باقات 
استمرار  جانب  إلى  اجتماعات  وقاعة  دراسي  حجز 
بأيدي  التكنولوجيا  لخدمات  تك(  )بنات  خدمات 
والهواتف  الكمبيوتر  أجهزة  إصالح  من  نسائية 
الخدمات  من  وغيره  مواقع  وتصميم  الذكية 
ورفع  العملي  التطبيق  من  تزيد  التي  التقنية، 
بهذا  المهتمات  للنساء  التقني  الوعي  مستوى 

المجال«.

تواصـل 02

في  جــدال  الفرنسي  التعليم  ــر  وزي تصريح  حظي 
موقع  على  كبيرة  متابعة  الفرنسية  األوســـاط 
العربية  اللغة  إعطاء  إلى  دعا  أن  بعد  »يوتيوب« 
المرحلة  من  بدءا  وتعليمها  بها«  الالئقة  »مكانتها 

االبتدائية.
وكان جان ميشل بالنكي أعلن على القناة الفرنسية 
»بي أف أم« أن »اللغة العربية لغة أدبية عظيمة جدا 
ويجب تعلمها، وال ينبغي أن يقتصر ذلك على من هم 

من أصول مغاربية أو من بلدان ناطقة بالعربية«.
وقد ربطت صحيفة »لوباريزيان« بين هذا المقترح 
مستشار  أعــده  تقرير  في  جــاءت  التي  والتوصيات 

القروي  حكيم  اإلسالمية  للشؤون  الفرنسي  الرئيس 
العربية  اللغة  تعليم  تعزيز  فيه  اقترح  مونتين  لمعهد 
في المدارس كي ال يبقى ذلك حكراص على المساجد.
يتلقون  الذين  المسلم  الشباب  عدد  أن  والواقع 
الدينية  والرابطات  المساجد  العربية في  اللغة  دروس 

قد ازداد في الفترة االخيرة.
لإلسالم  الفرنسي  للمجلس  العام  المندوب  وكان 
جهد  »بــذل  إلى  دعا  قد  زكــري  اهلل  عبد   »CFCM«
من  المدارس  لتمكين  األموال  من  المزيد  لتخصيص 
تعليم هذه اللغة لمن يرغبون في ذلك، إذ إن العائالت 

تتجه بشكل طبيعي إلى المساجد«.

رأي وزير فرنسي حول اللغة العربية

الجرح يبرا ويديرو عليه ضميده...وكلمة السوء تصبح كل يوم جديده.
حب النسا والريح ماله دوله ... ومهبول من يفرح إللي ضحكوله.

أطلق رواد صفحات التواصل االجتماعي هشتاغ »#االعتذار_قوة_والضعف« 
طرحوا من خالله سؤاال حول ثقافة االعتذار في المجتمع ومدى فهم الناس 
لها واستعداد الناس لتقديم االعتذار أو قبوله، حيث تباينت آراء وتعليقات 

المشاركين في الهشتاغ حول رؤية كل شخص لالعتذار.

#االعتذار_قوة_وال_ضعف

افتتاح »بيت التقنية« بحلة مميزة في بنغازي

يعتبر تطبيق »WhatsApp« أحد أكثر تطبيقات المراسلة 
تجربة  لتوفير  التحسينات  على  العمل  في  تستمر  التي 
التقارير  من  العديد  انتشرت  واآلن،  للمستخدم،  أفضل 
 »Dark mood« تفيد بأن الشركة تعمل على إضافة ميزة
أو الوضع المظلم للتطبيق على غرار التطبيقات الشهيرة 
الهاتف،  بطارية  استعمال  لتقليل  ويوتيوب  تويتر  مثل 

ولراحة أعين المستخدم خالل الليل.
الفرصة  بإتاحة  آب  واتس  الجديد من  الوضع  ويتميز 
للمستخدم اختيار نمط خاص لكل محادثة، بجانب بعض 
التغيرات البسيطة في واجهة المستخدم لتبدو أكثر سالسة 

يقدم  أن  على  للتطبيق،  العادي  الوضع  عن 
الشاشة،  لون  في  اختيارات   4 التحديث 

 Day Classic، Day، Night« وهي 
Blue«، ووضع »Night« وهو الوضع 
الداكن، وسيتم طرح التحديث قريبا 
وآندرويد   »IOS« تشغيل  ألنظمة 

.»WABetaInfo« معا، وفقا لموقع
أعلن  آب،  واتس  تطبيق  أن  يذكر 

الماضي، عن شراكة  أغسطس  في شهر 
االحتفاظ  عدم  تضمن  والتي  جوجل،  مع 

مساحة  على  المراسلة  تطبيق  من  احتياطية  بنسخ 
البيانات على »Google Drive«، وستدخل هذه  تخزين 
الشراكة حيز التنفيذ في 12 نوفمبر، وبعد ذلك سيتمكن 
مستخدمو واتس آب من االحتفاظ بنسخ احتياطية من 
دردشاتهم وبياناتهم على حسابهم في »Drive« دون 

تجاوز حصة السعة التخزينية المتاحة.

»واتس آب« 
تتشح بـ »السواد«!

قالت شركة »غوغل« إنها وقعت اتفاقا أجله عشر سنوات 
جديدة  رياح  مزارع  ثالث  من  المتجددة  الطاقة  لشراء 
الطاقة  تلك  ستستخدم  وإنها  فنلندا،  في  بناؤها  يجري 

لتوفير الكهرباء ألحد مراكز البيانات التابعة لها.
وأشارت الشركة، الثالثاء، إلى أن االتفاق الفنلندي هو 
مشروعات  من  الكهرباء  بموجبه  ستشتري  الذي  األول 

أوروبية لن تتلقى أي دعم حكومي، وفقا لوكالة رويترز.
الثالث  للمحطات  المجمعة  اإلنتاجية  الطاقة  وستصل 
إلى 190 ميغاوات وتبنيها شركات نيوين الفرنسية وسي 
بي سي ودبليو بي دي األلمانيتان المتخصصة في الطاقة 

المتجددة.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

#االعتذار_قوة_وال_ضعف االعتذار من شيم 
الكبار، وخلق من أخالق األقوياء، وعالمة 
من عالمات الثقة بالنفس التي ال يتصف 
بها إال الكبار، الذين لديهم القدرة على 

مواجهة اآلخرين بكل قوة وشجاعة وأدب، 
والحياة دون اعتذار ستحمل معاني الكراهية، 

وستخلق جوا من التوتر والقلق بين الناس

أريج عبداهلل

ليس عيبا أن نخطئ ولكن العيب اإلصرار 
على الخطأ والمكابرة بعدم االعتذار فبدال 

عن قول أعذرني سامحني نستبدلها بـ 
ألتكبر الموضوع أنت حساس كم من 
خصومة أنهاها اعتذار بسيط بطريقة 

مهذبة، وكم من أحقاد وضغائن تولدت 
بين أعز اثنين بسبب الكبر ورفض 

االعتذار!!!.

Amira Srorr

االعتذار ثقافة راقية يعتقد 
الجاهلون أنها إهانة 

للنفس.

جوليا يجب على من أخطأ في حق 
أخيه أن يبادر إلى االعتذار له 
ويطلب منه العفو، ومن عظيم 
أخالق المؤمن أنه يقبل العذر 
ويصفح عن المتعمد للخطأ 
في حقه. #االعتذار_قوة_وال_

ضعف.
 

Ali Nahas

حين تبادر باالعتذار .. 
ال يعني هذا أنك أنت 

الذي أخطأت .. بل يعني 
أنك األحرص على بقاء 
المودة ، ولألسف .. في 

أغلب المواقف .. ال يعتذر 
إال الطرف الذي وقع عليه 

الخطأ .. ألنه األنقى.

د. مالك الحســيني

»غوغل« تشتري الطاقة 
من مزارع رياح فنلندية

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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»ماملو« للسينما العربية 
يكشف تفاصيل دورته الثامنة

يمكن  صناعي  ذكاء  نظام  »فيسبوك«  تطور 
الموجودة  النصوص  على  التعرف  خالله  من 
تستخدم  التي  المضحكة  الهزلية  الصور  على 
 »Memes« باسم  المعروفة  التعليقات،  في 

ومقاطع الفيديو.
الصور  على  يظهر  الذي  النص  فهم  ويعد 
الصور  عن  البحث  تجارب  لتحسين  مهما  أمرا 
تحديد  على  أيضا  يساعد  كما  مالءمة،  األكثر 

المحتوى غير المالئم أو المسيء.
مدونة  عبر  النظام  ــالن  إع بمنشور  جــاء 
يسمى  بناؤه  تم  الذي  النظام  أن  »فيسبوك« 
روزيتا »Rosetta«، يعتمد على تقنيات التعلم 
ومقاطع  الصور  في  النصوص  لتحديد  اآللــي 
الفيديو من خالل مجموعة واسعة من اللغات، 
ثم يدخلها في نموذج التعرف على النص الذي 
النص  المصنفات لفهم سياق  تم تدريبه على 
يجد  الخصوص  وجــه  وعلى  معا،  والــصــورة 
إفادة  أكثر  األداة ستكون  أن هذه  »فيسبوك« 
في تحديد النص الموجود على صور التعليقات 
على  كبيرة  بصورة  انتشرت  التي   ،»Memes«

االجتماعي،  التواصل  مواقع  وأغلب  »فيسبوك« 
والـــردود  الفكاهة  ألغـــراض  تستخدم  وقــد 
ذات  تكون  وأحيانا  األصدقاء،  بين  الساخرة 
محتوى يشجع على العنف أو خطابات الكراهية 

وهو ما تستهدفه الشركة بشكل خاص.
النصوص  على  التعرف  أدوات  أن  يذكر 
يواجه  »فيسبوك«  ولكن  جــديــدة،  ليست 
وتنوع  منصته  حجم  بسبب  مختلفة  تحديات 
من  الهائل  للحجم  باإلضافة  عليها،  الصور 
حيث  يــوم،  كل  مشاركتها  تتم  التي  الصور 
يحتوي عددا كبيرا من الصور التي يتم نشرها 
على  وإنستغرام  »فيسبوك«  على  ومشاركتها 
فهم  ومشكلة  مختلفة،  بأشكال  نصوص 
التي  تلك  عن  تماما  تختلف  الصور  في  النص 
التقليدية  البصرية  األحرف  بواسطة  حلها  يتم 
 ،»OCR« الحروف  على  التعرف  أنظمة  مثل 
التي تتعرف على األحرف ولكن ال تفهم سياق 

الصورة المرتبطة بها.
 »Rosetta« ــا  روزيــت نظام  عمل  يتركز 
مليار  مــن  النصوص  اســتــخــراج  على  حاليا 

منصتي  عبر  يوميا  فيديو  ومقطع  صورة 
وتحديد  و»إنــســتــغــرام«،  »فيسبوك« 

ماهية النصوص.
الواضح  من  ليس  الحالي  الوقت  في 
بالبيانات،  »فيسبوك«  يفعله  ما  تماما 
مفيدا  سيكون  ــه  أن ــواضــح  ال ــن  وم
عن  البحث  مثل  األساسية  للميزات 
جاء  حسبما  الشاشة،  وقارئات  الصور 

يبدو  ولكن  المدونة.  بمشاركة 
»فيسبوك«  منصة  أن  أيضا 
اتجاه تحقيق  بدأت تضعه في 
مثل  بكثير  ــر  ــب أك ــداف  ــ أه

لالهتمام  مثير  ما هو  معرفة 
ــة  ــالص ــه فــــي خ ــعـ ــوضـ لـ
ميول  على  بــنــاء  ــار  ــب األخ

من  واألهــم  المستخدمين، 
التعليقات  صور  معرفة  ذلك 
التي  المسيئة،   »Memes«

خطاب  انــتــشــار  عــلــى  تعمل 
والعنف. الكراهية 



لم تكد العاصمة طرابلس تستعيد هدوءها على 
بين  االشتباكات  دخان  عاد  حتى  أسبوع،  مدار 
المطار،  المسلحة في محيط طريق  المجموعات 
بـ»قوات  يعرف  ما  بين  االتهامات  تبادل  وسط 
بـ»لواء  يسمى  وما  سليم«  أبو  المركزي  األمن 
الصمود« حول الطرف المسؤول عن خرق اتفاق 
تعزيز وقف إطالق النار، الذي وقعت عليه األطراف 

ذات العالقة بمدينة الزاوية األسبوع الماضي.
يقوده  ــذي  ال الصمود«  بـــ»لــواء  يسمى  ما 
الضابط السابق صالح بادي قال إن قواته تقدمت 
على محور طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس، 
المركزي–أبو  بـ»األمن  يعرف  ما  قوات  متهما 
سليم« بخرق هدنة اتفاق وقف إطالق النار الذي 
اتفق عليه اجتماع الزاوية األسبوع الماضي، عندما 
هاجمت تمركزات قواته الثالثاء، حسب بيان صادر 

عن مكتبه اإلعالمي.
في المقابل، ذكر الناطق باسم األمن المركزي 
شن  الصمود«  بـ»لواء  يسمى  ما  أن  سليم  أبو 
المطار  طريق  على  الثقيلة  باألسلحة  هجوما 
وخلف حديقة األحياء البرية، مما أدى إلى سقوط 
أن  وأوضح  المدنيين.  على  العشوائية  القذائف 
الدبابات  أبوسليم وكتيبة  المركزي  األمن  قوات 
والمدفعية تقدمت نحو طريق المطار، وحاليا تتم 
محاصرة مقر معسكر »النقلية« مكان تمركز لواء 

الصمود من جهتين.
وأسفرت االشتباكات عن سقوط 4 جرحى في 
حصيلة أولية، حسب الناطق باسم جهاز اإلسعاف 
انتشال جثة  أعلن  الذي  علي،  أسامة  والطوارئ، 
باإلضافة  باشتباكات طرابلس،  الهوية  مجهولة 
آخرين  اثنين  تلقيه بالغات بوجود جثماني  إلى 
لم تستطع الوصول إليهما. وأشار إلى أن فريق 

تمكن  االشتباك، حيث  أماكن  إلى  توجه  الجهاز 
من إسعاف خمس حاالت، وانتشال جثة لمدني لم 
يتعرف عليهم حتى اآلن، باإلضافة إلى تلقيه بالغا 
بشأن »اثنين آخرين تم التبليغ عن مكانهما ولم 

يستطيعوا الدخول ألماكن االشتباكات«.
كما أدت االشتباكات إلى إصابة دائرتي كهرباء 
وحدات  معظم  وخروج   )2  –  1( الهضبة  جنوب 
التوليد، وانقطاع الكهرباء من طرابلس إلى رأس 
جدير والجبل الغربي والمنطقة الجنوبية، في حين 
قالت الشركة العامة للكهرباء في بيان إن انقطاع 
 8 إلى  تصل  قد  طويلة  ساعات  يمتد  الكهرباء 
ساعات فأكثر، بسبب ما يشهده جنوب طرابلس 

من اشتباكات ما تكاد تنتهي حتى تعود.
قرار  كان  المتالحقة،  التطورات  هذه  ووسط 
وزارة الداخلية بحكومة الوفاق رفع حالة التأهب 
وأخذ  االستعداد  درجــات  أقصى  ورفــع  األمني 
الحيطة والحذر بين جميع األجهزة األمنية التابعة 
لها، على خلفية تجدد المواجهات المسلحة في 
ضواحي العاصمة طرابلس. ودعت المواطنين إلى 
»سرعة التبليغ عن أي خروقات أمنية، نظرا لوجود 
خارجين على القانون يستغلون الظروف الحالية 

التي تمر بها العاصمة«.
وفي المواقف السياسية حيال هذه التطورات، 
طالب النائب األول لرئيس مجلس الدولة ناجي 
مختار »قادة األلوية المهاجمة سواء اللواء السابع 
أو لواء الصمود أو غيرهما إعطاء فرصة لتجنيب 
العاصمة الدمار والخراب، وأيضا تحقيق مطالبهم 
قال  حين،  في  الجميع«.  مطالب  أيضا  التي هي 
عضو مجلس النواب عن بنغازي عيسي العريبي 
بسيطرة  إال  األفــق  في  يلوح  ليبيا  في  »الحــل 
الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر على العاصمة 
األمنية  الترتيبات  »وإجــراء  وأضاف:  طرابلس«. 
الحقيقية التي يطالب بها الداخل والخارج والتي 

يتقنها الجيش الوطني«.

خليفة  المشير  للجيش  العام  القائد  أن  يذكر 
حفتر قد قال خالل لقائه باألعيان ومشايخ القبائل 
ببنغازي الخميس الماضي إن األزمة فى طرابلس 
البد أن تنتهي فى أقرب وقت واليمكن أن نصمت 
أمام الوضع الحالي و»تحرير طرابلس وفق خطة 

عسكرية مرسومة خيار ال مناص منه«.
ترتيب األحداث يؤكد أن هذا الخرق لم يكن 
عدة  شهدت  إذ  الهدنة،  تعزيز  التفاق  األول 
سبتمبر   11 في  طرابلس  بالعاصمة  مناطق 
الجاري، سقوط قذائف وتصاعدا ألعمدة الدخان 
ومنطقة  الكريمية  ومنطقة  معيتيقة  بمطار 

أبوسليم، وشهدت أيضا تبادل أطراف االتهامات 
بشأن المتسبب في خرق اتفاق الهدنة الذي وقع 

في الزاوية.
الهدنة  مصير  ــول  ح مــراقــبــون  ويــتــســاءل 
والتهديدات بمحاسبة مخترقيها التي صدرت عن 
أطراف دولية، وآلية محاسبة مخترقي الهدنة التي 
األوروبي،  واالتحاد  المتحدة  األمم  عنها  تحدثت 
بـ»القوة  المنوط  الدور  أيضا  السؤال  طال  كما 
حياة  على  والحفاظ  األمــن  لفرض  المشتركة 
األطراف  بين  والفصل  المواطنين،  وممتلكات 
العاصمة  فــي  االشتباكات  وفــض  المتنازعة 

طرابلس«، التي قرر تشكيلها المجلس الرئاسي 
األحد،  األول  أمس  الوطني،  الوفاق  لحكومة 
اللواء  الغربية  العسكرية  المنطقة  آمر  بقيادة 

أسامة الجويلي، وما إذا كانت ستباشر مهامها.
وفي مداخلة سابقة أمام مجلس األمن مطلع 
هذا الشهر، توعد المبعوث األممي غسان سالمة، 
بمحاسبة أي مجموعة تتعمد انتهاك اتفاق وقف 
إطالق النار بطرابلس، مؤكدا في لهجة حاسمة: 
»لقد تجاوزنا زمن اإلفالت من العقاب ولن نسمح 
بيان  أعــرب  كما   ،»2014 في  حدث  ما  بتكرار 
صادر عن االتحاد األوروبي الخميس الماضي عن 
يعيق  للنظر في خيارات محاسبة من  استعداده 

تنفيذ اتفاقات وقف إطالق النار األخيرة.
الهدنة  على  الحفاظ  المتحدة  األمم  وتحاول 
الفني  عبر تحركات مختلفة كان آخرها االجتماع 
نائبة  بحضور  طرابلس،  في  األمنية  بالترتيبات 
ستيفاني  السياسية  للشؤون  الخاص  الممثل 
التدابير  عن  يتساءلون  مراقبين  لكن  وليامز، 
المضادة التي ربما تتخذها األمم المتحدة بحق 
المبعوث  الخرق. لكن  المتسبب في هذا  الطرف 
األممي غسان سالمة عاد ليؤكد بعد االشتباكات 
أنه »سيعمل ما في وسعه لتجنب التصعيد بين 
أطراف األزمة لكنه نبه إلى أنه »إذا ما استخدمت 
األسلحة الثقيلة مثل اليوم فلدينا كل المعلومات 

وسأطالب بفرض عقوبات من مجلس األمن«.
امتالكه  على  التأكيد  األممي  المبعوث  وجدد 
النار  إطالق  وقف  اتفاق  خرق  بشأن  المعلومات 
الذي وقعت عليه األطراف المتقاتلة برعاية البعثة 
األممية حيث قال: »لدينا كل المعلومات حول من 
قام بخرق وقف إطالق النار ويهدد حياة المدنيين 
المقابلة إلى  في طرابلس«. ولفت سالمة خالل 
أن صدور العقوبات لن يتأخر ودلل على حديثه 
البشر  تجار  على  عقوبات  طلب  »من  بالقول: 
تحصل عليها بعد ستة أشهر، ومن طلب عقوبات 

ضد الجضران تحصل عليها بعد ثالثة أشهر«.
األخيرة  التحركات  أهــداف  من  موقفه  وعن 
للمجموعات المسلحة تجاه العاصمة، قال سالمة 
األخيرة،  التحركات  في  معلنة  أهدافا  »هناك  إن 
وأنا أراها مشروعة مثل تغول )المليشيات(، لكن 
سنتين  من  أكثر  لها  لمشكلة  حلول  توجد  ال 
وأكثر«. ورأى سالمة أن معالجة الوضع األمني في 
طرابلس يحتاج إلى »بعض الوقت للتواصل مع 
كافة الفرقاء والوصول إلى صيغة مشتركة، بين 
األمن«،  فرض  في  للمساهمة  األطراف  مختلف 
معيدا التأكيد على أن البعثة األممية تراقب وقف 
إطالق النار على مدار الساعة »بالتنسيق مع غرفة 
ليبية، وسنسعى لدعم هذه الغرفة بقدر اإلمكان«.

بعض  »على  تعمل  البعثة  أن  سالمة  وذكــر 
أبرزها  الرئاسي،  المجلس  مع  والقضايا  الملفات 
ملفات  وبحث  جديدة  أمنية  ترتيبات  فــرض 
المطار،  عن  معيتيقة  سجن  وفصل  المعتقلين 
ولكن المجلس الرئاسي تأخر في العمل«. وأعاد 
المبعوث األممي التأكيد على أنه »لن يحل تشكيل 
هو  سيحدث  »ما  أن  وأوضح  آخر«،  محل  مسلح 
خروج التشكيالت من مؤسسات سيادية، أو كانت 
مسيطرة عليها خروجها لتأتي محلها قوة نظامية«، 
مشددا بالقول: »نحن لسنا هنا الستبدال تشكيل 

مسلح بآخر نحن نريد بناء دولة فقط«.
وفي التاسع من سبتمبر الماضي، رعت بعثة 
األمم المتحدة للدعم في ليبيا اتفاق تعزيز وقف 
إطالق النار بين األطراف المتنازعة بطرابلس في 
الزاوية، والذي نص عن »االمتناع عن اتخاذ أية 
في  بما  مواجهات مسلحة  إلى  يفضي  قد  إجراء 
تزويدها  إعادة  أو  القوات  تحركات  جميع  ذلك 
بالذخائر أو أية أعمال أخرى قد ينظر إليها على 
أنها مثيرة للتوتر«، و»ضمان احترام هذا االتفاق 
من قبل جميع المجموعات المنضوية تحت إمرة 

األطراف الموقعة عليه«.
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اعترف مبعوث األمم المتحدة للدعم في ليبيا 
التي  خطته  صالحية  بعدم  سالمة  غسان 
بغرض  الماضي،  سبتمبر   20 في  طرحها 
إعادة إحياء العملية السياسية، وهو ما دفعه 
للتوجه إلى الخلف لمعالجة ملفين مهمين هما 
األمن واالقتصاد، قبل الذهاب إلى المعالجات 
السياسية التي تنتهي باستحقاقات دستورية 
وانتخابات تشريعية ورئاسية، وهو ما بدا من 
االقتصادية،  اإلصالحات  بإقرار  التعجيل  خالل 
باتفاق  األمنية  الترتيبات  لتنفيذ  إجــراءات  ثم 
تتضمن  بتصريحات  اإلدالء  ثم  الصخيرات، 

رغبته في تعديل خطته للحل في ليبيا.
جوالت  سالمة  خاض  الجاري  العام  وخالل 
اللقاءات مع األطراف  عديدة عبر سلسلة من 
الدولية واإلقليمية بغية تنفيذ خطته، من أجل 
السياسية  العملية  إحياء  المضي قدما إلعادة 
في ليبيا، عبر ثالث مراحل تبدأ بتعديل االتفاق 
السياسي، وتنظيم مؤتمر جامع إلقرار دستور 
دائم للبالد استعدادا إلجراء انتخابات تشريعية 
التي لم ينفذ منها  الخطوات  ورئاسية، وهي 

شيء حتى اآلن.
بداية التراجع في أهداف وخطة سالمة جاءت 
األسبوع الماضي عندما ألقى المبعوث األممي 
باألزمة السياسية إلى نهاية النفق بالنظر إلى 
السياسية،  بالعملية  يحيط  تعقيدا  اعتبره  ما 
الترتيبات  بأن  الدولي  المجتمع  صارح  حين 
التي تسبق إجراء االنتخابات لم تتحرك خطوة 

لألمام.
أخرى  اتخذ سالمة خطوة  الجاري  األسبوع 
لألمام باإلعالن أنه سيطلب من مجلس األمن 
خطة  على  التعديالت  بعض  »إجــراء  الدولي 
العمل في ليبيا« بعد عام من عمل شاق لم 
يسفر عن أية نتائج إيجابية، لكنه جدد تأكيده 

على االستمرار في الخطة.
وفي تصريحات نقلتها قناة »218« أذيعت 
مساء الثالثاء، تحدث المبعوث األممي بشكل 
في  »بوضوح  سيتحدث  إنه  قال  حين  أوضح 
إحاطته المقبلة إلى مجلس األمن خاصة مع 
التي  والعراقيل  ليبيا  في  المشهد  تطورات 
واجهتنا واألجسام التي لم تقم بدورها«، وفق 

قوله.
غير أن سالمة عاد ليشير إلى أن الحديث عن 
خطة بديلة لمعالجة األزمة الراهنة غير مطروح 
لليبيين إن هناك  على الساحة، قائال: »نقول 
التي  األممية  البعثة  واحدة وهي خطة  خطة 
وافق عليها مجلس األمن منذ عام«، وهو ما 
يشير إلى أن سالمة يريد إنقاذ خطته مع بعض 

التعديالت التي يفكر في إجرائها.
المقابلة  خالل  األممي  المبعوث  يبد  ولم 
حرصه على التمسك باالتفاق السياسي الحالي 

مغرما  »لست  وقــال:  الصخيرات  في  الموقع 
الفراغ  حالة  أريد  ال  ولكن  الصخيرات  باتفاق 
في ليبيا«، وهو ما يطرح تساؤالت حول ما إذا 
كان التعديل المرتقب سيتخطى أو يتعارض مع 

بنود من االتفاق السياسي.
أية  أمــام  الباب  األممي  المبعوث  وفتح 
مبادرة يمكن أن تحلحل األزمة السياسي حين 
تحدث عن تعدد المبادرات حول ليبيا وموقف 
لألمم  يمكن  »ال  بأنه  منها  المتحدة  األمم 
األمم  في  عضو  دولة  أي  تمنع  أن  المتحدة 
المتحدة من طرح أي مبادرة لحل األزمة في 
ستذهب  المتحدة  »األمم  أن  معتبرا  ليبيا«، 
إذا تمت دعوتها.. ولن تغيب عن  إلى روما 
أي اجتماع يكون فيه أطراف األزمة الليبية«، 
في إشارة إلى المؤتمر الدولي المزمع إقامته 

في إيطاليا أواخر نوفمبر المقبل.
وانتقل المبعوث األممي إلى ملف اإلصالحات 
االقتصادية بالقول إنه »بالرغم من النقد الذي 
أن  يمكن  بإصالحات  جاءت  أنها  إال  صاحبها 
تعالج عدة أمور في ليبيا، أبرزها تعديل سعر 
الوطني،  االقتصاد  وتشوهات  العملة«  صرف 
الفتا إلى أنه كلف »من قبل مجلس األمن إلعطاء 
صورة واضحة حول الوضع المالي واالقتصادي 
في ليبيا خاصة بعد مطالبة السراج لهم«، كما 
التقى كال من محافظي المصرف المركزي في 
طرابلس الصديق الكبير والبيضاء علي الحبري، 
متابعا أنه »سيتم التنسيق مع شركة تدقيق 
دولية إلرسال فرق خاصة للبيضاء وطرابلس 
لمراجعة وتدقيق كافة السجالت بالمصرفين 
ذهبت  أين  الليبيون  يعلم  حتى  المركزيين 

أموالهم من 2014 حتى اليوم«.

جاء  االقتصادي  اإلصــالح  بإقرار  التسريع 
بالتوازي مع إعالن المجلس الرئاسي تشكيل 
األمنية  الترتيبات  »لجنة  مسمى  تحت  لجنة 
لطرابلس الكبرى« والتي تهدف لوضع تدابير 
االستقرار  وتحقيق  النار  إطالق  وقف  لتعزيز 
األمني، ووضع خطة إلحالل قوات نظامية من 
الجيش أو الشرطة أو األجهزة األمنية بدال من 

التشكيالت المسلحة في المنشآت الحيوية.
سلك  قد  األممي  المبعوث  يكون  وبذلك 
عن  الحديث  تجدد  قبل  مهمين  طريقين 
الخالفات السياسية أو االنتخابات، باعتبار حل 
رئيسا  مدخال  واألمنية  االقتصادية  األزمتين 
يكتب  أن  يمكن  سياسية  حلول  أية  لفرض 

لها النجاح واالستمرارية.
تطرق  الميدانية  التطورات  سياق  في 
سالمة إلى جهود البعثة األممية التي قال إنها 
المعارك  تعمل على مدار »24 ساعة لتجنب 
داخل العاصمة أو إعادة ما حدث في 2014«، 
وذلك في الوقت الذي علقت فيه البعثة عبر 
»ال  بأنه  الثالثاء  ليل  »تويتر«  على  صفحتها 

السير في عملية اإلصالحات في ظل  يمكن 
علو صوت القتال الذي يدفع ثمنه المدنيون 
العزل القاطنون في العاصمة والقادمون من 

شتى أنحاء ليبيا«.
المجموعات  بين  االشتباكات  وتجددت 
المسلحة في محيط طريق المطار بالعاصمة 
طرابلس الثالثاء، وسط تبادل االتهامات بين 
ما يعرف بـ»قوات األمن المركزي أبو سليم« 
الطرف  حول  الصمود«  بـ»لواء  يسمى  وما 
المسؤول عن خرق اتفاق تعزيز وقف إطالق 
النار، الذي وقعت عليه األطراف ذات العالقة 

بمدينة الزاوية األسبوع الماضي.
لكن سالمة عاد ليؤكد أن كل القوى التي 
تحمي العاصمة الليبية ستكون »نظامية ومن 
جميع المدن«، مشددا على أن »موقف البعثة 
واضح بأن ال يتم استبدال فريق مسلح بآخر 
وبأن تكون كل القوى التي تحمي العاصمة 

نظامية ومن جميع المدن«.
وأكد المبعوث األممي أن »قائمة العقوبات 
أفرادا  ستضم  طرابلس  حول  سترسل  التي 
مسلحة،  وتشكيالت«  عناصر  عن  مسؤولين 
إطالق  وقف  »تنفيذ  ضــرورة  على  مشددا 
المتقاتلة  األطراف  بين  فعال«  بشكل  النار 
حتى  الليبية  للعاصمة  الجنوبية  بالضواحي 
إلنهاء  العراقيل  كافة  »مناقشة  يمكن 
تطلب  ربما  البعثة  بأن  ملوحا  األزمة«  هذه 
ما  »إذا  عقوبات  بفرض  األمن  مجلس  من 
استخدمت األسلحة الثقيلة في االشتباكات«.

وجدد المبعوث األممي التأكيد على امتالكه 
المعلومات بشأن خرق اتفاق وقف إطالق النار 
برعاية  المتقاتلة  األطــراف  عليه  وقعت  الذي 
البعثة األممية حيث قال: »لدينا كل المعلومات 
حول من قام بخرق وقف إطالق النار ويهدد 

حياة المدنيين في طرابلس«.
أن  إلــى  المقابلة  خــالل  سالمة  ولفت 
على  ــل  ودل يتأخر  لن  العقوبات  صــدور 
على  عقوبات  طلب  »من  بالقول:  حديثه 
أشهر،  ستة  بعد  عليها  تحصل  البشر  تجار 
تحصل  الجضران  ضد  عقوبات  طلب  ومن 

عليها بعد ثالثة أشهر«.
عمل  من  األممية  البعثة  موقف  وحــول 
»لسنا  ســالمــة  ــال  ق الــرئــاســي،  المجلس 
الرئاسي،  المجلس  عمل  عن  مسؤولين 
األمن  لمجلس  إحاطتي  في  ذلك  وذكــرت 
إلى أن »عددا  أتراجع عما قلت«، مشيرا  وال 
كبيرا من أعضاء المجلس الرئاسي ال يقومون 
بعملهم وإنتاجيته ضعيفة وعدد من الوزراء 
بواجبهم«.  يقومون  ال  الــوفــاق  بحكومة 
المقابلة  خــالل  األممي  المبعوث  وتحدث 
الشرعي  »من  وقال:  التغيير  إلى  الحاجة  عن 
نتمسك  وال  بعينها،  أسماء  تغيير  والطبيعي 
بأحد ونرفض االعتراف بأي تغيير بالقوة ونقبل 

التغيير بالتوافق بين المجلسين«

هل ينجح غسان سالمة في إنقاذ خطته؟
»الرئاسي« يشكل لجنة لتسلم المنشآت السياديةبين الهروب لألمام والعودة للخلف

القاهرة – الوسط

القاهرة – الوسط

أحداث طرابلس تستدعي 
»الترتيبات األمنية« باتفاق الصخيرات

اتفاق الزاوية 
تحت القصف

خروقات في طرابلس.. وتبادل اتهامات.. وسؤال الحساب قائم

غياب الكهرباء يمتد ساعات طويلة يوميا بسبب ما يشهده جنوب طرابلس من اشتباكات متكررة

العاصمة  التي شهدتها  األمنية  التوترات  استدعت 
تنفيذ  إلى  الحاجة  الماضية،  الفترة  طرابلس خالل 
الترتيبات األمنية التي وردت في االتفاق السياسي 
الدولة  مؤسسات  توحيد  إطار  في  بالصخيرات، 
االستقرار  مرحلة  إلى  بالبالد  لالنتقال  األمنية 
األمم  اختارته  ربما  الذي  التوجه  وهو  الدائم، 
المتحدة بالتوزاي مع اإلصالحات االقتصادية إلنقاذ 

خطة الحل السياسي في ليبيا.
في هذا اإلطار أعلن المجلس الرئاسي لحكومة 
لجنة تحت مسمى  األحد، تشكيل  الوطني،  الوفاق 
»لجنة الترتيبات األمنية لطرابلس الكبرى« برئاسة 
أحمد  حماد  اللواء  العسكرية  الشرطة  إدارة  مدير 
النار  إطالق  وقف  لتعزيز  تدابير  لوضع  عبود، 
إلحالل  خطة  ووضع  األمني،  االستقرار  وتحقيق 
األجهزة  أو  الشرطة  أو  الجيش  من  نظامية  قوات 
األمنية بدال من التشكيالت المسلحة في المنشآت 
الحيوية، كما حدد القرار مكونات اللجنة ومهامها، 
بحسب نص القرار نشره المكتب اإلعالمي لرئيس 
عبر  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 

صفحتها على »فيسبوك«.
المادة األولى من القرار نصت على تشكل »لجنة 
الترتيبات األمنية لطرابلس الكبرى« برئاسة اللواء 
العسكرية،  الشرطة  إدارة  مدير  عبود  أحمد  حماد 
رئيس  مستشار  الرزاقي  محمد  الدين  تاج  ونائبه 
اللواء  من  كل  وعضوية  االستشاري،  المجلس 
إبراهيم الصادق الشقف من جهاز المباحث العامة، 
والعميد فتح اهلل حسن أبوفناس من قوة مكافحة 
اإلرهاب، والعميد محمود عبد العظيم الغزالي آمر 
الكلية العسكرية، والعميد محمود حسن أبو حميدة 
رمضان  والعميد  القضائية،  الشرطة  جهاز  رئيس 
مختار برباش مساعد مدير أمن طرابلس، والعميد 
فني مختار ميالد محمد النقاصة من رئاسة أركان 
القوات الجوية، والعميد محمد إبراهيم عمر شابون 
سالم  والعقيد  بطرابلس،  العسكرية  الشرطة  آمر 
الرحمن  وعبد  الداخلية،  بوزارة  المنصوري  شعبان 

البهلول الجطالوي من وزارة الداخلية أيضا.
بمهام  القيام  المشكلة  للجنة  القرار  وأسند 
وتحقيق  النار  إطالق  وقف  لتعزيز  تدابير  وضع 
ووضع  الكبرى،  طرابلس  في  األمني  االستقرار 
وضع  إلى  باإلضافة  لتأمينها،  وتوصيات  خطط 
خطة إلحالل قوات نظامية من الجيش أو الشرطة 
من  بدال  االختصاص،  بحسب  ألمنية،  األجهزة  أو 

التشكيالت المسلحة في المنشآت الحيوية.
كما حدد قرار المجلس الرئاسي مهام اللجنة في 
تقديم توصية بشأن إعادة تنظيم القوات النظامية 
القائمة وتطويرها أو بناء قوات جديدة بما في ذلك 
ترتيبات القيادة والسيطرة، وكذلك اتخاذ الخطوات 
المسلحة  التشكيالت  قادة  مع  للتوصل  الالزمة 
لضمان االنتقال السريع إلى سلطات أمنية تقودها 
األسلحة  وتخفيض  لتخزين  خطة  ووضع  الدولة، 

والذخائر غير الخاضعة لرقابة وسيطرة الدولة في 
طرابلس ال سيما األسلحة الثقيلة والمتوسطة.

الرئاسي  المجلس  لقرار  طبقا  اللجنة  وتتولى 
المهام  تنفيذ  على  اإلشراف  الوفاق  لحكومة 
الرئاسي،  المجلس  من  اعتمادها  بعد  المحددة 
الدولية  المساعدة  الحكومة  خالل  من  والطلب 
أخرى  مهام  بأي  والقيام  األمنية،  الترتيبات  لوضع 

تكلف بها من المجلس الرئاسي.
مختصين  خبراء  مشاركة  على  القرار  نص  كما 
من بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا في أعمال 
واجتماعات لجنة الترتيبات األمنية لطرابلس الكبرى 
لغاية تقديم الدعم االستشاري الالزم وفقا لوالية 
لطرابلس  األمنية  الترتيبات  لجنة  وتحظى  البعثة، 
الرئاسي  المجلس  من  الكامل  بالدعم  الكبرى 
تأدية  من  لتمكينها  الوطني  الوفاق  لحكومة 

مهامها وتخصيص المواد الالزمة لذلك.
تقديم  والهيئات  الوزارات  جميع  القرار  وألزم 
مهامها  تنفيذ  من  لتمكينها  للجنة  الالزم  الدعم 
بالشكل المطلوب وفقا لشروطها المرجعية. وأشار 
بالتعاون  تعمل  المشكلة  اللجنة  أن  إلى  القرار 
وقف  من  والتحقق  المراقبة  لجنة  مع  والتنسيق 
رقم  الرئاسي  المجلس  بقرار  المشكلة  النار  إطالق 
)1286( لسنة 2018، وقوة فض االشتباك وبسط 
األمن المشكلة بموجب قرار القائد األعلى للجيش 
الليبي رقم )123( لسنة 201، وألزم لجنة المراقبة 
للجنة  الالزم  الدعم  تقديم  االشتباك  فض  وقوة 
من  لتمكينها  الكبرى  لطرابلس  األمنية  الترتيبات 

تنفيذ مهامها وفقا لشروطها المرجعية.
طرابلس  األمنية  الترتيبات  للجنة  القرار  ومنح 
واالستعانة  فرعية  لجنة  تشكيل  في  الحق  الكبرى 
أعمالها، وحل قرار  لتأدية  بمن ترى االستعانة به 
المشكلة  األمنية  الترتيبات  تنفيذ  لجنة  الرئاسي 

بموجب القرار رقم )1( لسنة 2016 المشار إليه.

التسريع بإقرار اإلصالح 
االقتصادي جاء بالتوازي مع إعالن 

الرئاسي تشكيل »لجنة الترتيبات 
األمنية لطرابلس الكبرى«

< اشتباكات طرابلس

< غسان سالمة

< غسان سالمة



والجزائر  تونس  بين  ثالثي  اجتماع  يناقش 
إللقاء  المقبل،  الشهر  الليبي  الملف  ومصر 
الضوء على المستجدات الجارية في طرابلس، 
وتعطل إصدار القوانين الدستورية الضرورية 

إلجراء االنتخابات في موعدها.
وفرضت حالة االحتقان األمني والسياسي 
تحديدا،  طرابلس  وجنوب  عموما  ليبيا  في 
لتحقيق  الثالثة  الجوار  بلدان  بين  تنسيقا 
الليبيين  يمكن  لــم  أنــه  بيد  المصالحة، 
القوانين  واعتماد  األزمــة  جمود  كسر  من 
 10 في  انتخابات  إلجــراء  تحسبا  االنتخابية 

ديسمبر المقبل.
تشاور  ليبيا،  حول  ثالثي  للقاء  وتحضيرا 
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم 
خارجيته  وزيــر  مع  الرئاسة  بقصر  الثالثاء 
على  المستجدات  حول  الجهيناوي  خميس 
الساحة الليبية، وأيضا اللقاء الثالثي المرتقب 
الذي  ومصر  والجزائر  تونس  خارجية  لوزراء 
ستحتضنه القاهرة في أكتوبر المقبل، وذلك 
في  للمساهمة  المبذولة  الجهود  إطار  في 
دفع العملية السياسية بليبيا، وتحقيق األمن 

واالستقرار فيها، وفق الرئاسة التونسية.
مبادرة   2017 مطلع  منذ  تونس  وتقود 

الجزائر  الرئيسي  الجوار  دول  مع  رسمية 
ليبيا  ــي  ف ــأزمــة  ل حــلــول  لبحث  ومــصــر؛ 
إعالن  وعقب  الــوازنــة،  ــراف  األط بمشاركة 
ليبيا  الشاملة في  السياسية  للتسوية  تونس 
عقد  جرى   ،2017 فبراير   20 في  والموقع 
خارجية  وزراء  بين  تشاورية  اجتماعات  عدة 
الدول الثالث، جرت على التوالي بالجزائر في 
 ،2017 نوفمبر  في  وبالقاهرة   ،2017 يونيو 
وبتونس في ديسمبر ،2017 وبالجزائر مايو 

.2018
وتعثرت مساع نص عليها اجتماع الجزائر 
األخــيــر فــي إعــطــاء دفــعــة جــديــدة لمسار 
المهمشة  الليبية  األطراف  بإشراك  التسوية 
إعداد  رهان  وكسب  المصالحة،  عملية  في 
انتخابات  ــراء  وإج عليه  واالستفتاء  دستور 
وعلى  العام،  نهاية  قبل  ورئاسية  تشريعية 
ضوء التطورات في طرابلس تراجعت حظوظ 
لدى  الملح  السؤال  لكن  انتخابات،  إجــراء 
بلدان الجوار في مدى تمكن األطراف المعنية 
الجاري  العام  نهاية  قبل  بالموعد  االلتزام 

أوعلى أكثر تقدير بداية 2019 .
ــرى تــطــالــب أوســـاط  ــ ومـــن جــهــة أخ
أخرى  جوار  دول  إشراك  بأهمية  دبلوماسية 
السودان  غــرار  على  قادمة  اجتماعات  في 
وتشاد والنيجر وبلدان الساحل وإيطاليا التي 

لها عالقة مباشرة بليبيا.
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انعقاد  جاء  مشددة  أمنية  إجراءات  وسط 
اجخرة،  بلدية  في  الليبية  القبائل  ملتقى 
للخروج  توصيات   10 مناقشاته  عن  وتمخض 
خالل  البالد  تعيشها  التي  الراهنة  األزمة  من 
السنوات األخيرة، في المقابل جاء تهديد أعيان 
وشيوخ القبائل بالتصعيد واللجوء إلى التظاهر 
والعصيان المدني بكافة المدن الليبية في حال 

عدم تنفيذها.
تتضمن  محاور  سبعة  ناقش  الملتقى 
للشعب  المرجعي  الثابت  الوطنية  »الوحدة 
والتحول  واالنتخابات  والدستور  الليبي، 
وتوحيد  الدائمة،  السياسية  المرحلة  إلى 
المؤسسة العسكرية واألمنية واستحقاق األمن 
واالستقرار، وقيود ومحددات الثروات والموارد 
للسلطات  النموذجي  والتأطير  الطبيعية، 
والمهجرين  والنازحين  المحلية،  التشريعية 
بالداخل والخارج، والرؤية الوطنية لحل األزمة 

السياسية في ليبيا«.
ومنذ اللحظة األولى النطالق الملتقى، ألقيت 
وحدة  علي  أكدت  التي  الكلمات  من  العديد 
للجيش  العامة  القيادة  ودعم  الليبي  التراب 
من  جادة  قرارات  اتخاذ  في  اإلسراع  وعلي 
التي  السياسية  األزمة  البالد من  إخراج  شأنها 

تعاني منها .
أن  ضرورة  أكدوا  الملتقى  في  المشاركون 
»تستقر البالد تحت راية واحدة أساسها العدل 
أبناء  بين  والواجبات  الحقوق  في  والمساواة 
والجنوب  والغرب  الشرق  في  الواحد  الشعب 
تحت مظلة الجيش والشرطة« مشيرين إلى أن 
حالة االنقسام الراهنة التي تعيشها البالد »أدت 
إلى انتشار الفوضى والفساد وعدم االستقرار«.

المسلحة  »المليشيات  أن  البيان  في  وجاء 
نتاج  هي  والجنوب«  الغرب  في  المنتشرة 
والتي سخرتها ألجل  الشرعية  غير  »الحكومات 
حيث  السلطة  في  بقائها  واستمرار  حمايتها 
بغير  الليبيين  قوت  من  المليارات  لها  دفعت 
وعتادا  عدة  وتوغلت  تمكنت  حتى  حق  وجه 
بسهولة  عليها  القضاء  الصعب  من  وأصبح 

وإخراجها من المشهد السياسي«.
على  المسيطرة  »المليشيات  أن  وأضاف 
القرار  في  تتحكم  التي  العاصمة طرابلس هي 

أن  إلى  مشيرين  واالقتصادي«،  السياسي 
إلى  »يحتاج  البالد  وجنوب  غرب  في  يجري  ما 
أجل  من  الصفوف  وتوحيد  الجهود  تكاتف 
تكالبت  الذي  الممزق  الوطن  جراح  تضميد 
الذي  األمر  والغربية  العربية  الشر  قوى  عليه 
أن  بعد  اليوم  واقع  يفرضها  ضرورة  أصبح 
تحولت حياة المواطن البسيط إلى جحيم....«، 
قوي  جيش  وجود  »ضرورة  على  مؤكدين 
وشرطة نافذة السلطة والقرار تعمل على بطء 

األمن واالستقرار«

المؤسسة  توحيد  كان  السياق،  هذا  في 
العسكرية واألجهزة األمنية وتفعيل القضاء كان 
رفض  أعلن  الذي  الملتقى،  توصيات  رأس  على 
القوات  إطار  خارج  المسلحة  التشكيالت  كافة 
إلى  الدعوة واضحة  كانت  الليبية، كما  المسلحة 
للدولة  والسيادية  العامة  المؤسسات  توحيد 
المتحدة  واألمم  األمن  مجلس  ومطالبة  الليبية، 
إلى رفع حظر التسليح عن القوات المسلحة الليبية.

المشاركون طالبوا بإجراء انتخابات برلمانية 
على  واالستفتاء  باريس،  اتفاق  وفق  ورئاسية 
الدستور بعد إعادة النظر في المسودة واألخذ 
بعين االعتبار لكل المالحظات التي وردت من 
القانون  وتفعيل  بالبرلمان،  المختصة  اللجان 

رقم )5( لسنة 2015 بشأن العفو العام.
ومن بين المطالب األخرى التي أقرها ملتقى 
أجخرة، تحقيق العدالة االجتماعية بين المناطق 
والمهجرين،  النازحين  عودة  على  والتأكيد 
وتأمين الحدود الليبية ورفض توطين الهجرة 
الشأن  في  الخارجي  والتدخل  القانونية  غير 

الليبي، اقتراح تشكيل جسم تسند إليه متابعة 
التوصيات تحت مسمى )مجلس الشيوخ الليبي( 
بمتابعة  التحضيرية  اللجنة  تكلف  أن  على 

اإلجراءات المطلوبة.
وأكدت القبائل التى اجتمعت في واحة اجخرة 
القبائل  لملتقى  وتأييدها  الكامل  دعمها  على 
واحدة  غاية  أجل  من  ترهونة  بمدينة  الليبية 
المجتمع  أطياف  كل  يجمع  مشترك  وهدف 

الليبي والخروج بالبالد إلى بر األمان .
ولم يغب التاريخ عن هذا االجتماع، إذ أقيمت 
ذكري  بمناسبة  المؤتمر  هامش  علي  احتفالية 
وسط  المختار  عمر  الشهداء  شيخ  استشهاد 
حضور جميع الوفود المشاركة في المؤتمر من 
بليبيا.  والجنوبية  والغربية  الشرقية  المناطق 
وشهد الحفل إلقاء كلمات وقصائد شعرية من 
التوحد  علي  الجميع  وحث  بالمناسبة  الحضور 
شأنها  من  جادة  قرارات  إصدار  علي  واالتفاق 
إيجاد حلول للخروج من األزمة السياسية التي 

تمر بها البالد .

القبائل تلوح بـ  »خيار العصيان املدني«
10 توصيات في ملتقى ترهونة للخروج من األزمة الراهنة

القاهرة – الوسط

»إعالن  حــدده  الــذي  الموعد  سبتمبر   16 يوم  انقضي 
االنتخابات  إلجراء  الضرورية  القوانين  العتماد  باريس« 
أجواء  وسط  المقبل،  ديسمبر  من  العاشر  في  الليبية 
االقتراع،  صناديق  عبر  األزمة  حل  فرص  بشأن  تشاؤم 
طبيعية  حصيلة  هو  التشاؤم  هذا  أن  مراقبون  يرى  إذ 
الالزم،  التشريعي  اإلطار  إنجاز  في  النواب  مجلس  لتعثر 
العاصمة طرابلس في  واالنتكاسة األمنية التي شهدتها 
األسبوعين الماضيين، عالوة على خالفات كل من فرنسا 

وإيطاليا بشأن إجراء االنتخابات.
ليبيا  بشأن  باريس  اجتماع  دعا  الماضي،  مايو  وفي 
بحضور  الليبية  األزمة  جمود  لكسر  مبادئ  ثمانية  إلى 
جانب  إلى  دولة   20 وممثلي  الفاعلة  الليبية  األطــراف 
المبادئ  وتضمنت  سالمة،  غسان  األممي  المبعوث 
الثمانية إجراء انتخابات في 10 ديسمبر المقبل، يسبقها 
القوانين  واعتماد  لالنتخابات  الدستورية  األسس  وضع 

االنتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر.

فشل »النواب«
المنوط  الوحيدة  التشريعية  الجهة  النواب،  لكن مجلس 
بها إنجاز هذا االستحقاق المهم، فشل في عدة جوالت 
محاولة  وفي  الدستور،  على  االستفتاء  قانون  تمرير  في 
النواب،  من  عدد  أعلن  االستحقاق  هذا  إلنجاز  أخيرة 
قانون  على  بالموافقة  التصويت  الماضي،  الخميس 
النواب  مجلس  أعضاء  لكن  الدستور،  على  االستفتاء 
أن  إلى  الفتين  الخطوة،  هذه  رفضهم  برقة،  إقليم  عن 
عضوا(   30( طرابلس  إقليم  عن  النواب  مجلس  أعضاء 

هم الذين أقروا قانون االستفتاء على الدستور.
في  البرلمان  تأخر  للدولة  األعلى  المجلس  وانتقد 
بن  سعد  المجلس  عضو  وأرجع   ، االستحقاق  هذا  إنجاز 
البرلمان على  فئة بسيطة من  »إلى تحكم  شرادة ذلك 
قراراته وتدخل بعض الدول في الشأن الليبي«، واقترح 
التأسيسية  الهيئة  بواسطة  االستفتاء  قانون  »إصــدار 
مشيرا  العليا«،  للمفوضيه  وتسليمه  الدستور  لصياغة 
إلى أن الهيئة »تستمد شرعيتها من الشعب عن طريق 

انتخابها وتملك قوه شرعية الشعب مثل البرلمان«.
عدم  أرجع  باشاغا  فتحي  النواب  مجلس  عضو  لكن 
في  محدد  تاريخ  »وضع  أن  إلى  االستحقاق  بهذا  الوفاء 
إلى  لالنتقال  الخطوات  وأعظم  أهم  إلنجاز  قصير  زمن 
وأشار  األرض«،  على  للواقع  النظر  دون  الدائم  الوضع 
استقرار  عدم  الحسبان  في  »يأخذ  لم  الموعد  أن  إلى 
الوضع السياسي واالقتصادي والمعيشي وحالة الفوضى 
متفق  تشريعية  قاعدة  وجود  وعدم  السائدة،  األمنية 
دولي  صــراع  وجــود  االنتخاب،مع  قانون  لسن  عليها 

وإقليمي«.
اللجنة التشريعية بمجلس النواب  بدوره، يقول عضو 
الوسط«  »بوابة  إلى  هاتفي  تصريح  في  افحيمه  صالح 
»كنا نعلم منذ البداية أنه ال يمكن تنظيم انتخابات في 
10 ديسمبر ألن األمر شبه مستحيل، وأوضح : »واجهنا 
األطراف  بعض  ومن  الداخل  من  العراقيل  من  العديد 
قانون  إتمام  على  »عازمون  قال  النائب  لكن  الدولية«، 
االستفتاء من أجل إجراء انتخابات على قاعدة دستورية 

دائمة وعدم إدخال البالد في مرحلة انتقالية جديدة«.

توترات أمنية
في  العثرة  حجر  هو  وحده  التشريعي  العائق  يكن  ولم 

مقررات  )وقــف  االنتخابات  نحو  قدما  المضي  طريق 
طرابلس  في  األمنية  األوضــاع  توتر  ألقى  إذ  باريس(، 
وكان  االنتخابات،  عقد  فرص  على  التشاؤم  من  بظالل 

الوطنية  المؤسسة  استهدف  الــذي  اإلرهابي  الهجوم 
للنفط اإلثنين الماضي، والخروقات األمنية التي شهدتها 
الزاوية، محل  في  الهدنة  لتكسر  بالعاصمة  مناطق  عدة 
انتخابات وسط  تساؤل لدى مراقبين بشأن فرص إجراء 

نيران قذائف ميليشياوية.
في  الرئيسيين  الدوليين  الفاعلين  خالفات  وتبدو 
تمسكها  فرنسا  أعلنت  إذ  األبــرز،  هي  الليبي  الملف 
ليبيا  في  انتخابات  إلجــراء  بالسعي  الخاص  بموقفها 
إيطاليا  تشكيك  من  يوم  بعد  الجاري،  العام  بنهاية 
االنتخابات،  إجراء  إمكانية  في  الوطني  الوفاق  وحكومة 

وفقا لهذا الموعد بسبب تدهور الوضع األمني.
مايو  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  واستضاف 
الماضي أربعة وفود ليبية مؤثرة ترأسها رئيس حكومة 
الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي 
صالح،  عقيلة  البرلمان  ورئيس  حفتر،  خليفة  المشير 
باالتفاق  انتهت  المشري،  خالد  الدولة  مجلس  ورئيس 
 10 بحلول  ورئاسية  تشريعية  انتخابات  ــراء  إج على 

ديسمبر المقبل.

تنافس فرنسي - إيطالي
غير أن األوضاع األمنية والسياسية لم تتهيأ بعد إلجراء 
تلك االنتخابات التي تعارضها أيضا إيطاليا التي تنافس 
باريس على النفوذ في الملف الليبي، انطالقا من اعتبار 
اآلالف  أرسلوا عشرات  الذين  البشر  لمهربي  ليبيا محطة 
في  أوروبــا  صوب  المتوسط  البحر  عبر  المهاجرين  من 
األعوام الماضية. ورغم أن رئيس المجلس الرئاسي فائز 
أطلق تصريحات  أنه  غير  الخطة،  تلك  وافق على  السراج 
األربعاء، مفادها أن األوضاع في ليبيا غير مستقرة لدرجة 

ال تسمح بإجراء انتخابات.

موافيرو  ــزو  إن اإليطالي  الخارجية  ــر  وزي ــى  أدل كما 
عنه  نقلت  إذ  المعنى  ذات  تحمل  بتصريحات  ميالنيزي 
إلى  يحتاج  التاريخ  هذا  إن  قوله  الرسمية  األنباء  وكالة 
الحكومة  مع موقف  على خالف  »نحن  قائال:  نظر،  إعادة 
أن  يجب  ليبيا  في  االنتخابات  إن  تقول  التي  الفرنسية 

تعقد في 10 ديسمبر كما تقرر في باريس«.
وردا على تلك الشكوك قالت وزارة الخارجية الفرنسية 
إلى  يستند  سياسي  لحل  التوصل  بضرورة  مقتنعة  إنها 
وزارة  باسم  المتحدثة  قالت  حيث  باريس،  اتفاقات 
للصحفيين  مول  دير  فون  أجنيس  الفرنسية  الخارجية 
السلطات  »فرنسا ستواصل دعم جهود  الخميس:  مساء 
لضمان  وشــركــاؤهــا  هــي  المتحدة  ــم  واألمـ الليبية 
االنتخابات  إجراء  وخاصة  السياسية  العملية  استمرارية 

بنهاية العام«.

المتفائل سالمة
يحتفظ  يــزال  ال  الــذي  الوحيد  الشخص  يكون  وربما 
غسان  ليبيا،  إلى  األممي  المبعوث  هو  التفاؤل  ببعض 
ريبوبليكا«  »ال  نشرتها  مقابلة  في  شدد  الذي  سالمة، 
اإليطالية، على ضرورة إجراء االنتخابات في ليبيا، مشيرا 
بفضل  الهدف،  بهذا  بجدية  المتحدة  األمم  التزام  إلى 
ضرورة  المقابل  في  أكد  لكنه  الدولي.  المجتمع  دعم 
توافر بعض الشروط، واستيفاء هذه الشروط، وإمكانية 

تحقيقها.
وبعد انقضاء موعد 16 سبتمبر من مسار التنفيذ في 
جدوى  حول  التساؤل  يبقى  الفرنسية،  الطريق  خارطة 
الحديث عن تاريخ 10 ديسمبر كموعد لعقد االنتخابات، 
هناك  أن  أم  تفاؤله  على  سالمة  غسان  سيبقى  وهل 

اختيارات أخرى؟

بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص االنتخابات في 10 ديسمبر؟
سقوط أول بند من اتفاق باريس

المشاركون طالبوا بإجراء 
انتخابات برلمانية ورئاسية 

وفق اتفاق باريس

< احدي جلسات مؤتمر القبائل في اجخرة.

<  احدي جلسات مجلس النواب الليبي. <  حفتر وعقيلة وماكرون والسراج والمشري خالل اجتماع باريس مايو الماضي.

الوسط - عالء حموده وجيهان الجازوي
االستحقاق االنتخابي يواجه 

اشكالية التنافس اإليطالي الفرنسي 
على النفوذ في الملف الليبي

افحيمه: كنا نعلم منذ البداية أنه 
ال يمكن تنظيم انتخابات في 10 
ديسمبر ألن األمر شبه مستحيل

سعد بن شرادة: فئة بسيطة من 
البرلمان تتحكم في قراراته وتدخل 

بعض الدول في الشأن الليبي

تتأهب بعثة األمم المتحدة في ليبيا إلجراء 
»إجراء بعض التعديالت على خطة العمل في 
ليبيا« والتي مر على إطالقها ما يقارب العام، 
وذلك حسب تصريحات مبعوث األمم المتحدة 
هذا  سيطلب  إنه  قال  الذي  سالمة،  غسان 
التعديل من مجلس األمن الدولي ، لكنه جدد 

تأكيده على االستمرار في الخطة.
وفي مقابلة مع قناة »218« أذيعت مساء 
في  بوضوح  »سأتحدث  سالمة  قال  الثالثاء، 
خاصة  األمن  مجلس  إلى  المقبلة  إحاطتي 
مع تطورات المشهد في ليبيا والعراقيل التي 

واجهتنا واألجسام التي لم تقم بدورها«
هناك  تكون  أن  األممي  المبعوث  ونفى 
وقال:  الراهنة  األزمة  لمعالجة  بديلة  خطة 
واحدة  خطة  هناك  إن  لليبيين  »نقول 

عليها  وافق  التي  األممية  البعثة  خطة  وهي 
سالمة  يبد  ولم  عام«،  منذ  األمن  مجلس 
باالتفاق  التمسك  على  المقابلة حرصه  خالل 
السياسي الحالي الموقع في الصخيرات وقال: 
»لست مغرماً باتفاق الصخيرات ولكْن ال أريُد 

حالة الفراغ في ليبيا«.
وبشأن تعدد المبادرات حول ليبيا وموقف 
األمم المتحدة منها قال سالمة إنه »ال يمكن 
في  عضو  دولة  أي  تمنع  أن  المتحدة  لأمم 
األمم المتحدة من طرح أي مبادرة لحل األزمة 
في ليبيا«، وعن المؤتمر الدولي المزمع إقامته 
في إيطاليا أواخر نوفمبر المقبل قال: »األمم 
المتحدة ستذهب إلى روما إذا تمت دعوتها.. 
ولن تغيب عن أي اجتماع يكون فيه أطراف 

األزمة الليبية«.

»حظوظ االنتخابات« في اجتماع ثالثي الجوار

تعديالت على خطة األمم املتحدة في ليبيا

الجزائر - عبدالرحمن أميني 



مؤخرا  الصادر  المتحدة  األمم  خبراء  تقرير  ألقي 
بالالئمة على الجماعات المسلحة في عرقلة العملية 
الشره  البالد، معتبرا أن »سلوكها  السياسية في 
تهديد لالنتقال السياسي«، وركز التقرير بوضوح 
استهدفت  التي  والهجمات  التهديدات  على 
الوطنية  الليبية لالستثمار والمؤسسة  المؤسسة 
للنفط ومصرف ليبيا المركزي أهدافا ، مما أثر على 

أداء القطاعين النفطي والمالي في البلد.
واعتبر التقرير المقدم إلى مجلس األمن، والذي 
يجري إعداده وفقا لقرار مجلس األمن رقم ١٩٧٣ 
مسؤولة  المسلحة  »الجماعات  أن   ،٢٠١١ لعام 
أيضا عن عمليات اضطهاد محددة المستهدفين 
وانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان«، ولم يستثن 
التقرير »الجماعات المسلحة الضالعة منتسبة إما 
الوطني  أوالجيش  الوطني  الوفاق  حكومة  إلى 
»من  تجنيها  كبيرة  فوائد  إلى  مشيرا  الليبي«، 
اللذين  المهاجرين،  باألشخاص وتهريب  االتجار 
االقتصاد  ويقوضان  االستقرار  عدم  بؤججان 

الرسمي«
فوضى  على  الضوء  األمميون  الخبراء  وسلط 
السالح في ليبيا، إذ قالوا إن » األسلحة واألعتدة 
ذات الصلة بها، سواء من مخزونات النظام السابق 
أوعمليات النقل التي تمت بعد عام 2011، تقع في 
أيدي الجماعات المسلحة الليبية واألجنبية«، مشيرا 
إلى أن »تسريب األسلحة في زيادة انعدام األمن 
يشكل خطرا مستمرا يهدد السالم واألمن في ليبيا 
والبلدان المجاورة«، بل وأشار بشكل واضح إلى 
»انتهاكات منتظمة لحظر توريد األسلحة« نتيجة 
»استغالل المقاتلين األجانب والجماعات المسلحة، 
ليبيا ويخرجون منها،  إلى داخل  ينتقلون  الذين 

انتشار األسلحة واألعتدة ذات الصلة في البلد«
للجيش  التابعة  المسلحة  الجماعات  تكن  ولم 
عن  بمنأى  الوطني  الوفاق  وحكومة  الوطني 
بارتكاب  الخبراء  اتهمها  إذ  التقرير،  اتهامات 
»انتهاكات خطيرة لحقوق لإلنسان«، مشيرا إلى 
قانوني  غير  بشكل  الحرية  من  حرمان  »حاالت 
الحاالت«.  إلى وفيات في بعض  وتعذيب أفضى 
واعتبر الفريق أن »حاالت االحتجاز تجري بدوافع 
أن  إلى  أو دينية«، مشيرا  اقتصادية  أو  سياسية 
نحو » 6500 شخص كانوا محتجزين في السجون 
في  القضائية  الشرطة  لرقابة  اسميا  الخاضعة 

أكتوبر الماضي«.

احتجاز غير قانوني
للجيش  تابعة  مسلحة  جماعة  الخبراء  واتهم 
الوطني، بإدارة مركز احتجاز غير قانوني في منطقة 
بوهديمة بمدينة بنغازي، مشيرا إلى أن »اثنين 
الدم  )أولياء  التي تسمي  الجماعة  من قادة تلك 
بوهديمة( على عالقة بالضابط محمود الورفلي 
المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية. ونبه إلى 
»التحقق من صحة تسجيل مكالمة تثبت الروابط 
بين قائدي المجموعة معمر البيحا وعادل مخدة 
وبين الورفلي«. ونوه الفريق األممي إلى »حاالت 
احتجاز تعسفي وتعذيب وقعت في هذا المركز«، 
متحدثا عن »حاالت إعدام بإجراءات موجزة وإلقاء 
منازل  ومصادرة  الزيت  شارع  في  الضحايا  جثث 

المحتجزين«.
الكتيبة  »تورط  الخبراء عن  تقرير  تحدث  كما 
152 من الجيش الوطني الليبي في حالتي تعذيب 
وحالة وفاة واحدة تحت التعذيب في مركز احتجاز 
أن  إلى  ونبه  الكتيبة«،  به  تحتفظ  قانوني  غير 
الكتيبة  قائد  من  تصريحا  مــرارا  طلب  »الفريق 
لم  لكنه  الحاالت  تلك  في  وحدته  دور  لتحديد 
نوه  فقد  درنة،  في  الوضع  بخصوص  أما  يرد«. 
التقرير إلى »تحقيقات في حاالت القصف العشوائي 
قوات  أن  يزعم  التي  موجزة  بإجراءات  واإلعدام 

الجيش قد ارتكبها في درنة«.

قوة الردع الخاصة
لحكومة  التابعة  المسلحة  المجموعات  وبشأن 
محتجزين  عن  شهادة  الخبراء  نقل  الــوفــاق، 
لحقوق  خطيرة  لـ»انتهاكات  تعرضوا  سابقين 
اإلنسان أثناء احتجازهم في سجن معيتيقة بين 
عامي 2015 و2018« مشيرين إلى وجود »فترات 
حبس انفرادي طويلة، ووفيات في السجن بسبب 
الرعاية  إلى  الوصول  من  والحرمان  التعذيب 

الطبية«.
نفوا  الردع  قوة  إن »ممثلي  قال  التقرير  لكن 
داخل  إنسان  حقوق  انتهاكات  أية  في  تورطهم 
مسؤولة  كانت  »القوة  أن  إلى  مشيرا  السجن«، 
عن محيط السجن وهو ما يتناقض مع شهادات 
اعترافات  إلــى  مستندا  سابقين«،  مسؤولين 
الردع  قوة  صفحة  على  السابقين  المحتجزين 
الخاصة بموقع »فيسبوك«، ليشير التقرير إلى أن 
»القوة يمكنها الوصول إلى السجناء والمشاركة 
في استجوابهم«. وفيما قالت قوة الردع أن جميع 
حسب  العام،  النائب  بعلم  تتم  التوقيف  عمليات 
فريق الخبراء، إال أن التقرير أشار إلى »عدم عرض 
2016«. وفي  العام منذ  النائب  29 محتجزا على 
مصراتة، أشار الفريق األممي إلى »شهادات لحالة 
الذي  الكراريم  سجن  في  التعذيب  بسبب  وفاة 

تديره لجنة مكافحة الجريمة وهي جماعة مسلحة 
ذات ميول سلفية«، منبها إلى »وقوع حاالت ضرب 

وتعذيب نفسي وجسدي وظروف احتجاز مزرية«
يشار إلى أن الفريق ذكر أنه اعتمد في تقريره 
صحتها  من  التثبت  جرى  أصلية  »وثائق  على 
الميدانية،  الخبراء  ومشاهدات  ملموسة  وأدلة 
بما في ذلك التقاط الصور الفوتوغرافية«، وقال 
إنه »ملتزم بالحياد عند التحقيق في حاالت عدم 
االمتثال من جانب أي طرف«، وقال إنه زار ليبيا 
أغسطس  في  تعيينه  إعــادة  منذ  مــرات  خمس 

.2017
أسئلة حول لواء سبل السالم

وفي الجنوب، كان اتهام فريق الخبراء األممي 
المعني بليبيا »لواء سبل السالم التابع 

في  بــالــتــورط  الليبي«  للجيش 
أنه  رغم  المهاجرين،  تهريب 

مكلف من قبل الجيش الليبي 
بمكافحة االتجار على الحدود 
وقال  والسودان.  ليبيا  بين 
تقريره  في  الخبراء  فريق 
األمن  مجلس  رئيس  إلى 
إن »لواء سبل السالم يوفر 
الحراسة لقوافل المهاجرين 

مــن الــحــدود مــع الــســودان 
ليبي  دينار  آالف  عشرة  مقابل 

يقوم  كما  صغيرة،  شاحنة  لكل 
لواء سبل السالم باحتجاز المهاجرين 

على  »ركز  أنه  الفريق  وأوضح  وابتزازهم«. 
ثالثة مواقع في ليبيا هي: الكفرة وتازربو وبني 
وليد، مشيرا إل أن الميليشيات المسلحة جهات 
التهريب، وال سيما من خالل  فاعلة في شبكات 

حماية قوافل المهاجرين«.
مركز  »مدير  عن  تقريره  في  الفريق  ونقل 
سبعة  وجــود  الداخلية  ــوزارة  ب الكفرة  احتجاز 
مسارات للهجرة من تشاد والسودان إلى ليبيا عبر 
أوروبا ومصر«. وقدر مدير مركز االحتجاز أن »ما 
بين 800 إلى 1000 مهاجر يدفعون خمسة آالف 
دوالر يوميا، مشيرا إلى أن الهجرة غير النظامية 

تؤجج الفوضى في ليبيا«.

قضية »دي ليفا«
وبشأن انتهاكات حظر توريد األسلحة المفروض 
على ليبيا، كشف تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا 
 2011 عامي  بين  ليفا«  »دي  قضية  تفاصيل 
مواطنين  بثالثة  القضية  تتعلق  إذ   ،2015 و 
أناماريا  وزوجته  ليفا  دي  ماريو  هم  إيطاليين، 
فونتانا وأندريا باردي، ألقت السلطات اإليطالية 
بتهمة  للمحاكمة،  وأخضعتهم  عليهم  القبض 
تيسير نقل األسلحة، بما في ذلك أنواع عدة من 
الدخائر والقذائف المضادة للدبابات ومنظومات 
الدفاع الجوي المحمولة، إلى مصراتة، باالشتراك 
علي شسويش  محمود  يدعى  ليبي  مواطن  مع 

)يكتب اسمه أيضا ششويس وسشويش(.
وأشارت مذكرة متصلة بإحدى الشحنات إلى أن 
كميات الذخائر كانت من كثرتها يستلزم نقلها 
بست طائرات من طراز »IL76«. ويعتقد أنه تم 
 Global way سداد قيمة إحدى الشحنات لشركة
بمبلغ   ، ليفا  دي  لماريو  المملوكة   Electronics
مليونين و240 ألف دوالر ، وجرى الشراء الفعلي 
للذخائر من خالل شركة أخرى مملوكة لـ»ماريو 
 High Technology شركة  وهــي  ليفا«،  دي 

Systems Limited ورئيس لإلنتاج بها.

األخرى  المحاوالت  أن  األممي  التقرير  وأظهر 
التفاوض  شملت  األسلحة  توريد  حظر  النتهاك 
شركة  خالل  من  بــاردي،  أندريا  مع  عقود  على 
Societa italiana Elicotteri، وهي شركة يرتبط 

بها باردي، لشراء مايلي:
 A129« طــراز  من  عمودية  طــائــرات  ثــالث  ـ 
Mangusta« بسعر إجمالي قدره 18.6 مليون يورو.
ـ 13ألف و950 بندقية من طراز »M14«، بلغ 

مجموع تكلفتها 41.85 مليون يورو.
ـ 12 وحدة إغالق محرك للطائرات، بلغ مجموعة 
تكلفتها 69.6 مليون يورو )الطبيعة والمواصفات 

الدقيقة لتلك الوحدات غير واضحة(.
 44.8 تكلفتها  مجموع  بلغ  صواريخ،  ذخائر  ـ 

مليون يورو.
التي  العقود،  هــذه  بصياغة  ــاردي  ب ــام  و»ق
نصت على أن يتم التسليم جوا إلى مصراتة أو 
طرابلس، وعلى أن يجري السداد بالتقسيط وفقا 
بسبب  العقود  هذه  تنفذ  ولم  الشحن،  لمراحل 
إلقاء القبض على األفراد المعنيين«، وفق الخبراء 
تفاصيل  تلقيه  »رغم  إنه  قالوا  الذين  األمميين 
تتعلق بجواز السفر الذي استخدمه الشريك الليبي 
أثناء االجتماعات بالموردين المحتملين، فإنه لم 
استفساراته  على  ليبيا  حكومة  من  رد  أي  يتلق 

بهذا الشأن«.

تمويل الجماعات المسلحة
الخبراء  فريق  اتهم  المسلحة،  تمويل  وبشأن 
األممي المعني بليبيا مواطنا ليبيا من بني وليد 
يدعى »موسى أدياب« بالتورط في »منح الطعام 
عن  الدفاع  »سرايا  من  ألفراد  المالي«  والدعم 
النفط  مرافق  وحــرس  داعــش  وتنظيم  بنغازي 
العسكري«،  الــســدادة  مخيم  في  المجتمعين 
باإلضافة إلى ضلوعه في تهريب البشر. كما قال 
فريق الخبراء في تقريره إلى رئيس مجلس األمن 
إريتريين  مواطنين   3 ومعه  أدياب  »موسى  إن 
إسحاق  وودي  وكيداني  وليد  باسم  يعرفون 
يعملون في شبكة تهريب للبشر بين ليبيا وإريتريا 

مركزها بني وليد«.
وأجرى فريق الخبراء مقابالت مع فتيات إريتريات 
»هربهن وليد إلى أوروبا في الفترة ما بين نوفمبر 
2014 ويناير 2017 مقابل سبعة آالف دوالر، بعد 
بمنطقة   51 الطريق  على  مزرعة  في  مكثن  أن 
التصنيع الحربي بضواحي بني وليد«. وأشاروا إلى 
أن المزرعة توجد بها »مستودعات تسع إلى ما 
يصل إلى 1200 شخص من بينهم رجال ونساء 
أن  إلى  الفتين  والصومال«،  إريتريا  وأطفال من 

ويحرسها  ــاب  أدي موسى  هو  المزرعة  »مالك 
بحوالي 70 رجال مسلحا الذين يقومون بتعذيب 
المهاجرين وابتزازهم وتجويعهم ويطلقون النار 

على كل من يحاول الهرب«.
نقل  أديـــاب  »مــوســى  ــإن  ف للتقرير  ووفــقــا 
المهاجرين بعد دفع كل مهاجر ألفي دوالر إلى 
منطقة ساحلية بالتنسيق مع مهربين من صبراتة 
حشرهم  جرى  حيث  وزوارة،  والخمس  وترهونة 
في شاحنات مما أدى إلى وفاة البعض باالختناق. 
ويؤكد فريق الخبراء أن »مجموعة من 200 مهاجر 
للهروب  حراسهم  مع   2018 مايو  في  تشاجرت 
من المزرعة، فقام شقيق موسى أدياب ويدعى 
حاول  من  كل  بقتل  إريتريين  حراس  مع  أحمد 
وليد  بني  »مستشفى  عن  الخبراء  ونقل  الفرار«. 
أن 15 شخصا قتلوا وأصيب 25 آخرون، وأشارت 
الفحوصات الطبية إلى وجود أدلة على التعذيب«.

مافيا دولية
ولم تكن تهم االتجار بالبشر الموثقة بعيدة عن 
األمميون عن  الخبراء  إذ كشف  التقرير،  صفحات 
تورط »مافيا دولية وميليشيات ليبية« مع شبكات 
االستغالل الجنسي لنساء وفتيات من نيجيريا قاموا 
بتأمين وصولهن إلى إيطاليا عبر ليبيا. وأوضحوا 
أنهم أجروا مقابالت مع نساء وفتيات نيجيريات 
إلجراء تحقيقات حول شبكات االتجار بالبشر من 
دولة  ليبيا  عبر  مصدر  دولة  باعتبارها  نيجيريا 

العبور وانتهاء بإيطاليا.
قادمات  الفتيات  أغلب  أن  إلى  التقرير  وأشار 
من مدينة بنين في نيجيريا، حيث يعرض عليهن 
السفر إلى إيطاليا عبر ليبيا للعمل في صالونات 
التجميل ومحال الخياطة. ونقل عن نساء نيجيريات 
قولهن: »إنهن تعرضن لالستغالل الجنسي أثناء 
القطرون  في  تقع  دعــارة  بيوت  في  احتجازهن 
طرابلس  بالعاصمة  قرقارش  ومنطقة  وسبها 

يديرها نيجيريون«.
تعرضهن  أنهن  النيجيريات  النساء  ــرت  وذك
ليبية،  إجرامية  جماعات  من  متكررة  لـ»اعتداءات 
وال سيما في سبها وطرابلس«، كما تعرضن إلى 
»انتهاكات جنسية جماعية أثناء حفالت ليلية« من 
قبل ما قلن إنهم »ضيوف من غرب أفريقيا يرتدون 
الزي العسكري ويحملون األسلحة«. ولفت إلى »تورط 
القطرون  في  التبو  قبيلة  من  مسلحة  ميليشيات 
ومرزق وسبها بتأمين نقل الفتيات النيجيريات داخل 

ليبيا مقابل أموال يدفعها مهرب نيجيري«.
استهداف  كــان  االقــتــصــادي،  الصعيد  على 
الملمح  هو  الحيوية  االقتصادية  المؤسسات 
الخبراء  فريق  قــال  إذ  السياق،  هــذا  في  ــرز  األب
وصفها  تقارير  تلقى  إنه  بليبيا  المعني  األممي 
في  النواصي  كتيبة  بـ»تدخل  بـ»الموثوقة«تفيد 
وأوضح  لالستثمار«.  الليبية  المؤسسة  أنشطة 
فريق الخبراء في تقريره إلى رئيس مجلس األمن، 
أن إدارة المؤسسة »أجبرت على تعيين مرشحين 
من الجماعة، وقد هدد قائد الكتيبة اإلدارة عندما 

لم تستجب لهذه الطلبات«.
شهرين  فترة  »خالل  أنه  إلى  التقرير  ولفت 
العليا  اإلداريــة  القيادات  بعض  اضطرت  تقريبا، 
مايو  وفي  طرابلس،  مغادرة  إلى  المؤسسة  في 
خارج  إلى  مقرها  نقل  المؤسسة  حاولت   ،2018
الموقع الحالي في برج طرابلس لتظل قادرة على 
العمل، وقد عارضت الجماعة المسلحة ذلك بشدة، 

واختطفت موظفا لبضع ساعات«.
رئيس مجلس  إلى  تقريره  في  الفريق  واتهم 

األمن كتيبة ثوار طرابلس بمحاولة فرض صفقة 
على المؤسسة الوطنية للنفط في فبراير الماضي. 
مجموعة  محاولة  بقلق  الفريق  »الحــظ  وقــال 
المؤسسة«،  على  نفوذ  لها  يكون  أن  مسلحة 
التقى  طرابلس  ثوار  كتيبة  قائد  أن  إلى  مشيرة 
عضوا في مجلس اإلدارة في مبنى المؤسسة في 
طرابلس سعيا إلى فرض صفقة. ونوه الخبراء إلى 
أن »اجتماعا ثانيا عقد بين عضو مجلس اإلدارة 
وقائد الكتيبة في 19 فبراير الماضي خارج مبنى 
المؤسسة، مشيرين إلى أن »قائد الكتيبة ادعى 
أنه يمثل شركة كندية، وأصدر تهديدات لفرض 

صفقة لصالح الشركة«.
في المقابل رأى التقرير أن االنقسامات الوطنية 
والتدخالت في المقر الشرقي للمؤسسة الوطنية 
المحلية،  التوترات  تفاقم  زيادة  إلى  أدى  للنفط 
ودفعت الجماعات المسلحة المحلية إلى التدخل، 
مستشهدا بواقعة حصار مرفق شركة »وينترشيل« 
في أجخرة بواسطة كتيبة تابعة للجيش. واعتبر أن 
هذه الواقعة توضح أن مصالح الجماعات المسلحة 
تتعارض مع مصالح الجماعات المحلية وتؤثر على 

األداء الطبيعي لقطاع النفط.
في الوقت نفسه، أعاد التقرير التذكير بهجوم 
قوات آمر حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم 
النفطي في يونيو  الهالل  الجضران على منطقة 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  قدرت  فيما  الماضي، 
صــادرات  تعليق  عن  الناجمة  اليومية  الخسائر 
النفط بنحو 33 مليون دوالر. وكشف التقرير أن 
مرتزقة من تشاد جندهم ناصر بن جريد شاركوا 
خالل الهجوم، كما انضم إلى الهجوم أفراد من 

سرايا الدفاع عن بنغازي.
وبشأن مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، أشار 
106« »بقيادة صدام  إلى قيام »الكتيبة  التقرير 
خليفة حفتر، بالسيطرة على فرع المصرف المركزي 
بوسط المدينة في بنغازي، ونقل كميات كبيرة 
من النقود والفضة إلى وجهة مجهولة«. وأظهر 
أن »محتويات خزينة المصرف التي صودرت كانت 
)ب(  دينار  مليون   639.97 )أ(  التالي:  النحو  على 

159.7 مليون يورو )ج( 5869 عملة فضية«.
وقال فريق الخبراء األممي إن أفرادا منتسبين 
إلى »الجيش الوطني الليبي قد ساعدوا على تأمين 
النقود والعمالت الفضية من فرع المصرف  نقل 
وجهتها  تحديد  دون  بنغازي،  في  المركزي 
إلى تصريح  التقرير  الخبراء في  النهائية«. وأشار 
أسباب  أن  تليفزيونية  مقابلة  في  الحبري  علي 
عدم قيام المصرف المركزي بنشر نتائجه المالية 
وأن  المؤسسة  ازدواجية  هي  السنوية  وأصوله 
الفرع الموجود في بنغازي كان في مرمى النيران 
 ،2017 العام  إلى   2014 العام  من  الفترة  خالل 
وكانت النقدية التي في الخزينة قد تعرضت للتلف 
من مياه الصرف الصحي، دون إعطاء مزيد من 
التفاصيل«، وهي تصريحات وصفها التقرير بأنها 

»متناقضة وغير مكتملة«.
التقرير نوه إلى أنه »ليس من الواضح،  لكن 
لماذا تم نقل بعض األموال في تاريخ سابق، في 
حين أن البقية ال زالت موجودة في الخزينة«. وقال 
إن المصرف المركزي الشرقي لم يرد على سؤال 
الفريق بشأن تاريخ نقل النقود من فرع المصرف 
ذلك،  على  وعالوة  الهواري،  حي  في  المقر  إلى 
لم يقدم المصرف أي تفاصيل أخرى عن المكان 
الحالي لمبلغ 1.9 مليون دوالر، ومبلغ 260 مليون 

دينار المتبقي.
»المركزي« على  رد  إلى  أشار  التقرير  أن  ومع 
الفريق، الذي »ينفي فيه استيالء الجيش الوطني 
مصادر  عن  نقل  أنه  ــوال«،إال  األمـ على  الليبي 
متعددة وصفها بالـ»موثوقة« قد »أشارت إلى أن 
معظم األموال تقاسمها كبار قادة الجيش الوطني 
الليبي بعد نقلها من فرع المصرف في بنغازي« 

حسب نص التقرير نفسه.
وأضاف أن عددا من »مديري المصارف أشاروا 
الليبي قد ضغطوا  الوطني  الجيش  قادة  أن  إلى 
على  الحصول  من  يمكنوهم  كي  بشدة  عليهم 
بعضهم  قرر  وقد  اإلئتمان،  وخطابات  النقدية 
إلى  منوها  أمنية«،  الخارج ألسباب  إلى  المغادرة 

أنه »يحقق حاليا في عدة حاالت«.
القذافي  المعتصم  عن  الحديث  التقرير  وأعاد 
إلى »عمليات  القذافي، مشيرا  العقيد معمر  نجل 
في  »مونكادا«  شركة  من  األمــوال  لنقل  كبرى 
للمعتصم  أنها مجرد واجهة  التي يشتبه  مالطا، 
مجلس  إلى  تقرير  في  الخبراء  وقال  القذافي«. 
األمن إن » السلطات المالطية قدمت تفاصيل عن 
تلك األصول«، مشيرين إلى أن »مبالغ كبيرة جرى 

تحويلها من حساب مونكادا في مصرف فاليتا«.
أجنبيتين  حوالتين  »إصدار  إلى  التقرير  ونبه 
التويجري،  علي  مصطفى  مونكادا،  مدير  باسم 
يونيو  في  منها  واحدة  لكل  يورو  مليون  بقيمة 
للتحصيل  الحوالتين  »تقديم  إلى  الفتا   ،»2011
خارج مالطا في مكان مجهول«. وأضاف أنه »جرى 
تحويل 5.68 مليون يورو إلى حساب التويجري في 
يوليو 2011، وفي وقت الحق، تم نقل مبالغ من 
حسابات التويجري إلى حساب إياد رمضان آجل، 

وهو في مصرف فاليتا أيضا«.
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ليبي يتاجر بالبشر منح دعما 
ماليا لسرايا الدفاع عن بنغازي 

وداعش وحرس النفط

تدخالت وضغوط على مؤسسة 
النفط بطرابلس وبنغازي 

والمؤسسة الليبية لالستثمار

انتهاكات من جماعات تابعة للجيش 
و»الوفاق« ولواء سبل السالم 

< مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.< آليات عسكرية تابعة للواء سبل السالم.

في تقرير دوري إلى مجلس األمن

خبراء األمم املتحدة: 
الجماعات املسلحة تهدد 

العملية السياسية
مافيا دولية وميليشيات ليبية متورطة مع شبكات االستغالل الجنسي »النيجيرية«

عمليات نقل أموال كبرى من شركة يشتبه بأنها واجهة للمعتصم القذافي

< غسان سالمة.

< صدام حفتر.

< المعتصم القذافي.
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سيول – وكاالت

استقبال حار لرئيس كوريا الجنوبية في بيونغ يانغ

القمة الثالثة بني كيم ومون تسعي إلي تحريك املفاوضات مع الواليات املتحدة

محاوالت حثيثة من الديمقراطيين لتأجيل تعيينه

ترامب يدعم مرشحه إلى املحكمة العليا أمام اتهامه بالتحرش الجنسي

استمرار الخالف حول حدود إيرلندا

االتحاد األوروبي يريد تجنب »كارثة« خروج بريطانيا دون  اتفاق

يعتزم األوروبيون عقد قمة استثنائية في نوفمبر 
إلنهاء مفاوضات بريكست الصعبة التي دخلت في 
مرحلتها النهائية، وتجنّب »كارثة« خروج بريطانيا 
من االتحاد من دون اتفاق، حسب ما أكد الثالثاء 

رئيس المجلس األوروبي دونالد توسك.
المفاوضون  يتوصل  أن  المفترض  من  وكان 
بروكسل  في  أكتوبر   18 قمة  خالل  اتفاق  إلى 
االتحاد  من  البريطاني  االنسحاب  شروط  حول 
المرتقب في نهاية مارس 2019 وقواعد عالقتهما 
كافٍ  غير  يبدو  الجدول  هذا  أن  إال  المستقبلية. 

لتجاوز العقبات األخيرة المتبقية.
التي  الهيئة  األوروبي،  المجلس  رئيس  وقال 
االتحاد  في  األعضاء  الـ28  الدول  قادة  تجمع 
إليهم  وجهها  التي  الدعوة  رسالة  في  األوروبي، 
هذه  في  »التقدم  استعراض  يريد  إنه  الثالثاء 
في  تُعقد  رسمية  غير  قمة  خالل  المفاوضات« 

سالزبورغ بالنمسا.
البريطانية تيريزا ماي  الوزراء  وعرضت رئيسة 
المملكة  في  مستمرة  احتجاجات  تواجه  التي 
المتحدة، باقتضاب رؤيتها للمفاوضات أثناء القمة 
التي عُـقدت في المدينة النمساوية أمس األربعاء. 
بعدها  الـ27  الدول  ستنهي  التالي،  اليوم  وفي 
من  األخيرة،  المفاوضات  ألسابيع  استراتيجيتها 

دون ماي.
تتوصل  أن  المفترض  من  أنه  توسك  وأوضح 
لعالقتها  مشتركة«  »رؤية  إلى  الـ27  الدول 
تنظيم  »كيفية  ومناقشة  لندن  مع  المستقبلية 
المرحلة النهائية من محادثات بريكست، بما في 
للمجلس  أخرى  جلسة  إلى  الدعوة  احتمال  ذلك 

األوروبي في نوفمبر«.

إيرلندا
الـال  سيناريو  »لألسف،  أنه  من  توسك  وحذر 
اتفاق )غياب االتفاق( ال يزال واردًا. لكننا نتصرف 

بمسؤولية، يمكننا تجنب الكارثة«.
إلى  اآلن  حتى  وبروكسل  لندن  وتوصلت 
تسويات حول غالبية المسائل المتعلقة بانسحاب 
األولى من االتحاد، خصوصًا حول النظام المالي 

وحقوق المواطنين المغتربين بعد بريكست.
النقاط،  بعض  في  تزاالن تصطدمان  ال  لكن 

اإليرلندية.  الحدود  مصير  مسألة  في  السيّما 
ويخشى الجميع فرضية خروج بريطانيا من االتحاد 

من دون اتفاق، خصوصًا األوساط االقتصادية.
حدود  إقامة  تفادي  على  الطرفان  ويتفق 
البريطانية  الشمالية  إيرلندا  مقاطعة  بين  فعلية 

وجمهورية إيرلندا العضو في االتحاد األوروبي.
وتطلب الدول الـ27 أن يكون مقررًا بقاء إيرلندا 
الشمالية لمدة غير محددة ضمن االتحاد الجمركي 
األوروبي في حال غياب حل آخر. ويردّ البريطانيون 
بالقول إن ذلك من شأنه إقامة حدود غير مقبولة 
المملكة  أراضي  وسائر  الشمالية  إيرلندا  بين 

المتحدة.

»كلفة كبيرة«
وقالت ماي االثنين »أعتقد أننا سنحصل على اتفاق 
جيد« مع بروكسل. وقالت مخاطبة حزبها المحافظ 
المنقسم إن في حال لم تحصل خطتها على الدعم 
البديل عن ذلك سيكون  أن  الداخل، »أعتقد  في 

غياب االتفاق«.
وتدعو ماي خصوصًا إلى الحفاظ على العالقة 
التجارية الوثيقة مع االتحاد األوروبي بفضل إقامة 
األوروبي  االتحاد  لكن  للسلع.  حرّ  تبادل  منطقة 

السوق  حريات  تجزئة«  لـ»عدم  مستعدًا  ليس 
المواطنين  تنقل  حرية  تشمل  التي  الموحدة 

األوروبيين.
ورأى صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي 
من  بريكست  أن  اإلثنين  المتحدة  المملكة  عن 
دون اتفاق ستكون له »كلفة كبيرة« على االقتصاد 
بريطانيا  بين  تفاهمًا  أن  مؤكدًا  البريطاني، 
المقبلة  العالقات  حول  األوروبية  والمفوضية 

بينهما »أساسي« لهذا السبب.
ونشرت الحكومة البريطانية سلسلة مالحظات 
السيناريو.  هذا  مثل  حصول  مخاطر  تحلل  تقنية 
وذكرت خصوصًا احتمال إنهاء صالحية تراخيص 
ورفع  األوروبي  االتحاد  في  البريطانية  القيادة 

الرسوم المصرفية.
من الجانب األوروبي، ستدعو المفوضية دول 
لكل  تحضيراتها  تكثيف  إلى  األوروبي  االتحاد 
»االنسحاب  سيناريو  فيها  بما  السيناريوهات، 

المفاجئ«.
ودعت خصوصًا إلى التحضير إلجراءات مراقبة 
التبادالت  لتداعيات  األوروبي،  االتحاد  على حدود 
بالمؤهالت  االعتراف  لتأثيرات  حتى  أو  التجارية 

المهنية لكال الجانبين.

عقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن والزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون أمس األربعاء المزيد من المحادثات 
الثالثة التي تعقد في بيونغ يانغ، وسط مظاهر  في قمتهما 
احتفاء شعبي حيث استقبلت حشود المواطنين على الطرقات 

موكبهما باألعالم ورموز التوحيد.
الزعيم  برفقة  يانغ  بيونغ  شوارع  جاب  الذي  مون،  ويأمل 
الشمالية،  كوريا  إلى  األولى  هي  زيارة  في  الشمالي  الكوري 
الشمالية  كوريا  بين  مكانها  تراوح  التي  المحادثات  تحريك 

والواليات المتحدة حول نزع األسلحة النووية.
وقد بدأ الثالثاء زيارته التي استمرت ثالثة أيام الى بيونغ 
يانغ. وكان في استقباله في المطار الزعيم الكوري الشمالي. 
أوج  الماضي في  العام  المطار كان كيم قد أشرف  ومن هذا 

التوتر بين البلدين الجارين، على إطالق صواريخ.
وتعانق الرجالن اللذان رافقتهما زوجتاهما قبل أن يتبادال 
بأعالم  يلوحون  األشخاص  مئات  كان  بينما  كلمات،  بضع 
الوحيد  والشعار  التوحيد.  رموز  يرفعون  وآخرون  الشمال 
التي   747 البوينغ  طائرة  على  كان  الجنوبية  لكوريا  الظاهر 

أقلت مون.
بيونغ  في  الطرق  جانبي  على  المواطنين  آالف  واصطف 
يانغ حاملين باقات زهور وهم يهتفون بصوت واحد »لتوحيد 
البلد« فيما انطلق كيم ومون في سيارة مكشوفة مرت أمام 

قصر كومسوسان حيث دفن والد كيم وجده.
استمرت  رسمية  محادثات  مستهل  في  لكيم  مون  وقال 
للثقل  »أنا مدرك جدا  الحاكم  العمال  ساعتين في مقر حزب 

الذي نحمله« مضيفا أنه يشعر »بمسؤولية كبيرة«.
إظهار  في  وأرغب  يراقب  بأسره  »العالم  إن  مون  وقال 

نتيجة السالم واالزدهار للناس في أنحاء العالم«.
في  تسبب  ما  الجنوب   1950 في  اجتاح  الشمال  وكان 
خالل  الشمال  من  مون  والدا  وفر  الكورية.  الحرب  اندالع 
كوريتين  إلى  الجزيرة  شبه  تقسيم  عن  نجمت  التي  الحرب 
تزال  وال  محصنة.  منطقة  بينهما  تفصل  وجنوبية  شمالية 

الكوريتان في حالة حرب من الناحية التقنية.
كيم  أشاد  باإلحترام،  تتسم  بعبارات  ضيفه  ومخاطبا 

التاريخية في سنغافورة مع  للقمة  التوسط  بجهود مون في 
الرئيس االميركي دونالد ترامب في يونيو مضيفا بأن »هذا 

أدى إلى استقرار في المنطقة وأتوقع مزيدا من التقدم«.
الكورية  الجزيرة  شبه  »إخالء  سنغافورة  في  كيم  والتزم 
عدة.  لتفسيرات  قابلة  عبارة  وهي  النووية«،  األسلحة  من 
الدقيق  المعنى  لتحديد  الحين  ذلك  منذ  الطرفان  ويتواجه 

لهذه العبارة.
منه  التحقق  يمكن  وكامال  نهائيا  »نزعا  واشنطن  وتريد 
إعالنا  يانغ  بيونغ  تريد  فيما  للشمال،  النووية«  لألسلحة 
-1950 بين  استمرت  التي  الكورية  الحرب  النتهاء  رسميا 

الواليات  تتبعها  التي  »العصابات«  بوسائل  وتندد   1953

المتحدة في مطالبتها بنزع األسلحة من جانب واحد.
وكررت مقالة في صحيفة رودونغ سينمون الناطقة باسم 
الحزب الحاكم في الشمال االنتقاد نفسه الثالثاء. وقالت إن 
المحادثات  تعثر  عن  المسؤولية«  »كامل  تتحمل  واشنطن 
نظرية  على  بعناد  تصرّ  المتحدة  »الواليات  بأن  مضيفة 

+نزع االسلحة النووية أوال+«.
وأجرى مون جولة ثانية من المحادثات الرسمية مع كيم 
أمس االربعاء ضمن مساعيه إلقناعه باتخاذ خطوات ملموسة 
ترامب  أمام  يعرضها  أن  لمون  يمكن  األسلحة  نزع  نحو 
هامش  على  الشهر  هذا  الحق  وقت  في  يلتقيه  أن  المتوقع 

الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك.

إلى  للحوار،  المؤيد  الجنوبي  الكوري  الرئيس  ويسعى 
تعزيز عملية التقارب بين الكوريتين وتقريب المحادثات بين 
على  مدمر  نزاع  تهديد  لخفض  والشمال  المتحدة  الواليات 

شبه الجزيرة.
التعاون  من  مزيد  لضمان  كيم  يتطلع  الوقت  نفس  وفي 
بسرعتين  وواشنطن  سيول  تحرك  وسط  الكوريتين  بين 

متفاوتتين في تقاربهما مع بيونغ يانغ.

عناوين متفائلة
مجموعة  وقالت  التوقعات.  سقف  خفضوا  المراقبين  لكن 
عن  يسفر  »قد  اللقاء  إن  مذكرة  في  لالستشارات  يوراسيا 

عناوين متفائلة لكنه لن يحقق الكثير نحو تسريع جهود نزع 
سيركز  كيم  أن  وأضافت  الشمالية«.  لكوريا  النووي  السالح 

على »مجاالت تعد بفوائد اقتصادية على الشمال«.
وخارجها  مون  حكومة  داخل  »التقدميين  إن  وتابعت 
بعد  القمة،  إنجازات  لتضخيم  قوية  حوافز  لديهم  ستكون 
تحقيق  عدم  االرجح  على  سيكون  ما  على  األولي  التعتيم 

إنجازات كبيرة«.
مع  المفاوضات  من  سابقة  عدة  جوالت  انعقاد  ورغم 
الشمال إال أن االتفاقات كانت تنهار فيما بعد. وصادف أمس 
على  يانغ  بيونغ  موافقة  على  سنة   13 مرور  ذكرى  االربعاء 
التخلي عن كامل أسلحتها النووية والعودة إلى اتفاقية وقف 
االنتشار النووي. ومنذ ذلك الحين قامت بست تجارب نووية 
ضرب  على  قادرة  للقارات  عابرة  بالستية  صواريخ  وأطلقت 

األراضي األميركية.

أوال وثانيا وثالثا
بيونغ  إلى  جنوبي  كوري  لرئيس  األولى  هي  مون  وزيارة 
يانغ خالل عقد من الزمن — بعد زيارة كيم داي-جونغ في 
بين  الثالث  اللقاء  ولكنه   .2007 في  هيون  مون  ورو   2000
الزعيمين بعد قمتين في إبريل ومايو في المنطقة الفاصلة 

بين الكوريتين.
ومنهم  األعمال  قطاع  قادة  كبار  الزيارة  في  مون  ورافق 
رئيس  ونائب  يونغ،  جاي  لي  »سامسونغ«،  شركة  وريث 
المقرر  ومن  للسيارات.  موتور  هيونداي  إدارة شركة  مجلس 

أن يزور مع وفده مواقع رئيسية في بيونغ يانغ.
تراجع  الرأي  استطالعات  تظهر  الذي   — مون  ويدفع 
باتجاه   — الجنوب  في  اقتصادية  صعوبات  وسط  شعبيته 
الحوار بين الكوريتين والذي تعقده عقوبات دولية عدة على 
ضرورة  الجنوبية  الكورية  االعالم  وسائل  وأكدت  الشمال. 
التزام الحذر وطالبت بتحقيق تقدم ملموس نحو نزع السالح 

النووي أوال.
وكتبت صحيفة شوسون إيلبو المحافظة في مقالة افتتاحية 
الثالثاء »عدد ال بأس به من األشخاص ضاقوا ذرعا بالفعاليات 
مون  الرئيس  »على  أنه  وأضافت  الزعيمين«.  بين  المفاجئة 
األولى  االجندة  بأن  التصميم  مع  يانغ  بيونغ  إلى  يتوجه  أن 

والثانية والثالثة لهذه القمة هي نزع السالح النووي«.

<  الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ في مطار بيونغ يانغ

 <  القاضي بريت كافانو أمام مجلس الشيوخ االميركي 

 <   رئيس المجلس االوروبي دونالد توسك وكبير المفاوضين األوروبيين لبريكست ميشال بارنييه 

أن  بعد  اسبانيا  إلى  مهاجر  ألف   36 وصل  الماضي  يناير  منذ 
تسلقوا األسالك الشائكة العالية، أو بعد أن عبروا البحر المتوسط 
بقوارب هشة معرضين حياتهم للخطر، بهدف االنتقال إلى دول 
أوروبية أخرى. لكن الشجاعة وحدها ال تكفي، وال بد للمهاجرين 

من اللجوء إلى شبكات المهربين.
ويؤكد مدير المركز األوروبي لمكافحة تهريب المهاجرين 
عمليًا  »يستحيل  أنه  كريبينكو  روبرت  السلوفيني  »يوروبول« 
معين  مبلغ  دفع  دون  قانونية«، من  غير  بطريقة  أوروبا  بلوغ 
إلى إحدى عصابات التهريب. ويضيف هذا الشرطي أن %90 من 
المهاجرين يلجأون إلى مهربين استنادًا إلى دراسة أجريت عام 

.2015
دامت  رحلة  من  القالئل  الناجين  أحد  عمر  عثمان  ويروي 
خمس سنوات بين غانا وإسبانيا، »أنه من المستحيل« من دون 
الصحراء  إفريقيا جنوب  الكيلومترات من  آالف  المهربين قطع 

الكبرى مرورا بصحار ومناطق وعرة حتى أوروبا.
ويوضح خوسيه نييتو باروسو من وحدة مكافحة الهجرة غير 
القانونية في الشرطة اإلسبانية أن »الرحلة يمكن أن تستمر 
عاما أو عامين، حسب العصابة واألموال التي يملكها )المهاجر( 
ألن عصابات المهربين تنقل المهاجر المسافة الموازية للمال 

الذي يدفعه«.

الرحلة بـ200 إلى 700 يورو
وغالبًا ما يلتقي المهاجرون في المغرب، »أفضل مكان النتظار 
قال  ما  إسبانيا، حسب  نحو  بالقفزة«  للقيام  المناسبة  اللحظة 

باروسو.
ويدفع غالبيتهم مبالغ مالية ليتكدسوا في قارب هشّ، فيما 

يدفع آخرون من أجل تسلق حواجز األسالك الشائكة التي تفصل 
بين المغرب وجيبي سبتة ومليلية اإلسبانيين.

والتعريفات، بحسب الشرطة اإلسبانية، هي التالية: 18 يورو 
لعبور مضيق جبل طارق،  يورو   700 إلى   200 السياج،  لتجاوز 

وخمسة آالف يورو للقيام بذلك على دراجة مائية.
ويقدر »يوروبول« أن المهاجر يدفع بين ثالثة وخمسة آالف 

يورو ثمن رحلة كاملة إلى أوروبا.
وأصبحت إسبانيا هذا العام بلد الدخول األول إلى أوروبا عبر 
البحر بالنسبة للمهاجرين غير القانونيين، مع أكثر من 36 ألف 
مهاجر وصلوا منذ يناير بحسب منظمة الهجرة الدولية، متقدمة 
لبلوغ  إسبانيا  مغادرة  كثيرون  ويعتزم  وإيطاليا.  اليونان  على 
فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا حسب أصولهم–إذا كانوا من 
الناطقين بالفرنسية أو باإلنكليزية في إفريقيا–أو حسب مناطق 

سكن أقرباء لهم في هذه الدول.
من  بالضرورة  تمكنهم  يعني  ال  إسبانيا،  إلى  ووصولهم 
اإلفالت من قبضة المهربين. وبحسب باروسو، يقول المهربون 
البحر،  من  السواحل  خفر  عناصر  »سينقذكم  للمهاجرين 
سينقلونكم إلى مراكز استقبال وبعد ثالثة أو أربعة أيام، سيكون 

هناك ناس من الشبكة لرعايتكم«.
آخر،  بلد  إلى  يأخذونهم  المهربين  أن  باروسو  ويوضح 
مراكز  أن  إلى  ويشير  بالبشر.  اتجار  شبكة  إلى  يسلمونهم  أو 
العصابات  وتستغل  جدا«  مكتظة  »باتت  المهاجرين  احتجاز 
ذلك الستعادة المهاجرين من المنظمات غير الحكومية التي 
اللجنة  من  فافييريس  بالوما  الخطر  بهذا  وتقرّ  تساعدهم. 
تدير  حكومية  غير  منظمة  وهي  الالجئ،  لمساعدة  اإلسبانية 
مراكز استقبال المهاجرين. وتقول »لكن مكافحة الجريمة هي 
مسؤولية الشرطة« منددة بـ»الفوضى« في استقبال السلطات 
اإلسبانية لالجئين. وتؤكد فافييريس أن اللجنة تبلغ الشرطة 

عندما ترصد خطر وقوع مهاجر ضحية تهريب أو إتجار.

البيع إلى شبكات
وفي حال وقع المهاجرون بأيدي شبكات االتجار، يتمّ استغالل 
النساء في أعمال دعارة، والرجال في أعمال أقرب ما تكون الى 
ويفيد  التسوّل.  أو  المكثفة،  الزراعة  في  خصوصا  العبودية، 
باروسو أن شبكات المهربين تعرض المهاجرين على شبكات 
االتجار بالبشر: »يقولون +لدي 8، 12، 15 )مهاجرًا( من إفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى للعمل+«.
ومع ذلك، يستمرّ تدفق المهاجرين من إسبانيا إلى سائر 
الدول في أوروبا، كما يبيّن الرقم المتصاعد في منطقة إيرون 
الباسكية على الحدود مع فرنسا حيث يبيتون وينتظرون العبور 

إلى الجهة األخرى.
أوقف  الغرب،  الى  كيلومتر  مئتي  بعد  على  سانتاندر،  وفي 
مهربان في أغسطس إلخفائهما مهاجرين في عربة مقطورة 
تفكيك  تم  الماضي،  والعام  عبارة.  في  بريطانيا  إلى  لنقلهم 
بحسب  أمر صعب  عليها  القضاء  لكن  إسبانيا.  في  25 شبكة 
يخرج  التي  الدول  في  ناشطة  تبقى  منها  الكثير  باروسو، ألن 

منها المهاجرون.

مساعدة المغرب والجزائر
من  أن  كولومب،  جيرار  الفرنسي،  الداخلية  وزير  واعتبر 
لمنع  والمغرب،  كالجزائر  العبور،  بلدان  مساعدة  الضروري 
اسبانيا  إلى  الوافدين  تدفق  أصبح  فيما  المهاجرين،  مغادرة 

»مثيرا للقلق«.
وأكد كولومب في مقابلة مع مجلة »لكسبرس« األسبوعية 
الثالثاء، أن الجزائر والمغرب »مستعدان للعمل معنا« للحؤول 
دون عمليات العبور، لكن »بسط األمن على حدودهما مسألة 

معقدة ويتطلب تمويال. يتعين علينا مساعدتهما«.
»ال  اوروبا  إلى  الوافدين  أعداد  إن  الفرنسي  الوزير  وقال 

تماثل أعداد الذين وصلوا عام 2015«.

األشهر  في  »ازديادا  سجلت  أنها  موضحا  استدرك  لكنه 
القلق  وصولهم  »يثير  حيث  اسبانيا  في  خصوصا  األخيرة«، 
حجمها  بزيادة  اشهر،  ثمانية  خالل  و795  الفا   33 دخول  مع 

.»120%
منطقة  على  خاص«  بشكل  »التركيز  إلى  ذلك  أدى  وقد 
انتشار  خالل  من  فرنسا(  غرب  )جنوب  االطلسي  البيرينيه 

»فرقتي درك« على الحدود، حسب قوله.
طريق  عن  الواصلين  المهاجرين  أن  كولومب  وأكد 
الفرنسية  العاصمة«  نحو  مباشرة  »يتوجهون  اسبانيا 
يتم  اللجوء  طلبات  من   50% ان  هي  اليوم  و»الصعوبة 

الفرنسية«. العاصمة  في  تقديمها 
في  هيدالغو  آن  باريس  عمدة  إدارة  أخرى  مرة  وانتقد 
مسألة الهجرة. وأوضح »عندما نقول مثل عمدة باريس + 
نعم، نريد أن نرحب على نطاق واسع+ )بالمهاجرين(، هذا 

الخطاب سرعان ما يتم سماعه«.
أهداف  »ال  قال  اإلبعاد،  سياسة  حول  سؤال  على  وردا 
»تزايد  في  يأمل  لكنه  األرقام«  حيث  من  لدي  محددة 
عمليات اإلبعاد كل شهر«.   وأعرب عن ارتياحه إزاء ازدياد 
أنه  أكد  كما  السنة.  هذه   20% بنسبة  العودة  عمليات 
ارتفاعها  بعد  جورجيا  من  اللجوء  طلبات  خفض  سيحاول 

التأشيرات. الزامية  انتهاء  بنسبة »%306« منذ 
حال  في  ستتشدد  السلطات  أن  أخرى  جهة  من  وأكد 
»نأمل  وتابع  المانيا.  في  كما حصل  عنصرية  حوادث  وقوع 
في أن نتمكن من منع حصول ذلك من خالل إيجاد توازن. 
نفسه  الوقت  في  التذكير  مع  سخية  تكون  أن  فرنسا  على 

الجميع«. استقبال  تستطيع  ال  بأنها 
وفي هذا اإلطار، دعا إلى »وضع آلية اوروبية دائمة إلدارة 
التوزيع«  إعادة  عن  الحديث  »قبل  والتوصل  المهاجرين« 

إلى »إحصاء الواصلين فعليا«.

سرعة الوصول حسب األموال واسبانيا الوجهة المفضلة

شبكات تهريب املهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا الرابح األكبر
مدريد – وكاالت

واشنطن – وكاالت
بروكسل – وكاالت

 

في  ثقته  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أبدى 
تعّثر  رغم  كافانو  بريت  العليا  المحكمة  إلى  مرشحه 
العملية بعد اتهامات واجهها بالتحرش الجنسي تعود 

الى ثمانينات القرن الماضي.
وأعلنت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ 
أنه سيتم االستماع الى كافانو )53 عامًا( وإلى صاحبة 
االتهام في 24 سبتمبر بعد أن كان من المقرر أن يتم 
المنصب  في  تثبيته  على  الخميس  اليوم  التصويت 

الجديد.
المهم  من  أنه  بقليل  قبلها  صرّح  ترامب  وكان 
العملية  تكون  وأن  »الجميع«  إلى  االستماع  يتم  أن 
»ممتازة«، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على 

مرشحه.
وقال ترامب حتى لو حصل »تأخير بسيط )...( فأنا 
واثق من أن األمور ستكون على ما يرام«، مستبعدًا 
أمر  بأنه  ذلك  ووصف  مرشحه،  انسحاب  احتمال 
استثنائي  »قاٍض  كافانو  أن  على  وشدد  »سخيف«. 

يحظى باحترام الجميع«.
وبينما كانت كل المؤشرات توحي بدخول كافانو 
اتهام  أمام  نفسه  وجد  العليا،  المحكمة  إلى  سريعًا 
باعتداء جنسي من سيدة تعمل اآلن أستاذة جامعية 
عندما كان طالبًا ثانويًا في إحدى ضواحي واشنطن، 

وهو ما ينفيه بشدة.
وروت كريستين باليسي فورد )51 عامًا(، أستاذة 
»واشنطن  لصحيفة  األحد  الجامعية،  النفس  علم 
غرفة  في  حاصراها  له  وصديًقا  كافانو  أن  بوست« 
خالل سهرة وهما »ثمالن تمامًا«. وتابعت أن كافانو 
وحاول  بمالمستها  وقام  بالقوة  السرير  على  ثبّتها 
نزع مالبسها، لكنها تمكنت من اإلفالت منه والهرب 
االتهامات  هذه  أن  على  كافانو  وشدد  الغرفة.  من 
»خاطئة تمامًا« وطلب أن يتم االستماع إلى شهادته 

في أقرب وقت لتبرئة صفحته.
كبرى  حساسية  الجنسي  العنف  موضوع  ويرتدي 
حركة  بروز  منذ  خصوصًا  المتحدة  الواليات  في 
#أنا_أيضًا التي طالت عشرات الرجال في مواقع قوة 

منذ عام.
»رعب«

الجهود  كل  أسابيع  منذ  الديمقراطيون  ويبذل 
إلبطاء عملية تثبيت كافانو أمام مجلس الشيوخ الذي 

يتمتع بالكلمة الفصل حول مرشحي الرئيس بحسب 
ما  إلى  التصويت  إرجاء  فهو  الهدف  أما  الدستور. 
بعد االنتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل والتي 
المحدودة  الغالبية  خاللها  من  ينتزعوا  بأن  يأملون 
التي يتمتع بها الجمهوريون في المجلس )49-51(.

المحافظ  القاضي  هذا  فتعيين  كبير.  والتحدي 
الذي سيظل في منصبه مدى الحياة، سيجعل القضاة 
في  طويلة  لسنوات  أقلية  والمعتدلين  التقدميين 
االجتماعية  القضايا  في  تنظر  التي  العليا  المحكمة 
األساسية في الواليات المتحدة كالحق في اإلجهاض 

واألسلحة النارية وحقوق األقليات.
الديمقراطية  الناخبة  فورد،  لزمت  أن  وبعد 
المسجّلة، الصمت على مدى 36 عامًا، قررت التكلم 
أن  »أعتبر  وقالت  الرهان.  حجم  إلى  بالنظر  أخيرًا 
واجبي المدني أهم من القلق والرعب من الردّ الذي 

سأتلقاه«.
الجمهورية  النائبة  كولينز  سوزان  واعتبرت 
لتثبيت  حاسمًا  تصويتها  يعتبر  التي  المعتدلة 
كافانو أنه يجب أن يدلي كافانو وفورد بشهادتهما 

تحت القسم. وطلب األعضاء الديمقراطيون العشرة 
اللجنة  رئيس  من  رسالة  في  القضائية  اللجنة  في 
)إف  الفيدرالية  الشرطة  تقوم  ريثما  أعمالها  تعليق 
بي آي( بتحقيق »كامل« و »محترف« في الموضوع.

وتتشابه هذه القضية مع عقبات واجهها تعيين 
توماس،  كالرنس  العليا،  المحكمة  في  آخر  قاٍض 
بمضايقات  سابقة  جامعية  زميلة  اتهمته  والذي 
لمجلس  التابعة  اللجنة  أمام  جلسة  خالل  جنسية 

الشيوخ في العام 1991.
عنصرية  بحملة  ندد  الذي  القاضي  ونفى 
االدعاءات وقررت اللجنة تصديق روايته. وهو اليوم 

القاضي األسود الوحيد في المحكمة العليا.
خضعت  والتي  ضده  السابقة  المدعية  وأعربت 
لجلسة استجواب صعبة أمام أعضاء مجلس الشيوخ 
عن األمل في أن تكون العملية »أكثر عداًل« بالنسبة 

إلى فورد.
إجراء  ينقلب  عندما  يحصل  ما  »عشت  وقالت 
أحد ذلك من  يواجه  أال  االتهام ويجب  ضد صاحبة 

جديد«.

 <   صورة من الجو لزورق يحمل مهاجرين في مضيق 
جبل طارق قبل أن ينقذهم الحرس المدني اإلسباني 

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

السنة الثالثة
العدد 148 10 من املحرم 1440 هــ

20 سبتمبر 2018 م اخلميس



عربي و دولي 07

الجزائر – وكاالت

بغداد – وكاالت

حملة تغيير جديدة في قيادات الجيش الجزائري

بوتفليقة يستقبل ميركل ويتعهد بالتعاون 
في ملف املهاجرين غير الشرعيني

اإلثنين  اويحيى  أحمد  الجزائري  الوزراء  رئيس  أكد 
ألمانيا  في  المتواجدين  رعاياها  ستعيد  بالده  أن 
خالل  وذلك  عددهم،  بلغ  مهما  شرعية،  غير  بصورة 
إلى  أنغيال ميركل  األلمانية  للمستشارة  زيارة رسمية 
التقت  ميركل  أن  الرسمية  الوكالة  وأعلنت  الجزائر. 
أن  بعد  بوتفليقة،  العزيز  عبد  الرئيس  االثنين  مساء 
كانت حالته الصحية تسبب بإلغاء زيارة سابقة لها في 

.2017
صحافي  مؤتمر  خالل  بالفرنسية  أويحيى  وقال 
مشترك مع ميركل »أؤكد لكم أن الجزائر ستعيد كل 
ألمانيا(  في  غير شرعية  )المتواجدين بصورة  أبنائها 
سواء كان عددهم ثالثة آالف أو خمسة آالف جزائري، 
السلطات  مع  عليها  اتفقنا  القواعد  من  عدد  وفق 

األلمانية«.
»تحديد  القواعد  تلك  بين  أن  الوكالة  وأوردت 
حقيقة  يتعلق  األمر  بأن  للتأكد  الرعايا  هؤالء  هوية 
بالده  حرص  أويحيى  وأكد  جزائريين«.  بمواطنين 
على »إنهاء هذا الملف بأسرع ما يمكن«، مشددا على 

التمسك بالعالقات الممتازة بين البلدين.
من  استقبال  ألمانيا  »نية  ميركل  كررت  بدورها 
بالدهم«،  لمغادرة  تدفعهم  وجيهة  أسباب  لديهم 
مثل العراقيين والسوريين ومنحهم اإلقامة والسماح 
الذين ال يحق  للمهاجرين  بالنسبة  أما  بالعمل.  لهم 
إقامة، قالت المستشارة األلمانية  لهم الحصول على 
إن الدولة عليها أن تتحرك، مضيفة »لذا، نحن بحاجة 

لشركاء يوافقوننا الرأي والجزائر منهم«.
للمهاجرين  »تتصدى  بالده  أن  أويحيى  وأعلن 
غير الشرعيين وال يمكنها إال أن تتعاون مع الحكومة 
باتفاق  أويحيى  وّذكر  السياق«.  هذا  في  األلمانية 
الرعايا  إعادة  حول   1997 في  وبرلين  الجزائر  وقعته 

إلى بالدهم.

»معركة من أجل المجتمع الدولي«
وقال أويحيى إن بالده »تخوض معركة من أجل بقية 
المجتمع الدولي« وتمنع »ما بين 20 و30 ألف شخص 
طريقهم  مواصلة  وغالبا  الجزائر  دخول  من  سنويا 
منها« نحو أوروبا. ونفى نفيا قاطعا اتهامات منظمات 
غير حكومية لبالده بالتخلي عن »أفارقة في الصحراء« 

وتركهم لمصيرهم.
الجزائر  بدور  إشادتها  ميركل  عن  الوكالة  ونقلت 
في »تدعيم مسار المصالحة في مالي وتسوية األزمة 
في ليبيا من خالل حل داخلي ليبي«.وتريد الحكومة 

أصول  من  اللجوء  طالبي  إبعاد  تسريع  األلمانية 
بوصفهم  أراضيها  من  وتونسية  ومغربية  جزائرية 
يتحدرون من »دول آمنة«، بحسب مشروع قانون تم 

تبنيه مؤخرا.

تغييرات في قيادات الجيش
وفي نفس توقيت زيارة ميركل للجزائر، أجرى الرئيس 
في  جديدة  تغييرات  اإلثنين  بوتفليقة  العزيز  عبد 
قيادة الجيش، شملت قائدَي القوات البرية والجوية، 
إلى جانب األمين العام لوزارة الدفاع. وأشارت مصادر 
مطلعة أن الرئيس الجزائري أنهى مهام اللواء حسن 
طافر، قائد القوات البرية، وأحاله إلى التقاعد، وعيَّن 
مكانه اللواء سعيد شنقريحة )قائد المنطقة العسكرية 

الثالثة/جنوب غرب(.
مصطفى  اللواء  تعيين  المصدر،  حسب  وتمَّ 
سماعيلي، نائب قائد الناحية العسكرية الثانية )شمال 
مكان  الثالثة،  العسكرية  للناحية  جديدًا  قائدًا  غرب(، 
فقد  نفسه،  المصدر  ووفق  شنقريحة.  سعيد  اللواء 
عبدالقادر  اللواء  الجوية  القوات  قائد  مهام  إنهاء  تم 
اللواء  مكانه  وعُيّن  التقاعد،  إلى  وإحالته  الوناس، 
األمين  مهام  بوتفليقة  أنهى  كما  محمد.  بومعزة 
العام لوزارة الدفاع محمد زناخري، وعيَّن مكانه اللواء 

حميد غريس.
التغييرات،  بيان رسمي بشأن هذه  أي  ولم يصدر 
لكن من المعلوم أن الرئاسة ووزارة الدفاع الجزائرية 
تعيين  أو  إقالة  حول  معلومات  نشرتا  أن  يسبق  لم 
قائد  إشراف  باستثناء  الجيش،  في  جدد  مسؤولين 
األركان الفريق قايد صالح، على تنصيب المسؤولين 
الجدد. ومنذ يونيو الماضي، أجرى الرئيس بوتفليقة 
تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة 
أمن  ومدير  الوطني  والدرك  الشرطة  وقائدي  نواحي 

الجيش )أقوى جهاز مخابرات في البالد(.
بتكريس  التغييرات  هذه  الدفاع  وزارة  رت  وفسَّ
»مبدأ التداول« في الوظائف العليا للجيش، فيما أثارت 
وسائل إعالم محلية تساؤالت حول سبب تزامنها مع 
ربيع  المقررة  الرئاسة  النتخابات  التنازلي  العد  بداية 
عامها  لبوتفليقة  الرابعة  الوالية  ودخلت   .2019
األخير، وهي أكثر فترات حُكمه جداًل، بسبب تعرّضه، 
في أبريل 2013، لجلطة دماغية أفقدته القدرة على 

الحركة ومخاطبة شعبه.
ولم يظهر بوتفليقة أو محيطه مؤشراتٍ حول نيته 
مغادرة الحكم، وسط دعوات من أنصاره، في أحزاب 
ودعوات  جديدة،  لوالية  بالترشح  موالية،  ومنظمات 
وضعه  بسبب  الحكم،  مغادرة  إلى  معارضين  من 

الصحي الصعب.

<    الرئيس بوتفليقة خالل لقائه ميركل  في الجزائر اإلثنين

ترحيب حذر باتفاق أنقرة وموسكو على تخفيض التصعيد في إدلب

بوتني يسعى للتهدئة بعد  إسقاط طائرة روسية فوق الالذقية ومصرع جميع ركابها
دولة  وزراء  ورئيس  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  سعى 
األزمة  فتيل  نزع  إلى  نتانياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي،  االحتالل 
الناجمة عن إسقاط القوات السورية بطريق الخطأ طائرة روسية 

إثر غارات إسرائيلية على سورية.
َأسقطت  السورية  الجوية  الدفاعات  أن  موسكو  وأعلنت 
قبالة  الماضية  الليلة  تحليقها  أثناء  طائراتها  إحدى  الثالثاء 
بداية  في  إسرائيل  محملة  عسكريًا،   15 تقل  وكانت  سورية 
األمر مسؤولية الحادث بسبب »استفزازاتها المعادية« قبل أن 

تتحدث عن »ظروف عرضية مأساوية«.
غامضة  ظروف  في  الروسية  الطائرة  إسقاط  حادثة  وجاءت 
في  إدلب  محافظة  حول  روسي–تركي  اتفاق  عن  اإلعالن  غداة 
شمال غرب سورية يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السالح تحت 
سيطرة قوات من البلدين على الخط الفاصل بين قوات النظام 

والفصائل المعارضة في المنطقة.
وكانت طائرة االستطالع الروسية من طراز »ال20-« تحلق 
فوق البحر على بعد أكثر من 30 كيلومترًا من الساحل السوري 
عند وقوع الحادث. وأسقطتها الدفاعات السورية خالل ردها على 
غارات كانت تشنها أربع مقاتالت إسرائيلية من طراز »إف 16« 
ضد مواقع في محافظة الالذقية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع 

الروسية.
المسؤولية.  إسرائيل  موسكو  حملت  األمر،  بادئ  وفي 
من  جعلوا  اإلسرائيليين  »الطيارين  أن  الدفاع  وزارة  واعتبرت 
الطائرة الروسية غطاء لهم، ووضعوها بالتالي في مرمى نيران 
الدفاع الجوي السوري«. لكن الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
ظروف  سلسلة  األرجح  على  مرده  األمر  أن  »يبدو  الحقًا  أعلن 
الذي  البيان  على  صادق  أنه  على  مشددًا  مأساوية«،  عرضية 
نشرته وزارة الدفاع في وقت سابق، وحمّل إسرائيل مسؤولية 

تحطم الطائرة بسبب غاراتها »العدائية«.
إن  نتانياهو،  بنيامين  مع  هاتفي  اتصال  خالل  بوتين  وقال 
تنتهك  اإلسرائيلي  الجو  سالح  قبل  من  العمليات  هذه  »مثل 
السيادة السورية«، وفقًا لبيان من الكرملين. وتابع أن الرئيس 
بحدوث  السماح  عدم  على  اإلسرائيلي  الجانب  »حض  الروسي 

مثل هذا األمر مرة أخرى«.
وفي سياق هذا االتصال، أعلن مكتب نتانياهو أن األخير أبلغ 
عسكريًا  إيران  ترسخ  وقف  على  مصممة  »إسرائيل  أن  بوتين 
تدمير  إلى  تدعو  التي  إيران،  محاوالت  ووقف   )...( سورية  في 
)الستخدامها( ضد  اهلل  إلى حزب  فتاكة  أسلحة  لنقل  إسرائيل، 

إسرائيل«.
التي  الروسية  الطائرة  »أن  اإلسرائيلي  الجيش  أعلن  وقد 
أطلق  »عندما  مضيفًا  العملية«،  نطاق  في  تكن  لم  أصيبت 
كانت  الطائرة،  أصابت  التي  الصواريخ  السوري  الجيش 
المقاتالت )اإلسرائيلية( عادت إلى المجال الجوي اإلسرائيلي«. 
وقال إن طائراته هاجمت منشأة للجيش السوري بينما كان يتم 
إلى حزب  أنظمة تدخل في صناعة أسلحة دقيقة  منها تسليم 

اهلل اللبناني.
وكان المتحدث العسكري الروسي، إيغور كوناتشنكوف، قال 

إن إسرائيل »لم تبّلغ« موسكو بالعملية في الالذقية، بل فعلت 
ذلك قبل »أقل من دقيقة« من الهجوم، »وبالتالي، لم يكن في 

اإلمكان إعادة طائرة ال20- إلى منطقة آمنة«.
»حزنه  عن  بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية  وزير  وأعرب 
»يذكرنا  الحادث  إن  وقال  الروسية«.  الطائرة  طاقم  لمقتل 
التوصل إلى حلول دائمة وسلمية وسياسية للنزاعات  بضرورة 
العمل  لوقف  الملحة  والحاجة   )...( المنطقة  في  المتداخلة 

االستفزازي إليران المتمثل بنقل أسلحة خطرة عبر سورية«.

مستودعات ذخيرة
الطائرة  إسقاط  حول  تعليق  أي  دمشق  عن  بعد  يصدر  ولم 
الدفاعات  أن  لياًل  أعلن  سوري  عسكري  مصدر  وكان  الروسية. 
عرض  من  قادمة  معادية  »لصواريخ  تصدت  السورية  الجوية 
قبل  منها  عددًا  و»اعترض  الالذقية»،  مدينة  باتجاه  البحر 

الوصول إلى أهدافها«.
اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  وفق  القصف،  واستهدف 

»مستودعات ذخيرة موجودة داخل مؤسسة الصناعات التقنية« 
لمدينة  الشرقية  األطراف  على  السورية  للسلطات  التابعة 
الالذقية، من دون أن »يتّضح ما إذا كانت المستودعات تابعة 

لقوات النظام أم لإليرانيين«.
ومنذ بداية النزاع في سورية العام 2011، قصفت إسرائيل 
مرارًا أهدافًا عسكرية للجيش السوري وأخرى لحزب اهلل اللبناني 

ومقاتلين إيرانيين في سورية.
غارة في  بأنّها شنّت مئتي  الجاري  الشهر  إسرائيل  وأقرّت 
سورية في األشهر الـ18 األخيرة ضدّ أهداف غالبيتها إيرانية، 

في تأكيد نادر لعمليات عسكرية من هذا النوع.

اتفاق إدلب
وجاء هذا التصعيد بعد ساعات من إعالن بوتين ونظيره التركي 
رجب طيب إردوغان اتفاقًا حول إدلب ينص على »إقامة منطقة 
منزوعة السالح بعرض يتراوح بين 15 و20 كيلومترًا على طول 
خط التماس، بدءًا من الخامس عشر من أكتوبر من هذا العام«.

وزارة  في  مصدر  وقال  باالتفاق.  الثالثاء  دمشق  ورحبت 
السورية  األنباء  وكالة  نقلت  ما  وفق  السورية،  الخارجية 
الرسمية )سانا(، إن بالده »تؤكد أن هذا االتفاق كان حصيلة 
واالتحاد  السورية  العربية  الجمهورية  بين  مكثفة  مشاورات 

الروسي وبتنسيق كامل بين البلدين«.
والمعارضة  الثورة  لقوى  الوطني  االئتالف  رحب  كما 
السورية، ومقره اسطنبول، باالتفاق. وقال رئيسه عبدالرحمن 
والمدنيين  المنطقة  »جنب  االتفاق  إن  بيان  في  مصطفى 
المسار  لعودة  و»يمهد  مسبوقة«  غير  إنسانية  كارثة  وقوع 
المتحدث  حذيفة،  أبو  ناجي  أشاد  جهته،  من  السياسي«. 
فصائل  تحالف  وهي  للتحرير،  الوطنية  الجبهة  باسم  الرسمي 
بـ»نجاح  الشام  أحرار  حركة  أبرزها  أنقرة،  من  مدعومة  عدة 
الدبلوماسية التركية )...( في إيقاف الحملة العسكرية«. لكنه 
على  نبقى  »نحن  وقال  بروسيا.  الفصائل  ثقة  عدم  عن  أعرب 
جاهزية قتالية عالية، ألننا ندرك ونعتقد أن الروس ال يلتزمون 

بأي اتفاقية«.

عودة النازحين
في نفس الوقت، عاد آالف النازحين إلى منازلهم في محافظة 
االتفاق  إعالن  على  ساعة   48 من  أقل  خالل  ومحيطها  إدلب 
الروسي–التركي الذي من شأنه تجنيب المنطقة عملية عسكرية 

لقوات النظام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
ومنذ بداية أغسطس الماضي، توجهت األنظار إلى محافظة 
التعزيزات  النظام  إرسال قوات  البالد مع  إدلب في شمال غرب 
معاقل  أبرز  آخر  ضد  لهجوم  تمهيدًا  األخرى  تلو  العسكرية 
الفصائل المقاتلة، قبل أن تصعد قصفها في النصف األول من 

الشهر الجاري بمشاركة طائرات روسية.
أن  قبل  شخص  ألف   30 من  أكثر  بنزوح  التصعيد  وتسبب 
يعود الهدوء ليسيطر مجددًا على المحافظة ويفسح المجال أمام 

المفاوضات الروسية التركية.
اتفاقًا  اإلثنين  المفاوضات بإعالن بوتين وإردوغان  وانتهت 
إلنشاء منطقة منزوعة السالح على طول خط التماس بين قوات 

النظام والفصائل بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومترًا.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن »استفاد النازحون من 
فترة الهدوء التي رافقت المفاوضات الروسية التركية ليبدأ عدد 

منهم بالعودة قبل أن تزداد الوتيرة مع إعالن االتفاق«.
إلى  عادوا  نازح  آالف  »نحو سبعة  أن  إلى  عبدالرحمن  وأشار 
بلداتهم وقراهم منذ إعالن االتفاق الروسي التركي، وخصوصًا 

في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وريف حماة الشمالي«.
وفق  سكانها،  إليها  عاد  التي  والبلدات  القرى  بعض  وتقع 
عشرات  وتظاهر  السالح.  المنزوعة  المنطقة  في  عبدالرحمن، 
للترحيب  التركية  الحدود  قرب  مخيم  في  الثالثاء  النازحين 
»نحن  عليها  كتب  الفتات  ورفعوا  الروسي–التركي.  باالتفاق 
اللطامنة«  الشمالي  حماة  العودة–ريف  وحقنا  حق  أصحاب 
مدينة  األتراك–أهالي  إخوتنا  و»شكرا  اهلل«  بإذن  و»راجعين 

اللطامنة«.
إلى قراهم وبلداتهم في  للعودة  نازحون بضمانات  وطالب 
ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي. وعلى هامش مشاركته في 
التظاهرة، قال أبو عادل النازح في ريف إدلب الجنوبي »نطالب 
وقصف  خروقات  يحدث  وأال  النازحين  لعودة  بضمان   )...(

للمدنيين«.
ثانية  مرة  نتهجر  أن  نريد  »ال  الجدوع  مرهف  الشاب  وقال 
وثالثة ورابعة )...( كفانا نزوحًا وجلوسًا تحت الخيم، نريد العودة 

إلى منزلنا ومدارس أطفالنا«.
وكانت األمم المتحدة حذرت من أن يسفر أي هجوم لقوات 
النظام على محافظة إدلب ومناطق سيطرة الفصائل المحاذية 
كارثة  »أسوأ  عن  نسمة،  ماليين  ثالثة  نحو  يعيش  حيث  لها، 

إنسانية« في القرن الحالي.
وأشادت األمم المتحدة باالتفاق الروسي–التركي. ورحب علي 
لألمم  والتنموية  اإلنسانية  للشؤون  المقيم  المنسق  الزعتري، 
االتفاق  يتيح  »بأن  السورية،  العربية  الجمهورية  في  المتحدة 
المدنيين«.  دماء  وحقن  اإلنسانية  المساعدات  انسياب   )...(
وأكد الزعتري في بيان استعداد منظمات األمم المتحدة العاملة 
في سورية »لتقديم المساعدات اإلنسانية الالزمة لمدينة إدلب 

وريفها«.

موسكو، دمشق – وكاالت

<  متظاهرون ضد النظام السوري في محافظة إدلب في شمال غرب سورية

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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مع تجدد عمليات التحالف العربي للسيطرة على الحديدة

الحلبوسي أصغر رئيس لبرلمان العراق

أكثر من خمسة ماليني طفل يمني يواجهون خطر املجاعة

ترقب في بغداد مع استمرار املشاورات الختيار رئيس الوزراء وتدخالت إقليمية وأميركية

أن  الحلبوسي  محمد  العراقي  للبرلمان  المنتخب  الرئيس  اعتبر 
»التقصير« الحكومي سبب أساسي في األزمة الصحية التي تعاني 
منها محافظة البصرة في جنوب البالد، بينما تواصلت المشاورات 
والتدخالت اإلقليمية واإليرانية واألميركية من أجل تسمية رئيس 
في  كثيرًا  حظوظه  تراجعت  الذي  العبادي  لحيدر  خلفًا  جديد  وزراء 

االحتفاظ بمنصبه.
وقال الحلبوسي خالل مؤتمر صحفي في مدينة البصرة التي زارها 
ليست  البصرة  في  الموجودة  »المشاكل  إن  نيابي  وفد  رأس  على 
للحكومة  واإلهمال  التقصير  من  تراكمات  هي  بل  اللحظة،  وليدة 

المركزية، والحكومات المحلية السابقة«.
السابق  األنبار  محافظ  السبت  انتخب  العراقي  البرلمان  وكان 
التحالف  من  دعمًا  تلقيه  بعد  رئيسًا،  عامًا(   37( الحلبوسي  محمد 
تاريخ  في  للبرلمان  رئيس  أصغر  بذلك  ليصبح  إيران،  المقرب من 

العراق.
التي  البصرة،  محافظة  في  باجتماع  واليته  الحلبوسي  واستهل 
تشهد أزمة صحية غير مسبوقة، نقل على إثرها 60 ألف شخص إلى 

المستشفى بعدما تسمموا بالمياه الملوثة.
في  ترقب،  حالة  أيضًا  العراق  يعيش  الحلبوسي،  انتخاب  وبعد 
الوزراء  رئيس  تسمية  وبالتالي  للجمهورية،  رئيس  انتخاب  انتظار 
أعقب  الذي  السياسي  الشلل  من  أشهر  أربعة  نحو  بعد  الجديد 

االنتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو.

استبعاد العبادي
المشكلة  اختيار رئيسه ونوابه، بقيت  البرلمان عقبة  وبينما تجاوز 
الذي  للعبادي  المقبل خلفًا  الوزراء  رئيس  اختيار  األكبر متمثلة في 

تراجعت حظوظ استمراره في منصبه. واتهم حزب »الدعوة« رئيس 
الوزراء العبادي بشق »بيت الحزب«، في حين سحب رئيس تحالف 
»البناء«، هادي العامري ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، بعد ساعات 
على تلميح أعضاء في التحالف إلى رفضهم ترشيح عادل عبدالمهدي 

للمنصب بدعم من التيار الصدري وقبول كردي.
وفيما دعا نائب عراقي إلى »منع« رؤساء الكتل من الترشح إلى 
القوى  توافق  نال  الذي  المرشح  حول  األنباء  تضاربت  المنصب، 

الشيعية الرئيسة.
وقال العامري في مؤتمر صحفي الثالثاء، »أعلن سحب ترشيحي 
لرئاسة الوزراء«. وزاد أن »المرشح للمنصب يجب أن يحظى بتوافق 
الكتل السياسية، وإذا ساندته القوى كلها، سيكون النجاح نصيبه 
بالتأكيد«. وتابع: »كما عملنا معًا لياًل ونهارًا من أجل محاربة داعش 

أجل  من  معًا  نعمل  أن  يجب  اآلفة،  هذه  من  العراقيين  وتخليص 
النجاح في تقديم الخدمات وبناء العراق«.

لمرشحي  أسماء  من  اإلعالم  وسائل  تناقلته  ما  العامري  ونفى 
تريد  التي  اإلعالمية  الماكينة  من  »جزء  ذلك  أن  معتبرًا  الوزارات، 
عرقلة تشكيل الحكومة«. واستدرك أن »نشر هذه األكاذيب هدفه 
تعكير األجواء«، مشددًا على أن »المرجعية تريد تشكيل الحكومة 

برؤية جديدة ونََفس جديد«.
قوائم  محلية  إعالم  وسائل  تداولت  الماضيين  اليومين  وخالل 
الجديدة  الوزارية  التشكيلة  تتناول  سياسية  كتل  ممثلو  وقعها 
تأكيدات  السابق عادل عبدالمهدي، من دون  النفط  وزير  برئاسة 

رسمية، واعتبر مراقبون أن جهات سياسية سربت تلك القوائم.
وقال النائب عن كتلة »البناء« عبدالهادي موحان السعداوي، إن 
الصفات المتوافرة لدى عادل عبدالمهدي »ال تنطبق عليها شروط 
مجلس  رئيس  منصب  سيتولى  الذي  للشخص  ورؤيتها  المرجعية 

الوزراء«، وأشار إلى أن »الحوارات مستمرة لوضع آليات اختياره«.
سابق  وقت  في  تولى  عبدالمهدي  »عادل  أن  السعداوي  وذكر 
تابع  وهو  الجمهورية،  رئيس  نائب  ومنصب  والنفط  المال  وزارة 
لجهة سياسية وليس مستقاًل ولم يقدم شيئًا إيجابيًا للبلد، بالتالي 
وضعتها  التي  العامة  والخطوط  المرجعية  شروط  عليه  تنطبق  ال 
أي  بعيدًا من  يجعله  وهذا  المقبل،  الوزراء  رئيس مجلس  لشخص 

ترشيح لشغل المنصب«.
وعلى الرغم من أن مصادر مقربة من كتلتي »سائرون« و »الفتح« 
أفادت باالتفاق على اسم عادل عبدالمهدي، ضمت قائمة المرشحين 
رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، وتدفع باتجاهه كونه من 

المستقلين.
ودعا القيادي في تحالف »البناء« النائب علي الصجري، المرجعية 
الدينية العليا إلى طرح أسماء لتولي منصب رئاسة الوزراء، و »ترك 

هذه األسماء للفضاء الوطني«.

بقتل  تهدّد  الحرب  »هذه  أن  من  وحّذرت 
الذين  اليمنيين  األطفال  من  بأكمله  جيل 
يواجهون أخطارًا متعددة من القنابل إلى الجوع 

إلى أمراض يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا«.
على نطاق غير مسبوق

أسعار  ارتفعت  المتحدة،  األمم  وبحسب 
منذ   68% بنسبة  اليمن  في  الغذائية  المواد 
العسكري  التحالف  فيه  بدأ  الذي  العام   ،2015
المتمردين  ضد  عملياته  السعودية  بقيادة 

الحوثيين الشيعة.
على  المطل  الحُديدة  ميناء  عبر  وتدخُل 
البحر األحمر غالبية المواد التجارية والمساعدات 
المناطق  في  السكان  ماليين  إلى  الموجّهة 
وفي  الحوثيين  المتمردين  لسيطرة  الخاضعة 
يرى  العسكري  التحالف  لكن  أخرى.  مناطق 
للمتمردين  األسلحة  لتهريب  ممرًا  الميناء  في 
البحر  في  سفن  ضد  هجمات  لشن  ومنطلقًا 

األحمر. وكانت القوات الحكومية أطلقت بدعم 
حملة  الماضي  يونيو   13 في  التحالف  من 
السيطرة  الغربي بهدف  الساحل  عسكرية على 
توقف  عن  تعلن  أن  قبل  الحديدة،  ميناء  على 
المشاورات  أمام  المجال  في  إفساحًا  الحملة 

السياسية.
التحالف  في  مسؤولون  أعلن  واإلثنين، 
على  السيطرة  إلى  الهادفة  العملية  استئناف 
مدينة الحديدة ومينائها االستراتيجي بعد قطع 
ومدن  بصنعاء  الحديدة  يربط  رئيس  طريق 

أخرى.
في  اضطراب  »أيّ  أن  من  شميدت  وحّذرت 
إمدادات الغذاء والوقود التي تمرّ عبر الحُديدة 
غير  نطاق  على  مجاعة  يسبّب  أن  يمكن 
االشتباكات  األربعاء  أمس  وتواصلت  مسبوق«. 
رغم  الحديدة،  مدينة  محيط  في  المتقطعة 

تراجع وتيرتها بشكل كبير.

إن  الحكومية  القوات  في  مسؤول  وقال 
إلى  مشيرًا  »تباطأ«،  المدينة  باتجاه  الهجوم 
في  هجمات  »يشنون  الحوثيين  المتمردين  أن 
مناطق أخرى في محافظة الحديدة في محاولة 

لفتح جبهات بديلة«.
صد  من  الثالثاء  تمّكنت  قوّاته  أن  وتابع 
هجمات في مديريتي التحيتا وحيس الواقعتين 

جنوب مدينة الحديدة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن منسقة الشؤون 
اإلنسانية لألمم في اليمن المتحدة ليزا غراندي 
تزور مدينة الحديدة حاليًا، مما »أدى إلى تراجع 
كبير  بشكل  المدينة  أطراف  عند  المواجهات 
وإلى عدم شن التحالف غارات جوية جديدة منذ 

أمس الثالثاء«.
الحديدة  في  الحرب  آثار  بدت  صنعاء،  وفي 
وقطع الطريق مع العاصمة واضحة في طرقات 
المدينة التي تعاني من أزمة في توفير الوقود 
ساعات  اليمنيين  مئات  ويقضي  الطهي.  وغاز 
الوقود ضمن صفوف طويلة من  أمام محطات 
بينما  النارية،  والدراجات  والشاحنات  السيارات 
يسير آخرون في الشوارع وهم ينقلون قوارير غاز 

من مكان إلى آخر.
قيمته  ثلثي  من  أكثر  اليمني  الريال  وخسر 
المصرف  وأعلن   .2015 منذ  الدوالر  مقابل 
رفع  الثالثاء  الجنوبية  المركزي في مدينة عدن 
قياسي  مستوى  إلى  الودائع  على  الفائدة  سعر 
بلغ %27، في محاولة للحفاظ على سعر العملة 
المتدهور والذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار 

المواد الغذائية.
الرئيس  نائبة  راسموسن  اليزابيث  وكانت 
في  قالت  العالمي  األغذية  لبرنامج  التنفيذي 
الرياض قبل نحو عام إن الغذاء »أصبح يستخدم 
»المجلس  منظمة  وترى  حرب«.  كسالح 
النرويجي لالجئين« أن خطر االنهيار االقتصادي 

قد يفوق خطر الحرب المباشرة.
سبتمبر  في  تقرير  في  المنظمة  وكتبت 
الجاري أن »لدى االنهيار االقتصادي قدرة على 

القتل أكبر من العنف«.

يهدد تجدد العمليات العسكرية للتحالف العربي 
بقيادة السعودية للسيطرة على ميناء الحديدة 
المجاعة،  خطر  بمواجهة  إضافي  طفل  مليون 
»أنقذوا  منّظمة  األربعاء  أمس  حّذرت  حسبما 
اإلنسانية،  تشيلدرن(  ذي  )سايف  األطفال« 
رئيس  طريق  قطع  استمرار  ظل  في  خصوصًا 
يربط المدينة التي يعتبر ميناؤها شريان حياة 
لماليين السكان في العاصمة صنعاء ومحافظات 

أخرى.
إّن  تقرير  في  البريطانيّة  المنظمة  وقالت 
األطفال  عدد  سيزيد  الحُديدة  على  الهجوم 
المهدّدين بالمجاعة في اليمن إلى 5,2 مليون 

طفل.
قتل  داميًا  نزاعًا   2014 منذ  اليمن  ويشهد 
من  معظمهم  شخص  آالف  عشرة  نحو  فيه 
المدنيين وبينهم نحو 2200 طفل، بين قوات 
يدعمها  دوليًا  بها  معترف  لحكومة  موالية 
تحالف عسكري بقيادة السعودية، والمتمردين 
والذين  إيران  من  المدعومين  الحوثيين 
يسيطرون على صنعاء والحديدة ومناطق أخرى.

وتقول األمم المتحدة إن ثالثة من بين كل 
أربعة من سكان اليمن البالغ عددهم 27 مليون 
يواجه  بينما  غذائية،  لمساعدة  بحاجة  نسمة 
في وقت  المجاعة،  ثمانية ماليين خطر  حوالي 
التي  البالد  الكوليرا  من  جديدة  موجة  تهدد 

تفتقد لقطاع صحي فعّال دمرته الحرب.
المديرة  شميدت،  ثورننغ  هيلي  وقالت 
غير  األطفال«  »أنقذوا  لمنظمة  التنفيذية 
ال  األطفال  »ماليين  إن  التقرير  في  الحكومية، 
إذا  ما  أو  التالية  وجبتهم  ستأتي  متى  يعرفون 

كانت ستأتي فعاًل«.
في  بزيارته  قمتُ  مستشفى  »في  وأضافت 
شمال اليمن، كان األطفال ضعفاء لدرجة أنهم 
لم يقووا على بالبكاء وأجسادهم كانت منهكة 

بسبب الجوع«.

صنعاء- وكاالت

<   يمنية تحمل رضيعة مريضة بانتظار سفرهما إلى الخارج برعاية األمم المتحدة 

<   محمد الحلبوسي
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من  لتتعافى  األربعاء،  أمس  الدوالر  مقابل  التركية  الليرة  ارتفعت 
الكبيرة  الزيادة  قبل  مستواها  إلى  تراجعت  عندما  الثالثاء،  خسائر 

الماضي. المركزي األسبوع  البنك  التي قررها  الفائدة  لسعر 
إغالق  سعر  عن  متحسنة  للدوالر،   6.2800 أمس  الليرة  وسجلت 
على  المستثمرين  اهتمام  وينصب  ليرة.   6.38 البالغ  السابق  اليوم 

الخميس. يوم  المتوسط  للمدى  الحكومة  برنامج  إعالن 
 6.4501 لتسجل  الثالثاء،   2% من  أكثر  تراجعت  الليرة  وكانت 
سعر  ــادة  زي بعد  حققتها  التي  المكاسب  وتمحو  الــدوالر،  مقابل 
عندما  الماضي،  األسبوع  المركزي  البنك  أقرها  التي  الضخمة  الفائدة 
 6.0100 إلى  الليرة  لترتفع  مئوية  نقطة   6.25 االقتراض  تكاليف  رفع 

للدوالر.

 ارتفاع الليرة التركية قبيل إعالن خطة اقتصادية اليوم

مليار  برميل

»الحروب التجارية ليست 
أمرا جيدا، وليس من 
السهل الفوز فيها، 
وهذا التصعيد مؤسف 
بالطبع«.

المفوضة األوروبية 
سيسيليا مالمستروم

*ريتشارد كوزول رايت، هو مدير قسم استراتيجيات العولمة 
والتنمية في مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، جنيف.

أدرك آدم سميث منذ فترة طويلة أن اإلحساس 
بوجود تالعبات سيؤدي في آخر المطاف إلى 

ضعف شرعية أي نظام مبني على قواعد

ق
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أعوام،   10 إفالسه منذ  براذرز  ليمان  أعلن بنك  عندما 
يستطيعوا  لم  ومن  والمدينون  الدائنون  فجأة  أصبح 
تسديد ديونهم ومن سيسقط الحقا، عناصر غير واضحة 
بين  القروض  أســواق  تجميد  إلى  هذا  وأدى  المعالم. 
الشركات،  وانهيار  ستريت  وول  ببورصة  وهلع  البنوك 

ليس في الواليات المتحدة فقط، بل في العالم كله.
لألزمة،  للتصدي  جاهدين  السياسيون  يسعى  وبينما 
كان  إن  ما  يتساءلون  االقتصاد  مجال  في  النقاد  بقي 
منذ  المنخفض  االقتصادي  للتقلب  الكبير«  »االعتدال 
أزمة  نحو  طريقه  يشق  كان  العشرين  القرن  ثمانينيات 

كساد كبير أخرى.
وتبين في وقت متأخر أن االقتناع بمسألة االقتراب من 
صغير  تغيير  حدث  بالكاد  هذا،  ومع  للوعي.  يفتقر  األزمة 
بعد األزمة. لقد أخبرنا ، بالطبع، أن النظام المالي أصبح 
استفادت  التي  البنوك  لكن  وعدال.  وأمانا  بساطة  أكثر 
مضى،  وقت  أي  من  أكبر  أصبحت  العامة  ــوال  األم من 
من  المعتَّمة  المالية  األدوات  جديد،  من  وأصبحت، 
الضروريات ، بينما امتأل مخزون عالوات موظفي البنوك. 
غير  المصرفي  الظل  نظام  حقق  ــك،  ذل غضون  وفــي 

مداخيال  التنظيم  مستوى  على  الضعيف  أو  المنظم 
بقيمة 160 تريليون دوالر، أي، ضعف حجم االقتصاد 

العالمي.
الكبرى  البنوك  ضختها  التي  السيولة  وبفضل 
وصلت  التي  األخير،  العقد  في  العالمي  االقتصاد  في 
أسواق  تراجعت  ــدوالرات،  ال تريليونات  إلى  قيمتها 
غاية  أمــرا  الشركات  اندماج  وأصبح  الموجودات، 
األسهم  شراء  إعادة  عملية  وأصبحت  الصعوبة،  في 
الذكية.  التدبيرية  الممارسة  في  به  يحتذى  نموذجا 
نوبات  بسبب  بالفعل  االقتصاد  تعثر  المقابل،  وفي 
التفاؤل التي دامت لفترة قصيرة، والحديث المنقطع 
عن المخاطر غير المرغوب فيها. وبينما يظن صانعو 
القرار أن أسعار األسهم المرتفعة والصادرات سترفع 
األرباح  معظم  أن  هو  الواقع  الدخل،  متوسط  من 

سقطت في حوزة من هم في قمة الهرم.
وهو:  أال  أكبر،  خطر  وجود  إلى  التغيرات  هذه  وتشير 
فقدان الثقة في النظام. حيث أدرك آدم سميث منذ فترة 
آخر  في  سيؤدي  تالعبات  بوجود  اإلحساس  أن  طويلة 
قواعد.  على  مبني  نظام  أي  شرعية  ضعف  إلى  المطاف 
العام  منذ  أنــه  كما 
مصدر  أصبح   ،2008
الشعور  هو  السخط 
في  تسبب  مــن  بــأن 
من  يفلت  لم  األزمــة 
بل  فحسب  المحاسبة 
أيضا،  منها  استفاد 
تراجع  إلــى  أدى  مما 
المؤسسات  في  الثقة 
التي تربط  السياسية 

المواطنين والمجتمعات والبلدان ببعضهم البعض.
الماضي،  العام  المتزامن  العالمي  االنتعاش  وخالل 
عندما  االقتصادي  بالمجال  المهتمين  من  الكثير  تسَرّع 
فباستثناء  مشمشة.  ستكون  األجواء  أن  يتوقعون  بدأوا 
النمو  معدالت  تقديرات  تكن  لم  المتحدة،  الواليات 
بعض  أن  كما  السابقة،  التوقعات  مع  تتوافق  األخيرة 
والهند  الصين  تواصل  وبينما  تراجعت.  االقتصادات 
تواجه  التي  الناشئة  االقتصادات  عدد  ارتفع  تقدمها، 

ضغطا ماليا.
إن المشكل الكبير ال يكمن فقط في اعتدال النمو، بل 
عام  أوائل  ففي  الديون،  بواسطة  منه  كبير  جزء  دعم  في 
 250 مايقارب  إلى  العالمية  الديون  حجم  ارتفع   ،2018
تريليون دوالر- أي ما يعادل ثالث مرات حجم االنتاج العالمي 
السنوي من 142 تريليون دوالر منذ عشر سنوات. كما أن 
ارتفع  العالمية  الديون  مخزون  الناشئة من  األسواق  حصة 
من %7 في عام 2007 إلى %26 في عام 2017، وقفز معدل 
القروض الممنوحة للشركات غير المالية في هذه الدول من 
%56 من قيمة الناتج الوطني اإلجمالي في عام 2008 إلى 

%105 في عام 2017.
خطورة  تــتــزايــد  أن  ــح  يُــرجَّ ذلـــك،  على  وعـــالوة 
الدول  في  الصعبة  النقدية  للظروف  السلبية  االنعكاسات 
مع  الموجودات  فقاعات  ترابط  لعدم  نظرا  المتقدمة 
أسواق  تشهد  بينما  إذ  الحقيقي.  االقتصاد  في  االنتعاش 
ورغم  حالها.  على  األجور  بقيت  ازدهــارا،  المالية  األوراق 
بعد  ما  الفترة  في  الديون  على  النطاق  الواسع  االعتماد 
الوطني  للناتج  بالنسبة  االستثمارات  تراجع معدل  االزمة، 
في  ثابتة  بقيت  بينما  المتقدمة  الــدول  في  اإلجمالي 

معظم الدول النامية.
هناك الكثير مما »نعرفه وال نعرفه« فيما يتعلق بهذه 
لدونالد  التجارية  فالحرب  الهشة.  االقتصادية  الوضعية 
تبرمج  لن  أنها  كما  أمريكا،  عجز  من  تقلص  لن  ترامب 
بل  ــوراء.  ال إلى  لتدق  الصين  في  التكنولوجية  الساعة 
تزايدت  حال  في  العالمي  الشك  من  الحرب  هذه  ستزيد 
الظروف  هذه  ًأنَّ  ذلك  من  واألســوأ  االنتقامية.  الــردود 

تزامنت مع بدء تراجع الثقة في االقتصاد العالمي.
فهذه  دائما،  الخبراء  يقوله  ما  عكس  على  ذلك،  ومع 
بعد  لما  الليبرالي  النظام  لنهاية  بداية  ليس  الظروف 
منذ  االنهيار  في  النظام  هذا  بدأ  حال،  أي  فعلى  األزمة، 
وقت طويل، مثله في ذلك مثل ارتفاع مستوى الرساميل 
صناع  لها  يهدف  التي  الكاملة  العمالة  وترك  السائبة 
وتوطيدها  واالنتاج،  األجور  بين  العالقة  وكسر  السياسة 
ما  السياق،  هذا  وفي  السياسية،  والسلطة  الشركات  بين 
أنها عارض مرضي  التجارية هو  الحروب  نفهمه أكثر من 

للعولمة المفرطة.
كلما  أنه  هي  اليوم  نعيشه  الــذي  العالم  مأساة  إن 
دَعَت الضرورة لتعاون أكثر جرأة من أجل معالجة الظلم 
الحرة«  التجارة   « أجــراس  دقت  المفرطة،  والعلمانية 
واإلنصاف  الثقة  استرجاع  إلى  يدعو  من  أصوات  لتحجب 
تحقيق  يمكن  ال  الثقة،  وبــدون  النظام.  في  والعدالة 

التعاون.

نقاط الضعف في االقتصاد العاملي

3٫0٥

ريتشارد كوزول رايت*

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3786دوالر أميركي
1.6105يورو

1.8142الجنية االسترليني
0.3676الريال السعودي
0.3753درهم إماراتي

0.2011االيوان الصيني

2018 19 سبتمبر  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

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

السنة الثالثة
العدد 148 10 من املحرم 1440 هــ

20 سبتمبر 2018 م اخلميس

في اجتماعها األحد بالجزائر..

»أوبك« تناقش سيناريوهات اإلنتاج ومخاطر  اإلمدادات النفطية

<   لقطة من اجتماع »أوبك« الوزاري في فيينا، 23 يونيو 2018. 

القاهرة - إعداد: هبة هشام

منظمة  لدول  اجتماعًا  المقبل،  األحد  الجزائر،  تستضيف 
البلدان المصدرة للنفط »أوبك« والمنتجين من خارجها، في 
أجواء يسيطر عليها الترقب مع إعالن الرئيس األميركي دونالد 
ترامب تطبيق حزمة جديدة من العقوبات على إيران تشمل 
محتماًل  تهديدًا  »أوبــك«  اعتبرته  ما  وهو  النفطي،  القطاع 

لإلمداد النفطي العالمي.
مناقشة  على  خــاص  بشكل  الجزائر  اجتماع  وسيركز 
سقف  وضع  اتفاق  ومناقشة  المحتملة،  اإلنتاج  سيناريوهات 
لإلنتاج الكلي لدول المنظمة، كما أوضح وزير الطاقة الروسي، 
ألكسندر نوفاك، الذي قال إن »اجتماع أوبك سيكون مخصصًا 
لمناقشة أي سيناريوهات محتملة لإلنتاج، وبينها احتمال زيادة 

اإلنتاج من المستويات المتفق عليها في يونيو«.
محمد  للمنظمة،  العام  األمين  رأى  الشأن،  هــذا  وفــي 
باركيندو، أنه ال يوجد خيار آخر سوى اإلبقاء على اتفاق خفض 
إلى  الفتًا  دائم،  بشكل   ،2016 العام  نهاية  الموقع  اإلنتاج، 
»رياح معاكسة« بدأت تواجه الطلب على الخام رغم قوته حتى 

اآلن.
وقال باركيندو، في تصريحات إلي »بلومبرغ«، إنه »ال يوجد 
على  مؤسسي  طابع  إضفاء  سوى  للتطبيق  قابل  آخر  بديل 
التعاون بين )أوبك( والمنتجين من خارجها، وجعله دائمًا. نحن 
بحاجة لالستمرار في العمل مع منتجي النفط اآلخرين إلدارة 
وزير  غياب  في  االجتماع  وسيُعقد  العالمية«.  الخام  إمدادات 
النفط اإليراني، بيجن زنغنه، الذي أعلن، األربعاء، أنه لن يحضر 

اجتماع الجزائر، على أن ينوب عنه ممثل طهران في »أوبك«.
ويتزامن ذلك مع إعالن الرئيس دونالد ترامب تطبيق حزمة 
جديدة من العقوبات على إيران، تشمل عقوبات على القطاع 
النفطي، وهو ما سيلقي بظالله على اجتماع الجزائر، في وقت 
الخام  محتملة إلمدادت  »تهديدات  »أوبك« عن  فيه  تحدثت 
وقال  األميركية«.  العقوبات  تطبيق  إثر  إيران،  مثل  دول  من 
ومصدري  منتجي  أكبر  من  »إيران  إن  للمنظمة  العام  األمين 
الخام. وعندما يواجه المنتجون الكبار تحديات أمام اإلمدادات، 

فذلك مصدر قلق كبير«، حسب »بلومبرغ«.
وفنزويال،  إيــران  مبيعات  فيه  تراجعت  الذي  الوقت  وفي 
تطلب  إذا  إنتاجها  لتعزيز مستويات  استعدادها  روسيا  أعلنت 
األمر، كما قالت السعودية إنها قادرة على رفع معدل إنتاجها 
إلى 12 مليون برميل يوميًا. وكان أعلى مستوى إنتاج وصلت 
التزامهما  البلدان  السعودية هو 11 مليون برميل. وجدد  له 
وزير  وقال  كافية،  نفطية  إمــدادات  وجود  بضمان  المشترك 
وضع  »ناقشنا  لـ»بلومبرغ«:  الفالح  خالد  السعودي  الطاقة 
المحتملة  والتهديدات  الخام  على  والطلب  العالمي  االقتصاد 

التي تواجه اإلمدادات«.
األميركية  تأثيرالعقوبات  العالمية  األسواق  تترقب  وبينما 
ألسكندر  الروسي  الطاقة  وزير  توقع  طهران،  على  الجديدة 

نوفاك، تراجع أسعار الخام على المدى الطويل جراء العقوبات 
لكن  للبرميل.  دوالرًا   50 مستوى  إلى  تصل  وأن  األميركية، 
موقع »ماركت ووتش« األميركي، المعني بمراقبة وضع أسواق 
الطاقة، توقع أن تدفع العقوبات األميركية األسعار للتراجع إلى 

مستوى 70 دوالرًا للبرميل.
نجاح  في  تشكك  األميركي  برايس«  ــل  »أوي موقع  لكن 
إلى  اإليرانية  النفط  صادرات  خفض  في  األميركية  العقوبات 
يمكنهم  ال  اآلخرين  المنتجين  ألن  وذلك  الصفر«،  »مستوى 
»بيتروليوم  مجلة  واتفقت  اإليراني.  اإلنتاج  نقص  تعويض 
كيف  الواضح  غير  من  إنه  وقالت  البريطانية،  إيكونومست« 
صادراتها  خفض  على  طهران  األميركية  العقوبات  ستجبر 

بمعدل أكبر.
عدة  عقبات  إلى  إيكونومست«  »بيتروليوم  أشارت  كما 
»أوبك«،  دول  من  الخام  إمــدادات  مستوى  استقرار  تواجه 
االقتصادية  االضطرابات  نتيجة  وليبيا،  فنزويال  خاصة 
أنه  يعني  إن »هذا  وقالت  بالدولتين.  تعصف  التي  واألمنية 
منع  أرادت  إذا  الخام  من  مزيد  ضخ  )أوبــك(  على  سيكون 
ارتفاع األسعار إلى 80 دوالرًا للبرميل، لكنها )أي المنظمة( 
ال تملك تعويض النقص الناتج عن فقدان الخام من إيران 

وفنزويال«.
ترامب،  دونالد  طلب  عندما  ظهر  »ذلــك  أن  وأضافت 
النفط  من  مزيد  ضخ  السعودية  من  الماضي،  يونيو  في 
إنتاج  إجمالي  لكن  السوق،  من  ــران  إي خــروج  لتعويض 

مليون   16.2 إلى  وصل  واإلمـــارات،  والكويت  السعودية 
فقط  برميل  ألف   600 مرتفعًا  أغسطس،  في  يوميًا  برميل 
عن مستوى شهرمايو، وهو مستوى لم يكن كافيًا لتعويض 
السابقة«.  أشهر  الثالثة  خالل  اإليراني  النفط  من  المفقود 
 2.4 من  اإليرانية  الصادرات  تراجع  إلى  التقديرات  وتشير 
برميل  مليون   1.9 إلى  أبريل،  في  يوميًا،  برميل  مليون 

يوميًا في أغسطس.
لكن السعودية أعربت من جانبها عن اعتقادها بأنه »قد 
ال يكون من الممكن تفادي ارتفاع األسعار لمدة أطول« مع 
األميركية،  بالعقوبات  تأثرًا  اإليرانية  الصادرات  تراجع  بدء 
مستوى  فوق  السعر  نطاق  لصعود  ارتياحًا  المملكة  وأبدت 
خالل  لالرتفاع  النفط  أسعار  دفــع  ما  وهــو  دوالر،  ـــ80  ال

تعامالت أمس األربعاء، حسب »بلومبرغ«.
في  األعلى  المستوى  إلى  ــي  األوروب برنت  خام  ووصــل 
دوالر   78.93 إلــى  نوفمبر  تسليم  عقود  لتبلغ  أسبوع، 
الوسيط عند  للبرميل، فيما جرى تداول خام غرب تكساس 
»بتروماتركس«  في  الباحث  وقال  دوالر.   69.80 مستوى 
االستشارية، أوليفييه جاكوب: »أسعار النفط ارتفعت بعد أن 
قالت السعودية إنها مرتاحة في ظل سعر يتجاوز 80 دوالرًا 

للبرميل من خام برنت«.
»مرحلة  عن  إيكونومست«  »بيتروليوم  مجلة  وتحدثت 
»رغم  إنه  وقالت  العالمية،  الخام  أسواق  بها  تمر  حرجة« 
من  المعروض  تخمة  على  القضاء  في  )أوبــك(  اتفاق  نجاح 

الكتلة  وعلى  صعبة.  مرحلة  تدخل  األسواق  أن  إال  النفط، 
توخي الحذر في قراراتها المقبلة«، الفتة إلى صعوبة التنبؤ 
تقلبات،  من  يشهده  لما  نتيجة  المستقبلي  السوق  بوضع 
بين  والتصعيد  طهران  بحق  األميركية  العقوبات  أهمها 

الصين وأميركا.
تاماس  االستشارية،  أويل«  إم  في  »بي  في  الباحث  أما 
بين  التجارية  الخالفات  تصاعد  تأثير  عن  فتحدث  فارغا، 
الصين والواليات المتحدة على أسواق النفط وقال: »الحرب 
التجارية من شأنها أن تؤثر على الطلب النفطي، لكن حتى 
السوق  حساسية  مدى  على  دليل  وهذا  تجاهلها،  يتم  اآلن 
الوضع سيستمر  المرتبطة باالمدادات. واعتقد أن  للتغيرات 
التنفيذ  موعد  بدء  حتى  المقبلة،  أسابيع  الستة  مدار  على 

الفعلي للعقوبات األميركية بحق طهران«.
قرار  إثر  وواشنطن،  بكين  بين  التوترات  حدة  وتفاقمت 
األخيرة فرض رسوم على ما قيمته 200 مليار دوالر من السلع 
الصينية، لترد الصين بفرض رسوم على 60 مليار دوالر من 
السلع األميركية. لكن ذلك لم يترك تأثيرًا سريعًا على أسواق 

النفط كما كان متوقعًا، كما أوضح موقع »أوبل برايس«.
عند  استقرارًا  الجاري  العام  خالل  النفط  أسعار  وشهدت 
الدولية  الوكالة  حذرت  فيما  للبرميل،  دوالرًا   72 مستوى 
مستوى  إلى  األسعار  وصول  من  الماضي،  األسبوع  للطاقة، 
لتعويض  المنتجون  يتحرك  لم  إذا  للبرميل،  دوالرًا   80

الخسارة من عضوي »أوبك«، إيران وفنزويال.

طرابلس ـ الوسط ، أحمد الخميسي

»روشتة 2018« أشبه بسيناريو 1997.. وشتان بين الحالين

لوغاريتم اإلصالح النقدي.. 3 أسعار للدوالر في السوق الليبية !

سوق  والــنــقــدي  المالي  اإلصـــالح  خطة  أدخــلــت 
إلى  أضافت  فقد  جديدة،  متاهة  األجنبي  النقد  صرف 
في  للدوالر  ثالثًا  سعرًا  والموازي،  الرسمي  السعرين 
رسوم  إضافة  مع  ثابتًا  سعرًا  يتضمن  الليبية،  السوق 
المستندية  واالعتمادات  ــراد  األف لتحويالت  مرنة 

لألفراد. السنوية  والمخصصات 
الــذي  ــســوداء  ال الــســوق  سعر  جانب  ــى  إل ــك  وذل
»انخفاض  فــي  ويتمثل  اإلصـــالح،  برنامج  يــحــدده 
دينارات،   3 إلى  شهر  بعد  ليصل  للدوالر،  تدريجي 
الدينار،  ونصف  دينارين  العام  نهاية  يسجل  أّن  على 
السوق  مع  تــوازنــي  سعر  إلــى  يصل  حتى  ويستمر 

ماليين. محللين  قول  حد  على  الموازية«، 
المصرف  من  المعتمد  للدوالر  الرسمي  والسعر 
أرباب  لمنح  ويخصص  دينار،   1.37 عند  المركزي 
االستراتيجية،  والسلع  المحروقات  وتوريد  األســر، 

! واحدة  سوق  في  للعملة  أسواق   3 تنشط  وهكذا 
للدوالر  الثابت  السعر  يصل  أن  المراقبون  ويتوقع 
مقابل  الدينار  ونصف  ودينارين   1.37 بين  ما  إلى 
رهينة  التكهنات  تلك  تبقى  لكنّ  الــواحــد،  ــدوالر  ال
المجلس  رئيس  يصدر  عندما  المرتقبة  الخطوة 
بتحديد  ــرارًا  ق المركزي  المصرف  ومحافظ  الرئاسي 

النقد األجنبي. الذي يفرض على مبيعات  الرسم  مقدار 
مطروحًا،  يبدو  آخر  خيار  إلى  المراقبون  وتطرق 
الذي  المعلن«  الخاص  الصرف  يتمثل في تطبيق »سعر 
التي   ،2001 1997 حتى  الفترة من  تجربته خالل  جرى 
بحيث  المعلن«،  الخاص  الصرف  سعر  بـ»سياسة  عرفت 
الموازية  السوق  سعر  مع  يبدأ  تنازليًا  السعر  يكون 

توازني. إلى سعر  للوصول  وينخفض تدريجيًا 
هذه  يختلف  األمر  أّن  إلى  ذهبوا  المراقبين  لكنّ 
على  القيود  رفع  مخاطر  أن  أبرزها  أسباب  لعدة  المرة، 
الصعبة،  العملة  محدودية  ظل  في  األجنبي  النقد 
بعام  مقارنة   50% بنسبة  النفط  إيـــرادات  وتــراجــع 
بحوالي  الجاري  العام  الموازنة  عجز  عن  فضاًل   ،2013
اإلنفاق  معدالت  اختالف  إلى  باإلضافة  دوالر،  مليار   8.5

.2018 1997 عن معدالت العام الجاري  سنة 
السيناريو  هذا  إلى  اللجوء  صعوبة  أّن  وأضافوا 
اإلنتاج،  ــادة  زي على  الــقــدرة  عــدم  إلــى  أيضًا  يرجع 
على  للتشجيع  جــيــد،  اســتــثــمــاري  مــنــاخ  وتــوفــيــر 
هشاشة  بسبب  األجنبية،  األموال  رؤوس  استقطاب 
المجلس  اتخاذ  وعــدم  الــبــالد،  في  األمني  الوضع 
العام،  اإلنفاق  لتخفيض  تقشفية  سياسات  الرئاسي 
الحكومة  مع  اإلنــفــاق  توحيد  عــدم  إلــى  باإلضافة 

البالد. بشرق  الموقتة 
والعام   1997 العام  ظروف  بين  المراقبون  وفرّق 
الدعم  يوفر  كان  السابق  السيناريو  بأن  الجاري، 
سلعي  دعم  وجود  عدم  ظل  في  للمواطنين،  السلعي 
على  المتراكمة  الديون  إلى  باإلضافة  حاليًا،  نقدي  أو 
إلى  تصل  التي  والزوجة،  األبناء  عالوة  بشأن  الدولة 
مع   ،2014 العام  مند  والمتوقفة  دينار  مليار   12.25
ما  وهو   ،2011 العام  منذ  التنمية  مشاريع  توقف 
وتجارية  ونقدية  مالية  سياسات  اعتماد  إلى  يحتاج 

المحلي. االقتصاد  في  االستقرار  لتحقيق 
رسوم  فرض  سياسة  أّن  إلى  المراقبون  وذهــب 
بينها  من  سلبية،  آثارًا  يُخّلف  قد  العملة،  بيع  على 
وبــدوره  الحقيقي،  الفرد  الدخل  متوسط  انخفاض 
وارتــفــاع  المعيشة،  مستوى  انخفاض  إلــى  ــؤدي  ي
أن  إمكانية  ــول  ح متسائلين  التضخم،  مستوى 

لتحويل  المواطنين  من  العديد  القرار  هذا  يدفع 
أجنبي. نقد  إلى  ليبي  نقد  من  مدخراتهم 

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

ليبيا. لدى  األميركية  السفارة  وبرعاية 
تــونــس على  اجــتــمــاع  فــي  الــمــشــاركــون  واتــفــق 
زيادة  تتضمن  االقتصادية،  اإلصالحات  من  حزمة 
من  األجنبي  الصرف  من  السنوية  األسر  مخصصات 
دفع  قرار  تفعيل  وإعــادة  دوالر،  ألف  إلى  دوالر   500
المحروقات،  عن  الدعم  ورفع  واألبناء،  األسرة  عالوة 
لالستيراد  المتاح  األجنبي  الــصــرف  سعر  وتغيير 

للجميع. متاحًا  سيكون  والذي  والعالج، 

 انخفاض تدريجي للدوالر ليسجل 
نهاية العام دينارين ونصف الدينار

مقترح بتطبيق »سعر الصرف الخاص المعلن« الذي 
جرى تجربته خالل الفترة من 1997 حتى 2001
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قال الناطق باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبدالعزيز، إن الوزير 
أفروديت  غاز حقل  لنقل  قبرص  مع  اتفاقًا  األربعاء  أمس  وقع  المال  طارق 
وكالة  إلى  تصريحه  حسب  تصديره،  إلعادة  مصر  في  اإلسالة  لمصانع 

»رويترز«.
للطاقة  إقليمي  مركز  إلى  للتحول  مصر  إطار سعي  في  االتفاق  ويأتي 
بما  الغاز  من  القبرصي  أفروديت  حقل  احتياطات  وتقدر  المنطقة،  في 

يتراوح بين 3.6 تريليون وستة تريليونات قدم مكعبة.
إطارًا  يمثل  »االتفاق  نصية:  رسالة  في  لـ»رويترز«  عبدالعزيز  وأضاف 

عامًا إلنشاء خط غاز بحري مباشر بين البلدين«.
وقال المال في مايو إن تكلفة مد خط األنابيب لنقل الغاز من قبرص 

إلى مصر ستتراوح بين 800 مليون ومليار دوالر.

 ١٨٣ ٪ رسم مبيعات النقد األجنبي للتحويالت واالعتمادات قبرص تسيل غاز حقل أفروديت في مصر
الرئاسي  المجلس  رئــيــس  أصــدر 
أمس  السراج،  فائز  الوفاق،  لحكومة 
قيمة  بتحديد  يقضي  قــرارًا  األربعاء، 
النقد  مبيعات  على  المفروض  الرسم 
من  اعتبارًا   ،183% بنسبة  األجنبي 
المجلس  رئيس  قــرار  وأوضــح  اليوم. 
أن   ،2018 لسنة   )1 ( رقــم  الرئاسي 
اليومية  للنشرة  وفًقا  تحدد  النسبة 
مقابل  الليبي  الدينار  صــرف  ألسعار 

عن  تصدر  التي  األجنبية  العمالت 
المركزي. ليبيا  مصرف 

األربعاء  الرئاسي،  المجلس  واعتمد 
االقتصادي  اإلصالح  برنامج  الماضي، 
المجلس  رئيس  عقده  اجتماع  خــالل 
فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
المجلس  رئــيــس  مــن  وكــل  ــســراج،  ال
ــمــشــري،  ــد ال ــال ــة خ ــدول ــل األعـــلـــى ل
الــمــركــزي  ليبيا  مــصــرف  ومــحــافــظ 

ــق الــكــبــيــر، ونــائــب رئــيــس  ــدي ــص ال
معيتيق. أحمد  الرئاسي  المجلس 

لبرنامج  التنفيذية  البنود  ونصت 
منح  على  االقــتــصــاديــة،  ــات  ــالح اإلص
ومحافظ  الرئاسي  المجلس  رئيس 
أســبــوع  مهلة  ــمــركــزي  ال الــمــصــرف 
الرسم  مقدار  بتحديد  ــرار  ق ــدار  إلص
النقد  مبيعات  عــلــى  يــفــرض  ــذي  الـ

األجنبي.

السعر بالدوالرنوع الخام

78.33برنت

69.50غرب تكساس

76.06دبي

76.19سلة أوبك

76.23أورال
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فريق الخبراء األممي يرصد مسارات تهريب الوقود الليبي برٱ وبحرٱ
نيويورك، القاهرة - الوسط

مسارات  بليبيا  المعني  األممي  الخبراء  فريق  تقرير  استعرض 
تهريب الوقود برًا ، موضحًا أن الوقود خصوصًا البنزين، الذي 

ينقل من غرب ليبيا إلى زوارة يجرى تهريبه برًا إلى تونس.
قانونية  غير  بصورة  الحدود  يعبرون  المهربين  أن  وأوضح 
من  مقربة  وعلى  جدير  رأس  جنوب  يقعان  مسارين؛  على 
غير  أنشطتها  للتهريب  أخــرى  شبكات  تــزاول  فيما  العسة، 
الذهيبة  بين  الواقعة  الحدودية  المنطقة  في  المشروعة 

والوازن.
تصدر  المكررة  النفطية  المنتجات  أن  التقرير  في  وجــاء 
بطريقة غير مشروعة عبر البر من عديد المناطق الليبية وعلى 
مستويات مختلفة، وذلك استغالاًل لالختالف الكبير في األسعار 

المدعومة للوقود الليبي وأسعار الوقود في األسواق المجاورة.
رغم  إنه  الخبراء  فريق  قال  الليبي،  للجنوب  بالنسبة  أما 
محطات  معظم  فإن  المحلية،  للتطورات  تبعًا  الحالة  اختالف 
الوقود إما مغلقة أو ال تبيع الوقود بالسعر الرسمي، وعادة ما 

تحوي السوق السوداء كميات وافرة.
التهريب،  عمليات  لمعظم  مصدرًا  سبها  منطقة  وتمثل 
وتسيطر مختلف جماعات التبو المسلحة على المنطقة الواقعة 
من سبها  الجنوب  إلى  كيلومترًا   ١٧ تبعد  تفتيش  نقطة  بين 
من  وغيره  الوقود  تهريب  تحتكر  وهي  النيجر،  مع  والحدود 

األنشطة غير المشروعة، حسب التقرير.
وفي الشرق، يحمل الوقود المهرب عبر شاحنات صهريجية 
الذهب  استخراج  مناطق  إلــى  ويسلم  السرير  مصفاة  في 
المسلحة  التبو  جماعة  وتسيطر  تشاد،  مع  للحدود  المحاذية 
الطريق  على  وتسيطر  المصفاة،  على  الشريف  ألحمد  التابعة 
تجني  التي  المسلحة  التبو  جماعات  من  العديد  الحدود  إلى 

األرباح من التهريب، على حد وصف التقرير.

التهريب بحرًا
عمليات  بليبيا  المعني  األممي  الخبراء  فريق  تقرير  تناول  كما 
تهريب المنتجات النفطية المكررة )التهريب( عن طريق البحر، 
االنطالق  قاعدة  تمثل  وأبوكماش  زوارة  »منطقة  إن  وقال 
الرئيسة لتلك الصادرات غير المشروعة بحرًا )زيت الغاز بنسبة 

كبريت ٠٫١% )ISO 8217( بشكل رئيس(«.
وأوضح التقرير أن »زيت الغاز يأتي من مصفاة الزاوية على 
إلى  عادة  الوقود  تسليم  ويتم  الساحلية،  للطريق  مواٍز  مسار 
مستودعات الوقود غير القانونية التي يوجد منها في المنطقة 

حوالي ٤٠ مستودعًا«.
متن  على  المنشآت  هذه  من  يُنقل  »الوقود  أن  وأضــاف 
يجري  حيث  زوارة،  ميناء  إلى  حجمًا  أصغر  صهريجية  شاحنات 
تحميله في سفن صهريجية صغيرة الحجم أو في قوارب صيد 
مزودة بخزانات معدلة. ثم تقوم هذه النقاالت بدورها بإمداد 
ليبيا. ويتم تسخير  النفط من  أكبر حجمًا تقوم بتهريب  سفن 
صيد،  سفن  أو  صغيرة  ناقالت  إما  تكون  ــًا،  زورق  ٧٠ حوالي 

أيضًا  الشاحنات  »تقوم  قائاًل:  وتابع  النشاط«.  لهذا  خصيصًا 
على  الواقعة  الثالث  الضخ  محطات  إحدى  إلى  الوقود  بنقل 
هي  الثالث  المحطات  وهذه  وأبوكماش.  زوارة  بين  الساحل 
مرسى تيبودا وسيدي علي ومصنع أبوكماش الكيميائي. وفي 
لتحميل  مخصصة  أنابيب  المهربون  يستخدم  الضخ،  محطات 
ميل  بعد  على  الشاطئ  قبالة  تنتظر  التي  السفن  على  الوقود 
بحري أو ميلين. بيد أنه ليس من الواضح عدد محطات الضخ 

التي تعمل حاليًا«.
الماضية،   12 الـ  األشهر  »خالل  أنه  إلى  التقرير  وخلص 
إلى  وأبوكماش  زوارة  في  العاملة  التهريب  شبكات  انقسمت 
مجموعات أصغر حجمًا لتتمكن من التخفي. ويسود اآلن العمل 
نشطة،  تهريب  شبكة   ٢٠ حوالي  فهناك  ضيق.  نطاق  على 
سليم  فهمي  إخوة  يزال  وال  شخص.   ٥٠٠ حوالي  تستخدم 

ينشطون، وخاصة نبيل وحافظ وحكيم وفاطمي.
وأبوكماش  زوارة  منطقة  في  المهربين  »أن  إلى  وأشــار 
استخدموا ثالثة من زوارق الدوريات لتوفير األمن أثناء عمليات 

التحميل«.

شبكة الزاوية
لتهريب  الزاوية  شبكة  أنشطة  إن  المتحدة  األمم  خبراء  قال 
واالستقرار  السالم  وتهدد  العنف  تفاقم  في  »تسهم  النفط 
من  »العديد  أن  إلى  مشيرًا  المجاورة«،  والدول  ليبيا  غرب  في 

الجماعات المسلحة تعمل في مجال تهريب الوقود«.
إلى رئيس مجلس األمن  الخبراء  الذي قدمه  التقرير  واتهم 
عمليات  تدبر  المصفاة  تأمين  تتولى  التي  النصر  »كتيبة 
الزاوية  في  المسلحة  الجماعات  مع  بالتعاون  الوقود  تهريب 
فيما  الزاوية«،  مصفاة  من  وورشفانة  والعجيالت  وصبراتة 
نفى آمر الكتيبة محمد كشالف هذه »االدعاءات وأي عالقة مع 

مهربي الوقود«.
من  المؤلفة  »القوات  إن  قوله  كشالف  عن  التقرير  ونقل 
مكلفة  فحصهم،  يجري  آخرين   1500 جانب  إلى  رجل،   1200

بتوفير األمن الخارجي للمصفاة ومنع التسلل إليها«، الفتًا إلى 
الشاحنات  دخول  حركة  تنظيم  على  يقتصر  الكتيبة  »دور  أن 
الشاحنات  »معظم  أن  موضحًا  منها«،  وخروجها  المصفاة  إلى 

الضالعة في التهريب تحمل تراخيص قانونية«.
من  الــوقــود  تهريب  »مــراحــل  األمميون  الخبراء  ــد  ورص
على  للتهريب  ناقلة  عبر  النهائية، سواء  الوجهة  إلى  المصفاة 
الساحل أو في مستودع غير قانوني بالقرب من أي نقطة على 
في  النصر  »كتيبة  أن  إلى  مشيرين  الليبية«،  البرية  الحدود 

أفضل وضع لمراقبة توزيع الوقود من المصفاة«.
في هذه األثناء، تحدث التقرير األممي عن »أدلة أخرى على 
ومحمد  الزاوية  في  السواحل  حرس  من  عناصر  بين  التواطؤ 
حرس  وحدة  آمر  صور  نشر  عبر  أدلة  الفريق  وقدم  كشالف«، 
الزاوية، عبدالرحمن ميالد، ومحمد كشالف على  السواحل في 
الليبية عند  المياه  الوحدة في  متن سفينة سبق أن اعترضتها 

محاولتها تهريب الوقود من ليبيا في 28 يونيو 2016«.
لكن ميالد »زود فريق الخبراء بوثائق تفيد بأن المهمة قد 

تمت بناء على أمر من رؤسائه«، فيما »أكد محمد كشالف أنه 
كان على متن السفينة، وأن قواته كانت توفر الحماية لوحدة 
من  طلب  على  بناء  باالعتراض،  قامت  التي  السواحل  حرس 

الوحدة«، حسب التقرير.

شركات التوزيع والمحطات
وأكد التقرير أن »سعر الوقود في السوق السوداء يعادل 26 
الماضي«، موضحًا  العام  المدعوم خالل  الرسمي  للسعر  ضعفًا 
واحد  ودينار  دينار،   0.58 بين  يتراوح  الواحد  اللتر  »سعر  أن 
في السوق السوداء في الزاوية، وزوارة«، فيما يصل إلى 1.75 

دينار ودينارين، و4 دنانير أحيانًا في السوق السوداء«.

جرى  أنــه  بليبيا،  المعني  الخبراء  فريق  تقرير  وأظهر 
 2011 منذ  أنشئت  بنزين  محطة   480« لنحو  الترخيص 
معظمها موجود على الورق فقط، وهو مايمكن مهربي الوقود 

من الحصول عليه«.
سيطرتها  فقدت  التوزيع  »شركات  إن  الخبراء  فريق  وقال 
وجنوبه،  البلد  غرب  في  السيما  محطاتها،  من  العديد  على 
مؤسسة  مسؤولو  وأجرى  المسلحة«،  الجماعات  نفوذ  بسبب 
من   %٩٠ أن  إلى  وخلصوا  بصرية،  معاينة  الوطنية  النفط 
على  تدل  عالمات  تحمل  ال  النائية  المناطق  في  المحطات 
يملك  وال  العموم،  أمام  مغلق  بعضها  إن  بل  الشركة،  هوية 
البيع  نقاط  إلى  المسلمة  الكميات  على  سيطرة  أي  الموزعون 

والمستلمة منها.
الوطنية  المؤسسة  أنشأتها  لجنة  أن  إلى  التقرير  وأشــار 
االقتصاد  وزارة  مع  بالتنسيق  حددت   ،2017 أبريل  في  للنفط 
محطات  بفتح  للترخيص  جديدة  معايير  والتخطيط،  والزراعة 
أغسطس  حتي  مهلة  التوزيع  شركة  وأعطيت  جديدة  بنزين 
2018 للتحقق من عدد نقاط البيع التي تتطابق مع المعايير، 

وإجراء التعديالت الالزمة.

آلية االستيراد والتوزيع
المكررة،  النفطية  المنتجات  توزيع  آلية  التقرير  ورصــد 
الذي  الوقود،  تهريب  نشاط  تناول  كما  المستوردة،  خصوصا 
نشاطا  وداخلها  ليبيا  من  الوقود  تهريب  يزال  »ال  إنه  قال 
اإلجرامية  والشبكات  المسلحة  الجماعات  وتجني  مزدهرا، 
غير  الــصــادرات  من  كبيرة  أرباحا  الوطنية  للحدود  العابرة 

المشروعة للمنتجات النفطية المكررة«.
أن  التقرير  أوضـــح  ــع  ــوزي ــت وال ــراد  ــي االســت آلــيــة  ــن  وع
المكررة  النفطية  للمنتجات  المشروعة  غير  »الــصــادرات 
تستغل  التي  الشبكات  استمرار  بسبب  ممكنة  أصبحت 

البلد«. للوقود وتوزيعه في  المدعوم  االستيراد 
للنفط  الوطنية  بالمؤسسة  اإلمداد  »قسم  أن  وأضاف 
وتعقد  المكررة،  النفطية  المنتجات  شراء  مسؤولية  يتولى 
الوطنية  بالمؤسسة  الصناعي  القسم  برئاسة  لجنة 
ويمثل  االستيراد.  احتياجات  لتحديد  منتظمة  اجتماعات 
النفط  لتسويق  البريقة  شــركــة  مــن  كــل  اللجنة  فــي 
العامة  والشركة  ليبيا  في  للكهرباء  العامة  والشركة 
والغاز  للنفط  مليته  وشركة  ليبيا  في  المياه  لتحلية 
والصلب،  للحديد  الليبية  والشركة  للنفط  سرت  وشركة 
لتسويق  البريقة  شركة  وتؤدي  اإلسمنت،  مصانع  وكذلك 

للطلب«. تقديرات  تقدم  حيث  رئيسيا،  دورا  النفط 
بشأن  اللجنة  تلك  ــرارات  ق إلزامية  عدم  أن  إلى  وأشــار 
ما  على  تعتمد  فهي  استيرادها،  ينبغي  التي  الكميات 
للمؤسسة  الميزانية  أمــوال  من  الوفاق  حكومة  تخصصه 

للنفط. الوطنية 
المكررة،  المنتجات  استيراد  بمجرد  إنه  التقرير  وقــال 
عن  المسؤولية  النفط،  لتسويق  البريقة  شركة  تتحمل 
الوحيد  المعيار  أن  إلى  مشيرة  والطلب،  والتوزيع  التخزين 
شركات  إلى  الوقود  توريد  في  البريقة  شركة  تطبقه  الذي 
التوزيع  شركات  من  شركة  كل  تقدم  أن  هو  األربع،  التوزيع 
ويتم  البريقة،  شركة  إلى  الوقود  من  شهريا  احتياجاتها 
استالم  بإيصال  اإلدالء  بعد  الصهاريج  شاحنات  تحميل 
سيتم  التي  الوقود  محطات  ومواقع  عدد  تحديد  فيه  ينبغي 

تزويدها، وإن لم يكن هذا هو األسلوب المتبع دائما.
أقوى  تحكم  آليات  تطبيق  من  البريقة  شركة  تتمكن  ولم 
في  والغاز  الوقود  أزمة  لجنة  وأعلنت  التوزيع،  شركات  على 
المشاركة  البنزين  محطات  تحديد  مثل  مبادرات  عدة  البريقة 
في عمليات التهريب وإغالقها ولم يتم حتى اآلن تنفيذ أى من 

هذه المبادرات.

زوارة وأبوكماش قاعدتان لتهريب المنتجات النفطية المكررة بحرا

«سعر الوقود في السوق السوداء يعادل 26 ضعفاً للسعر الرسمي

480 محطة على الورق فقط.. و90 % من محطات المناطق النائية مغلقة !

<    البحرية الليبية تضبط شاحنة تهريب وقود بالبحر المتوسط 

<    شاحنة تهريب وقود في المنطقة الجنوبية 

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أنّها 
بصدد اإلعالن عن إجراءات إضافية جديدة لمحاربة 
المحطات  ترخيص  إلغاء  بينها  من  الوقود،  تهريب 

الوهمية.
ويأتي إعالن مؤسسة النفط في معرض تعليقها 
بمجلس  بليبيا  المعني  الخبراء  فريق  تقرير  على 
لتصدير  عديدة  فاشلة  محاوالت  وثق  الذي  األمن، 
المؤسسة،  قالت  إذ  مشروعة،  غير  بطرق  النفط 
في بيانها الصادر أول من أمس، إنّها ستعلن عن 
تقم  لم  التي  ليبيا  غرب  في  البنزين  محطات  عدد 
باالستجابة لطلب المؤسسة المتمثل بالتعريف عن 
استالم  من  ومنعها  تراخيصها  وسحب  عملياتهم، 

الوقود.
وأشارت المؤسسة إلى أّن التقرير ذّكر التحقيقات 
التي أجرتها المؤسسة عام 2017، التي كشفت عن 
لتهريب  تستخدم  وهمية  وقود  محطة   87 وجود 
النفط  لتسويق  البريقة  شركة  وستقوم  الوقود، 
عن  بــاإلعــالن  التابعة(  الشركات  ــدى  )إح والــغــاز 

إجراءات إضافية جديدة لمحاربة هذه الظاهرة.
دعم توصيات الخبراء

إنّها  المؤسسة  قالت  الدولي،  المستوى  على 
»تدعم بقوة توصيات فريق الخبراء بمجلس األمن 
 2146 القرار  في  ــواردة  ال التدابير  نطاق  بتوسيع 
التي  األعضاء  الدول  بتفويض  المتمثلة   )2014(

تعمل على الصعيد الداخلي أو من خالل المنظمات 
الساحل  قبالة  المارة  السفن  بتفتيش  اإلقليمية، 
أنها  يعتقد  التي  ليبيا  وإلى  من  والمتجهة  الليبي 
النفطية  المنتجات  أو  الخام  النفط  بتصدير  تقوم 

بشكل غير مشروع«.

إضافة أسماء لقائمة العقوبات
العقوبات  لجنة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وطالبت 
جديدًا  اسمًا   48 بإضافة  المتحدة  لألمم  التابعة 
الليبي  الوقود  بتهريب  متهمين  وجماعات  ألفراد 

إلى قائمة العقوبات.
الــواردة  »الوثائق  أّن  إلى  المؤسسة  ــارت  وأش
متكررة  لخروقات  أدلة  وجود  إلى  تشير  التقرير  في 
رئيس  سعيد  فرج  قبل  من  المتحدة  األمم  لقرارات 
وأعضاء  بنغازي(،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  )مجلس 
الثني  عــبــداهلل  الـــوزراء  ورئــيــس  الــنــواب  مجلس 
ألفراد  إضافة  العالم،  حول  النفط  تجار  من  وعدد 
تمنع  أو  الليبية  المؤسسات  تهدد  ومليشيات 

تصدير النفط الخام أو المنتجات النفطية«.
الفريق األممي  إلى توصيات  المؤسسة  وعرّجت 
شرعية،  غير  بطرق  النفط  تصدير  محاوالت  بشأن 
داعية إلى »حظر عبور القنوات البحرية على السفن 
الدول  وتفويض  القائمة،  في  اللجنة  تدرجها  التي 
الساحل  قبالة  المارة  السفن  بتفتيش  األعضاء 
أنها  يعتقد  التي  ليبيا،  وإلى  من  والمتجهة  الليبي 

الروسية  الشركة  من  مازور(  و)إيفان  المرشال،  جزر 
من  بيزانو(  مارك  و)جون  روزنفتيغازستوري(،  )راو 
آيتش  و)جــورج  إنــك(،  أوفرسيز  )كويلسون  شركة 

تشان( من )فيدوتا غلوبال ليميتد(.
كما ضم التقرير تفاصيل حسابات بنكية مقدمة 
بنغازي  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  قبل  من 

النفطية  المنتجات  أو  الخام  النفط  بتصدير  تقوم 
المكرّرة بشكل غير مشروع«.

فريق  لتوصيات  الكامل  دعمها  عن  وأعربت 
من  اإلفــالت  بإنهاء»مناخ  األمن  لمجلس  الخبراء 
خالل  من  وذلك  ليبيا،  في  حاليًا  السائد  العقاب 
خطيرة  انتهاكات  يرتكبون  من  إخضاع  في  النظر 
اإلنساني  الــدولــي  وللقانون  اإلنــســان  لحقوق 

للجزاءات بموجب نظام الجزاءات الخاص بليبيا«.
مــرارًا  ــذرت  »ح أنّها  إلــى  المؤسسة  وأضافت 
غير  بطرق  النفط  بيع  مــحــاوالت  بــأن  ــرارًا  ــك وت
األمم  في  األمن  مجلس  قرارات  ومخالفة  مشروعة، 
تعتبر  اإلنساني  الدولي  القانون  وانتهاك  المتحدة، 

جرائم حرب«.
ذكرها  وشركات  أشخاص  أسماء  عن  وتحدثت 
)مؤسسة  مــع  عــقــودًا  »وقــعــت  األمــمــي  التقرير 
كوريلس(  )ميكايالس  ومنها  بنغازي(  في  النفط 
المالية  للخدمات  المحدودة(  )ليمبادو  شركة  من 
و)ديمتري  البريطانية،  العذراء  جزر  في  المسجلة 
في  المسجلة  للتجارة(  )فولفونت  من  زينيكاكوس( 

الستالم عائدات النفط، في بنك االتحاد في عمان، 
في  الخزانة  رئيس  مـــاري«،  ــادي  »ف اســم  وتحت 
الخبراء  فريق  والحظ  للتواصل،  كشخص  المصرف 
خمسة  بمقدار  خصم  ضمت  العقود  بعض  أن 
المؤسسة  قبل  من  البيع  سعر  من  أقــل  دوالرت 

الوطنية للنفط في طرابلس.

صنع اهلل يدعم توصيات الخبراء
النفط  مؤسسة  رئيس  أشاد  تعليقه  معرض  وفي 
في طرابلس المهندس مصطفى صنع اهلل بالتقرير 
اإلجــرام  لحجم  المفصل  لـ»عرضه  الخبراء  فريق 
والفساد في جميع أنحاء البالد«، كما رحّب بالنتائج 
إليها، معربًا عن »دعم توصياته دون  التي توصل 

تحفظ«.
مرارًا  للنفط  الوطنية  المؤسسة  »دعت  وأضاف: 
مكافحة  أجل  من  إضافية  تدابير  لوضع  وتكرارًا 
غير  بصورة  وبيعها  النفطية  المنتجات  تصدير 
ومعاقبة  الوقود،  دعم  نظام  وإصــالح  مشروعة، 
بشكل  االستفادة  يحاولون  الذين  ــراد  األف جميع 

الليبية.  الطبيعية  الموارد  بيع  من  قانوني  غير 
الفاعل  والتأثير  المشكلة  حجم  التقرير  هذا  ويؤكد 
الليبي  المجتمع  على  المسلحة  الجماعات  لبعض 
الليبي  الشعب  إن  الرئيسية.  الوطنية  والمؤسسات 
أولئك  ممارسات  وراء  الحقيقة  يعرف  أن  يستحق 
وتقسيم  المؤسسة  عمل  إعاقة  إلى  يسعون  الذين 

هذا البلد بشكل ال يمكن إصالحه«.

محاوالت بيع الخام
التقرير  تسليط  إلى  النفط  مؤسسة  تعليق  وانتقل 
من   2017 أغسطس  منذ  محاوالت   6 على  الضوء 
لتصدير  بنغازي(  للنفط  الوطنية  )المؤسسة  قبل 
أّن  إلى  الفتًا  مشروعة،  غير  بطريقة  الخام  النفط 
بالشعب  االستخفاف  حاولت  الموازية  »المؤسسة 
الليبي من خالل تقديم تخفيضات هائلة )تصل إلى 
5 دوالرات للبرميل أقل من السعر المعتمد(، وإيداع 

المبيعات مباشرة في حسابات مصرفية أجنبية«.
وشددت مؤسسة النفط في طرابلس على أنّها 
في  المتورطين  إضافة  يعزز  إجــراء  أي  »ستدعم 

إلى قائمة عقوبات  المشروعة  الممارسات غير  هذه 
مجلس األمن«.

مهاجمة مقر المؤسسة
»تهدد  الــتــي  ــال  ــع األف مختلف  التقرير  يــوثــق 
االستقرار واألمن في ليبيا أو تعرقل عملية انتقالها 
ــدى حجم  ــرض م ــى ع الــســيــاســي«، بــاإلضــافــة إل
ضد  الميليشيات  قبل  من  اإلجرامية  »الممارسات 
الوطنية  المؤسسة  سيما  ال  الليبية  المؤسسات 

للنفط«.
التهديدات  »هــذه  أّن  إلى  المؤسسة  وأشــارت 
تشمل محاوالت إجراء صفقات تحت تهديد السالح 
لواء  وتدخل   ،)2018 فبراير  طرابلس،  ثوار  )كتيبة 
الليبي  الوطني  للجيش  التابع  أرحيم  فتحي  الشهيد 
منطقة  في  فنترسهال  شركة  إنتاج  يخص  فيما 

إجخرة«.
»إعــطــاء  ــرى  ج ــه  أن المؤسسة  بــيــان  ــح  وأوضـ
رئيس  قبل  من  )فنترسهال(  لشركة  تعليمات 
إلى  باإلضافة  سعيد،  فرج  بنغازي  في  المؤسسة 
على  والحفاظ  فقط  معهم  بالتعامل  مرافقة  كتيبة 

تعليق اإلنتاج، وفقًا لما جاء بالتقرير«.

منع صادرات الخام
ونوهت مؤسسة النفط إلى ما ذكره التقرير األممي 
الوطنية  المؤسسة  لوحدة  تحدٍ  »أكبر  أّن  حول 
الوطني  للجيش  العامة  القيادة  قــرار  هو  للنفط 
إلى  سرت  خليج  نفط  منشآت  على  السيطرة  بنقل 
»قرار  إلى  باإلضافة  بنغازي«،  الوطنية  المؤسسة 
المنطقة  فــي  النفطية  المنشآت  حــرس  رئيس 
الناقالت  المتمثل بمنع تحميل  الوسطى والشرقية، 
في موانئ خليج سرت، وهو ما يمثل تكلفة للشعب 

الليبي تقدر بثالثة وثالثين مليون دوالر«.

محاوالت اختالس أموال الدولة
وينشر التقرير أدلة على وجود آليات ملتوية لتحويل 
الوطنية  المؤسسة  عن  بعيدًا  الليبية  ــرادات  اإلي
ذلك  في  بما  الليبية،  الدولة  وحسابات  للنفط 
الستالم  بنغازي  الوطنية  »المؤسسة  من  تعليمات 
في  قانوني  غير  بشكل  المصدر  الخام  النفط  ثمن 

حساب مصرفي خاص في عمان«.
الذي  نفسه  المصرفي  »الحساب  أّن  إلى  وأشار 
 Disteya الناقلة  محاولة  خالل  سابقًا  تحديده  تم 
2016، حيث  أبريل  في  الخام  النفط  Amey سرقة 

إلى  وإعادتها  تحمله  وما  السفينة  موقع  تحديد  تم 
جرى  التي  اإلضافية  الوثائق  تتضمن  كما  ليبيا«، 
التعليق عليها في التقرير تعليمات موقعة من قبل 
فرج سعيد ورئيس الحكومة المؤقتة عبد اهلل الثني 
عن  التوقف  منهم  تطلب  الدولية  النفط  لشركات 
التعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

إلغاء ترخيص محطات الوقود الوهمية واملطالبة بإضافة ٤٨ اسما لقائمة العقوبات
ضمن إجراءات جديدة أعلنت عنها مؤسسة النفط تعقيبا عل0 تقرير فريق الخبراء األممي

مؤسسة النفط تدعم توصيات 
الفريق األممي بشأن محاوالت 

تصدير النقط بطرق غير مشروعة
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الهندياني

 الهنديانى أسطورة بنغازى. ينقل األسلحة. 
يجيد استخدامها. تردد التالل اسمه.. 

الهنديانى  الفاخري

سالم الكبتي

كان هنا. مر من هنا. الغموض. األسطورة. التناقضات. الخير والشر. التجربة والخطأ. 
لكنه  أثرا،  اليترك  اليهدأ.  الذى  والحراك  القلق  والرفض.  التمرد  والحل..  المشكلة 

يترك صدى وقصة في كل الدوائر.
مفتاح محمد معيوف الفاخرى الشهير بالهنديانى. أسطورة المدينة وحكاياتها ذلك 
وسجالت  البوليس  ومراكز  السينما  ودور  والحوانيت  والمقاهي  النوادي  في  الزمن. 
المدينة.  دروب  فى  عاش  ثم   .1930 عام  المرج  نواحي  فى  المولود  ذلك  التحقيق. 

الحكايا. وآالف  والعجائب  والتناقضات  الغموض  فيها  بنغازى. أسطورة 
الفدائية  واختار  تركها..  ثم  المتحركه  القوه  في  البوليس  بسلك  أوال  التحق 
الذي  الطليان  زمن  الفدائي  الوكواك..  عيسى  بأسلوب  تأثر  والمفاجأة.  واالقتحام 
ليدخله  السجن  من  يخرج  ويتاخر.  يقدم  الهنديانى  المشنقة.  على  علقوه  ثم  دوخهم 
ثانية. يقف مع الضعيف على حد رْايه. ثم يخطيء فى جانب آخر. يهرب من أبو زعبل. 
يدوخ البوليس المصري المشهور بكفاءته. يسهم فى حرب التحرير الجزائرية. يشارك 
بفاعلية. يقترب من قادة الثوار.. يصبح لديه شاأن واحترام. أحمد بوده وعبدالرحمن 
الليبية  الرسمية  والجهات  بله..  وبن  دمشق  مقهى  فوق  الجبهه  مكتب  فى  الشريف 

الطرف كلهم يعرفونه. التى تساعد وتغض 
اسمه..  التالل  تردد  استخدامها.  يجيد  األسلحة.  ينقل  بنغازى.  أسطورة  الهنديانى 
تفجرأنابيب  واقعة.  وقعت  ومتى  وقت  كل  فى  اسمه  يتردد  الفاخري.  الهنديانى. 
من  أمــوال  وتضيع  المدينة  فى  البترول  شركات  على  يعتدى  يتهم.  الدبوسيه.. 
ويخرج.  السجن  يدخل  يتهم.  كبير..  بيت مسؤول  على  اعتداء  يحدث  يتهم.  خزائنها.. 

الحشيش. عالقاته واسعة بالجميع. المدينة. يقيم عند قريبه فى سوق  يتجول في 
الوطنية وتناقضاتها. األمل واأللم. وتردد الشوارع كما التالل.. كما الصحراء اسمه. 
تتلبسه   ..1965 عام  صيف  البترول  آبار  في  كبير  انفجار  يحدث  الصغار.  خيال  ويلهب 
التهمة مع زميليه الوداوي والمريمى. تثبت عليهم. المخابرات المصريه تحوم حولها 
محلية ظلت  أصابع  واستلمتها  هناك  أتت من  التفجير.  أدوات  التوكيدات.  ثم  الظنون 
العالقات  على  حفظا  وتتكتم  السلطات  وتعرف  والمساءالت.  التحقيقات  عن  بعيدا 
تقرر  المحكمه  الوطني.  العمل  منتهى  ذلك  أن  يرى  طيبا.  كان  الشباب  الجيران.  مع 
طالما  المؤبد..  إلى  يخفضه  اليوافق..  الملك  الحكم.  الديار  مفتي  يعتمد  إعدامهم. 
أن العمل.. لم يلحقه ضحايا في البشر. الخسارة في االقتصاد تعوض. لكن اإلنسان.. 

اليعوض. هذا رأي الملك.
أعوام. يخرجون فى سبتمبر. بعد االنقالب. والهنديانى  السجن يقضون خمسة  في 
عند  له  خطاب  أول  فى  الزعيم  خلف  بغدارته  يلوح  ضابطا.  صار  مالزم.  رتبة  يمنح 
الذي هدم في أعوام تاليات. وانطلق من جديد.. لكن بانضباط. لكن بحذر.  الضريح 
الذئاب  وعواء  كانت.  كما  ليست  والصحراء  والتالل  ياهنديانى..  وقتك  يعد  لم  الوقت 

اختلف!!
استطالع.  مهمة  في  الجنود  أحد  مع  يخرج  الصحراء..  تلك  في  بدوريات  ويكلف 
القفار جيدا. طالما قطع المدقات والدروب مشيا أو ركوبا. كل ميراد  يعرف الهندياني 
بالدقة  يعرفها واليعرف سواها  الصحراء  تلك  مرتديا حذاءه.  أو  حافيا  قدماه..  المسته 

عالمه. إنها  المتناهية. 
وتوغل  العظام  جوف  إلى  ومنها  درنه  إلى   1969 رمضان  أواخر  بنغازى  من  خرج 
إلى  غربا وواصل سيره  البريقه  إلى مرسى  انحدر  ثم  الصحراء  جنوبا.. جنوبا فى عمق 
منطقة السدره. الشمال والبحر والبترول. وهناك انزلقت سيارة الجيب وأصيب بجروح 
ورضوض. لم يفلح اإلسعاف ممن حضر. كان النزيف الداخلي كبيرا أدى إلى وفاته في 

الجندي. رفيقه  نجا  بينما  مدينة طرابلس.. 
في بنغازي أحضر جثمانه ودفن. كان ذلك يوم األحد 21 ديسمبر 1969. ومع الحزن 
السر..  فى  وتفاصيل  أسئلة  ونهضت  عجل..  في  صفحة  طويت  الهواء..  في  طار  الذي 
لم يمت بصورة طبيعية.. لم تمت األسطورة. هكذا تردد التالل.. كما الصحراء.. كما 

الغريب. السر 

وصية الكيخيا!

ليبرة أفريقية للفوضى الليبية

أفلت  الذين  القذافي،  لنظام  الشرفاء  المعارضين  أغلب  عن 
قسم كبير منهم بجلده من سيطرة أجهزته األمنية، فيما اختار 
القسم اآلخر الغربة وتحمل مرارتها بعد أن تقطعت به السبل 
في وطنه تجنبًا للسقوط في أيدي أذنابه المنتشرين في كل 
الناس  بأقرب  والوشاية  للتضحية  جاهزين  حارة،  وكل  حي 

إليهم طمعًا في كسب وده أو تجنب أذاه!
واإلجرام  الفجور  بمنتهى  إعالنه  للقذافي  التاريخ  يغفر  لن 
الشمالي،  القطب  في  كانوا  لو  حتى  المعارضين  أنه سيالحق 
لقب  عليهم  أطلق  بل  ســالم،  في  يعيشون  يتركهم  ولــن 
»الكالب الضالة« للحط من شأنهم وتحفيز كالبه المسعورة 
الستهدافهم، إما باالغتيال، كما حدث مع بعضهم في لندن، 
عمر  مع  حدث  كما  بخطفهم  أو  ونيقوسيا،  أثينا  روما،  بون، 
الذين يأتي  المعارضة  المغرب وغيره من رموز  المحيشي في 

الكيخيا في مقدمتهم.
لقد بذل النظام السابق جهدًا مضنيًّا، وأنفق الماليين على 
ألسلوب  المعارضين  من  وطنه  أبناء  وتشريد  وقتل  مطاردة 
الطائلة  الثروات  تلك  يخصص  أن  عن  وبداًل  القذافي،  حكم 
في  دخل  المجتمع  تحمي  قوية  مؤسسات  وبناء  ليبيا  لتطوير 
مغامرات ومناورات لتصفية رفاقه الذين اختلفوا معه في طريقة 
حكمه المستبد، واآلن يدفع الشعب الليبي ثمنًا باهظًا كنتيجة 
طبيعية لغياب المؤسسات في عهده، حيث كان بإمكانها ملء 
الفراغ وحماية البالد من الدخول في الفوضى كما يحدث حاليًّا 

منذ سقوط نظام حكمه.
بطل  نضال  قصة  سرد  عند  يتوقف  لم  السنكي  كتاب  إن 
لألجيال  روى  بل  بارز،  وطني  كرمز  الكيخيا«  »منصور  كتابه 
بعضهم  ضحى  أخرى  وطنية  لرموز  مهمة  قصصًا  الجديدة 
بماله وثروته وربما بحياته من أجل تحرير ليبيا والليبيين، كما 
حقق عشرات الوقائع التاريخية حول الدور الوطني الذي لعبته 
جتها  قوى المعارضة في الخارج حتى تحققت أهدافهم التي توَّ

ثورة فبراير المجيدة.
كما عرج الكتاب، من بعيد، إلى ما آلت إليه أوضاع ليبيا بعد 

ذلك  وأدى  المجاورة،  بوركينافاسو  من  أبويه  وانحدار  اإليفوارية 
مؤيد  وجنوب  لواتارا،  مؤيد  متمرد  شمال  إلى  البالد  انقسام  إلى 
للرئيس السابق لوران غباغبو. ولذا، تم في الدستور الجديد حذف 
رئيس  لمنصب  المرشح  يكون  أن  شرط  على  تنص  التي  المادة 
السلطات  وتقول  العاج؛  بساحل  مولودين  أبوين  من  الجمهورية 
إلى  »االنتماء  مشكلة  يحل  الجديد  الدستور  إن  السياق  هذا  في 
من  ينحدرون  سكانها  من  كبيرة  نسبة  أن  خاصة  ديفوار«،  كوت 
الطفرة  الحرب األهلية وفي عهد  إليها قبل  بلدان مجاورة، هاجروا 

بونييه. األسبق هوفييت  الرئيس  إبان حكم  االقتصادية 
تتشارك ليبيا مع ساحل العاج ليس في تواقت التغيير السياسي 
إلمكانهم  الليبيين  للثوار  أمل  عالمة  كان  الذي  فقط   2011 عام 
تُنتجها  التي  السياسية  األزمة  في  بل  فسقط؛  الدكتاتور  إسقاط 
االنقسامية التي تتوغل جذورها المسمومة في الضمير المجتمعي، 
فتُحرف التغيير الثوري المأمول إلى مآالت الدولة بل البالد الفاشلة 

2014 إلى اليوم. كما هو حال ليبيا الدراماتيكي منذ 
 Institute KUMALO LIEZELLE مقاال نشرته مؤسسة  كتب 
السالم  تحقيق  في  ليبيريا  بتجربة  يتعّلق   for Security Studies
في  أخرى  لبلدان  مُلهمًا  أفريقيا  نموذجًا  يكون  أن  يمكن  وكيف 
إلى وثيقة  التي ترزح تحت االنقسامية، والتي هي في حاجة  القارة 
دستورية تلبي حاجات كل األطراف النزاعية، ورغائبها التي تتفاعل 

في واقع اليوم.
عام  ليبيا  في  االنتقالية  للعدالة  نظرّوا  الذين  أنظار  توجهت 
آر  )تي  والحقيقة«  المصالحة  »لجنة  تجربة  استلهام  إلى   2012
الفضفاضة  الرومنطقية  العروض  وأذكر  أفريقية.  الجنوب  سي(. 
في  ُقدمت  التي  الشأن  هــذا  في  مانديال  نيلسون  لمذكرات 
وكان   2013 عام  شتاء  بطرابلس  الودان  بفندق  تأبينه  احتفالية 
وقتها  ليبيا  في  األممي  للممثل  المرتجل  العرض  مقدمتها  في 
األبيض  الممثل  المصالحة  طرفي  تغافل  الكل  متري.  طــارق 
الحدود  عنصريته  تجاوزت  مهما  ـ  يُضمر  الذي  العنصرية  لألقّلية 
دائرة  في  وضعته  التي  والبرغماتية،  العقالنية  الغربية  القيم  ـ 
في  ماهى  الذي  األفريقي،  لمقابله  التمييزية  رؤيته  بسبب  العزل 
الثقافية  التجربة  كل  منديال  نيلسون  والسياسي  المناضل  رمزية 
ال  أن  كما  العنصري؛  الميز  ضد  الواقعية  وأخالقياتها  األفريقية 
أحد أشار إلى القانون، الذي كان قائمًا إبان مرحلة االنتقال والذي 
لجنة  زود  والــذي  الدقيق،  والسلطوي  السياسي  التوازن  عكس 
الحقيقة«  بـ »لجان  قياسًا  المصالحة بصالحيات واسعة واستثنائية 

مهما مرت السنون ومهما مضى قطار الزمن، فهناك قضايا ال 
يطويها النسيان وال تسقط بالتقادم، خاصة تلك المصحوبة 
حقوق  داعية  وتصفية  خطف  قضية  مثل  والخيانة،  بالغدر 
أهم  من  واحدة  تعد  التي  الكيخيا،  منصور  الراحل  اإلنسان، 
القضايا غير القابلة للنسيان، لكنها تظل ملفًا مفتوحًا تتبادله 
أنحاء  مختلف  في  بل  فحسب،  )ليبيا(  وطنه  في  ليس  األجيال 
الوطن العربي، وربما العالم أيضًا باعتباره رمزًا من رموز الدفاع 
عن حق اإلنسان في العيش بحرية وكرامة بصرف النظر عن 

لونه ودينه وعرقه.
1993 وما  العام  القاهرة صيف  الكيخيا من  سيناريو خطف 
شارك  مَن  كل  يالحق  عارًا  يبقى  وتخاذل  تواطؤ  من  صاحبه 
أو ساهم أو تخلى عن ضميره، سواء مقابل حفنة من المال أو 
بحثًا عن منصب أو حتى إرضاًء لذي سلطان مهما كان مركزه.

النكراء  الجريمة  شركاء  كل  تالحق  سوف  الكيخيا  لعنة 
الدول  جامعة  لدى  ومندوبها  مصر  لدى  ليبيا  سفير  من  بدءًا 
العربية في ذلك الوقت إبراهيم البشاري، الذي استدرجه إلى 
أو غطى  بالصمت  بمَن الذ  وانتهاء  بالقاهرة  منزله »اآلمن« 
تركه  أو  قتله  ثم  معه،  التحقيق  في  شارك  أو  الجريمة  على 
التابعة  المنازل  بأحد  الثالجة،  تلك  في  جثمانه  وأخفى  يموت 

الستخبارات نظام القذافي الوحشي قرب طرابلس!
كامل من  يمثل ضمير جيل  الكيخيا كان  أن  تناسوا  القتلة 
والمؤرخ  الكاتب  المخلصين  هؤالء  بين  ومن  الليبي،  الشباب 
سيرته  الكيخيا:  رشيد  »منصور  كتاب  مؤلف  السنكي  شكري 

ومواقفه وقصة اغتياله«.
المناضل  حياة  تاريخ  تتضمن  مهمة  وثيقة  يعد  والكتاب 
من  القذرة  استدراجه  لعملية  دقيق  رصد  جانب  إلى  الراحل، 
مصر إلى ليبيا بعد تخديره وشحنه داخل سيارات دبلوماسية 

عبر الحدود ثم جرى نقله عبر طائرة خاصة إلى طرابلس.
مشوار  بدقة  ويعالج  الكيخيا  اسم  يحمل  الكتاب  أن  رغم 
الكتاب  يصبح  أن  على  أصر  المؤلف  أن  إال  النضالي،  حياته 
نيابة  المتعاقبة  الليبية  لألجيال  التاريخ  أمام  ضرورية  مرافعة 

استهدف  الذي  االعتباطي  الهجوم  إرهابيًا:  األخيرة،  األحداث  مسار 
على  الميليشيات  حرب  وميدانيًا:  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  مقر 
في  العمل  عن  العاطل  البرلمان  ممانعات  وروتينيًا:  الميليشات. 
طبرق منذ 2016 وتقصّده للفشل الدائم في تأمين جلسة مكتملة 
الدستور.  مشروع  على  االستفتاء  قانون  على  للتصويت  النصاب 
انتصرت  التي  ليبيا  في  الشعبية  شبه  الثورة  أن  يؤكد  هذا  كل 
2011 ، سارت  بتغيير نظام الحكم الدكتاتوري ـ األوتوقراطي عام 
بالوسط  مقاالتنا  جُل  فيه  ماكتبنا  وهو  ـ  قاتلين  انحرافين  في 
أنها  أوالهما   . ـ  الثوري  اإلخفاق  عنوان سوسيولوجيا  في  المؤطرة 
المأمول  الديمقراطي  الحكم  مسار  في  صحيحة  خطوة  تتقدّم  لم 
تعزّزه  والذي   ،  2011 فبراير   17 يوم  عفويًا  انتفضوا  الذين  من 
انتخابات  عملية  بتسيير  وتفعيلها  عليها  متوافق  دستورية  وثيقة 
معارضة   / حكومة  سلطة  بتناوب  الدولة  دواليب  لتحريك  شفافة 
لحدث  والمراقبين  الليبيين،  نذكرّ  الصدّد  هذا  وفي  وبالعكس. 
قاريًّا،  له  أرهص  الذي  الحدث  تناسوا  الذين   2011 الليبي  التغيير 
الذي حسمه  األفريقية،  العاج  دولة ساحل  الرئاسي في  النزاع  وهو 
تنسيق تاريخي غير مسبوق في قارة أفريقيا بين الواليات المتحدة 
الرئيس  بتمكين  فرنسا  السابقة  االستعمارية  والدولة  األميركية 
دعما  بأن  البالد  في  األمور  زمام  وتارا من مسك  الحسن  المنتخب 
التجارية  العاصمة  إلى  للتقدم  في  له  الموالية  القوات  لوجيستيًا 
أبيدجان بعدما شنت هجوما خاطفا من الشمال لإلطاحة بالرئيس 
بأن  يذكرنا  العاج  ساحل  درس  غباغبو.  لوران  بالسلطة  المتمسك 
اقتصادية,  أم  عسكرية  كانت  سواء  اإلجبارية،  المتعددة  المساعي 
التي يضغط بها المجتمع الدولي للتغيير الديمقراطي، أو تصحيحه 
كثيرا ما تبدو غير ناجعة أو مخترقة إلى حين تأزف لحظتها الفعالة 
التي تعمل بها، كما حدث في دولة ساحل العاج, حيث دأب الرئيس 
على  السلطة،  مقاليد  من  دوليًا  باألحرى  أو  فرنسيًا  الممّكن  واتارا 
إحداث جملة من اإلصالحات االقتصادية والسياسية استعادت على 
إبرام  إلى  بشعبه  اليوم  وانتهي  االقتصادية.  عافيتها  البالد  إثرها 
أن  إال  المعارضة.  من  عليها  االنتقادات  كل  رغم  دستورية  وثيقة 

2018 بإجماع محتمل . 11 أكتوبر  البرلمان سيصادق عليها في 
هي  الجديد  الدستور  عالجها  التي  للجدل  المثيرة  النقطة 
المنتخب،  الرئيس  المواطنية للسياسي ممثاًل في  الهوّية  إشكالية 
عام  طاحنة  أهلية  حرب  أتون  في  ديفوار«  »كوت  أدخلت  والتي 
كبيرة  صعوبة  واتارا  الحسن  الحالي  الرئيس  واجه  عندما   ،2010
أصوله  في  شكوك  بسبب  الرئاسية  لالنتخابات  الترشح  في 

انهيار نظام القذافي، إلى الثورة المضادة بأبعادها الخارجية، 
والمحاوالت المستمرة إلجهاض تجربة الليبيين في بناء دولة 
بحيث  المعارضة  قوى  إليها  دعت  طالما  حديثة،  ديمقراطية 
تضمن مشاركة كل القوى الوطنية في حكم البالد بال تهميش 
أو إقصاء أو ظلم. وطن يقوم على أسس من العدالة والمساواة 

وإتاحة الفرص للجميع.
اقترب المؤلف بحرص من العالقة الشائكة بين مصر وليبيا 
وال  بعينها  جهة  إلى  االتهام  يوجه  ولم  القذافي،  عهد  في 
مصرية  شخصيات  هناك  أن  أتصور  لكني  بعينه،  شخص  إلى 
من  الكيخيا  اختفاء  قضية  مالبسات  في  رأيها  توثق  أن  يجب 
سمعة  تضع  أن  شأنها  من  خطيرة  قضية  باعتبارها  القاهرة 
وحماية  احتواء  في  المرموق  دورها  وتشوه  المحك  على  مصر 
المناضلين كافة مهما كانت توجهاتهم. أليس من حق أبناء 
منصور الكيخيا أن يعرفوا الحقيقة؟، وكذلك من حق تالميذه 
تلك  في  تفاصيل  من  جرى  ما  على  يطلعوا  أن  أيضًا  ومحبيه 
التي تم  الليلة  1993(، وهي  )10 ديسمبر  المشؤومة،  الليلة 
فيها استدراجه من فندق »سفير« بالدقي إلى ذلك البيت غير 
رئيس  اعتراف  حتى  بالقاهرة،  محطاته  آخر  كان  الذي  اآلمن 
عُـثر  الذي  الجثمان  بأن  السنوسي  عبداهلل  القذافي  مخابرات 
2012 هو بالفعل  البيوت بالقرب من طرابلس  عليه في أحد 

جثمان الراحل منصور الكيخيا.
وصيته  وما  الكيخيا،  المناضل  ُقتل  كيف  المهم  السؤال 
وآخر كلماته للقتلة؟ األحداث التي جرت منذ خطفه إلى ظهور 
التي  والمعلومات  المفاجآت  من  كثيرًا  تحمل  سوف  جثمانه 
وتجيب  استجوابه،  التي جرى خاللها  والطرق  األساليب  تحدد 
عن السؤال المهم كيف ُقتل المناضل الكيخيا، وما وصيته وآخر 

كلماته للقتلة؟.
هذا  حل  في  السر  كلمة  هو  السنوسي  اهلل  عبد  أن  أزعم 
اللغز!، وأنه يملك إجابة عن األسئلة المهمة التي تطرح نفسها 
حول تفاصيل خطف وقتل واحد من أهم رجال ليبيا الوطنيين.

أخرى.  دول  في  الماضي  انتهاكات  في  للنظر  تشكيلها  جرى  التي 
التجربة  مثلته  لنا  مقارٍب  عيني  بدرس  نقتدي  أن  ينبغي  ذلك  لكل 
منه  ونتعّلم  عاجية  ـ  الساحل  دستوريًا  خُطاها  وعلى  الليبيرية، 
ضرورة   ،)Process( منتجة  كعملية  االجتماعي  السلم  تحقيق  أن 
حال  هو  كما  العنف  من  طويلة  فترات  بعد  االستقرار  الستعادة 
بلدان القارة األفريقية أو االنسالخ من جسد دكتاتورية مزمنة كما 

الليبية. الحالة  في 
رئيسية:  توّجهاب  أربعة  في  تكون  الليبيري  المثال  نمذجة 
السلم  بناء  عملية  تكون  أن  ينبغي  فال  التمثيلية،  في  التوّسع  ـ 
متسعًا  التمثيل  يكون  أن  يجب  بل   ،»linear »خطيّة  المجتمعي 
لكل فئات المجتمع التي يؤطرها النزاع. فالتمثيل الواسع سيضمن 
تكون  بأن  العادلة  الشمولية  وفعالة.  مؤثرة  برامج مصالحة  وجود 
الوصول  عملية  تضمن  التى  والمؤسسات  الهياكل  فى  باالستثمار 
جميع  على  المتكاملة  العدالة  فيها  تتحقق  سلمية  مجتمعات  إلى 
إلى  الوساطة  من  المُتدرّجة  الشاملة  التصالحية  ـ  المستويات. 
إضمار  ـ  بنائها.  إعــادة  باألحرى  أو  األمة  هوّية  وبناء  اإلصــالح 
مجتمعي  سلم  تحقيق  يمكن  فحتى  المجتمعي.  في  السياسي 
ديناميكيات  أن  السياسية، حيث  جوانبه  تجاهل  يمكن  ال  مستدام، 
عمليات  فى  »الشمولية«  مستوى  تحدد  البلد سوف  داخل  السلطة 
التي  هي   ،)Process(المنتجة السلمية  والعملية  السالم.  تحقيق 
وتتضمن  المحلى،  السياق  فى  السياسية  النخب  دوافع  تتفهّم 
واسعة  مجموعة  قبل  من  وتحليلها  السلطة  هياكل  خرائط  رسم 
أن  والوطني، حيث  المحلي  المستويين  المصلحة على  من أصحاب 
استمرار  التى ستضمن  للقرارات  األفراد  احترام  ذلك سوف يضمن 
فعليًا  ـ  المنافع.  وتحقيق  المضار  بدفع  الملموس  األهلي  السلم 
يكون الصراع على المستوى المحلى إال أنه من الضرورى أن تكون 
لتنظيمات  السالم على نطاق واسع وممثلة  التشاور لتحقيق  عملية 
أن  يجب  السالم،  فمبادرات  واإلقليمي.  المحلي  النطاق  من  أبعد 
تستند إلى ما يمكن أن يتحقق بالفعل على أرض الواقع في عملية 

الدولي. المجتمع  مرعية من  سياسية 
لبعثة  رئيسًا  كوبلر،  مارتن  األلماني   2015 نوفمبر  في  عين 
األمم  مهمة  أنهى  أن  بعد  ليبيا،  في  للدعم  األممية  المنظمة 
الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  في  االستقرار  لتحقيق  المتحدة 
من  وطالت  طالته،  التي  الليبية  المعيّبات  نُعدّد  لن   .2013 سنة 

أننا نعيب زماننا والعيب فينا. قبله ومن بعده. فنبدو 

القتلة تناسوا أن الكيخيا كان يمثل ضمير جيل كامل من الشباب الليبي

السؤال املهم كيف ُقتل املناضل الكيخيا وما وصيته وآخر كلماته للقتلة؟

دأب الرئيس واتارا املمّكن فرنسيًا أو باألحرى دوليًا من مقاليد السلطة، على إحداث جملة من اإلصالحات االقتصادية 
والسياسية استعادت على إثرها البالد عافيتها االقتصادية

 في نوفمبر 2015 عني األملاني مارتن كوبلر، رئيًسا لبعثة املنظمة األممية للدعم في ليبيا، بعد أن أنهى مهمة األمم 
املتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية سنة 2013.

حمدي احلسيني

نورالدين خليفة النمر

روشتة ملن شاء ومن أبى..!
أتريدون منقذًا!

هأنذا قد أتيت.. فابشروا.. ولكن!
لدي شروط ولكم الخيار. أهمها أن تثقوا باهلل 
وقناعات  التخلف  قشور  عنكم  ارمــوا  وبأنفسكم، 
تتحدثوا  وال  وحيله،  النعمان  ووساوس  المضارب 
خيااًل-  أو  –واقعًا  تناموا  وال  إليهم،  أو  الموتى  عن 
اآلخرين  قناعات  لوك  عن  وابتعدوا  القبور،  وسط 
واقتنعوا  كالجدب،  وارتدائها  أفكارهم  واستيراد 
نسخة  لستم  أنكم  على  أرواحكم  ووطنوا  وأقنعوا 
أنتم  بل  البشر،  من  مميزة  وال  أولى  وال  فريدة 
شعب كسائر شعوب األرض -أو أقل حضاريًا وأفقر 
والتعاون  سواكم  مع  التعايش  ومآلكم  إنسانيًا- 
معهم كما أراد اهلل لخلقه، وحكمت الفطرة، وحتم 
تستفيدون  فأنتم  الحضاري،  والتراتب  االحتياج 
من اآلخرين أكثر مما تفيدونهم، وقد دأبتم على 
هذا منذ قرون، وتعودتم استغالل اآلخرين وقضم 
إبداعاتهم، والعيش على ما أبدعته عقول أبنائهم، 
مجتمعاتهم،  ودعمته  الفكرية،  بيئاتهم  وأنتجته 
له  وخصصت  وسلطاتهم،  ملوكهم  وأكــبــره 

وليس  ويحرجه،  خيالكم  يتجاوز  ما  ميزانياتهم 
لديكم ما تفيدون به اآلخرين سوى ما أودعه اهلل 
والتي صارت بفضل  أقدامكم،  التي تحت  باألرض 

سايكس بيكو وطنًا محتكرًا لكم وليس بفضلكم.
الهتلري، فلستم  والهذيان  العنصرية  ال تقربوا 
شعبًا مختارًا، بل محتار، وجودكم مع اآلخرين وبهم، 
السير  على  أصررتم  كلما  تــزداد  لهم  وحاجتكم 

ضدهم، أنتم الخاسرون ألنفسكم ولآلخرين..!
شجاعة،  إلى  تحتاج  الحقيقة  مواجهة  أن  ثقوا 
وأكبر األخطاء أن تغتروا وتمتهنوا الغرور وتصنعوا 
لوجودكم حجمًا زائفًا وقيمة جوفاء، كل ما لديكم 
صنعه اآلخرون حتى تاريخكم، وأولئك القلة منكم 
هم  وكبراء،  وساسة  وعلماء  قادة  ترونهم  الذين 
أمريكا  أو  بأوروبا  درسوا  وألنهم  اآلخرين،  نتاج 
وتعلموا اإلنجليزية ولهم عالقات أو جنسيات أخرى 
صاروا سادة وكبارًا، ال فرق بين دكتور درس بلندن 
كالهما  التهريب،  بمافيا  ارتبط  بشر  مهرب  أو 
وجوده ظل لوجود اآلخر، واألنكى أن من ينظرون 
االستعمار  ويشتمون  للوطنية  تنظير-  -مــن 

ويحملون  بحرياتها  ويتنعمون  بأوروبا  يعيشون 
لدولها،  الوالء  قسم  وأدوا  وجوازاتها  جنسياتها 

انظروا وتفحصوا وجودهم وتدبروا..!
مع  سلول-  البن  –نسبة  سلوليين  تكونوا  ال 
لديماغوجيات  تركنوا  وال  واآلخــريــن،  أنفسكم 
السلوليين منكم، وال تفرطوا في االقتناع بأفكاركم 
وسفك  االقتتال  عن  طائعين  وتوقفوا  البدائية، 
الدماء وترويع المدنيين، ودس األحقاد في نفوس 
أطفال قصر دأبتم منذ سنوات على تجنيدهم والزج 
بهم في حروب تحت شعارات قبلية أو إصالحية أو 
ثأرية، هم منها براء وليست في صالحهم ولم ولن 

تناسبهم اليوم وغدًا..!
العنف لم ولن يكون وسيلة حوار أو إحقاق حق، 
وفسيفساء  والبغضاء،  الكراهية  تجر خلفها  والقوة 
العداء السياسي والتاريخي التي يتغنى بها البعض، 
الغباء  من  ومتورمة  متطورة  مرحلة  سوى  ليست 
للساسة  ومضمون  فريد  واستثمار  المجتمعي، 
حضاريًا  والعاقرين  والمستبدين  االنتهازيين 

وإنسانيًا..!

الحقيقة.. لستم بحاجة أحد سوى اهلل، بإمكانكم 
وسوء  أعمالكم  شر  من  ووطنكم  أنفسكم  إنقاذ 
إلى  أفعالكم، وحينما تصلون –متأخرين كالعادة- 
قناعة أنه ال سبيل سوى السالم، وال جسور بينكم 
وال  والعدالة،  والرحمة  الطيبة  الكلمات  سوى 
بينكم  السلمي  والحوار  بالمرحمة  إال  لكم  خالص 
ومع سواكم، ستعرفون حجم جرمكم بحق وطنكم 

وأنفسكم..!
واالستعمار  والخيانة  المؤامرة  شماعة  أن  ثقوا 
وما شابه، مما اعتدتم تعليق فشلكم عليه، ليست 
سوى أوهام تتعاطونها وتتلذذون بها ويهتف بها 
وطنكم  هدم  آثام  أنفسكم  عن  لترفعوا  إعالمكم 
أنتم صناعو الشر  وقتل أخوتكم وترويع أطفالكم، 
صناعة  على  وحدكم  القادرون  أنتم  كما  بوطنكم 

الخير فيه وله..!
أذكركم.. ال وطن دون شعب، وال دار دون إخوة، 

وال حياة دون أمان..! 

العنف لم ولن يكون وسيلة حوار أو إحقاق حق، والقوة تجر خلفها الكراهية والبغضاء

شماعة املؤامرة والخيانة واالستعمار وما شابه، مما اعتدتم تعليق فشلكم عليه، ليست سوى 
أوهام تتعاطونها وتتلذذون بها

عبدالواحد حركات

تفاحة الشر والخير والعلم

في تاريخ املسيحية.. التفاحة هي الثمرة التي أكلها 
آدم وتحمل بسببها الخطيئة األولى ولقد رسم 

رسامو عهد النهضة حواء وهي ممسكة بالتفاحة

مها المطردي

بالنسبة  للتفاحة  األقرب  والمعنى  تغني عن طبيب..  تفاحة  يقولون  األساطير  بلد  الصين  في 
ألي أب هو تزويد تلك األفواه الجائعة بالمزيد من التفاح اللذيذ.. ولكن.. هل الستحضار معاني 
اإللياذة والحرب والخطيئة واالنتحار وخروج آدم من الجنة واكتشاف نيوتن للجاذبية لحظة قضم 

التفاحة لذة أخرى؟
عجيبة جدًا هي قصة التفاحة في تاريخ األديان وتاريخ العلوم واألساطير الشعبية.. ففي أساطير 
اإلغريق تُعد أسطورة التفاحة الذهبية من أشهر وأجمل األساطير في ملحمة اإللياذة التي كتبها 
والحب  للغواية  بوابة  كانت  التفاحة  هذه  أن  األسطورة  وتحكي  هوميروس..  العظيم  الشاعر 

والحرب وهي التي تسببت في نشوب حرب طروادة الشهيرة.
وفي تاريخ المسيحية.. التفاحة هي الثمرة التي أكلها آدم وتحمل بسببها الخطيئة األولى ولقد 
رسم رسامو عهد النهضة حواء وهي ممسكة بالتفاحة. وفي تاريخ اإلسالم.. ذكر القرآن الكريم 
أن شجرة الخلد تسببت في خروج آدم من الجنة دون ذكر نوعها.. ولكن الكثير من التفسيرات 
ذكرت أنها شجرة التفاح.. و سواء إن كانت التفاسير القرآنية الناقلة من التوراة واإلنجيل صحيحة 

أم ال.. فإن قصة التفاحة أصبحت أسطورة متداولة في المخيلة الشعبية.
أما في تاريخ العلوم فيمكننا أن نذكر التفاحة التي ألهمت »نيوتن« اكتشافه الجاذبية.. ولو أن 
»ستيفن هوكنج« كتب عن قصة التفاحة في كتابه »موجز تاريخ الزمن« أنها غير صحيحة مع أن 
كاتب سيرة نيوتن أكدها.. و لكن »هوكينج« نقل عن نيوتن نفسه: إن فكرة الجاذبية واتته وهو 
في حالة تأمل« وقد صادفها سقوط تفاحة.. ولقد قرأت كتابًا عن نيوتن ُذكر فيه قوله إنه كان 
في إجازة في بيت أحد أقاربه وكان واقفًا أمام النافذة ورأى تفاحة تقع من على الشجرة وأخذ يفكر 

فيها ولكنها لم تقع عليه.. وهذا ماُذكر في كتاب »كون اينشتاين« »لميشيو كاكو«.
وكذلك التفاحة المسمومة التي أكلها عالم الحواسيب الشهير »أالن تورنج« عندما قرر االنتحار 

بعد أن تعرض لإلخصاء الكيميائي وُطرد من الجامعة بسبب اتهامه بالشذوذ الجنسي..
هذا دون أن ننسى أن شعار الشركة العالمية »آبل« هو تفاحة مقضومة.. وفي أحد األفالم 
»ستيف جوبز« عندما كان يتحدث عن قصة حياته ذكر أن االسم كان اقتراحًا من زميله وشريكة.. 
وفي كتاب »ستيف جوبز« »لكارن بلومنتال«.. على لسان الكاتب: »كان وزنياك – صديق جوبز- 
يُوصل جوبز من المطار واقترح عليه اسمًا للكومبيوتر وهو »آبل«، ووقتها كان وزنياك آتيا من 
حقل للتفاح فهو يحب التفاح.. باإلضافة إلى أن االسم سيضعهم في مقدمة أي قائمة مرتبة 
مأخوذ  الشعار  أن  ذكر  البعض  ولكن  الهاتف«..  دليل  »في  »أتاري«  شركة  فسيسبق  أبجديًا 
من تفاحة نيوتن وبهذا تصبح التفاحة هي أيقونة العلم الحديث. ولكي أكون منصفة لنفسي 

تساءلت.. أين هي في الرياضيات؟.
فوجدت أن التوازن من الميزان الكوني يشكل في حالته الطبيعية ذبذبات أو منحنيات على 
شكل تفاحة، وهذا التوازن هو الذي يعطينا حياة متناسقة منسجمة العناصر.. ولكن أن تُقضم 
التفاحة.. فهذا يعني إخالاًل بالتوازن الكوني بقطع منحنى معين أو قضم جزء من التفاحة.. وهذا 

يعطينا فسادًا أو خرابًا أو أسفل السافلين.
لو اتفقنا على أن التفاحة أسطورة أكثر منها حقائق ووقائع علمية.. فشعار آبل وبغض النظر 
آدم هي  أكل منها  التي  الشجرة  المسيحية  أن في  إن فكرنا  عن تفسيره لن يكون مُستغربًا 
شجرة معرفة الخير والشر وهذا رابط معنوي أو ميتافيزيقي بين المعرفة والتفاحة.. وليس لها 
تفسير علمي.. ولكنه في الغالب تفسير أسطوري ديني.. وبالمثل تفاحة آدم فإن تفسيرها من 
اإلسرائيليات.. ولو كانت قصة تفاحة نيوتن مكذوبة.. وأسطورة ال وجود لها.. وتفاحة تورنج 
اقترنت  بالذات  التفاحة  فلماذا  وخارجها..  العلوم  تاريخ  في  منها  الكثير  وهناك  مميزة  ليست 

بأساطير العلم واعتُمد عليها لتخرجنا من الجنة ونُبتلى معها بالجاذبية وقوانينها؟.
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سالم العوكلي

طرابلس »األم العزيزة الصغيرة ذات املخالب«

االنتخابات الصاروخ العابر لألزمة!
مسألة  باتت  أنها  مشكلها  الليبية  المسألة 
تعود  أن  المسألة البد  فإن هذه  عليه  دولية، 
إلى ديارها، تقريبًا هكذا صرح رئيس التحالف 
حوار  في  جبريل  محمود  الدكتور  الوطني 
الماضي،  اإلثنين  ليلة   218 قناة  معه  أجرته 
وال أعرف كيف يمكن الفصل؟، والتداخُل بين 
مسألة  ــدول  ال مسائل  في  والداخل  الخارج 
وال  منها،  واألهلية  الحروب  في  خاصة  وجود، 
أن تكون دولة صغرى  أعرف ولم أسمع مكنة 
أي  المعادلة،  طرفي  أحد  غاب  أينما  كبرى  أم 
أن البعدين من لزوم ما يلزم، هذا العامل في 
2011م  مارس  منذ  تجسد  الليبية  المسألة 
قوات  الدولية  الصواريخ  دكت  حين  عضويًا 
القذافي في مدينتي بنغازي وطرابلس بإرادة 

ليبية وإقليمية دولية.
روحها  ليبيا  نقلت محطة  الليلة  وفي نفس 
الوطن خبر لقاء المشير خليفة حفتر مع األستاذ 
للدراسات  ليبيا  مجمع  رئيس  النايض  عارف 
ليبيا  لرئاسة  أنه مرشح  يُذكر  المتقدمة، ولم 
الخبر  يُشر  لم  التي  القادمة  االنتخابات  في 
من  وال  قريب  من  ال  اللقاء  هذا  في  بتناولها 
بعيد، رغم أنهما كما أشار الخبر تناوال مجمل 
القضايا الوطنية والدولية وهلم جر، وقبل فإن 

عبر  بُثت  لقاءات  في  النايض  عارف  األستاذ 
نفس المحطة رشح نفسه وهو يؤكد ذلك في 

مؤتمر صحفي رأى أن االنتخابات فرض عين.
مثلما  بعد  أم  قبل  االنتخابات  مسألة  تبدو 
النكهة  ليبية  مسألة  والداخل  الخارج  مسألة 
حول  البيزنطية  المسألة  تجسد  وخصوصية 
مسألة  هذه  أن  والحقيقة  والدجاجة،  البيضة 
الليبية منذ بدئها عند  بنيوية تخص المسألة 
ومجابهتها  السلمية  الليبية  الثورة  انطالق 
العقيد  الديكتاتور  قبل  من  المسلحة  بالقوة 
إقامة  في  الشروع  عند  ثم  القذافي،  معمر 
االنتخابات والجدل الذي دار حولها قبل أم بعد؟.
التدخل  أم  الليبي–الليبي  الحل  مسألة  إذًا 
الدولي؟، ثم االنتخابات قبل أم بعد؟، هي أس 
المسألة الليبية من لحظة اندالع الثورة، هكذا 
الليبي  الواقعي  األمر  هو  سرّ(  )محلك  كأنما 

الذي يجسد التراجيديا الليبية.
ما  منع  أحد  يستطع  لم  األحــوال  كل  وفي 
هو ضرورة فحدث ويحدث التدخل الدولي ألن 
المسألة الليبية ال تخص الليبيين فحسب أواًل 
لمرات  حصلت  قد  االنتخابات  إن  ثم  وأخيرًا، 
فعلية،  أخرى  طريقة  ثمة  يكن  لم  ألنه  ثالث 
علمية  ومقترحات  قدم من تصورات  ما  ورغم 

ومدققة فإن الوضع السياسي الحكم الفصل.
• باراشوت ماكرون وتمنع المشري!

مايو  في  مــاكــرون  الفرنسي  الرئيس  قــال 
اآلن: البد  على ذلك حتى  2017م وهو مصر 
األعلى  المجلس  رئيس  علق  االنتخابات،  من 

الليبي خالد المشري: ولكن الدستور أواًل.
2017م لم تتم إجراءات للعملية  منذ مايو 
وإعالنها  إيطاليا  تدخل  مع  خاصة  االنتخابية 
وكأن  وبدا  الفرنسي،  المشروع  على  الحرب 
أواًل  االنتخابات  الطرق تتشعب وتتكرر مسألة 
أم االنتخابات أخيرًا وكذا الحل الليبي المحض 
وال للتدخل األجنبي، هذا المشهد طال عرضه 
ألكثر من عام حتى جاءنا فاسق بنبأ لم نتبين 
2018م  أغسطس  آخر  قتال  تفجر  لقد  فحواه، 

في مدينة طرابلس قيل يقوده لواء سابع!.
وغير  الطاولة  قلب  الفاجعة  الحدث  هذا 
الخارطة الطرابلسية المسلحة!، ودفن خارطة 
السراج  فائز  وجعل  الميتة،  سالمة  غسان 
الملك العاري بكشف القصور الذي يعاني وأن 
ليس بمكنته ما يفعل، أما مجلس النواب فلم 
يعد أحد يذكره كأنه حضارة سادت تم بادت!.
بما  الفرنسي  غريمها  إيطاليا  اتهمت  ولقد 
غيرت  ذلكم  أثر  وعلى  طرابلس  في  يحدث 

الغريم،  هذا  مع  السلم  إلى  وجنحت  لهجتها 
غامض  محلي  وطرف  دولي  متهم  لدينا  عليه 
في  الطاولة  قلبت  فرنسا  حقًا  فهل  ــوالء،  ال
إقليمي خاصة  طرابلس؟، وأضف هناك خرس 

من الفرنكفونيين!.
الوضع  حلحَل  الفاجع  العسكري  الحدث  هذا 
بدأت  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  العسكري 
وفك  النار  إطالق  وقف  على  المحافظة  مسألة 
الزمن  فكأنما  المسائل،  مسألة  االشتباك 
الحّل  على  والحرص  الليبية  المسألة  يفاقم 

المستحيل يعقد األوضاع على األرض.
ونؤكد المؤكد: حاملو السالح واإلرهابيون 
العمل  ضد  هم  يــحــاورون،  ال  يفاوضون،  ال 
القذافي  مثلما  السياسية،  والبرامج  السياسي 
حتى  ثانٍ  طرف  بوجود  االعتراف  رفض  الذي 

لحظة مقتله.
لها حل على  يتوافر  الليبية ال  المسألة  هل 
إجماع على ذلك اآلن،  الساعة؟، هناك  األرض 
باستثناء ماكرون ومؤيديه مثلما فائز السراج 
والمشير خليفة حفتر من سربت األخبار أنهما 
الباب  أخرى.  ليبية  أطرف  ومعهما  يتفاوضان 
المثل:  يلخصها  التي  االنتخابات  هو  الموارب 

آخر الدواء الكي.

طرابلس مخطوفة من قبل زعماء القاعدة - العائدين من كابول، الذين تقلدوا أعلى مناصبها 
بمساعدة قوى إقليمية

 طرابلس مدينتي األثيرة، مدينة املثقفني والشعراء واملالوف واملقاهي والجميالت الالئي يقدن 
السيارات الرباعية بجنون

التراجيديا الليبية مسألة بيزنطية شهيرة: البيضة أوال أم الدجاجة.

هل املسألة الليبية ال يتوافر لها حل على األرض الساعة؟، هناك إجماع على ذلك اآلن
 باستثناء ماكرون ومؤيديه

من يعلق الجرس..؟!

أعتقد أن هذا الطرح يمثل قاعدة عادلة في 
محاسبتنا لذوي املناصب اإلدارية والسياسية، 

وحتى العسكرية

عمر أبو القاسم الككلي

استثنائي  وضع  في  نفسه(  يضع  )أو  نفسه  منا  الواحد  يجد  قد  الحياة  مسيرة  خالل 
ومتعددة  العناصر  ومتضافرُة  متشابكٌة  التعقيد،  بالغة  ظروف  وتتبطنه  تكتنفه 
المتغيرات وسريعة التحول. وعلى الجملة، يكون هذا الوضع الذي وجد فيه نفسه، أو 

وضعها فيه، أكبر منه ويتجاوز قدراته على توجيهه وإدارته.
إدارة األزمة بما  أداء هذا الشخص في  ومن هنا، فال ينبغي أن ينبني حكمنا على 
كان ينبغي عليه، من وجهة نظرنا، أن يفعله ولم يفعله. ليس هذا أساسًا عاداًل في 
محاسبته على اإلخفاق واعتباره »تقصيرًا«. وإنما ينبغي أن تنطلق محاسبتنا هذه على 
ر في فعله. أي أخذ حالة »القصور« في االعتبار.  أساس ما كان بإمكانه أن يفعله وَقصَّ
ر« في  فإذا كان باستطاعته أن يفعل شيئًا إيجابيًا يضع األزمة على درب الحل و»قصَّ
ذلك، كان محل لوم. أما إذا لم يكن بإمكانه، فنعتبر ذلك »قصورًا« خارجًا عن إرادته، 

مع عدم استبعاد حضور جانب من هذا القصور في طبيعة شخصيته ذاتها.
اإلدارية  المناصب  لذوي  محاسبتنا  في  عادلة  قاعدة  يمثل  الطرح  هذا  أن  أعتقد 
أراها عادلة ومنصفة، أي  القاعدة  أثناء األزمات. وهذه  العسكرية،  والسياسية، وحتى 

موضوعية وأخالقية.
من يعلق الجرس في رقبة القط؟!.

خالف ذلك، تكون األحكام التي ال تميز بين »التقصير« و »القصور« غير موضوعية 
التقييم،  محل  للوضع  والمستبطنة  المحيطة  بالظروف  معرفة  عدم  من  )تنطلق 
والمتحكمة في الشخص محل الحكم( وغير عادلة )ألن الحكم كان متحيزًا أو متحاماًل، 
أي خاضعًا لألهواء الذاتية، الفردية أو الجماعية( وغير أخالقية )ألنها تنتهك مبدأ شرف 
الدفاعية  واألحكام  الهجومية  األحكام  على  ينطبق  وهذا  النزاهة(.  وقيمة  الخصومة 

التي ال تتوخى المعيار الذي اقترحناه أساسًا للحكم.
الخطورة  البالغ  الوضع  بؤرته  والذي  ليبيا،  فيه  تتخبط  الذي  الراهن  الوضع  ففي 
الوفاق  حكومة  إلى  االتهام  أصابع  من  الكثير  يتجه  طرابلس،  شبكته  في  الواقعة 
الوطني، التي مقرها طرابلس، والتي يرأسها السيد فائز السراج. وبالطبع فإن التهم 

بالتقصير المتعمد تنصب في النهاية على السيد السراج.
وإنما  السراج،  السيد  عن  الدفاع  وال  للوضع،  تحليل  في  الدخول  بصدد  هنا  لست 
أهدف إلى استحثاث »العقل الوطني« )الذي ال بد أن يكون، بصفته هذه، موضوعيًا 
وعاداًل ومنصفًا( للحكم على السيد السراج، أو غيره، ليس على أساس ما ينبغي عليه 
أن يفعله في هذا الوضع، وإنما على أساس ما بإمكانه أن يفعله، لوضع األزمة على 

طريق الحل، ولم يفعله. أي على أساس التحقق من »التقصير« وتبين »القصور«.
فالقول مثاًل، إنه كان على السيد السراج أن يعمل على حل الميليشيات وتشكيل 
مؤسسة عسكرية على األسس المؤسسية العسكرية المعروفة، سيواجه بسؤال مهم، 

وهو:
من يعلق الجرس في رقبة القط؟!.

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

حتى لو كان فيها أعلى سلطة. المجلس الرئاسي 
وشرعية  محلية  شرعية  شبه  على  حصل  الــذي 
أعلى  استشاري  مجلس  فيها  كان  لو  حتى  دولية. 
الوطني  المؤتمر  رميم  يحيي  أن  مهمته  للدولة 
وجدوا  لمن  عمل  فرص  يوفر  وأن  الصيت،  سيئ 
حتى  الجهوي.  الصراع  عن  عاطلين  أنفسهم 
حد  بأدنى  تتمتع  ال  وفاق  حكومة  فيها  كان  ولو 
للوفاق، وال تستطيع أن تحكم على المكاتب التي 
فيها  كان  لو  حتى  اليومي.  كسلها  فيها  تمارس 
المصرف المركزي؛ المؤسسة الوحيدة التي تعلن 
يدير  الذي  الكبير  وفيها  مركزيتها.  وجل  دون 
اللعبة  وهي  الذهبية،  االعتمادات  لعبة  بحنكة 
التي تحميه وتجعله مستمرًا في منصبه مثل من 
يدير طاولة قمار في أحد كازينوهات الس فيغاس 
يحج  التي  العريقة  التقاليد  ذات  المرتبة  األنيقة 
أو  عميق  فج  كل  من  السريع  الكسب  راغبو  إليها 

غير عميق.
ما  القرمانلي  الباشا  ختم  فيها  كان  لو  حتى 
ألف  فينفتح  سحرية  بلمسة  القرارات  يلمس  زال 
المحاسبة  من  الناجي  المشرعن  للفساد  طريق 
مكتب  فيها  كان  لو  وحتى  األدلــة.  كفاية  لعدم 

النائب العام الذي يسبح وسط بحيرة من الجرائم 
لو فيها  اتجاه. حتى  أي  التجديف في  وال يستطيع 
ــ  طرابلس  فإن  الدنيا،  ومخابرات  الدنيا  سفارات 
غير  أو  رسمي  بشكل  التاريخ،  عبر  ليبيا  عاصمة 
االحتالل  زمن  وفي  العثماني،  العصر  في  رسمي، 
زمن  في  ثلثها  أو  ليبيا  عاصمة  ونصف  اإليطالي، 
القذافي،  زمن  في  ليبيا  عاصمة  وشبه  المملكة، 
وعاصمة ليبيا األبدية في إعالن فبراير الدستوري، 
الدستور  مسودة  في  األبدية  غير  وعاصمتها 
المقبوض عليه في قفص البرلمان، فإن طرابلس 
مدينة وعاصمة مخطوفة بكل معنى الكلمة، وحين 
روماني  كتمثال  الدولة  تصبح  العاصمة  تخطف 
الحوثيون  خطف  الذي  اليمن  مثل  رأسه،  مسروق 
يومًا  النازيون  خطف  ومثلما  فتمزق،  عاصمته 
حكومة  بوا  ونصَّ ووضعوا  فرنسا  عاصمة  باريس 
خُطفت  ومثلما  تنش،  وال  تهش  ال  التي  فيشي 
دون  أرخبياًل  فصارت  فلسطين،  عاصمة  القدس، 
وسلطات  وفصائل  حكومات  فيها  تتصارع  ذاكرة، 
من  تسحب  أرض  فوق  الشرعية  على  تشريعية 
الدبابات  خطفت  ومثلما  يوميًا.  أقدامهم  تحت 
ومثقفيها  عاشقيها  من  التشيك  عاصمة  الروسية 

البار  غير  ابنها  سماها  التي  براغ،  وموسيقييها، 
كافكا »األم العزيزة الصغيرة ذات المخالب«.

عقود  أربعة  النسيان  وكــر  فيها  قبع  حين 
نفسها  نسيت  منسيا.  نسيًا  طرابلس  أصبحت 
كهف  العزيزية  باب  كان  أن  منذ  العالم  ونسيها 
الجن  كان  ومذ  أحد،  منه  يقترب  ال  الذي  الجنون 
أجل  من  األخضر  سحره  يمارس  الباب  في  األكبر 
غير  بداوته  صفو  تعكر  التي  المدينة  ذاكرة  محو 

النبيلة.
القاعدة  زعماء  قبل  من  مخطوفة  طرابلس 
العائدين من كابول، الذين تقلدوا أعلى مناصبها 
الوفاء  »كتلة  ووكيلتها  إقليمية  قوى  بمساعدة 
الوطني،  المؤتمر  داخــل  من  الشهداء«  لــدم 
عن  وابتعدوا  طريقها  خارطة  رسموا  والذين 

المسرح كي يحركوا الدمى من بعيد.
ومخطوفة اآلن من جماعات تدعي أنها مبعوثة 
من  المركزي،  البنك  الوحيد  ومعبدها  اهلل  من 
العنق  ربطة  إلى  السلفية  إزار  إلى  داعش  لثام 
طاغوتًا،  الحاكم  يعتبرون  الذين  من  اإلخوانية، 
إلى من يدعون الناس لطاعة الحاكم حتى لو جاء 
عن طريق سفك الدماء أو عن طريق غزاة هبطوا 

على الشاطئ الرابع.
حتى  عاصمة  دون  وليبيا  مخطوفة،  طرابلس 
بحراسة  مكلف  »كبير«  ســوى  يعد  ولــم  اآلن، 
المركزي وإدارة أمواله على طاولة القمار الممتدة 
يقف  رعية  يعد سوى شعب  ولم  الوطن،  بمساحة 
السيولة  من  الخالية  المصارف  أمام  طوابير  في 
تصل  بفائدة  للتجار  ويمنحها  الصكوك  ليصدق 
المسمى  الشاسع  القمار  كازينو  في   50% إلى 
ليبيا، حيث الثراء السريع واإلفالس السريع والقتل 
فيها  بطيء  شيء  وال  السريع،  والخطف  السريع 

سوى رغيف الخبز والنت.
المثقفين  مدينة  األثيرة،  مدينتي  طرابلس 
الالئي  والجميالت  والمقاهي  والمالوف  والشعراء 
والخلوات،  بجنون،  الرباعية  السيارات  يقدن 
العزيزة  أمــي  الصوفية،  واألنــغــام  واألضــرحــة، 
السفر  على  قادرًا  عدت  وما  مخالب  لها  أصبحت 
إليها رغم الشوق الجارف، هي مختطفة من خيال 
منذ  تاريخها،  ومن  ليبيا،  جغرافيا  ومن  الشعر 
النظام  إبان  لذاكرتها  الطقوسي  المحو  بدأ  أن 
سيطروا  من  أيديولوجيا  مع  واستمر  السابق 
له  المخطط  الجرف  هذا  عبر  فبراير  بعد  عليها 
لكل معالمها، وعبر هذا التلويث الممنهج لروحها 
العابرين  وكل  الليبيين  لكل  تتسع  كانت  التي 

والمستقرين.
فيها  أيقظ  أن  بعد  طرابلس  ستتذكرني  هل 
خاليا  سود(  رايات  تحت  الجدد  )الفاتحون  الغزاة 
الزهايمر، موقنين بأن خرابهم لن يحل بأي مكان 
الوصفة  هو  وحــده  النسيان  بذاكرته.  يحتفظ 
مدينتها  تبني  ألن  تسعى  فاشية  لكل  الفاعلة 
نستغرب  ال  لذلك  والمطيعة،  الورعة  الخاصة 
ظل  في  األمــن  عن  سكانها  بعض  يتحدث  أن 
شواطئها  على  الصور  ويلتقطون  الميليشيات، 
المهاجرين(  بجثث  يوميًا  تقذف  )التي  الناعمة 
من  لكل  دحضًا  التواصل  مواقع  على  وينشرونها 
يشكك في بهجة عروس البحر التي ذبلت حناؤها 
الليبي  الوجدان  إلى  أخرى  مرة  زفافها  انتظار  في 

الذي يفتقدها.
والنسيان«  الضحك  »كتاب  في  كونديرا  يقول 
على لسان المؤرخ التشيكي، ميالن هوبل، الناجي 
من الطرد خارج مدينته براغ: »لتصفية الشعوب، 
وثقافتها  كتبها  وتُتلف  ذاكرتها.  بانتزاع  يُبدأ 
أخرى،  كتبًا  آخرُ  حينئذٍ  لها  فيكتب  وتاريخها. 
مغايرًا.  تاريخًا  لها  ويبتكر  أخرى،  ثقافة  ويعطيها 
عليه  ما هي  الشعوب شيئًا فشيئًا  تنسى  وبعدئذٍ 
الذي  العالم  أكبر  بسرعة  وينساها  كانته.  وما 

يحيط بها«.
مثل  تصفية  من  لشعبنا  حدث  ما  يتذكر  من 
هذه؟ ربما ال أحد يذكر، ألن النسيان كان تمرينًا 
استراتيجي  كبرنامج  عقود  ألربعة  عشناه  قاسيًا 
نستغرب  لن  ذلك  لكل  المليارات.  عليه  صرفت 
وكيف  خصوصًا،  لطرابلس  يحدث  وما  يحدث،  ما 
في  لقمة  نسيها  الذي  المحيط  العالم  يجعلها 
سياسية  وذراع  مركزي،  مصرف  لها  عصابات  يد 

يعترف به العالم أجمع.

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

السنة الثالثة
العدد 148

اخلميس
10 من احملرم  1440 هــ

20  سبتمبر 2018 م

أحمد الفيتوري

محمد عقيلة العمامي

الثورة  أشعلت  حتى  الرماد،  تحت  كجمر  ظلت  )فولتير(  كتابات  أن  الفرنسيون  يرجح 
أغاللك«  وحطم  الشعب  أيها  »استيقظ  الشهيرة  مقولته  يرددون  انفكوا  فما  الفرنسية، 
ظل هذا القول خمسين عامًا في عقول الناس حتى قاموا بأعظم ثورات العالم سنة 1789.
وأحب  اهلل  أعبد  وأنا  »أموت  مقوالته:  آخر  سكرتيره  كتب  يحتضر  فولتير  كان  وفيما 
»يا  تقول:  أخرى  بمقولة شهيرة  وألحقها  الخرافات«  وأبغض  أعدائي..  أكره  وال  أصدقائي 
إلهي الذي ال نعرفه.. يا من تعلن عنك أعمالك. يا إلهي اسمع مني هذه الكلمات األخيرة: 
ولكنه  شرود  في  قلبي  يمضي  قد  قانونك..  عن  بحثًا  ذلك  كان  فقد  يومًا  اخطأت  أنني  لو 

مملوء بك أنت«.
رفضت الكنيسة دفنه بسبب إّلحاده مثلما رأت في كتاباته، ولكن الناس هربوه ودفنوه 
وعادوا  الفرنسيون  اندفع  حتى  الفرنسية  الثورة  قامت  إن  ما  ولكن  المدينة،  عن  بعيدًا 
فرنسي  مواطن  مليون  ربع  واصطف  فرنسا،  عظماء  يرقد  حيث  )البانثيون(  نحو  برفاته 
تتيح  أجنحة  اإلنساني  للعقل  اهلل  وهب  »لقد  لهم:  قال  الذي  العقل  لهذا  والءهم  يقدمون 

له أن يكون حرًا«.
الدولة  في  الماجنين  أكبر  أحد  يعد  الذي  نواس(،  أو)أبو  هانئ،  ابن  الحسن  إن  ويقال 
العباسية، ترك أبياتًا تحت الوسادة التي قضى ليلة وفاته عليها تقول: »إن عظمت ذنوبي 
ويستجير  يلوذ  فبمن  محسن  إاّل  يرجوك  ال  كان  إن   ** أعظم  عفوك  أن  علمت  فلقد  كثرة 

المجرم ** مالي إليك وسيلة إاّل الرضا وجميل عفوك ثم أني مسلم.
غير  اإليمان،  حظيرة  إلى  عادا  ولكنهما  ألحدتا  جدليتين  لشخصيتين  نموذجان  هذان 
قدما  فيما  اختلفا  ولكن  مجونهما  في  كبير  حد  إلى  اتفقا  وإن  شاسع  بينهما  الفرق  أن 

. لوطنيهما
ولذلك  منهجًا،  للسلطة  الالذعة  سخريته  من  اتخذ  أديبًا  يكون  أن  )فولتير(  قرر  أن  منذ 
لم تُترك مسرحياته تستمر ألكثر من ثالث ليال، ومع ذلك كانت الجماهير تتهافت عليها 
النماذج  تلك  من  بل  مدعيًا،  فولتير  يكن  لم  البالد.  باتساع  وترددها  أسطرها  وتحفظ 
التي تتحمل ما يقع عليه من ظلم ولكنه ال يتحمل ما يقع على اآلخرين، فالتعصب الديني 
حددوه  الذي  النهج  عن  يحيد  من  كل  طالت  المظلمة  العصور  تلك  دين  رجال  وسطوة 

بخرافات وخزعبالت ال عالقة لها بالدين.
القساوسة  يدعي  مثلما  المسيحية  على  ال  هائل  بحقد  تشبع  أنه  عنه  كتب  فيما  يُذكر 
هما  والسالم  التسامح  أن  يرى  الذي  الدين  لهذا  المنافية  الوحشية  على  بل  المتطرفون، 
ركيزتاه، فلقد تبرأت الكنيسة من الممثلة )أدريين ليكوفريير( التي تعتبر أعظم الممثالت 
فوق  رموها  بل  دفنها  رفضوا  ماتت  ولما  مخجل،  عملها  أن  ترى  الكنيسة  ألن  فرنسا  في 
الجير الحي. ولقد سجن من أجل مبادئه ونفي بسبب  )الكناسة( وسكبوا فوقها  كومة من 
تصرفاته  عن  مسؤول  حر،  كائن  »اإلنسان  أن:  يرى  كان  يتغير.  أو  يهدأ  ولم  قناعاته 

العدالة هي ضميره«. الشخصية، وساحة 
ونزعاته  ورغباته  زمان ومكان: عقله،  اإلنسان في كل  اإلنسان هو  الحال:  وهكذا يكون 
أو  منيرة  كانت  سواء  بسيرته  التاريخ  لنا  ويحتفظ  للخلود،  إما  الحياة،  فجر  منذ  تقوده 
في  القبح  بحجم  يذكرنا  وبعضها  اهلل،  في  والثقة  واألمل  البهجة  يدخل  بعضها  ومظلمة. 
إليه.  وعادوا  عنه،  ابتعادهم  بعد  من  اهلل  عرفوا  القبح  أو  البهجة،  صناع  أغلب  إن  العالم. 

الباطل. بيّن وكذلك  فالحق 
هذان نموذجان إنسانيان أحدهما عاش في دولة تعد فترة حكمها من أفضل عصورها 
المضيئة من بعد رحيل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وخلفائه الراشدين. والثاني عاش 
وأعدمته!  الدجاج،  حاكمت  أنها  الجهل  بها  وصل  التي  المظلمة  أوروبا  عصور  زمن  في 
وتشبعت بالخرافات والشعوذة والسحر ولكن عقول مفكريها ثابرت حتى أيقظت شعوبهم 

وأشعلوا ثورات أنارت العالم، وقادته من الظالم إلى النور.
نفق  من  الخروج  سبل  ألهله  وضح  ولكنه  نفسه،  حق  في  كثيرة  أخطاؤه  كانت  )فولتير( 
يراه  الذي  شعره  جمال  من  الرغم  على  الثاني  أما  العقل.  نور  عصر  إلى  األعمى  التعصب 
النقاد من أفضل أشعار األدب العربي، فقد تكون أبيات توبته وهو على فراش الموت هي 
ولكن  غفرانه،  وطلبا  خالقهما  إلى  عادا  االثنان  خالقه.  إلى  اإلنسان  عودة  ضرورة  حقيقة 

ليس بمقدور أحد أن يتكهن بمن ُقبلت توبته، فذلك من اختصاص اهلل وحده!.

أجنحة العقل اإلنساني

 رفضت الكنيسة دفنه بسبب إّلحاده مثلما رأت 
في كتاباته، ولكن الناس هربوه ودفنوه بعيدًا 

عن املدينة
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مطر .. مطر، على طول الطريق
كان قد ختم الجزء األول من هذه الرسالة بأبيات من قصيدة 

البياتي، التي تحدث فيها عن »عذابات الرحيل« ويستطرد قائاًل:
على  قلبي  وبصقتُ  قدماي،  وتمزقت  طالت،  رحلتي  وأنا   ...«
وجه  في  كثيرًا  وأرتجف  الشاحبة،  األماسي  أخدى  في  ما  حجر 
العيون  آالف  مودعًا  القطار  محطات  في  طوياًل  ووقفت  الصقيع، 
الطيبة، وفيما طفق اآلخرون يحلمون بالعربات المجنحة في ذلك 
الشرفات  ذات  الفارهة  وبالمنازل  الوجه،  المجدور  المتورم  البلد 
بالفضة،  المطرزة  المكاتب  خلف  المزعوم  وبالمجد  المذهبة، 

وبالخدم وإذالل الناس..
»بثرب«  أحلم  -جائعًا-  أنا  ظللت  ذلك،  يفعلون  كانوا  وفيما 
سقوط  أثناء  وبالدفء  المطر،  عبر  بالشمس  أحلم   .. واألنصار 
الصحراء  أبعاد  عبر  المهاجر  الوحيد  النورس  يملك  فماذا  الجليد. 
المحرقة أن يفعل.. ماذا يملك -يا صديقي- أن يفعل؟.. كنت تُرى 
النبذ،  وحشة  ويعاني  الزوبعة..  بعد  البحر  طيور  صيحات  يسمع 
وموت الروح خلف األقنعة، ويغني للفصول األربعة؟ من يفعل ذلك؟ 

ال أحد.. فيا للعار!!
أخي يا صديقي،

مطر.. مطر على طول الطريق: مطر!
متى  تعرف  أن  فيه  إلى مدى يصعب  رحلتي طالت.. طالت  أنا 
وأين يجب أن نتوقف، طالت إلى مدى يصعب فيه أن تعرف متى 
وأين يجب أن تتوقف، طالت إلى مدى لم أعد أعرف فيه إلى أين 

يريد اهلل أن أذهب... فمتى ينتهي ذلك؟
أنا -حقيقة- ال أدري؛ كل ما أدريه أنني ما زلت أذرع خور هذا 
المجعد، مصلوب  الكيس  زاد على اإلطالق سوى ذلك  العالم بال 
على مقصلة السكة الحديد عبر مشاعر األسى المنتحبة بال انقطاع 

على أرصفة محطات القطار عبر تلويحات المناديل المبللة!!
مطر.. مطر، على طول الطريق: مطر!

القابعة  الفتاة  لك  تقول  من فضلك؟«.  كبريت..  لديك  -»هل 
في  العمالقة  الشجرة  تحت 
ليلة  خالل  )ومبورن(  شارع 

ممطرة ممطرة.
- »أعتقد ذلك..«.

القدمين،  حافية  كانت 
األغصان  تحت  مختبئة  وكانت 
كما  المطر  بقطرات  المثقلة 
في  ما  أحدًا  تنتظر  أنها  لو 
ترتجف  كانت  لحظة..  أية 
في  المآتة  خيال  أسمال  مثل 
عينيها  يذوب في سماء  المبلل  الطريق  لمعان  وكان  الريح،  وجه 
الهادئتين! وفيما يلتهب عود الكريت بين قمع كفيك، وتخفض 
الصغير  وجهها  الضوء  بقعة  عبر  لك  يبدي  وفيما  تجاهه  رأسها 
الواهنة  المالة  وبعض  المتآكل،  اللفافة  عقب  حاماًل  الحزين، 
األهداب، ثم ترفع رأسها لدى النفثة األولى من الدخان، وتتطلع 

في عينيك مباشرة، وتقول بود:
- »الجو رديء للغاية، أليس كذلك؟«.

- »أجل... للغاية«. وتهز رأسها في صمت، ثم تقول أنت:
- »أنت ترتجفين باتصال!«.

إليك  تنظر  ثم  المرتعشتين،  شفتيها  من  ابتسامة  وتغتصب 
قائلة:

- »أنت أيضًا ترتجف، أليس كذلك؟«
هناك..  معطفي  نسيت  ولقد  مظلة،  لدى  ليس  أنا  »حسنًا،   -

أعني في بنغازي..«. وتشحذ ذهنها بصعوبة، هامسة:
قبل!  من  كثيرًا  االسم  هذا  سمعت  أنني  أعتقد  »بنغازي؟   -
»وتصمت قلياًل، ثم تستطرد فجأة في هدوء كئيب: »أنا ليس لدى 

مظلة أيضًا، كما ليس لدي معطف على اإلطالق!«.
من  ثمة  فهل  ذلك،  من  شيئًا  نملك  ال  صديقتي،  يا  »نحن   -

حكى لك مرة عن سوء الطالع؟«.
ولكنها لم تجب، على حين بدأت الريح تعول، خالل المطر الذي 
المطر  الشجرة تغمرنا بقطرات  أصبح عاصفًا، فيما طفت أغصان 
بها،  االحتماء  من  جدوى  ثمة  تعد  ولم  بها،  متعلقة  كانت  التي 
يعني  هذا  »حسنًا،  بمرارة:  قائاًل  المنتفضة  األوراق  إلى  ونظرت 
منتهة سوء الطالع« والتصقت بي مثل أرنب واجف، وشرعت تبكي 

بينما كانت أغنية تتسلل عبر الليل من تلك الحانة تقول:
عندما تكون متعبًا، شاعرًا بالضآلة

عندما تتبدى الدموع في عينيك، سوف أجففها.. إنني بجانبك.
وعندما تقسو األوقات ويتعذر وجود األصدقاء

مثل جسر فوق المياه الكدرة.. سأمدد نفسي من أجلك..«
أخي مصطفى

وكيف حالك أنت؟
فلقد عبرتنا ألف سنة دون أن نرى بعضنا.. ودون أن نجلس معًا، 
ونحكي عن األيام الطيبة الغابرة، ونضحك سويًا إلى أن تتقلص 
أمعاؤنا، وتحبل عيوننا بالدمغ األبيض! لقد مضى على ذلك ألف 
سنة.. وأنا أشعر بالنبذ مثل نواة التمرة، وأفتقدك باتصال، محاواًل 
يوم!  ذات  اللقاء  وأمنيات  والكلمات..  بالرؤى  أيامي  خوا  أمأل  أن 

فمتى يحدث ذلك؟
حسنًا، أنا -كالعادة- ما زلت أتوقع كثيرًا من الحياة عبر األيام 

القادمة، فدعني أحكِ لك عن شيء آخر:
أنت بعثت لي كثيرًا من الكلمات

عيون  مثل  واأللفة  بالود  غامرة  جيدة،  كلمات  كانت  لقد 
األطفال، وكنت أنفق كل الوقت في قراءتها بشره حقيقي، وحنين، 
ثم طار إلىّ خبر نجاحك في دراستك، فيما أزمعت أن أكتب رسالة 

إليك.. غير أنني لم أستطع!
أن  غير  بذلك،  للغاية  مبتهج  إنني  لك  أقول  أن  أردت  لقد 
الكلمات النزقة الممتلئة بالرعونة لم تسعفني قط، فيما كان األمر 
العناق،  إلى  متحفزين  اعين  وذر  مطلقة،  عفوية  سوى  يتطلب  ال 
الحياء  القليلة  الدعابات  وبعض  والبهجة،  الشوق  غامر  وهتاف 

والحكايات الشيقة!
أنا لم أستطع أن أفعل ذلك. كما لم أستطع أن أرسل لك حتى 
مجرد هدية صغيرة متواضعة، إذ إن الفقر عار .. الفقر عار.. منتهى 
حافلة  أيام  قاسية،  أيام  الحين  ذلك  تعبرني  كانت  فيما  العار، 
حافة  أيام  قهوة،  وفنجان  ولفافة،  رغيف،  إلى  المحزن  بالتطلع 
مثل  بالنبذ  والشعور  الشاحبة  الباردة  األماسي  عبر  بالتسول.... 

نواة التمرة.
معذرة..

ولكن الفقر عار، الفقر األبدي الكريه العينين منتهى العار، فماذا 
يملك النورس المهاجر عبر أبعاد الصحراء المحرقة أن يفعل؟

حسنًا، ولقد علمت أنك أردت أن تأتي إلى بريطانيا خالل عطلة 
الصيف من أجل الدراسة، ولكنك لم تكن تملك نقودًا، ولم تجد 
من يمد لك يده، وأنت ال تدري كم مهش ذلك قلبي. أنت ال تتصور 

مدى العذاب القاهر، القبيح الذي طفق يحرق قلبي حينذاك..
فالفقر عار

وذكريات  العار،  منتهى  الوجه  المجدور  العقيم،  العاقر،  الفقر 
التسول وارتقاب الصدقات، والحلم باألرغفة عبر العار المتخم أكثر 

عارًا.. ولكن الفقر لن يذل أعناق الرجال!!
إذن  الحين،  ذلك  بنغازي  في  موجود  أنني  لو  تمنيت  لقد 
الحال،  كانت  وكيفما  طريقة،  بأية  هنا  إلى  أفدك  أن  الستطعت 
آخر.. فماذا يملك بحار عجوز قد  نوع  عار من  الحظ  أن سوء  غير 
في  الغارقة  المهجورة  الشواطئ  أحد  على  يوم  ذات  البحر  بصقه 

مياه المطر.. ماذا يملك أن يفعل؟
بالضوء،  غامر  يوم  آخر،  يوم  مجيء  ننتظر  فدعنا  شيء،  ال 
وكلمات الود الدافئة، والحكايات المجنحة، ورائحة الشواء، وبعض 

األرغفة..
أخي يا صديقي: دعنا ننتظر ذلك! ثم إليك السالم، وألف تهنئة، 
وكثير من أمنيات التوفيق، وإلى عمر وسليمان وفتحي وسعد كل 

تحياتي وحبي.
- بلغ األخ األستاذ عبدالوهاب البياتي سالمي الغامر، واعتذر له 

عن عدم مكاتبته.. وشكرًا
)خليفة – المدعو جنقي(

اسمحوا لي أن اقف 
هنا وأتطلع معكم إلى 
هذه النوارس املذعورة

أعمال تعزز التقارب بين الشعوب..

إحساس ليبي وروح صينية في معرض ورشة مشاهير الرسامني العرب

بمقاطعة  الصين«  بروح  »اإلحساس  معرض  افتتح 
أعمااًل  يقدم  والذي  هانغتشو،  مدينة  في  تشنغيانغ 
نفذت خالل فعاليات ورشة مشاهير الرسامين العرب 

والتبادل الثقافي بين الصين والدول العربية.
الماضي،  أقيم األسبوع  الذي  الحدث،  ويأتي ذلك 
لجمهورية  والسياحة  الثقافة  وزارة  من  كل  برعاية 
لمقاطعة  الثقافة  ومصلحة  الشعبية،  الصين 
بين  ونشرالثقافة  الصداقة  لتعزيز  تشنغيانغ 

الشعوب.
ويشارك في المعرض مجموعة كبيرة من الفنانين 
من  الفيتوري  ونجالء  فطيس  يوسف  منهم  العرب 
ليبيا وخالد حمزة من السودان ووسام غرس اهلل من 
الخوري  وشارل  المغرب  من  الحايري  وأحمد  تونس 
من لبنان وأحمد الهواج من الكويت وتغريد البقشي 
من  العالي  ولينه  األنصاري  وجميلة  السعودية  من 

قطر وداكا أبشر من الصومال.
الثقافة  لمصلحة  الرئيس  نائب  االفتتاح  حضر 
العام  المدير  ونائب  ياو،  تشن  تشنغيانغ،  لمقاطعة 
تشن،  وانغ  والترفيه،  للفنون  الصينية  للمجموعة 
فنانًا تشكيليًا ورئيس ومؤسس صندوق  الذي يعد 
دعم كلية الفنون الجميلة بمقاطعة تشنغيانغ، وقام 
اللبناني  الفنان  مع  المعرض  افتتاح  شريط  بقص 
الليبية  التشكيلية  الفنانة  وقدمت  الخوري،  شارلي 

القاهرة ـ نهلة العربي

الوسط  – ابتسام اغفير

بنغازي–مريم العجيلي

لوني  ترف  »جمعنا  الورشة  عن  الفيتوري  وتقول 
الورشة  هدف  عن  وأضافت  متعة«،  أي  يفوق  متنوع 
بين  الثقافية  الروابط  تعزيز  هو  الحدث  »هدف 
والتعريف  الفنية  والثقافات  الخبرات  وتبادل  الدول 
الفنانين  ومراسم  المتاحف  وزيارة  الصين  بحضارة 

والجامعات«. واألكاديميات 
وشاركت الفنانة نجالء الفيتوري والتشكيلي يوسف 
الزيارات  من  بعدد  المعرض  هامش  علي  فطيس 
الهم المعالم الفنية فى مدن الصين منها األكاديمية 
الوطنية الصينية للرسم، قرية الفنانين التقليدين في 
بكين، مركز تشوان شأنشي الجامعي للفنون الجميلة 

في مدينة هانغتشتو، وسور الصين العظيم.
قبل  من  وفطيس  الفيتوري  من  كل  تكريم  وتم 

وزارة الثقافة والسياحة في بكين.
الدولية  الرابطة  اتحاد  الفيتوري عضوة في  نجالء 
للفنون التشكيلية )يونيسكو- باريس(، تخرجت من 
العام  طرابلس  والتطبيقية  الجميلة  الفنون  كلية 
شاركت  والتصوير،  الرسم  في  وتخصصت   ،1991
وخارجها  ليبيا  داخل  معارض  في   1990 العام  منذ 
وسويسرا،  والصين  وفرنسا  ومالطا  العراق  منها 
لوحات  بثالث  الحدث  بهذا  المشاركة  لها  وسبق 

العام 2013.
الفنان التشكيلي يوسف فؤاد فطيس، من مواليد 
العام  الجميلة والتطبيقية  الفنون  1966 خريج كلية 
والبحث  المعمقة  للدراسات  فرنسا  في  أقام   1992

في مجال الفنون.

للحضور  وشكرًا  ترحيب  كلمة  الفيتوري  نجالء 
والجهات المنظمة الحدث.

 5 في  العرب  الرسامين  مشاهير  ورشة  وبدأت 
عنوان  حملت  التي  العاشرة  دورتها  في  سبتمبر، 
مختلف  من  فنانين  جمعت  الصين«،  قلب  »من 
البالد العربية لتبادل الخبرات واألساليب والثقافات، 

واستمرت لمدة خمسة أيام.

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

حياة المبدع

في ظل نقص السيولة
 انخفض عدد مبيعات الكتب

 معرض للصناعات التقليدية 
التراثية في نالوت

اختتمت األربعاء فعاليات معرض للصناعات التقليدية، في دورته األولى، 
للنهوض  توينزا  جمعية  مع  بالتعاون  نالوت،  الثقافة  مكتب  ينظمه  الذي 

بالمرأة.
الثقافة  بمكتب  المعارض  بصالة  السبت  انطلق  الذي  المعرض  وأقيم 
المنتج  وتشجيع  الثقافي،  الموروث  على  الحفاظ  إطار  في  ويأتي  نالوت، 

المحلي وتسويقه، وفًقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
حضر حفل افتتاح المعرض عدد من أعضاء من المجلس البلدي ومجلس 

الحكماء والشورى، ومدير مكتب الثقافة نالوت، وعدد من الضيوف.
المنطقة، وتضمن  لفناني  المعرض لوحات فن تشكيلي  أروقة  وضمت 
بشكل  والمنطقة  المدينة  تاريخ  عن  ثقافية  محاضرات  مجموعة  البرنامج 

عام، كما قدم المعرض مجموعة كبيرة من األعمال اليدوية.

رابح البرعصي من مواليد مدينة بنغازي، في العقد الخامس من العمر، 
الحوت«  »سوق  منطقة  في  بدأ  المستعملة..  للكتب  رابح  مكتبة  ويمتلك 
الحوت  إلى بداية حرب »الكرامة«، حيث كانت سوق  ببنغازي واستمر بها 

منطقة اشتباكات، ثم انتقل بمكتبة رابح في منطقة البركة.
يقول رابح لـ»الوسط«: »كنت أبيع المالبس منذ أكثر من عشرين عامًا، 
وكان بجانبي شخص يبيع الكتب تأتي إليه الناس بالكتب القديمة ليشتريها 
ذاك  توقف  أن  إلى  بنغازي،  مدينة  في  الفندق  منطقة  في  بيعها  يعيد  ثم 
الشخص عن الحضور لمكانه وبيع الكتب، وكانت الناس التي اعتادت على 
وهنا  معاك(،  )خليهن  لي  فيقولون  تجده  وال  تأتي  المستعملة  كتبها  بيع 
بدأت أبيع لهم كتبهم فقارنت بيع الكتب بالمالبس فوجدت أن بيع الكتب 
أكثر رواجًا، فغيرت نشاطي وبدأت ببيع الكتب القديمة، ثم من بيع الكتب 
على األرصفة إلى إنشاء مكتبة، ومع االستمرار في بيع الكتب استطعت أن 
أكون مكتبة للكتب القديمة ومنذ ذاك الوقت وأنا مستمر في هذا النشاط«.

ويتابع صاحب مكتبة رابح للكتب القديمة بأن معظم ربات البيوت هن 
من يقمن ببيع الكتب القديمة، وذلك بعد وفاة الزوج القارئ، فالمرأة ربة 
البيت ال تهتم بالقراءة والكتب بقدر اهتمامها بوضع صالون مكان المكتبة، 

على حد قوله.
وقت  لدي  يوجد  ال  ببيعه،  أقوم  ما  قراءة  أستطيع  ال  »عادة  ويستطرد: 
أكثر من  الناس  بين  رواجًا  تلقى  التي  الكتب  تمييز  أستطيع  للقراءة فقط 
غيرها، ورغم تواجدي طوال الوقت بين الكتب سواء فرزها أو بيعها، إال أن 
الشرطين  هذين  أجد  وال  وتركيز  وقت  إلى  يحتاج  فالقارئ  صعبة،  القراءة 
عدا شهر رمضان المبارك أستطيع القراءة قلياًل... زوجتي وأبنائي كذلك ال 
يقرؤون الكتب التي أقوم ببيعها عدا كتب الطهي، إذ تقوم زوجتي بقراءة 

الكتاب وتطبيق ما به فقط... ألم أقل لك النساء ال تحب القراءة!«.
الكتاب بدينار يجذب فأبيع معه الكتب الغالية، إذ أضع الكتب الجديدة 
ذات القيمة المالية العالية، فيأتي الشاري ويأخذ كتابًا من )الغالي( ومجموعة 

من الكتب المستعملة، وأنا كبائع ال أخسر على كل حال.
رابح إن »الشاعر واإلعالمي والمذيع محمد المهدي -رحمة اهلل  ويقول 
عليه- كان من أشهر رواد الكتب المستعملة، فقد كان يشتري بشكل دائم 

ومستمر، وكذلك الشاعر صالح الغزالي والكاتب أحمد التهامي«.
وعن أيام االشتباكات ومكتبته في سوق الحوت يقول: »وجدت الكتب كما 

هي لم تُسرق فالسارق جاهل بطبعه«.

أشهر بائع كتب قديمة في بنغازي..

رابح البرعصي: السارق جاهل بطبعه

رحلة في سوق »القديم والمستعمل«

بني الحاجة للمال والحاجة للقراءة.. من يبيع كتبه؟

وأخذ  الكتب  من  دستة  يحمل  زوجي  عليّ  دخل 
ويعرِّفني  اآلخر  تلو  الواحد  الكيس  من  يخرجها 
عن  كتاب  فهذا  أهميته،  وما  وبالمؤلف  بالكتاب 
ليبيا، وهذه رواية رخيصة، وتلك قصة راقية،  تاريخ 
وكتب فلسفية منوعة، وأنا واقفة وسؤال واحد داخل 
رأسي يدور »يا ترى كم ثمن هذه الكتب؟«، وكانت 

المفاجأة حين أخبرني أنها لم تتجاوز 40 دينارًا.
كتب مستعملة كما يحب بائعها أن يطلق عليها، 
من يبيع هذه الكتب إلى المكتبات؟ وما هي األسباب 

التي تدفعهم إلى ذلك؟
توجهت بأسئلتي ألشهر بائعي الكتب المستعملة 
عن  حدثنا  حيث  البرعصي  رابح  بنغازي  مدينة  في 
قائاًل:  المستعملة  للكتب  للناس  الشرائية  القوة 
»زاد الشراء ألن العناوين زادت أيضًا، وأصبح ما كان 
غير متاح سابًقا متاحًا اآلن، حيث كانت هناك كتب 
ممنوعة أن تدخل إلى ليبيا مثل كتب تاريخ ليبيا أيام 
الملك أو الكتب الدينية للشيوخ السعوديين إضافة 
إلى الكتب السياسية، كذلك ألن الكتب رخيصة، فقد 
جيد  دافع  وهذا  فقط  دينار  إلى  الكتاب  سعر  يصل 

للشراء مع نقص السيولة«.
»الكتب  أوضح  بشرائه  الناس  يرغب  وعما 
ومجالت  كتب  إلى  إضافة  والسياسية  التاريخية 
أصبحوا  الربح  في  يرغبون  الذين  وبعض  األطفال، 
يقومون بتصوير الكتب المهمة التي عليها الطلب 

ويقومون ببيعها للناس على أنها كتب أصلية«.
وعن المعرض المقام حاليًا بمركز وهبي البوري 
يقول »نعم هناك إقبال فما زالت الرغبة عند الناس 
في اقتناء الكتب موجودة ألنها رخيصة بسعر دينار 

واحد فقط«.
القدس  مكتبة  صاحب  األوجلي  محمد  سعد  أما 
هو  ما  كل  على  وتقبل  تقرأ  أن  تحب  »الناس  قال: 
التي  التاريخية  الكتب  خصوصًا  الكتب  من  جديد 
في  ممنوعة  كانت  التي   69 فترة  قبل  ليبيا  تخص 
العهد السابق إضافة إلى الكتب السياسية، وكذلك 
بن  أمثال  السعوديين  للشيوخ  خاصة  الدين  كتب 

عثيمين وابن باز«.
مبيعات  عدد  انخفض  السيولة  نقص  ظل  وفي 
الكتب، ويوضح األوجلي »انخفضت المبيعات بشكل 
ما، ولكن على الرغم من زيادة الطلب هناك قلة في 
العرض ألن الذي كان يحضر الكتب من الدولة سابًقا 
والتجار أو البائع صاحب المكتبة يأخذ ما هو موجود 

وال يطلب كتبًا جديدة يرغب بشرائها الناس«.
الكتب المستعملة واالسعار المخفضة

المستعملة  الكتب  شراء  على  اإلقبال  مدى  وعن 
مثل  روايات  »أشتري  سعد  سهام  الشابة  تقول 
دينارات،  بخمسة  عشرًا  مثاًل  فآخذ  عبير  روايات 
الخاصة بتخصصي في  الكتب  وأشتري أيضًا بعض 

مجال دراستي، بأسعار مخفضة«.

أما الشاب محمد علي فوجد في الكتب والصحف 
وزاد  واطالع،  إعالم  وسيلة  أهم  الثورة  فترة  في 
لالطالع  والسياسية  التاريخية،  الكتب خاصة  شراؤه 
على تاريخ ليبيا وسياستها قبل العام 1969، خاصة 
أناس  قبل  من  بيعها  تم  الكتب مستعملة  هذه  أن 

ربما كانوا يحتفظون بها لفترات طويلة.
بعد  القراءة  »بدأت  عبدالعزيز  الشاب  ويقول 
التاريخية  الكتب  أيضًا  عبدالعزيز  ويشتري  الثورة« 
وخاصة تلك الكتب المتعلقة بتاريخ برقة و»وفي حال 
الروايات  ألن  فأشتريها،  رواية  أو  كتاب  نظري  لفت 
التي  الجديدة  الرواية  من  سعرًا  أقل  المستعملة 

تصل في كثير من األحيان إلى 50 دينارًا«.
عادة  يشتري  أنه  فأوضح  الدين  عز  الشاب  أما 
الكتب الدينية ويدفع مئة دينار ثمنًا لها أحيانًا فهو 
يحب أن يتعلم من القراءة في هذه الكتب مثل شرح 

صحيح البخاري أو غيرها من هذه المجلدات.
وتقول زينب »أحب أن أشتري كتب الطبخ ووجدت 
أن العناوين قلت بعدما زادت في فترة الثورة، لذلك 
ال  ولكن  منها  أشتري  أن  البد  للسوق  خرجت  كلما 

أبالغ في الشراء«.
الكتب »أبيع  التي تبيع بعض  انتصار  فيما تقول 
بعض الكتب التي لم نعد نحتاج إليها على الرغم من 
إني أبيعها بثمن قليل، إال إنني ال أرغب في االحتفاظ 

بها ليستفيد منها غيري، وأشتري عادة معظم الكتب 
التي أحتاج إليها في عملي من هذا المكان«.

الكاتب  يقول  وبيعها  المستعملة  الكتب  وعن 
حتى  كتاب،  أي  أبيع  أن  أستطيع  »ال  األصفر  محمد 
حاجتي  رغم  اآلن  إلى  رواية  أي  أبع  لم  رواياتي 
تهدى  أو  أشتريها  التي  الكتب  المال،  إلى  الملحة 
إلىّ ال أبيعها، كل باعة الكتب القديمة في بنغازي 

سيقولون لك األصفر يشتري الكتب وال يبيعها«.
أو  وأنساها  ألصدقاء  كتبًا  أعير  »أحيانًا  وأضاف 
كبرى  خطيئة  أعتبره  الكتب  بيع  لكن  لهم،  أهديها 
معاناة،  بعد  الورق  على  المنقوشة  للكلمة  وخيانة 
الكتب  بيع  األبناء،  كبيع  الدم  كبيع  الكتب  بيع 
يبيعون  الكلمة فال  أما عشاق  الكلمة  يقوم به تجار 

حبيباتهم«.
أشتريها  دائمًا  المستعملة  »الكتب  وتابع 
وأقرأها وأحيانًا يكون هذا الكتاب قد مر على قارئ 
في  الهوامش  على  مالحظاته  من  فأستفيد  مبدع 
أرى  المستعمل  والكتاب  أكثر،  النص  مع  التعايش 
من الضروري أن أشتريه حتى يعيش أكثر، فالكتاب 
حياة كاملة عاشها المؤلف والقارئ والتاريخ والحياة، 
ومحالت بيع الكتب القديمة أراها مهمة جدًا ويجب 

دعمها وهي ظاهرة صحية وحضارية«.
أما مناجي بن حليم تقول »ال أبيع الكتب، ولكن 
بطبعة  أريد  ما  أجد  لم  إذا  مستعملة  كتبًا  أشتري 
جديدة في المكتبات خاصة بعض الكتب التي كانت 
من  سواء  قيمة  ولها  البيع  من  وممنوعة  مصادرة 

الناحية الفنية أو ذات طابع جدلي«.
فيها جانب جيد حيث  الظاهرة  »انتشار  وأضافت 
المطبوعات  بعض  في  الوصول  للبعض  تتيح  إنها 
وكذلك  طبعها  يعد  ولم  متوافرة  غير  صارت  التي 
الدخل  ذوي  تساعد  المالية  القيمة  انخفاض 
رقابة  بال  ألنها  أيضًا  سيئ  جانب  ولها  المحدود، 
مما يتيح لتسريب بعض الكتب الرديئة في مادتها 
الكتب  سرقة  في  تسهم  قد  وكذلك  أواًل،  وأفكارها 
في  خاصة  الثقافي  الطابع  ذات  الجهات  بعض  من 
ظل الفوضى القائمة في البالد ألن البيع دون رقيب 

وال حسيب«.
بيع  إلى  أضطر  »لم  الشريف  عابدين  ويقول 
العامة  المكتبات  إلى  إهداءها  أحب  ولكن  الكتب، 
الكتب  معارض  بعض  وفي  واألكاديمية،  للجامعات 
المستعملة يقع بين يدي كتب قيمة وأشتريها، وقد 
حدث معي أكثر من مرة في مصر وكندا وكذلك في 
طرابلس بعد الثورة، حيث نظمت تحدى الجمعيات 
جيدة  الفكرة  وهذه  سنتين،  منذ  أي  النشاط  هذا 
القيمة  الكتب  وبعض  الثقافة  انتشار  في  وتساعد 

يتم تداولها بهذه الطريقة«.
وقال عمر الزاوي »ال أبيع كتبي أبدًا وأشتري كتبًا 
بين  لكن  منتشرة  الفكرة  هذه  دائمًا،  مستعملة 
هذه  مثل  تبيع  فقط  مكتبات  بضع  ويوجد  القالئل 

الكتب في ليبيا«.

 <   رابح البرعصي

 <   جانب من المشاركة الليبية في المعرض

 <  بعض األعمال الليبية المشاركة

 <   محمد األصفر
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فن 13

حوار: عبدالرحمن سالمة

القاهرة ــ الوسط

المطربة الشابة هبة عبدالسالم:

»بنغازي لألغنية الشعبية« بدايتي الحقيقية

 <   هبة عبدالسالم

 <   جميل راتب <   عمر الجعفري

الفنانة الشابة هبة عبدالسالم، صاحبة صوت قوي 
ومستقبل واعد من مدينة بنغازي، وهي إحدى الفنانات 

الالتي شاركن في مهرجان األغنية الليبية الشعبية، والذي 
احتضنته مدينة بنغازي في الفترة الماضية، وتشجيعًا لها 

ولموهبتها نجري معها هذا الحوار.

● ما طموحك في الفترة المقبلة؟
أعمل اآلن على االهتمام بنفسي وتطوير صوتي من خالل 
حتى  نصائحهم  لكل  واالستماع  الكبار  الفنانين  مع  التواصل 

أحقق طموحي األكبر، وهو أن أصبح فنانة كبيرة.
● منذ متى ظهرت موهبتك الغنائية؟

إلى  يشجعني  من  أجد  لم  ولكن  الطفولة  منذ  الغناء  أحب 
التشجيع  وجدت  حينها  الرشد  سن  وبلغت  صوتي  اكتمل  أن 
من أهلي وأسرتي وكان لهم فضل كبير في تشجيعي والدفع 
سمعت  أن  إلى  نفسي  على  العمل  في  وتواصلت  لألمام،  بي 
مهرجان  عن  بنغازي  مدينة  في  اإلذاعات  إحدى  في  بإعالن 
األغنية الشعبية الليبية في بنغازي، واعتبرته الفرصة المناسبة 
لعرض صوتي على عمالقة الفن في ليبيا، وساعدتني أستاذتي 
صوتي  خامة  تعرف  والتي  المحجوب  فتحية  المدرسة،  في 
على  منهم  وتعرفت  المهرجان  لجنة  مع  التواصل  على  جيدًا، 
البيت وأنا أمني  إلى  اليوم  شروط االشتراك ورجعت في ذلك 
ضمن  من  أكون  لكي  يناسبني  عمل  على  بالحصول  النفس 
والوقوف  فقط  المشاركة  هو  األول  همي  وكان  المتسابقين، 
على خشبة المسرح ألعبر عن نفسي، الحمد هلل وجدت تشجيعًا 
في  رغبتي  من  زاد  وما  وأصدقائي،  وأسرتي  أهلي  من  كبيرًا 
معظم  من  سيكونون  المشاركين  بأن  علمي  هو  المشاركة 

المدن الليبية.
● كيف رأيتِ مشاركتك األولى في هذا المهرجان؟

مهرجان بنغازي لألغنية الشعبية يمثل لي الكثير باعتباره 

في  ستظل  األولى  المحطة  ودائمًا  لي،  األولى  المحطة  هو 
ذاكرة أي فنان وأنا ما زالت في بداية المشوار، وهذا المهرجان 
راضية  وأنا  الفني، وقدمت عملي  بدايتي في مشواري  أعتبره 
ما  هو  كبيرة  دفعة  وأعطاني  شجعني  وما  به،  مشاركتي  عن 
شاهدته من تفاعل الجمهور مع أدائي وأيضًا بعض ما سمعته 
من عمالقة الفن الليبي بعد مشاركتي وكانت كلماتهم دافعًا 

لي، وأيضًا حملتني مسؤولية كبيرة.
● ما تفاصيل األغنية التي شاركتِ بها؟

»غيابك يا طير« من ألحان الملحن الكبير الشريف محمد، 
ومن كلمات الشاعر الكبير األستاذ فرج المذبل، وأنا اآلن في 
وسأعمل  تناسبني،  أخرى  وألحان  كلمات  عن  البحث  مرحلة 
بمشورة الفنانين الكبار الذين زودوني بعدة نصائح ومالحظات، 
ويجب أن أنتهز الفرصة كي أعبر عن سعادتي عن كون الفنان 
الليبي الحقيقي يقف معنا نحن الشباب ويعطونا من تجاربهم 

وال يبخلون علينا بكلماتهم وألحانهم ونصائحهم.
البدايات  في  زلت  ما  كونك  قلق  أي  انتابك  هل   ●

وتشاركين بكلمات لشاعر كبير؟
أنا محبة لكل أغاني الشاعر الكبير فرج المذبل، وكنت سعيدة 
جدًا أن يعطيني هذه األغنية ألشارك بها، وفي بداية األمر كنت 
سعيدة ولكن ال أخفي عليك بعد موافقتي على العمل انتابني 
خوف شديد، وخشيت أال أكون في مستوى هذا العمل وهذه 
الكلمات وهذا اللحن، وتسارعت دقات قلبي وبدأت في تهدئة 
الخوف  وأن  طمأنوني  الذين  الزمالء  بعض  وسألت  نفسي، 

أن  مني  وطلبوا  النجاح  لخطوات  البداية  وأنه  طبيعية  مسألة 
أضع الثقة في نفسي وأحب العمل وأجتهد في حفظه والتفاعل 
معه وأغني بإحساس، وأال أدع للخوف أن يزيد على حده أو يأخذ 
فترة أكبر من الحد المعقول، وكانت نصائحهم مهمة بالنسبة 
لي وبالفعل عندما انتهيت من الغناء أمام الجمهور لم أتمالك 
الجمهور ولجنة  البكاء فرحًا عندما شاهدت تفاعل  نفسي من 
الحاضرين،  قلوب  مس  صوتي  أن  شعور  خالجني  التحكيم، 
كانت  التحية  وهذه  أدائي،  بعد  حياني  المذبل  فرج  والشاعر 

مهمة.
● هل تخشين أن يؤثر الفن على الدراسة؟

هي  الدراسة  لكن  المجال  هذا  في  وسأستمر  الغناء  أحب 
األساس وسأواصل دراستي وبتركيز وسأهتم بها ولن أتهاون 
في أداء فروضي الدراسية، بالعلم أحقق ذاتي وأطور نفسي في 
حياتي العلمية والعملية.. الشهادة العلمية مهمة للجميع بمن 
فيهم الفنان نفسه، وخالل الفترات التي ال تكون فيها الدراسة 
سأعمل على تطوير نفسي فنيًا وسأتخذ لنفسي لونًا خاصًا بي.

● ماذا عن الغناء الطربي؟
أغاني  أردد  ما  ودائمًا  الشعبي  الغناء  أحب  أنا  الحقيقة  في 
األغاني  أيضًا  وأحب  معيلف،  ومفتاح  ونيس  رمضان  الفنانين 
مني  قريبة  أنها  أشعر  الحزينة  واألغاني  الهادئ،  اإليقاع  ذات 

وهي أيضًا تعطيني فرصة لكي أخرج إحساسي بشكل كبير.
●  ما أمنياتك القريبة؟

أتمنى أن أكون عند حسن ظن جمهوري، وأنا ما زلت في 
سنة أولى غناء، ولكنني بعد مشاركتي األخيرة في المهرجان 
تقديم  إلى  اآلن  وأطمح  بالمسؤولية  أشعر  بدأت  ونجاحي، 
خفيفة  دائمًا  أكون  وأنا  استئذان  دون  القلوب  تدخل  أعمال 
الظل على الجمهور، وأطمح إلى أن أقدم أعمااًل عربية وتكون 
لدي مشاركات على مستوى أكبر، كما أطمح إلى أن يكون لي 
طابع خاص يميزني عن بقية الفنانين، وأتمنى المشاركة في 
مهرجان ليبي يجمع كل الفنانين، وأن أقدم عماًل جماعيًا نعلن 
فيها حبنًا لليبيا، وأن نعاهد أنفسنا من خالله على العمل على 

خدمة الوطن والتضحية في سبيله.

أتمنى المشاركة في عمل فني جماعي نعلن 
من خالله حبنا لليبيا

في حفل شهد طلب زواج على الهواء

»غايم أوف ثرونز« يحصد أبرز جوائز »إيمي«

نال مسلسل »غايم أوف ثرونز« اإلثنين، جائزة »إيمي« ألفضل 
المكافآت  ألهم  السبعين  النسخة  ضمن  درامي  مسلسل 
بما  المفاجآت  من  يخل  لم  حفل  في  األميركية،  التلفزيونية 

فيها طلب زواج على الهواء أثار دهشة الحاضرين.
في  الكبير  الحفل  هذا  في  اآلخر  البارز  الحدث  تمثل  كذلك 
»أوسكار«  جوائز  تلفزيونيًا  بأهميته  يوازي  الذي  هوليوود 
ميسز  مارفيلوس  »ذي  لمسلسل  الكبير  النجاح  في  سينمائيًا، 
تتحول  منزل  ربة  قصة  ويروي  »أمازون«  تنتجه  الذي  مايزل« 
في  »إيمي«  جوائز  ثماني  العمل  هذا  ونال  كوميدية.  إلى 
المحصلة بما فيها جائزة أفضل عمل كوميدي، وفق »فرانس 

برس«.
أما مسلسل »ذي هاندمايدز تايل« الذي نال العام الماضي 
جائزة أفضل مسلسل درامي وكان مرشحًا بقوة لحصد جوائز 
السهرة  هذه  من  الوفاض  خالي  عاد  فقد   ،2018 نسخة  في 
لوس  في  ثياتر«  »مايكروسوفت  مسرح  على  أقيمت  التي 

أنجليس بعدما نال ثالث جوائز متواضعة األسبوع الماضي.
دعابات  مع  سياسيًا  منحى  بدايته  في  الحفل  هذا  واتخذ 
»#أنا_ حملة  بينها  هوليوود  تشغل  ساخنة  قضايا  تناولت 

أيضًا« وسياسات الرئيس األميركي دونالد ترامب.
كذلك شهد الحفل فوز عدد من األسماء التي نالت استحسانًا 

لدى النقاد بأول جوائز »إيمي« في مسيرتها.
ونال الممثل المتحدر من ويلز ماثيو ريس جائزة أفضل ممثل 
التشويقي »ذي أميريكنز«، كما  درامي عن دوره في المسلسل 
فازت كلير فوي بجائزة أفضل ممثلة درامية لتجسيدها شخصية 
حصل  كما  كراون«،  »ذي  مسلسل  في  الثانية  إليزابيث  الملكة 
في عمل  ثانوي  دور  في  أفضل ممثل  جائزة  على  وينكلر  هنري 

كوميدي ألدائه في مسلسل »باري«.
غير أن جائزة أفضل عمل درامي وهي األبرز ضمن مكافآت 
»إيمي« فكانت من نصيب »غايم أوف ثرونز« الذي لم يشارك 
في المنافسة العام الماضي، وحاز نجم المسلسل بيتر دينكليج 
جائزة أفضل ممثل في دور ثانوي عن تجسيده شخصية تيرايون 

النيستر.
وقال ديفيد بينيوف أحد مؤلفي المسلسل إن »الكتابة لهؤالء 

الممثلين الواقفين وراءنا تمثل شرف العمر«.
دخول  قبل  جوائز  تسع  العام  هذا  ثرونز«  أوف  »غايم  ونال 
إجمالي  ليصبح   ،2019 في  واألخير  الثامن  موسمه  المسلسل 

عدد جوائزه 47.
عمل  كأكثر  السابق  القياسي  رقمه  تاليًا  المسلسل  وحطم 
حاز جوائز من هذا القبيل منذ إطالق أكاديمية التلفزيون هذه 

المكافآت في 1949.
وفي فئة األعمال الكوميدية، تخطى مسلسل »ميسز مايزل« 
)النجمة  نسائي  تمثيل  أفضل  جائزتي  حاصدًا  منافسيه  كل 
بورستين(،  أليكس  البطولة  في  وشريكتها  بروزنهان  رايتشل 

إضافة إلى جائزة أفضل مسلسل.

ونال هذا المسلسل جائزتي »غولدن غلوب« في وقت سابق 
هذا العام.

وقالت بروزنهان »من أكثر األمور التي أحبها في هذا العمل.. 
هو أنه عن امرأة تكتشف قيمة جديدة لصوتها«.

وفاز مسلسل »باري« من إنتاج قناة »إتش بي أو« بجائزتين 
للممثلين هنري وينكلر وبيل هايدر.

وانطلق الحفل بأغنية راقصة جريئة تسخر من مواضيع جدلية 
كثيرة بينها التنوع في اإلنتاجات الهوليوودية.

وهتف المرشحان عن برنامج »ساترداي نايت اليف« الساخر 
لذلك«،  الحل  وجدنا  »لقد  تومسون  وكينان  ماكينون  كايت 

وسط دعم من نجمي البوب جون ليجند وريكي مارتن.
جوست  كولن  الحفل  لمقدمي  المسرح  هؤالء  أخلى  بعدها 
ومايكل تشي اللذين أطلقا دعابات كثيرة يتعلق بعضها بحركة 

»#أنا_أيضا« المناوئة للتحرش الجنسي.
زيادة  في  رغبتهم  الجوائز  هذه  على  القيمون  يخف  ولم 

قصد  عن  بذلك  القيام  لهم  وتسنّى  المشاهدين،  عدد 
ومن دون قصد. وتقدّم المخرج غلين وايس الفائز بجائزة 
زواج على حبيبته  األوسكار بعرض  لتنظيم حفل  »إيمي« 

جان سفيندسن التي كانت وسط الحضور.
وقال لها بعد أن شكرها على دعمها له »هل تتساءلين 
لماذا لم أعد أرغب في أن أسميك حبيبتي؟ هذا ألنني أريد 

أن تكون زوجتي«.
تصفيق  وسط  المسرح  على  جان  إليه  وانضمت 
الزواج.  خاتم  لها  ليقدّم  ركع  وهو  الحضور  من  حارّ 
وألبس وايس حبيبته خاتم والدته التي توفيت أخيرًا. 
ولقيت خطوته هذه ترحيبًا كبيرًا على مواقع التواصل 

االجتماعي.
ومن بين الفائزين أيضًا في جوائز »إيمي« هذا العام 
فيرساتشي«  جاني  أوف  أساسينايشن  »ذي  مسلسل 
فئة  في  وجائزة  أفضل مسلسل قصير  جائزة  نال  الذي 
التمثيل لدارين كريس الذي لقي استحسانًا كبيرًا لدى 
النقاد بفضل أدائه دور أندرو كونانان قاتل المصمم 

االيطالي.
ممثلة  أفضل  جائزة  نيوتن  تاندي  ونالت 

»وست  مسلسل  في  دورها  عن  ثانوي  دور  في 
وورلد« االستشرافي.

وفاز »ساترداي نايت اليف« بجائزة عن 
أفضل برنامج للمقاطع الساخرة.

وسائل  بين  المنافسة  وانتهت 
والمنصات  التقليدية  البث 

بين  بالتعادل  الجديدة 
التدفقي  البث  عمالق 
وقناة  »نتفليكس« 

إذ  أو«،  بي  »إتش 
 23 منهما  كل  نال 
عن  »إيمي«  جائزة 

أعمالهما.
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القاهرة ــ الوسط

القاهرة - الوسطالقاهرة - أسماء بن سعيد

في مفاجأة غير متوقعة

فيلم كوميدي يفوز بالجائزة الكبرى في »تورنتو«

بيتر  األميركي  للمخرج  الكوميدي  بوك«  »غرين  فيلم  فاز 
فاريلي األحد، بجائزة الجمهور في مهرجان »تورنتو الدولي 

للسينما«، ما يجعله مرشحًا غير متوقع لجوائز »األوسكار«.
وفيغو  علي  مهرشاال  بطولة  من  وهو  الفيلم،  ويروي 
مرقص  في  أميركي   - إيطالي  حارس  مغامرات  مورتنسن، 
جنوب  في  جولة  خالل  كسائق  أسود  بيانو  عازف  يوظفه 
الواليات المتحدة في الستينات ألنه من الخطر عليه أن يتنقل 

بمفرده في تلك المرحلة، وفق »فرانس برس«.
وقال المخرج المعروف خصوصًا بأفالم مثل »دام آند دامر« 
و»ذير إيز سامثينغ أباوت ماري« في بيان »ما زلت ال أصدق 
تفاعل الجمهور )في تورنتو( مع الفيلم وهذا أمر رائع«. وأضاف 

»هذا الفوز يتجاوز كل أحالمي المجنونة«.
كوارون  ألفونسو  إخراج  من  »روما«  على  الفيلم  وتغلب 
و»إيف بيل ستريت كود تاك« لباري جنكينز للفوز بالجائزة 

األهم في المهرجان.
ويستند الفيلم إلى قصة حقيقية ويدور حول دون شيرلي 
)علي( وهو رجل أنيق مولود لمهاجرين جامايكيين يتنقل بثقة 
كبيرة ويتحدث اإلنجليزية بطالقة لكنه »غير مؤهل لمواجهة 

التعصب الشرس الذي كان قائمًا في تلك المرحلة«.
)مورتنسن(  فاليلونغا  »ليب«  توني  بخدمات  ويستعين 
في  لمرافقته  السليط  وبلسانه  الشجارات  بحبه  المعروف 
رحلته مستندين إلى »دليل السائق الزنجي للفنادق والمطعام 
اآلمنة« في جنوب الواليات المتحدة الذي كان يعتمد الفصل 

العنصري.
األعراق  بين  العالقات  موضوع  في  الفيلم  ويغوص 
الحساس في الواليات المتحدة، إال أنه يلجأ إلى حس الفكاهة 
والخفة من أجل نسف أسس األحكام المسبقة والتمييز، إذ 

يدرك الرجالن خالل سفرهما معًا أن الناس أكانوا من البيض 
أو السود ال يختلفون كثيرًا في ما بينهم.

وغالبًا ما يعتبر مهرجان »تورنتو« وهو الملتقى السينمائي 
األكبر من نوعه في أميركا الشمالية، منصة تمهد الطريق 
إلى جوائز »األوسكار« األميركية. وهو يحظى بتغطية إعالمية 

واسعة.
وتمنح جائزة الجمهور )بيبولز تشويس أوورد( الرئيسية 
جمهور  تصويت  على  فقط  وتستند   1978 العام  منذ  فيه 

المهرجان.
أن  المهرجان  في  فائزة  أعمال  لسبعة  وسبق 
ومنها  فيلم  أفضل  بـ»أوسكار«  لتظفر  مشوارها  أكملت 
و»سالمدوغ  بيوتي«  و»أميريكن  فاير«  أوف  »تشاريوتس 
أيه  ييرز  و»12  و»أرغو«  سبيتش«  كينغز  و»ذي  مليونير« 
للفوز  فيلمًا   12 حوالى  ورشح  و»سبوتاليت«.  ساليف« 

بهذه الجائزة.
أخرى  أعمال  على  تورنتو  في  السنة  هذه  الفيلم  وتغلب 
مثل  لـ»أوسكار«  مرجحة  كمرشحة  فترة  منذ  اسمها  يطرح 
أرمسترونغ  الفضاء األميركي نيل  رائد  »فيرست مان« حول 
من إخراج داميان شازيل، وبطولة راين غوسلينغ وكلير فوي 
و»وويدوز«، من إخراج ستيف ماكوين وبطولة فايوال ديفيس، 
و»أيه ستار إيز بورن« من إخراج برادلي كوبرو بطولته إلى 

جانب ليدي غاغا.
ونال أداء نيكول كيدمان في »ديستروير« وستيف كاريل 
وتيموثي شاالميه في »بيوتيفول بوي« وروبرت ريدفورد في 

»ذي أولد مان أند ذي غالدن« استحسانًا كبيرًا.
ونال فيلم »فري سولو« جائزة أفضل وثائقي في تورنتو، 
فيما كوفئ »ذي مان هو فيلز نو باين« )فاسان باال( بجائزة 

فئة »ميدنايت مادنس«.
وشارك أكثر من 300 فيلم طويل وقصير من 74 بلدًا في 

الدورة الثالثة واألربعين للمهرجان التي اختتمت األحد.

 <   إميليا كالرك

ب امللحن الليبي عمر الجعفري  جميل راتب.. صعيدي من الشانزلزيهاملوت يغيِّ

اإلثنين،  الجعفري،  عمر  الموسيقار  الموت  غيب 
الليبيين.  الملحنين  أهم  من  واحدًا  يعد  الذي 
إرًثا  تارًكا وراءه  الليبي  الفن  ورقة أخرى تسقط من 

موسيقيًا وفنيًا سيبقى ألجيال مقبلة.
خالل  من  كملحن  الفني  مشواره  الجعفري  بدأ 
برامج المنوعات، في العام 1971 من خالل برنامج 
يوسف  الفنانين  بطولة  من  وهو  واكسب«،  »فكر 
الملحن  وبمشاركة  العجيلي،  وإسماعيل  الغرياني 

عطية محمد وإخراج الراحل عبدالباسط البدري.
سعد  الثنائي  مع  المنوعات  في  استمر  بعدها 
الجازوي وفتحي كحلول، كما عمل مع الفنانة خدوجة 
صبري والثنائي خالد كافو وعبدالباسط أبو قندة في 
برامج المنوعات. ويعتبر الجعفري أيضًا هو أول من 
وهو  بداياته  منذ  األعتر  أيمن  الفنان  بموهبة  آمن 
طفل وغناؤه ألغنية »وطنا« ، وصرح في العديد من 

المناسبات بأن أيمن األعتر فنان له مستقبل.
عن  أغنية  منها  أعمال  عدة  أليمن  عمر  ولحن 
»وين  بعنوان  األولى  الفلسطيني  الشعب  انتفاضة 
األمة« وملحق عن االنتفاضة الثانية بعنوان »ماهي 
من  مجموعة  بصحبة  أيمن  غناها  والتي  إرادة« 
»منتصرًا«  أغنية  إلى  باإلضافة  النسائية  األصوات 

والتي قدمها مع الفنانة أميرة، أيضًا لحن له ملحمة 
األصوات  من  مجموعة  بمشاركة  وكانت  وطنية 

منهم الجيالني وناصر المزداوي وسالمين الزروق.
له، وكانت  أغنية عاطفية  أول  األعتر  بعدها غنى 
من ألحان عمر الجعفري أيضًا وهي بعنوان »يا بعاد 

الدار« وهي من كلمات الشاعر محمد الفيتوري.
التحكيم  لجنة  كعضو  الجعفري  عمر  اختيار  وتم 
الرابعة،  دورته  في  الليبية«  »األغنية  مهرجان  في 
كما تم اختياره رئيسًا للجنة التحكيم في المهرجان 
األول للمواهب تحت شعار »نجم األولى« بطرابلس 
مشاركته  إلى  إضافة  العائلي،  األولى  نادي  مع 
كعضو لجان تحكيم ولجان فرز نتائج في العديد من 

المهرجانات الغنائية المحلية.
وآخر أعمال الجعفري كانت ملحمة غنائية بعنوان 
هذه  في  قدم  حيث  البحر«  عروس  »طرابلس 
وشهدت  الجديدة،  الوجوه  من  العديد  الملحمة 
عودة الفنانين محمود كريم ومحمد رشيد بعد فترة 
طويلة من االنقطاع عن الغناء. إضافة إلى مشاركة 
مجموعة من األصوات النسائية إلى جانب األطفال، 

والتي حملت 15 لوحة فنية استعراضية غنائية.
الفنانين  من  لعدد  الكبير  الليبي  الفنان  لحن 
العرب منهم الراحلة ذكرى محمد وسوسن الحمامي 
ومدحت  البدري  ومها  بطرس  وجوليا  عرفة  وأمل 
صالح وعادل المغمول وعلي الحجار وغيرهم الكثير.

المصري  النجم  ولد  عامًا،   92 نحو  قبل 
ألسرة  القاهرة  في  راتب  جميل  الراحل، 
صعيدية تنتمي للناشطة هدى شعراوي، وأنهى 
عامًا،   19 عمره  وكان  مصر  في  التوجيهية 
وبعد  الفرنسية  الحقوق  مدرسة  بعدها  ودخل 
السنة األولى سافر إلى باريس إلكمال دراسته.

جائزة  على  حصل  األربعينات  بداية  وفي 
مستوى  على  ممثل  وأحسن  األول  الممثل 
مصر،  في  واألجنبية  المصرية  المدارس 
وتوالت أعمال راتب حتى وصلت إلى أكثر من 

174 عماًل مختلًفا.
تساءل  األربعاء،  »راتب«  رحيل  وعقب 
العديد من المستخدمين على مواقع التواصل 
للراحل،  الديني  االنتماء  عن  االجتماعي 

أنه مسيحيا. فالبعض كان يظن 
جمهور  ذاكرة  في  دائما  انطبع  ما  وسيبقى 
التي  الغنية،  وحياته  أدواره  وهي  راتب،  جميل 
مصروفاته  أسرته  قطعت  حينما  عمليّا  بدأها 
عن  انقطع  بعدما  باريس،  في  عنه  المالية 
بمعهد  والتحق  والسياسة  الحقوق  دراسة 
بجانب  يعمل  أن  عليه  فكان  للتمثيل،  خاص 

دراسته في المعهد. وعن ذلك قال: »اضطريت 
اشتغل كومبارس، واشتغل مترجم أحيانا، وفي 

القهوة جرسون، وشيال في سوق الخضار«.
باريس،  في  ممثال  عمله  راتب  بدأ  حينها 
الحياة  معترك  في  به  الظروف  تلك  وألقت 
وصعوباتها  وشخوصها  أطيافها  بكل  الواسع، 
السياسي،  بالشأن  باالهتمام  فبدأ  ومالحمها، 
في  وفقيرة  مهمشة  طبقات  بوجود  وشعر 
ثقافة  عندي  كانش  ما  »الحقيقة  المجتمع: 
هناك  ناس  قابلت  لكن  خالص،  سياسية 

بيجاهدوا«.
خشبة  على  ذلك  بعد  راتب  جميل  تدرج 
أعمال  في  شارك  حتى  الفرنسي،  المسرح 
وشارك  وموليير،  وكورناي  وراسين  لشكسبير 

العريقة. فرانسيس«  فرقة »كوميدي  مع 
 ،1974 القاهرة عام  إلى  الراحل  الفنان  عاد 
في  مطاوع  كرم  المصري  المخرج  مع  وعمل 
تلك  في  وعمل  البيانوال«.  »دنيا  مسرحية 
مجمل  ووصل  وفرنسا،  مصر  بين  الفترة 
أعماله في فرنسا إلى 75 عمال، بينها 15 عمال 
جميل  عمل  كذلك  وغيرهما.  وإيطاليا  أمريكيا 
وجزائرية،  ومغربية  تونسية  أفالم  في  راتب 
في  العربي«  العالم  »معهد  من  تكريمه  وتم 

باريس.



كشفت عدة مصادر نبأ اقتراب استالم مبلغ مليون 
وربع المليون دوالر التي تقدم كل عام من االتحاد 
الدولي لالتحادات األهلية، وبعد قرب إتمام ذلك 
لالتحاد الليبي الذي يتكتم على األمر، حيث نجحت 
المبلغ  تفاصيل  كشف  في  شابة  صحفية  مصادر 
الذي سيخصص جزء منه لشراء مقر جديد لالتحاد 
أزمة مقر، وستكون  الذي يعاني حاليا من  الليبي 
الزيارة القادمة لوفد من الفيفا حول هذا الموضوع.
وبعد أن أصبح الموضوع أمرا واقعا وصرح به 
رسميا مسؤولون في اتحاد الكرة عقب كشف مصادر 
صحفية ذلك، يدور تساؤل في الوسط الرياضي عن 
كشفه  وعدم  األمر  عن  الكرة  اتحاد  تكتم  أسباب 

للرأي العام مثل هذه التفاصيل المالية.
منه  جــزء  يخصص  السنوي  المبلغ  أن  يذكر 
للدعم الفني والتطوير ويقدم جزء نقدي وجزء آخر 
أموال مقابل مشاريع ودورات، خصوصا مع اهتمام 
مؤسسة االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« بالكرة 
الليبية في الفترة األخيرة، ففي خطوة جدية نحو رفع 
الحظر عن المالعب الليبية تسلم رئيس المجلس 
السراج في  الوطني فائز  الوفاق  الرئاسي لحكومة 
وقت سابق رسالة طمأنة من رئيس الفيفا جياني 

على  واالمتنان  الشكر  عن  األخير  عبــر  إنفانتينو، 
كرم الضيافة وحسن االستقبال الذي قوبل به وفد 
الفيفا برئاسة مدير مشروع تنمية الكرة اإلفريقية 

موسينغو أوبا خالل زيارته األخيرة إلى طرابلس.
وقال رئيس الفيفا »أتيحت فرصة مراجعة التقرير 
الذي رفعته اللجنة لالتحاد الدولي لكرة القدم، ولن 
يمضي وقت طويل حتى تعود المباريات الدولية 

إلى ليبيا«، وأرسل الفيفا وفدا رفيع المستوى إلى 
من  يتألف  الماضي  إبريل  في  طرابلس  العاصمة 
موسينغو وعضو اإلدارة محمد طه، وفور وصوله 
قال موسينغو إن »هذه الزيارة تأتي تنفيذا للوعود 
القدم جمال  لكرة  الليبي  االتحاد  لرئيس  السابقة 

الجعفري والسكرتير العام عبد الناصر الصويعي«.
وعبر موسينغو عن سعادته بهذه الزيارة التي 

جياني  الفيفا  رئيس  من  دعما  تأتي  أنها  أكــد 
إنفانتينو لالتحاد الليبي وتعزيزا للعالقات المتميزة 
رئيس  تحيات  موسينغو  ونقل  االتحادين،  بين 
االتحاد الدولي لكرة القدم لرئيس وأعضاء االتحاد 
الليبي وكل األندية والمنتخبات والجماهير الرياضية 
في ليبيا، وأكد موسينغو إنه بحث خالل الزيارة كل 
سبل الدعم الممكنة من الفيفا إلى االتحاد الليبي 
وكل االحتياجات التي من شأنها أن تدفع بنشاط 
كرة القدم في ليبيا إلى جانب النظر في موضوع 
رفع الحظر الدولي المفروض على المالعب الليبية 
منذ عدة سنوات وهو ما سيتم مناقشته مع رئيس 

االتحاد العام والجهات المسؤولة في ليبيا.
أنه  الفيفا  رأت  حال  في  أنه  موسينغو  وأضاف 
التوجد أي معوقات على األرض فإن الفيفا سيقوم 
برفع الحظر عن المالعب الليبية وهو ما يتمناه بأن 
األفريقي  االتحاد  يحدث في خطوة إلزالة عدوان 
السابق  الرئيس  قبل  من  عليه  المصدق  )كاف( 
واعتمده  عليه  ووافق  حياتو  عيسي  الكاميروني 
االتصاالت  العديد من  الخطوة جاءت بعد  الفيفا. 
الجعفري  الليبي جمال  االتحاد  أجراها رئيس  التي 
مع رئيس االتحاد الدولي جياني إنفانتينو ورئيس 
االتحاد األفريقي الحالي أحمد أحمد والعديد من 
اجتماعات  في  واألفريقية  الدولية  الشخصيات 

سابقة.

البلجيكي  الجزائري –  لم يعد يسيطر على تفكير 
األول  ليبيا  لمنتخب  الفني  المدير  عمروش  عادل 
الثالثة والرابعة  الجولة  القدم سوى مباراتي  لكرة 
أمام نيجيريا في التصفيات القارية عن المجموعة 
األفريقية  األمم  نهائيات  إلى  المؤهلة  الخامسة 
بالكاميرون 2019، حيث مقرر إقامة المباراة األولى 
في نيجيريا يوم 12 أكتوبر، بينما الثانية في تونس 
يوم 15 أكتوبر أيضا، دون أن يفصل بين المباراتين 

سوى أقل من ثالثة أيام كعادة الجولتين 
المنتخبات  جميع  بين  التصفيات  في 
المشاركة، ويدخل »فرسان المتوسط« 
بفارق  نقاط   4 برصيد  متصدر  وهــو 
»األوالد«،  أفريقيا  جنوب  عن  األهداف 
في  النيجيرية  الخضر«  »النسور  بينما 
المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد أول 
سيشل  على  الثانية  الجولة  في  فــوز 

القابعة في ذيل الجدول دون نقاط.
حقق منتخب ليبيا المكسب والخسارة 
في آن واحد، عندما حل ضيفا على جنوب 
ماديبا  موزيس  ملعب  على  أفريقيا، 
الجولة  بمدينة دربن، ضمن منافسات 

السلبي،  بالتعادل  المباراة  انتهت  حيث  الثانية، 
بعدما قدم »الفرسان« أداء رائعا وقويا، شهد فرصا 
المنير الذي  متعددة للتهديف، عن طريق محمد 
تابع كرته، لكنها اصطدمت بالقائم، وفي منتصف 
كرة  المصراتي  المعتصم  صوب  األول  الشوط 
صاروخية، نجح حارس جنوب أفريقيا في تحويلها 
بمعجزة شديدة إلى ضربة ركنية، كما شكل حمدو 
الهوني مع أحمد بن علي جبهة يسرى قوية وشن 
بفضل  الخطرة  والكرات  الهجمات  عديد  حمدو 
والمرور  استخالص  في  والفائقة  العالية  مهاراته 
في  إال  األرض  أصحاب  يهاجم  لم  بينما  بالكرة، 
فترتين أخر خمس دقائق من كل شوط، بعد أن 
شعروا بحرج موقفهم، لكن الحارس الدولي محمد 
الموعد مع كل هجمة، ليضيع  نشنوش كان في 
ويكتفي  نقاط  بست  الصدارة  فرصة  »الفرسان« 

بالتعادل ويبقى في القمة مع جنوب أفريقيا.
الفوز لمنتخب ليبيا كان في المتناول وبسهولة 
نقطتين  »الفرسان«  ليخسر  التركيز  من  بقليل 
سيشل  على  نيجيريا  فوز  مع  خصوصا  ثمينيتن، 
مكسبا  الفريق  حقق  المقابل  في  نظيفة،  بثالثية 
جيد،  بشكل  ظهوره  في  ساهم  مهما  معنويا 
رغم المشاكل التي صاحبت تجمع الفريق، وعدم 
االستعداد بشكل يليق بالمباراة، فضال عن تجمع 
كوكبة المحترفين الثمانية ألول مرة، وسط أزمات 
إدارية ال حصر لها، ومن بين أهم الظواهر اإليجابية 
الجديد  المدرب  أوراق  قبول  شهدت  المباراة  أن 
عمروش، والذي قدم مع الفريق شكال وأداء مرضيا 
باإليجاب  انعكس  الذي  األمر  المزيد،  انتظار  في 
على جميع أفراد الفريق، وتسلح منتخب ليبيا ألول 
مرة بثمانية محترفين دوليين في مباراة رسمية، 
والالعبون هم: سند الورفلي »الرجاء البيضاوي«، 
وأحمد بن علي »كروتوني«، وإسماعيل التاجوري 
»نيويورك سيتي«، والمعتصم المصراتي »فيتوريا 
غيماريش«، وحمد الهوني »ديسيبورتيفو أفيس«، 

ومؤيد الالفي »الشباب السعودي«، ومحمد صولة 
»المحرق«، ومحمد المنير »أورالندو سيتي«، حيث 
رحلة  عبر  المحترفين  بجميع  الصفوف  اكتملت 
مطار  إلي  األلمانية  فرانكفورت  مطار  من  طيران 
جوهانسبرغ، في الوقت نفسه انتهت األزمة على 
الالعبين الدوليين والقائمة منذ فترة بين إدارتي 
اتحاد الكرة الليبي ونادي األهلي طرابلس لينضم 
الحارس الدولي محمد نشنوش والمهاجم أنيس 

سلتو لصفوف الفريق الوطني.
تثبيت  الوطني  للمنتخب  الفني  الجهاز  وينوي 
التشكيلة  ضمت  حيث  نيجيريا،  أمام  التشكيل 
في  الفرصة  تمنح  أن  على  العبا،   22 األخيرة 
للشباب  الوطني  المنتخب  لالعبي  أخرى  مناسبة 
ناصر  ومحمد  مصطفى  وأيــوب  شلدون  جهاد 
التجربة  مــن  مزيد  لكسب  الــدرســي  ومفتاح 
الودية  والمباريات  المعسكرات  خالل  والخبرة 
المقبلة باعتبار أن المباريات المقبلة في تصفيات 
أفريقيا مهمة ومصيرية، حيث يسعى »الفرسان« 
على  الحفاظ  بهدف  نقاط جديدة  إلضافة ثالث 
األولى  الجولة  في  الفوز  بعد  المجموعة  صدارة 
يد  على  هــدف  مقابل  بخماسية  سيشل  على 

وكان  الدامجة،  جالل  األسبق  الوطني  المدرب 
مشوار  قطع  يضمن  أفريقيا  جنوب  على  الفوز 
كبير نحو التأهل بالحصول على النقطة السادسة، 
»األوالد«  مع  الصدارة  على  أبقى  التعادل  لكن 
منتخب  وحظوظ  فرص  وتظل  األهــداف،  بفارق 
ليبيا قائمة في التأهل بعد قرار اللجنة التنفيذية 
القدم )كاف( بزيادة عدد  لالتحاد األفريقي لكرة 
إلى   16 2019 من  افريقيا  أمم  بطولة  منتخبات 
24 منتخبا، على أن يتغير النظام الحالي المؤهل 
أول  تأهل  على  الجديد  النظام  وينص  للبطولة، 
وثاني من المجموعات الـ12 لتكوين الـ24 منتخبا، 
المنتخب  سيتأهل  حيث  الثانية،  المجموعة  عدا 
البلد  كونه  نتائجه  احتساب  دون  الكاميروني 
بجانب  منه،  التنظيم  سحب  عدم  حال  المنظم، 
منتخب واحد من ماالوي أو المغرب أو جزر القمر.

في  الرابع  الظهور  عن  يبحث  الليبي  المنتخب 
نهائيات كأس األمم األفريقية بينما فاز منافسوه 
على  باللقب  المتوج  أفريقيا  جنوب  مثل  باللقب 
باللقب  نيجيريا  فازت  بينما   ،1996 العام  ملعبه 
»النسور  ومثل  و2013،  و1994   1980 أعــوام 
 1994 العالم  كأس  في  السمراء  القارة  الخضر« 

وشهد  و2018،  و2014  و2010  و2002  و1998 
في  االشتراك  عند  عصوره  ازهــى   1996 العام 
دورة األلعاب األولمبية في اتالنتا، حيث ظهر جيل 
الشباب الجديد بقيادة كانو الحاصل على ذهبية 
األولمبياد من أنياب األرجنتين والبرازيل معا، وكان 
أول منتخب افريقي يحظى بهذا الشرف، بعد أن 
اطاح بالبرازيل في قبل النهائي 3/4، وفى النهائي 
على األرجنتين ووصل إلى مونديال 1998 واطاح 
المنتخب  من  خسر  انه  اال  اإلسباني،  بالماتادور 
الترشيحات  كل  مخالفا  الـ16  دور  في  الدنماركي 
نيجيريا  وتظل  ذلك،  من  ابعد  إلى  اوصلته  التي 

أكبر دوله إفريقية مصدره لالعبين.
إعالم جزائرية من  من جانبها كشفت وسائل 
واقع متابعتها لعمروش أنه بات قريبا من تحقيق 
حلم الليبيين بالتأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 
)فيفا(  للكرة  الدولي  االتحاد  قرر  حال  في   ،2019
تجميد النشاط الكروي في نيجيريا، بسبب تدخل 
المحلي، وكان  الكروي  االتحاد  الحكومة في عمل 
عبر  نيجيريا في وقت سابق  الدولي هدد  االتحاد 
التخاذ خطوة  الرسمية،  على صفحته  نشره  بيان 
إيقاف النشاط الكروي، داعيا القائمين على الشؤون 

الكرة في »أبوجا« إلى ضرورة إدارة الهيئة الكروية 
وباقي   2014 في  المنتخب  الرئيس  طريق  عن 
)فيفا(  اتخاذ  حال  وفي  التنفيذية،  اللجنة  أعضاء 
قرار إيقاف النشاط الكروي في نيجيريا، سيضمن 
المنتخب الليبي وبشكل كبير تأهله لنهائيات )كان( 
بالكاميرون لما تنص عليه لوائح االتحاد اإلفريقي 
لنهائيات  مجموعة  كل  وثاني  أول  تأهل  على 
الكاميرون، ليكون بذلك الجزائري عادل عمروش 
في  ليبيا  منتخب  مع  الوجود  يضمن  مدرب  أول 

العرس الكروي القاري.
مستعد  أنه  عمروش  أكد  نفسه  الوقت  في 
منتخب  أي  عن  يفضلها  التي  نيجيريا  لمواجهة 
األفريقية  الكرة  في  الطويلة  لخبراته  نظرا  أخر، 
الكبرى بل على  المنتخبات  التي تجعله ال يخشي 
المنتخبات  عن  بمواجهتها  يرحب  تماما  العكس 
الصغيرة لما تقدمه من فكر خططي مميز، فضال 
في  ليبيا  منتخب  مع  الشخصية  طموحاته  عن 
بطولة،  يعد  والذي  التأهل  على  بقوة  المنافسة 
وفقا  أحد،  يخشى  ال  البطولة  على  يلعب  ومن 
نيجيريا  مواجهتي  معتبرا  عمروش،  لتصريحات 

نقطة فاصلة في مشواره التدريبي.

في
املرمى

املنتخب يستعد 
لبطولة العالم 
للكرة املصغرة

اعتبر المراقب والحكم السابق أحمد عاشور عدم تكليف نصر 
الدين قرين بمهام رئاسة اللجنة العامة للحكام باالتحاد الليبي 

لكرة خسارة لمجال التحكيم خصوصا بعد وعود له بذلك أكثر 
من مرة، وقال عاشور إن تغيير لجان التحكيم المستمر فى عهد 

االتحاد الحالي يؤكد عدم قدرته علي معالجة ملف التحكيم 
بشكل جيد حيث تم تغيير 4 لجان فى موسمين.

اختتمت بنجاح كبير نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية ◆
التي جرت على رمال مصيف جليانة ببنغازي، وشهدت تتويج 

الثنائي فؤاد المعروق وسلطان الهوش بكأس البطولة والميدالية 
الذهبية ومبلغ 2000 دينار، ونال الثنائي محمد أبولبابة وأبوبكر 
الخبيري الميدالية الفضية ومبلغ 1500 دينار، وتوج الثنائي أحمد 

أبولبابة وحمزة فرج بالبرونزية ومبلغ 1000 دينار، وجاء رابعا 
الثنائي رفيق عريبي وعادل الفيتوري وحصال على 800 دينار.

◆

تاريخه في بطولة  الثانية في  للمرة  الليبي  المنتخب  يشارك 
والتي  الثالثة،  نسختها  في  المصغرة  القدم  لكرة  العالم 
 23 من  الفترة  خالل  األسترالية  بيرث  مدينة  في  ستقام 
يشار   ،2019 المقبل  العام  من  أكتوبر   31 وحتى  سبتمبر 
إلى أن ليبيا كانت لها مشاركة في المونديال العالمي لكرة 
القدم المصغرة في نسخته الثانية، والتي نظمت في مدينة 

نابل بتونس العام الماضي.
المنتخب الليبي تأهل للمونديال المقبل بعد نيله المرتبة 
ليبيا  في  نظمت  التي  أفريقيا  كــأس  بطولة  في  الرابعة 
أفريقيا  قارة  عن  ووصل  الجاري،  العام  من  مايو  خالل شهر 
تونس،  السنغال،  ديفوار،  كوت  هي:  دول  أربع  للمونديال 

ليبيا.
قــراًرا  أصــدرت  الليبية  األوليمبية  اللجنة  أن  إلى  يشار 
بتشكيل لجنة كرة القدم المصغرة برئاسة، حسين الطويلب، 
وتعد ليبيا ضمن األعضاء المؤسسين لالتحاد األفريقي لكرة 

القدم المصغرة الذي ُأسس بتونس العام 2016.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني العد 148السنة الثالثة10 من املحرم 1440 هــاخلميس 20 سبتمبر 2018

أثارت لقطة إلقاء الالعب الدولي 
المصري محمد صالح نجم فريق 
ليفربول لزجاجة المياه على 
األرض عقب تسجيل زميله 
البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدف 
فوز الريدز على مضيفه باريس 
سان جيرمان العديد من 
التساؤالت حول ما إذا كان قد 
احتفل بهدف زميله أم انفعل 
بسبب بعض الضغوطات التي 
يعاني منها خالل الفترة األخيرة 
حيث استضاف ليفربول منافسه 
الباريسي في أولى جوالت دور 
المجموعات لبطولة دوري أبطال 
أوروبا وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 
3-2 في المباراة التي لم تشهد 
ظهور صالح بالشكل المعتاد بينما 
نجح فيرمينو من إنقاذ ملعب »أنفيلد« 
بإحراز هدف الفوز في الدقيقة 90 من 
زمن المباراة لتسلط الصحف العالمية 
الضوء عما حدث خالل المباراة وتساءلت عن 
ردة فعل صالح وما المقصود منها...؟؟!

● منتخب ليبيا للكرة المصغرة

مالعب 14
● عاشور 
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»النسور«.. هدف »الفرسان« في أكتوبر
عمروش: أهال بنيجيريا.. ومن يلعب على التأهل ال يخشى المنتخبات الكبرى في التصفيات

طرابلس–محمد ترفاس

طرابلس–صالح بلعيد

72 ساعة تفصيل بين 
مواجهتي الذهاب واإلياب.. 

واتجاه عام للتثبيت التشكيل 
بعد التألق أمام جنوب أفريقيا

وسائل إعالم جزائرية تفجر 
مفاجأة سعيدة بشأن تأهل 

منتخب ليبيا ألمم الكاميرون 
حال فرض عقوبات على »أبوجا«

الحدث
زين العابدين

بركان

موسم الكرة عاد 
وبأى حال سيعود

حصادها  كان  وشاقة  طويلة  كروية  نسخة  بعد 
سعيدا لبعض الفرق وموسما للنسيان لفرق أخرى 
وإجازة  استراحة  وبعد  طموحاتها  كل  تلِب  لم 
قطار  هو  ها  األنفاس  والتقاط  للراحة  قصيرة 
الموسم يعود إلى الواجهة وعادت معه الكرة إلى 
الدوران من جديد لتنعش األجواء مع قرب انطالق 
)46( بعد  الرقم  التي تحمل  الموسم في نسخته 
صمت ساد المشهد لم يضع حدا له سوى اإلعالن 
عن الموعد المرتقب الذي سيشهد العودة لنظام 
المجموعتين بعد أن أقيم الموسم الماضي بنظام 

المجموعات األربع.
فرق دوري الكرة الممتاز المتبارية انطلقت في 
تحضيراتها في رحلة الدفاع عن حظوظها والبحث 
بانتدابات  تشكيالتها  جــددت  حين  ــزاد  ال عن 
وتعاقدات وبتغيير في قياداتها الفنية التي تنشد 
مدى  المحلية  الفرق  تدرك  موسم  في  االستقرار 
على  فيه  والمنافسة  التنافس  وصعوبة  صعوبته 
الحفاظ  مستوى  أوعلى  واللقب  القمة  واجهتي 
على البقاء بين الكبار بعد أن تقلص عدد الفرق 

المتبارية.
ويبدو أن اتحاد الكرة ماض قدما في خارطة 
وحركة  ألية  تفعيل  في  االستمرار  نحو  طريقه 
الصعود والهبوط سنويا وصوال إلى مسابقة قوية 
نموذجية في قادم المواسم القريبة لتساهم في 

تطور المستوى الفني للعبة.
ستة فرق سبق لها أن عانقت وتوجت باللقب 
ثالثة منها تضمها فرق المجموعة األولى وهي: 
األهلي  ووصيفه  األخيرة  النسخة  بطل  النصر 
الثانية  المجموعة  ضمت  بينما  والتحدي  بنغازي 
ستة فرق سبق لها أن توجت باللقب وهي: االتحاد 
واألولمبي  والشط  والمدينة  طرابلس  واألهلي 
عودة  الجديدة  المسابقة  وستشهد  والمحلة، 
فريق مدينة شحات الصداقة إلى دوري األضواء 
للمرة الثانية في تاريخه واألولى بعد غياب طويل 
والوافد  الصاعد  أبوسليم  فريق  سيسجل  بينما 
الجديد ظهوره وسيحل ضيفا ألول مرة بمالعب 

المسابقة.
مرحلة  ودخلت  شوطا  قطعت  المتبارية  الفرق 
المعسكرات  وأقامت  تدريباتها  برنامج  في  هامة 
الوديات  خوض  في  وشرعت  والخارجية  المحلية 
وحشدت  وعززت  االتجاهات  مختلف  في  وتحركت 
كل الصفوف تحسبا لما هو آت خاصة الفرق األربعة 
التي تطمح في أن تكون خير سفيرة وممثلة للكرة 
تحد  من  أكثر  لها  والتي  وإفريقيا  عربيا  الليبية 
بعد  واجهة  من  أكثر  على  وستلعب  واستحقاق 
تدريبية  كروية  مدارس  مع  وتعاقدت  تعافت  أن 
مختلفة ودعمت رصيدها البشري فمنها من اعتمد 
لكسب  والطموح  الواعد  وشبابه  مواهبه  على 
العبين  على  واعتمد  تعاقد  من  ومنها  الرهان 

محترفين وخبرات من خارج المالعب والديار.
انطالق  انتظار  في  نبقى  وذاك  هذا  وبين 
خال  مثير  تنافس  ببدء  إيذانا  البداية  صافرة 
فليتنافس  وعندها  السلبية  المظاهر  كل  من 
المتنافسون.. كرة القدم ستجمعنا وستوحدنا من 
جديد وسنعش على إيقاعها.. وها هو دوري الكرة 
اليه  اقترب وحان.. والشوق  قد عاد وموعده قد 

ازداد ولكن بأي حال سيعود.

1.25 مليون دوالر من الفيفا التحاد الكرة الليبي
كلف االتحاد األفريقي لكرة القدم )كاف( طاقم 
حكام من الكونغو الديمقراطية بقيادة الحكم 
سفاري  أوليفيه  والمساعدين  نيداال  جاك  جان 
كابنغا  ماالال  الرابع  والحكم  سيبوتو  ونيبانا 
إلدارة مباراة ليبيا ونيجيريا ضمن الجولة الثالثة 

من تصفيات أفريقيا بالكاميرون 2019.
وتقام المباراة عن المجموعة الخامسة يوم 
12 أكتوبر المقبل على ملعب احمدو بيلو في 
مدينة كادونا النيجيرية، حيث يتصدر منتخب 
 4 برصيد  المجموعة  أفريقيا  وجنوب  ليبيا 

نقاط لكليهما.
كما كلف االتحاد األفريقي طاقم حكاما من 
منتخب  بين  اإلياب  مباراة  إلدارة  بوتسوانا 
ستقام  التي  النيجيري،  وضيفه  الوطني  ليبيا 
تمام  في  المقبل  أكتوبر  من   24 في  بتونس 
الطاقم  ليبيا،  بتوقيت  مساء  التاسعة  الساعة 
األول  ومساعده  بوندو  جوشوا  الدولى  يقوده 
جوديسمانج والمساعد الثاني ميشاك ميدوبي 
ويراقبها  موسيتواني،  تيريلو  الرابع  والحكم 

التونسي بوصيري بوجالل.

يسعى فريق الكرة األول بنادي الصقور الفائز 
الموسم  في  ويلعب  الثانية،  الدرجة  ببطولة 
دوري  إلى  للعودة  األولى،  بالدرجة  الجديد 
األضواء وسط الكبار، ورأت اإلدارة اإلبقاء على 
الجهاز الفني إلحداث االستقرار به، والذي يقوده 
تم  كما  المقيرحي،  مفتاح  المخضرم  المدرب 

تكليف إدريس الدناع بمهام المساعد له.
الالعب  ضم  تم  التعاقدات  صعيد  وعلى 
نسور  مع  تجربة  خاض  الذي  سليم  سالم 
حسين  مع  التعاقد  تم  كما  ودارنس،  مرتوبة 

الهالل  يايا وحارس مرمى  سمير وعبدالرحمن 
فهي  الصفقات  أبرز  عن  أما  بعيو،  عبدالسالم 
التوقيع المبدئي مع الالعب البرازيلي ليو اسيس 
بملعب  تدريباته  الفريق  وسيبدأ  عاما(   22(
موسعا  اجتماعا  اإلدارة  عقدت  أن  بعد  النادي 
ببذل  وطالبتهم  الفني،  والطاقم  الالعبين  مع 
األضواء،  لدوري  الفريق  عودة  ألجل  الجهود 
قد  المدرب  بأن  باإلدارة  وأكد مصدر مسؤول 
العب  انتظار  وفي  فقط  العبا   18 على  أبقى 

مصري لم يفصح عن اسمه بعد.

»نيداال« للذهاب.. و»بوندو« للعودة

الصقور يجدد للمقيرحي ويضم برازيليا 

● صالح 

● المالعب الليبية تنتظر التطوير



فيما يبدو أنه مؤشر الستمرار مشاكل وأزمات الموسم الكروي 
الدوري  أندية  طالبت   ،2019/2018 الجديد  لنظيره  الماضي 
الممتاز الليبي لكرة القدم في خطاب موجه بشكل عاجل إلى 
رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، 
التي تهم مصلحة  الكثير من األمور  بعقد اجتماع معه لبحث 
الرياضة والبالد بشكل عام، وجاء الخطاب الموجه بتوقيع من 
رئيس اتحاد كرة القدم جمال الجعفري عقب اجتماعه، اإلثنين، 
بأندية المنطقة الغربية، بمقر اتحاد الكرة في طرابلس، مشيرا 
في خطابه إلى طلب عقد االجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي 
بشخصه، لشرح بعض الموضوعات الهامة التي تتعلق باألندية 
التي  االقتصادية  والضغوطات  ناحية،  من  الرياضي  والشأن 
تعيشها األندية الليبية وسط احتقان سائد من ناحية أخرى، 
االجتماع،  لعقد  األندية عبر خطابها تحديد موعد  أكدت  كما 
بات  الذي  المجتمع  في  المهم  الرياضة  دور  توضيح  بهدف 
يئن من عديد المشاكل التي تحاصر الشباب تحديدا، بهدف 
توجيههم إلى ممارسة النشاط بدال من ساحات االقتتال، كما 
بعد  إال  الجديد،  للموسم  بدئها  عدم  المعنية  األندية  أعلنت 

مقابلة رئيس المجلس الرئاسي.
بهذا الخطاب يكون أعلن اتحاد الكرة عجزه عن حل مشاكل 
األندية، قبل بداية الموسم الجديد، ليرمي بالكرة في ملعب 
واالنتقادات  األخطاء  تكرار  مع  خصوصا  ورجالها،  الدولة 
أخرهم  الكرة،  اتحاد  رياضية كبيرة ألداء  المستمرة من رموز 
الذي  بوشكيوة،  المراجع  السابق،  أجدابيا  نجوم  نادي  رئيس 
انتقد اتحاد الكرة واعتبره اتحاد الوالءات، وأن هناك مجموعة 
في  الرياضة  تخدم  ال  مصالح  لهم  االتحاد،  عمل  في  تتحكم 
ليبيا، قائال في منشور له عبر صفحته الشخصية »فيسبوك«: 
»هناك أندية تحكم قبضتها على اتحاد الكرة، وهي من تتحكم 
سنة  قبل  االتحاد  بهذا  جاءت  من  وهي  العمومية،  بالجمعية 
ونصف في انتخابات فبراير 2017، اختيارات اللجان واالتحادات 

الفرعية يتم وفق الوالء، وليس بالسير الذاتية والعطاء«.
أيضا وجه المدرب المعروف محمد احميده رسالة إلى رئيس 
اتحاد الكرة الليبي جمال الجعفري بعنوان »رسالة ود« وذلك عبر 
صفحته الشخصية على »فيسبوك« في وقت سابق قال فيها: 
»وقفت معك إعالميا قبل خوض االنتخابات لقناعتى أنك ربما 
تستفيد من تجربة سابقة كنت فيها رئيس اتحاد، وبعد عام 
ونصف لم يحصل ما توقعت، تقبل مني بكل ود هذه الرسالة. 
تقدم  ولم  مقبول  غير  الرأي  يخالفك  إقصاء من  في  أسلوبك 
اإلضافة المنتظرة، وعليك أن تراجع حساباتك، وما وعدت به 
في الحملة االنتخابية لم يتحقق من الدفع بالكفاءات وتطوير 
اللجان وتحقيق األهداف، والعمل يتم بعشوائية في اتحاد الكرة، 
الجميع  رأي  السابق كان يحترم  االتحاد  الطشاني رئيس  أنور 
وال يمارس أسلوب اإلقصاء مثلما تفعل اآلن، وأدعوك أن تأخد 

العبر في الرياضة«.
بالموسم  تعصف  قد  وخيمة،  بعواقب  ينذر  األزمات  تكتل 
الجديد، رغم ما أعلنه الجعفري في وقت سابق باتخاذه حزمة من 
الترتيبات ستضع المسابقة المحلية الكبرى في المسار الصحيح 
 ،»46« رقم  تحمل  أن  المنتظر  الجديدة،  النسخة  انطالق  مع 
الممتاز  الدوري  المسابقات موعد منافسات  لجنة  أعلنت  حيث 
على  المقبل،  أكتوبر  من  الثاني  من  بداية  الجديد  للموسم 
أن تقام بمشاركة 24 فريقا، سيتم توزيعها على مجموعتين، 
المنطقة  مستوى  على  فريقا   12 مجموعة  كل  تضم  بحيث 
الشرقية، ومثلها بالمنطقة الغربية، ويتأهل أول كل مجموعة 
في  الموسم،  بطل  هوية  لتحديد  النهائية  المباراة  لخوض 
الوقت نفسه تم اإلعالن مؤخرا عن إسناد رئاسة لجنة مسابقات 
الدرجة األولى إلى حبيب البوسيفي، بينما ذهبت لجنة الحكام 
إلى عبدالحفيظ العقوري، خالل قرار صادر عبر االجتماع األخير 
للمكتب التنفيذي لالتحاد الليبي بطرابلس، حيث ناقش العديد 

من النقاط المهمة المتعلقة بتنظيم وإعادة ترتيب سير العمل 
على مستوى بعض اللجان العاملة استعدادا للموسم الرياضي 
2019/2018، كما شدد رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي على 
أمامها  العمل  العاملة، وتهيئة مجال  اللجان  ضرورة دعم كل 

إلنجاح الموسم الجديد.
مالعب  على  الجوار  ولقاءات  الديربيات  تقام  أن  وينتظر 
لعدد  األدنى  الدرجة  لدوري  الهبوط  سيكون  فيما  محايدة، 
ثالثة فرق من كل مجموعة، وهي خطوة لتقليص عدد الفرق 
المتمثل في  النموذجي والمثالي،  المتبارية حتى يصل للعدد 
ستة عشر فريقا في قادم المواسم القريبة، ويأتي إعالن الشكل 
الجديد لمالمح الموسم المقبل لتأكيد استفادة لجنة المسابقات 
من أخطاء الموسم الماضي، حتى يظهر الموسم الجديد بأقل 
مشاكل وأخطاء، ويسير ويمضي في ظروف طبيعية، لكن األزمات 
والظواهر تتوالى، فبعد أن حصد فريق الكرة األول بنادي االتحاد 
»العميد« لقب كأس ليبيا، بالفوز بهدفين على الهالل في الوقت 
اإلضافي، شهدت الدقائق األخيرة توترا، وتحديدا بعد احتساب 
االتحاد،  لصالح  الثاني  الهدف  الشلماني  محمد  المباراة  حكم 
األمر الذي دفع العبي الهالل لالعتراض ومن ثم االنسحاب فيما 
بعد ليعلن الحكم تتويج »العميد« باللقب السابع في تاريخه، 
لكن بطولة الكأس شهدت أحداثا كثيرة منها المؤسف بعد أن 
سلكت مسارا من نار، حيث تأهل االتحاد إلى النهائي على خلفية 
انسحاب األهلي طرابلس »الزعيم« اعتراضا على التحكيم أوال، 
الذي صعد الخالفات إلى اعتراض على أسلوب إدارة اتحاد الكرة 
ثانيا، لتصبح األجواء ملتهبة بين الجانبين دون أن تجد األزمة 

حلوال حقيقية وسط اتهامات متبادلة.
لم يكن الحكم محمد الشلماني الوحيد صاحب األزمات، بل 
سبقه زميله الحكم الدولي محمد رجب، لكن في مسابقة الدوري، 
رباعي  بين  زوبعة  إثارة  في  مقصود  غير  بخطأ  تسبب  حيث 
التتويج، األهليين، بنغازي وطرابلس، واالتحاد والنصر قبل أن 
يفوز األخير باللقب، وبالعودة ألحداث األهلي طرابلس واالتحاد 
في نصف نهائي الكأس شهدت تفاصيل كثيرة ومتنوعة كان 
من بينها التسبب في حرق المجمع الرياضي بملعب طرابلس 
المباراة  انتهت  أن  بعد  المباراة،  إعادة  على  اعتراضا  الدولي 
األولى في مرحلة ضربات الترجيح دون أن تكمل وقتها اعتراضا 
على الحكم أيضا، الذي اضطر إلى إلغاء المباراة ليقرر اتحاد الكرة 
إعادة المباراة دون موافقة وترحاب من األهلي طرابلس في 
مشهد ليس األول من نوعه في الموسم المنتهي، بل شهدت 
المرحلة األخيرة المعروفة بالدوري الرباعي من التتويج بالدوري 
الليبي خالفات وأزمات بسبب أخطاء الحكم الدولي محمد رجب 
ليتفاقم الصدام بين األهلي بنغازي واالتحاد واألهلي طرابلس، 
قبل أن يخطف النصر اللقب وسط كم غير عادي من األزمات، 
لتسيطر فكرة االنسحاب على عديد الفرق هذا الموسم سواء في 
مسابقة الدوري أو الكأس بسبب المشاكل التحكيمية واإلدارية 

في موسم استثنائي للكرة الليبية.
التدريبات وسط أجواء  إلى  عاد األهلي طرابلس »الزعيم« 
غير عادية تماما، بعد أن نفذ تهديده، حيث جاءت بعد أن امتنع 
»االتحاد«،  أمام  الكأس  نهائي  نصف  مباراة  أداء  عن  الفريق 
مفضال االنسحاب في المباراة الثانية بقرار من اتحاد الكرة الليبي 

األولى، كما خرجت  المباراة  إلغاء  بعد  الجعفري  برئاسة جمال 
إدارة »الزعيم« بسلسلة رسائل صريحة اتهم فيها اتحاد الكرة 
بتعمد إفساد المسابقات، مهددا بالتصعيد وكانت البداية منع 
الالعبين الدوليين من االنضمام للمنتخب بدعوى االنشغال في 
االستعداد للبطولة العربية، وتؤكد دوائر مقربة من إدارة األهلي 
طرابلس عدم ارتياح إدارة النادي الكبير لألجواء، خصوصا مع 
قرب بداية الموسم الجديد، حيث يخشى أن تتكرر األزمات التي 

انتهى بها الموسم الماضي.
على  وبنغازي،  طرابلس  األهليين،  إدارتــا  وحدت  األزمــات 
تقديم شكوى مشتركة إلى االتحاد الدولي )فيفا( ضد تجاوزات 
الجعفري،  برئاسة جمال  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  ومخالفات 
واألهلي طرابلس،  بنغازي  األهلي  ناديا  »تابع  بيان  في  وقاال 
الرياضية  األحــداث  ليبيا،  في  الرياضة  جماهير  تابعت  كما 
التي يشرف  العامة  التي صاحبت تنظيم المسابقات  المؤسفة 
في  كبير  أثرت بشكل  التي  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  عليها 
نتائج بعض المباريات والترتيب العام للمسابقات التي يتحمل 
مسؤوليتها كاملة المكتب التنفيذي لالتحاد الليبي لكرة القدم 
ولجنة تنظيم المسابقات بسبب تخبط قراراتهم وعشوائيتها 
انتظام  على  أثر  مما  للعبة  المنظمة  العامة  اللوائح  ومخالفة 
المسابقات وتكافؤ الفرص بين األندية المتنافسة، بالرغم من 
مخاطبة األهليين للمكتب التنفيذي ولجنة تنظيم المسابقات 
التي  والتجاوزات  اإلشكاليات  معالجة  بشأن  معهم  والتواصل 
اعترضت تنظيم المسابقات ومحاولة فتح آفاق التعاون معهم 
بهدف إنجاح المسابقات واستمرار األنشطة الرياضية، إال أن كل 
هذه المحاوالت قد باءت بالفشل نتيجة إلصرار رئيس المكتب 
االستمرار  على  وأعضائه  القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد  التنفيذي 
في سياسة المحاباة ومجاملة بعض األندية على حساب أندية 
أخرى والضرب بعرض الحائط باللوائح العامة المنظمة للعبة 
وتنظيم المسابقات بشكل واضح«.. لتترك الشكوى آثارا سلبية 
لدى االتحاد الدولي في وقت تبحث فيه الكرة الليبية عن انفراجة 

في رفع الحظر.
لم  السراج  مائدة  على  طرحها  المنتظر  الرياضية  األزمات 
تقف عند حد كرة القدم، بل امتدت إلى اللجنة األولمبية الليبية 
ذاتها، الراعي الرسمي لجميع االتحادات الرياضية، والتي تعاني 
من عائق اإلمكانيات المادية، حيث أكد نائب األولمبية محسن 
علي  دعم  أي  تقدم  لم  والرياضة  الشباب  هيئة  أن  السباعي 
اإلطالق، ومبلغ الـ2 مليون دينار المقرر للجنة األولمبية الليبية 
تم إرجاعه إلى الخزينة العامة، وهو ما صعب المهمة، فأغلب 
االتحادات الرياضية تعمل بالديون، ومع ذلك لم يتوقف النشاط 
الرئاسي  المجلس  باهتمام  األخر  هو  يطالب  لذا  والبطوالت، 

لحكومة الوفاق الوطني بالرياضة ومنحها األولوية.
أعضاء  أداء  إلى  كثيرة  انتقادات  وجهت  أن  بعد  هذا  يأتي 
مجلس إدارة اللجنة األولمبية الليبية في األربع سنوات الماضية 
ببدء مرحلة عمل جديدة  إيذانا  انتخابهم مجددا  تم  والذين 
االنتقادات في  أربع سنوات مقبلة، حيث تركزت معظم  لمدة 
ضعف أداء المجلس األولمبي بجميع أعضائه دون استثناء وعلى 
رأسهم رئيس المجلس جمال الزروق قبل أن يعود كل عضو إلى 
مقعده من جديد بحكم الصندوق االنتخابي، ويتمثل التحدي 
أفضل في ظل  أداء  تقديم  الحالي في  المجلس  أمام  الجديد 
حفاظ غالبية األعضاء على حقائبهم األولمبية بعد أن نجحوا 
في اكتساب التجربة والخبرة التي تؤهلهم لتقديم شيء جديد 
مع تدارك المالحظات السابقة عن السنوات الماضية وأبرزها 
المالية  األمور  يخص  فيما  والواضحة  الكاملة  الشفافية  غياب 

إلـــــــــى واإلدارية وعدم المساواة في الدعم المالي المقدم 
االتحادات عند توافرها من الدولة، وإن كان 

األريحية  من  نوع  فرض  بهدف  بسيطا 
بين االتحادات الرياضية المختلفة فضال 
عن غياب االجتماعات الدورية لمجلس 
األولمبية والجمعية العمومية، واالنفراد 

بالقرار وعدم العمل بالعقل الجماعى.

● مباراة سابقة في الدوري الليبي

● الجعفري

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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أزمات الدوري »46« على مائدة »السراج«
األندية ترهن بدء الموسم الجديد بمقابلة رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني

القاهرة–الوسط

الجعفري يوقع على خطاب طلب 
االجتماع ليلقي بالكرة في ملعب 

الدولة وسط خالفات شديدة التعقيد 

غياب الدعم المالي ينذر بعواقب وخيمة موسم 2018/2019 رغم إعالن حزمة الترتيبات 

أكد الالعب الدولي المحترف بصفوف المحرق 
بالمباراة  متفائل  أنه  صولة  محمد  البحريني 
ضمن  نيجيريا  أمام  الليبي  للمنتخب  المقبلة 
التصفيات األفريقية في أكتوبر المقبل، مشيدا 
مع  عادل عمروش  الجديد  المدرب  قدمه  بما 
المنتخب في مباراة جنوب أفريقيا، وقال صولة 
في تصريحات لوسائل اإلعالم، إنه سعيد بنجاح 
بعد  البحريني،  المحرق  مع  االحترافية  تجربته 
أن أحرز معه كأس السوبر أخيرا، مؤكدا وجود 
وعرض  الجزائري،  العاصمة  اتحاد  من  عرض 
في  بعد  قراره  يأخذ  ولم  سعودي،  فريق  من 

الموسم الجديد.
ودعما  تشجيعا  يجد  أنه  صولة  وأضاف 
السابق  الدولي  الالعب  والده  من  متواصال 
والمدرب صالح صولة وخاله المحلل والالعب 
له  متابعتهما  مؤكدا  الحرك،  أبوبكر  السابق 

بشكل دائم في كل خطواته.

ويعد صولة من بين أبرز المحترفين الليبين 
لقب  الشباب  فريق  أهدى  حيث  الخارج،  في 
الدوري البحريني إلى المحرق، بعد فوزه القاتل 
الخامسة  المرحلة  في  بهدف  المالكية  على 
وسجل  الممتاز،  الدوري  من  المؤجلة  عشرة 
هدف الشباب السنغالي بابا سيال في الدقيقة 
الخامسة من الوقت بدل الضائع، وبهذا الفوز، 
قدم الشباب لقب الدوري على طبق من ذهب 
فرصة  من  المالكية  حرم  أن  بعد  للمحرق 
إن  إذ  الضئيلة،  آماله  على  واإلبقاء  المنافسة 
مبارياته،  جميع  في  للفوز  بحاجة  كان  األخير 
الثالث  مبارياته  في  المحرق  تعثر  شرط 

المتبقية.
تتويج المحرق الذي يلعب له الدولي الليبي 
محمد صولة جاء باللقب قبل ثالث جوالت من 
انتهاء المسابقة التي شهدت تواجد صولة مع 
فريقه بشكل أساسي منذ انضمامه خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية األخيرة، حيث 
اكتسب صولة ثقة الجهاز الفني 
تعزيز  في  الالعبين  وزمالئه 

الخطوط األمامية بشكل كبير.
في  صولة  ساهم  أيضا 
تتويج المحرق بكأس السوبر 
على  فوزه  بعد  البحريني 
النجمة، وكان صولة قد تألق 
الهدف  وسجل  المباراة،  في 

في  ليساهم  لفريقه  الثاني 
السوبر،  بكأس  للمحرق  التتويج 

بعد أن انتهت المباراة بهدفين لمثلهما لتتجه 
المحرق  حسمها  والتي  الترجيح  ركالت  الى 
لصالحه بنتيجة )4-2(، ويعد هذا التتويج هو 
حيث  البحرين،  في  الليبي  للمحترف  الثاني 
سبق له التتويج بالدوري الممتاز في موسم 

يعتبر استثنائيا لصولة.

»صولة« يتلقى عروضا من الجزائر والسعودية 
بعد موسمه االستثنائي في البحرين  بدر  الليبية،  األولمبية  باللجنة  المالية  اإلدارة  مدير  أكد 

الشريف، أنه تم تسييل مبلغ خمسة ماليين دينار في حساب 
األولمبية كدفعة أولى وفق قرار المجلس الرئاسي رقم 575 

المقبلة  األيام  خالل  المبلغ  وسيوزع   ،2018 لسنة 
وفقا  الفنية  واللجان  الرياضية  االتحادات  على 

للنموذج المعد والخاص بتوزيع مخصصات 
كل اتحاد والمعتمدة من وزارة المالية، 

وأضاف الشريف أن المجلس الرئاسي 
دعما  ماليين  عشرة  خصص 
 ،2018 للعام  الرياضة  لالتحادات 
قبل  ستصرف  الثانية  الدفعة  وأن 

نهاية العام الجاري.
األول  النائب  طالب  أن  وسبق 
األولمبية  اللجنة  مجلس  لرئيس 
الليبية ورئيس االتحاد الليبي أللعاب 

القوى محسن السباعي هيئة الرياضة 
مصير  معرفة  الوطني  الوفاق  بحكومة 

تقرير  كشفه  الذى  دينار  ألف   400 مبلغ 
لمشاركة  دعما  قدم  بأنه  المحاسبة  ديوان 

األخيرة  القوى  أللعاب  العالم  بطولة  فى  ليبيا 
ولم يستلم منه دينارا واحدا، كما أن االتحاد ليس له علم 

بذلك، كما أكد السباعي أنه سيقدم شكوى رسمية ضد هذا 
الرياضى  العام  للرأي  الحقيقة  الغريب داعيا لكشف  التصرف 
معتبرا أن هذا يؤكد وجود تالعب بالدعم المقدم لالتحادات 

الرياضية.
بشأن  المحاسبة  ديوان  تقرير  وكشف 
خالل  الرياضية  لألندية  الممنوح  الدعم 
العام 2017 عن صرف 30 مليون دينار 
أيضا  والفحص  التقرير  ليبي، وكشف 
لم  لألندية  المخصص  المبلغ  أن 
يتم توزيعه من قبل الهيئة العامة 
تسييله  وأن  والرياضة  للشباب 
الهيئة  من  رسائل  على  بناء  تم 
األندية  لبعض  مبالغ  بتخصيص 
إصدار  تم  عليه  وبناء  الرياضية 

تفويضات بالخصوص.
نادي  أكثر  أن  التقرير  وأوضح 
األهلي  هو  مالي  دعم  على  حصل 
طرابلس »الزعيم« وحصل على قرابة الـ 
11 مليون دينار ليبي يليه االتحاد »العميد« 
وحصل على نحــو 7 ماليين دينار ليبي بمجموع 

18 مليون دينار.

األولمبية الليبية تتسلم 5 ماليين دينار

تتجه األنظار اإلثنين المقبل الموافق الرابع 
والعشرين من سبتمبر الجاري نحو ملعب 
الذي  الخامس  محمد  الرياضي  المركب 
المؤجل ضمن  اللقاء  سيستقبل ويحتضن 
ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال العرب 
لكرة القدم في نسخته الجديدة بين فريق 
األهلي طرابلس ممثل الكرة الليبية الذي 
شريط  وسيقص  العربي  طموحه  سيبدأ 
مشاركات فرق األندية الليبية هذا الموسم 
بمواجهة قوية ستجمعه بمستضيفه الوداد 
دوري  نسخة  بطل  المغربي  البيضاوي 

أبطال أفريقيا األخيرة.
ــان أكبر  فــريــق األهــلــي طــرابــلــس ك
لهذا  اللقاء  هذا  تأجيل  من  المستفيدين 
الموعد وهو ما أتاح له الفرصة ومنحه متسعا 
الوقت بقيادة مدربه المصرى إيهاب  من 
جالل لمضاعفة حجم التحضيرات بما يليق 
بقيمة هذه المشاركة العربية حيث أجرى 
الفريق معسكرا طويال بمصر خاض خالله 

التجريبية  الودية  المباريات  من  سلسلة 
مع عدد من فرق األندية المصرية البارزة 
وقف خاللها الجهاز الفني على جاهزية كل 
العبيه وعاين عن قرب قدرات وإمكانيات 
العبيه وتعرف على مواطن القوة والضعف 
وسد النقص في صفوفه حيث عزز الفريق 

الالعبين  مــن  ــاف  ك برصيد  تشكيلته 
المحترفين  عدد من  جانب  إلى  المحليين 
بناء على توصية من المدير الفني حتى أن 
الفريق شهد أكبر عملية تغيير وتحوير في 
صفوفه وستكون المواجهة العربية المقبلة 
هي األولى رسميا لجالل الذي أعلن التحدي 
للبرنامج اإلعدادي لفريقه  ارتياحه  وأبدى 

وجاهزيته أكثر من أي وقت مضى.
البيضاوي  الوداد  فريق  مستضيفه  أما 
المغربي الذي فقد نصف الفريق الذي توج 
الموسم  األفريقي  األبطال  دوري  بلقب 
التوازن  الماضي فهو يمر بمرحلة فقدان 
البنزرتي  فوزي  السابق  مدربه  رحيل  منذ 
الهادى  عبد  القديم  بالجديد  وتعويضه 
عن  الوداد  يبحث  مازال  الذي  السكتيوي 
االنتصار األول تحت قيادته حيث ستكون 
له  الرابعة  هي  طرابلس  األهلي  مباراة 
المباراة  تكون  ألن  ويسعى  الفريق  مع 
لمصالحة الجماهير كما يطمح للفوز ووضع 
تسلمه  منذ  رافقته  التي  لالنتقادات  حد 
تراجعا  الفريق  حيث شهد  الفنية  الحقيبة 

على مستوى النتائج واألداء.

يعيشها  التي  الصعبة  المرحلة  أهمية 
اطلقت  المغربية  الكرة  ممثل  بها  ويمر 
جماهير الفريق حملة واسعة لدعم ومساندة 
الفريق معنويا خاصة أن الفريق منذ قدوم 
على  الفوز  طعم  يتذوق  لم  السكتيوي 
واألفريقية حيث خسر  المحلية  الواجهتين 
أولمبيك  أمام  متاليتين  مباراتين  الفريق 
وفاق  أمام  ثم  المحلي  الدوري  في  اسفي 
سطيف في ذهاب ربع نهائي دوري األبطال 
وفاق  أمام  مباراته  تكون  وقد  األفريقي 
االفريقي  النهائي  ربع  إياب  سطيف ضمن 
للمدرب  األخيرة  الجمعة  غدا  ستدور  التي 
الذي يواجه ضغوطات كبيرة في حالة تعثره 
قد  وبالتالي  لقبه  عن  الدفاع  في  وفشله 
تهدد مستقبله مع الفريق وتعجل برحيله 
وهي المباراة التي ستدور قبل أقل من أربعة 
أيام فقط من مواجهة الذهاب العربية مع 
ممثل الكرة الليبية األهلي طرابلس الذي 
الواجهة  على  الخامس  ظهوره  يسجل 
العربية بينما تدور موقعة اإلياب والحسم 
بين الفريقين يوم 28 من سبتمبر الجاري 

بملعب رادس بتونس.

حوار جوار مرتقب بين األهلى طرابلس والوداد المغربى فى قمة عربية
بنغازي–زين العابدين بركان

»جالل« استفاد من عامل الوقت 
وعزز صفوفه وخاض تجارب ودية 

ناجحة وبات جاهزا للمواجهة

تسلم مدير مكتب التراخيص باالتحاد الليبي لكرة القدم طلبات 
واالتحاد،  والنصر  وبنغازي  بطرابلس  األهليين  األربعة  األندية 

للموسم  األفريقية  األندية  ليبيا في مسابقتي  التي ستمثل 
والمستندات  الطلبات  دراسة  في  للشروع  وذلك  المقبل، 

الشروط  إيفائها  ومدى  المطلوبة  والبيانات  والوثائق 
منح  لجنة  إلــى  إحالتها  ثم  المحددة  والمعايير 

إجازتها  أجل  من  والتدقيق  للفحص  التراخيص 
ومنح التراخيص لألندية المتقدمة.

السبت  الطلبات  تقديم  موعد  انتهاء  وبعد 
الماضي ستشرع اللجنة في عملية الفرز األخيرة 
من  وذلك  المطلوبة،  والشروط  األوراق  لكل 

منح  في  والبدء  الطلبات  رفض  أو  قبول  أجل 
القدم  لكرة  األفريقي  لالتحاد  وإحالتها  التراخيص 

تحصلت  التي  األندية  أسماء  عن  رسميا  واإلعــالن 
على هذه الرخصة الدولية.

وكان نادي االتحاد أول من تقدم بطلب الحصول 
من  ناد  ألي  اآلن  حتى  تمنح  لم  التي  الرخصة  على 

واألهلي  واالتحاد  بنغازي  واألهلي  النصر  األربعة  األندية 
بالمشاركة  نــاد  ألي  يسمح  لن  بأنه  العلم  مع  طرابلس، 

منح  لجنة  قبل  من  الترخيص  على  الحصول  دون  األفريقية 
التراخيص باالتحاد الليبي لكرة القدم.

● جانب من مباراة األهلي طرابلس والجونة

الرباعي يطلب الرخصة الدولية

● صولة
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ورد بشأنه في اتفاق الصخيرات؟

يطرح بقوة على طاولة الحوار؟

يحمله اآلن؟

البديل المفترض أن يستلمه من الميليشيات؟

لم يتخذ المجلس الرئاسي خطوة عملية بشأنه؟

السالح في ليبيايمكن إقناع الميليشيات بتسليمه؟

مـــــاذا

متـــــى

مــــــن

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

أقوالهم

دستور المملكة الليبية لعام 1951م 
يمكن تعديله لتكييف مبادئه مع 

واقعنا الحالي

األمير
محمد الحسن الرضا السنوسي

 كل شيء

قهوة بدون عناد .. أو توتر

يركبني  ــذي  ال العناد  هــذا  فــي  جــّديــً  أفكر 
كعفريت ويجعلني متوترًا في خصومة مع 

نفسي ومع العالم من حولي

قبل أن أستقل طائرة رحلتي عائدًا رفقة ابنتي إلى لندن، تاركًا خلفي روما تتقلب فائرة في حرارة شهر 
فقررت  جميلة،  اكسبرس  قهوة  ركوة  بالمطار  الحرّة  السوق  في  أتجول  وأنا  إعجابي  أثارت  أغسطس، 
اقتناءها مع عدد صغير من قراطيس البن المطحون ممنيًا النفس بأكواب شهية لدى رجوعي إلى بيتي، 
قررت  أن  بعد  وتحديدًا  حديثًا  مكتسبة  عادة  وهي  الوقت  قتل  في  اليومي  عبثي  ممارسة  إلى  وعودتي 
التقاعد  يدعونه  مشجب  على  مهترئ  كقميص  تعليقي  عامًا  عشرين  من  أكثر  بها  عملت  التي  الجهة 

برسالة تحتوي أسطرَ قليلة، صيغت بلغة قدّت من خشب منخور، صيرتني نَسيًا مَنسيًا.
الذين صمموا الركوة وصنعوها ثم سوقوها لتباع للبني آدميين في كل أنحاء العالم توخوا البساطة 
والسهولة، بحيث يكون في مقدور أي شخص استخدامها دون تعقيد. ثالث قطع معدنية تؤلفُ مجتمعًة 
الماء، ويوضع داخله بحيث يتساوى مع حافته قمع معدني بسطح مثقوب  إناء لحمل وتسخين  الركوة: 
يوضع به البن، وتوضع فوقه قطعة معدنية أخرى على شكل إناء ثم يوضع الجهاز فوق النار لغلي الماء 
بحيث ينفذ البخار من خالل القمع المعدني المليء بالبن المطحون ثم يصعد البخار إلى القطعة العليا 

على شكل سائل ساخن أسود اللون فيه متعة للشاربين، وكان اهلل ويبقى اهلل..
الخطوات  انتهاج  من  قليلة  لمرّات  إال  أتمكن  لم  بيتي  إلى  الركوة  أحضرت  أن  منذ  أنني  المشكلة 
الصحيحة لعمل القهوة والعتب على شطحان عقلي لدى التحضير. أول مرّة قمت فيها بتجريب الركوة 
نسيتُ ملَء اإلناء المخصص لغلي الماء بالماء وكادت تحدث كارثة لكن لطف اهلل حضر. ونتيجة لطول 
األواني  الركوة في حوض غسيل  فرميت  الركوة.  انفرط مقبض  الحرارة  ولشدة  النار  على  الركوة  مدة 
بالمطبخ وخرجت من البيت مباشرة إلى أقرب مقهى واستمتعت بشرب فنجان قهوة اكسبرس مختلطًا 
بمرارة نيكوتين سيجارتي حتى عاد إلى نفسي صفاؤها. حرصي في المرّات التالية على عدم نسيان ملء 
اإلناء بالماء جعلني أنسى مرات عديدة وضع البن المطحون في المكان المخصص له. األمر الذي جعلني 
الوقوع  لتفادي  الحمار«.  يعلم  »التكرار  أن  يؤكد  الذي  الشائع  العربي  المثل  مصداقية  في  جدًا  أرتاب 
في هذه األخطاء الجسيمة مرة أخرى، يقتضي المنطق والعقل أن أجهز ورقة واحدة أعلقها أمامي على 
خزانة حفظ األواني ومكتوب عليها بخط واضح خطوات صنع القهوة بحيث لن يكون في وسع شطحات 
تعليمات.  ما تحرص على تذكيري به من  وتتبع  المعلقة  الورقة  قراءة  تنسيني  أن  عقلي مهما تعددت 
لكنني وبعناد تحسدني عليه بغال الدنيا، لم أقم بتلك الخطوة العملية النافعة، متجاهاًل ما يمليه العقل 
والمنطق، وهو االعتراف ضمنيًا بأن حواسي وقدراتي الذهنية، بفعل تراكم السنين، لم تعد كما كانت، 
وتحتمُ عليّ جراء ذلك القبول بما نالني ونال قدراتي وحواسي من ضعف وتلزمني بتكييف نفسي مع 

الوضع الجديد بحيث ال ترتبك حياتي، ويقل إلى حد ما توتري.
أحيانًا، في لحظات صفاء ملحوظة، أفكر جدّيًا في هذا العناد الذي يركبني كعفريت ويجعلني متوترًا 
في خصومة مع نفسي ومع العالم من حولي. ويعنّ لي، من حين آلخر، التساؤل حول مصدره: هل هو 
الطفولة حتى صارت  اجتماعية مكتسبة جُرعتها منذ  لثقافة  نتيجة  أم  جزء من مكونات جينية موروثة 

جزءًا ال يتجزأ من نفسي وسلوكي في تعامالتي الحياتية اليومية داخل البيت وخارجه؟
من ضمن تعريفات »العناد« في المعجم الوسيط : )عَانَدَ(: كثيرُ الخالفِ، الّلِجاِج. وأيضًا : اضطراب 
وظيفي عقلي يتميز بانحصاره في موضوع واحد. وعاند الشخص: خالف الحق وهو عارف به إلشباع نزوات 

أو ميول شخصية.
معاجم اللغة اإلنجليزية ال تختلف كثيرًا عن نظيراتها في اللغة العربية في تعريف العناد وكلها تصبُّ 
في خانة السلبية باستثناء واحد يشير إلى استخدام إيجابي نسبيًا للكلمة متمثاًل في »مقاومة عنيدة«. 
هذا المصطلح جعلني أفكر مليًّا مالحظًا لنفسي أنه ربما يكون عنادي البليد وليدًا لمقاومة داخلية عنيدة 
زمنيًا، من  تبعد كثيرًا،  بأنني دخلت مُكرهًا مرحلة عُمرية جديدة مختلفة ال  والقبول  االعتراف  ترفض 
أنني، رغم سنوات  النسبية ال ينفي كذلك  الرغبوي رغم مصداقيته  التفكير  محطة قطاري األخيرة. هذا 
بقدرة  اإليمان  دائرة  من  بعد  يخرج  لم  مجتمع  لثقافة  شرعي  إبن  الحياتية،  وخبراتي  ووعيي  تعليمي 
القنافذ على الكالم كالبشر وبقدرة الماعز على الطيران كالطيور، والعناد البليد، كالذي يركبني كعفريت، 
ونظرة صغيرة  عناده«!.  بأنهم »شعب صعيب  علنًا  يقـــــــــرّون  أفراده  أن  حتى  فيه  جدًا  رائجة  عملة 
فاحصة لما حدث ويحدث في ليبيا من مصائب وكوارث خالل السنوات الثماني األخيرة ال تؤكد ذلك بل 
تثبت أيضًا أن خروج ليبيا سالمة من دوامتها الراهنة قد يستغرق وقتًا حتى يقتنع عقليًا المواطن الليبي 
التي تعتلي ظهرالبالد حاليًا باختالف أطيافها  النخبة  الكالم، وتقتنع سياسيًا  باستحالة قدرة قنفذ على 
جميعًا  مركبنا  أمام  الوحيد  السبيل  هم  والسالح  والغنائم  العناد  وليس  والوفاق  والتفاوض  الحوار  بأن 

للرسو على بر األمان واالستقرار.
أليس من األجدى متابعة بحثي عن حل لمشكلتي في إعداد فنجان قهوة مُرّة، دون عناد أو توتر، 

لعلي باحتسائه أخفف قلياًل من حدة ما ترسّبَ في قلبي عبر السنين من مرارات؟.

»قائمة العقوبات التي سترسل حول 
طرابلس ستضم أفرادًا مسؤولين 

عن عناصر وتشكيالت مسلحة

المبعوث األممي إلى ليبيا
غسان سالمة

المصالح التونسية الدبلوماسية 
تتابع عن كثب ما يجري في ليبيا من 

مد وجزر في طرابلس

وزير الخارجية التونسي
خميس الجهيناوي

عاشوراء في فزان.. »شيشباني يا باني«

 شركة هولندية تعيد تدوير حفاضات األطفال
إزاء الكمية الهائلة لحفاضات األطفال التي تخّلفها األسر الهولندية، أطلقت شركة عملية 
بناء أول معمل إلعادة تدوير هذه النفايات في البلد وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق.

وبفضل شركة في وسط هولندا، سيكتب للبالستيك المتواجد في الحفاضات حياة ثانية 
ليستخدم في المنازل كأثاث للحدائق أو أوعية للورود.

وقال هاري أرندز الناطق باسم شركة الطاقة "ايه ار ان" التي تشغّل المصنع "نخّطط 
لمعالجة حوالى 15 ألف طنّ من الحفاضات في السنة".
وتخّلف عملية إعادة التدويرغازا يحوّل إلى وقود وسماد.

غير أن القدرة التشغيلية للمصنع تبقى محدودة إذ إن األسر الهولندية تخّلف 114 ألف 
طنّ من الحفاضات الوسخة كّل سنة، بحسب جميعة "ميليو سنترال" البيئية.

جمعة بوكليب

سيكون الثريّ الياباني يوساكو مايزاوا البالغ 42 
عاما أول سائح يذهب في رحلة إلى مدار القمر 
على متن مركبة تابعة لشركة "سبايس إكس" 
األميركية الخاصة، مع عدد من الفنانين الذين 

سيدعوهم لمشاركته المغامرة.
وستنطلق هذه الرحلة في العام 2023، بحسب 

ما أعلن االثنين إلون ماسك مؤسس "سبايس 
إكس" في مقرّها في لوس أنجليس.

ويوساكو مايزاوا مؤسس موقع إلكتروني 
كبير للموضة وهاوي جمع أعمال فنية 
معاصرة، وتُقدّر ثروته بثالثة مليارات 

دوالر بحسب "فوربز".
وقال يوساكو مايزاوا بعدما قدّمه 
إلون ماسك "في العام 2023، سأدعو 

ستة فنانين أو ثمانية من العالم أجمع 
لالنضمام إليّ في هذه الرحلة باتجاه 

القمر".
وأضاف "سيُطلب منهم إنجاز أعمال 

فنيّة بعد عودتهم إلى األرض، وهذه 
التحف ستشكل مصدر إلهام يوقظ 

الحلم في داخل كل منا".
ولم تطأ سطحَ القمر سوى أقدام 12 

رائد فضاء كّلهم أميركيون.

 ياباني أول سائح سيرسل 
إلى القمر

 أوليفيا مون.. ضد التحرش
 20th Century تسببت النجمة أوليفيا مون في دفع شركة

Fox إلى حذف مشهد من فيلم »Predator«، بعد أن 
اكتشف المنتجون أن الممثل الذي يظهر به له سابقة 

في التحرش الجنسي. ويظهر ستيفن وايلدر ستريجل 
في هذا المشهد وهو يغازل أوليفيا مون، التي 

أخبرت االستديو عن تاريخ ستريجل، واعترف الممثل 
األميركي بأنه حاول إغراء فتاة في الـ14 من عمرها 

وقضى على إثرها ستة أشهر في السجن. واحتل 
فيلم الخيال العلمي الجديد »المفترس« أو »ذا 

بريديتور« إيرادات السينما في أميركا الشمالية، 
مطلع األسبوع، محقًقا إيرادات بلغت 24 مليون 

دوالر. والفيلم بطولة إيفون ستراهوفسكي وأوليفيا 
مون وجاكوب تريمبلي ومن إخراج شين بالك، بينما 
تراجع فيلم الرعب »الراهبة« أو »ذا نان« من المركز 

األول إلى المركز الثاني هذا األسبوع مسجاًل إيرادات 
بلغت 18.2 مليون دوالر.. وجاء في المركز الثالث فيلم 
اإلثارة الجديد »معروف بسيط« أو »أيه سيمبل فيفور« 
بإيرادات بلغت 16.1 مليون دوالر، والفيلم بطولة آنا 

كيندريك وبليك ليفلي وهنري 
غولدنغ، ومن إخراج بول فيغ.

واحتل المركز الرابع فيلم 
الجريمة والدراما الجديد »الفتى 

األبيض ريك« أو »وايت بوي 
ريك« بإيرادات بلغت 8.8 

مليون دوالر، والفيلم بطولة 
ماثيو ماكونهي وجينيفر 
جيسون لي وبيل باولي، 
ومن إخراج يان ديمانغ. 

وتراجع الفيلم الكوميدي 
»آسيويون مجانين أثرياء« 
أو »كريزي ريتش إيشانز« 

من المركز الثالث إلى 
المركز الخامس هذا 

األسبوع بإيرادات بلغت 
8.7 مليون دوالر، والفيلم 

بطولة كونستانس وهنري 
غولدنغ وميشيل يوه، 

ومن إخراج جون تشو.

تختلف عادات وتقاليد الليبيين وخاصة أهل فزان في االحتفال 
بيوم عاشوراء، إذ يعرف المجتمع الغاتي يوم عاشوراء باسم 
سيبيبا.. وتنطلق االحتفاالت بدق الطبول والمزمار لفرقة غات 
للفنون الشعبية، حيث يلف أهل غات المدينة بالغناء والرقص 
العشاء  وجبة  لتناول  والعائالت  األسر  وتتجمع  الفجر،  حتى 
ابتهاجًا بهده المناسبة. وتتجمع النساء مع الرجال واألطفال 
حتى  والموسيقى  بالرقص  الحفل  ويبدأ  إيشلي  ميدان  في 
آخر الليل، ويتحرك هذا الجمع تحت نور القمر ويقوم الصبية 
بعد صالة المغرب بإيقاد شعالت من شجر البرنيخ على هيئة 
مشاعل تضرب ببعضها تحدث شررًا يتناثر، ويغنون أهزوجة 
)ايللي يوضا(، وفي الليل العاشر من عاشوراء، يخرج الشباب 
على  الفجر  قبيل  حتى  المدينة  حول  يدور  عوفي  احتفال  في 

إيقاع القنقة.
في  عاشوراء  في  العادة  جرت  فزان  مناطق  باقي  في  أما 
اليوم الثامن والتاسع والعاشر على تجهيز الطعام، ففي اليوم 
العيد،  خروف  كرشة  من  المكونة  العصبان  تطهى  الثامن 
تحت  حبل  على  تعلق  صغيرة  لحم  قطعة  على  تلف  والتي 

العصبان«.  طبخ  »ثمان  اليوم  لهذا  ويقال  لفترة،  الشمس 
العيد  خروف  رأس  وهو  السواد  فيه  يطهى  التاسع  واليوم 
واألرجل، ويقسم إلى قطع كل له اسم الحنك واللسان والعين 

واإلذن، ويقال لهذا اليوم »تاسوع ضبخ الكرسوع«.
واليوم العاشر وهو األخير في عاشوراء، حيث تجتمع األسر 
»عاشور  اليوم  لهذا  ويقال  العشاء،  وجبة  لتناول  والعائالت 
طبخ المنشور« ويقصدون به اليوم العاشر ويطهى فيه بقايا 
القديد  لحم  وهو  الشمس،  تحت  الحبل  على  المنشور  اللحم 

يتناول مع لفتات بهريسة الشعير.
على  يلصق  ما  وهو  القشقاش  يطبخ  عشر  الحادي  ويوم 

الجبل من بقايا لحم عيد األضحى القديد.
القديمة،  األحياء  أزقــة  من  والشباب  األطفال  ويخرج 
عام،  كل  من  عاشوراء  أيــام  في  آلخر  بيت  من  ويتنقلون 
والتنافس  والغناء  والرقص  لالحتفال  مجموعات  مشكلين 
في إظهار الشيشباني الخاص بهم، وهو شاب يجيد الرقص 
يا  »شيشباني  يــرددون  ثم  النخيل،  بألياف  جسده  ملفوف 

باني«.
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