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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

مهرجان غات السياحي..
هنا الحضارة تتحدث

ص16

استعمار القمر

فضاء

تراجعت أسعار النفط أمس األربعاء، 
لكنها مازالت تتجه صوب تحقيق خامس 

مكاسبها الفصلية على التوالي، بدعم 
من االنخفاض الوشيك لصادرات إيران 

في األشهر الثالثة األخيرة من العام حين 
يشتد الطلب على النفط.

فقد انخفض خام برنت في العقود 
اآلجلة أمس 21 سنتًا إلى 81.66 دوالر 
للبرميل، بعدما صعد إلى 82.55 دوالر 

أول من أمس، مسجاًل أعلى مستوى منذ 
نوفمبر 2014، حسب وكالة »رويترز«.

اليابانية  إيسبيس  شركة  تعاقدت 
القمر على رحالت  الناشئة الستكشاف 

على متن صواريخ شركة »سبيس 
إكس« في عامي 2020 و2021 

وذلك في أول خطوة لها تجاه تقديم 
الماء على  التنقيب عن  خدمات مثل 

الفضاء  إلى  القمر.. وبعد الوصول 
التابع   )9 على متن الصاروخ )فالكون 

الشركة  لشركة سبيس إكس، تخطط 
اليابانية لوضع مسبار في مدار حول 

القمر وتضع مركبتين على سطح 
لرحالت  الطريق  القمر مما يمهد 

في  إيسبيس  أخرى.وتأمل  استكشافية 
الحكومات  لعمالء من  تقديم خدماتها 

الخاص. والقطاع 

ألف500
 طفل

 طالق بائن

في العاصمة طرابلس معرضون لخطر مباشر 
مع تصاعد القتال واالشتباكات

 في ضواحي المدينة
منظمة »يونيسيف«

على نحو مفاجئ، دخل الرئيس التونسي 
الباجى قائد السبسي وحركة النهضة 

في مرحلة توتر غير مسبوقة، ربما تنبئ 
بطالق بائن بين الطرفين وتضع حدًا لـ5 

سنوات من التوافق الظاهري بين 
الجانبين. فكُّ التوافق بين نداء 
تونس والنهضة جاء عقب تأييد 

األخيرة لرئيس الوزراء يوسف 
الشاهد المجمدة عضويته فى 

النداء، عقب خالف عميق 
مع نجل الرئيس التونسى 

حافظ السبسي الذى يقود 
حزب نداء تونس والطامح 
فى خالفة أبيه فى رئاسة 

الجمهورية.
يتساءل مراقبون ما إذا 
كان قرار فكّ االرتباط 

هو كلمة البداية في 
صراع مفتوح على هوية 
ومدنية الدولة التونسية 
بين تيار مدنى علماني متجذر 
وبين تيار إسالمي إيدولوجي، 

وهل تعصف األزمة األخيرة بحالة 
التوافق التي عاشتها قائدة قطار 

الربيع العربي طوال الخمس 
سنوات الماضية ...؟

راديو الوسط

حرب العاصمة صناعة محلية أم لها خيوط خارجية؟

االتفاق  هذا  على  األربعاء  عاشور  عبدالسالم 
طرابلس  مدينة  عن  ممثلين  بين  وّقع  الذي 
وممثلين عن مدينة ترهونة، باعتباره راعيًا له، 
حسب  النار  إطالق  وقف  تثبيت  تضمن  والذي 
االلتزام  ضرورة  على  والتأكيد  الزاوية،  اتفاق 
والخاصة,  العامة  للممتلكات  التعرض  بعدم 
ونبذ  واإلصالح  التهدئة  بنشر خطاب  وااللتزام 
على  الفتنة،  على  المحرضة  التواصل  صفحات 
مشتركة  قوة  تشكيل  الداخلية  وزير  يتولى  أن 
وضباط  ضباط  وبمشاركة  الداخلية  وزارة  من 
الغربية,  المنطقة  من  أمنية  خبرة  ذوي  صف 
تأمين  مهام  المشتركة  القوة  لهذه  وتوكل 
بن  قصر  إلى  الدين  )صالح  طرابلس  جنوب 

الهدوء،  مظاهر  طرابلس  العاصمة  استعادت 
والتوتر  الهلع  من  أسابيع  ثالثة  من  أكثر  بعد 
الجنوبية  خاصة  أحيائها  معظم  سكان  عاشها 
منها، جرّاء دوي انفجارات القذائف الصاروخيّة 
الفجر  ساعات  حتى  يسمعونها  كانوا  التي 
األولى، وبدأت الحياة تعود تدريجيًا إلى حالتها 
الطبيعية مع انسحاب قوات ما يسمى بـ»اللواء 
السابع« و»لواء الصمود« الذي يقوده الضابط 

السابق صالح بادي.
ــادة الــحــيــاة إلى  ــدة جــهــات إعـ ــدأت ع وبـ
أمن طرابلس في  إذ شرعت مديرية  طبيعتها، 
الطرقات  وفتح  االشتباكات  آثار  إلزالــة  حملة 
بالفعل  شوهدت  فيما  العوائق،  وإزالة  العامة، 
من  عدد  في  الترابية  السواتر  إزالة  عمليّات 
من  العديد  إزالــة  وتمت  الرئيسة،  الطرق 
السواتر الترابية وفتح طرقات مغلقة في بعض 
وخّلة  الدين،  صالح  بنواحي  االشتباك  مناطق 
الطرق  فتح  وجــرى  المطار.  وطريق  الفرجان 
الشط  طريق  مــن:  كل  في  العوائق  وإزالـــة 
سوق  منطقتي  بين  الرابطتين  عرادة  ومنطقة 

الجمعة وتاجوراء شرق العاصمة.
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  ب  ورحَّ
الهدوء  الوطني يوم األربعاء، بالتهدئة وعودة 
العاصمة  بضواحي  االشتباكات  مناطق  إلى 
طرابلس، مثمنًا في بيان له »المواقف الوطنية 
لألهداف  االستجابة  على  األطــراف،  كل  من 
السامية لوقف إطالق النار، وحقن دماء األبرياء 

وتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر«.
تنفيذ  في  قدمًا  »ماٍض  أنه  المجلس  وأكد 
قراراتٍ  من  اتخذه  لما  وفقًا  األمنية  الترتيبات 
»جميع  داعيًا  الــشــأن«،  هــذا  في  وإجـــراءاتٍ 
هذه  إنجاح  في  الة  الفعَّ للمشاركة  األطــراف 
الترتيبات بشكل مهني ومنظم«، وفقًا للمكتب 

اإلعالمي لرئاسة الوزراء.
ما  بين  اتفاق  عن  اإلعــالن  عقب  ذلك  جاء 
وكتائب طرابلس، سعى  السابع  باللواء  يسمى 
طرابلس  من  المصالحة  وأعيان  شيوخ  إلنجازه 

الكبرى وترهونة.
عميد  المفوض  الداخلية  ــر  وزي وصــدّق 

وذلك  بها,  المتواجدة  والمؤسسات  غشير( 
بالتنسيق مع آمر المنطقة العسكرية طرابلس.

في  اندالعها  منذ  العاصمة  حرب  وخلَّفت 
قتياًل   120 حوالي  الماضي  أغسطس  من   26
وفق  عائلة،  آالف  خمسة  ونــزوح  جريح  و500 
يسميه  أن  صــحّ  مما  متطابقة،  إحــصــاءات 
وجعل  ــود«،  أس بـ»سبتمبر  العاصمة  سكان 
يتحمل  من  يتساءلون،  الليبيين  من  كثيرًا 
سيفلت  وهل  المأساويّة؟  النتائج  هذه  وزر 
أخــرى؟  مــرة  العقاب  من  عنها  المسؤولون 
المتحدة  األمم  مبعوث  أكد  اإلجابة  وفي سياق 
ليبيا، غسان سالمة  في  للدعم  بعثتها  ورئيس 
المجموعات  إفالت  لمسألة  »التصدي  ضرورة 

المسلحة من العقاب«، وقال إنه »تجب معاقبة 
وفرض  الجسيمة  االنتهاكات  مرتكبي  جميع 
الوطنية  للمحاكم  الجناة  وتقديم  العقوبات، 
سالمة  واعتبر  الدولية«،  الجنائية  المحكمة  أو 
التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  إلى  كلمته  في 
يوم  ليبيا  في  بالوضع  المتحدة إلحاطته  لألمم 
من  ستة  على  عقوبات  »فــرض  أن  األربــعــاء، 
الخطوات  »باكورة  يمثل  بالبشر«  المتاجرين 
الجرائم  مرتكبي  ثقة  لضعضعة  المستحسنة 

على ما تقترفه أيديهم«.
الحرب  فرضتها  التي  النتائج  أهم  من  وربما 
في  األمنية  الترتيبات  إعطاء  كانت  األخيرة، 
اتفق  ما  بتحويل  والتعجيل  األولوية،  العاصمة 
عليه بشأنها إلى عمل فوري على األرض، وهو 
كلمته  في  سالمة  المبعوث  عليه  رّكز  ما  أيضًا 
»السلطات  بحّثه  اإلنسان،  حقوق  مجلس  أمام 
في  األمنية  الترتيبات  مراجعة  على  الليبية 
المحتمل  غير  الراهن  الوضع  لتغيير  طرابلس 
أن  على  مــشــددًا  لالستمرار«،  القابل  وغير 
»األمن ال يمكن أن يظل في قبضة المجموعات 
بأن  التذكير  سالمة  ينس  ولــم  المسلحة«، 
بعثته »تجمع األدلة وتعد قوائم لتقديمها إلى 
مقوضي  على  عقوبات  لفرض  األمن  مجلس 

السلم واألمن في العاصمة الليبية«.
مدينة طرابلس  أبناء  من  كثير  يتساءل  كما 
الصراع  كان  إذا  ما  الليبي،  الشأن  ومتابعون 
أمامه جوالتٍ  أن  أم  انتهى،  قد  العاصمة  على 
أخرى في ظل استمرار الوضع على األرض كما 
المسلحة  المجموعات  بوجود  اآلن،  عليه  هو 
وتوافر السالح خارج شرعية الدولة، مع استمرار 
نظامية  قوات  غياب  سببه  الذي  األمني  الفراغ 
من جيش وشرطة يمكن أن تعهد إليها مهمة 
حماية العاصمة وضمان إنهاء األعمال العدائية 

المسلحة من قبل مختلف األطراف.
اآلن  حتى  مكتملة  غير  اإلجــابــة  وتبقى 
لماذا  المركب:  السؤال  على  الحيرة  ترافقها 
لمن  حققت  وماذا  انتهت،  وكيف  الحرب  كانت 
محليّة  صناعة  كانت  وهل  خوضها،  أرادوا 
إلى  الممتدة  بحتة، أم لها خيوطها وخطوطها 

الخارج، وقبل ذلك هل ستكون آخر الحروب؟

تفاصيل ص 3

»سبتمبر أسود« خّلف 120 قتيالً و500 جريح و5 آالف عائلة نازحة

 التهدئة تضمنت تثبيت 
وقف إطالق النار حسب 

اتفاق الزاوية، والتأكيد على 
ضرورة االلتزام بعدم التعرض 

للممتلكات العامة والخاصة

نفط

طرابلس،القاهرة- الوسط

كل شيء

< عملية إزالة السواتر الرملية من شوارع طرابلس

تراجع

صنع الله: إنتاجنا 1.28 مليون برميل يوميًا واألمن ضروري
للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  قــال 
في  النفط  إنتاج  إن  اهلل  صنع  مصطفى 
خمس  في  له  مستوى  أعلى  بلغ  ليبيا 
على  تعتمد  اإلنتاج  زيــادة  لكن  سنوات، 
تحقيق االستقرار األمني وجذب استثمارات 

خارجية.
موقع  مع  حوار  في  اهلل،  صنع  وأوضــح 
أمس  نُشر  األميركي  بالتس«  »غلوبال 
مليون   1.28 تضخ  ليبيا  أن  ــاء،  ــع األرب
منذ  األعلى  المستوى  وهو  يوميًا،  برميل 
أغسطس من العام 2013، مشيرًا إلى أن 
أكثر  إلى  اإلنتاج  لزيادة  تتطلع  المؤسسة 
العام  بحلول  يوميًا  برميل  مليوني  من 

.2022
منظمة  اجتماع  عقب  اهلل،  صنع  وأكد 
الوثيقة  العالقة  على  الجزائر،  في  »أوبك« 
بين إرساء األمن وزيادة اإلنتاج، وقال: »إذا 
تحسن الوضع األمني، فإن توقعات اإلنتاج 

لدينا ستكون جيدة جدًا«.
مع  جارية  المحادثات  أن  إلــى  ولفت 
لزيادة  الدولية  النفط  شركات  من  عدد 
في  واالستثمارات  العمالة  وأطقم  إنتاجها 
والتقى  مؤخرًا  إسبانيا  زار  إنه  وقال  ليبيا، 
مسؤولين من شركة »ريسبول«، الشريك 

الرئيسي في حقل الشرارة، الذي ينتج 340 
ألف برميل يوميًا.

بشركاء  للترحيب  »مستعدين  وقــال: 
دوليين جدد في ليبيا، واستئناف العمليات 
للمغادرة  التي اضطرت  الشركات  تلك  مع 

بسبب أعمال العنف«.
تطلعات  عن  أيضًا  اهلل  صنع  وتحدث 

الواليات  في  تواجدها  لزيادة  المؤسسة 
المتحدة، وإنشاء مكتب لها في هيوستن، 
استثمارات  إن »ذلك سيسهل جذب  وقال 
التحتية  البنية  فــي  المليارات  بقيمة 
الالزمة  العمليات  من  وغيرها  ــداد  واإلع

لقطاع النفط الليبي«.
أن جهود  إلى  »غلوبال بالتس«  ولفت 
إعالن  إلى  مشيرًا  ثمارها،  أتت  اهلل  صنع 
شركة »توتال« الفرنسية في مارس عزمها 
زيادة حصتها في ليبيا وشراء أسهم بنسبة 
 450 مقابل  الواحة  حقل  في   16.33%

مليون دوالر.
الصفقة  على  النهائية  الموافقة  لكن 
التزال معلقة، وسط مخاوف من انخفاض 
مؤسسة  بــأن  وتكهنات  الصفقة،  سعر 

النفط الليبية تريد تقديم عرض بديل.
أن  اهلل  صنع  أوضح  الصدد،  هذا  وفي 
التأخر سببه تصاعد حدة العنف مؤخرًا في 
مقر  على  هجوم  من  أعقبه  وما  طرابلس 
اجتماعًا  »أجرينا  وقال:  النفط،  مؤسسة 
ــوع الــمــاضــي بــالــخــصــوص، وتم  ــب األس
اإلنتهاء من التقييم التجاري للصفقة. ومن 
الرئاسي  المجلس  يتلقى  أن  المفترض 

اتصاالت بهذا الشأن الشهر المقبل«.

قريبا في ليبيا
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»قصائد تضيء الطريق«.. احتفاء مصري بالشعر الليبي

صالح وكورتوا 
يغيران نظرة العالم

لـ »فيفا« بعد »األفضل«

سلوى املقصبي: 
ليبيا تواجه حربًا 

تهدد هويتها

إدماج »امليليشيات« في قطاع الشرطة هل يحل األزمة؟
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البرملان يقفز على عقدة قانون االستفتاء بـ »التوقيع«

< مصطفى صنع اهلل

 األمطار تجرف آثار اشتباكات طرابلس
غبار  نفض  في  طرابلس  العاصمة  تبدأ  تكد  لم 
فتحت  نحو شهر، حتى  منذ  المستمرة  االشتباكات 
معظم  غمرت  غزيرة  بأمطار  أحضانها  السماء 
شوارع المدينة لتزيل في طريقها السواتر الترابية 
التي نصبتها أطراف االشتباكات وشوهت المدينة.
الثاني،  يومه  طرابلس  في  الهدوء  دخول  ومع 
العاصمة ظهر أمس بعاصفة رعدية  فوجئ سكان 
وتساقط  شديدة،  ورياح  غزيرة  بأمطار  مصحوبة 
على  بـ»تبروري«  محليًا  المعروفة  البرد  حبات 
توقيت  في  وذلك  ضواحيها،  من  وعدد  المدينة 
آثار االشتباكات  متزامن مع بدء حملة أمنية لمحو 

وفتح الطرقات العامة، وإزالة العوائق.
األول  أحــد،  توقعها  فــي  فشل  فــي  حــدثــان 
الوطني  المركز  توقف  مع  األمطار  هطول  هو 
بسبب  تضرر  أن  بعد  العمل  عن  الجوية  لألرصاد 
المبدئي  االتفاق  فهو  الثاني  أما  االشتباكات، 
طرابلس،  وكتائب  السابع  باللواء  يسمى  ما  بين 
من  المصالحة  وأعيان  شيوخ  إلنجازه  سعى  الذي 
طرابلس الكبرى وترهونة، وفي كال الحالتين بدت

ومنح  الحرب  فــزع  بين  القدر  مفارقة  إنها 
ظهرت  القذائف  أمطار  هطلت  فحين  الطبيعة، 
السماء  أمطار  هطلت  وحين  الترابية،  السواتر 
ما  الثانية  األمطار  لتغسل  السواتر،  هذه  انهارت 
الهلع  مظاهر  من  طرابلس  وتتحرر  األولي،  فعلته 
خاصة  أحيائها  معظم  سكان  عاشه  الذي  والتوتر 
القذائف  انفجارات  دوي  جــرّاء  منها،  الجنوبية 
ساعات  حتى  يسمعونها  كانوا  التي  الصاروخيّة 
إلى  تدريجيًا  تعود  الحياة  وبدأت  األولــى،  الفجر 
يسمى  ما  قــوات  انسحاب  مع  الطبيعية  حالتها 
يقوده  الذي  الصمود«  و»لواء  السابع«  بـ»اللواء 

الضابط السابق صالح بادي.
للعاصمة  الجنوبية  الــضــواحــي  وشــهــدت 
توترًا  الماضي،  أغسطس   26 منذ  طرابلس، 
مجموعات  بين  عنيفة  اشتباكات  إلى  تطور  أمنيًا 
مما  الثقيلة،  األسلحة  فيها  استخدمت  مسلحة 
مناطق  في  وذلك  وجرحى،  قتلى  سقوط  إلى  أدى 
الربيع  وادي  وطريق  الفرجان  وخلة  الدين  صالح 

وعين زارة.

كونتي يرجح مشاركة 
ترامب في املؤتمر الدولي 

حول ليبيا بإيطاليا
بروكسل: علي أوحيدة

أعلن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي 
كونتي، أن الرئيس األميركي 

دونالد ترامب يرغب في المشاركة 
في المؤتمر الدولي حول ليبيا، 

المقرر عقده في صقلية في شهر 
نوفمبر المقبل.

وأبلغ جوزيبي كونتي عددًا من 
الصحفيين اإليطاليين المرافقين 
له إلى نيويورك، حيث يشارك في 

أعمال الدورة الثالثة والسبعين 
للجمعية العامة لألمم المتحدة، أن 

ترامب سيحضر شخصيًا المؤتمر 
الدولي حول ليبيا إذا ما سمحت 

له االنتخابات النصفية األميركية 
المقررة في نوفمبر، مضيفًا أن 

إدارة ترامب تولي أهمية خاصة 
للحوار االستراتيجي بين دول 

المتوسط.



السينما األميركية في مطلع األسبوع، محققا  إيرادات  الساعات«  تصدر فيلم »المنزل ذو 
إيرادات بلغت 26.8 مليون دوالر.

وكيت  جاكبالك  بطولة  من  األطفال  قصص  إحــدى  على  الخيالي  الفيلم  ويعتمد 
بالنشيت، وإخراج إيلي روث.

من  بسيط«  »معروف  اإلثــارة  فيلم  وصعد 
بإيرادات  الثاني  المركز  إلى  الثالث  المركز 
بطولة  من  وهو  دوالر.  مليون   10.4 بلغت 
غولدنجغ  وهنري  ليفلي  وبليك  كيندريك  آنا 

ومن إخراج بول فيغ.
من  »الــراهــبــة«  الــرعــب  فيلم  وتــراجــع 
هذا  الثالث  المركز  إلــى  الثاني  المركز 
 10.2 بلغت  ــرادات  إيـ مسجال  األســبــوع، 

مليون دوالر.
وبوني  فارميغا  تايسا  بطولة  والفيلم 
وديميانبيشير،  هوب  وتشارلوت  آرونز 

وإخراج كورين هاردي.
الخيال  فيلم  الرابع  المركز  في  وجاء 
ــرادات  إي محققا  »المفترس«  العلمي 

بلغت 8.6 مليون دوالر. وهو من بطولة 
إيفون ستراهوفسكي وأوليفيا مون وجاكوب تريمبلي، 

إخراج شين بالك.
وحافظ الفيلم الكوميدي »آسيويون مجانين أثرياء« )كريزي ريتشإيشانز( 
الفيلم  6.5 مليون دوالر،  الخامس هذا األسبوع بإيرادات بلغت  المركز  على 

بطولة كونستانس وو وهنري جولدنغ وميشيل يوه ومن إخراج جون تشو.

البريطانية تقريرا حول  نشرت جريدة »ديلي ميل« 
أسباب واحدة من أكثر األمور التي تؤرق مستخدمي 

الهواتف الذكية.
ستانفورد  جامعتي  من  علماء،  أن  التقرير  وذكر 
للتكنولوجيا،  ماساتشوستس  ومعهد  و»باث« 
سبب  وراء  الكامن  للغموض  حل  إلى  توصلوا 
تدهور عمل بطاريات الهواتف الذكية بعد عام من 
استخدامها، ووفقا آلخر النتائج، فإن االعتقاد الشائع 
لكيفية عمل بطارية ليثيوم-أيون غير صحيح. وبدال 
واحد  اتجاه  في  المشحونة  الجسيمات  تدفق  من 
موحد داخل البطارية، فإنها تتحرك ذهابا وإيابا في 

نمط عشوائي الحركة.
هذا  على  االعتماد  يمكن  إنه  العلماء  ويقول 
حيث  األمد،  طويلة  بطاريات  لتصميم  االكتشاف 

تحتفظ بالشحنات دون اإلضرار بعمر الخلية.

تتدفق  المشحونة  الجسيمات  أن  المعروف  ومن 
بين القطب الموجب إلى القطب السالب، من خالل 
تخلق  التي  الحركة  هي  وهذه   ،)electrolyte( مادة 

الشحنة.
وكان يعتقد سابقا أن الليثيوم متباين الخواص، 
وجود  مع  واحد،  اتجاه  في  يتدفق  أنه  يعني  ما 

الجسيمات في مسار وحيد وموحد عبر البطارية.
مختلف  الواقع  أن  وجدوا  فقد  ذلك،  ومع 
باسم  المعروفة  الجسيمات،  وأن  كبير  حد  إلى 
للخلف واألمام من خالل  تنحسر وتتدفق  األيونات، 
جيوبا  األمر  هذا  يخلق  أن  ويمكن   .electrolyte
عشوائية من األيونات مرتفعة الكثيفة داخل الخلية، 
ما يخلق كميات كبيرة من الحرارة، وبالتالي يتدهور 

عمر البطارية.
على  القدرة  البطارية  تفقد  لذلك،  ونتيجة 

االحتفاظ بالشحنة، وكثيرا ما نجد أنفسنا نعتمد على 
أجهزة الشحن المحمولة.

وقال ويليام تشويه، األستاذ المساعد في جامعة 
للغاية  قوية  سينية  أشعة  »استخدمنا  ستانفورد: 
الفردية. وتمثل توقعنا  النانوية  الجسيمات  لدراسة 
األصلي في أن الليثيوم يتحرك في اتجاهات معينة 
فقط، ولكننا رأينا حركة الليثيوم في اتجاه ال يفترض 

أن يتحرك عبره«.
 Accacerator مختبر  من  الدراسة  واستفادت 
لفريق  سمح  ما  ستانفورد،  في   National SLAC

العلماء بدراسة البطاريات على المقياس النانوي.
إصالح  من  سيتمكنون  أنهم  العلماء  ويعتقد 
الخلل الحاصل في عمل البطاريات، من خالل تغيير 
مسار النقل والسماح بتصميم بطاريات أكثر دواما 

في المستقبل.

تواصـل 02

أثار مقطع فيديو لعملية اعتقال عدد من نزيالت دار 
الجدل على موقع »يوتيوب«  بنغازي  الرعاية بمدينة 
الجنائي،  للبحث  تابعة  عناصر  الفيديو  وأظــهــر 

القبض  عملية  أثناء  النزيالت  بضرب  تقوم  وهي 
شرطة  مركز  وإيداعها  محمد  فاطمة  النزيلة  على 
الفويهات وقامت النيابة باإلفراج عنها لكيدية البالغ.

فيديو االعتداء على نزيالت بدار 
الرعاية بنغازي يثير الجدل 

أنوي النية الصحيحه *** وما يذهبنك مسارب
وتبع الطريقة الجد *** تنجيك لو كنت هارب

أطلق رواد صفحات التواصل االجتماعي هشتاغ »#شنو_ناقصك_بهل_الوقت« 
طرحوا من خالله سؤاال حول الشئ الذي ينقصك في هذا الوقت وقد تفاعل 
المتابعون مع هذا الهشتاغ وعبر كل شخص عن ماينقصه باإلضافة إلى رؤيته 

لألشياء الضرورية التي الغنى عنها واألشياء التي يمكن أن يستغني عنها.

#شنو_ناقصك_بهل_الوقت

كشف لغز تدهور عمر بطارية هاتفك النقال

قدم مؤسسا تطبيق »إنستغرام« لتشارك الصور المملوك 
لـ»فيسبوك« استقالتهما اإلثنين بسبب خالف مع الشركة 
معلومات  أفادت  ما  بحسب  المشاكل،  في  الغارقة  األم 
صحفية، وكتب المدير التنفيذي للشركة، كيفن سيستروم، 
الثماني  السنوات  على  لمايك  جدا  ممتن  »أنا  بيان  في 
فيسبوك،  في  الست  والسنوات  إنستغرام  في  الماضية 
واالبتكاري«،  االستكشافي  حسنا  لنحفز  عطلة  وسنأخذ 
»نيويورك  جريدة  تداولتها  معلومات  بتصريحاته  مؤكدا 

تايمز«.
عاما(   34( سيستروم  وصمم 
مايك  مع  بالتعاون  »إنستغرام« 
يتولى  الذي  عاما(   32( كريغر 
التقنية،  العمليات  مدير  منصب 
طالبين  كانا  عندما   2010 العام 
في جامعة ستانفورد في سيليكون 

ثروة  »فوربز«  مجلة  وتقدر  فالي، 
سيستروم بحوالي 1.4 مليار دوالر.

هذه  على  فيسبوك  مؤسس  زاكربرغ  مارك  وعلق 
االستقالة في بيان نشرته الشبكة »كيفن ومايك مديران 
وتعلمت  اإلبداعي،  تعاونهما  إنستغرام  وتعكس  رائعان 
األمر  وكان  األخيرة،  الست  السنوات  خالل  الكثير  منهما 
لمن دواعي سروري«، وأضاف »أنا متحمس لالطالع على 

مشروعهما الجديد«.
مليار  عتبة  تخطيها  يونيو  في  إنستغرام  وأعلنت 
المراهقين،  أوساط  رواجها في  مستخدم، مستفيدة من 

وأطلقت خدمة مخصصة ألشرطة الفيديو.

مؤسسا »إنستغرام« 
يستقيالن من مهامهما

تحميل  القديمة  »آيفون«  هواتف  مستخدمي  بمقدور  يكون  لن 
منصة »واتساب« إال في حال كان لديهم نظام تشغيل iOS 8 على 
األقل، وتبعا لهذا التغيير، لن يعود بوسع مستخدمي هاتف »آيفون 
أو  التطبيق،  تنزيل  يعيدوا  أن  قدما،  األكثر  األخرى  واألجهزة   »4

تلقي التحديثات التي تصل بين الفينة واألخرى، وفق »واتساب«.
وفي سياق آخر، يتجه »واتساب« إلى إطالق ميزتين مهمتين 
إلطالة عمر البطارية في الجهاز والتحكم في مستوى اإلضاءة خالل 

فترة الليل ألجل حماية العينين.
والميزة الجديدة ستقلل من الطابع البراق للشاشة خالل فترة 
الليل، وهذا يؤدي بصورة مباشرة إلى تقليل استهالك الطاقة في 
الجهاز، حسب »ديلي ميل«، وألن الكثيرين يحرصون على االتصال 
المظلم«  »الوضع  هذا  فإن  للنوم  يستعدون  وهم  الهواتف  من 
للهاتف سيجعل خلفية التطبيق وقائمته الرئيسية تبدو على نحو 

أكثر ظلمة.
وتقوم هذه الخاصية الموجودة في الهواتف الذكية على الحد 
من األشعة الزرقاء، وسط مخاوف طبية من أن يعاني الجيل الحالي 
االستخدام  على  المواظبة  جراء  من  مستقبال  العيون  في  متاعب 

المتواصل لألجهزة.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

#شنو_ناقصك_بهل_الوقت مكان هادئ 
على البحر ال أحد معك إال أصوات الموج.

hiod

األبكم يتمنى أن يرتل القرآن .. واألصم 
يتمنى أن يسمعه .. واألعمى يتمنى 
أن يراه .. ونحن غفلنا عن النظر في 

المصحف، وراحت أوقاتنا في النظر في 
جواالتنا.

مـحـزم تـمـيـم

#شنو_ناقصك_بهل_الوقت 
زواج بس مافي فلوس.

سالم خليفة العمر يمضي وأبواب التوبة 
مفتوحة .... أدعو ربي سرا 
وعالنية أن يهدينا جميعا 

لطريق الحق وهو الطريق إليه 
فقط ..فيارب توبة نصوحة 

تخرجنا من غفلتنا إليك فال مفر 
إال إليك.

 
شموخ أنثى

ناقصني أمي وابويه اهلل 
يرحمهم تمنيت تلك 

االيام تعود بهم ولكن 
نحمد اهلل ونشكره على مآ 

أعطى وعلى ما اخذ.

بنت األكرمين

خبر سيئ ملستخدمي 
هواتف »آيفون« القديمة

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

السنة الثالثةاخلميس
العدد 149 17 من املحرم 1439 هــ
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»املنزل ذو الساعات« 
يتصدر إيرادات »هوليود«

تحتفل »غوغل« بمرور عشرين عاما على تأسيسها، 
طلبات  استباق  على  قادرة  فيه  باتت  وقت  في 
والبيانات  الصناعي  الذكاء  بفضل  المستخدمين، 

الشخصية.
وأكد بن غومز أحد المسؤولين في المجموعة 
االنترنت(  )على  »البحث  أن:  العمالقة  األميركية 
ليس في وضع مثالي وأنهم يدركون ذلك تماما 
يوميا«،  أدائهم  تحسين  على  مصممون  لكنهم 
متعهدا بتقديم مضامين أكثر مالءمة للمتطلبات 
الشخصية على طريقة وسائل التواصل االجتماعي.

مؤتمر  خالل  التصريحات  بهذه  غومز  وأدلى 
صحفي، اإلثنين، لمناسبة الذكرى السنوية العشرين 
النطالق المجموعة التي أسسها طالبان في جامعة 
ستانفورد )غرب( هما الري بايج وسيرغي برين، ما 

أحدث ثورة حينها في مجال البحث على اإلنترنت.
أكبر  من  واحدة  مذاك  »غوغل»  واستحالت 
الشركات المتعددة الجنسيات في العالم، وغالبا ما 
خلفية  على  غرامات  وتتكبد حتى  انتقادات  تواجه 

اتهامها بالهيمنة.

ومن بين األفكار الرئيسية التي تعمل المجموعة 
أمور لم تبدأوا حتى  على تطويرها »الوقوع على 
عن  المسؤولة  أكدت  ما  بحسب  عنها«،  بالبحث 

المنتجات في »غوغل« كارين كوربي.
»شريط  تاليا  »غوغل»  وستعزز 

ستسميه  الذي  لديها  األحداث« 
أكبر  عددا  سيعرض  وهو  »ديسكافر« 

من المضامين التي من شأنها إثارة اهتمام 
مقاالت  من  المستخدمين 
ليشبه  مصورة...  وتسجيالت 
تقدمه  ما  كبيرة  بدرجة  تاليا 

شبكات أخرى مثل »فيسبوك«.
ومن بين الخصائص الجديدة 

األسابيع  من  اعتبارا  ستتوافر  التي 
بتوسيع  »غوغل«  وعدت  المقبلة، 

اهتمام  يثير  قد  ما  لتشمل  البحث  نتائج 
فعلى  عنه:  يسأل  أن  دون  من  حتى  المستخدم 
سبيل المثال عندما يبحث أحدهم عن نوع كلب قد 
يكون مهتما بمعرفة طريقة االهتمام بهذا الكلب 

أو سبل الحصول على مثل هذا الحيوان.
كما أن البحث عن بلد ما قد يعني أن المستخدم 
يفكر ربما في زيارته وبالتالي يمكن لـ»غوغل« أن 
الفنادق  أسعار  عن  معلومات  عليه  تعرض 
أو تذاكر السفر... علما أن الشبكة 
خاصة  بحث  محركات  لها 

للحجوزات.
وكل هذه الخصائص 
دفع  شأنها  من 
المستخدم إلى تمضية 
على  أطول  وقت 
»غوغل« بدل االستعانة 

بمواقع أخرى.
هذه  وتستند 
معرفة  إلى  االقتراحات 
مستخدمي  لعادات  »غوغل« 
معلوماته  إلى  وأيضا  عموما،  االنترنت 
الدقيقة عن المستخدم بما يشمل موقعه الجغرافي 
إلى  إضافة  يستخدمه  الذي  الجهاز  ونوع  ولغته 

لكمية  تبعا  يختلف حجمها  أخرى  كثيرة  معلومات 
البيانات الشخصية التي يتيح المستخدم للتطبيقات 

االطالع عليها.
هناك نقاشات كثيرة تدور في هذا الصدد منذ 
والبيانات  الخاصة  الحياة  أشهر عدة، حول حماية 
التكنولوجية  المجموعات  وانتهاك  الشخصية مثال 
فضيحة  انكشاف  مع  سيما  ال  للخصوصية، 

»كامبريدج أناليتيكا» المرتبطة بـ»فيسبوك«.
وتزامنت تصريحات االثنين مع جدل جديد أثاره 
أستاذ يحاضر في جامعة جونز هوبكنز أكد أن عمالق 
»كروم«  متصفحه  على  تعديال  أدخل  التكنولوجيا 
ومستوى  الخاصة  الحياة  على  كبيرة  »تداعيات  له 
الثقة«، ومنذ التحديث األخير، يربط »كروم« تلقائيا 
مستخدم المتصفح بحسابه في »غوغل»، من دون 
أن يأخذ برأيه، كما كان الحال سابقا، وفق ما أوضح 

األكاديمي ماثيو غرين على مدونته.
»عندما  االستخدام،  شروط  وثيقة  وبحسب 
تربطون بحسابكم، نخزن المعلومات المجمعة ... 

ونعتبرها من البيانات الشخصية«.

»غوغل« تخطط الختراق خيالك

سيلفي مع امطار  طرابلس
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دراسة لـ»كارنيغي« تسلط الضوء على أصعب سؤال ليبي

إدماج »امليليشيات« في قطاع الشرطة هل يحل األزمة؟
الوضع األمني  الضوء على  أميركية  سلطت دراسة 
بـ»نهج  وصفته  ما  وناقشت  ليبيا،  في  الراهن 
التعددية في القطاع الشرطي« المتمثل في التعاون 
والتنسيق بين الوحدات الشرطية الرسمية، التابعة 
الداخلية، وبين أطراف غير رسمية )متمثلة  لوزارة 
لتأمين  القبائل(  وزعماء  المسلحة  المجموعات  في 
المناطق والمؤسسات الحيوية، وتساءلت هل ينجح 
في  االستقرار  وإرساء  األمن  حفظ  في  النهج  هذا 

ليبيا، ولو على المدى القصير؟
واعتبرت الدراسة، التي نشرها مركز »كارنيغي« 
للشرق األوسط أن »التعاون بين الوحدات الشرطية 
الرسمية وغير الرسمية اليزال يحظى بالتأثير األكثر 
فاعلية في حل الخالفات والنزاعات، وتعتمد أحكام 
مجالس  وعلى  )العرف  على  غالبيتها  في  الجرائم 
وهي  القوانين،  على  اعتمادها  من  أكثر  الحكما( 
التقليد السائد في أنحاء ليبيا، رغم تصويت غالبية 
آليات  االنتخاب لصالح وضع  الليبيين في صناديق 
التأثير  من  عدة  دولية  تحذيرات  ورغم  رسمية، 

العسكي لهذا النوع من التعاون«.
أن  ويري  فريدريك  الباحث  الدراسة  معد  وذكر 
»ليبيا تشهد انتشارا كثيفا للمجموعات المسلحة، 
ثبت أنها أكثر تأثيرا ونفوذا من األجهزة الشرطية 
التعاون  إلى  الذي دفع األخيرة  الحد  إلى  الرسمية، 
مع المجموعات المسلحة، حتى تتمكن من ممارسة 
وضبط  الحيوية  المناطق  تأمين  في  مهامها 
يهيمن  أن  الدراسة  توقعت  نهج  وهو  ــن«،  األم
والدراسة  طويلة.  فترة  الشرطي  القطاع  على 
العلوم  حــول  موسعة  بحثية  مــبــادرة  مــن  جــزء 
طبيعة  بدراسة  معنية  األوسط  بالشرق  السياسية 
مركز  من  بإشراف  المنطقة،  في  السياسية  الحياة 
»كارنيغي« في نيويورك، ومؤسسة »هنري لوس« 

األميركية، وجامعة »جورج تاون«.
ليبيا  في  الشرطي  القطاع  »انقسام  إلى  ولفتت 
بين نقيضين. بين عدم االستقرار والتأثير المتنامي 
عسكرة  وبين  والسلفية،  المسلحة  للمجموعات 
الحريات  على  القيود  عودة  مع  الشرطي،  القطاع 
المدنية. وهناك أيضا منافسة سياسة حامية بين 
في  الموقتة  والحكومة  الوطني  الوفاق  حكومة 

الشرق للسيطرة على األجهزة األمنية«.
مع  مختلفة  حـــوارات  الــدراســة  فريق  وأجــرى 
مدار  على  ليبيا  في  األمني  القطاع  من  ممثلين 
2015–2017، لتحليل امكانات وأداء  عامين، بين 
مدى  الــحــوارات  تلك  ــرزت  وأب الشرطي.  القطاع 
المجموعات  وخاصة  الرسمية،  غير  األطراف  تأثير 
السلفية  والمجموعات  القبلية  والقيادات  المسلحة 

المسلحة، على القطاع الشرطي.
أنه  مفادها  إلى حقيقة  النقاشات  تلك  وخلصت 
الوحدات  بين  التعاون  نهج  تطبيق  من  مفر  »ال 
على  الرسمية،  غير  واألطــراف  الرسمية  الشرطية 
أن  الدراسة  ورأت  والمتوسط«،  القصير  المدى 
األمني  بالقطاع  بالتعددية  يتسم  إطــار  »وضــع 
ضعف  ظل  في  ليبيا،  في  الراهن  الوضع  يناسب 
الالزم  للنفوذ  وافتقارها  الرسمية  األمنية  األجهزة 
الفصائل  أمام  الواقع  أرض  على  سيطرتها  لبسط 

المسلحة المهيمنة«.
الدولي  المجتمع  تواجه  التي  إن »األزمة  وقالت 
اإليجابية لهذا  الجوانب  هي كيفية االستفادة من 

عنه،  تنتج  التي  الكثيرة  المخاطر  وتفادي  النهج 
والقانوني،  الشرعي  الجانب  يخص  فيما  وخاصة 
الدولة  ــراف  إش يفضلون  الليبيين  من  فالكثير 
حصريًا على المهام الشرطية والقضائية، وليست 

القبائل«.
الوقت نفسه من مخاطر هذا  لكنها حذرت في 
إلى  المسلحة،  المجموعات  النهج، مع تنامي نفوذ 
حد تهميش وحدات الشرطة الرسمية، وحذرت من 
تعارض رؤى المجموعات المسلحة للعدل والقانون 
القضائية  والهيئات  القانون  إنفاذ  أجهزة  مع 
التي طلب  الرسمية، كما حدث في بعض الحاالت 
برفع  بنغازي  في  الجنائية  التحقيقات  قسم  فيها 
القانون،  عن  الخارجين  عن  االجتماعي  الغطاء 
وتورط المجموعات المسلحة، المنخرطة في العمل 
الشرطي، في أنشطة التهريب ونهب موارد الدولة.

ولهذا قالت الدراسة إنه على األطراف الدولية التزام 
الحذر عند مناقشة تطبيق هذا النهج لتفادي مضاعفة 
المخاطر األمنية المترتبة عليه، الفتة إلى أهمية اتباع 
عملية محددة المسار لتحويل الوحدات الشرطية غير 
الرسمية إلى وحدات نظامية تتسم بالشرعية وفق 
القانون، مع ضمان المحاسبة القضائية للمخالفين، 
وإنفاذ القانون، والشفافية بين األطراف الرسمية وغير 
عن  التخلي  ليس  األخير  »الهدف  وقالت:  الرسمية. 
الهيكل األمني المعتاد، لكن وضع ترتيب موقت قابل 
للتطبيق والنجاة، يمكنه استيعاب الحقائق المختلفة 
على األرض، واستيعاب الخالفات المتعلقة بالشرعية 

والسيادة«.
تأثير عكسي

التعاون مع األطراف غير  الدراسة جوانب  وناقشت 
الرسمي  الغير  األمني  القطاع  إن  وقالت  الرسمية، 
يكون، في بعض األحيان، أكثر قدرة على االستجابة 
لمتطلبات السكان، لكنها حذرت في الوقت نفسه 
من مغبة التعاون مع المجموعات المسلحة لتورط 
معظمها في أنشطة إجرامية وأنشطة تهريب غير 
قانونية، كما أنها تستخدم عملها في توفير األمن 

غطاء لحماية أنشطتها غير القانونية.
غير  األطــراف  مع  التعاون  »معضلة  إن  وقالت 
العاصمة طرابلس،  في  الرسمية« ظاهرة بوضوح 
التنسيق بين  حيث يتم حفظ األمن، ظاهريا، عبر 
مديرية أمن طرابلس وبين المجموعات المسلحة 
الرئيسية، التي تفرض سيطرتها على غالبية أحياء 
في  الداخلية  وزارة  »اسميا«  تتبع  وهي  المدينة، 

حكومة الوفاق الوطني.
أرض  على  يختلف  األمني  الترتيب  هذا  لكن 
أمن  »مديرية  قائلة:  الدراسة  وأوضحت  الواقع، 
طرابلس تستطيع، نظريا، أن تجري دوريات مراقبة 
حول العاصمة، لكن يتحتم عليها أن تخبر الفصيل 
به«،  تتواجد  الذي  الحي  عن  المسؤول  المسلح 
مضيفة »بسبب ضعف المديرية، ال يمكنها تنفيذ 
مهاجمة  أو  المخدرات  لضبط  مسلحة  حملة  أي 
إلى  المهام  تلك  بنقل  تقوم  بل  إجرامي،  وكر 
المجموعات المسلحة، وخاصة قوة الردع الخاصة«.

واضحة  الترتيب  هــذا  قصور  ــه  »أوج وقالت: 
للعيان. دور الشرطة اقتصر على الدوريات األمنية، 
واألهم،  القانون.  لتطبيق  السلطة  تفتقر  أنها  بل 
في  المنخرطة  المسلحة،  المجموعات  تطورت 
العمل الشرطي في طرابلس، إلى )كارتل( يسيطر 
سياسي  ضغط  ويــمــارس  الظل،  اقتصاد  على 
الترتيب  »هذا  وتابعت:  الوفاق«.   حكومة  على 

مجموعات  وجود  بسبب  أخرى  تهديدات  مع  يأتي 
سلفية قوية تستغل عملها في الوحدات الشرطية 
الممارسات  من  وغيره  الصوفي  التراث  لمهاجمة 

التي تعتبرها إلحاد«.
قائم  نفسه  »النهج  قالت:  ليبيا،  شرق  وفي 
الداخلية  ووزارة  القبائل  بين  العالقة  خالل  من 
بنغازي  وفــي  المحلية.  المسلحة  والمجموعات 
ظهرت قوات شبه عسكرية هي القوات المساندة. 
وهي تمثل %80 من الوحدات التي يقودها المشير 
مهام  تولت  بنغازي،  تحرير  وبعد  حفتر.  خليفة 

الشرطة«.
في  الدفاع  وزارة  تدخل  الباحث عن  تحدث  كما 
بـ»عسكرة عمل  فيما وصفه  الداخلية،  وزارة  عمل 
الشرطة«، وقال: »هيمنة عناصر وزارة الدفاع على 
كفاءة  تحسين  دون  يحول  الداخلي  األمن  مهام 
التدريب  ضعيفة  ويجعلها  الشرطة،  قوات  عناصر 
فيما  الشفافية  وعدم  الفساد،  ويشجع  واإلعــداد، 

يخص القوانين واإلجراءات«.
نفوذ المجموعات السلفية

إنها  قالت  أخــرى،  قضية  إلى  الدراسة  وانتقلت 
المجموعات  »هيمنة  وهــي  ليبيا،  في  مألوفة 
المحلية«.  الشرطة  وحدات  في  المسلحة  السلفية 
وقالت: »رغم تجنب االنخراط في الحياة السياسية، 
السلفيين في ليبيا كان لهم حضور قوي في القطاع 
كثقل  استخدمهم  الذي  القذافي  إبان  الشرطي 
)الجماعة  مثل  منافسة  إسالمية  لفصائل  موازي 

الليبية المقاتلة( واإلخوان المسلمين«.
القطاع  في  سلفيين  العبون  »ظهر  وأضافت: 
أوال  ركزوا   ،2011 عقب  تدريجي  بشكل  الشرطي 
انتشار  محاربة  ثم  صوفية،  أضرحة  مهاجمة  على 
حضور  ولها  الدولة،  في  والكحوليات  المخدرات 
في غرب ليبيا، ممثل في قوة الردع الخاصة، وفي 
»انضم  الــدراســة:  قالت  الشرق،  وفــي  ســرت«.. 

في  حفتر، سواء  خليفة  لقوات  السلفيين  من  كثير 
العمليات العسكرية أو ضمن التشكيالت التي تضم 
التوحيد  مقاتلين مدنيين. وانضم كثيرون لكتيبة 
مشاة   210 )لواء  بعد  فيما  سميت  التي  السلفية، 
الشرطة  بمهام  القيام  في  رئيسي  دور  ولها  آلي(، 

في بنغازي ومنطقة الهالل النفطي«.
من  عامة  »حالة  عن  تحدثت  الــدراســة  لكن 
المجموعات  نحو  الليبيين  بين  االرتــيــاح  عــدم 
السفلية. فرغم نجاحها في محاربة بعض الجرائم 
نحو  على  الكثيرون  يندد  المخدرات،  تهريب  مثل 
مثل  العدوانية،  االيديولوجية  بهجماتها  متزايد 
المساجد الصوفية، والهجوم على األضرحة  إغالق 

الصوفية ومصادرة الكتب«.
42 عامًا من اإلهمال

وتحدثت الدراسة عن »تدهور وضعف عام وانعدام 
هي  عامًا   42 خالل  الدولة،  أجهزة  أصاب  للهوية 
فترة حكم معمر القذافي، تركت مؤسسات رسمية 
اهمالها  نتيجة  جوفاء،  شرطية  وأجهزة  منهارة 
الكتائب  لصالح  القذافي  عهد  في  طويلة  لفترة 

األمنية وأجهزة المخابرات واللجان الثورية«.
التدهور  من  مزيد  األمني  القطاع  عانى  كما 
المتعاقبة،  الحكومات  وفشلت   ،2011 العام  بعد 
القطاع  بناء  إعادة  في  الخارجية،  القوى  بمساعدة 
الشرطي بسبب المبادرات الدولية »غير المنسقة« 
وتدهور  الليبية،  الجبهة  في  الداخلي  واالنقسام 
االقتصاد، وبالتالي ظهرت مجموعات مسلحة قوية 
وتوقفت  الرسمية،  الشرطة  على  تأثيرها  غطى 
لدى  النهب  ثقافة  غذى  مما  القضائية،  العمليات 
الجماعات المسلحة، وخلق منافسة حامية بين كافة 
والوصول  األمنية  األجهزة  على  للسيطرة  األطراف 
الناتج،  الفراغ  وبسبب  المالية.  الدولة  موارد  إلى 
شغل  القبلي  العرفي  »القانون  إن  الدراسة  قالت 
هذا الفراغ. وظهرت أجسام أمنية وسياسية موازية، 

تبعيتها  تزعم  الشرطية،  القطاعات  بمهام  تقوم 
بعد  الدولة،  انقسام  ومع  الداخلية.  لوزارة  اسميا 
المنافسة،  حدة  تفاقمت  وغرب،  شرق  بين   2014
ونمت تكوينات مسلحة يكمن والءها لمدن بعينها 

أو مجموعات دينية«.
كانت  االضــطــراب  هــذا  »نتيجة  أنــه  وتابعت 
الضعيفة  الرسمية  الشرطية  األجهزة  اضطرار 
للتعاون والتنسيق مع األطراف األمنية غير الرسمية، 
وهي المجموعات المسلحة القوية وقادة القبائل«.

وزارة الداخلية: منقسمة وغير مجهزة
لوزارة  التابعة  القوات  حالة  إلى  الدراسة  وتطرقت 
تحديات  عدة  من  تعاني  إنها  وقالت  الداخلية، 
واإلدارة،  التدريب  وضعف  المعدات  نقص  أهمها 
المسلحة  المجموعات  تمثله  ما  إلى  باإلضافة 
عمل  أمــام  تحدي  من  اإلجرامية  والمجموعات 
مسؤولين  عن  ونقلت  الرسمية.  األمنية  األجهزة 
اسماءهم،  تذكر  لم  ليبيا،  في  األمني  بالقطاع 
مثل  هامة  لعدد  تفتقر  الشرطة  »عناصر  أن 
وسائل اتصال متطورة، ودروع، ومركبات مدرعة 
إلى  أضف  الشرعي«.  للطب  وأجهزة  ومختبرات، 
إنفاذ  وأجهزة  القضائية  األجهزة  قدرة  ذلك عدم 
وحدات  بين  والصراع  عملها،  أداء  على  القانون 
مادي،  تمويل  على  للحصول  المختلفة  الشرطة 
وهيمنة األجهزة العسكرية على وحدات الشرطة.
والترقية  التعيين  »عمليات  أن  الدراسة  وذكرت 
يشوبها في بعض األحيان غموض وعدم شفافية، 
أن  كما  والقبلية،  الشخصية  المحاباة  على  وتقوم 
وتتم  مبهمة،  الوحدات  على  المهام  توزيع  آليات 
غالبا عبر عقود أو عبر دفع نقدي مباشر لمجموعات 

مسلحة«.
الدراسة  قالت  البلدية،  المجالس  صعيد  وعلى 
إن »مهام وزارة الدخلية تتمثل في مديريات األمن 
لكن  النجدة،  وقــوات  الجنائي  التحقيق  وأجهزة 
البلديات  قدرتها على فرض األمن والقانون داخل 
محدودة، وتتأثر بوجود مسلحين وعناصر إجرامية، 
بعضها متورط في تهريب المهاجرين والمخدرات 
الداخلية  وزارة  وحدات  اعتماد  ورغم  واألسلحة«.. 
إبان  موضوع  بعضها  قوانين،  على  عملها  في 
فترة معمر القذافي، قالت الدراسة إن الوضع على 
الوطني،  الصعيد  »على  وأوضحت:  األرض مختلف، 
القطاع األمني منقسم بين حكومتين متنافستين، 
كالهما يدعي الشرعية والسيادة. وفي خضم تلك 
ما  أكبر،  بحرية  األمن  مديريات  تعمل  المنافسة، 
من  فعال  مراقبة  نظام  تطبيق  الصعب  من  يجعل 

قبل السلطات التنفيذية والقضائية«.
لكن على صعيد آخر، لفتت الدراسة إلى نماذج 
في  خاصة  المناطق،  بعض  في  إيجابية  أمنية 
االنسجام  من  كبيرة  بدرجة  تتسم  التي  البلديات 
بها،  واإلثنية  القبلية  التكوينات  بين  االجتماعي 
الشرطي من  العمل  نجاح محدود في  حيث لوحظ 
خالل اتباع ترتيبات أمنية بالتنسيق مع أطراف غير 
البلديات، تعمل وحدات  رسمية. وقالت: »في تلك 
الشرطة التابعة لوزارة الداخلية تحت إشراف مجلس 
بلدي منتخب، وتنسق مع أطراف أمنية أخرى، بينها 
مجموعات مسلحة منابة من قبل السلطة السياسية 

ولها غطاء قانوني«.
ليبيا  في  متجذرة  الترتيبات  تلك  أن  إلى  يشار 
عقب ثورة 2011، في هياكل تم إنشاءها مثل »غرف 

التنسيق األمنية« التي أنشأت في 2012 و 2013.

المجموعات المسلحة أكثر نفوذا من 
األجهزة الشرطية الرسمية وتسيطر 

على اقتصاد الظل

فترة حكم معمر القذافي تركت 
مؤسسات رسمية منهارة وأجهزة 

شرطية جوفاء

القانون العرفي القبلي شغل الفراغ 
األمني وظهرت أجسام أمنية وسياسية 

موازية

وحدات الشرطة التابعة لـ»الداخلية« 
تعمل بكفاءة تحت إشراف مجلس بلدي 

منتخب

منذ  الهدوء  مظاهر  طرابلس  العاصمة  استعادت 
يومين، بعد هلع وتوتر عاشه سكان معظم أحيائها 
خاصة الجنوبية منها، جرّاء دوي انفجارات القذائف 
الصاروخيّة التي كانوا يسمعونها حتى ساعات الفجر 
حالتها  إلى  تدريجيًا  تعود  الحياة  وبــدأت  األولــى، 
بـ»اللواء  يسمى  ما  قوات  انسحاب  مع  الطبيعية 
الضابط  يقوده  الذي  الصمود«  و»لــواء  السابع« 

السابق صالح بادي.
أصوات  يسمعوا  لم  أنهم  عيان  شهود  وأكــد 
إطالق النار والقذائف في األحياء التي كانت مسرحًا 
يعرف  وما  المذكورين  اللواءين  بين  لالشتباكات 
»كتيبة  تحتها  تنضوي  التي  طرابلس  حماية  بقوة 
إلى  المشتركة–أبوسليم«  و»الردع  طرابلس«  ثوار 

جانب »قوة الردع«.
إزالة آثار االشتباكات

إذ  طبيعتها،  إلى  الحياة  إعادة  جهات  عدة  وبدأت 
آثار  إلزالة  حملة  في  طرابلس  أمن  مديرية  شرعت 
العوائق،  وإزالة  العامة،  الطرقات  وفتح  االشتباكات 
فيما شوهدت بالفعل عمليّات إزالة السواتر الترابية 
في عدد من الطرق الرئيسة، وتم إزالة العديد من 
بعض  في  مغلقة  طرقات  وفتح  الترابية  السواتر 
وخّلة  الــديــن،  صــالح  بنواحي  االشتباك  مناطق 
وإزالة  الطرق  فتح  وجرى  المطار.  وطريق  الفرجان، 
الشط، ومنطقة عرادة  العوائق في كل من: طريق 
وتاجوراء  الجمعة  سوق  منطقتي  بين  الرابطتين 

شرق العاصمة.
لغرفة  التابعة  الحرب  متفجرات  فرقة  بدأت  كما 
طرابلس  المشتركة  األمنية  الرئيسة  العمليات 
الكبرى بحكومة الوفاق تمشيط مناطق االشتباكات 
للتأكد من عدم وجود أي مخلفات حرب مثل قذائف 

وغيرها قد تودي بحياة المواطنين.
أعمال  للكهرباء  العامة  الشركة  أطلقت  فيما 
صيانة خطوط نقل الطاقة الكهربائية الرئيسة التي 
والتي  طرابلس  العاصمة  وشرق  جنوب  بين  تربط 

إلى  مشيرة  المسلحة،  االشتباكات  جراء  تضررت 
الضرر  مكان  إلى  الوصول  من  الصيانة  فرق  تمكن 

بعد عدة محاوالت في األيام الماضية.
فتح  أعاد  فقد  طرابلس  في  معيتيقة  مطار  أما 
مجاله الجوي بعد ظهر أمس بعدما أدت االشتباكات 

إلى إغالقه قبل أسبوعين.
بين  مبدئي  اتفاق  عن  اإلعــالن  عقب  ذلك  جاء 
سعى  طرابلس،  وكتائب  السابع  باللواء  يسمى  ما 
طرابلس  من  المصالحة  وأعيان  شيوخ  إلنجازه 

الكبرى وترهونة.
األعلى  المجلس  عضو  حسب  االتفاق،  وينص 
المواقع  تسليم  على  ــرادة،  ش بن  سعد  للدولة، 
حسب  الرئاسي،  المجلس  من  المكلفة  القوى  إلى 
الترتيبات األمنية واعتماد اللواء السابع ضمن رئاسة 
التي  النقاط  وهي  الوفاق،  لحكومة  التابعة  األركان 

لم يجر التأكد من تنفيذها بالكامل.
المصالحة في طرابلس،  لجنة  أكد عضو  بدوره، 
من  السابع«  »اللواء  انسحاب  أن  الشريف،  رياض 
لطرابلس  الجنوبية  بالضواحي  االشتباكات  مناطق 
طرابلس  وأعيان  شيوخ  بين  اتفاق  على  بناًء  »جاء 
إلى  هاتفي  تصريح  في  الشريف  وقال  وترهونة«. 
المدينتين  وأعيان  شيوخ  من  لجنة  إن  »الوسط« 
»تعمل اآلن في مدينة ترهونة على التوصل التفاق 
»شكلت  اللجنة  أن  إلى  مشيرًا  النار«،  إطالق  وقف 
الوفاق  لحكومة  التابعة  الداخلية  وزارة  من  بقرار 

لمتابعة مخرجات لجنة الترتيبات األمنية«.
على  االتفاق  »جرى  السابقة  االجتماعات  وخالل 
الترابية،  السواتر  وإزاحة  النار  إطالق  وقف  ضرورة 
تقوم  أن  على  لمقراتها  المتنازعة  األطراف  وعودة 
مديريات  المدينة من خالل  بتأمين  الداخلية  وزارة 
االتفاق  »تم  إنه  قال  الذي  الشريف  حسب  األمن«، 
على دخول قوات تابعة لوزارة الداخلية إلى المناطق 
والمشايخ  األعيان  بحضور  اشتباكات،  شهدت  التي 

من الطرفين لتأكيد تنفيذ بنود االتفاق«.
ترهونة  في  المصالحة  بلجنة  آخر  عضو  وأكد 
مدينة  وأعيان  شيوخ  مع  اليوم  مجتمعة  اللجنة  أن 
إطالق  وقف  على  االتفاق  توقيع  أجل  من  طرابلس 

اسمه  ذكر  رفض  الذي  اللجنة  عضو  وأضاف  النار، 
االتفاق  على  بناًء  »جاء  السابع  اللواء  انسحاب  أن 
المبدئي للجان المصالحة، وتعمل اللجان اآلن على 

التوقيع النهائي على االتفاق«.
الداخلية  وزارة  إعــالن  كــان  األثــنــاء،  هــذه  في 
بحكومة الوفاق الوطني أنها شرعت بوضع ترتيبات 
التابعة  والشرطية  األمنية  األجهزة  أمنية من خالل 
لها لتأمين طرابلس الكبرى من خالل نشر الدوريات 
مدينة  وأحياء  شــوارع  داخــل  األمنية  والتمركزات 

طرابلس الكبرى.
وشهدت الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، 
إلى  تطور  أمنيًا  توترًا  الماضي،  أغسطس   26 منذ 
اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة استخدمت 
قتلى  سقوط  إلى  أدى  مما  الثقيلة،  األسلحة  فيها 
وخلة  الدين  صــالح  مناطق  في  ــك  وذل وجــرحــى، 

الفرجان وطريق وادي الربيع وعين زارة.
في  مصابًا  و383  األقل  على  قتياًل   115 وسقط 
السابع«  بـ»اللواء  يسمي  ما  بين  يدور  الذي  القتال 
كيلومترًا   65 بعد  على  الواقعة  ترهونة  بلدة  من 
ثــوار  وكتيبة  جانب  مــن  طرابلس  شــرق  جنوب 
طرابلس وكتيبة النواصي، وهما من أكبر الجماعات 

المسلحة في العاصمة من جانب آخر.
إذ اضطر  إنسانية جديدة،  مأساة  األزمة  وخلفت 
عدد من سكان مناطق االشتباكات إلى المغادرة إلى 
مناطق أخرى خوفًا من تطور المواجهات التي ألحقت 
التجارية  والمحال  المنازل  بعدد من  أضرارًا جسيمة 

والمنشآت العامة جراء سقوط القذائف العشوائية.
مكاتب  عن  ــادرة  ص رسمية  تقديرات  وتشير 
المكلفة  واللجان  المناطق  في  االجتماعية  الشؤون 
والمهجرين  النازحين  لشؤون  الدولة  وزارة  من 

مناطق  من  عائلة  آالف  خمسة  من  أكثر  نزوح  إلى 
حسب  األخرى  للمدن  طرابلس  جنوب  االشتباكات 

إحصائيات.
لألمم  التابعة  الالجئين  شؤون  مفوضية  وتشير 
نزوح  في  سببًا  كانت  االشتباكات  أن  إلى  المتحدة 
1500 عائلة إلى عدة مواقع داخل طرابلس وخارجها 
األمن  الماضية فقط، بحثًا عن  األربعة  األيام  خالل 
إلى  اضطروا  عائلة  آالف  خمسة  بين  من  واألمــان، 
جنوب  في  االشتباكات  بداية  منذ  بيوتهم  مغادرة 

العاصمة.
ونقلت وكالة »سبوتنيك« الروسية عن مصطفى 
يحدث  ما  إن  قوله  األسبق،  الشباب  وزير  الدرسي، 
لمسلسل  طبيعي  نتاج  اآلن  طرابلس  العاصمة  في 
الفوضى الذي بدأ منذ العام 2011، وأضاف، »الفشل 
الذي جرى في الشرق والجنوب ينتقل اآلن للعاصمة 
خاصة  واالقتتال،  الصراع  من  المزيد  التي ستشهد 
يمثله  الصخيرات  اتفاق  من  الناتج  التشكيل  أن 
في  شيء  أي  يفعلوا  أن  لهم  يمكن  وال  »عجزة« 

الوضع المشتعل«.
جاءت  الفوضة  من  الواسعة  الحالة  هذه  وأمام 
الوفاق،  بحكومة  الرئاسي،  المجلس  رئيس  مطالبة 
فائز السراج، المجتمع الدولي خالل االجتماع الوزاري 
الخطير  الوضع  لمعالجة  الجهود  توحيد  بضرورة 
الذي يهدد المدنيين وممتلكاتهم، والبنية التحتية 

في العاصمة طرابلس.
لكن المبعوث األممي غسان سالمة، أعاد الحديث 
األدلة  »تجمع  البعثة  إن  بقوله  نفسه  االجتماع  في 
لفرض  األمن«  مجلس  إلى  لتقديمها  قوائم  ونعد 
العاصمة  في  واألمن  السلم  مقوضي  على  عقوبات 

الليبية«.
من  تريد  إنها  اإلثنين  قالت  فقد  فرنسا  أمــا 
مجلس األمن الدولي فرض عقوبات على الجماعات 
المسلحة المتورطة في اشتباكات مستمرة منذ شهر 
بين فصائل متنافسة في العاصمة الليبية طرابلس، 
انتخابات  المتحدة إلجراء  مما قوّض مساعي األمم 

في ليبيا قبل نهاية العام الجاري.
على  فرنسية  برعاية  ليبيا  عن  اجتماع  وقبيل 

المتح،  لألمم  العامة  الجمعية  اجتماعات  هامش 
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان »في 
مواجهة الوضع األمني المتردي في طرابلس هناك 
مسؤولية لدعم الليبيين، وهذا يعني أن نكون أشد 
صرامة مع هؤالء الذين يريدون اإلبقاء على الوضع 

الراهن حفاظًا على مصالحهم«.
المتحدة  التي أقرتها األمم  العقوبات  وأضاف أن 
ينبغي  ليبيا  في  البشر  تجار  على  األخيرة  اآلونة  في 
الخصوص  ــه  وج على  لتشمل  نطاقها  توسيع 

الجماعات المسلحة في طرابلس.
يدور في طرابلس،  ببعيد عما  ليس  وفي موقف 
المسلحة  للقوات  العام  القائد  تصريحات  جــاءت 
الليبية المشير خليفة حفتر خالل استقباله وفدًا من 
ليبيا،  وجنوب  غرب  مناطق  وحكماء  وأعيان  مشايخ 
يظل  لن  طرابلس  في  »الوضع  إن  فيها  قال  التي 

على ما هو عليه«.
ورغم تأكيده أن ما يحدث هناك »ال عالقة للجيش 
به«، ولكنه قال إن »الجيش لن يظل مكتوف األيدي 
وقتل«،  انتهاكات  من  للمواطنين  يحدث  ما  أمام 
العام  القائد  إن  العامة  القيادة  إعالم  مكتب  وقال 
أكد  حفتر  خليفة  المشير  الليبية  المسلحة  للقوات 
المناسب  الوقت  في  سيتحرك  الجيش  »أن  للوفد 
بما يثلج صدور الناس الذين ضاقوا ذرعًا من تناحر 

الميليشيات المسلحة«.
موقف  من  يومين  بعد  التصريحات  هذه  وجاءت 
وعددًا  العواقير  قبيلة  لقائه  خالل  به  أدلى  مشابه 
نرى  »حينما  قال  حين  ليبيا،  شرق  قبائل  أبناء  من 
الوقت المناسب سنتحرك لطرابلس وستسير األمور 

بشكلها الصحيح«.
ومتابعون  العاصمة  أبناء  من  كثير  ويتساءل 
للشأن الليبي، ما إذا كان الصراع على العاصمة قد 
استمرار  في ظل  أخرى  أمامه جوالت  أن  أم  انتهى، 
خارج  السالح  وتوافر  المسلح  المجموعات  وجــود 
شرعية الدولة، مع استمرار الفراغ األمني الذي سببه 
أن  يمكن  وشرطة  جيش  من  نظامية  قوات  غياب 
إنهاء  وضمان  العاصمة  حماية  مهمة  إليها  تعهد 
األعمال العدائية المسلحة من قبل مختلف األطراف.

مع إزالة آثار االشتباكات

طرابلس تستعيد أجواء 
الهدوء وتساؤالت عن نهاية 

الصراع على العاصمة
115 قتيال على األقل و383 مصابًا ونزوح أكثر من خمسة آالف عائلة من مناطق االشتباكات

<  عناصر إحدى المجموعات المسلحة في غرب البالد. )أ.ف.ب(

<  الهدوء يعود إلى شوارع طرابلس

طرابلس–الوسط

الوسط–)ترجمة: هبة هشام(



على  ــوع  ــب األس هــذا  ــواب  ــن ال مجلس  ــدم  أقـ
اإلطار  بشأن  المعطل  المسار  لتحريك  خطوة 
أقر  أن  بعد  البالد،  في  لالنتخابات  الدستوري 
الماضي  اإلثنين  عقدت  التي  جلسته  خــالل 
الدستور  مــشــروع  على  االســتــفــتــاء  ــون  ــان ق
مع  ليتوافق  الــدســتــوري  ــالن  اإلعـ وتــعــديــل 
مراقبون  اعتبره  فيما  الــقــانــون،  نــصــوص 
الحقت  التي  الفشل  عقدة  يتجاوز  ورقيا  حال 

المجلس خالل عدة جلسات.
لتجاوز  الحل  هو  النواب  توقيعات  جمع  وكان 
للتصويت  ــالزم  ال النصاب  اكتمال  عدم  مــأزق 
هذا  وفــي  صوتا،   119 والبالغ  القانون  على 
النواب  مجلس  باسم  الناطق  ــال  ق السياق 
الخاصة  »التعديالت  إقــرار  إن  بليحق،  عبداهلل 
الدستور  على  االستفتاء  قــانــون  بــمــشــروع 
أكثر  توقيع  طريق  عــن  ــان  ك للبالد  الــدائــم 
بالموافقة«.  المجلس  من  عضوا   135 من 
الوطنية  والمصالحة  العدل  لجنة  رئيس  لكن 
عدد  إن  قال  الصغير،  الهادي  النواب،  بمجلس 
النصاب  يحقق  عضوا   126 بلغ  التوقيعات 
الدستوري،  التعديل  ــراء  إلج ــالزم  ال القانوني 
بعد  النهائي  العدد  هو  العدد  »هذا  أن  مؤكدا 

انسحاب بعض الموقعين«.
على  التوقيع  أهمية  إلى  مراقبون  وينظر 
متزامنة  تصريحات  ــوء  ض فــي  ــرار،  ــق ال ــذا  ه
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  عن  صدرت 
االجتماع  خالل  السراج  فائز  الوطني  الوفاق 
هامش  على  ليبيا  ــول  ح المنعقد  ــوزاري  ــ ال
في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 
البالغ  »أسفه  عن  فيها  عبر  والتي  نيويورك، 
بوعده،  يف  لم  الــذي  النواب  مجلس  لموقف 
القاعدة  ــرار  إق في  باستحقاقاته  يلتزم  ولــم 
لم  كما  لالنتخابات،  المطلوبة  الدستورية 
قائال  اإلصالحات«،  يخص  فيما  بواجباته  يقم 
عما  مغيبا  أو  غائبا  زال  ما  المجلس  »هذا  إن 

يجري في البالد«.
القانون،  على  التوقيع  جرى  ما  تفاصيل  وفي 
المفوضية  إلــى  الــنــواب  مجلس  أحــالــه  ــذي  ال
عضو  قــال  األربــعــاء،  أمــس  لالنتخابات  العليا 
افحيمه،  صالح  بالمجلس  التشريعية  اللجنة 
اإلعــالن  وتعديل  االستفتاء  قانون  إقــرار  إن 
عليه  االتــفــاق  تم  لما  »وفقا  جــاء  الدستوري 
األعــضــاء«،  وبتوقيع  السابقة  الجلسة  خــالل 
التعديل  على  ــاق  ــف »االت ــرى  ج ــه  أن موضحا 
الدستوري(  )بــاإلعــالن  الثالثين  الــمــادة  فــي 
ــر  دوائ ــالث  ث ــى  إل الــبــالد  تقسيم  يتم  بحيث 
أن  شــرط  وإضــافــة  وطرابلس(  وفــزان  )برقة 
المقترعين  من   50%+1 على  الحصول  يتم 
البالد  كامل  على  المقترعين  ثلثا  دائــرة  لكل 
السادسة  المادة  تحصين  تم  التعديل  وبهذا 
نصية  عبدالسالم  المجلس  عضو  والقانون«. 
كلمة  يقول  ســوف  الليبي  الشعب  »إن  قــال 
بال  أو  بنعم  إما  الدستور  مشروع  في  الفصل 
الدستوري  اإلعــالن  وتعديل  االستفتاء  قانون 

بعد هذا التصويت«.
داخل  معارضة  دون  الخطوة  هذه  تمر  ولم 
إقليم  عن  النواب  مجلس  أعضاء  إذ  المجلس، 
بتجميعهم  النواب  بعض  به  قام  ما  أن  برقة، 
االستفتاء  قــانــون  تمرير  لغرض  توقيعات 
انتهاكا  الموصوفة،  الغالبية  على  ليتحصلوا 
برقة  نواب  وحذر  والدستور.  للقانون  صارخا 
واالستمرار  التصرف  هذا  مغبة  من  بيان  في 
النواب  بعض  قبل  من  والخداع  التحايل  بنهج 
التخبط  مــن  مزيد  ــى  إل ــك  ذل تحول  ومغبة 
المسؤولية  النواب  هؤالء  محملين  واالنقسام، 

كاملة جراء هذه التصرفات.
سليمان  ــواب،  ــن ال مجلس  عضو  ووصـــف 
اإلعالن  تعديل  حول  المجلس  قــرار  سويكر، 
قــانــون  لتمرير  بــالــتــوقــيــعــات،  ــوري  ــت ــدس ال
للنظام  مخالف  ــراء  ــ »إج بــأنــه  االســتــفــتــاء، 
إلى  مشيرا  والــقــانــون«،  للبرلمان  الداخلي 
التصويت  يتم  لــم  االستفتاء  ــون  ــان »ق أن 
للنظام  انتهاكا  يعد  مما  القاعة،  داخل  عليه 
هو  »سيتوجه  إنه  وقال  للبرلمان«،  الداخلي 
الــقــرارات  هــذه  فــي  للطعن  الــنــواب  وبعض 
التوقيعات  في  حدث  الذي  والتزوير  المخالفة 

أيضا«.
كان  تقريبا  شهر  »مــنــذ   : ــال  ق سويكر 
التي  القانون  مــواد  بعض  حول  نقاش  هناك 
ــرورة  وض الــدســتــوري،  اإلعـــالن  مــع  تتعارض 
وبالفعل  الدستوري،  اإلعالن  بتعديل  تحصينه 
تعديل  على  بالتوقيع  ــواب  ــن ال نحن  قمنا 
علينا  عرضه  يتم  أن  على  الدستوري  اإلعــالن 
ثم  عليه،  للتصويت  التشريعية  اللجنة  من 
دون  التوقيعات  تلك  باستغالل  أمس  تفاجأنا 
أو  التشريعية  اللجنة  مــن  التعديل  ــرض  ع
بضرورة  طالبنا  لذلك  القاعة،  داخل  مناقشته 
إجــراء  هــذا  ألن  الــورقــة،  من  أسمائنا  شطب 
والقانون«.  للبرلمان  الداخلي  للنظام  مخالف 
تعديل  إجــراء  للمجلس  يحق  كان  »لو  وتابع: 
كنا  أمــس  تــم  كما  بالتوقيعات  ــوري  ــت دس
ثالث  منذ  السياسي  االتفاق  تضمين  استطعنا 

سنوات«.
دومــة،  مصباح  الــنــواب،  مجلس  عضو  أمــا 

عن  والقرارات  القوانين  كانت  »إذا  إنه  فقال 
وإعطاء  النواب،  مجلس  في  التصويت  طريق 
به،  مسموح  السري  باالقتراع  للحكومة  الثقة 
الدستوري  التعديل  يحذو  أن  أولى  باب  فمن 
الموقعون  األعضاء  يحضر  وأن  نفسه،  الحذو 

يكون  ال  لكي  والتصويت  رسمية  جلسة  إلى 
ومخالفة  الــتــعــديــل،  على  تشويش  هــنــاك 
 4 ــم  رق بقانون  ــصــادرة  ال الداخلية  لالئحة 
من  )التصويت(  الثاني  الفصل   2014 لسنة 

المادة 138 إلى 142.

الليبي  الشعب  يقول  أن  مع  »نحن  وتابع: 
من  ــه  أن غير  الــدســتــور،  مــشــروع  فــي  كلمته 
دسترة  تتضمن  كاملة  خطة  وجود  المفترض 
عليه  اتفق  »ما  إلى  مشيرا  السياسي«،  االتفاق 
رئيس  بها  كلف  التي  والدولة  النواب  مجلسا 

المنعقدة  االستثنائية  الجلسة  في  الحوار  لجنة 
التي   ،2018 سبتمبر   13 بتاريخ  الخميس  يوم 
على  والــتــوافــق  االستفتاء  قــانــون  فيها  مــرر 
فإن  ذلك  غير  شامل،  دستوري  تعديل  إجــراء 
على  قفز  الطريقة  بهذه  الدستوري  التعديل 
دون  باالستفتاء  القيام  تستطيع  فال  المراحل، 
مدنية  ومــؤســســات  تنفيذية  سلطة  وجــود 
صناديق  تحمي  مــوحــدة،  وعسكرية  وأمنية 
انتخاب  في  حصل  كما  العبث  من  االستفتاء 

البلديات«. بعض 
باالستفتاء  القيام  أولــى  باب  »من  وأضــاف 
اإلعـــالن  وفـــق  المجلس  اســتــمــراريــة  عــلــى 
المفعول  الساري  التمديد  وإلغاء  الدستوري، 
على  ــدد  م الـــذي  الــعــائــق  ــع  رف دام  مــا  اآلن 
أن  مؤكدا  واليــتــه«،  الــنــواب  مجلس  أساسه 
نضع  أن  يجب  الحالية  االنتقالية  »المرحلة 
خاللها  من  تسلم  متكاملة،  بخطة  نهاية  لها 
دستور  وفــق  منتخب  جسم  إلــى  السلطة 
للحفاظ  موحدة  مؤسسات  وجود  وفي  دائــم، 
ظل  في  للتفتت  المعرضة  البلد  وحــدة  على 

االنقسام السياسي القائم«.
العريبي  عيسى  النواب  مجلس  عضوا  أما 
زاوية  من  القانون  ناقشا  فقد  دغيم،  ــاد  وزي
قانون  ــدار  إصـ أن  النائبان  رأى  إذ  ــرى،  أخـ
المفوضية  تشكيل  ــادة  إع »يرتب  االستفتاء 
ــالن  ــص اإلعـ ــق ن الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات، وفـ
القضاء،  احترام  المفوضية  وعلي  الدستوري 

وصحيح القانون وندعوها إلى الحياد«.
الدستور  مسودة  إحالة  النائبان  ــض  ورف
قضائي  حكم  لوجود  العليا  المفوضية  إلــي 
وطالبا  إحالتها،  يمنع  تنفيذية  بصيغة  صادر 
بالخروج  الحالية  السياسية  األجــســام  كــل 
السياسي  المشهد  مــن  والــســريــع  ــوري  ــف ال
برلمانية  انتخابات  »عبر  وذلك  استثناء،  بدون 

جديدة لمرحلة انتقالية رابعة«.
النواب،  مجلس  بوابة  عند  األمر  يتوقف  لم 
لصياغة  التأسيسية  لهيئة  في  أعضاء  أعرب  إذ 
مرر  اللذي  الشكل  من  قلقهم  عن  الدستور 
وقالت  االستفتاء  قانون  الــنــواب  مجلس  به 
إن  الدستور:  هيئة  عضو  المسالتي  إعتماد 
في  عملها  أنهت  قد  كانت  التأسيسة  »الهيئة 
الدستور  لمشروع  المقترحة  المسودة  إعــداد 
ــن ســنــة مــضــت وظـــل مجلس  ــر م أكــث مــنــذ 
في  الوقت  ذاك  منذ  ويماطل  يتلكأ  النواب 
أعضائه  رفــض  بسبب  لتعطيله  مــحــاولــة 
وزع  ــذي  ال المشروع  ــواد  وم نصوص  لبعض 
إلبداء  البالد  أرجاء  في  السياسية  النخب  على 
إن  أضافت  المسالتي  حــولــه«.  المالحظات 
بقانون  عليهم  خرجوا  النواب  مجلس  »أعضاء 
جواز  عن  متسائلة   ، قانونيته  مدى  تعلم  ال 
عن  ــدال  ب الــدســتــور  لتعديل  قــانــون  ــدار  إصـ
غير  الدستوري  ــالن  اإلع نص  على  االعتماد 
عنه  مرضي  غير  ولكنه  أساسا  للتعديل  القابل 

من قبلهم، حسب قولها.
مجلس  عضو  قال  االعتراضات،  هذه  وأمام 
على  التأكيد  جــرى  إنــه  السعيد  علي  النواب 
من  التأكد  بعد  االستفتاء  قانون  »تحصين 
التحصين  هــذا  على  الموقعين  النواب  عــدد 
أيضا  لذلك  المطلوب  للنصاب  ــول  ــوص وال
أكتوبر  مــن  األول  المجلس  رئــيــس  أعــلــن 
لجان  هيكلية  إلعــــادة  كــمــوعــد  الــمــقــبــل 
يبقي  الجدل  هــذا  ــط  ووس لكن  البرلمان«، 
الخطوة  تلك  كانت  إذا  ما  حول  قائما  التساؤل 
لكنه  اعتراضات  يلقى  لــألزمــة،  مبتكرا  حال 
جديدة  عقدة  أنها  أم  شافيا،  حــال  سيحمل 
عمر  وتمدد  الليبي،  المشهد  عقد  إلى  تضاف 
إلى  الليبي  المواطن  يعيشها  التي  المأساة 

أجل آخر.

محليات04
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طبرق–الوسط

رأت كبيرة المحللين في الشأن الليبي لدى »مجموعة األزمات 
متعددة  اليوم  ليبيا  أزمة  أن  غازيني،  كلوديا  الدولية«، 
األوجه، مشيرة إلى أن ليبيا شهدت منذ ثالث سنوات أزمة 
»الطرفين  بين  السياسي  االنقسام  في  تمثلت  أخرى  كبيرة 
تكوين  إلى  أدى  مما  البلد«،  في  المتنافسين  الرئيسين 

»تحالفات مسلحة متنافسة«.
الروسية:  اليوم«  »روسيا  قناة  مع  حوار  في  قالت  غازيني 
»المسار العام في ليبيا هو مسار سلبي، بعد 2011 كان لدينا 
تمهيد  على  قادرة  ستكون  االنتخابات  أن  في  وأمل  تفاؤل 
البلد،  مستقبل  في  جديد  وفصل  جديدة  لمرحلة  الطريق 
لكن ما نراه اليوم هو زيادة في االنقسام وأزمة في المسار 
السياسي«، وأضافت: »يسهل القول للغاية إننا توقعنا هذا 
اإلخفاق، أعتقد أننا نتفق على أن قرار التدخل في ليبيا ربما 
اتخذ أسرع مما ينبغي، من منطلق ماذا سيحدث بعد الحرب، 

وماذا سيحدث بعد إسقاط النظام«.
المرحلة بصورة  التفكير في تلك  أنه لم يجر  إلى  ولفتت 
كافية »ألن التفكير في فترة ما بعد الحرب كان منصبا على 
مضيفة:  السياسية«،  العملية  وعلى  أولية  انتخابات  تنظيم 
»لكننا نعرف أيضا أن أزمة ليبيا اليوم هي أزمة متعددة األوجه، 
فهي أزمة سياسية وأزمة أمنية وأخرى اقتصادية«، واعتبرت 
أن المشكلة الرئيسة في العملية االنتقالية بعد 2011 كانت 
التفكير  وعدم  السياسية  العملية  على  كامل  التركيز بشكل 
أو وضع استراتيجية بشأنه،  العسكري  الحوار  بقدر كاف في 

إلى جانب اإلغفال التام للبعد االقتصادي لألزمة السياسية.
مشيرة  عميقة،  أزمة  في  اليوم  ليبيا  إن  غازيني  وقالت 
2011 ذكرت  العام  القذافي في  إلى مقال كتبته عقب مقتل 
لسوء  بذورا  نثرت  الحرب  بها  نفذت  التي  الطريقة  أن  فيه 
ليبيا في المستقبل ألنها لم توضح حد  الفاعلين في  تصرف 
المواجهات العسكرية المقبولة للفاعلين الخارجين. ورأت أن 
التي  والمشاكل   2011 في  ليبيا  في  حدث  ما  حول  النقاش 
ارتكبت آنذاك سيكون بناء فقط في حال نظر إليها بهدف 
إيجاد حلول للمستقبل، لكن النقاش فقط بشأن الماضي لن 

يساعد في تحديد شكل الواقع في ليبيا اليوم.
الشأن  في  المحللين  كبيرة  اعتبرت  أخــرى  جهة  من 
أن  غازيني  كلوديا  الدولية«  األزمات  »مجموعة  لدى  الليبي 
الصعيد  على  كان  ليبيا  في  لروسيا  الفعال  الوحيد  »الدور 
بالمشير حفتر  روسيا  اتصاالت  أن  إلى  االقتصادي«، مشيرة 

جزء منها »يتعلق بقضايا مكافحة اإلرهاب إلى جانب أغراض 
سياسية أيضا«.

الخطأ استنتاج أن روسيا تدعم حال  وقالت غازيني، »من 
التي  للمفاوضات  الدفع بحل بديل  أو  إلى دفع حفتر  يهدف 
تقودها األمم المتحدة.«، وأضافت: »موسكو على مدار العام 
ونصف الماضية تطبع العمالت النقدية الليبية وترسلها إلى 
في  أدخلت  المليارات  وهذه  الشرق،  في  المركزي  المصرف 

الدائرة االقتصادية«.
يتعلق  والصراع  العنف  »مسببات  أن  إلى  غازيني  ولفتت 
باألموال والسيطرة على الموارد«، مشيرة إلى أن ليبيا »بلد 
منتج للنفط وتعتمد كليا على صادراتها النفطية، كما تشكل 
»القتال  أن  واعتبرت  ميزانيتها«،  من   %  95 النفط  عائدات 
يعطي  ألنه  استراتيجيا  أمــرا  أصبح  النفطي  الهالل  حول 
الحكومة، ولألسف  التفاوض مع  الفاعلين قدرة نسبية على 

شهدنا ست معارك على مدار العام الماضي«.
ونوهت كبيرة المحللين في الشأن الليبي لدى »مجموعة 
األزمات الدولية« إلى »اتهامات بأن الجماعات المسلحة في 
والتمويل  النقد  إلى  الوصول  في  أفضلية  لديها  طرابلس 
الحكومي«، وأشارت إلى أن »القتال في ليبيا اليوم يتعلق إلى 
حد كبير للغاية بإمكانية الوصول إلى األموال، لكنه ال ينحصر 
إلى  ليبيا »تحتاج  على ذلك فقط«، ورأت كلوديا غازيني أن 
استراتيجية متكاملة يمكنها التعامل مع الجوانب السياسية 

واألمنية واالقتصادية«.

البرملان يقفز على عقدة قانون االستفتاء بـ »التوقيع«
أعضاء بالمجلس اعتبروه مخالفًا للنظام الداخلي للبرلمان والقانون

غازيتي: الحرب في 2011 نثرت 
بذورًا لسوء تصرف الفاعلين الليبيين 

في المستقبل

< سليمان سويكر.

< احدي جلسات مجلس النواب.

< وانغ تشيمن

< عيسى العريبي،< مصباح دومة.

تشيمن: نتطلع الندماج »مبادرة احلزام والطريق« مع خطة إعادة اإلعمار الليبية

الذكرى األربعون للعالقات الصينية - الليبية
لدى  الصين  سفارة  بأعمال  القائم  قال 
 ،2014 عام  منذ  إنه  وانغ تشيمن،  ليبيا 
انسحبت المؤسسات والشركات الصينية 
مشيرًا  األمني،  الوضع  بسبب  ليبيا  من 
غير  المشاريع  من  الكثير  هناك  أن  إلى 
التعمير  مثل  كثيرة  مجاالت  في  الجاهزة 

والمواصالت والكهرباء.
وأضاف في تصريحات إلى »الوسط«، 
الشركات  معظم  انسحاب  رغم  أنه 
إال أن شركتي هواوي  ليبيا  الصينية من 
ليبيا، من  زالتا موجودتين في  وZTE ال 
وشبكة  المعلومات  خدمات  تقديم  أجل 

اإلنترنت للشعب الليبي.
دولة  تعتبر  ليبيا  أن  تشيمن،  وتابع 
بموقع  تتمتع  كبيرة،  عربية  إفريقية 
تتميز  حيث  وفيرة  وموارد  فريد  جغرافي 
مشيرًا  الجيد،  االقتصادي  باألساس 
شريك  ليبيا  تعتبر  ظلت  الصين  أن  إلى 
العام  فهذا  إفريقيا،  في  المهم  التعاون 
يصادف الذكرى األربعين إلقامة العالقة 

الدبلوماسية بين الصين وليبيا.
بمرحلة  تمر  ليبيا  أن  رغم  أنه  وأكد 
واألمني  السياسي  الوضع  في  صعبة 
الذي  الوفد  إرسال  أن  إال  البالد،  داخل 
حكومة  في  الخارجية  وزير  يرأسه 
سيالة،  الطاهر  محمد  الوطني  الوفاق 
للمشاركة في قمة بيجين بالصين، يدل 
الليبي  الجانب  من  البالغ  االهتمام  على 

الليبية والصينية. الثنائية  للعالقات 
وانغ تشيمن: »يسعدني كقائم  وقال 
بكل  ليبيا  لدى  الصين  لسفارة  باألعمال 
في  الليبي  الجانب  مشاركة  سعادة، 
اآلفاق  الى  أتطلع  كما  المهيبة،  القمة 
المشرقة والتعاون العملي بين الجانبين 

في المجاالت العديدة«.
العام  يوليو  شهر  في  أنه  وتابع، 
التفاهم  مذكرة  توقيع  تم  الجاري، 
يي  وانغ  بين  والطريق«  »الحزام  لبناء 
الصيني  الخارجية  ووزير  الدولة  مستشار 
ووزير خارجية الوفاق محمد سيالة خالل 
لالجتماع  السابعة  الدورة  في  مشاركته 

الصيني  التعاون  لمنتدى  الوزاري 
والعربي، ما يضمن االندماج بين مبادرة 
»الحزام والطريق« الصينية وخطة إعادة 

الليبية. اإلعمار 
السفارة  بأعمال  القائم  وأضاف 
رئيس  »قابلت  قائاًل:  ليبيا  في  الصينية 
ونائب  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس 
معيتيق  أحمد  الرئاسي  المجلس  رئيس 
وكالهما  الجاري،  العام  في  مرات  عدة 
الصين  تلعب  أن  في  أمله  عن  أعرب 
كعضو من األعضاء الدائمين في مجلس 

نامية  دولة  وأكبر  المتحدة  لألمم  األمن 
في العالم دورًا أكبر في الملف الليبي«.

الليبيين،  المسؤولين  أن  وتابع 
الحزام  مبادرة  اندماج  إلى  »يتطلعون 
والطريق الصينية مع خطة إعادة اإلعمار 
إلى  الصينية  الشركات  وعودة  الليبية. 
مؤكدًا  ممكن«،  وقت  أقرب  في  ليبيا 
الوضع  تحسّن  مع  بأنه  يقين  »على  أنه 
األمني في ليبيا، وإعالن الرئيس الصيني 
الثماني،  العمليات  خطة  بينغ  جين  شي 
ومع تعهد الصين بتقديم الدعم المالي 
الجانبان  سيعزز  دوالر،  مليار   60 البالغ 
في  العملية  التعاونات  والليبي  الصيني 
ومستمر،  عميق  بشكل  المجاالت  كافة 
إلى  الليبي  الصيني  التعاون  وسيتقدم 

العصر الجديد«.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ 
قال في وقت سابق، إن بالده ترغب في 
»الحمالت  تنفيذ  على  جهودها  تركيز 
وترابط  الصناعة  التنمية  من  الثماني« 
والتنمية  التجارة  وتسهيل  المنشآت 
الصحية  القدرات  وبناء  الخضراء 
في  واألمن  والسلم  الشعبي  والتواصل 

السنوات الثالث القادمة.
على  تحرص  الصين  إن  وقال 
دوالر  مليار   60 بقيمة  الدعم  توفير 
المساعدات  طريق  عن  إلفريقيا 
من  والتمويل  واالستثمار  الحكومية 
من  والشركات  المالية  المؤسسات 
للحمالت  السلس  التنفيذ  ضمان  أجل 
دوالر  مليار   15 بالتحديد:  الثماني، 
الفوائد  بدون  وقروض  مقابل  بدون 
دوالر  مليار  و20  الميسرة،  والقروض 
ودعم  االئتمان،  صناديق  قيمة  من 
للتمويل  دوالر  مليارات   10 تخصيص 
مليارات  و5  اإلفريقي  الصيني  التنموي 
من  االستيراد  تجارة  لتمويل  دوالر 
الصينية  الشركات  ودفع  إفريقيا، 
مليارات   10 عن  يقل  ال  ما  الستثمار 
دوالر في إفريقيا خالل السنوات الثالث 

لقادمة. ا

كبيرة محللي الشأن الليبي لدى »األزمات الدولية«:

أزمة ليبيا »متعددة األوجه«.. ودور روسيا »اقتصادي«

ليبيا دولة كبيرة، تتمتع 
بموقع جغرافي فريد 

وموارد وفيرة حيث تتميز 
باألساس االقتصادي الجيد

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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ما يزال الغموض يلف مصير الصحفي التونسي 
زميله  رفقة  ليبيا  في  المفقود  القطاري  نذير 
سفيان الشورابي منذ سبتمبر 2014 ، إذ أعلن 
النقيب محمد ابسيط أن الصحفيين التونسيين 
درنة. بمدينة  بومسافر«  »غابة  في  دفنا  قد 
نذير  التونسي  الصحفي  عائلة  استهجنت  فيما 
خاصة  ليبية  قناة  بثتها  التي  األنباء  القطاري 
زعمت فيها العثور على جثتي ابنها وزميله، قائلة 
إن الصحفيين ال يزاالن على قيد الحياة، خاصة 

بعدما فندت وزارة الخارجية التونسية الخبر.
على  تدوينة  ابسيط  محمد  النقيب  وكتب 
»سيتم  الثالثاء  »فيسبوك«  بموقع  صفحته 
الصحفيين  جثماني  دفن  موقع  عن  الكشف 
التونسيين  القطاري  ونذير  الشواربي  سفيان 
منها  وانتشالهما  بدرنة  بومسافر  غابة  في 
بعد خطفهما في سبتمبر 2014 وقتلهم ذبحا 
بالسكين واآلخر رميا بالرصاص من قبل عناصر 

تنظيم الدولة«.
من جانبها قالت وزارة الخارجية التونسية، 
إن  الثالثاء،  اليوم  »نسمة«  لقناة  تصريح  في 
الوزارة لم تتلق أي اتصال من الجهات الرسمية 
الليبية بخصوص ما أعلنت عنه القناة الخاصة 
الخارجية  وزارة  أن  إلى  نسمة  قناة  وأشــارت 
الليبية  الجهات  مع  التواصل  بصدد  التونسية 

للتثبت من مدى صحة ما تم اإلعالن عنه.

والدة  القطاري  رجب  بن  سنية  وكشفت 
في  القطاري  نذير  التونسي  المصور  الصحفي 
مع  تواصلها  عن  »الوسط«  إلى  تصريحات 
وصول  لها  أكد  الذي  الليبي،  األحمر  الهالل 
لم  لكن  الهوية  مجهولة  الجثث  من  عــدد 
يقدم معطيات أو أدلة ثابتة، على كونها تعود 

للصحفيين المخطوفين.
وتساءلت عائلة الصحفي التونسي عن كيفية 
معرفة القناة الليبية أن الجثتين لسفيان ونذير 
منددة  جينية،  لتحاليل  إخضاعهما  دون  من 
منذ  المتعاقبة  التونسية  الحكومات  بتخاذل 

خطف سفيان ونذير عن استرجاعهما.
وكان الصحفيان العامالن لدى قناة »فيرست 
تي في« التلفزيونية الخاصة اعتقال للمرة األولى 
ليبيا،  2014 في شرق  الثالث من سبتمبر  في 
وأفرج عنهما بعد أيام، ثم اعتقلتهما مجموعة 
أثرهما في منطقة بشرق  مسلحة أخرى وفقد 

ليبيا في الثامن من الشهر ذاته.
وأعلن تنظيم »داعش« في ليبيا في الثامن 
من يناير 2015، إعدام الصحفيين، األمر الذي 
ظل  في  تأكيده  التونسية  السلطات  رفضت 

غياب أدلة مادية.
للصحفيين  التونسية  النقابة  دعت  وبينما 
لحماية  وطني  كيوم  الخطف  ذكــرى  تثبيت 
بال  »مــراســلــون  منظمة  حثت  الصحفيين، 
تسخير  على  التونسية  السلطات  حــدود« 
اختفاء  ظــروف  لتوضيح  المتاحة  السبل  كل 

الصحفيين في ليبيا.

جاء  التهدئة،  من  مزيد  نحو  تدفع  خطوة  في 
سوق  بلديتي  من  والحكماء  األعيان  توقيع 
الجمعة وتاجوراء، مساء اإلثنين، التفاقية تنفيذ 
سبتمبر  الجانبين  بين  الموقع  الميثاق  بنود 
الضحايا  وأسر  الدم  أولياء  ضرر  لجبر  الجاري، 
مطار  أحداث  في  المحتجزين  سبيل  وإخالء 

معيتيقة يناير الماضي.
الصلح  ميثاق  وقعتا  قد  البلديتان  وكانت 
األهل  بين  والتعاون  الصلح  »ميثاق  بعنوان 
الجمعة«،  وسوق  تاجوراء  بمنطقتي  واألحباب 
ممثلي  وبحضور  سبتمبر  من  السابع  في 
المنطقتين بما فيهم مجلسي الحكماء واألعيان 
برعاية آمر المنطقة العسكرية طرابلس الكبرى 
أربعة  على  نص  والذي  مروان،  عبدالباسط 
بنود رئيسية يلتزم بها الموقعون كإطار لحل 

اإلشكاليات في مناطقهم.
الجمعة  سوق  بلدية  عميد  شكل  ثم  ومن 
الميثاق،  بنود  لتنفيذ  لجنة  يوسف،  بن  هشام 
رئيسا، وعضوية  الخطاب  تضم كال من محمد 
مصطفى المجدوب، وسالم قريقشة، ومحمد بن 
حسين، وصالح أبو طرومة، وأحمد بن رمضان.

يشار إلى أن مطار معيتيقة الدولي بطرابلس 
إلى  الماضي  يناير  منتصف  في  تعرض  قد 
هجوم مسلح من قبل مسلحين تابعين للكتيبة 
33 مشاة بهدف السيطرة على المطار وإخراج 

محتجزين تابعين للكتيبة.
وأفصح مجلس حكماء وأعيان مدينة تاجوراء 
تاجوراء  منطقتي  بين  االتفاق  ملخص  عن 
وسوق الجمعة بشأن ما عرف بأحداث امعيتيقة، 
المحتجزين في  اإلفراج على  إلى  والذي أفضى 
وجاء  الماضي،  سبتمبر  من  والعشرين  الرابع 
االتفاق بعد عدة لقاءات شارك فيها المجلس، 
وعوائل  وأعيان  أهالي  من  الطرفين  جمعت 

المتضررين.

قفل  على  االتفاق   « إلى  المجلس  وأشار 
بالصلح،  امعيتيقة  بأحداث  المتعلقة  القضية 
على أن يتم اإلفراج عن المحتجزين على خلفية 
القضية المشار إليها، بشرط أن يتم التواصل 
من  األحداث  تلك  في  قضوا  من  أهالي  مع 
الطرفين وأخذ موافقتهم بالتنازل على حقهم 
على  واإلبقاء  الصلح  مقابل  الجنائي  الشق  في 
الشق المدني المتعلق بحقهم في التعويضات 

بما تقرره الدولة وأحكام القضاء«.

وأضاف المجلس أن العائالت المعنية باركت 
عن  للتنازل  موافقتها  وأبدت  الصلح  خطوات 
أن  موضحا  الصلح،  مقابل  الجنائي  الشق 
التعويض يتم حسب ما تقرره الدولة وأحكام 
القضاء، أو أن يتم تجميع مبلغ من المال يتم 
عن  تنازلهم  مع  بالتوازي  به  ضررهم  جبر 

القضية.
الثاني  المقترح  على  الموافقة  تمت  وقد 
القضية  بسبب  المحتجزين  اإلفراج عن  وتنفيذ 
المجلس  ونفى  الطرفين.  من  إليها  المشار 
مواقع  في  نشرت  أخرى  معلومات  أي  صحة 
أن  إلى  منوها  أعاله،  ذكر  ما  تخالف  التواصل 
المسؤولين في الدولة لم يفعلوا أي شيء يذكر 
إلنهاء الخالف وإزالة أسبابه، ووقع النائب العام 
كافة  عن  واإلفراج  عام  بشكل  المخرجات  على 
تجري  فاألمور  لذلك  الهوية  على  الموقوفين 
بشكل طبيعي دون وجود أي إشكالية ما بين 

الطرفين.
محلية،  مصادر  أعلنت  السياق،  هذا  وفي 
عن إطالق سراح الموقوفين من أبناء بلديتي 
الردع  سجن  من  الجمعة  وسوق  تاجوراء 

امعيتيقة في العاصمة طرابلس.
يعرف  ما  أمهل  أن  بعد  اإلفراج،  ويأتي هذا 
بـ»تجمع ثوار تاجوراء«، قوات الردع حتى األحد 
الماضي إلطالق الموقوفين لديها من منطقة 
تاجوراء دون أي تأخير، مرجعا هذه المهلة إلى 
سوء وضع سجنائهم وتعرضهم لسوء الظروف 

داخل سجن معيتيقة.

السياسي،  الشقاق  من  عام  مناخ  وسط 
والشعير،  والقمح  والليمون  الزيتون  وبين 
يسوق  الهادي  إحميد  فالح  المزارع  وقف 
ببلدية  الزراعي  ليبيا  معرض  في  بضاعته 
معاناته–كغيره  ورغم  البوانيس،  وادى 
الحكومي،  اإلهمال  المزارعين–من  من 
ويرى في المعرض فرصة ال تتكرر للترويج 

لبضاعة عانت من الركود.
األمنية  الظروف  تدهور  يقف  ولم 
واالقتصادية والسياسية عقبة دون إطالق 
حضورا  شهد  الذي   ، المعرض  فعاليات 
من  عارضين  جانب  إلى  شعبيا  و  رسميا 

مختلف مناطق ليبيا.
وتعد هذه هي المشاركة الثالثة للفالح 
ويقول  الزراعي،  ليبيا  بمعرض  الهادي 
محاصيل  لتسويق  فرصة  »المعرض 
مزرعتي ومقابلة أصحاب المحالت التجارية 

الذين رغبوا فى شراء بعض المحاصيل.
»الفالحون  قائال  يشكو  لكنه 
الحكومي  اإلهمال  من  يعانون  بالجنوب 
انقطاع  على  عالوة  الدعم،  وغياب 
من  الكثير  أتلف  الذي  الكهربائي  التيار 

المحاصيل الزراعية«.
ويعتبر معرض ليبيا الزراعي نافدة ليبيا 

للعالم في هذا الوقت الصعب، وفق عضو 
أحمد  الجفرة  منطقة  عن  النواب  مجلس 
رسالة  يرسل  ويقول»المعرض  اسماعيل، 
محاصيل  الليبي من  الجنوب  منتجات  على 

زراعية وصناعات تقليدية«
حضورها  التقليدية  الصناعات  وسجلت 
على  الحاج  وقف  إذ  المعرض،  زوايا  في 
السعفية  الصناعات  فى  المتخصص  ميالد 

القفف،  مثل  بيده  صنعها  منتجات  يسوق 
النخيل  سعف  من  المصنوعة  أوالسالت 
الخضروات  سلة  مثل  األحجام  بمختلف 
على  الناس  »يقبل  ويقول  وغيرها،  والخبز 
هذا المنتوج لرخص سعره، عالوة على أنه 
سلة  عن  بعيدا  الخضروات  و  للخبز  صحي 

البالستك«.
المعرض،  أجنحة  عن  المرأة  تغب  ولم 

لتحسين  هامة  اقتصادية  فرصة  باعتباره 
دخل األسرة، وتقول خديجة محمد عارضة 
المعرض  إن  عتبة،  وادي  منطقة  من 
الدخل من عرض  محدودة  لألسر  »فرصة 
خام  مواد  على  تعتمد  التي  منتجاتهم 
محلية وأعشاب صحراوية التي تلقى رواجا 

و طلبا للعالج«.
الغريفة  منطقة  من  عبداهلل  امسعد  أما 

الفرصة  كانت   « تقول  اآلجال،  بوادي 
الذين  للعطور  وتجار  شركات  لقاء  فى 
المنتوج«،  من  العديد  بشراء  قاموا 
السعفيات  من  منتجاتنا  »نسوق  وتضيف 
وبعض  النخيل  سعف  على  تعتمد  التي 
تلك  وتصنع  الصوفية،  المشغوالت 

المنتجات أسر محدودة الدخل«.
رئيس جمعية الجنوب للحبوب المعرض 
سلة  هو  »الجنوب  إن  يقول  حميد  عثمان 
الفالحين  للتعارف بين  ليبيا، وفرصة  غذاء 
اتصاالت  والعارضين مما يسهم فى ربط 

قوية بينهم«.
على  المعرض  منتجات  تقتصر  لم 
كان  بل  التقليدية،  والصناعات  المحاصيل 
المشاركات  في  نصيب  التشكيلي  للفن 
إن  قال  الذي  الطاهر  على  الرسام  مع 
لعرض  فرصة  كان  الزراعي  ليبيا  »معرض 
محاولة  فى  والتجريدية  التشكيلية  لوحتي 
ثقافة  ونشر  الجنوب،  في  إلظهارالفن 
الحب  رسائل  تحمل  التي  الفنية  اللوحات 

والسالم والورد والماء والفنون.
فتقول  غات،  منطقة  من  دقه،  ترزغ  أما 
العالقات  لربط  فرصة  كان  »المعرض  إن 
مختلف  من  العارضين  بين  والتعارف 
المناطق، وأرسل رسالة بأن الليبيين فرقتهم 
السياسة وجمعهم الوطن هنا، للتعرف على 

منتجات وصناعات مناطق ليبيا«.

الملف  على  الفرنسي–اإليطالي  الصراع  أن  مراقبون  يرى 
اطلعت  أن  بعد  األوراق،  ترتيب  إعادة  مرحلة  دخل  الليبي 
فرنسا على الصعوبات على األرض في األزمة الليبية ولم تعد 
على ما يبدو تدفع باتجاه تنظيم انتخابات في ديسمبر في 
ليبيا وفق خارطة طريق أقرها لقاء باريس في مايو الماضي، 
في المقابل بدأت إيطاليا تحركات واسعة للترويج للمؤتمر 
الدولي حول ليبيا الذي تطمح من خالله إلى إعادة إطالق ما 

تصفه بـ»عملية تثبيت االستقرار« في ليبيا.
البرنامج  »هذا  فإن  فرنسي  دبلوماسي  مصدر  ووفق 
سالمة  غسان  رأى  وإذا  أنفسهم  الليبيون  قرره  الزمني 
والمسؤولون األربعة الذين قطعوا التعهد في باريس )بشأن 
هذا البرنامج(، أنه يجب تأجيل الموعد، فلم ال ..؟«. وتؤكد 
باريس أن المهم هو اإلبقاء على حراك باتجاه االنتخابات 
النقطة، وأن  أنها متفقة مع روما حول هذه  وتشدد على 
لديها حتى »إرادة للتعاون«، رغم التوتر في األسابيع األخيرة.

وأشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أنه »تم تبادل عبارات 
قاسية لكن لدينا تشخيص واحد للوضع«.

وتأخذ إيطاليا التي تربطها عالقات تاريخية مع ليبيا على 
فرنسا سعيها إلى التحرك وحدها لتسوية هذا النزاع. وفي 
تلميح واضح لباريس، دانت إيطاليا »التدخالت األجنبية« في 
ليبيا وعبرت عن »عدم موافقتها« على إجراء انتخابات في 
العاشر من ديسمبر، معتبرة أن الشروط األمنية لم تتحقق 
بعد. وتعارض واشنطن أيضا هذا التسرع االنتخابي. وكان 
مساعد سفيرة الواليات المتحدة في األمم المتحدة جوناثان 
أخيرا بأن »فرض مهل سيئة سينقلب على  كوهين صرح 

الليبيين. وتوقع تفاقما في االنقسامات في ليبيا«.
فيديريكا  األوروبي،  باالتحاد  للسياسات  العليا  المنسقة 
موغيريني، صرحت في أعقاب اجتماع وزاري ثان حول ليبيا 
اإلثنين بأن »المسألة ال تتعلق إلى هذا الحد بالموعد، ومن 
األفضل )أن تجري االنتخابات( في أسرع وقت ممكن، لكن 
يجب أن يتوافر عدد من الشروط قبل ذلك في إطار دستوري 
واضح«. وباتت باريس تؤكد أنه في الوقت الحالي »يجب 
توجيه رسالة واضحة إلى الذين تسول لهم أنفسهم اإلخالل 

بالعملية السياسية وخصوصا الجماعات المسلحة«.
ويعتقد بعض المحللين أن »جوهر الخالف بين إيطاليا 
وفرنسا حول ليبيا يكمن في المصالح الجيوسياسية إليطاليا، 
البالد  وتعتبر  إيطالية  يوم مستعمرة  ليبيا كانت ذات  ألن 

المنطقة ضمن نطاق نفوذها«.
ويرى الباحث في مركز رفيق الحريري للشرق األوسط في 

المجلس األطلسي، كريم مزران أن »الخالفات بين فرنسا 
وإيطاليا، الدولتين العضوتين في حلف الناتو، لها جذور في 
تدخل حلف الناتو في ليبيا في عام 2011، ما أدى إلى إنشاء 

منطقة حظر طيران وإقصاء القذافي نهائيا عن السلطة«.
وأضاف : »هناك اعتقاد قوي في المؤسسة اإليطالية بأن 
فرنسا خطفت ليبيا من روما.. إذ كانت فرنسا سريعة للغاية 
في اتخاذ قرار بالذهاب لقصف القذافي وجذب الجميع إلى 
هذه العملية، وكان اإليطاليون ينظرون إلى ذلك باعتباره 

صفعة على الوجه«.
الفرنسي، بدأت روما  التراجع  على أي حال، وفي مقابل 

ودوليا  إقليميا  الخارجي  الدعم  لكسب  دبلوماسية  حملة 
لهذا المؤتمر، حيث حصلت على موقف إيجابي من الواليات 
المتحدة بعد لقاء رئيس الوزراء كونتي مع الرئيس ترامب، 
ضد  حاسمة  جولة  كسب  اإليطالية  األوساط  اعتبرته  مما 
فرنسا المتنافسة معها على إدارة األزمة الليبية، وحيث تدعو 
باريس إلى اإلسراع في تنظيم انتخابات عامة ورئاسية في 

ليبيا وهو ما ترفضه إيطاليا.
وألمح رئيس الوزراء اإليطالي، جوزيبي كونتي، إلى أن 
الرئيس األميركي دونالد ترامب قد يحضر المؤتمر الدولي 
الذي تعقده إيطاليا في نوفمبر المقبل، وذلك لبحث األزمة 

الليبية. ونقلت وسائل إعالم إيطالية عن مصادر مسؤولة 
قولها إن روما تأمل أن يشارك ترامب في المؤتمر وذلك 
الحضور  اإليطالية،  الحكومة  فيه  ستنتهز  الذي  الوقت  في 
الدولي الكبير خالل انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة 
في نيويورك، إلجراء عدة لقاءات ثنائية بشأن األزمة الليبية، 

التي تبقى »األولوية الجيوسياسية« بالنسبة إليطاليا.
ستنتهز  اإليطالية  الحكومة  إن  إعالمية  مصادر  وتقول 
لألمم  العامة  الجمعية  انعقاد  الكبير خالل  الدولي  الحضور 
المتحدة في نيويورك، إلجراء عدة لقاءات ثنائية بشأن األزمة 

الليبية، التي تبقى »األولوية الجيوسياسية« بالنسبة لروما.

الذي تخطط تنظيمه  الدولي  المؤتمر  إيطاليا أن  وترى 
إن  الليبية،  األزمة  أبعاد  مختلف  لمعاينة  المقبل،  الخريف 
الهدف من المؤتمر هو جمع أكبر عدد ممكن من المعنيين 
بالشأن الليبي من األطراف الليبية والدولية، لوضع أسس 
ومساعدة  البالد،  في  مستدام  استقرار  لبسط  وأرضية 

المواطنين الليبيين والمجتمع المدني في نفس الوقت.
وكالة  إلى  تصريحات  في  اإلعالمية  المصادر  وأضافت 
»آكي« اإليطالية، أن وزير الخارجية إينزو موافير ميالنيزي، 
الذي سبق رئيس الحكومة جوزيبي كونتي في الوصول إلى 
المكثفة،  االتصاالت  الفور سلسلة من  على  بدأ  نيويورك، 
التحضيرية  األعمال  على  الجهد  هذا  من  كبير  جزء  ويركز 
لمؤتمر ليبيا الدولي، المقرر تنظيمه في نوفمبر في إقليم 

صقلية )جنوب(.
يتحرك  اإليطالية  الدبلوماسية  رئيس  أن  إلى  وأشارت 
على  األميركيين  إشــراك  أوال:  هدفين،  تحقيق  أجل  من 
الليبية،  األزمة  الدولي حول  المؤتمر  المستويات في  أعلى 
بإقناع وزيرالخارجية مايكل بومبيو القدوم إلى صقلية، فيما 
التناقضات مع فرنسا، من  الثاني في تجاوز  يكمن الهدف 
أجل الحصول على تعاون كامل من طرف الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون.
أن  ميالنيزي،  موافيرو  اإليطالي،  الخارجية  وزير  ويؤكد 
إطالق  سيعيد  إنه  ليبيا  حول  الدولي  المؤتمر  من  الهدف 
موافيرو  الوزير،  وقال  ليبيا.  في  االستقرار  تثبيت  عملية 
لألمم  العمومية  الجمعية  انعقاد  هامش  على  ميالنيزي، 
المتحدة، الثالثاء، »تعد ليبيا بالنسبة إليطاليا إحدى األولويات 
الرئيسية، دولة تبعد 200 ميل عن السواحل اإليطالية تمر 
حاليا بمرحلة من عدم االستقرار«وفقا لبيان مقتضب نشرته 

السفارة اإليطالية بطرابلس.
وربما كانت الثمرة األولى للتحرك اإليطالي هو تأييد بعض 
دول الجوار ومن بينها مصر لهذا المؤتمر، إذ قال السفير 
المصري لدى روما هشام بدر إن مصر مستعدة للعمل مع 
إيطاليا من أجل إحالل »االستقرار واألمن في ليبيا«. ووصف 
السفير المصري في تصريح لدى لقائه صحفيين في ختام 
الصغيرة  اإليطالية  للشركات  االستثمار  الندوة حول فرص 
والمتوسطة، التي عقدت في سفارة القاهرة بروما، المؤتمر 
نوفمبر  من  األول  النصف  في  تنظيمه  إيطاليا  تزمع  الذي 

المقبل في صقلية، بـ»المهم للغاية«.
ووسط هذه التفاعالت، يبدو أن التطورات الليبية على 
األرض، خصوصا االشتباكات األخيرة في العاصمة طرابلس، 
إعادة  إلى مرحلة  اإليطالي  الفرنسي  النزاع  دفعت بخارطة 
تموضع وتوزيع أدوار، بما يتناسب مع مقتضيات مرحلة بات 

فيها مؤتمر روما هو اختبار جديد لمعالم هذا الصراع.

محليات05 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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باريس–روما–الوسط

طرابلس - الوسطالجزائر - الوسط: عبدالرحمن أميني

قطار الصراع  الفرنسي–اإليطالي يصل محطة »ترتيب األوراق«

معرض ليبيا الزراعي يبدد غيوم السياسة

حملة دبلوماسية لمؤتمر روما حول ليبيا .. وباريس تتخلى عن موقفها من االنتخابات

الغموض يلف مصير الصحفيني التونسيني

سبها–مضان كرنفودة

»جبر الضرر« يعزز املصالحة بني سوق الجمعة وتاورغاء

من القفة إلى اللوحات التشكيلية

< بلدية ومشايخ سوق الجمعة يقومون مأدبة إفطار ألهالي تاورغاء.

< رئيس الوزاراء اإليطالي يصافح الرئيس األميركي.

< جانب من فاعليات المعرض الزراعي.
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نيويورك – وكاالت

مواجهة أميركية - إيرانية في األمم المتحدة

ترامب يدعو لعزل طهران ويهاجم العوملة.. وروحاني يؤكد ال تفاوض بالقوة ويتهم واشنطن بـ «االستبداد»
هيمن الخالف األميركي–اإليراني على أعمال الجلسة االفتتاحية 
الرئيس  دعا  وبينما  الثالثاء.  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية 
األميركي دونالد ترامب إلى ممارسة ضغوط كثيفة على إيران 
الرئيس اإليراني حسن روحاني واشنطن بقوة  انتقد  وعزلها، 
القوى  مع  بالده  وقعته  الذي  النووي  االتفاق  من  النسحابها 
الكبرى، وقال إنه ال يجب إجبار بالده على الجلوس على مائدة 

المفاوضات.
كما انتقد ترامب شركاء واشنطن التجاريين، وقدم دفاعًا قويًا 
عن طروحاته وخصوصًا حق بالده في التصرف بشكل منفرد. 
وفي كلمة أمام قادة العالم في افتتاح االجتماع السنوي للجمعية 
المصدرة  الدول  منظمة  ترامب  انتقد  المتحدة،  لألمم  العامة 
حقوق  ومجلس  التجارية  الصين  وسياسات  )أوبك(  النفط 
الواليات  بأن  التي تعهد  الدولية  الجنائية  والمحكمة  اإلنسان 
المتحدة لن تقبلها بزعم أنها تمثل اعتداًء على سيادة بالده 

وتهديدًا للمواطنين األميركيين.
إيران،  لمهاجمة  كبيرًا من خطابه  جزءًا  أفرد  ترامب  ولكن 
»الفوضى  يزرع  إنه  قائاًل  هناك،  القائم  الديني  النظام  ودان 
الواليات  بانسحاب  قراره  عن  دافع  كما  والدمار«،  والموت 
خفض  إلى  يهدف  الذي  الدولي  النووي  االتفاق  من  المتحدة 

نشاطات طهران النووية.
ولكن ترامب بدا أقل حدة مقارنة مع العام الماضي عندما 
كوريا  ضد  العدواني  بخطابه  االجتماع  في  المشاركين  صدم 
الشمالية الذي اشتمل على تهديد بـ»التدمير الكامل« لدولة 

الزعيم كيم جونغ أون.
كوريا  بشأن  دبلوماسيته  ترامب  استعرض  المرة  وهذه 
الشمالية وتحدث عن القمة التاريخية التي عقدها مع زعيم كوريا 
الشمالية في سنغافورة في يونيو الماضي. وقال إنه عمل على 

»استبدال شبح النزاع بمساٍع جريئة وجديدة من أجل السالم«.
وقبل أقل من شهر من انتخابات منتصف الوالية في الواليات 
المتحدة، بدت كلمة ترامب في بعض األحيان وكأنها خطاب 
وبدأ خطابه  البطالة.  معدالت  بانخفاض  أشاد  حيث  انتخابي، 
بالقول إن فريقه »حقق إنجازات أكثر من أي إدارة أخرى في تاريخ 
بالدنا«، مما أثار ضحك المشاركين في هذا االجتماع الذي عادة 
ما تسوده الجدية التامة. ورد على ذلك قائاًل »لم أتوقع رد الفعل 

هذا، ولكن ال بأس«.

عزل إيران
تعتبر إيران محل اهتمام كبير لألسبوع السنوي في دبلوماسية 
األمم المتحدة بعد أشهر من إغضاب ترامب حلفاء بالده في 
الذي   2015 المبرم في  النووي  االتفاق  أوروبا باالنسحاب من 
مقابل  النووية  نشاطاتها  خفض  على  بموجبه  إيران  وافقت 

تخفيف العقوبات عنها.
وقال »ال يمكننا أن نسمح ألكبر دولة راعية لإلرهاب في العالم 
بأن تمتلك األسلحة األكثر تدميراً في العالم« في إشارة لدعم 

طهران بعض الحركات المسلحة، وبينها حماس الفلسطينية 
وحزب اهلل اللبناني والحشد الشعبي في العراق والحوثيين في 

اليمن.
وأضاف »ال يمكننا أن نسمح لنظام يهتف +الموت ألميركا+ 
ويهدد إسرائيل بالقضاء التام عليها، أن يمتلك السبل إلطالق 
وأضاف  األرض«.  وجه  على  مدينة  أي  على  نووي  حربي  رأس 
في  استمر  طالما  اإليراني  النظام  بعزل  الدول  »نطالب جميع 

عدوانه«.

مهاجمة العولمة
بها  تؤمن  -التي  »العولمة«  أيديولوجية  ترامب  هاجم  كما 
في  السياسي  واليسار  المتحدة  األمم  في  الدول  من  العديد 
الواليات المتحدة- وقال إن »أميركا لن تعتذر مطلقًا عن حماية 
مواطنيها«. وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية التي تدعمها 

األمم المتحدة »ال تحظى بأي شرعية أو سلطة«.
وفي وقت سابق هدد مستشاره لألمن القومي جون بولتون 
بمقاضاة قضاة المحكمة ومالحقتهم وتجميد أرصدتهم المالية 
في حال نظروا في اتهامات ضد القوات األميركية في أفغانستان 

بارتكاب جرائم حرب.
األميركية  السيادة  عن  قط  نتخلى  »لن  ترامب  وقال 
رافضًا  مسؤولة«،  وغير  منتخبة  غير  عالمية  لبيروقراطية 
الصين،  مع  التجارية  الحرب  ووسط  العولمة«.  »أيديولوجية 
قال ترامب إن االختالل التجاري مع القوة اآلسيوية »ال يمكن 

التساهل معه«. كما انتقد منظمة أوبك رغم أنها تضم حلفاء 
مقربين للواليات المتحدة مثل السعودية وعدة دول خليجية 
أخرى. وقال »أوبك ودول األوبك تسرق باقي العالم، وأنا ال أحب 
ذلك. ويجب أال يحبه أحد«. وجدد ترامب مطالبته لدول األوبك 
الحماية  على  باعتمادها  إياها  مذكرًا  النفط،  أسعار  بتخفيض 

األميركية التي ال يمكن أن تستمر من دون مقابل.

الحقائق على األرض
الصراع  من  واشنطن  موقف  مقتضب  بشكل  ترامب  وتناول 
اتخذه  الذي  بالقرار  تمسكه  مؤكدًا  الفلسطيني–اإلسرائيلي، 
نهاية العام الماضي باالعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان 
الصهيوني، على الرغم من تنديد وتحذير كل دول العالم. وزعم 
ترامب أن سياسته تقوم على االعتراف بالحقائق القائمة على 

األرض من دون التمسك بأفكار قديمة.
واألردن  ومصر  السعودية  مع  بالده  بتعاون  أشاد  كما 
واإلمارات وقطر لتشكيل تحالف استراتيجي لمكافحة ما وصفه 
باإلرهاب، مشيرًا إلى أن بالده حققت نجاحًا كبيرًا في هذا الصدد 

وأنهت وجود تنظيم »داعش« اإلرهابي في سورية والعراق.
ال إذعان للضغوط األميركية

وفي خطاب ألقاه في نهاية الجلسة المسائية الثالثاء، وبعد 
روحاني  اإليراني  الرئيس  انتقد  ترامب،  خطاب  من  ساعات 
واشنطن بسبب سياستها العدائية تجاه بالده، وقال إن النهج 
األميركي محكوم عليه بالفشل. وقال روحاني في كلمته أمام 

الجمعية العامة لألمم المتحدة إن الواليات المتحدة شنت »حربًا 
اقتصادية« على إيران بإعادتها فرض عقوبات كانت قد رُفعت 
العام 2015.  الذي وقعته طهران في  النووي  بموجب االتفاق 
وأضاف روحاني »سياسة الواليات المتحدة تجاه جمهورية إيران 
اإلسالمية كانت خاطئة منذ البداية، ونهجها القائم على مقاومة 
رغبات الشعب اإليراني التي تجلت في العديد من االنتخابات 

مآله الفشل«.

محتوى دعائي
وقال روحاني »الحرب االقتصادية التي بدأتها الواليات المتحدة 
اإليراني  الشعب  تستهدف  ال  الجديدة  العقوبات  اسم  تحت 
فحسب وإنما تستتبعها أيضًا عواقب ضارة بشعوب دول أخرى، 

وسببت تلك الحرب تعطياًل في التجارة العالمية«.
عقوبات  وال  حرب  ال  وهو  واضح،  إيران  تقوله  »ما  وأضاف 
وال تهديدات وال تنمر فقط يجب العمل طبقًا للقانون وتنفيذ 

االلتزامات«.
ولزيادة الضغوط، تقول واشنطن إنه يجب على كل الدول 
التوقف عن استيراد النفط اإليراني بحلول الرابع من نوفمبر، 
وهو ما يضر بمبيعات الخام التي تدر 60 بالمئة من دخل البالد. 

وتقول إيران إن هذا المستوى من التخفيضات لن يحدث.
ولمحت طهران إلى أنها قد تقوم بعمل عسكري في الخليج 
العقوبات  على  ردًا  نفطها  تصدير  من  األخرى  الدول  لمنع 
وتحتفظ  الخام.  من  مبيعاتها  لوقف  تهدف  التي  األميركية 

واشنطن بأسطول في الخليج لحماية ممرات شحن النفط.
وقال روحاني »أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز كان دومًا 
أمرًا مهمًا بالنسبة لنا... سوف نتصدى ألي مساٍع تخريبية في 

هذا الممر المائي الحيوي في المستقبل«.
للضغط  لإلذعان  إليران  نية  ال  أنه  على  روحاني  وشدد 
الدولية  للعالقات  المتحدة  الواليات  »فهم  قائاًل:  األميركي، 
استبدادي... فهمها للسلطة، ليس السلطة القانونية والشرعية، 
يتجسد في التنمر وفرض األمور«. وأضاف »ال يمكن إجبار أمة 

على الجلوس على طاولة المفاوضات بالقوة«.
وعبر روحاني عن استعداد إيران لتحسين العالقات مع دول 
اتهام طهران جيرانها  المنطقة، وذلك بعد يومين فقط من 
الخليجيين، وتحديداً السعودية واإلمارات باحتمال التورط في 
أثناء استعراض  الهجوم المسلح الذي شهدته منطقة األحواز 
عسكري، مما أدى لمقتل العشرات. وقال روحاني »نؤمن بإنشاء 
آلية جماعية من أجل منطقة الخليج الفارسي مع وجود ومشاركة 

كل دول المنطقة«.

رفض تركي–وأوربي
التركي رجب طيب إردوغان بشدة  الرئيس  انتقد  من ناحيته، 
أمام  خطابه  في  »كسالح«  االقتصادية  العقوبات  استخدام 
للواليات  ضمني  انتقاد  في  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية 
المتحدة. وقال إردوغان »ال يمكن ألحد أن يلزم الصمت أمام 
اإللغاء التعسفي لالتفاقات التجارية وانتشار الحمائية واستخدام 

العقوبات االقتصادية كسالح«.
غير مستعدين  واشنطن  حلفاء  بعض  أن  على  مؤشر  وفي 
إلتباع ترامب بشكل تلقائي، فقد أعلنت الدول الخمس األخرى 
الصين،  -بريطانيا،  إيران  مع  النووي  االتفاق  على  الموقعة 
فرنسا، المانيا، وروسيا- اإلثنين عن إطار قانوني جديد على أمل 
أن تتمكن الشركات من القيام بتعامالت تجارية مع إيران في 

التفاف على العقوبات األميركية.
في  كلمته  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  اغتنم  كما 
الجمعية العمومية للدعوة إلى »الحوار والتعددية« في التعامل 
إيران  برنامج  تراجع  إلى  أدى   2015 اتفاق  إن  وقال  إيران،  مع 

النووي.

ال لقاءات أميركية–إيرانية
ورغم أن الرئيسين األميركي واإليراني تحدثا من المنبر نفسه، 
إال أنهما استبعدا عقد لقاء بينهما على هامش اجتماع الجمعية 

العمومية.
وكتب ترامب على تويتر »ال أنوي لقاء الرئيس حسن روحاني 
رغم وجود مطالب« بذلك، مضيفًا »ربما يومًا ما في المستقبل. 

أنا متأكد بأنه رجل رائع!«.
وجوده  خالل  ترامب  للقاء  يخطط  ال  بأنه  روحاني  وصرح 
عرض  ووصف  العامة،  الجمعية  أعمال  لحضور  نيويورك  في 
ترامب بأنه »ليس صادقًا وال نزيهًا«. وكشرط مسبق ألي حوار 
به  تسبب  الذي  الضرر  يصلح  أن  ترامب  على  إن  روحاني  قال 
باالنسحاب من االتفاق النووي. وقال لشبكة »إن بي سي« إنه 

»يتعين إعادة بناء ذلك الجسر«.

< المستشارة األلمانية أنغيال ميركل والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مبنى المستشارية في برلين

<  حسن روحاني <  دونالد ترامب

في وقت يعاني فيه االقتصاد التركي بشدة

لقاء مرتقب بني إردوغان وميركل وسط توتر سياسي وتظاهرات معارضة
مع تزايد احتماالت عقد انتخابات مبكرة

حزب العمال البريطاني يبقي الباب مفتوحا 
أمام البقاء في االتحاد األوروبي

بعد  بريطانيا  في  مبكرة  انتخابات  عقد  احتماال  تزايدت  بينما 
فشل المفاوضات التي أجرتها رئيسة تيريزا ماي للتوصل التفاق 
حزب  في  المتحدث  أبقى  األوروبي،  االتحاد  من  مشرف  خروج 
العمال البريطاني لشؤون »بريكست« كير ستارمر الباب مفتوحا 
أمام بقاء بالده في االتحاد، مشددا على أنه يجب عدم استبعاد 
التي  القضية  هذه  حول  ثان  استفتاء  إجراء  حال  في  البقاء  خيار 

قسمت المجتمع البريطاني.
وصرح ستارمر في المؤتمر السنوي للحزب اليساري أنه يجب 
إتاحة خيار إجراء تصويت ثان على العالقة بين بريطانيا واالتحاد 
األوروبي، في محاولة منه لرأب الصدع بشأن »بريكست« داخل 

الحزب اليساري.
الجدد  المدن واألعضاء  الشباب وسكان  العديد من  ويعارض 
ولكن  األوروبي،  االتحاد  من  الخروج  بشدة  العمال  حزب  في 
الحزب  معاقل  من  العاملة  الطبقة  وأبناء  سنا  األكبر  الناخبين 

التقليدية يؤيدون الخروج.
ليفربول  في  جرى  الذي  المؤتمر  في  المشاركين  أمام  وقال 
العليا«  الكلمة  له  البرلمان  أن  »صحيح  انكلترا  غرب  شمال 
بروكسل  مع  الحكومة  تبرمه  »بريكست«  بشأن  اتفاق  أي  حول 
إجراء  أن تشتمل خياراتنا  الجمود فيجب  أردنا كسر  إذا  .. ولكن 
االتحاد  في  البقاء  خيار  يستبعد  أحد  وال  عام —  لتصويت  حملة 

األوروبي«.
من  الحار  والتصفيق  االبتهاج  بصيحات  تصريحه  وقوبل 
لرأب  استغالله  الحزب  يحاول  الذي  المؤتمر  في  المشاركين 

االنقسامات داخله بشأن »بريكست«.
ولم تكن تلك التصريحات مدرجة في النص الرسمي لكلمته 

التي تحصل على موافقة زعامة الحزب.
االتحاد  في  المتشكك  كوربين،  جيرمي  الحزب  زعيم  وحاول 
االوروبي، حتى اآلن عدم اإلدالء بتصريح واضح بشأن بريكست.

إجراء  خيار  استبعدت  التي  ماي،  تيريزا  الوزراء  رئيسة  وتقول 
الوحيد  البديل  هو  اتفاق  دون  التكتل  مغادرة  إن  ثان،  استفتاء 
الصعيد  على  االتحاد  من  قريبة  بريطانيا  ستبقي  التي  لخطتها 

التجاري.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيحصل انفصال قاس ابتداء 
من مارس 2019. أما إذا تم التوصل إلى تسوية، فستبدأ فترة 
انتقالية حتى أواخر 2020 مع عواقب أقل قسوة على المؤسسات 

والسلطات على حد سواء.

انقسامات ايديولوجية
وأكد ستارمر أنه إذا توصلت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى اتفاق 
مع بروكسل للخروج من االتحاد األوروبي ال يرضي حزب العمال 
 — متزايد«  بشكل  مرجحًا  »يبدو  إنه  قال  الذي  األمر  وهو   —

فسيصوت الحزب ضد االتفاق في البرلمان.
االتحاد  من  بريطانيا  خروج  احتمال  من  سيزيد  ما  وهذا 
غالبية  سوى  تملك  ال  ماي  تيريزا  إن  إذ  اتفاق،  بدون  األوروبي 
بريكست،  خطة  ضد  العماليين  صوت  وإن  البرلمان  في  ضئيلة 
على  مستبعد  أمر  وهو  كتلتها،  نواب  جميع  دعم  إلى  فستحتاج 
ضوء االنقسامات داخل المحافظين. ويهدد مثل هذا السيناريو 

ببلبلة العملية برمتها وإثارة فوضى داخل الحكومة.
كخيار  عامة  بانتخابات  طالب  العمال  حزب  إن  ستارمر  وقال 
بريكست.  بشأن  البرلمان  في  جمود  أي  لكسر  محاولة  في  أول 
ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا فيجب اإلبقاء على الخيارات األخرى 

مفتوحة بما فيها إجراء حملة الستفتاء ثان.
شيء  أي  بين  الخيار  يكون  أن  نقبل  ال  »نحن  ستارمر  وقال 
إلى  التوصل  عدم  أو  إليه  التوصل  من  الوزراء  رئيسة  تتمكن 

اتفاق«.
وبعد ساعات من كلمة ستارمر، وافق المشاركون في المؤتمر 
رسميا على خطوة تتعهد بدعم الحزب »لجميع الخيارات الباقية 

وتقررت  ثان.  استفتاء  إجراء  احتمال  فيها  بما  الطاولة«  على 
صيغة هذه المذكرة اإلثنين بعد خمس ساعات من المناقشات 
الذين  الناشطين  من  الكثيرين  خيبة  أثارت  ولكنها  المكثفة. 
كانوا يتمنون أن تتضمن تأييدا واضحا لعملية تصويت جديدة 
على اتفاق بريكست النهائي، بما يتضمن إمكانية البقاء ضمن 

االتحاد األوروبي.
حل وسط

الحزب  أعضاء  من  عدد  قال  ستارمر،  كلمة  على  وتعليقًا 
والشخصيات السياسية بالبالد إن ستارمر خلق نوعا من التوازن. 
وقال جون النسمان، مؤسس حركة »مومنتم« الشعبية المؤدية 
إن  العمال،  أوساط حزب  متزايدا في  قبوال  تلقى  والتي  لكوربن 
»الحل الوسط الذي توصلنا إليه اليوم يعد وسيلة جيدة لتوحيد 

الحزب. أعتقد أنه أبقى على كل الخيارات على الطاولة«.
وأضاف »نريد أن نترك الناس ليقرروا مستقبل البالد. أفضّل 
أن أفعل ذلك عبر انتخابات عامة«.وأكد »مغادرة االتحاد االوروبي 

وخصوصا المغادرة دون اتفاق ستكون كارثية«.
وقال النائب ديفيد المي »لقد كانت هذه معركة طويلة عبر 
ما«.  لنقطة  وصلنا  أننا  وأعتقد  عديدة  وسنوات  عديدة  أشهر 
)حزب(  عائلة  جمع  من  بنجاح  »تمكن  ستارمر  خطاب  أن  وتابع 

العمل سويا«.
وهو  المؤتمر  السن  صغار  الحزب  أعضاء  من  العديد  وحضر 
بريكست«.  نكره  كوربن،  »نحب  عليها  كتب  حقائب  يحملون 
وقد  الحزب،  داخل  العقائدي  االنقسام  تعكس  كلمات  وهي 
اقتصرت  الذي  كوربن  جيريمي  رئيسه  سياسة  فيه  ساهمت 
وهي  االقتصادية،  االجتماعية  المسائل  على  اآلن  حتى  أجندته 
بريكست  حول  المفاوضات  دخول  مع  لكن  توافقية.  مسائل 
استراتيجية  وضع  العماليين  على  سيتحتم  األخيرة،  مرحلتها 

واضحة.
حقا  ممتنة  كنت  »لقد  عاما   41 البالغة  هاريس  جان  وقال 
وتابعت  خيارا«.  يزال  ال  االوروبي(  االتحاد  )في  البقاء  أن  لسماع 

أن إجراء »استفتاء هو الخيار المعقول الوحيد«.
يعد  »لم  أنه  أكدت  فقد  عاما   67 البالغة  دالي  باتريشيا  أما 
لمنطقة  المنتمية  العمالية  وقالت  الحزب.  داخل  انقسام«  هناك 
االتحاد  لمغادرة  الذين صوّتوا  »الناس  انكلترا  غرب  في شمال 
مجددا.  بالمغادرة  ليصوتوا  فرصة  على  سيحصلوا  االوروبي 
أن  الناس  نسأل  حين  ديموقراطية  أكثر  األمر  ليّ،  بالنسبة 

يؤكدوا أو يغيروا رأيهم«.
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فرانكفورت - وكاالت

ليفربول – وكاالت

دولة  بزيارة  إردوغان  رجب طيب  التركي  الرئيس  يقوم 
البلدان  فيه  يسعى  وقت  في  الخميس  اليوم  أللمانيا 
لكن  الخالفات.  من  سلسلة  بعد  عالقتهما  بناء  إلعادة 
من المرجح أن تلقي تظاهرات متوقعة معارضة للرئيس 

التركي بظاللها على اللقاء.
أللمانيا  إلردوغان  رسمية  زيارة  أول  هذه  وستكون 
أعقاب  في  وتأتي   ،2014 العام  في  رئيسًا  أصبح  منذ 
سلسلة مطوّلة من الخالفات أثارها انتقاد برلين لحملة 
إثر  خصومه  على  التركي  النظام  شنّها  التي  القمع 

محاولة االنقالب الفاشلة في صيف 2016.
الرئيسي  »الهدف  إن  التركي  لإلعالم  إردوغان  وقال 
)التوتر( بشكل  الفترة  نتجاوز هذه  أن  الزيارة هو  لهذه 

كامل«.
أن  قبل  الخميس  لبرلين  التركي  الرئيس  ويصل 

يلتقي بالمستشارة ميركل في اليومين التاليين.
فالتر شتاينماير  فرانك  األلماني  الرئيس  وسيستقبل 
أن  قبل  العسكري  الشرف  بحرس  التركي  نظيره 
يستضيفه الجمعة في غداء دولة في قصر بيليفو، وهي 
بمقاطعتها.  معارضون  سياسيون  تعهد  التي  المناسبة 
في  الرسمية  المناسبة  هذه  عن  ميركل  ستغيب  كما 

القصر الرئاسي.
أكبر  أحد  الفتتاح  لكولونيا  إردوغان  يتوجه  والسبت، 
أوروبا، والذي أشرف على تشييده االتحاد  المساجد في 

اإلسالمي التركي للشؤون الدينية ) ديتيب(.
صفحة  لطي  إردوغان  سعي  أن  إلى  محللون  وأشار 
يأتي  أوروبا،  في  اقتصاد  أكبر  ألمانيا صاحبة  مع  التوتر 
وتسوء  بشدة  التركي  االقتصاد  فيه  يعاني  وقت  في 

العالقات مع الواليات المتحدة.

التنافس ليورو 2024
بالتظاهر  إردوغان  سياسات  معارضي  من  آالف  وتعهد 
في أرجاء ألمانيا لالحتجاج على كافة سياساته، من سجل 
إلى  الصحافة  وحرية  اإلنسان  حقوق  مجال  في  تركيا 

هجومها ضد الميلشيات الكردية في سورية.
في  شخص  آالف   10 نحو  يشارك  أن  المتوقع  ومن 
تظاهرات سيكون شعارها »إرودغان غير مرحب به« في 

برلين الجمعة.
التي  والسياسية  االقتصادية  للقضايا  وباإلضافة 

ستثيرها الزيارة، ستلوح كرة القدم أيضًا في األفق.
لنيل  محموم  سباق  في  وتركيا  ألمانيا  وتتنافس 
استضافة بطولة يورو 2024 لكرة القدم، لكن المفارقة 
أن الفائز بتنظيم البطولة سيعلن في نفس اليوم الذي 

يصل فيه إردوغان أللمانيا.
وخيّم على ملف ترشح ألمانيا للبطولة إعالن الالعب 
اعتزاله  التركية  األصول  ذي  أوزيل  مسعود  األلماني 
ممارسة  على  ردًا  ألمانيا  منتخب  مع  دوليًا  اللعب 
»العنصرية وعدم االحترام« تجاهه، في خطوة أشاد بها 

إردوغان.
غروبه«  مديين  »فونكه  لمجموعة  إردوغان  وقال 
الصحافية إن »قول أوزيل أنا ألماني عندما أفوز ومهاجر 

عندما أخسر تجسد التمييز في ألمانيا«.
ودافع إردوغان عن أوزيل، الذي واجه انتقادات حادة 
وقال  التركي.  الزعيم  مع  صور  التقاط  عقب  ألمانيا  في 
إردوغان: »هل يتعين علينا شنق العب ألمانيًّ يلعب في 
ميركل  السيدة  مع  صورة  يلتقط  عندما  بالدنا  منتخب 

)المستشارة األلمانية(«.
شيًئا  يقترف  »لم  أوزيل  إن  التركي  الزعيم  وأضاف 
آرسنال،  وسط  خط  العب  أن  إلى  وأشار  عليه«.  ليندم 
ظهر  الذي  غوندوغان  إيلكاي  مانشستر  العب  وكذلك 
في الصور أيضًا مع إردوغان في مايو، »يشعرون بأنهم 
في وطنهم في كال البلدين، البلد الذي ولدا فيه والبلد 

الذي جاء منه والداهما«.
قال  الدولي،  اللعب  اعتزال  أوزيل  قرار  إلى  ومشيرًا 

دون  القومي  المنتخب  يترك  لم  »أوزيل  إردوغان: 
العنصرية  الهجمات  تلك  مثل  يواجه  شخص  أي  مبرر. 
واإلهانات كان سيكون له رد الفعل نفسه«. وخالل اللقاء 
مع الرئيس التركي في لندن، أعطى أوزيل وغوندوغان 

إردوغان قميصين عليهما توقيعهما.
ذلك  بعد  الصور  الحاكم  التنمية  العدالة  ونشر حزب 
قبيل االنتخابات الرئاسية في تركيا التي جرت في يونيو، 

وفاز بها إردوغان من أول جولة.

»سابق ألوانه«
في  الحليفين  البلدين  بين  بشدة  العالقات  وتوترت 
حلف األطلسي بعد أن أوقفت السلطات التركية عشرات 
االنقالب  محاولة  بعد  واسعة  تطهير  حملة  في  اآلالف 
توقيف  وتم   .2016 يوليو  في  إردوغان  ضد  الفاشلة 
الكثير من المواطنين األلمان أو المزدوجي الجنسية في 

سياق تلك الحمالت لألمن التركي.
لكن تقاربًا تدريجيًا بدأ أخيرًا بعد أن أفرجت أنقرة 
عن الصحفي التركي األلماني دينيز يوسيل الذي حصل 
أكثر  بعد   2018 فبراير  في  عنه  المشروط  اإلفراج  على 
األلمانية  للصحفية  سُمح  كما  التوقيف.  من  عام  من 
ميشالي تولو بالعودة إلى ألمانيا الشهر الفائت. إال أن 
تواجه تهم  تزال  ال  عامًا   34 العمر  البالغة من  الكاتبة 

اإلرهاب في تركيا.
وشددت ميركل، التي يعيش في بالدها جالية تركية 
أهمية  على  مرارًا  ماليين شخص،  ثالثة  قوامها  كبيرة 
العالقات الجيدة مع أنقرة، وهي شريك مهم تعتمد عليه 

للحدِّ من توافد المهاجرين على السواحل األوروبية.
في  مبيعًا  األكثر  األلمانية  »بيلد«  صحيفة  لكن 
البالد قالت إنه من السابق ألوانه طرح البساط األحمر 
فقط  شهرًا   18 منذ  برلين  اتهم  الذي  إردوغان  أمام 
مسيرات  برلين  منع  على  ردًا  النازية«  بـ»الممارسات 

داعمة له قبل استفتاء منحه سلطات واسعة جديدة.

الوقت  »في  افتتاحيتها  في  اليومية  الصحيفة  وقالت 
وصل  واقتصادها  عملة  أزمة  تركيا  فيه  تصارع  الذي 
مرة  لنا  صديًقا  يكون  أن  إردوغان  يريد  الحضيض  إلى 
الزيارة تتضمن »كثيرًا من  أّن مراسم  أخرى«. وتابعت 
األبهة واالحتفال بإردوغان. لم نصل بعد إلى هذا الحد« 

مجددًا في العالقات بين البلدين.

مشروع سكة حديد ضخم
على  للضغط  الزيارة  سيستغل  أنّه  إردوغان  وصرّح 
ألمانيا لتكون »أكثر كفاءة« في الحرب ضد »المنظمات 
اإلرهابية« مثل حزب العمال الكردستاني وحركة الداعية 

التركي فتح اهلل غولن.
كما تتضمن أجندة الزيارة ملفات مثل مساعي أنقرة 
المتوقفة لالنضمام لالتحاد األوروبي ودورها في النزاع 

في سورية.
مجددًا،  البلدين  بين  الدبلوماسية  األجواء  ولتهيئة 
التحتية  البنى  تطوير  مشروع  بورقة  إردوغان  يلقي  قد 

للسكة الحديد في تركيا.
شركة  أن  األسبوعية  شبيغل«  »دير  صحيفة  وذكرت 
لقيادة  مباحثات  في  دخلت  العمالقة  األلمانية  سيمنز 
المشروع الطموح المتوقع أن تصل كلفته إلى 35 مليار 
يورو )40 مليار دوالر(، ومن غير الواضح إذا كانت برلين 

ستساهم في تمويله.
من  للزيارة،  للجدل  المثير  للطابع  بارزة  إشارة  وفي 
كبيرة  عامة  خطابات  أي  إردوغان  يلقي  أن  المقرر  غير 

خالل زيارته أللمانيا.
أكثر  أمضى  الذي  يوسيل،  الصحفي  دان  جانبه،  من 
من عام في السجون التركية، برلين على »دعوة مجرم 

لمأدبة« طعام.
أن  األلمانية  فيلت«  »دي  صحيفة  مراسل  وتابع 
التواقين  األتراك  هؤالء  كل  تخون  األلمانية  »الحكومة 

لمجتمع حر وديمقراطي وعلماني«.

<   رئيس حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن 
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تمهيًدا لالنتخابات التشريعية والرئاسية

الرئيس التونسي يستبعد التوافق 
السياسي مع اإلسالميني

السبسي  قائد  الباجي  التونسي  الرئيس  أعلن 
النهضة  حزب  وبين  بينه  السياسي  التوافق  فك 
االسالمي بطلب من األخير في خطوة من الصعب 
االستقطاب  مشهد  إعادة  نحو  المجال  تفتح  أن 

الثنائي قبل سنة من االنتخابات وفًقا لمحللين.
وقال الباجي في حوار متلفز بثته مساء االثنين 
األسبوع  منذ  إنهم  )خاصة(  التونسية  الحوار  قناة 

الماضي »قرروا االنقطاع بطلب من النهضة«.
التوافق  في  تحول  نقطة  اإلعالن  ويشكل 
سنوات  أربع  منذ  اعتماده  تم  الذي  االستراتيجي 
السياسي في  االنتقال  ولعب دورًا هامًا في مسار 

البلد الرائد في الربيع العربي.
عن  الخراط  سليم  السياسي  المحلل  ويقول 
منظمة »بوصلة« إنه، »تفصلهم أكثر من سنة عن 
حزب  كل  والرئاسية،  التشريعية  االنتخابات  موعد 
صعب  أصبح  الذي  التحالف  تعليق  في  مصلحة  له 

التحمّل«.
وقد أكد الباجي أن االنتخابات المقبلة ستكون 
في موعدها في ديسمبر 2019 بالرغم من أن حزبه 
الذي أسسه في 2012 لينافس به حزب النهضة، 

يواجه أزمة في قواعده.
وبدأت مالمح التباعد بين الحزبين تظهر جليًا 
خالل االنتخابات البلدية األولى في البالد منذ الثورة 
في مايو الفائت وخاصة من خالل عدم اإلقبال على 

صناديق االقتراع.
الباجي لن يغير كثيرًا  ويرى محللون أن إعالن 
في تفاصيل المشهد السياسي في البالد ولن يعيد 
الطبقة  بين  قائمًا  كان  الذي  الصراع  بالضرورة 

السياسية في 2013.

»متشبثة بفكرة التوافق«
إلى  الباجي  تصريحات  إثر  النهضة  وسارعت 
 2014 منذ  قبلته  الذي  بالتوافق  تمسكها  تأكيد 

والمواصلة فيه.
وأوضح الناطق الرسمي باسم حزب النهضة عماد 
»النهضة  أن  لراديو موزييك  الخميري في تصريح 
ليست في قطيعة مع رئيس الجمهورية ومتشبثة 
بفكرة التوافق..الحركة كانت والزالت حريصة على 

االنتقال  إدارة  في  حقيقي  مشكل  وهناك  التوافق 
الديمقراطي ال يحل إال بالحوار«. ويُبين الباحث في 
العلوم السياسية حمزة المؤدب أنها »ليست نهاية 
أشعل  الذي  والعلمانيين  بين اإلسالميين  التوافق 
بين  صراع  2013..هو  في  السياسية  األزمة  فتيل 
شيخين« الباجي قائد السبسي )91 عامًا( مؤسس 
مؤسس  عامًا(   77( الغنوشي  وراشد  تونس  نداء 

حزب النهضة.
وأوضح الباجي أن النهضة فضلت دعم حكومة 
نداء  حزب  ويواجه  الحليف.  وتغيير  الشاهد  يوسف 
تونس أزمة سياسية حادة منذ أشهر بين جناحين، 
رئاسة  في  وبقائه  الشاهد  يوسف  يدعم  أحدهما 
الحكومة، واآلخر يتزعمه حافظ قائد السبسي ينادي 
برحيله. ويرى الخبير في مجموعة األزمات الدولية 
مايكيل العياري أن السبسي »لم يعلن الحرب ضد 
النهضة..بل أقر ببساطة بأن الشاهد نجح في نيل 

استقالليته«.
التوافق  تشكيل  إعادة  »أفضل  العياري  ويتابع 
إلى وجود رئيس وزراء بسلطة حقيقية ورئيس دولة 

بدور ثانوي في التنفيذ أكثر مالئمة مع الدستور«.

»التوازن«
ودعا الباجي في حواره إلى ضرورة تنقيح الدستور 
بعد 2019 وذلك ألن تقاسم السلطة بين رئيس 
ويوضح  ينجح.  لم  الحكومة  ورئيس  الجمهورية 
مع  التوافق  مزايا  على  »أثنى  الرئيس  أن  الخرّاط 
تبعًا  جهز  هو  التحالف،  لهذا  النهضة..وبرفضه 

إلمكانيات تقارب لضرورة خلق التوازن«.
هناك  تكن  لم  أنه  الجيد  »من  الخراط  ويتابع 
قد  والذي  السياسي  الخطاب  في  للتصعيد  دعوة 

ينعش التوترات غير المرغوب فيها«.
ويرى المحلالن أنه ومع اقتراب السباق االنتخابي 
االنتخابية  الحمالت  انحراف  من  خشية  هناك 
الوضع  تفاقم  إلى  إضافة  اجتماعية  مواضيع  نحو 
االقتصادي. ويواجه التونسيون أوضاعًا اقتصادية 
أن  إال  للنمو  نسبية  عودة  من  فبالرغم  صعبة، 
البطالة ال تزال في مستوى 15,4 في المئة ما يغذي 

تراكمًا لغضب شعبي منذ 2011.
فيهم  بمن  »الكل  أن  إلى  المؤدب  ويخلص 
النهضة والنداء فشلوا في حل المسائل االقتصادية 

واالجتماعية«.

<   يمنيون نازحون من مدينة الحديدة يتلقون مساعدات إنسانية أرسلها برنامج الغذاء العالمي 

وسط تحذيرات إسرائيلية

سورية ترحب بقرار موسكو تزويدها بصواريخ »إس-300« 

قال نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، 
إن صواريخ إس300- التي ستسلمها موسكو إلى 
على  اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة  ستجبر  دمشق 
ضربات  شنها  قبل  دقيقة«  بـ»حسابات  القيام 

جديدة ضد بالده.
الجيش  ستسلم  أنها  اإلثنين  موسكو  وأعلنت 
السوري منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس300- 
على  أسبوع  بعد  وذلك  أسبوعين،  خالل  الحديثة 
روسية  طائرة  السورية  الجوية  الدفاعات  إسقاط 
من طراز »إليوشين20-« عن طريق الخطأ ومقتل 
لت  وحمَّ عسكريًا.   15 من  المكون  طاقمها  كل 
روسيا إسرائيل مسؤولية الحادثة التي وقعت أثناء 
شنها غارات ضد موقع عسكري سوري في محافظة 

الالذقية وتصدي الدفاعات السورية لها.
وقال المقداد للصحفيين على هامش مشاركته 
في حفل استقبال الثالثاء في السفارة الصينية في 
دمشق »نحن نرحب بهذا الدعم وهو دعم دفاعي 
وكالة  نقلت  ما  وفق  المقداد،  وأضاف  لسورية«. 
األنباء السورية الرسمية )سانا( في مقطع فيديو، 
تقوم  أن  على  تعودت  التي  إسرائيل  أن  »أعتقد 
بالكثير من االعتداءات تحت ذرائع مختلفة ستقوم 
بحسابات دقيقة إذا فكرت بأن تعتدي مجددًا على 

سورية«.
مكان  أي  إلى  تذهب  لن  »الصواريخ  إن  وقال 
نحن  اإلسرائيليون،  فليجرب   )...( هوجمت  إذا  إال 

سندافع عن أنفسنا كما فعلنا دائمًا«.
 ،2011 العام  سورية  في  النزاع  بداية  ومنذ 
للجيش  عسكرية  أهدافًا  مرارًا  إسرائيل  قصفت 
ومقاتلين  اللبناني  اهلل  لحزب  وأخرى  السوري 
الشهر  إسرائيل  وأقرّت  سورية.  في  إيرانيين 
في  سورية  في  غارة  مئتي  شنّت  بأنّها  الجاري 
األشهر الـ18 األخيرة ضدّ أهداف غالبيتها إيرانية، 

في تأكيد نادر لعمليات عسكرية من هذا النوع.

حوار الطرشان
الرئيس  مع  اإلثنين  هاتفية  مكالمة  وخالل 

اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  حذر  بوتين،  فالديمير 
بنيامين نتانياهو بدوره روسيا من أن »نقل أنظمة 
سيزيد  مسؤولة  غير  أيدِ  إلى  متطورة  أسلحة 
إسرائيل  أن  وأضاف  المنطقة«.  في  األخطار  من 

»ستواصل الدفاع عن أمنها ومصالحها«.
الرجلين  أن  يبدو  الوقائع،  عن  الكشف  ولدى 
منهما  كل  تأكيد  مع  طرشان  حوار  يجريان  كانا 
روايته للحقائق. من ناحية، تقول موسكو إنه تم 
اإلسرائيلية،  الضربات  من  جدًا  متأخرًا  تحذيرها 
اإلسرائيليين  الطيارين  أن  أخرى  ناحية  ومن 
استهدفوا مستودعات ذخيرة في محافظة الالذقية 
بمواجهة  غطاًء  الروسية  الطائرة  مستخدمين 

النيران السورية.
نتانياهو  وأعاد  االتهامات،  إسرائيل  وتنفي 
اإلثنين تأكيد ثقته برواية سالح الجو الذي أرسل 
مالبسات  لتوضيح  الخميس  موسكو  إلى  قائده 
الرواية  يرفض  أنه  أكد  بوتين  لكن  الحادث. 
على  »تحديدًا  مركزًا  الحادث  حول  اإلسرائيلية 
بيان  بحسب  اإلسرائيلي،  الجيش  به«  قام  ما 

للكرملين.
بتعزيز  موسكو  قرار  أن  على  بوتين  وشدد 
محله  »في  هو  السورية  الجوية  الدفاع  منظومة 
إلى  شيء  كل  قبل  و)يهدف(  الوضع  إلى  بالنظر 
الروس«،  الجنود  لحياة  محتمل  تهديد  أي  تجنب 

وفق المصدر نفسه.
الجيش  »تصرفات  فإن  الكرملين  وبحسب 
اإلسرائيلي هي السبب الرئيس في هذه المأساة«. 
الروسي  الدفاع  وزير  شرح  متلفز،  خطاب  وفي 
التي  اإلجراءات  سابق  وقت  في  شويغو  سيرغي 

قررتها موسكو لتعزيز الدفاعات الجوية السورية.
هذه  وضع  بأن  اقتناع  »لدينا  شويغو  وقال 
عن  المتهورين  سيردع  التنفيذ  قيد  اإلجراءات 
فإننا  وإال  جنودنا«،  سالمة  تهدد  بأفعال  القيام 

»سنرد بالشكل المناسب«.
سورية  تسليم  من  إسرائيل  تحذير  على  وردًا 
إلى  شويغو  أشار  إس300-،  صواريخ  منظومة 
 2010 في  اتّخذ  المنظومة  هذه  تسليم  قرار  أن 
لكنه لم ينّفذ بسبب معارضة إسرائيل، التي تقيم 
هذه  أن  شويغو  وأكد  روسيا.  مع  جيدة  عالقات 

المنظومة »قادرة على اعتراض طائرات على بعد 
أكثر من 250 كلم وقادرة على ضرب أهداف جوية 

عدة في آن واحد«.
وتتولى القوات الروسية حاليًا تشغيل صواريخ 
في  البحرية  القاعدة  قرب  المنتشرة  إس300- 
تطورًا  األكثر  إس400-  وصواريخ  طرطوس، 
في  الجوية  حميميم  قاعدة  محيط  في  المنتشرة 

غرب سورية.
عبر  »المالحة  إن  الروسي  الدفاع  وزير  وقال 
وأنظمة  الطائرات  ورادارات  الصناعية  األقمار 
أهدافًا  تهاجم  التي  الحربية  الطائرات  اتصاالت 
أرضية ستتعرض للتشويش في المناطق المحاذية 

لسورية في البحر المتوسط«.
فالديمير  الروسي  الرئيس  أبلغ  واإلثنين، 
الرئيس السوري بشار األسد بهذه  بوتين حليفه 
اإلجراءات خالل محادثة هاتفية هي األولى بينهما 

منذ إسقاط الطائرة الروسية عن طريق الخطأ.

»ليست موجهة ضد أي بلد«
تعقيد  مدى  على  مثااًل  التوترات  هذه  وتشكل 
النزاع الذي اندلع في 2011 في سورية التي باتت 
مسرحًا لتدخل دول عدة أحيانًا متناقضة المصالح 

من القوى الغربية إلى إيران مرورًا بتركيا.
واإلثنين قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
العسكريين،  بيسكوف »بحسب معلومات خبرائنا 
الطيارين  من  متعمّد  تصرف  هو  السبب  فإن 
يضرّ  أن  إال  يمكنه  ال  األمر  وهذا  اإلسرائيليين، 

بعالقاتنا« مع إسرائيل.
تسقط  لم  )الروسية(  »الطائرة  أن  وأضاف 
تصرف  أن  إال  هلل.  والحمد  إسرائيلي،  بصاروخ 
بوقوع  سمح  ما  هو  اإلسرائيليين«  الطيارين 
سورية  تسليم  قرار  أن  المتحدث  وأكد  الحادثة. 
صواريخ إس300- »ليس موجهًا ضد أي بلد، بل 

)اتخذ( دفاعًا عن جنودنا« في سورية.
سورية  في  العسكري  تدخلها  روسيا  وبدأت 
ذلك  منذ  وساهمت   ،2015 العام  سبتمبر  في 
الحين بتغيير المعادلة على األرض لصالح القوات 
على  متتالية  انتصارات  حققت  التي  الحكومية 
»داعش«  وتنظيم  المعارضة  الفصائل  حساب 

على حد سواء. وباتت تسيطر على أكثر من ثلثي 
مساحة البالد.

تحذير فرنسي وحرب أميركية مفتوحة
وفي السياق نفسه، حذر وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان اإلثنين من أن المنطقة المحيطة 
بسورية يمكن أن تشهد »حربًا دائمة« إذا لم يتم 
التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد. وقال الوزير 
الفرنسي »هناك اليوم خمسة جيوش تتواجه في 
اندالع  أن خطر  األخيرة تظهر  والحوادث  سورية، 
حرب إقليمية هو خطر فعلي« في إشارة إلى حادث 

إسقاط الطائرة.
أن  المتحدة  الواليات  أعلنت  ناحيتها،  من 
السورية  األراضي  األميركية ستبقى على  القوات 
طالما لم ترحل إيران عنها. وقال مستشار األمن 
اإلثنين  بولتون  جون  األبيض  للبيت  القومي 
اإليرانية  القوات  أن  لصحفيين »لن نرحل طالما 
باقية خارج حدود إيران، وهذا يشمل حلفاء إيران 

المسلحة«. والمجموعات 
وليست المرة األولى التي يلمح فيها مسؤول 
على  األمد  طويل  أميركي  وجود  إلى  أميركي 
األراضي السورية. فقد نشرت واشنطن نحو ألفي 
»داعش«  تنظيم  مكافحة  حملة  إطار  في  جندي 
في يناير، بعدما كان البنتاغون أعلن أن الواليات 
في سورية  عسكري  وجود  على  ستبقي  المتحدة 

»طالما لزم األمر« لمنع أي عودة للتنظيم.
جيم  األميركي  الدفاع  وزير  حذر  يونيو،  وفي 
مغادرة  أن  من  المتحدة  الواليات  حلفاء  ماتيس 
سورية فور انتهاء المعارك ضد تنظيم »داعش« 

سيكون »خطأ استراتيجيًا«.
رحيل  فيها  يكون  التي  األولى  المرة  لكنها 
المباشر  الشكل  بهذا  مرتبطًا  أميركية  قوات 
في  إليران  وموالين  إيرانيين  جنود  بوجود 
سورية. ومن شأن هذا الرابط المباشر أن يغيّر 
رسميًا  المبرّر  سورية  في  التدخل  طبيعة  من 
دامية  اعتداءات  تبنيه  بعد  »داعش«  بمكافحة 
تنظيم  ضد  حربًا  تعود  لن  إذ  أوروبا.  في  عدة 
ضد  مباشرة  غير  حربًا  ستصبح  بل  »داعش« 

إيران.
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دمشق، موسكو، واشنطن – وكاالت

جنيف، أبوظبي – وكاالت

طهران – وكاالت

حول  التحقيق  استمرار  اإليرانية  السلطات  أعلنت 
أعلنت  فيما  إيران  جنوب  في  الدامي  األهواز  اعتداء 
ب»انفصاليين  مرتبطة  مجموعة  أن  االستخبارات  وزارة 
السبت  قتياًل   24 أوقع  الذي  الهجوم  نفذت  تكفيريين« 

الماضي خالل عرض عسكري.
عقب  استخباراتية«  عمليات  »بعد  إنه  الوزارة  وقالت 
مجموعة  من  أعضاء  خمسة  على  التعرف  »تم  االعتداء 
إرهابية مرتبطة بجماعات انفصالية تكفيرية تدعمها دول 
عربية رجعية«، في إشارة إلى المملكة العربية السعودية.

»تكفيريين«  بكلمة  اإليرانية  السلطات  وتعني 
باسم  مجموعة  وكانت  المتطرفين.  السنة  المسلحين 
عربية  مجموعة  وهي  األهوازية«  الوطنية  »المقاومة 
العرض  على  االعتداء  عن  مسؤوليتها  أعلنت  انفصالية، 
أقيم  الذي  العرض  مسلحين  أربعة  وهاجم  العسكري. 
-1980( العراقية  اإليرانية  الحرب  بدء  بمناسبة  السبت 

1988( وأطلقوا النار على الحضور.
العرب  االنفصاليين  إيران  اتهمت  الهجوم  وعقب 
وإسرائيل  المتحدة  والواليات  خليجية  دول  إلى  إضافة 
االستخبارات  وزارة  بيان  وأكد  الهجوم.  خلف  بالوقوف 

»العثور على مخبأ اإلرهابيين وتوقيف 22 شخصًا تورطوا 
)في الهجوم(«، موضحًا أن »متفجرات ومعدات عسكرية 
هذا  في  مصادرتها  وتمت  عليها  عثر  اتصاالت  وأجهزة 

المخبأ«.
المهاجمين  وأسماء  صور  نشرت  التي  الوزارة  وأكدت 
»المدبرين  أن  اإللكتروني،  موقعها  على  المفترضين 
التعرف  تم  اإلرهابي  العمل  لهذا  األجانب  والداعمين 
المنفذين  إن  اإليرانية  السلطات  وقالت  أيضًا«.  عليهم 
هم أياد منصوري وفؤاد منصوري وأحمد منصوري وجواد 
ساري وحسن درويشي. ونشرت صور جثث األربعة األوائل 
لقطة  من  صورته  فأخذت  درويشي،  حسن  الخامس،  أما 
رجال  ثالثة  فيها  ويظهر  »داعش«  تنظيم  نشرها  فيديو 

قالت الوزارة إنهم شاركوا في اعتداء األهواز.

سورية والعراق
أما  الفيديو  في  بالفارسية  تحدث  رجل  الصورة  وصاحب 
اآلخران فتحدثا بالعربية. وتقع األهواز على بعد نحو 560 
وأغلبية  خوزستان  والية  عاصمة  وهي  طهران  من  كلم 

سكانها من أصول عربية.
»الحركة  االعتداء  إثر  اإليراني  الثوري  الحرس  واتهم 

األهوازية« االنفصالية التي انشقت إلى عدة مجموعات.
ولكن المرشد األعلى آية اهلل علي خامنئي قال اإلثنين 

المتطرفة  والجماعات  المنفذين  بين  صلة  هناك  إن 
السعودية  اتهم  كما  والعراق.  سورية  في  الناشطة 
واإلمارات ب»تمويل« المنفذين. وقال خامنئي إن »التقارير 
تشير إلى أن هذا العمل اإلجرامي تم على يد هؤالء الذين 
في  الخناق  عليهم  يضيق  حين  إلنقاذهم  أميركا  تسرع 
سوريا أو العراق ممن يتلقون الدعم المالي من السعودية 
اإليراني  الثوري  الحرس  قائد  نائب  وكرر  واإلمارات«. 
والسعودية  ألميركا  المرشد  اتهامات  سالمي  حسين 
وإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، وقال »رأيتم انتقامنا من 
قبل... سترون أن ردنا سيكون ساحًقا ومدمرًا وستندمون 
على فعلتكم«، معتبرًا أن العملية جاءت كمحاولة لمواجهة 

النفوذ اإليراني في المنطقة.

نفي سعودي
الثالثاء عن »رفضها واستنكارها«  أعلنت  السعودية  لكن 
دعم  إلى  أشارت  التي  »الباطلة«  اإليرانية  االتهامات 
التي وقعت في األهواز. ونقلت وكالة  المملكة للهجمات 
السعودية  الخارجية  الرسمية عن مصدر في وزارة  األنباء 
لإلرهاب  األكبر  الراعي  هو  اإليراني  »النظام  إن  قوله 
النظام منذ نشأته  دأب  وقد  أجمع،  والعالم  المنطقة  في 
وأهدر  والتطرف،  والطائفية  والدمار  الفوضى  نشر  على 
إال  يجلب  لم  الذي  وطيشه  عدوانه  في  شعبه  مقدرات 

السعودي  المصدر  واتهم  للمنطقة«.  والدمار  الفوضى 
النظام في طهران ب»الكذب والتدليس وإلقاء اللوم على 
الدول األخرى لتغطية عيوبه وفشله في تحقيق طموحات 

وتطلعات شعبه«.
الرجال  أن  اإليرانية معلومات مفادها  الصحف  ونشرت 
وابن  شقيقان  هم  منصوري  عائلة  اسم  يحملون  الذين 
لصحيفة  العام  المدير  كتب  تويتر،  على  رسالة  وفي  عم. 
كان  »األخوين«  أن  غانجي  عبداهلل  المحافظة  »جوان« 

لهما أخ ثالث قتل في اعتداء انتحاري في سورية.
ولكن آلية تنفيذ هجوم األهواز ال تنسجم مع العمليات 
كتب  ما  وفق  قام  الذي  خوزستان  انفصاليو  نفذها  التي 
غانجي في مقال الثالثاء، على »زرع قنابل أو تنفيذ عمليات 

خاطفة«.
وأضاف »أن تقتل حتى تقتل دون أن تترك المكان، هذا 
أسلوب داعش«، محذرًا من االنحراف اإليديولوجي لبعض 

المجموعات االنفصالية باتجاه التطرف اإلسالمي.
وتبنى تنظيم »داعش« أول اعتداء له في إيران في 7 
مجلس  وانتحاريون  مسلحون  هاجم  عندما   2017 يونيو 
اإلمام  اإلسالمية  الجمهورية  مؤسس  وضريح  الشورى 
وقبل  الجرحى.  وعشرات  قتياًل   17 موقعين  الخميني 
بضعة أشهر، هدد التنظيم بضرب إيران ردًا على دعمها 

العسكري واللوجستي لسورية والعراق.

السعودية ترفض »االتهامات الباطلة«

إيران تكشف هوية مرتكبي هجوم األهواز وتتعهد بـ »رد ساحق ومدمر«

التحالف: التقرير  يتجاهل انتهاكات الحوثيين

محققو األمم املتحدة يطالبون بتمديد التحقيق بجرائم الحرب في اليمن

هيئة  أعلى  األربعاء  أمس  الحرب  جرائم  في  محققون  دعا 
لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة إلى السماح لهم بمواصلة 
التحقيق في الوضع »المقلق للغاية« في اليمن، وسط مقاومة 

من السعودية وبعض حلفائها.
اإلنسان  حقوق  مجلس  عينهم  الذين  المحققون،  وقدم 
التابع لألمم المتحدة قبل عام، تقريرًا إلى الهيئة التي خلصت 
ارتكبت »جرائم  اليمن ربما  الصراع في  إلى أن جميع أطراف 

حرب«.
وأمهل القرار الذي أنشأ التحقيق في 29 سبتمبر 2017 بعد 

معركة دبلوماسية طويلة المحققين عامًا إلجراء تحقيقهم.
مجموعة  يسمى  ما  يترأس  الذي  الجندوبي،  كمال  لكن 
أصر  المستقلين،  المرموقين  واإلقليميين  الدوليين  الخبراء 
على أنه »في ضوء خطورة الوضع والوقت المحدود الممنوح 
من  مزيد  إجراء  إلى  حاجة  هناك  فإن  )المجموعة(،  لتفويض 
التحقيقات«. وقال للمجلس إن »الوضع في اليمن ال يزال ينذر 

بالقلق«.
على  اليمن  في  الوضع  على  تبقوا  أن  »ندعوكم  وتابع 
تبني  على  الدبلوماسيين  وحض  المجلس«،  أولويات  رأس 
وكندا  األوروبية  الدول  من  مجموعة  من  قرار  »باإلجماع« 
هذا  أن  وأّكد  واحد.  لعام  المجموعة  والية  بتمديد  يطالب 

ضروري »لضمان كشف الحقيقة وتحقيق المساءلة«.
»مسيّس ومنحاز«

عن  األربعاء  الدبلوماسيين  من  كبير  عدد  أعرب  وفيما 
تأييدهم تمديد تفويض التحقيق، يبقى من غير الواضح إذا 

لالستمرار  األخضر  الضوء  المحققين  سيعطي  المجلس  كان 
األسبوع  نهاية  في  القرار  على  التصويت  موعد  يحين  حين 

الجاري.
وكندا  األوروبية  الدول  من  مجموعة  بقيادة  قرار  ويطالب 
التحقيق  أكد  أن  بعد  خصوصًا  واحد،  لعام  التحقيق  بتمديد 
التوصل ألدلة على جرائم حرب محتملة من  الماضي  الشهر 
ذلك  في  بما  اليمن،  في  المتصارعة  األطراف  جميع  جانب 

التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.
دول  مجموعة  عن  نيابة  تونس،  قدمت  المقابل،  في 
عربية، نصًا ثانيًا لم يشر إلى تمديد التحقيق الدولي، ولكنه 

يدعو اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن، التي 
تتعرض النتقادات، لمواصلة دراسة النزاع.

التي  السعودية،  إن  مراقبون  ويقول 
مارس  منذ  عسكريًا  ائتالفًا  تقود 
الرئيس  لحكومة  دعمًا   2015
منصور  عبدربه  دوليًا  به  المعترف 
المتمردين  ضد  الحرب  في  هادي 
إيران،  من  المدعومين  الحوثيين 
التحقيق  إلغاء  على  بنشاط  تعمل 

الدولي.
اليمني  اإلنسان  حقوق  وزير  وانتقد 

التحقيق  مجموعة  تقرير  عسكر  محمد 
متهمًا  ومتحيز«،  »مسيّس  بأنه  ووصفه 

ارتكبها  التي  الرهيبة  »الجرائم  بتجاهل  المحققين 
العام  في  صنعاء  العاصمة  على  استولوا  الذين  الحوثيون« 

.2014
جنيف  في  المتحدة  األمم  لدى  السعودية  سفير  واتهم 

المحققين ببناء نتائج تحقيقاتهم على »التخمين«.
واألسبوع الفائت، اتهمت مؤسسة »هيومن رايتس 
ووتش« السعودية »بشن حملة لتشويه سمعة وتقويض 
ارتكبتها جميع  التي  تحقيقات األمم المتحدة في االنتهاكات 
السعودي  السلوك  معتبرة  اليمن«،  في  المتحاربة  األطراف 
التحالف  التدقيق في تصرفات  لتجنب  أخرى  »محاولة صارخة 

في اليمن«.

المرتكبة من قبل  المحققين وصفوا االنتهاكات  ورغم أن 
جميع األطراف، إال أنهم خلصوا في تقريرهم إلى أن »الغارات 
الضحايا  معظم  سقوط  في  تسببت  التحالف  لقوات  الجوية 

المدنيين الموّثقين«.
2015 أكثر من عشرة  اليمن منذ مارس  النزاع في  وأوقع 
إن  إذ  العالم،  في  إنسانية  أزمة  أسوأ  في  وتسبب  قتيل  آالف 
المساعدة،  إلى  بحاجة  شخص  مليون   22 من  أكثر  هناك 

بقصف  اتهامات  التحالف  ويواجه  المتحدة.  األمم  بحسب 
أهداف مدنية أكثر من مرة، بما في ذلك حافالت ومستشفيات.

اإلمارات تدعم محادثات جديدة
من ناحيتها، دعت اإلمارات، الشريك الرئيس في التحالف 
إجراء  دعمها  اليمن،  في  السعودية  تقوده  الذي  العسكري 
محادثات سالم جديدة تحت إشراف األمم المتحدة، وذلك بعد 
فشل المفاوضات بين طرفي النزاع في مطلع سبتمبر الجاري 

في جنيف.
وكتب وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش 
خالل  الموقف  هذا  عن  عبّر  أنه  األربعاء  أمس  تغريدة  في 
إلى  المتحدة  نيويورك مع مبعوث األمم  أجراها في  محادثات 

اليمن مارتن غريفيث.
العملية  التأكيد على دعمها  تعيد  »اإلمارات  قرقاش  وقال 
مضيفًا  جنيف«،  فشل...  بعد  المتحدة  األمم  أطلقتها  التي 
محادثات  لخوض  المتحدة  األمم  مقترحات  بالكامل  »ندعم 

جديدة«.
اليمنيين  الحوثيين  المتمردين  مع  تباحث  غريفيث  وكان 
السالم  محادثات  استئناف  حول  سبتمبر   14 في  صنعاء  في 
مفاوضات  إلغاء  على  أسبوع  بعد  وذلك  وقت«،  أقرب  »في 

جنيف.
وكانت مشاورات غير مباشرة تحت إشراف األمم المتحدة 
فشلت في الثامن من سبتمبر في جنيف قبل أن تبدأ، بعدما 
صنعاء  مغادرة  إيران  من  المدعومون  المتمردون  رفض 
لهم  بالسماح  ضمانات  دون  من  لسيطرتهم  الخاضعة 
بالعودة إليها. ويسيطر التحالف على حركة الطيران في مطار 

العاصمة.

<   الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي  ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي 

<    ايرانيون يحملون نعشا خالل جنازة لضحايا هجوم االهواز 
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أبقى البنك المركزي المغربي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 %، قائًل إن 
تكاليف االقتراض الحالية تتماشى مع توقعات التضخم والنمو في المدى المتوسط.

وتوقع البنك في بيان أول من أمس، أن يبلغ التضخم، الذي تقوده أسعار الغذاء بشكل 
رئيسي، 2.1 % في 2018 قبل أن ينخفض إلى 1.2 % في 2019، حسب وكالة »رويترز«.

ويتوقع بنك المغرب )البنك المركزي( نمو اقتصاد البلد 3.5 % في 2018، بالنظر إلى 
تحسن ناتج قطاع الزراعة، ونمو االقتصاد 3.1 % في 2019.

ويمثل القطاع الزراعي 14.5 % من الناتج المحلي اإلجمالي المغربي. ويتوقع المغرب هذا 
العام محصواًل استثنائيا من الحبوب بمقدار 10.3 مليون طن.

وقال البنك إن عجز ميزان المعاملت الجارية يجب أن يرتفع إلى %4 من الناتج المحلي 
للبرميل،  69.8 دوالر  العالمي عند  النفط  2018 على أساس متوسط سعر  اإلجمالي في 
قبل أن ينكمش إلى 3.7% في 2019. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 3.7 % من الناتج 

المحلي اإلجمالي في 2018 و3.3 % في 2019.
وسيظل االحتياطي األجنبي مستقرًا تقريبًا عند 240.8 مليار درهم )25.8 مليار دوالر(، 

بما يكفي لتغطية واردات خمسة أشهر وعشرة أيام بنهاية 2018.

 املغرب تبقي سعر الفائدة عند %2.25

مليار دوالر

»من الصعب المُضي قدمًا في 
محادثات التجارة مع الواليات 
المتحدة بينما تضع واشنطن 
”سكينًا على رقبة الصين«.

نائب وزير التجارة 
الصيني وانغ شو ون

*أستاذ فخري لالقتصاد السياسي في جامعة وارويك البريطانية

االرتباط بين األحداث االقتصادية 
السيئة والسياسة الرديئة الفت للنظر إلى 
الحد الذي يجعل من غير الممكن تجاهله
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دفعت  فقد  رديئة،  سياسة  يولد  الرديء  االقتصاد  أن  يبدو 
األزمة المالية العالمية، وما أعقبها من تعاف هزيل، بالريح 

إلى أشرعة التطرف السياسي.
في الفترة من 2007 إلى 2016، تَضاعَف دعم األحزاب 
التطرف  انفجار  أن  المؤكد  ومن  أوروبـــا،  في  المتطرفة 
بالضائقة  تفسيره  يمكن  ال  النحو  هــذا  على  السياسي 
األحــداث  بين  االرتباط  علقة  لكن  وحدها.  االقتصادية 
االقتصادية السيئة والسياسة الرديئة الفتة للنظر إلى الحد 

الذي يجعل من غير الممكن تجاهلها.
المعادية  القومية  النزعة  الرديئة  بالسياسة  وأقصد 
في  نرى  كما  الداخل  في  المدنية  الحريات  وقمع  لألجانب 
بالسياسة  وأقصد  شعبوية.  حكومات  تقودها  التي  الدول 
الجيدة األممية، وحرية التعبير، والحكم الخاضع للمساءلة، 

وهو ما كان سائداً خلل فترة الرخاء التي أعقبت الحرب.
بإملء  المالية  السماح لألسواق  الرديء  باالقتصاد  أعنى 
ما يحدث للقتصاد الحقيقي. وفي المقابل، يدرك االقتصاد 
ضد  ناخبيها  حماية  في  المتمثل  الحكومة  واجــب  الجيد 

المحن، وانعدام األمان، والكوارث.
من الصعب للغاية أن يقبل الليبراليون تصوراً مفاده بأن 
جيدًا، وأن  اقتصاداً  تنتج  أن  الممكن  الرديئة من  السياسة 

السياسة الجيدة قد تنتج اقتصاداً رديئًا. ومع ذلك، تقدم 
لنا المجر مثااًل واضحًا للحالة األولى. ففي عهد رئيس 
الوزراء فيكتور أوربان، أصبحت البلد استبدادية على نحو 
متزايد. لكن البرنامج االقتصادي الذي تبنته الحكومة، 
أو »اقتصاد أوربان«، يقوم على ركائز راسخة في فِكر 

جون ماينارد كينز.
الجيدة  السياسة  أن  المؤكد  من  نفسه،  وبالمنوال 
فقد  ــرديء:  ال االقتصاد  مع  تتعايش  أن  الممكن  من 
الخزانة  وزير  فرضها  التي  التقشف  سياسات  حكمت 
البريطاني السابق جورج أوزبورن على المملكة المتحدة 

بسنوات من الركود.
على  األسهل  من  والليبراليين،  القوميين  وبين 
االجتماعية.  الحماية  سياسات  ملحقة  األولى  الطائفة 
الذين  النازيين،  الحال  بطبيعة  ذلك  يشمل  وتاريخيًا، 
كانوا اشتراكيين وطنيين، وموسوليني الذي بدأ حياته 

السياسية ناشطًا اشتراكيًا.
حركة  حرية  عن  الليبراليون  يدافع  أخــرى،  ناحية  ومن 
السياسة  تسعى  حين  في  والمعلومات،  والبشر،  السلع، 

القومية إلى تقييد حركة السلع والبشر والمعلومات.
األحــزاب  أن  صحيح 
المتطرفة  اليسارية 
حققت أيضًا تقدمًا منذ 
األزمــة.  بعد  ما  ركــود 
يشير  الــتــاريــخ  لكن 
إلى أن القوميين ربما 
كانوا األعظم استفادة 
االنهيار  نــوبــات  مــن 
السياسي واالجتماعي.

أن  السهل  ومــن 
األممية  وليدة  هي  الكلسيكية  فاالشتراكية  السبب.  نرى 
الليبرالية، وهذا يعني أنها عقيدة داعمة للعولمة؛ فهي من 

حيث المبدأ ال تعرف حدوداً وطنية.
الواسعة  االقتصادية  التصدعات  ومع ذلك، في مواجهة 
النطاق، تصبح النزعة األممية القضية المطروحة على وجه 
تفرضه  حد  أو  بمجال  مقيدة  غير  هي  ما  فبقدر  التحديد. 
أو  شخص  أي  أمام  مسؤولة  غير  فهي  الوطنية،  السياسة 
يستطيع  الدولي،  النظام  ينهار  فعندما  هذا،  وعلى  جهة. 

القوميون أن يقدموا أنفسهم باعتبارهم البديل الوحيد.
بسبب هذه الديناميكية، ال يجد اليسار نفسه أمام عدد 
كبير من الخيارات الجيدة. فلم يعد بإمكانه استغلل العداء 
يستطيع  مما  أكثر  واللجئين  المهاجرين  ضد  الشعبي 
حاول  إذا  أخرى،  ناحية  ومن  يستغله.  أن  الليبرالي  الوسط 
يدفع  قد  فإنه  الهجرة،  فوائد  تصوير  في  يبالغ  أن  اليسار 
المزيد من الناس إلى أحضان األحزاب المعادية للمهاجرين.

االقتصادية  الليبرالية  على  يعترض  أن  يستطيع  أحد  ال 
التفضيلت  بتلبية  بوعدها  المقيدة  غير  األسواق  أوفت  إذا 
ذكرها  التي  الخفية«  »اليد  تشغيل  خــلل  من  الفردية 
جوزيف شومبيتر. فضًل عن ذلك، في حين تجلب اإلبداعات 
التكنولوجية التي تروج لها األسواق فوائد حقيقية في األمد 
البعيد، فإنها تميل إلى ترك قدر كبير من الحطام االقتصادي 
اختيارات  فإن  هذا  جانب  وإلى  أعقابها.  في  واالجتماعي 
السوق ليست الهم الوحيد الذي يشغل بال الناس. والحياة 
التي تمليها األسواق بشكل كامل تصبح خالية من أي معنى.

يعتقد بعض المعلقين اليوم أننا نشهد المجيء الثاني 
للفاشية. وأنا شخصيًا ال أجرؤ على الخروج بمثل هذه النبوءة. 
فلم تكن أزمة الركود العظيم قريبة حتى من درجة السوء 
التي كانت عليها أزمة الكساد العظيم في ثلثينيات القرن 

العشرين.
أستطيع أن أجزم بأن االقتصاد الرديء يزيد من احتماالت 
السائد،  االتجاه  إلى  الحواشي  الرديئة من  السياسة  انتقال 
كما حدث مع االشتراكية الوطنية األلمانية في الفترة بين 

العام 1928 والعام 1930.
وتتوقف قدرة األحزاب السيئة على الوصول إلى السلطة 
من  العديد  على  السلطةــ  هــذه  استخدامها  ــوكيفية 
العوامل. من المؤكد أن درجة الضائقة المالية مهمة، ولكن 
من العوامل المهمة أيضًا شرعية النظام السياسي الراسخ 
االجتماعية،  الرعاية  توفير  ونطاق  التكيف،  على  وقدرته 

والسياسة االنتخابية، والزعامة السياسية، والسياق الدولي.
الواقع أن الصعود السريع للتطرف اليوم البد أن يخدم 
السياسة  نفصل  أن  علينا  ويتعين  وإيقاظ.  تنبيه  كنداء 
الذي  الرديء  النيوليبرالي  االقتصاد  الجيدة عن  الليبرالية 
أنتج كارثة العام 2008. وهذا يعني إعادة ذلك النوع من 
االقتصاد الذي ساد في الفترة من 1940 إلى 1970، إلى 
المتحدة  الواليات  في  ريجان  رونالد  الرئيس  اكتسحه  أن 
المملكة  في  تاتشر  مارجريت  البريطانية  الوزراء  ورئيسة 
أن  زعم  عندما  مخطئًا  هايك  فريدريك  وكان  المتحدة. 
زلقًا  منحدرًا  تشكل  الكينزية  االجتماعية  الديمقراطية 
الترياق  ذلك  من  العكس  على  هي  بل  العبودية.  إلى 

الضروري.
إن أي اقتصاد جيد في عصرنا البد أن يؤدي ثلث مهام: 
اتخاذ االحتياطات ضد أي انهيار على مستوى انهيار 2008؛ 
وحشد استجابة قوية في مواجهة التقلبات الدورية في حالة 
بالعدالة  الشعبية  للمطالب  واالستجابة  انهيار؛  أي  حدوث 

االقتصادية.

سياسة بارعة.. واقتصاد رديء

2.44

روبرت سكايدليسكي*

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3761دوالر أميركي
1.6191يورو

1.8134الجنية االسترليني
0.3669الريال السعودي
0.3747درهم إماراتي

0.2002االيوان الصيني
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طرابلس – الوسط

ما بعد قرار »الرئاسي« بفرض رسم 183٪ على مبيعات النقد األجنبي

الدوالر يتراجع أمام الدينار.. وضوابط جديدة لالعتمادات والتحويالت

الرئاسي بتحديد رسم %183 على  المجلس  انعكس قرار 
مبيعات النقد األجنبي على سوق صرف العملت األجنبية 
جديدة  خطوة  االقتصادي  اإلصلح  ببرنامج  ومضى 
الدولية  العملت  من  عدد  أسعار  هبطت  إذ  لتفعيلها، 
األميركي  الدوالر  مقدمتها  في  عليها،  الطلب  يكثر  التي 
واليورو واإلسترليني، بينما أعلن المصرف المركزي سقوف 
والصناعة،  والتجارة  للخدمات  المستندية  االعتمادات 
المصارف  جميع  عبر  الواحد  للشخص  التحويلت  وسقف 
مراقبون خطوة مهمة في  اعتبره  فيما  ليبيا،  في  العاملة 

برنامج اإلصلح االقتصادي.
لوحظ  القرار،  صدور  على  أيام  بضعة  نحو  مرور  وبعد 
الدوالر  أن  الماضي  األربعاء  منذ  السوق  أسعار  تتبع  من 
ليتراجع  الليبي،  الدينار  أمام  بنسبة 11%  األميركي هبط 
6.13 دينار قبل صدور القرار مساء األربعاء الماضي،  من 

إلى 5.45 دينار خلل هذا األسبوع.
كما لوحظ أن العملة األوروبية الموحدة كسرت حاجز 
السبعة دينارات لتهبط بنسبة %11.3، ويتراجع اليورو من 
7.17 دينار إلى 6.36 دينار خلل الفترة نفسها، أما العملة 
كان  التي  دينارات  الثمانية  حاجز  كسرت  فقد  البريطانية 
اإلسترليني سجلها قبل ساعات من صدور القرار، ليتراجع 
بنسبة %12.75، بل ونزل تحت حاجز السبعة دينارات إلى 

6.98 دينار اإلثنين الماضي.
التي  التركية  الليرة  إلى  بالنسبة  نفسه  الحال  وكان 
من  لتنخفض  الدينار،  أمام  قيمتها  من   10.4% فقدت 
0.96 دينار األربعاء الماضي إلى 0.86 دينار )يشار إلى أن 
الليرة تعاني أصًل من تدهور قيمتها في السوق التركية(. 
وكذلك الدينار التونسي الذي كسر حاجز الدينارين خلل 
الفترة نفسها، إذ هبط بنسبة %13.6 أمام الدينار الليبي 
 2.20 من  التونسية  العملة  لتتراجع  نفسها  الفترة  خلل 

دينار إلى 1.90 دينار.
ضوابط  المركزي  المصرف  وضع  األثناء  هذه  في 
بها،  بااللتزام  المصارف  وطالب  المستندية،  للعتمادات 
اشترطت بأن يكون الحد األعلى لقيمة االعتماد المستندي 
للعتمادات  يعادله  ما  أو  دوالر،  مليين  ثلثة  الواحد 
الخدمية، وخمسة مليين دوالر لألنشطة التجارية، وعشرة 
الضوابط  نصت  كما  الصناعية.  لألنشطة  دوالر  مليين 
على أن تكون قيمة االعتماد والرسوم المفروضة مغطاة 
بالكامل من خلل الرصيد المتاح في الحساب، ويحظر منح 
اعتمادات  فتح  لغرض  أنواعها  بجميع  ائتمانية  تسهيلت 

مستندية وحتى إشعار آخر.
ضوابط »المركزي« حددت شروط تحويل المصارف ببيع 
النقد األجنبي لألشخاص الطبيعيين للدراسة بالخارج، فقد 
اشترط القرار أن »تكون المؤسسة التعليمية المراد التحويل 
الدراسة«،  بلد  بالدولة  االعتماد  هيئة  لدى  معتمدة  إليها 
طالب القرار بـ»تقديم فاتورة بتكاليف الدراسة صادرة عن 
المؤسسة  حساب  تفاصيل  وتتضمن  التعليمية  المؤسسة 
إليها، وعلى المصرف إجراء  الدراسة  المراد تحويل تكاليف 

التحويل إلى حساب المؤسسة التعليمية مباشرة«.
الضوابط  حول  منشور  في  »المركزي«،  اشترط  كما 
المنظمة لبيع النقد األجنبي لألغراض الشخصية والدراسة 
التي يتقاضاها المصرف عن  العمولة  والعلج، بأن تكون 
الحواالت  شركتي  مع  للتفاق  وفقًا  السريعة  الحواالت 
السريعة »ويسترن يونيون أو »مونى جرام«، منوهة إلى 
»عدم تحميل المواطن بأي مصاريف أو عموالت إضافية«.
األقصى  »الحد  المنشور  أقر  بالخارج،  العلج  وبشأن 
بمبلغ  العلج  لغرض  الواحد  للشخص  بتحويله  المسموح 
من  يعادله  ما  أو  السنة،  في  أميركي  دوالر  ألف  خمسين 
العلج  بتكاليف  فاتورة  و»تقديم  األجنبية«،  العملت 
تتضمن  العلجية  المراكز  أو  المستشفيات  عن  صادرة 
تفاصيل رقم حساب المستشفى أو المركز العلجي المراد 
السفارة  من  عليها  مصدقًا  إليهما  العلج  تكاليف  تحويل 

الليبية بدولة المستفيد«.
الرئاسي،  المجلس  لقرار  امتداداً  الضوابط  هذه  وتأتي 
النقد  مبيعات  على  رسم 183%  بتحديد  الماضي،  األربعاء 
األجنبي، ضمن خطوات برنامج اإلصلح االقتصادي الذي تقرر 

إطلقه في مؤتمر اقتصادي في تونس في مايو الماضي.
النواب،  مجلس  في  الحوار  لجنة  رئيس  انتقد  بدوره، 

بتوفير  التجارية  المصارف  »مطالبة  نصية،  عبدالسلم 
رسم  تحديد  قرار  عقب  الشراء  لطلبات  اللزمة  التغطية 
على مبيعات النقد األجنبي«، مشيرًا في تدوينة عبر موقع 
التواصل االجتماعي »فيسبوك« إلى أن »الجهاز المصرفي 
غير قادر على إدارة هذا األمر، والدليل عجز المصارف عن 
تنفيذ مخصصات األسر وما تشهده من تأخير وازدحام«، 

حسب تعبيره.
أسعار  »ثلثة  وجود  إلى  النواب  مجلس  عضو  ونوه 
صرف للدينار على األقل، وهي السعر الرسمي، سعر بعد 
الرسم، سعر السوق الموازية. واعتبر أن »تخصيص نسبة 
ودعم  المرافق  وصيانة  العام  الدين  إلطفاء  الرسم  من 
يعد  الرئاسي  المجلس  من  تصدر  قرارات  وفق  الخدمات 
الرسم  »قيمة  أن  للدولة، موضحًا  المالي  للقانون  مخالفًا 
يتحدد  وهناك  العامة  الميزانية  في  تدخل  إيرادات  تعتبر 

أوجه إنفاقها«.
صندوق  يسمى  صندوق  إنشاء  األجدر  »كان  وأضاف: 
استقرار الموازنة تحال إليه هذه اإليرادات، وينظم بقانون 
كيفية استخدام أمواله سواء في إطفاء الدين العام أو دعم 
التقاعد  معاشات  دعم  أو  األبناء  علوة  صرف  أو  الموازنة 

وغيره«.

وتساءل نصية عن »كيفية احتساب الرسوم الجمركية 
على السلع المستوردة، وما إذا كان سيكون احتسابها على 
والمقصود  الرسم،  بعد  السعر  أم  الرسمي  السعر  أساس 

هنا السلع التي تفرض عليها رسوم جمركية«.
التي  االستراتيجية  و  الضرورية  السلع  استثناء  وبشأن 
إلى  العام من حظر فتح االعتمادات، أشار  القطاع  يوردها 
أم بعد  الرسمي  إذا كانت ستفتح بالسعر  عدم تحديد ما 
العودة  يعني  الرسمي  »السعر  أن  من  محذرًا  الرسم«، 

لدوامة االعتمادات والفساد من جديد«.
قيمة  تحديد  بشأن  المجلس  رئيس  قرار  أن  إلى  يشار 
األفراد  بتحويلت  األجنبي  النقد  مبيعات  على  الرسم 
واالعتمادات المستندية والمخصصات السنوية لألفراد في 
الذي  الجديد  الصرف  سعر  وهو  دوالر.  آالف  عشرة  حدود 

استحدثه برنامج اإلصلح االقتصادي.
على الصعيد اإلجرائي، رأى رئيس لجنة الحوار أن »القرار 
يدحض كل الحديث حول عدم مشاركة مجلس النواب في 
اإلصلحات سواء من داخل المجلس أو خارجه، منوهًا إلى 
بمجلس  المالية  اللجنة  مع  التشاور  إلى  يشير  »القرار  أن 
و  االقتصادية  المشاريع  وتطوير  التنمية  ولجنة  النواب 

االجتماعية بمجلس الدولة«.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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 معدل النمو بالسالب  6% والبطالة %70

غزة بال اقتصاد واملؤشرات تنبئ بانفجار
بعد عشر سنوات من الحصار اإلسرائيلي أصبح 
قطاع غزة »قابًل للنفجار في أي لحظة«، على 
إلى  الخاص  المتحدة  األمم  مبعوث  تعبير  حد 
 20 في  ملدينوف  نيكوالي  األوسط  الشرق 

سبتمبر الجاري.
شديد،  انهيار  حالة  إلى  وصل  اقتصاد  ومع 
تدهورت معه األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
لكنها  أعوام،  عشرة  من  أكثر  منذ  غزة  في 
ووصلت  األخيرة،  األشهر  في  بشدة  انهارت 
للبنك  حديث  تقرير  حسب  حرجة«،  نقطة  إلى 

الدولي.
فقد بلغ معدل النمو سالب %6 في الربع األول 
لعام 2018، ووصل معدل البطالة بين الشباب 
مدفوعات  اقتطاع  ومع   ،70% من  أكثر  إلى 
ما  المتحدة،  والواليات  الفلسطينية  السلطة 
ووضع  اإلسرائيلي  الحصار  آثار  تفاقم  إلى  أدى 

سكان القطاع في مرحلة »حرجة«.
جديد  تقرير  في   ، الدولي  البنك  وأضاف 
أن  برس«،  »فرانس  وكالة  أوردت  ما  حسب 
»االقتصاد في قطاع غزة آخذ في االنهيار تحت 
وشح  سنوات،  عشر  منذ  مستمر  حصار  وطأة 

السيولة في الفترة األخيرة«.
ومن المقرر عرض التقرير الذي جاء في 38 
صفحة في نيويورك على لجنة االرتباط الخاصة 
الدوليين  المانحين  دعم  تنسيق  تتولى  التي 

للفلسطينيين.
من  مجموعة  »ثمة  أن  التقرير  في  وجاء 
الوضع  على  األخيرة  اآلونة  في  أثَّرت  العوامل 
في غزة، منها قرار السلطة الفلسطينية خفض 
 30 بمقدار  القطاع  إلى  الشهرية  المدفوعات 
لبرنامج  التدريجي  والتقليص  دوالر،  مليون 
يتراوح  الذي  األميركية  الحكومة  معونات 
سنويًا،  دوالر  مليون  و60  مليون   50 بين 
وتخفيضات لبرامج وكالة األمم المتحدة لغوث 

وتشغيل اللجئين الفلسطينيين«.
2018 مساعدات  عام  ترامب  إدارة  وأوقفت 
للفلسطينيين  دوالر  مليون   500 من  بأكثر 
األمم  لوكالة  مالي  دعم  تقديم  عن  وتوقفت 

المتحدة لغوث وتشغيل اللجئين الفلسطينيين 
)األونروا(.

ورأى البنك الدولي في تقريره أنه »لم يعد 
ممكنًا اآلن التعويض عن التدهور االقتصادي 
األجنبية  بالمعونات  الغربية  والضفة  غزة  في 
التي هبطت هبوًطا مطردًا، وال بنشاط القطاع 
بسبب  عراقيل  يواجه  يزال  ال  الذي  الخاص 
المواد  على  والحصول  الحركة،  على  القيود 

األساسية، والتجارة«.
ويشير التقرير إلى أن »االقتصاد في غزة في 
سالب  النمو  معدل  بلغ  إذ  شديد،  انهيار  حالة 
والمؤشرات   ،2018 لعام  األول  الربع  في   6%
الحين، مع  التدهور منذ ذلك  تنبئ بمزيد من 
هو  أعوام  عشرة  عليه  مضى  الذي  الحصار  أن 

المشكلة الرئيسية«.

يعاني  حيث  للقلق  مثير  وضع  عن  وتحدث 
الفقر« فيما يصل  اثنين من  »شخص من كل 
معدل البطالة في صفوف الشباب إلى أكثر من 

.70%
للبنك  المقيمة  والممثلة  المديرة  وقالت 
مارينا  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الدولي 
واالجتماعية  االقتصادية  »األوضاع  إن  ويس، 
في غزة آخذة في التدهور منذ أكثر من عشرة 
األشهر  في  بشدة  تدهورت  لكنها  أعوام، 

األخيرة، ووصلت إلى نقطة حرجة«.
مشاعر  تزايد  »يغذي  ويس:  وأضافت 
المتزايدة  التوترات  األمل  وخيبة  اإلحباط 
إلى  ل  وتتحوَّ بالفعل  رقعتها  تتسع  بدأت  التي 
لشريحة  البشرية  التنمية  وتعرقل  اضطرابات، 

الشباب الكبيرة في القطاع«.

إنشاء نظام  األوروبيون عن  أعلن  لواشنطن،  قرار يشكل ضربة  في 
ومواصلة  إيران  مع  المشروعة  المالية  المعاملت  لتسهيل  مقايضة 
يشكل  قرار  في  األميركية،  العقوبات  من  واإلفلت  معها  التجارة 

لواشنطن. ضربة 
محمد  اإليراني  الخارجية  وزير  مع  باالشتراك  تلته  إعلن  وفي 
إن  موغيريني  فيديركا  االتحاد  خارجية  وزيرة  قالت  ظريف،  جواد 
إيران  مع  التجارة  مواصلة  األوروبية  للشركات  سيتيح  النظام  »هذا 
وفقًا للقانون األوروبي، ومن الممكن أن ينضمّ إليه شركاء آخرون 

العالم«. في 
المحددة  »اآللية  يسمى  الذي  الكيان  إن  أوروبية  مصادر  وقالت 
مقايضة  نظام  أو  المبادالت  فيها  تتمّ  كبورصة  سيعمل  األهداف« 

بيع  من  انطلًقا  متطور 
مصدر  اإليراني،  النفط 

الواردات األول للبلد.
إلى  نفًطا  إيران  باعت  إذا 
ألمانيا  وباعت  مثًل  إسبانيا 
فإن  طهران،  إلى  أجهزة 
النفطية  الشحنة  عائدات 
المبلغ  دفع  في  تستخدم 

األلمانية. للشركة  المترتب 
دبلوماسي  مصدر  وقال 
هناك  »ستكون  فرنسي 
من  تتحقق  للمقاصة  غرفة 
المصدرة  السلع  قيمة  أن 

إيران تعوضان عن بعضهما«. وتلك المستوردة من قبل 
صفقات  تجنب  عبر  والبائعين  الشارين  »تحصن«  اآللية  وهذه 

أميركية. الباب لعقوبات  أن تفتح  بالدوالر يمكن 
الذي  الوحيد  المقابل  هو  »النفط  أن  نفسه  المصدر  وأضاف 
النفط  عائدات  باستخدام  واآللية تسمح   )...( تقديمه  يمكن إليران 

سلع«. الستيراد 
قنوات  إن  صحفية  تصريحات  في  موغيريني  فيديريكا  قالت 
االقتصادية«،  الفاعلة  »الجهات  تطمئن  أن  يفترض  الجديدة  الدفع 
وأوضحت أن الهدف هو حماية المكاسب االقتصادية التي تنتظرها 
إيران مقابل بقائها في االتفاق وتخليها عن برنامج نووي عسكري.
يحتاج  بينما  للنفط  مثبتة  عالمية  احتياطات  رابع  إيران  وتملك 
أن  سيّما  ال  اإليراني  للخام  آسيا  في  وخصوصًا  الدول  من  عدد 
وليس  النفط  من  النوع  هذا  لمعالجة  خصيصًا  مصممة  مصافيها 

غيره.

 نظام مقايضة أوروبي مع
إيران ملبادلة النفط بسلع

نظام يعمل كبورصة 
لمبادلة النفط بسلع

مع وجود غرفة مقاصة

 <   احتجاجات لسكان القطاع على تدهور األحوال المعىشىة بعد ١٠ سنوات من الحصار اإلسرائىلي
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النطاق  أن تستقر أسعار خام برنت في  رجح بنك جولدمان ساكس 
حيث  الجاري،  العام  نهاية  اقتراب  مع  للبرميل  دوالرًا  و80   70 بين 
يتطلب  واضــح  بشكل  الصعودي  االتجاه  في  األسعار  تحرك  إن 

محفزات أخرى بخالف إيران.
يوم  سنوات  أربع  نحو  في  مستوى  أعلى  إلى  برنت  خام  وصعد 

82.55 دوالر للبرميل، وفقًا لوكالة »رويترز«.  الثالثاء عند 
الثالثاء  تاريخ  تحمل  مذكرة  في  األميركي  االستثمار  بنك  وقال 
وعدم  اإليرانية،  الصادرات  في  المتوقع  من  األسرع  االنخفاض  إن 
التزام أوبك بزيادة قوية في اإلنتاج واستقرار توقعات النمو وإعادة 
موجة  أحدث  مت  دعَّ عوامل  كلها  الصين،  في  المخزونات  ملء 

النفط. ارتفاع في أسعار 

قطار الحرمني يستهدف نقل 60 مليونا سنويا»برنت« بني 70 و80 دوالرًا بنهاية 2018
بن  الملك سلمان  السعودي  العاهل  افتتح 
الحرمين  قطار  مشروع  الثالثاء  العزيز  عبد 
 7.87( يورو  مليار   6.7 باستثمارات  السريع 
إيرادات  لزيادة  جهود  إطار  في  دوالر(،  مليار 
السياحة في الوقت الذي تسعى فيه المملكة 

للتخلص من االعتماد على صادرات النفط.
بطول  يمتد  الذي  السريع  الحرمين  وقطار 
450 كيلومترًا ويربط مكة والمدينة بمدينة 
جدة الواقعة على ساحل البحر األحمر، هو أحد 

األوسط،  الشرق  في  النقل  مشروعات  أكبر 
سنويًا.  مسافر  مليون   60 نحو  ويستهدف 
التجارية  العمليات  تبدأ  أن  المنتظر  ومن 

بالمشروع األسبوع المقبل.
بهذا  إنه  العامودي  نبيل  النقل  وزير  وقال 
أقرب  والمدينة  مكة  بين  »الرحلة  تصبح 
وأيسر من أي وقت مضى“ مضيًفا أن تدشين 
المملكة  التزام  على  ”تأكيد  المشروع  هذا 

بخدمة اإلسالم والمسلمين«.

السعر بالدوالرنوع الخام

81.02برنت

72.09غرب تكساس

77.02دبي

78.81سلة أوبك

76.38أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«
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للنفط، مصطفى صنع  الوطنية  المؤسسة  رئيس  قال 
في  له  مستوى  أعلى  بلغ  ليبيا  في  النفط  إنتاج  إن  اهلل، 
تحقيق  على  تعتمد  اإلنتاج  زيادة  لكن  سنوات،  خمس 

االستقرار األمني وجذب استثمارات خارجية.
وأوضح صنع اهلل، في حوار مع موقع »غلوبال بالتس« 
األميركي نُشر أمس األربعاء، أن ليبيا تضخ 1.28 مليون 
من  أغسطس  منذ  األعلى  المستوى  وهو  يوميًا،  برميل 
لزيادة  تتطلع  المؤسسة  أن  إلى  مشيرًا   ،2013 العام 
العام  بحلول  يوميًا  برميل  مليوني  من  أكثر  إلى  اإلنتاج 

.2022
في  »أوبك«  منظمة  اجتماع  عقب  اهلل،  صنع  وأكد 
وزيادة  األمن  إرساء  بين  الوثيقة  العالقة  على  الجزائر، 
توقعات  فإن  األمني،  الوضع  تحسن  »إذا  وقال:  اإلنتاج، 

اإلنتاج لدينا ستكون جيدة جدًا«.
شركات  من  عدد  مع  جارية  المحادثات  أن  إلى  ولفت 
النفط الدولية لزيادة إنتاجها وأطقم العمالة واالستثمارات 
في ليبيا، وقال إنه زار إسبانيا أخيرًا والتقى مسؤولين من 
الشرارة،  حقل  في  الرئيس  الشريك  »ريسبول«،  شركة 

الذي ينتج 340 ألف برميل يوميًا.
في  جدد  دوليين  بشركاء  للترحيب  »مستعدون  وقال: 
ليبيا، واستئناف العمليات مع تلك الشركات التي اضطرت 

للمغادرة بسبب أعمال العنف«.
وتحدث صنع اهلل أيضًا عن تطلعات المؤسسة لزيادة 
في  لها  مكتب  وإنشاء  المتحدة،  الواليات  في  تواجدها 
هيوستن، وقال إن »ذلك سيسهل جذب استثمارات بقيمة 
المليارات في البنية التحتية واإلعداد وغيرها من العمليات 

الالزمة لقطاع النفط الليبي«.

صفقة حقل الواحة
أتت  اهلل  أن جهود صنع  إلى  بالتس«  »غلوبال  ولفت 
في  الفرنسية  »توتال«  شركة  إعالن  إلى  مشيرًا  ثمارها، 
مارس عزمها زيادة حصتها في ليبيا وشراء أسهم بنسبة 

%16.33 في حقل الواحة مقابل 450 مليون دوالر.
معلقة،  تزال  ال  الصفقة  على  النهائية  الموافقة  لكن 
بأن  الصفقة، وتكهنات  انخفاض سعر  وسط مخاوف من 

مؤسسة النفط الليبية تريد تقديم عرض بديل.
سببه  التأخر  أن  اهلل  صنع  أوضح  الصدد،  هذا  وفي 
من  أعقبه  وما  طرابلس  في  أخيرًا  العنف  حدة  تصاعد 
اجتماعًا  »أجرينا  وقال:  النفط،  مؤسسة  مقر  على  هجوم 
التقييم  من  االنتهاء  وتم  بالخصوص،  الماضي  األسبوع 
المجلس  يتلقى  أن  المفترض  ومن  للصفقة.  التجاري 

الرئاسي اتصاالت بهذا الشأن الشهر المقبل«.
إن  األميركي  الموقع  قال  البيع،  وفي حال تمت صفقة 
شركة »توتال« ستكون قادرة على الوصول إلى احتياطات 
نفطية تتخطى 500 مليون برميل، مع طاقة إنتاجية تصل 
الواحة. وتبلغ الطاقة  50 ألف برميل يوميًا من حقل  إلى 
اإلجمالية للحقل 300 ألف برميل يوميًا، ومن المتوقع أن 

عجز النفط في آسيا سيزيد بحلول 2025

165 ألف ريال إيراني بدوالر واحد

الفرنسية  والطاقة  النفط  بمجموعة  كبير  تنفيذي  مسؤول  قال 
برميل  مليون   35 إلى  سيزيد  آسيا  في  النفط  عجز  إن  »توتال« 
يوميًا بحلول 2025، بارتفاع نسبته نحو %30 من المستوى الحالي 
البالغ 27 مليون برميل يوميًا، مما سيعزز اختالالت تدفقات التجارة 

العالمية.
وقال رئيس التجارة والشحن في الشركة توماس وايميل إنه في 
أوروبا عشرة ماليين برميل يوميًا،  الوقت ذاته، ستنخفض واردات 

بينما ستزيد الصادرات من أميركا الشمالية والشرق األوسط.
الهادي  والمحيط  آلسيا  البترول  مؤتمر  خالل  وايميل  وذكر 
لكن  الصخري،  النفط  ستصدر  المتحدة  الواليات  أن  سنغافورة  في 
الكبريت  العالية  الخامات  درجات  استيراد  ستواصل  مصافيها 

المتوسطة والثقيلة.
ستطبقها  التي  القواعد  مثل  التنظيمية  التغييرات  أن  وأضاف 
لمحتوى  والتي ستضع سقًفا   ،2020 عام  الدولية  البحرية  المنظمة 
الكبريت في وقود السفن، ستكون محرًكا آخر للنمو وتغير التدفقات 

التجارية.
ذاته  الوقت  في  ستنخفض.  الوقود  زيت  »تدفقات  وايميل  وقال 
أوروبا  ستجذب  لذا  التقطير...  نواتج  إلى  الشحن  صناعة  ستحتاج 

وسنغافورة المزيد من نواتج التقطير«.
المنخفض  الخفيف  الخام  على  سيزيد  الطلب  أن  إلى  وأشار 
الكبريت، فيما ستحتاج الخامات الثقيلة العالية الكبريت إلى مصافٍ 

متطورة تعالجها.

سوق  في  متسارع  بشكل  هبوطه  اإليراني  الريال  واصل 
الصرف ليصل إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدوالر.

قيمتها  من   12% السبت  منذ  اإليرانية  العملة  وخسرت 
ألف   165 بسعر  الثالثاء  عصر  بها  التداول  وتم  الدوالر  مقابل 
ريال للدوالر الواحد بحسب مانقلت وكالة »فرانس برس« عن 

المرجعي »بونباست.كوم«  موقع 
مقابل  قيمته  من   76% من  أكثر  عام  خالل  الريال  وفقد 
الواليات  بانسحاب  مباشر  ارتباط  على  التراجع  وهذا  الدوالر، 
إيران  بين   2015 عام  الموقع  النووي  االتفاق  من  المتحدة 

الكبرى. الست  والدول 
الرئيس  هدد  حين   2017 خريف  في  العملة  تراجع  وبدأ 
في  وهو  االتفاق،  من  باالنسحاب  ترامب  دونالد  األميركي 

تزايد منذ أن نفذ وعيده وسحب بالده في مايو.
االقتصادية  العقوبات  فرض  إعادة  االنسحاب  هذا  وتلت 
تفرض  أن  على  أغسطس،  مطلع  في  طهران  على  األميركية 
مجموعة جديدة من العقوبات في الثاني من نوفمبر تستهدف 

اإليراني. الطاقة، عماد االقتصاد  قطاع 
التي تبذلها منذ  الجهود  اإليرانية رغم  السلطات  تنجح  ولم 
في  قوي  بارتفاع  يتسبب  الذي  الريال  هبوط  وقف  في  أبريل 

األسعار داخل البالد.

بروكسل تمهل بريطانيا شهرين 
لسداد 2.7 مليار يورو

 2,7 لسداد  شهرين  بريطانيا  األوروبــي  االتحاد  أمهل 
للميزانية  المخصصة  الجمركية  الرسوم  من  يــورو  مليار 
في  صينية،  منتجات  على  تفرض  أن  يفترض  وكان  األوروبية، 
بسبب  أصاًل  الحاد  التوتر  زيادة  إلى  تؤدي  أن  يمكن  خطوة 

»بريكست«.
شهرين  »مهلة  لندن  لدى  إن  األوروبية  المفوضية  وقالت 
التابعة  العدل  محكمة  إلى  »ستلجأ  فإنها  وإال«،  للتحرك 

لالتحاد األوروبي«، حسب وكالة »فرانس برس«.
التي  اإلجــراءات  من  الثانية  المرحلة  اإلنــذار  هذا  ويشكل 
نشره  تقرير  أثر  على  بريطانيا  ضد  مارس  في  االتحاد  فتحها 

.2017 المكتب األوروبي لمكافحة االحتيال في 
بين  أنه  االحتيال  لمكافحة  األوروبية  الهيئة  هذه  وكشفت 
إلى  استيرادها  تم  صينية  بضائع  إعفاء  تم  و2016،   2013
عند  الجمركية  الرسوم  من  كبيرة  مبالغ  من  األوروبي  االتحاد 
أو  خاطئة  فواتير  بموجب  البريطانية  األراضــي  إلى  دخولها 

غير صحيحة. بقيمتها  تصاريح جمركية  تقديم  عبر  وهمية، 
موازنة  تمويل  مصادر  أحد  الجمركية  الرسوم  وتشكل 
يورو  بملياري  األضرار  قيمة  الهيئة  وقدرت  األوروبي.  االتحاد 
»حكومة  من  األمـــوال«  هــذه  »باستعادة  االتحاد  ــت  وأوص

المتحدة«. المملكة 
كشفت  ذلك  بعد  المفوضية  أجرتها  تدقيق  عمليات  لكن 
لفترة تمتد من نوفمبر  2,7 مليار يورو  تبلغ  الخسائر  أن قيمة 

.2017 2011 إلى أكتوبر 
وجود  باحتمال  أبلغت  أنها  »مع  بيان  في  المفوضية  وقالت 
الصين  النسيج واألحذية من جمهورية  تزوير مرتبط بواردات 
المناسبة  اإلجراءات  اتخاذ  منها  وطلب   ،2007 منذ  الشعبية 
بطريقة  المتحدة  المملكة  تتدخل  لم  المخاطر،  هذه  من  للحد 

االحتيال«. لمنع  فعالة 
قانون  أيضًا  خالفت  المتحدة  »المملكة  أن  وأضــافــت 
يسبب  مما  وهذا  المضافة  الرسوم  بقيمة  المتعلق  االتحاد 

الربح لميزانية االتحاد األوروبي«. فائضًا إضافيًا في 
أن  االتحاد  على  لندن  تقترح  بينما  القضية  هذه  وتأتي 

»اتفاق جمركي مبسط«. المقبلة معه على  تستند عالقتها 
تدخل  التي  الجمركية  الرسوم  بجمع  سيسمح  االتفاق  وهذا 
رسومها  وتطبيق  االتحاد  إلى  طريقها  في  البريطانية  األراضي 

الخاصة على وارداتها من الدول األخرى.

أكد أن األمن شرط أساسي لعودة االستثمارات

صنع الله: إنتاجنا 1.28 مليون برميل يوميًا ونتطلع  إلى مليوني برميل في 2022

»الصادرات تخطت مليون برميل يومًيا،
في النصف األول من شهر سبتمبر الجاري«

جهود العاملين بالحقول تعوض خسائر 
التوقف والحصار

وكان مصدر بقطاع النفط كشف، بداية األسبوع، عن 
برميل  مليون   10.3 إلى  الليبي  النفطي  اإلنتاج  وصول 
أن  النفط  ناقالت  مراقبة  بيانات  أظهرت  كما  يوميًا، 
النصف  في  يوميًا،  برميل  مليون  تخطت  النفط  صادرات 
برميل  ألف   900 من  مرتفعة  سبتمبر،  شهر  من  األول 

يوميًا في أغسطس.
خالل  كبيرة  خسائر  الليبية  النفط  صناعة  وتكبدت 
تعرقل  التي  المسلحة  االشتباكات  تكرار  بسبب  أشهر 
تدفق اإلنتاج، لكن جهود العاملين في القطاع نجحت في 
تعويض بعض من هذه الخسائر، وتمكنت شركة الخليج 
حقل  في   )  65-HH86( النفطية  البئر  إعادة  من  العربي 

مسلة إلى العمل بعد 16 عامًا من التوقف.
وأرجع بيان لمؤسسة النفط ذلك إلى استخدام شركة 
الخليج تقنيات الحفر المائل الحديثة وتوجيه اآلبار إلعادة 
إنتاجية البئر التي تقدر بحوالي 3000 برميل يوميًا. وأثنى 
»إن هذا  وقال:  بالشركة،  العاملين  على جهود  اهلل  صنع 
اإلنتاج يعكس تفاني الموظفين وسعيهم الدائم لتحسين 
اإلنتاج على مستوى جميع العمليات واالستفادة من أحدث 

التقنيات«.
عدة  تطورات  عن  المؤسسة  أعلنت  األسبوع،  وخالل 
النفطي، بعد  الوفاء  إعادة فتح مهبط مطار حقل  شملت 
انسحاب المجموعة التي كانت تحاصره، إلى جانب انتهاء 
احتجاج حرس المنشآت النفطية في حقل الوفاء، واستمرار 

ترتفع إلى 400 ألف برميل يوميًا بحلول العام 2020.
جهود »أوبك«

النفط  المصدرة  الدول  منظمة  جهود  يخص  وفيما 
الخام  أسعار  مستوى  على  للحفاظ  وشركائها  »أوبك« 
ثابتًا، قال صنع اهلل إن ليبيا مستعدة لمساعدة المنظمة 
الوضع  تحسن  إذا  السوق  في  اإلنتاج  من  مزيد  ضخ  في 

األمني الداخلي.
في  اإلمدادات  نقص  يتسبب  أن  المتوقع  »من  وقال: 
مزيد من الضغط على أسعار الخام، ويدفع أعضاء منظمة 
بعض  ليبيا  توفر  أن  ويمكن  الناتجة.  الفجوة  لسد  أوبك 
الوضع  تحسن  إذا  العالمية  األسواق  في  اإلضافي  الطلب 

األمني بالداخل«.
مستوى  تأرجح  إلى  بالتس«  »غلوبال  موقع  وأشار 
اإلنتاج النفطي في ليبيا خالل العام، حيث وصل إلى 1.03 
مليون برميل يوميًا في شهر فبراير الماضي، ليتراجع إلى 
670 ألف برميل يوميًا في شهر يوليو، ثم يعود لالرتفاع 

مجددًا إلى 940 ألف برميل يوميًا في شهر أغسطس.
األميركية  إنرجي«  »رابيدان  شركة  في  محللون  وقال 
الستشارات الطاقة إن »حوالي 700 ألف برميل من إنتاج 
ليبيا ال تزال مهددة خالل األشهر المقبلة، بسبب أعمال 
التحالفات في طرابلس وحولها،  المستمرة. فتغير  العنف 
موقت  إغالق  إلى  يؤدي  قد  الماضية،  األسابيع  خالل 

للحقول والمنشآت النفطية«.

دول  بين  توجهًا  هناك  أن  األميركي  الموقع  وذكر 
»أوبك« والمنتجين من خارجها لتقليل القيود المفروضة 
دخول  مع  األسواق  تأزم  لتفادي  الكلي،  اإلنتاج  على 
العقوبات األميركية بحق النفط اإليراني حيز التنفيذ في 

نوفمبر المقبل.

 <   من اليمين أمين عام أوبك محمد باركيندو  ورئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع اهلل قبيل اجتماع  لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الجزائر األحد الماضي

الجزائر - الوسط

ال اتفاق على زيادة إضافية في اإلمدادات

»أوبك« تخيب أمل ترامب في »التهدئة«
لم يتوصل اجتماع منظمة الدول المصدرة النفط )أوبك( 
في  اجتماعهم  المستقلين خالل  المنتجين  وحلفائها من 
العاصمة الجزائر، األحد، إلى اتفاق على زيادة إضافية في 
اإلمدادات، وبدا ذلك واضحًا في موقف السعودية وروسيا 
إنتاج  في  فورية  إضافية  زيادة  أي  رفضهما  أكدتا  اللتين 
دونالد  األميركي  الرئيس  دعوة  من  العكس  على  الخام، 

ترامب المنظمة إلى التحرك لتهدئة السوق.
ووزير  تصريحات  في  واضحًا  كان  السعودي  الموقف 
الطاقة خالد الفالح، الذي نفى وجود اتفاق بخصوص رفع 
على  تحرص  »أوبك«  أن  مضيفًا  اآلن،  حتى  الخام  إنتاج 
الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية، نافيًا أي تأثير 

للسعودية »على األسعار«.
الروسي  النفط  وزير  دعوة  كانت  نفسه،  السياق  في 
أشكال  مختلف  في  النظر  إعادة  إلى  نوفاك  ألكسندر 
التعاون القائم بين المنتجين في منظمة أوبك وخارجها 
وتدارسها بشكل جيد، حيث دعا إلى حماية أرضية التعاون 
المثمر واألدوات التي استحدثت لمواجهة التحديات كافة 

بطريقة مهنية.
االجتماع  أشغال  افتتاح  جلسة  في  ألقاها  كلمة  وفي 
خفض  اتفاق  لمتابعة  المشتركة  الوزارية  للجنة  العاشر 
النفط  المصدرة  الدول  منظمة  ألعضاء  النفطي  اإلنتاج 
نهاية  اقتراب  مع  أنه  نوفاك،  أوضح  وشركائها،  )أوبك( 
الضروري  من  اإلنتاج(  خفض  اتفاق  انتهاء  )تاريخ   2018
التحديات  لمواجهة  الشراكة  توسيع  في  مليًا  التفكير 
الجديدة اليوم ومستقباًل. واعتبر أنه بالرغم من أن وضعية 
للمستهلكين  بالنسبة  حاليًا  أفضل  النفطية  األسواق 
والمنتجين، إال أنه يجب تجنب التحديات التي من شأنها 

التأثير على كليهما.
دوالرًا   80 برنت  مزيج  العالمي  القياس  خام  وبلغ 
الخميس  يوم  ترامب  دفع  مما  الشهر،  هذا  للبرميل 
األسعار،  خفض  إلى  مجددًا  »أوبك«  لدعوة  الماضي 
األوسط،  الشرق  دول  »نحمي  تويتر  على  ترامب  وكتب 
دفع  يواصلون  ذلك  ومع  آمنين،  يكونوا  لن  دوننا  ومن 
أوبك  منظمة  على  ذلك.  سنتذكر  لالرتفاع!  النفط  أسعار 

المحتكرة السوق دفع األسعار لالنخفاض اآلن!«.
من  موقفها  إيران  خففت  االجتماعات  هامش  وعلى 
إن  قائلة  النفط،  من  أوبك  إنتاج  في  المحتملة  الزيادات 
المنظمة تتحمل مسؤولية تحقيق التوازن في السوق إذا 
انخفض إنتاج إيران أو غيرها من األعضاء. وكانت طهران 
قالت في السابق إنه ليس مسموحًا ألي عضو في أوبك أن 
ينتزع الحصة السوقية من منافسيه، مثل فنزويال أو ليبيا، 
نقص  أو  االضطرابات  بسبب  إنتاجهما  انخفض  اللتين 

االستثمارات.
مندوب إيران لدى »أوبك«، حسين كاظم بور أردبيلي، 
إمدادات  في  فقط  ليس  انخفاض،  هناك  كان  »إذا  قال 

وغير  أوبك  مسؤولية  فمن  غيرها،  منتج  أي  بل  إيران 
وأبلغت  السوق«.  في  التوازن  تحقيق  بالمنظمة  األعضاء 
 3.8 عند  أغسطس  في  استقر  إنتاجها  أن  أوبك  إيران 

مليون برميل يوميًا.
سنوسي  محمد  )أوبك(  لمنظمة  العام  األمین  أما 
كیانًا  لیست  »المنظمة  أن  التأكيد  فأعاد  باركیندو، 
احتكاریًا بل ھي أرضیة شاملة تعمل في حوار وشفافیة 
لصالح المنتجین والمستھلكین من أجل استقرار أسعار 
المنظمة  به  تقوم  الذي  »العمل  أن  إلى  منوهًا  النفط«، 
مصلحة  أجل  من  یعمل  الكل  ألن  جماعي  عمل  ھو 
بیان  وتطبیق  الشركاء  نظر  وجھات  لتقریب  الجمیع 
التعاون«. وشدد باركیندو، على أھمیة مواصلة التعاون 
المنتجین  بین  متینة  جسور  بناء  أجل  من  والتشاور 

والمستھلكین.
المنتجين  من  وشركاءها  أوبك  منظمة  دول  أن  يذكر 
ديسمبر  في  اتفقوا  روسيا،  رأسها  وعلى  المنظمة،  خارج 
العام 2016 بفيينا على خفض اإلنتاج بـ1.8 مليون برميل 
فيينا  اتفاق  تمديد  وتم   .2017 يناير  من  ابتداء  يوميًا 
األسعار  مستويات  تحسين  في  كبير  بدور  ساهم  -الذي 
إلى أكثر من 70 دوالرًا للبرميل- حتى نهاية العام الجاري.
أربع  في  مستوى  أعلى  الثالثاء،   ، النفط  أسعار  بلغت 

صادرات  على  وشيكة  أميركية  عقوبات  بفضل  سنوات، 
المصدرة  البلدان  منظمة  وتردد  الخام،  من  إيران 
للبترول )أوبك( وروسيا في تعويض النقص المحتمل في 

اإلمدادات العالمية.
إلى  سنتًا   61 برنت  لخام  اآلجلة  العقود  ارتفعت  فقد 
81.81 دوالر للبرميل، بعد أن المست أعلى مستوى في 
نوفمبر  منذ  سعر  أعلى  وهو  دوالر،   82.20 عند  الجلسة 

.2014
ويتجه سعر النفط صوب تسجيل خامس زيادة فصلية 
التوالي، في أطول سلسلة من المكاسب منذ أوائل  على 
2017، حين قادت موجة ارتفاع استمرت ستة فصول سعر 

النفط إلى مستوى قياسي عند 147.50 دوالر للبرميل.
تكساس  غرب  األمريكي  للخام  اآلجلة  العقود  وزادت 
أعلى  قرب  للبرميل  دوالر   72.38 إلى  30 سنتًا  الوسيط 

مستوياتها منذ منتصف يوليو.
نوفمبر  من  الرابع  من  المتحدة  الواليات  تستهدف 
صادرات النفط اإليرانية بعقوبات وتضغط واشنطن على 
وخفض  لالمتثال  العالم  أنحاء  في  والشركات  الحكومات 

المشتريات من طهران.
بنك  في  األولية  السلع  أسواق  استراتيجية  مدير  وقال 
متحدًثا  شلينجوريان،  هاري  الفرنسي  باريبا«  »بي.إن.بي 
تصدير  أحجام  إيران  »ستفقد  العالمي  النفط  لمنتدى 
اإلنتاج،  زيادة  في  وشركائها  أوبك  لتردد  ونظرًا  كبيرة، 

فالسوق ليست مجهزة لملء الفجوة«.
في  قال  باركيندو  محمد  ألوبك  العام  األمين  وكان 
بمن  وشركائها،  ألوبك  المهم  من  إن  الثالثاء  مدريد 
أزمة  من  »انزالقهم  عدم  لضمان  التعاون  روسيا،  فيهم 

إلى أخرى«.
الدولية نموًا قويًا للطلب على  الطاقة  وتتوقع وكالة 
العام و1.5  يوميًا هذا  برميل  1.4 مليون  النفط بمقدار 
تقرير  أحدث  في  وقالت   ،2019 في  يوميًا  برميل  مليون 

لها إن السوق تشهد شُحًا في اإلمدادات.

النفط يبلغ ذروة نوفمبر 2014 

وبرنت يالمس 82 دوالرًا

 <   جانب من االجتماع الوزاري العاشر للدول المنتجة النفط  األعضاء في أوبك وخارجها في الجزائر

 <  تريزا ماي

 < الملك سلمان بن عبدالعزيز



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

السنة الثالثة
العدد 149

اخلميس
17 من احملرم  1440 هــ

27  سبتمبر 2018 م 10

 

ما أشبه الليلة بالبارحة
هل تنتهي األزمة الليبية على الطريقة اللبنانية أم ما زلنا نتصومل ألعوام قادمة؟.

 الحرب كلفت الشعب اللبناني أكثر من 50 ألف 
قتيل، وأكثر من 100 ألف جريح ناهيك عن النزوح 

الذي تجاوز املليون

إبراهيم قدورة

اشتعلت الحرب األهلية اللبنانية في 13 أبريل من العام 1975م وانتهت بعد اتفاق الطائف في 13 
أكتوبر من العام 1990م بين األطراف المتناحرة. ُابتليَ وانتكب الشعب اللبناني ولمدة تجاوزت 
الخمسة عشر عامًا بميليشيات طائفية، وأخرى سياسية، وثالثة طائفية مسيسة، بين جيران لهم 
مصالح وأهداف تدميرية وأطماع متجذرة في الواقع اللبناني، لم يترددوا في اجتياح لبنان وتغذية 
الخالف لمصالحهم المتناقضة، فمُزِّقت لبنان أبشع ممزق بطريقة كلفت الشعب اللبناني أكثر من 
50 ألف قتيل، وأكثر من 100 ألف جريح ناهيك عن النزوح الذي تجاوز المليون نازح هارب من ويالت 

الحرب الميليشياوية.
تواجد  إلى  باإلضافة  فيها،  وإسرائيل  انغماس سورية  هو  الحرب  زاد من شراسة هذه  الذي 
طبيعة  أما  اللبنانية،  األراضي  على  ومخيمات  معسكرات  في  المسلحة  الفلسطينية  التنظيمات 
الميليشيات المتناحرة، والتي فاق عددها الخمسين في بعض الدراسات، كانت مسيحية وإسالمية 
سنية وشيعية وفلسطينية ودرزية، وفعلت السياسة فعلتها وأضيف البعد السياسي لهذه الطوائف 
وأصبحت ميليشيات طائفية مناطقية مسيسة لها ارتباطات بقوى سياسية على مستوى دول في 
خارج لبنان. الالفت هنا أن الميليشيات الصغيرة انتهت والكبيرة كبرت وتوغلت وتغولت ثم اتفقت 
في لقاء الطائف، وتَِبع االتفاق أن أصدر البرلمان اللبناني إعفاًء على كل جرائم القتل التي حصلت 
منذ 1975م وحُلَّت كل الميليشيات باستثناء حزب اهلل وتم بناء جيش لبناني التوجه بعيد عن 
الطائفية والتيارات السياسية. يجدر التنبيه هنا أن مساحة لبنان محدودة وبقدر حجم شعبه، كما أنه 

ال يمتلك حقواًل وموانئ نفطية.
أما في الصومال فقد اندلعت الحرب األهلية بعد تمكن المعارضة من إسقاط الدكتاتور اليساري 
محمد سياد بري في العام 1992م، حيث بدأ التنافس على السلطة، وُأنشئت حكومتان في شمال 
البالد، ذاتيتي الحكم، من قبل القبائل والعشائر وُاستُخدِم الدين في تكوين تشكيالت مسلحة 
الحكومة  ارتباطات مع تنظيمات متطرفة، فسقطت  13 ميليشيا، صنعت  أكثر من  إلى  وصلت 
هذه  خالل  من  الصومال  مناطق  شؤون  تُسيّر  العشائر  وأصبحت  الفوضى  وحلت  المركزية 
الميليشيات، ويجب أالَّ يفوت هنا تأسيس الحكومة الوطنية االنتقالية العام 2000م، ثم الحكومة 
االتحادية االنتقالية في 2004م ، ولم تتمكن هذه الحكومات من إيقاف القتال بين الميليشيات، ثم 
جاء دور التدخل الخارجي من قوات حفظ السالم األفريقية والقوات الكينية التي أخذت على عاتقها 
مالحقة الميليشيات المتطرفة وتمكن الصومال من إعادة تشكيل حكومة اتحادية انتقالية رغم 
أن ما يرد من الصومال يؤكد على هشاشة الحكومة وعدم توقف التناحر إلى اآلن، باإلضافة لعدم 

تمكن الصومال من بناء جيش صومالي االنتماء والهوى.
ولكي نلج من الصومال البد من التذكير أن الصومال تاريخيًا قد ُاستُعمِر من فرنسا، وإيطاليا، 
وبريطانيا التي سلمت إقليم أوجادين إلثيوبيا مما أصّل الصراع بين الصومال وإثيوبيا، كما أن 
الجنود  أحد  جثة  األمريكيون  أمريكيًا، وشهد  جنديًا   18 فقدت  قد  األمريكية  المتحدة  الواليات 
األمريكيين تُجَر في شوارع مقديشو فأمر الرئيس كلنتون باالنسحاب من الصومال. وشرعت 
الواليات المتحدة في استراتيجية جديدة، بعيدة عن التدخل المباشر، وقدمت إثيوبيا وكينيا وقوة 

السالم األفريقية كأدوات لتطبيق ما تقره لدول القرن األفريقي.
وبعبارات أخرى بعد سقوط دكتاتور تعددت الميليشيات في الصومال وتأدلجت وتوغلت ومّثلت 
بالجندي األمريكي في شوارع مقديشو فانخفض االهتمام الدولي بالصومال وتركت لفقرها، وغاب 
الجيش النظامي وعجزت الحكومات وفشلت المحاوالت اإلقليمية في توحيد الصوماليين على كلمة 

سواء، هذه تجربة قاسية ما زالت على قيد الحياة وليست بعيدة عن األنظار.
أما في ليبيا بعد مرورنا على هذه السيناريوهات، حيث أسقط دكتاتور غير مأسوف عليه، كان 
وراء انتشار السالح ووأدَ المشاعر الوطنية في النفوس وأصبحت ليبيا مالذاً للمتطرفين والسُرّاق 
ولوردات الحرب، وتدخل المجتمع الدولي وفقدت أمريكا سفيرها، ومع ذلك لم تختفِ ليبيا من 
اهتمامات المجتمع الدولي فالبترول والجغرافيا والهجرة غير الشرعية والحاجة الستقرارها ال يترك 
خيارًا سوى أن تستقر كدولة مدنية والبد أن يكون لها جيش نظامي يحمي وال يحكم. فهل ستكون 

النهاية ألزمة ليبيا على الطريقة اللبنانية أم ما زلنا نتصومل ألعوام قادمة؟.

عن املنصوب عليهم

حياتك مهرجان فرح

بقطعة سعف رقيقة جدًا، وبعدها يقوم برصد الطيور ومتى رأى أحدها 
يحوم طائرًا من بعيد يتحرك الصياد متخفيًا لكي يوجه الطير بحذر نحو 
مكان »الطربيقة« ليتمكن من رؤية الطعم والطيران نحوه ومحاولة 
عليه.  مطبقة  »الطربيقة«  تنطلق  منه  اقترابه  ولدى  عليه،  الحصول 

أليس هذا خداعًا واحتيااًل؟.
اهلل  دنيا  في  قدماك  بك  حطت  وأينما  جدًا،  كثيرة  أنواع  النصب 
الواسعة سوف بالتأكيد تلتقي بمن يحاول النصب عليك. والنصّابون 
من الجنسين على اختالف جنسياتهم ال يستخدمون العنف في تحقيق 
أهدافهم بل يعتمدون على الحيلة والخداع في تشتيت ذهن ضحيتهم 
بأالعيبهم الكالمية وغيرها حتى يتمكنوا من كسب ثقته قبل افتراسه. 
ويكثر وجودهم في المدن لكثرة سكانها وكلما كانت المدينة متقدمة 
حضاريًا ازدادت مقدرة النصابين على االحتيال ولن يتمكن المرء من 
يتوقف  المرات  وعدد  الحتيالهم  فريسة  يقع  أن  بعد  إال  شرهم  اتقاء 
على نباهته وحرصه وتيقظه. والنساء أكثر شطارة من نظرائهم من 
الرجال لقدرتهن على لف شباكهن على الضحايا ولما منحتهن الطبيعة 
من مزايا. وقدمت شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت( خدمة كبيرة 
للنصابين بأن ساهمت في تطور صنعتهم عبر بروز جيل جديد إلكتروني 
أكثر تعقيدًا قادر على اإليقاع بضحاياه وسلبهم من آالف األميال. كما 
وفرت لهم الشبكة أمنًا ساعدهم على التخفي وإحكام عملهم وتحقيق 

مكاسب كثيرة، حتى إن بعضهم صاروا من أصحاب الماليين.
عديدة.  وتخصصات  أنواع  المجتمع،  فئات  كل  من  والنصابون، 
وأخطرهم ضررًا وأذىً بالناس وباألوطان الذين اختاروا منهم العمل 

عالقته بذاته قبيحة.. والجمال ال يصدر إال من اإلنسان الجميل 
في ذاته.. فال تكن انعكاس مرآة لتصرفات اآلخرين.. واركض 

بكل قوة في طريق الفرح.. إلى مدينة الفرح.
فال  تجارب..  إال  هي  ما  والجسدية  النفسية  وآالمنا  أخطاؤنا 
من  لنفسك  انظر  أخطأت..  كونك  بقسوة  نفسك  تحاسب 
الداخل واكتشف ما يحدث في قلبك وعقلك.. فهما مصدر كل 
إلى  طفولتك  من  به  مررت  ما  كل  مخزن  وهما  أحاسيسك.. 
اآلن.. خذ وقفة مع نفسك على كل المشاعر التي تعتريك.. ارجع 
ألفكارك األصلية ورتبها فلكل فعل منك ستجد أصاًل في داخلك 
يريد أن يخرج في هيئة أفعال.. هذه األفعال تبعدك عن طبيعتك 
معها  وتصالح  أحبها  ذاتك  على  تعرف  السعادة..  عن  تبعدك 

وأكمل النقص فيها وسيولد منك الفرح.
أبعد الخوف عنك.. ولو أنه شيء إنساني صحي فينا.. يبعدنا 
أن  نُجهّز لكل خطوة قبل  الحذر ويجعلنا  اإليذاء ويعودنا  عن 
من  كثير  في  ولكن  عليه.  اهلل  نحمد  شيء  هو  إذًا  نخطوها.. 
األحيان الخوف يكون شيئًا سلبيًا.. كخوفك من حديث الناس عما 
تقوم به.. أو كالخوف من الفشل.. أو عندما يمنعك من التطور.. 
أو بكل بساطة أن يمنعك من أن تعيش كإنسان طبيعي. أنت 
بهذا تمنع نفسك من أشياء جميلة بعذر الخوف.. وتنسى أنه 
مشلوال..  وتجعلك  وتسيطر  فتكبر  يغذيها..  من  وعقلك  فكرة 
تجربة  في  الفرح  متعة  نفسك  تحرم  ال  ولكن  الخوف  مارس 

األشياء الجديدة.

كان أبي رحمه اهلل من علمني صيد الطيور بالفخاخ محلية الصنع 
انتقلنا  قد  كنا  عمري.  من  جدًا  مبكر  وقت  في  ذلك  كان  )الطربيقة(. 
للسكنى في بيت قديم يقع خلف مكان كان يطلق عليه اسم )كوشة 
والمصيف  االتحاد  نادي  وملعب  اليهودية  للمقبرة  مقابل  اإلنجليز( 
ذات  كثير عشبه.  واسع من فضاء  براح  ببيتنا  يحيط  وكان  العسكري 
مساء صيفي أحضر أبي »طربيقة« معه للبيت وقال لي في المساء سوف 

نخرج معًا ألعلمك كيف تصطاد العصافير.
حين طالت قامتي قلياًل، كنت قد تعلمت صيد الطيور، وبدأت في 
كنا  لماذا  أعرف  أكن  لم  لصيدها.  الصبيان  من  صحبتي  مع  الخروج 
معنى  ما  أحد  لي  يقل  ولم  »النصب«  اسم  الصيد  عملية  على  نطلق 
لكني  المحكية.  اللهجة  مفردات  من  مفردة  أظنها  وكنت  الكلمة، 
وتعني  صحيحة  عربية  الكلمة  أن  متقدمة  عمرية  مرحلة  في  تبينت 
»الحيلة والخداع«. تأكد لي أن استعارة اللسان المحلي الدارج للكلمة 
واستخدامها في صيد الطيور كان صحيحًا وحكيمًا وذكيًا في وقت واحد، 
وبالتالي حين كنا صغارًا في طريقنا لصيد الطيور كنا نقول باللسان 
المحلي الدارج »نمشوا ننصبوا« أي وكأننا كنا نقول بالعربي الفصيح 

سنذهب لالحتيال على الطيور بصيدها!.
صيد الطيور في حقيقة األمر عملية خداع من الدرجة األولى، وكذلك 
كل عمليات الصيد مهما اختلفت. ذلك أن الصياد كان يعد عدته وما 
يلزم من ديدان لتكون الطعم ثم يقوم باختيار مكان وضع »الطربيقة« 
ويضع الطعم )دودة حية( في »الطربيقة« ثم يقوم بإخفائها بالتراب 
مبقيًا على الدودة -الطعم واضحة تتحرك وهي ممسوكة من منتصفها 

قزح..  قوس  بــوالدة  األلــوان  فعل  يشبه  عظيم..  سحر  للفرح 
في  بعد شوق  األولى  النظرة  واتقاد  المطر  أول  الورد  ورطوبة 
عيني عاشق. كلنا نتمناه.. ونعيده كالصدى كلما أحسسنا به.. 
ولكن الشيء الذي ال ينتبه له الكثيرون هو أن الفرح اختيار وقرار 
ينبع من الداخل.. فنحن من نختار متى نفرح وكيف نخلق الفرح.. 
وكيف ننتهز الفرص ونبحث عن الوسائل التي توصلنا ألن نفرح.
الغُرباء  وابتسامة  األصدقاء  فضفضة  في  لقاء  صدفة  في 
فرحة.. في لحظاتنا العائلية الدافئة في زوايا البيت.. في أم تدعو 
لك، في طفل يقول لك إنه يحبك بقدر السماء ألنه اكتشف أنها 
أكبر من البحر فرحة.. في االمتنان لآلخر في صحوة ضمير في 
انتصار الحق في احتفاالتنا بالحياة بكل ما فيها فرحة.. في حروف 
رائحة  في  فرحة..  روحك  خيطت  كتاب  من  فقرة  وفي  نكتبها 
فنجان قهوة نُعده في تفاصيل يومية بسيطة فرحة.. في أعياد 
الميالد وكل األعياد التي تخصنا وتخص غيرنا فرحة.. افرح لكل 

شيء جميل واجعل طقوس الفرح عبادة في يومك..
تجعل  ال  ينتهي..  ال  الذي  للفرح  سعيك  في  جادًا  كنت  فإن 
فلو  عنه..  يبعدك  عليك  تأثيرًا  المسيئة  اآلخرين  لتصرفات 
اقتنعت أن تصرفاتهم وكلماتهم التي تصدر منهم ما هي إال 
التي يشوبها  انعكاس لتصرفاتهم في عالقتهم مع ذواتهم.. 
عدم استقرار وتشويش داخلي ليس لك أي شأن فيه.. حينها لن 
يكون لك رد فعل محتد وستقف مع نفسك ألف مرة قبل أي رد 
فعل منك يعكر صفو لحظاتك.. فاإلنسان الذي يُصدر فعاًل قبيحًا 

في مجال السياسة وتبوأوا المراتب ألن النصّاب العادي ضرره محدود 
العاملين في السياسة يسعون للنصب على بلدانهم  النصابين  لكن 
بل  القادمة.  أجيالها  ومستقبل  حاضرها  لسرقة  بالسعي  وشعوبهم 
إن بعضهم كان لديه من الوقت ما يكفي حتى للسطو على الماضي 
بتزييف التاريخ. مؤهالتهم تتمثل في قدراتهم على الخداع واالحتيال 
وشعارهم »وريهم كأس اللبن وأسقيهم الماء«. وصل الحال ببعضهم 
إلى أن تحولوا إلى أفاٍع سامة، وبعضهم إلى قتلة بترخيص، وبعضهم 

قال للناس أنا ربكم األعلى فاعبدوني!.
على  الغالبة  والسمة  كثيرة  وأصناف  أنواع  أيضًا  عليهم  المنصوب 
حتى  ألن  السذاجة  وليست  باآلخرين  الظن  حسن  هي  معظمهم 
النصابين في بعض األحيان يتحولون إلى منصوب عليهم ال يستحقون 
تعاطفًا. األوطان والشعوب واألمم تدخل تحت خانة المنصوب عليهم 
في ظروف تاريخية معينة. هناك أوطان وقعت ضحية لعمليات نصب 
فضاعت إلى يومنا هذا. وهناك أمم نتيجة للنصب صارت مثل البندول 
ال تعرف مستقرًا، وأخرى فقدت ألسنتها، أو ظل أفرادها ذوايح في أرض 
اهلل، ونظرة متأنية لما حدث ويحدث في بالدنا أو البلدان التي من حولنا 

في كل االتجاهات تغني عن أي كالم.
ال أحد يلوم عصفور قصب على الوقوع ضحية في فخ نصبه صبيان 
بغرض التسلية وتزجية الفراغ. لكن ربما يكون اللوم واجبًا حين نمكن، 
لهم  ممهدين  ظهورنا  اعتالء  من  بيننا  من  نصابين  جميعًا،  نحن 

الطريق لسرقة حاضرنا ومستقبل أوالدنا وأحفادنا.
االنتخابات النيابية والرئاسية القادمة حتمًا ستكون المحك.

على  كليًا  معتمدة  إما  أنــواع..  ثالثة  إلى  العالقات  صُنفت 
اآلخرين أو منفصلة بالكامل أو متزنة.. وبإمكانك أنت أن تحدد 
باالعتماد  حياتك  وكل  نفسك  تربط  أن  إما  عالقاتك..  طريقة 
ال  يومك  تفاصيل  فكل  اآلخر..  هذا  كان  أيًا  اآلخر  على  الكامل 
تبدأ وال تنتهي إال به.. وفرحتك معتمدة على مزاجه ومشاكله 
وظروفه.. فتتحول العالقة بالكامل إلى مرض وهوس وتصبح 
عن  بالكامل  منفصاًل  تكون  أن  أو  مسلوبة.  مقيدة  فرحتك 
اآلخرين ال تشارك أحدًا وال أحد يشاركك وتحتضنك الوحدة في 
ليل طويل.. أو أن تجعل حياتك مستقلة متزنة.. لك حياتك ولآلخر 
حياته.. لك عالمك وله عالمه.. وتتقابالن في نقاط صحية معينة 
في حياتكم وتفاصيل يومكم. فهو يسرق منك الحزن وتمنحه 
أنت الفرح بحضورك. اجعل عالقاتك مفتاحًا لفرحك وبيادر فرح 

لمن حولك.. فأنت الشمعة التي تضيء مئة شمعة.
عندما تكون مع من اصطفيت في حياتك افرح.. عندما تكون 
في عملك الذي اخترت افرح.. وال تفوت فرصة أنت تعرف أنك 
تستطيع أن تفرح فيها وتنشر الفرح.. وفكر كم فرصة ضيعتها 
الفرحة  تربط  أن  مصر  ألنك  ضيعتها  فرصة  كم  سبب..  بال 
كيانك..  وبكل  استطاعتك  قدر  افرح  وأشياء..  ومكان  بشخص 
افرح باألشياء البسيطة الرقيقة لديك وال تسعَ للمثالية لتفرح.. 
اكتب الفرحة في مسحة حزن تعتمرك وشق طريقه بين البؤس 

والخيبات واحتضنه بكل ما أوتيت من قدرة على الفرح.

النّصابون من الجنسني على اختالف جنسياتهم ال يستخدمون العنف في تحقيق أهدافهم بل يعتمدون على 
الحيلة والخداع

أخطرهم ضررًا وأذًى بالناس وباألوطان الذين اختاروا منهم العمل في مجال السياسة وتبوأوا املراتب

في لقاء صدفة في فضفضة األصدقاء وابتسامة الُغرباء فرحة.. في لحظاتنا العائلية الدافئة في زوايا البيت

فإن كنت جادًا في سعيك للفرح الذي ال ينتهي.. ال تجعل لتصرفات اآلخرين املسيئة تأثيرًا عليك

جمعة بوكليب

د. مها املطردي

أخطاٌء فادحة وخيارات صعبة
أجل  من  حدودها  خارج  تتدخل  إنما  الدول 
رةِ  مقدَّ الستراتيجياتٍ  وطبقًا  مصالحها، 
واألدوات– واالحتماالت  والبدائل  المكاسب 
وتلك  والدعائية  والعسكرية  االقتصادية 
»األصــدقــاء«– من  رصيدها  في  المتمثلة 
ومقابل أثمانٍ مقبولةٍ من األموال واألرواح 
والمكانة. ولن يكون في إطار تلك الحسابات 
انعكاسها  آخر إال بقدر  تحقيق مصالح طرفٍ 

على مصالحها هي.
التدخل األجنبي وتبعاته:

العسكري  بالتدخل  فبراير  ثورة  استعانت 
النظام  ضدّ  جانبها  إلى  الغربية  الدول  من 
أسبابٌ  االستعانة  تلك  وراء  وكانت  القائم. 
للنظر  تُــخــضَــعَ  أن  يجب  ــاتٌ  غ ــوِّ ــس وم
وكان  عليها.  ومــا  لها  فيما  الموضوعي 
للتدخل وصواًل إلى إسقاط النظام تداعياته؛ 
المؤسسات،  وانهارت  الفوضى،  حّلت  فقد 
الميليشيات،  وقــامــت  ــاب،  ــ اإلره وظــهــر 
الناس.  لعموم  المعيشية  األحوال  وتدهورت 
العسكري  بالتدخل  االستعانة  جــاءت  وقد 
تبيٍُّن  أو  ريبة،  أو  تحرٍّز  دون  من  األجنبي 

المدنيين«. الحقيقية وراء »حماية  للدوافع 
المدنيين  بحماية  الناتو  دول  تكتفِ  لم 
األمن  مجلس  من  الصادر  للتفويض  طبقًا 
النظام،  إسقاط  نحو  مضت  بل  الــدولــي، 
الفوضى  من  إسقاطه  عن  ينشأ  قد  ما  رغم 
اإلرهاب،  وظهور  واالنقسام  الدولة  وتفّكك 
أنها  في  شكّ  ال  محتمَلة  سيناريوهاتٍ  في 
ال  هم  لة.  المتدخِّ الــدول  نظر  محّل  كانت 
»يومه  لـ  منظوٍر  غيِر  من  بعمٍل  يقومون 
منهم.  البعض  يزعمه  ما  رغــم  التالي«، 

أحزابًا وتياراتٍ وتشكيالتٍ  الليبيون  وتفرّق 
عسكريًة وقبائَل تسعى إلى الغلبة والغنيمة، 
وفي حالةٍ من العمَى إزاء خراٍب داهٍم نتيجَة 
صراٍع قدّم أطراُفه مصالحَهم على مصلحة 
لذات  البيت  بناء  إعادة  أمر  تاركين  الوطن، 
الدول العاملة على ما آل إليه الحال. انهارت 
الــدول  بيد  لعبًة  الوطن  وأصبح  الــدولــة 
األجنبية التي توّلت إدارة المحنة من جهةٍ، 
المال  على  المتصارعين  الليبيين  واألطرافِ 
من  والنهب  والسلب  الفساد  وسائل  بكل 

جهةٍ أخرى.
سوء التقدير:

ليبيا  في  العسكري  التدخل  قوبل  لقد 
من  منطقتنا  شهدته  ما  رغم  واسع  بترحيب 
تدخِّل بعٍض من ذات الدول بغزوها العراق 
أركــانِ  وتقويِض  الكذب-  على  -تأسيسًا 
الماثل  العظيم  والدماِر  وتجزئته،  دولته، 
الغايات  المعَلن من  شاهدًا حيًا على تضارِب 
األمثلة  صدارة  في  ويأتي  منها.  والمُضمَر 
االستيطاني  االحتالُل  الحديث  تاريخنا  من 
مكان  الحضارة  نشر  بذريعة  اإليطالي 

والتخّلف. الهمجية 
ليبيا  في  األجنبي  بالتدخل  القبول  تأسس 
ساذجة  وثقةٍ  المصالح  التقاء  فرضية  على 
واسع  فريق  إليها  انجرف  المعَلنة؛  بالنوايا 
العربية  األنظمة  وسيقت  الليبيين،  من 
بعد  من  منها  للبعض  وكان  لها؛  للدعوة 
والتأجيج؛  والتسليح  التمويل  دور  ذلــك 
ليبيا  في  األمر  والية  وكأن  قطر،  تقدّمتها 
قد عُقدت لها والفصيِل اإلسالمي المتحالف 
أن  ــة  ــوالي ال تلك  لمثل  ــان  ك ــا  وم معها. 

لةِ  المتدخِّ الكبرى  الدول  عن  بعيدًا  تُعقد 
بأساطيلها ورجالها وأموالها. ولم تكن قطر 
ٍل لخطط أصحاب األمر،  أكثرَ من تابٍع مسهِّ
وانخرطت  السمو.  أصحاب  يدّعيه  ما  رغم 
متعدّد  تدميري  عمل  في  العربية  األنظمة 
سورية  بعده  ومن  أواًل  العراق  طال  األوجه 
واليمن وليبيا، وال تبدو المتوالية قد وصلت 

إلى نهايتها بعد.
غ أن  الماثل أمامنا ال يسوِّ المشهد األوسع 
من  منقذًا  أو  محرِّرًا  األجنبي  التدخل  يكون 
المصالح  تلتقي  قد  حكم.  فساد  أو  استبدادٍ 
لتجعل ذلك ممكنًا في حاالت، ولكنه يصعب أن 
يكون كذلك في حالة منطقتنا العربية ألسباب 
عِدّة، منها االرتباُط العضوي للغرب بالوجود 
العربية  الحقوق  حساب  على  اإلسرائيلي 
في  واألطماعُ  واإلنسانية،  التاريخية  الوطنية 
للسلع  الهائلة  واألســواق  الطبيعية  الموارد 
والسالح. لذلك، وللخلفية التاريخية بين شرٍق 
وغرب، ستظل الهيمنة الغربية كما نراها في 
أنحاء منطقتنا اليوم، أو ما هو أسوأ من مجرد 

الهيمنة، النتيجَة ألي تدخّل.
والفريق المقابل:

فقد  لآلخر،  تبرئٌة  فريٍق  خطأ  في  وليس 
من  عقود  أربعة  بعد  ليبيا  في  الحكمُ  وصل 
االهتراء  من  درجــةٍ  إلى  المطلقة  السلطة 
وتدهورت  البقاء،  من  للمزيد  قابلةٍ  غيِر 
مستوياتٍ  إلى  وخدماتها  البالد  مرافقُ 
ليبيا،  إمكانيات  بمثل  دولةٍ  في  مقبولة  غيِر 
والمشاركةِ  الكريم  العمِل  آفاق  وانسدّت 
كان  لقد  الشباب.  أمام  المستقبل  صنع  في 
في  البالد  إليه  وصلت  عما  مسؤواًل  النظام 

خيار  وعن  متفجٍّر،  وضٍع  من   2011 فبراير 
مطالب  ذات  كانت  انتفاضةٍ  مع  المواجهة 
توجيه  في  وكان  انطالقتها.  عند  إصالحية 
والتهديدات  بنغازي  نحو  الــجــرار  الــرتــل 
شّكل  مِفصليٌّ  خطٌأ  له  المصاحبة  المرعِبة 
منذ  الكارثية  نهايتها  إلى  األحــداث  مسار 

األولى. أسابيعها 
وبعدُ:

مــالزمــان  احــتــمــاالن  ــواب  ــص وال الخطأ 
أخطاءه  يتفحّص  من  والعاقل  عمٍل.  لكّل 
الــدروس  يستخلص  لكي  فشله  وأســبــابَ 
فرصٌ  أمامه  تهيّأت  وقد  المسير  ويواصل 
أكبر للنجاح. ذلك ما ينبغي أن يكون، ولكن 

واقعنا يقول غيرَ ذلك.
من الدروس أن يستردّ الليبيون ِواليتهم 
من  الوطن  فيخّلصوا  بالدهم،  شأن  على 
عن  والتنازل  والتسامح  التصالح  عبر  محنته 
الحدود القصوى للمطالب واألمنيات، وقبول 
ونبذِ  متساوين،  مواطنين  للجميع  الجميع 
والقيم  السمح  الدين  عن  خارجٌ  هو  ما  كل 
بعد  جياًل  الليبيون  بها  آمن  كما  السامية 
ثانيًا،  أجنبيًّا  تدخّاًل عسكريًّا  فإن  وإال  جيل. 
قادمًا.  يكون  قد  ِجسام،  بمخاطرَ  محفوفًا 
المسّلحة  الفئات  لصراع  البالد  تُترك  أن  أما 
ما  فذلك  القائمة  السياسية  النخبة  وعبث 

سيدفع نحو هاويةٍ ال يعلم أحدٌ مداها.
شيخوخةٍ  ــي  ف سبتمبر  انــتــهــت  لــقــد 
في  فبراير  وانتهت  معها،  والبالدَ  أنهكتْها 
بزمام  ونمسك  أخطاءنا  فلنراجع  مهدها، 
الظرف  معطيات  به  تسمح  ما  قــدر  أمرنا 

المتردّي الذي انتهت البالد إليه.

- لم تكتِف دول الناتو بحماية املدنيني طبقًا للتفويض الصادر من مجلس األمن الدولي، بل 
مضت نحو إسقاط النظام

 في ليبيا بعد أربعة عقود من السلطة املطلقة إلى درجٍة من االهتراء غيِر 
ُ

- فقد وصل الحكم
قابلٍة للمزيد من البقاء

نورالدين السيد الثلثي

عبداملطلب الجماعي.. صبرنا لحكم الله

بعد املشاركة في تلك الثورة عليهم. مظالم 
وضرائب باهظة. هروب وعودة محملة بالحزن 

واألسى. ظل الخال في قبره على الضفاف

سالم الكبتي

اآلكام  والودان.  النعام  والرمال.  القبلي  ريح  انقطاع.  والفجاج بال  الفيافي تمتد  والسراب.  الهجير  شمس 
والمرتفعات. أحيانًا عطش. أحيانًا حنين إلى استقرار وثبات. لكن كل الوقت حركة ال تهدأ. شعاب ووديان. 
بقايا سيول أمطار. خيول وإبل. ومراتع. الحندقوق والطلح والرتم. والسراب في األبعاد يخدع الرائين خالل 

ظهائر األيام. ثم سكون في الليل ونار المجامر. عواء الذئاب وصوت الضباع.
ومع النهار.. جموع وقوافل. وشعر يهتف في أعماق الصحراء.. ارحم بوي خالني هواوي.. كيف النجم في 
قلب السماء. ذلك صوت عبدالمطلب طرشلو الجماعي من بين الجموع تحت الشمس وعلى حواف الصحراء. 
اعتزاز بالنفس وثقة ال حد لها. حجارة سوداء وتالل تبتعد وتقترب. ذلك صوته أيها التاريخ وسط المنطقة 
الوسطى.. بينها وبين الجفرة. عبر القاف والسودا والهروج. ال يتوقف عبدالمطلب عن الهتاف بالشعر. سبقه 
ابن عمه.. بن شنيشنة الجماعي. ومع قنانه تالزم شعره.. وتشابه نظمهما.. عبدالمطلب وقنانه إلى درجة 

عدم التمييز أو الفصل بين ما يقوالن. تلك فترة القره مانلي.
قنانه في الزيغن ثم في السراي الحمراء عند البحر في طرابلس. وأنت في الصحراء بعيدًا. القضية. الحنين 
إلى الوطن. مغادرة الوطن. الشعر والوطن يتالزمان مثلكما. والقبيلة والحرب. التخاصم والتنازع.. من أجل 

ماذا.. يا عبدالمطلب؟ هل هو التوق إلى الحرية؟!.
عبدالمطلب يا صوت الصحراء. ارحم بوك.. على من تقرْا مزاميرك. إلى من تقول الشعر. إلى من تنظمه.. 
الحرب والثأر والفخر. بنادق بوصوانة. وسير  القمر والغزل فيها. كله في  ال حبيبة. ال عشيقة تتجلى مع 
القوافل واألدلة في جوف الفال. الصدى يتجاوب في الغرود البعيدة.. والقريبة. وعبدالمطلب يردد.. )إحنا في 
سرت يا نبغوا نهار..(. أين النهار يا عبدالمطلب في هذا الليل الطويل. في هذا التوحش.. في هذا الظالم. 
يا عبدالمطلب.. أين أنت. أين سرت. وأين تسير القافلة. أين صدى الشعر. أين محطة الرمال القادمة.. في 

زله. في ودان. في القصير. ال.. ليس اآلن في كل ذلك. في مصر.
هناك في مصر.. عند النيل حيث ثيران الوسى.. أنت مع خالك بوخزام اللهيوي. يقتل في ظروف غامضة.. 
حزن وأسى وفي الصدر كمد وضيق.. وما باليد حيلة. والشعر ال ينطق. كان ذلك زمن الخديو عباس باشا 
األول.. منتصف القرن التاسع عشر. رحيل في زمن الترك بعد ثورة عبدالجليل. قطع األتراك رأسه وشقيقه 
سيف النصر وعلقوهما على القلعة في طرابلس. بينما ووري جسدهما في القارة. كانت تسمى قارة البغلة. 
أضحت تسمى قارة عبدالجليل. وأنت يا عبدالمطلب تعرف المنطقة.. تعرفها تمامًا. إنها تقع في نواحي 

وادي بي إلى الشمال الشرقي من بونجيم.
بعد  وتعليقها  الرؤوس  قطع  من  الترك..  من  الخوف  مصر.  إلى  وخالك  تلجأ  عبدالجليل..  ثورة  بعد 
المشاركة في تلك الثورة عليهم. مظالم وضرائب باهظة. هروب وعودة محملة بالحزن واألسى. ظل الخال 
في قبره على الضفاف. وأنت رجعت تقول. )سالمات نرقوا للجبل ياراسي.... سالمين قبل يحوزنا نصناصي( 

)تركناه وطن الجد وقت جفانا... يا بال وطن الريف ياعباسي(...
ذلك حجاج السلوم.. كان لنا!!.

الهضبة المرتفعة وخلفك أبعاد مترامية األطراف وال صوت يتردد في اآلفاق.. في الصحراء غير.. ارحم 
بوي خالني هواوي.. كيف النجم في قلب السماء. وحيدًا يا عبدالمطلب. دون خالك العزيز عليك. األثير لديك. 
هروب من األتراك في الوطن. ثم هروب من سلطات الخديو في المحروسة المجاورة بعد مقتل الخال. 
هجوت الخديو. هذا ما قدرت على فعله. الصدمة قوية.. كان عزيزًا غاليًا.. يسكن قلبك. عزيزًا مثل أباطح 

المنطقة الوسطى ووادي زمزم ومرتفعات الرواغة. مثل فسحات هراوة.
الرحيل والشعر والحرب والمالطم والقلق. أنت على قلق  أنهكه  الذي  الجسد الضعيف  واآلن.. يستقر 
دائم كأن الريح تحتك. المستقر في ودان.. عند قلعة طوزه. الفقر إلى الدرجة الحادة.. )ال إبال وسقت(.. 
ال غزوة غزوت. ال حربًا شاركت. تحول في حياتك.. من البداوة إلى االستقرار. زرع النخيل..! وارتباط جليل 
بالنخل والعراجين والتمر.. )كيف الجنين واجد يعز علي(.. هكذا هتفت. الربط بين الولد والنخلة. كانت 
الناقة.. كان حوارها. أنت تعف عن أكل لحوم اإلبل. اليوم النخلة وعراجينها. تعلو في السماء.. أهل االستقرار 
اعتبروك دخياًل على مهنتهم.. بدوي مع النخل.. ال يصح. هم مالك للنخيل وأنت بدوي بطبعك ال تعرف 
عن زراعته وأموره شيئًا.. ال تعرف فسائله وأنواعه.. الدقلة. الصعيدي. الخضراي.. اإلبل.. وغيره. هجوك مع 
أخيك قحواط. سخروا منكما. لكنه التحدي والمغامرة. حرب جديدة من نوع آخر تفوز فيها أيضًا. ثم العجز 
عن القوت. حيلة أخرى. تعدم النخل العزيز.. تشرب الالقبي وتقول الشعر. مع الشعر والالقبي تصفو األجواء 
ويحدث التجلي. مناجاة في القصير عند أطراف هون ألطوار الحياة القديمة ومراحلها في البادية.. أيام الغنى 
والثروة.. الهروب إلى مصر.. وحروبك في صحراء سرت وبني وليد. الشعر والبارود.. ثم السالم. البد من 

اندالع السالم مثلما تندلع الحرب.
ومع أنك تقرأ وتكتب.. اضطررت في لحظة قاسية إلى هجر القول.. وترك الشعر.. لماذا؟.. )تركت القول 
والشعر  والحرف عشق.  مبدأ.  الكلمة  غالية.  الكلمة  أثمانه(.  زمانه... عرفته رخيص منقصين  ماو  القيت 

قضية. فإلى أين المستقر.. والمفر يا صوت الفالة الموحشة.
بعد النخل والالقبي. حكمة بالغة تقولها )كبرنا وباب الكبر بان علينا... وكل يوم للناقص ورا ولينا.....( 
كلمة الحياة. حكمة الحكيم. عبرة األيام والزمن. تلوح التجربة وتنهض. ثم الصبر.. )صبرنا لحكم اهلل غصبًا 

عنا.. ودرنالهن أليام كيف يبنا(. أجل ياعبدالمطلب. مثلك غصبًا عنا... والصوت والشعر والقلق..
لكن من يسمع يا عبدالمطلب؟!



رأي

 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

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

 4 ، 4 أ  كورنيش النيل
أركاديا مول

تليفون 25749523
info@alwasat.ly :بريد إلكتروني

www.lwasat.ly :الموقع
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سالم العوكلي

في بيتنا تلفزيون

كعكة القذافي/فبراير املسمومة!
- 1

قيل إن الديكتاتور القذافي جمع مرة شخصيات من 
سكان طرابلس عقب مظاهرات في مدينة بنغازي، 
أو حتى أن  التظاهر  أحد في  أن يفكر  الجميع  وحذر 
يخطر ذلك كخاطرة، بل وقيل أرعد وأزبد في حنق 
وحقد مهددا بأن يدك المدينة بالمدافع ويكتسحها 
بالدبابات، مُرددا بغضب أسود وفي ما يشبه غياب 

الوعي: إال طرابلس.
لفائز  أخيرة  كلمة  حين مشاهدتي  ذلك  تذكرت 

السراج.
بين  الفترة  إلى  احتاج  لقد  السراج  فائز  مدهش 
للمجلس  رئاسته  ــان  إع حين   2015 ديسمبر 
إثر  ويصرخ،  يغضب  كي   2018 وسبتمبر  الرئاسي 
التي منذ عودته  األخير في طرابلس  القتال  اندالع 
معارك  شهدت  )فرقاطة(  على  إليها  الميمونة 

وتطاحنات أشهرها معركة مايو 2017.
مدهش فائز السراج هذا من صرخ بما معناه لقد 
يلجأون  وهاهم  إلسقاطي  األساليب  كل  استنفدوا 
إلى آخر الدواء غزو الجبل الذي يؤويني. وفي هذا من 
الماضي  الزمان  في  فالساسة  ظلم،  فما  أباه  شابه 
واآلتي ال يألون جهدا على التمترس في مناصبهم 
إال من رحم ربي، وأما فيما يخص دهشتي فالرجل 
جاء بغتة ولم يراهن أحد على بقائه لفترة وجيزة، 
والسراج في هذا وغيره مدهش لكن األكثر إدهاشًا 
أن يستعير جملة العقيد معمر القذافي: إال طرابلس.

 17 في  أصبحت  ما  سرعان  هذه  القذافي  كعكة 

األولى  اللحظات  في  فبراير،  كعكة  فبراير2011 
اللحظة  وفي  لينصبه،  أخيه  ابن  أو  بأخيه  األخ  جاء 
االستثنائية وليلة سقوط طرابلس هج جمع فبراير 
المتمثل في )المجلس الوطني( وأتباعه عما سموها 
وبحرا  وطيرانا  وقفزا  زحفا  هجوا  الثورة(،  )عاصمة 
إلى عاصمة )البنك المركزي( وعندئذ غدت العاصمة 
القذافي  شعار  وعندئذ  األعداء،  اإلخوة  حرب  ساحة 
الشعب(  يد  في  والساح  والثروة  )السلطة  األشهر 
عنده  الساح  عنده  من  أن  إلى  األرض  على  تحول 
ليبيا  الثروة، في  السلطة عنده  السلطة ومن عنده 

كما في الدول الريعية السلطة سبيل الثروة.
ها القذافي من  كعكة فبراير كعكة مسمومة سمُّ
والسلطة  الساح  وثالوثها:  العاصمة  على  استحوذ 

والثروة.
القذافي  إسقاط  في  النجاح  وساعة  محليا  ولهذا 
على  االستحواذ  أجل  من  حربهم  في  ورثته  بدأ 

الكعكة.
- 2

لم يُخفِ أحد هدفه كما لم يُخفِ أحد وسائله 
المراد  العاصمة  فغدت  المكشوف  على  اللعب  كان 
ما  لزوم  ومن  والثروة  السلطة  مراده  من  كل  من 
الثورة(  )عاصمة  حولت  ذلك  وألجل  الساح،  يلزم 
كساحة  األولى  اللحظة  منذ  االقتتال(  )عاصمة  إلى 
للمعركة إلى الهدف )العاصمة(، إن حسم المعركة 
في األطراف بالضرورة خاتمته مسك العاصمة، حتى 
العاصمة  الحتال  مهدت  اإليطالية  االمبريالية  أن 

الليبية باحتال طبرق وزوارة فبنغازي...
سيطرة  ال  أن  فرضيته  للدول  سياسي  الجيو  إن 
سمي  ما  مركزها  على  السيطرة  دون  باد  على 
في  الــدول  تظهر  أن  قبل  حتى  وذلك  بالعاصمة، 
الوطني  )المجلس  لجأ  هذا  ومن  الحديث،  العصر 
العاصمة،  إلى  الليبي في لحظاته األولى  االنتقالي( 
ثم إن القوى السياسية الدينية )اإلخوان وحلفاءهم( 
ليبيا(  )فجر  بـ  عُرفت  ما  وحلفاءها  والمصراتيه 
بهذا  )العاصمة(،  على  خارجي  بدعم  استحوذت 
اإلقليمي  الدعم  واألهم ووجدت  األبرز  القوى  باتت 

والدولي منذها بشكل واضح وقوي.
تكريس  كما  هو  الصخيرات  باتفاق  سُمي  ما 
للحاصل على األرض قبل به )امحمد شعيب( رئيس 
األول  والنائب  الوطني  للحوار  النواب  مجلس  وفد 

السابق لرئيس البرلمان.
الواقع  األمر  ناتج هذا  السراج  فائز  أن  المدهش 
بكل  ستقاتله  المستبعدة  الــقــوى  ــك  ذل وعلى 
الطاولة هو  الذي على  الممكنة، والهدف  األساليب 
هدف تقاتل الليبيون من أجله منذ الساعات األولي 
)القذافي(  النظام  إسقاط  2017م  فبراير   17 ليوم 
والثروة،  والسلطة  الساح  على  االستياء  يعني 
بأي سبيل كان  يتم حسمه  لم  أن ذلكم  والمشكل 
من  المساعدة  على  والدولي  اإلقليمي  يعمل  ولم 
أجل حسمه، بل منذ المساهمة في إسقاط النظام 
أمسى التدخل الدولي واإلقليمي مساهما أساسا في 
تفاقم الوضع، وأما األمم المتحدة فدورها كما حكم 

الضربة  وانتظار  النقاط  تسجيل  الماكمة  مباراة 
القاضية ناهيك على بقية المنظمات...
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أطرافها  في  اقتتال  وأي  الباد  عاصمة  طرابلس 
قتال حولها وفي األخير ألجلها، فالقتال فيها مهما 
تم تأجيل ذلكم، وما المعارك التي تدور منذ أواخر 
إخراج  إال  المقال  كتابة  وحتى  2018م  أغسطس 
بيان  أن  ذلكم  ومثال  الساحر،  قبعة  من  األرنــب 
1969م  سبتمبر  الفاتح  ليلة  العسكري  االنقاب 
لكن  عليها  االستياء  بعد  بنغازي  إذاعــة  من  ُقرأ 
التأكد  بعد  تمت  الباد  في  السلطة  على  االستياء 

من االستياء على طرابلس.
دامغة  أنها  هذه  البديهة  تكرار  يستدعي  وما 
فتدوخ، فالحرب لن تضع أوزارها ولن تكون الدولة 
إال بعد انتهاء المعركة الرئيسة التي دعيت في 20 

أغسطس 2011م بـ )تحرير طرابلس(.
هذه البديهة الدامغة مدعاة أن صرخ فائز السراج 

بعد سنوات ثاث من الطمأنينة لواقع الحال.
الوسيلة  هو  االقتراع  وصندوق  االنتخابات  إذا 
يلزم  ال  ما  العاصمة  لتتفادي  الممكنة  الوحيدة 

)الحرب(، وهذا من لزوم ما يلزم للدولة الليبية.
ال  دامغة  أنها  هذه  البديهة  تكرار  يستدعي  ما 
طرابلس دون ليبيا وال ليبيا دون طرابلس، والعراك 
الذي يدور حول ليبيا يدور حول طرابلس سواء كان 
في سبها أو بنغازي أو في )خلة الفرجان(: طرابلس 

خلة ليبيا.

 انتشرت األخبار وقتها عن مباراة مثيرة في املالكمة بني البطل الذي اعتنق اإلسالم، محمد علي 
كالي ومالكم آخر لم أعد أذكره

لعبة املنع بواسطة العرض هي عماد سياسة هذا الجهاز املسيطر الذي تديره من خلف 
الكواليس قوى اقتصادية وسياسية كبرى

مدهش فائز السراج هذا من صرخ بما معناه لقد استنفدوا كل األساليب إلسقاطي وهاهم يلجأون إلى آخر الدواء غزو 
الجبل الذي يؤويني

لم ُيخِف أحد هدفه كما لم ُيخِف أحد وسائله كان اللعب على املكشوف فغدت العاصمة املراد من كل من مراده 
السلطة والثروة ومن لزوم ما يلزم

العدمية واالنفتاحية

تتجلى في هذين البيتني قيمة التفتح 
اإلنساني النقي والعميق، حيث اإليمان بوحدة 

البشرية واإلخاء اإلنساني

عمر أبو القاسم الككلي

يختلف الناس في مواقفهم النفسية والعقلية إزاء اإلنسانية عموما. فثمة من يتمركز حول ذاته 
وال يحفل بما يقع بعد انقضاء حياته. وهناك من تنفتح ذاته على »الذات« اإلنسانية العامة، 
)وهو  ثالث  نوع  ويوجد  األحياء.  عالم  اختفائه من  بعد  األفضل  نحو  الحياة  أن تسير  ويتمنى 

األكثر عددًا، في اعتقادي، ال يخطر على باله هذا األمر(.
أفضل ما يمثل النوع األول، وفي صيغة متطرفة، صيحة مدام دي بومبادور، عشيقة لويس 
الخامس عشر »أنا ومن بعدي الطوفان« التي قالتها وكانت تقصد منها رفع معنويات الملك 
الخسائر  فداحة  تهم  فا  الحياة  قيد  على  باقيًا  الملك  دام  فما  روسباخ.  معركة  هزيمة  بعد 

البشرية في تلك المعركة.
في  الوارد  الحمداني  فراس  أبي  الفارس  للشاعر  بيت  عجز  أيضًا  الموقف  هذا  يمثل  كما 
قصيدته الشهيرة التي مطلعها »أراك عصيَّ الدمع« ونصه: »إذا متُّ ظمآنا فا نزل القطر«.

وبغض النظر عما إذا كان قول عشيقة لويس الخامس عشر وأبي فراس يمثل موقفًا راسخًا 
في وجدان القائل، أم أنه صدر تحت ضغط لحظة انفعالية استثنائية عابرة، فإنه يمثل موقفًا 
متمركزًا حول الذات يصدق، إلى هذه الدرجة أو تلك، على عدد كبير من الناس، وهو، بالطبع، 

موقف عدمي بامتياز.
ويمثل الموقف الثاني، خير تمثيل، بيتان ألبي العاء المعري، جاءا في قصيدته التي مطلعها 

»أرى العنقاء تكبر أن تصادا فعاند من تطيق له عنادا« يعلن فيهما:
»ولو أنّي حُِبيـتُ الخُْلـدَ َفـرْدًا لمَا أحبَبْتُ بالخُْلدِ انفِرادا

فا هََطَلتْ عََليّ وال بأرْضي سَحائبُ ليسَ تنْتَظِمُ الِبادا«
بوحدة  اإليمان  حيث  والعميق،  النقي  اإلنساني  التفتح  قيمة  البيتين  هذين  في  تتجلى 

البشرية واإلخاء اإلنساني.
والافت للنظر المفارقة التي تكتنف محتوى هذين البيتين، فقد وردا في قصيدة يتذمر فيها 

أبو العاء من معاندة الحياة والناس له، إلى درجة جعلته يقول في بيت من القصيدة ذاتها:
»َفُظنَّ بسائر اإلخوان شرًا وال تأمن على سر فؤادا«

ورغم ذلك لم ينقم على اإلنسانية ويتمركز حول ذاته.
*

ظمآنا  مت  و»إذا  الطوفان«  بعدي  ومن  »أنا  حاله  لسان  الذي  الذات  حول  التمركز  موقف 
فا نزل القطر« يجد تطبيقه الفعلي لدى الحكام المستبدين. فالحاكم المستبد يعمل دائمًا 
على تمتين وتعميق أوتاد حكمه وسلطته عبر وسائل وآليات مختلفة، تجعل باده تغرق في 
الفوضى واالحتراب الداخلي بعد رحيله القسري أو المفاجئ. ويتيسر له ذلك في المجتمعات 
المتخلفة المنخورة باالنقسامية الطائفية أو اإلثنية أو الجهوية أو القبلية. فيعمل على تعميق 

الخافات واالنقسامات القبلية بالذات.
شهدنا، وال نزال نشهد، ذلك في الصومال عقب سقوط نظام الرئيس زياد بري سنة 1990، 
الذي حارب القبلية دعائيًا وإعاميًا وقواها واقعيًا. ونشهده ونعاني وياته في ليبيا بعد سقوط 
نظام معمر القذافي 2011، الذي عمل بنفس المنهج والذي يبدو أن ما حدث في الصومال 
أعطاه مثًا حيًا على كفاءة هذا التدبير االنتقامي، وشجعه على المضي فيه بشكل جدي وعزم 

صارم.

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

جنوب  خاء  في  نقطن  كنا  السبعينيات،  بداية 
كان  لذلك  بعد،  الكهرباء  تصله  لم  القيقب  قرية 
الراديو الذي يعمل ببطاريات صغيرة هو وسيلتنا 
للتواصل مع العالم، وحدث أن تحصل جيراننا على 
سيارة  بطارية  على  يعمل  كان  صغير  تلفزيون 
األوستين القديمة من مخلفات الجيش اإلنجليزي، 
الجهاز عبر حكاية صغيرة  وبدأت عاقتي مع هذا 

ذات فجر ضبابي مفعم بالزغاريد.
في  مثيرة  مباراة  عن  وقتها  األخبار  انتشرت 
الماكمة بين البطل الذي اعتنق اإلسام، محمد 
علي كاي، وماكم آخر لم أعد أذكره. لكن كل ما 
أذكره أن المباراة كانت في ساعات الفجر األولى، 
وضبطت أمي منبه الساعة على توقيت المواجهة، 
السحور  طقوس  يشبه  بما  أيقظتنا  الفجر  وفي 
جيراننا،  صوب  كلها  العائلة  وذهبنا  رمضان،  في 
النعاس  يكابدون  الصغير  الجهاز  أمام  وجدناهم 
بعين مفتوحة وأخرى مغمضة. فاز كاي بالمباراة 
تكبير  بين  احتفال  إلى  الصفيح(  )براكة  وانقلبت 
كانت  الفترة  تلك  في  العجائز.  وزغاريد  الشيوخ 
الذي  اإلسامي  العالم  من  جــزءًا  البرّاكة  تلك 
منذ  التاريخ  صناعة  من  انسحب  أنه  بقنوط  شعر 
هزائم،  من  بعدها  توالت  وما  األندلس  هزيمة 
عبر  كان  ولو  نصر  أي  عن  بالبحث  مأخوذا  وبدا 
خصومه  يطرح  الذي  األسمر  المسلم  البطل  هذا 

من )الكفار( أرضا.
وكان التلفزيون الليبي يبذل قصارى جهده في 
الشغف  هذا  مصاحبا  التاريخي  الظمأ  هذا  تلبية 
أرشيف  في  الباحث  العنصري  بخطابه  الشعبي 
التاريخ وفي حلبات القمار عن كل ما يعزز أوهامه 

الكبرى.
الليبي  النظام  منع  الحمى،  هذه  من  فترة  بعد 
بينما  عنيفة،  رياضة  باعتبارها  الماكمة  رياضة 
المعارضين  إعدام  وقائع  لنا  ينقل  التلفزيون  كان 
من  المقنن  العنف  انتقل  حين  وحشي،  بشكل 
الحلبة إلى عنف غير مقنن في الشوارع والميادين، 
هذا  يحيط  به،  فرحنا  الذي  األنيق  الجهاز  بينما 
وقصائد  باألناشيد  المقدس«  »الثوري  العنف 

الشعر، وبالهتاف للموت.
متعة  أنكر  وال  بالتلفزيون،  تعلقي  أخفي  ال 
ألنني  ممتنًا  يجعلني  ما  كثيرًا  الذي  التعلق  هذا 
العالم برمته يمر  الذي يجعل  العصر  شهدت هذا 
المتعة  هذه  لكن  فراشي،  في  مسترٍخ  وأنا  أمامي 
ال تخلو من هاجس شك تجاه هذا الدفق الرقمي 
البراق، ونوع من االسترابة تجاه تظاهره بالحياد 
الشكلي  التنوع  هذا  أن  زاعمًا  باالختاف،  وشغفه 
يغطي على تسويق فكرة مهيمنة ومدفونة تحت 
هذا التعدد الهائل ألساليب العرض، الشأن الذي 
ليبي  فجر  ذات  بدأت  التي  العاقة  علي هذه  نكد 

في  ليبيا  أصبحت  حين  الضباب، خصوصا  يكسوه 
لتغطي  جاءت  التي  العالم  قنوات  اهتمام  قلب 
ثورة  الحديث،  الليبي  التاريخ  به  مر  حدث  أهم 
الليبيين ضد إحدى أعتى الدكتاتوريات، وشاهدت 
الحدث،  بهذا  القنوات  هذه  تعامل  آلية  كثب  عن 
وفبركة  بالمعلومات  التاعب  مستوى  على  ليس 
األخبار فقط، ولكن عبر التدخل في مسار األحداث 

مباشرة وصناعة الخبر.
»التلفزيون  كتاب  قــرأت  قد  كنت  ذلك  قبل 
وعالم  للمفكر  بالعقول«  الــتــاعــب  ــات  ــي وآل
يتوجه  الــذي  بورديو،  بيير  الفرنسي  االجتماع 
اإلعامية  األداة  هذه  تركيبة  تجاه  بنيوي  بنقد 
إلى  مستندًا  األذهــان،  على  مسيطرة  غدت  التي 
شبكات  من  العديد  وخطاب  آلليات  مُضٍن  بحث 
تعمل  تنفك  ال  التي  العالمية  المرئي  اإلرســال 
وخابة،  مستحدثة  وبطرق  والنهار،  الليل  عبر 
موحدة  فكرة  تجاه  عام  عالمي  رأي  صياغة  على 
حيث  والتبرير،  السوق  ألخاقيات  بأكملها  تتجه 
كل  لتجميل  المشرع  الكبير  العالمي  البازار  هذا 
الجسد  إلى  المشروبات  من  وتسويقها  البضائع 
في  تفضي  ال  التي  المعلومات  وغــزارة  البشري، 
النهاية ألية معلومة موثوق بها، وحيث الحوارات 
والسياسيون  األكاديميون  عليها  يتهافت  التي 
ذروة  في  لقضايا  مرتجلة  بإجابات  والمثقفون 

والغموض. التعقيد 
تمخض  ــذي  وال للجدل،  المثير  كتابه  عبر 
من  العديد  تناول  شاق  سوسيولجي  بحث  عن 
هذا  تربط  التي  والبرامج  والمؤشرات  األحداث 
الجهاز ــ عبر خضوعه لمن يتحكمون في الخطاب 
الذي  الرمزي«  »العنف  بورديو  تناول  ــ  اإلعامي 
له  يخضعون  من  بين  ضمني  تواطؤ  عبر  ينشأ 
بهذا  وعيهما  عدم  من  انطاقا  يمارسونه،  ومن 
ويُشبّه  التلفزيون،  يمارسه  الذي  الناعم  العنف 
توصيل  أو  الخبر،  نقل  في  األداة  هذه  ألعاب 
يجذبون  الذين  والسحرة  بالحواة  المعلومة، 
به،  يقومون  الذي  ذلك  غير  شيء  نحو  االنتباه 
األحداث  واجهات  في  يظهر  الذي  األسلوب  وهو 
الجوهري  عن  األنظار  تلهي  أن  تحاول  إثارة  من 
هنا  الــصــورة  عالم  أن  ــى  إل مشيرا   ، واألهـــم 
وتروض  تمتثل  فالصورة  الكلمات،  عليه  تسيطر 
على  يدل  وهذا  المصاحب،  التفسير  أو  للتعليق 
أمام  القراءة  مفتاح  يضعون  مفسرين  هناك  أن 
المشاهدة  على  المتدربون  وهؤالء  صورة،  كل 
مناصبهم  في  اإلبـــداع  من  بدرجة  يتمتعون 
الجمهور  جذب  على  القدرة  ولديهم  الحساسة 
يقول   – »يمكن  أفعاله.  وردود  وعيه  وتوجيه 
والخراب:  الدمار  تسبب  أن  للكلمات   – بورديو 
الحجاب  إسام، إسامي، إساموي، مسلم – هل 
تأثيره  ؟ هل  أم حجاب مسلم  إسامي  هو حجاب 
من  أكثر  أنه  أم  شكله  مجرد  في  ببساطة  يكمن 
»كل  أخذ  إعادة  في  رغبة  أحيانا  تحضرني  ذلك؟ 
التلفزيونية  البرامج  مقدمي  كلمات  من  كلمة« 
يكون  أن  ودون  بخفة  غالبا  يتحدثون  الذين 
ذلك  يقدمون..  ما  خطورة  عن  فكرة  أية  لديهم 
والتخيات  التصورات  تخلق  الكلمات  هذه  أن 
أو  الهلع  إلى  تــؤدي  الخوف،  تحدث  الخادعة، 
ببساطة إلى تقديم عروض زائفة« ويظل البحث 
اإلعــام  وسائل  حلبة  هو  المثير  السبق  عن 
وعنصرية  انفعاالت  من  تثيره  ما  يعنيها  ال  التي 
على  تسابقها  حمى  في  متطرفة  عواطف  وتأجيج 
أبعد  أخرى  باعتبارات  مقودة  فاللعبة  الجمهور، 
اإلخبارية.  النزاهة  وعن  المعرفة  عن  تكون  ما 
المنع  لعبة  أو  المعلومات  حجب  فن  ويصبح 
الجهاز  هذا  سياسة  عماد  هي  العرض  بواسطة 
الكواليس  خلف  مــن  تــديــره  ــذي  ال المسيطر 
تلك  استبدلت  كبرى،  وسياسية  اقتصادية  قوى 
الناس  على  الطائرات  من  تلقيها  التي  المناشير 
العالم  تقلب  يجعلك  بيت  كل  في  أنيق  بجهاز 
تعتقد  فراشك،  في  بارتخاء  مستلٍق  وأنت  أمامك 

أنك تتاعب به بينما هو يتاعب بك.
في  اختصاره  يمكن  الجهاز  هذا  فإن  وبالتالي 
ترويج  أنواعه،  بجميع  الترويج  من  شاملة  حالة 
اإلعانات  ثمن  ودافعي  المسيطر  النظام  ثقافة 
يعملون  أنهم  يتوهمون  صحفيون  يخدمها  التي 
باستقالية تامة، بينما هم الوسيط المعد بإتقان 
المتعدد  النظام  هذا  بين  له  المخطط  للتواصل 
المجال  وبين  الناعمة،  األيديولوجيا  أو  اللغات، 
هذا  ووسط  مشيدًا،  اجتماعيًا  فضاًء  يشكل  الذي 
للخروج  عدة  محاوالت  تغيب  المنظم،  الصخب 
سلطة  أمام  عاجزة  تقف  لكنها  النظام،  هذا  عن 
ومعرفة  اإلثارة  مدى  بها  يتحكم  التي  األوديمات 
الذي  الشأن  اإلنسانية،  الغرائز  إلى  الطرق  أقصر 
أحال التلفزيون من »أداة رائعة للديمقراطية إلى 

أداة للقمع الرمزي، أداة للتاعب األكثر روعة«.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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محمد عقيلة العمامي

هاتان حكايتان طريفتان أوردتهما كنيسة قد تكون كاثوليكية أو بروتستانتية فا فرق، فهما محرابا دين 
سماوي وكفى. لقد حدثتا في الغرب. هناك بعيدًا عن بادنا، وال عاقة لهما بنا على اإلطاق. وأرجو أاّل 

يُفسرا بغير طرافتهما، أو إن كانت ثمة موعظة أو عبرة منهما.
الحكاية األولى تقول إّن رجل أعمال اشترى قطعة أرض بجوار كنيسة القرية ليبني فوقها خمارة!. هاج 
رجال الدين، ومن ورائهم الغوغاء، وعملوا بالسبل كلها على إيقاف المشروع، ولكن صاحب المشروع لم 
يعرهم انتباهًا واستمر في مشروعه، ولم يعد أمامهم سوى الدعاء عليه أثناء صلواتهم فليس في القانون 
ما يمنع بناء خمارة بجانب معبد ما. وتكرر الدعاء ولم يعد أثناء صلوات أيام األحد فقط، ولكن كلما اجتمعوا 

تعلوا أصواتهم بالدعاء على خمارته وأصله وفصله.
أثناء زوبعة شتوية كانت ُقبيل أعياد المياد، حيث ال تخلو الكنسية من رجال الدين يستمعون طوال 
النهار وجزًءا من الليل إلى اعترافات الجانحين الذين يملؤونها بالشموع والنذور والهدايا، والدعاء أيضًا 

على صاحب مشروع الحانة.
أثناء تلك األيام المباركة وقبيل انتهاء بناء الخمارة بقليل، ضربتها زوبعة بصعقة سماوية وأصبحت كومة 

من الرماد، وخرج رواد الكنيسة الصالحون يرقصون، فرحين، يشكرون الرب على نجدتهم.
صباح اليوم التالي رفع صاحب مشروع الخمارة شكوى للمحكمة مطالبًا بتعويض كبير من الكنيسة التي 

ثابرت بالدعاء على مشروعه بالفناء.
واستمرت المداوالت شهورًا، إذ كانت حجة الكنسية أنه من غير المنطق أن تضرب الصاعقة الحانة 
بسبب دعواتهم، مؤكدين أن ذلك ليس منطقيًا، بل وال يعقل أبدًا؛ غير أن صاحب الحانة أصرّ أن ما حدث 
كان بسبب ابتهاالتهم ودعواتهم عليه وعلى حانته. استمر الحال على هذا المنوال حتى أعلن القاضي رأيه 
قائًا: »الحقيقية أنها مُعضلة حقيقية، وأنا حائر جدًا: المؤمنون بقدرة الرب يرفضون فكرة أن اهلل يستجيب 
للدعوات.. وصاحب الحانة الذي ال يؤمن بالكنيسة واثق من استجابة اهلل للدعوات!« ولملم أوراقه وتنحى 

عن القضية.
أما الحكاية الثانية فلقد رواها قسيس لكنيسة متواضعة بقرية صغيرة يعرف أنها كانت ماًذا للكثير من 
الجانحين والمحتاجين لرعاية الرب. كان وزوجته يعتنيان بالكنسية لعقيدتهما الدينية الصادقة بأهميتها 
للناس، وكانا يعمان تلك األيام، التي تصادفت قبيل أعياد المياد، بهمة وسعادة. ولما كانت عواصف 
ديسمبر جامحة، زمجرت تلك الليلة، وسكبت أمطارها الغزيرة على القرية حتى أن جدران الكنيسة تداعت 

وتسببت في سقوط جزء كبير من الحائط خلف المذبح تماما.
ولقد حزنا كثيرًا ألنه لم يعد يفصلهم سوى أيام عن األعياد، وليس بمقدورهما إصاح األضرار. ذهب 
القسيس إلى سوق القرية لغرض ما، فوجد ستارة من زمن ماٍض مطرزة بألوان متناسقة وجميلة، وانتبه 
إلى أنها أكبر قليًا من مساحة الضرر بجدار المحراب، كان سعرها بسيًطا فابتاعها في الحال. وعاد بها إلى 
الكنسية وثبتها فغطت الضرر وخلقت شكًا جميًا زاد من رونق المحراب. كان القسيس وزوجته سعيدين 

جدًا وهما يتأمان السجادة المعلقة.
بعد يوم أو اثنين كان الطقس باردًا للغاية، وشاهد القسيس سيدة ترتعد من البرد بمحطة الحافلة 
القريبة من الكنيسة، فأخبرها أن الحافلة لن تصل قبل ساعة واقترح عليها أن تنتظر داخل الكنيسة، جلست 
السجادة  نحو  قامت  منها حتى  انتهت  إن  وما  ثم شرعت في صاتها،  الدفء  زمنًا حتى غمرها  السيدة 

وتأملتها طويًا ثم رفعت طرفها، والتفتت نحو القسيس وقالت:
»إنها سجادتي! لقد اشتراها زوجي لي من بروكسل.. وها هي أحرف اسمى األولى مطرزة بالحافة، كنت 
أفرشها على مائدة الضيوف عندما كنا نعيش في فيينا« واستطردت: »عندما بدأ النازيون مضايقتنا اقترح 

زوجي أن نغادر منفردين ويلحق بي في سويسرا. ولكنهم أخبروني أنه مات في معسكرات االعتقال«.
حاول القسيس أن يقنعها أن تأخذها ولكنها رفضت مؤكدة أنها في مكانها الطبيعي، ثم أخذها إلى 
محطة الحافلة، وعلم منها أنها جاءت بناًء على دعوة لمقابلة عائلة لتتولى تربية أطفالهم ولكنها لم تتوافق 

معهم. وغادرت إلى قريتها.
بعد قداس عيد المياد، اتجه رجل مهيب من القرية نحو السجادة، وفحص السجادة، وقال للقسيس إنها 
سجادتي، اشتريتها من بروكسل وحملتها إلى زوجتي – رحمها اهلل–في فيينا.. »قاطعه القسيس: »زوجتك 
لم تمت!« وحدثه عما حدث. وذهبا معًا إلى بيت العائلة الذي ذكرته للقسيس، وأخذا منهم العنوان.. وذهبا 

معًا إليها«.
الحكايتان تبدوان وكأنهما نسج خيال، ولكن جانبهما الديني يجعلنا نتقبلهما؛ أواًل: ألنهما حادثتان 
قابلتان للتصديق، فهما ليستا معجزتين، فإن كنا نؤمن بالمعجزات الدينية لِمَ ال نقبل أحداث المنطق 
وحسن التفكير.. فهو – جل شأنه – يضع قوته في خلفائه في األرض، فمن بمقدوره أن يقول أن القاضي 
ليس صاحب منطق وتفكير وجيه. ومن بمقدوره أن يرفض الحب، فاهلل محبة وهو من قرر أن يجمع الزوجين 

في محرابه، من بعد أن سخر لذلك عاصفة عيد مياد مبارك.
في مطلع خمسينيات القرن الماضي وجه االتحاد السوفيتي بولندا لبناء مدينة نموذجية أسموها )نوفا 
هوتا( وتعني مسبك المعادن الجديد، وأقاموا لها كافة وسائل إقامة وراحة العمال باستثناء كنيسة، ألنها 

تتنافى والفكر الشيوعي.
ولكن سكان الريف البولندي يُعدون من أكثر الكاثوليك تعصبًا، فخلقوا كل المشاكل ليوافق الكرملين 
على بناء الكنسية، ولكن السوفيت خدعوهم؛ إذ نصبوا صليبًا بطول ثمانية أمتار معلنين به أنه موقعها، 
ولكنه ظل كما هو من دون نية حقيقية في البناء، وإن ظل السكان يصلون أمامه في العراء. ولكن المدينة 

لم تيأس حتى أقاموها، من بعد صبر استمر أكثر من ربع القرن.
في 15 مايو 1977 أعلن رئيس أساقفة )كراكوف( الذي أصبح يوم 16أكتوبر 1987 البابا يوحنا بولس 
الثاني افتتاح الكنيسة وقال: »إن قيود الدنيا كلها تعجز أمام عظمة اإليمان، وأن اإلنسان أكبر بكثير من 

القيود االقتصادية..«.
يقول التاريخ إن نضال كاثوليك )نوفا هوتا( من أجل بناء الكنيسة استمر طويًا بالسبل كافة ولكنهم لم 

يذبحوا حتى ديًكا بائسًا واحدًا، من أجل تحقيق مطلبهم، ولم يفجروا مركز شرطة واحدًا ....!

الخمارُة والِستارة

 أثناء تلك األيام املباركة وقبيل انتهاء بناء 
الخمارة بقليل، ضربتها زوبعة بصعقة سماوية 

وأصبحت كومة من الرماد
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رسائل خليفة الفاخري
15/6 قطرة ضوء.. وغربة النهر

االمريكي  بالكاتب  حياته  بداية  في  تأثر  الفاخري  خليفه 
يكتب  أن  حياته  بداية  في  حاول  الذي  هيمنجواي؛  ارنست 
ولقد  )المالكم(،  أسماه  نصا  بالفعل  وكتب  وبل  الشعر، 
استعصى  ولقد  الفاخري.  وكذلك  المالكمة  ايضا  مارس 
سألته  الذي  الفاخري،  على  وأيضا  هيمنجواي  على  الشعر 
أن   "  : فأجابني  الشعر  كتابة  عن  توقفه  سبب  عن  يوما، 
العربية،  اللغة  نحاة  وأول  سيبويه،  استاذ  الفراهيدي، 
ولما  توقف،  ولكنه  الشعر،  حياته  بداية  في   ، كتب  قد  كان 
سألوه عن سبب ذلك، قال: )جيده استعصى علىّ ورديئه ال 
الواقع هو سبب تركي كتابة الشعر ". .. وهذا في  يرضيني( 
الفصول  بعدد  مقالة،  الكبتي  سالم  األستاذ  كتب  ولقد 
 ( بعنوان  قطعة   2001 يوليو  في  الصادر   )96( رقم  األربعة 

: 1964 تقول  قطرة ضوء( في يناير 
زيت القنديل  في  ليس 

قطرة فيه  ليس 
)ليت( وأنا من عمق 
وبيت  .. دفئا  أرتجي 

من  نظرة  أي  أتمنى 
وزفرة بوح  نتمادى  صديق 

فكرة أي  كالحريق 
أي كسرة من رغيف
الخريف جوع  تسحق 

سائمات قلوب  في 
الحفيف طعم  تذق  لم 
في غصون من مسرة

رفيقي يا  فتحرك 
مرة العمر  في  وأنطلق 

فوق  دمنا  نريق  كي 
الطريق لنرى في الليل ثغرة.
لم  القارئ  أن  اعتقد  وال 
شعره.  وبين  الفاخري،  نثر  بين  الشاسع  الفرق  إلى  ينتبه 
محمد  االستاذ  صديقه  منهم  الفاخري،  إبداع  محبي  بعض 
فنوش، إنزعجوا من التطرق إلى شعره، خصوصا بعد رحيله، 
ألنه لم يدع أبدا أنه شاعر، الشيء يجعلني أوكد أن االستاذ 
رحيله  قبيل  حضوري،  في  الفاخري،  أخطر  قد  الكبتي  سالم 
سالم  االستاذ  نية  على  يعترض  ولم  تناول شعره.  في  بنيته 
واذكر  شعره،  على  راضيا  يكن  لم  بأنه  قناعته  من  بالرغم 
وتنشره  نصق،  تراجع  أن  بعد  من  أنه  معناه،  ما  قال  انه 
تأكد أنه لم يعد لك أبدا، فهو ملك للقراء وليس بمقدورك 
لن  منك  خرجت  أن  كلمات  والنشر  الكتابة   .. شيئا  تفعل  أن 
علمي  حسب  يتمثل  الفاخري  خليفه  شعر   ! أبدا  إليك  تعود 
 )34( من  قصيدة   ، ذكرت  التي  المقطوعة  إلى  اإلضافة 
بيت، رثى فيها الشاعر أحمد رفيق المهدوي، اسماعا )دمعة 
البعث،  صرخة  إلى   "  : فيه  يقول  بإهداء  واستهلها  ذكرى( 
 ." هذه  قصيدتي  أهدي  رفيق،  أحمد  إلى  الحنين،  نداء  إلى 

. اغادير  زلزال  فاجعة  أخرى عن  ايضا قصيدة  تناول  لقد 
المباشرة،  التجربة  باب  من  الشعر  الفاخري  تناول  لقد 
وعندما تأكد له استعصاءه عليه تركه وإن ظل ذواقا وراوية 
ناهيك  عامة  مناسبة  اكثر  في  القائه  في  وشارك  له،  متميزا 
واألمسيات  السهرات  في  بإلقائه  هائلة  بهجة  إضفاء  عن 
القلب،  االستظهارعن ظهر  ملكة  له  كانت  لقد  تضمه.  التي 
نزار  أو  البياتي  داووين  من  ديوانا  علىّ  سمع  ما  فكثيرا 
الكتاب  اول  من  االبيات  اتابع  بديوان  ممسك  وأنا  قباني 

آخره! إلى 
الريح( مخطوطة شعرية،  منابت   ( كتابي  في  ذكرت  ولقد 
الذي  النهر(  )غربة  البديع  لنصه  إضافة  تكون  قد  أنها  قلت 
أن  اكتشفت مؤخرا  ولكنني  األربعة،  كتبه  عنوانا ألحد  اصبح 
ألنها  عنه  بعيدة  ليست  كانت  وإن  له،  ليست  الكلمات  تلك 

تقول: التي  وهي  الفاخري،  مصطفى  للدكتور  لشقيقه 
والكالب الحزينة،  شوارعك  بنغازي، 

باب ألف  إليك  ، في طريق عودتي  يغلقون 
أنتظارا أموت  الركن وحيدا،  وأنا هنا، هنا، في 

النهار؟ أحبائي- شمس  منا-  داخل كل  في  تشرق  فمتى، 
األبواب فلتفتح 

العذاب واألماني  الشمس،  لنور  األبواب،  فلتفتح 
الجفاف هذا  تورق  كي  االمطار  ولتهطل 

الضفاف. - كل  غربته  في   - النهر  وليغمر 

وال اعتقد أن القارئ 
لم ينتبه إلى الفرق 

الشاسع بني نثر 
الفاخري، وبني شعره

مصر تحتفي بقصيدة النثر في ليبيا بإصدار كتاب
»قصائد تضيء الطريق من طرابلس إلى القاهرة«

جالل  عادل  الشاعر  رعاية  تحت  الدورة،  لهذه  النقدية  والدراسات 
للفنون واآلداب. القاهرة  أتيليه  بالتعاون مع 

كتاب  أصدر  إنه  المؤتمر  رئيس  جالل،  عادل  الشاعر  قال 
من  الطريق  تضيء  قصائد  ليبيا..  في  النثر  قصيدة  »أنطولوجيا 

القاهرة«. إلى  طرابلس 
وأوضح جالل أن الهيئة المصرية العامة للكتاب تقدمت بطلب 
لدعم المؤتمر ورعايته،  إال أنه رفض هذا الطلب حتي يبقى بعيدا 

عن مشاكل المثقف الذي أصبح موظفا في الدولة، وفق قول.
علي  وافقوا  المؤتمر  أمانة  لجنة  أعضاء  كل  وألن  »لكن  وتابع: 
الطلب فقد رضخت أخيرا لرأي األغلبية. وما توقعته بدأت أحداثه 
عن  عامًا  كالمًا  إال  نجد  ولم  للمؤتمر،   الماضي  العام  دورة  من 
دعم المؤتمر،  اقتصر علي دورة واحدة،  هي دورة العام الماضي 
يتعلق  ما  بكل  شخصي  وبجهد  بمفردي  قمت  أنني  حتي  فقط. 
اإلخراج  أو  األغلفة،   تصميم  سواء  النثر«  قصيدة  ب»أنطولوجيا 
الفني الداخلي والخارجي،  ناهيك عن المعاناة مع أجهزة الدولة.

قرار  رأسها  وعلي  المشاكل،   من  العديد  »واجهت  ويستطرد: 
والذي  والفنية،  الثقافية  المهرجانات  إقامة  بتنظيم  الوزراء  رئيس 
مظلة  تحت  يقع  ال  النثر  قصيدة  مؤتمر  أن  حيث  فهمه،   أسيئ 
السابق  األربعاء  وحتي  بعيد.  من  وال  قريب  من  ال  القرار،   هذا 
خرج  حتي  إنقاذه،   يمكن  ما  إنقاذ  استطعت  فقط  المؤتمر  لعقد 
الليبيين ضيوف  الشعراء  إلى  منه  100 نسخة  الكتاب وتم تسليم 
شرف دورة هذا العام،  خالل حفل االفتتاح،  حيث أنه في الدورات 

السابقة،  لم يكن واضحا المجهود المبذول«.

الخامسة  الدورة  في  ليبيون  شعراء  شارك  أيام،  ثالثة  مدار  على 
اختتم  الذي  القاهرة،  أتيليه  في  المصرية،  النثر  قصيدة  لمؤتمر 

ديسمبر.  21
واستضاف المؤتمر هذا العام دولة ليبيا ممثلة في كوكبة من 

الشعراء والنقاد، تحت شعاره األثير »في اإلبداع متسع للجميع«.
الفيتوري  أحمد  الدورة  هذه  في  شاركوا  الذين  الليبيين  ومن 
اهلل  عبد  ومحمد  النويصري  ورامز  الكدي  وعمر  القمودي  وحواء 
ونعيمة الزني وفريال الدالي. ومن بين الذين ألقوا قصائد خالل 

القمودي. الدالي حواء  فريال  المؤتمر: عمرالكدي  فعاليات 
األول  المحور  فعالياته،  على  جديدين  محورين  المؤتمر  وطرح 
ومشاريعهم  تجاربهم  عن  الشعراء  تحدث  وفيه  »مسارات«، 
وشارك  جلسات،  ثالث  مدار  على  وذلك  وانعطافاتها،  الشعرية 
القصاص  وجمال  أحمد طه  الشعراء  العام  هذا  مسارات  محور  في 
إبراهيم  عيد  ومحمد  عبدالكريم  وعبدالمقصود  سالم  ورفعت 

أبوسعدة. فريد  ومحمد 
على  بالوقوف  فاهتم  القصيدة«  »ذاكرة  الثاني  المحور  أما 
تجارب الشعراء الراحلين، وركز هذا العام على تجربتين شعريتين 
الذي  رزق  شريف  الراحل  والناقد  الشاعر  تجربة  هما  ثريتين، 
هي  الثانية  والتجربة  الحداد،  أسامة  الشاعر  منجزه  عن  تحدث 
الناقد  عنها  وتحدث  صالح،  محمد  الراحل  الكبير  الشاعر  تجربة 
األبحاث  يتضمن  كتابًا  المؤتمر  أصدر  الختام،  وفي  عمر شهريار. 

< مغربية تتصفح كتبا في مكتبة في الرباط في التاسع من  أغسطس 2018

كتب مقرصنة تقلق الناشرين في املغرب وتغري القراء
يطوف خالد بين الطاوالت عارضًا على 
كتبا  الرباط  وسط  في  مطعم  زبائن 
يحتضنها بعناية، يعرف أن تجارته »غير 
قانونية« كونه يبيع كتبا مقرصنة، لكن 

»سعرها يجذب القراء«.
يعرض  المطعم،  هذا  عن  بعيد  غير 
في  الرصيف  على  مقرصنة  كتبا  آخرون 
العاصمة.  وسط  من  مختلفة  نقاط 
روايات عالمية أغلبها بالفرنسية وأخرى 
بالعربية واالنجليزية تجاور مؤلفات في 
الفكر والتاريخ والفلسفة.. وحتى كتابات 

عن تفسير األحالم.
المهني  االتحاد  رئيس  ويشكو 
الرتناني  القادر  بالمغرب عبد  للناشرين 
التجارة  هذه  تلحقها  هامة«  »أضرارًا 
عن  متحدثا  والتوزيع،  النشر  بقطاع 
طائلة«.  أرباحا  تجني  منظمة  »مافيا 
حوالي  أخيرًا  السلطات  »حجزت  ويتابع 
رقم  وهذا  مقرصن  كتاب  ألف   120
ضخم، لكن الوقت ما يزال مبكرا لتقييم 
هذه  تنامي  إلى  مشيرًا  الخسائر«، 
الظاهرة منذ حوالى سنة، وفق »فرانس 

برس«.
في  يعمل  الذي  محمد  ويستطرد 
»الكتب  العاصمة،  وسط  مكتبة 
وشكلها  مبيعاتنا،  على  تؤثر  المقرصنة 
والقراءة  قيمته  الكتاب  يفقد  الرديء 

نبلها«.
»باب«  مجلة  نشرته  تحقيق  ونبه 
أن  إلى  المغربية  األنباء  لوكالة  التابعة 
بلد  في  المكتبات..  تخنق  »القرصنة 
يصرف فيه الفرد معدل درهم واحد على 

القراءة مقابل 25 درهما دوليا«.
 25( خالد  كان  سنة،  من  أكثر  وقبل 
سنة( يقصد العاصمة يوميًّا قادمًا من 

المقاهي  على  ليطوف  الضواحي  إحدى 
المقرصنة  األفالم  عارضًا  والمطاعم 
لكن  مدمجة،  أقراص  على  المسجلة 
مشاهدة  »ألن  تراجعت  التجارة  هذه 
الهاتف،  على  متاحة  أصبحت  األفالم 
على حد تعبيره، قاصدًا تحميل األفالم 

المقرصنة على اإلنترنت«.
محملة  حقيبة  ظهره  عن  ويزيل 
بالكتب قبل أن يتابع »هذا مصدر رزقي 
الوحيد، ال يحالفني الحظ دائمًا، فأحيانا 
ال أبيع سوى كتابين أو ثالث بعد ساعات 
من الطواف وأحيانا أصادف قراء نهمين 

يشترون عشرات الكتب دفعة واحدة«.
»هي  مبيعا  الكتب  أكثر  الى  ويشير 
بنجلون  والطاهر  معلوف  أمين  روايات 
روايات  تالقي  كما  خضرا«.  وياسمينة 

زبائن  إقبال  ليفي  ومارك  كويلو  باولو 
مدن  عدة  في  المنتشرة  التجارة  هذه 

مغربية.
عالمات  المقرصنة  الكتب  وتحمل 
دور نشر شهيرة أغلبها فرنسية وأخرى 
عربية بأغلفة وإخراج مطابقين للطبعات 
الورق  وجودة  التصفيف  لكن  األصلية، 

والطباعة أدنى بكثير.
30 درهما  إلى   20 يتعدى ثمنها  وال 
يمثل  ما  يورو(،   2,9 إلى   1,8 )حوالى 
النسخ األصلية، وأقل  أحيانا نصف ثمن 
عشر مرات من الثمن األصلي في حاالت 

أخرى.
على  ردًا  الكتب،  باعة  أحد  ويقول 
حول  برس«  »فرانس  لوكالة  سؤال 
عشرات  إلى  يشير  وهو  كتبه،  مصدر 

ظل  في  رصيف  على  الموضوعة  الكتب 
شجرة بشارع رئيسي في الرباط، بشيء 
صاحب  لدى  مستخدم  »أنا  الحذر،  من 
بها،  يأتي  أين  من  أعرف  وال  البضاعة 

ربما يجمعها من حاويات النفايات!«.
لكن الرتناني يؤكد أن »أغلب الكتب 
وبعضها  مصر  في  تطبع  المقرصنة 
في  لتخزن  البحر  عبر  وتنقل  هنا  يطبع 
مستودعات سرية، وعلمنا أن حمولة 18 
حاوية وزعت في اآلونة األخيرة، وما تزال 

حاوية محجوزة بميناء الدار البيضاء«.
أشخاص  أربعة  توقيف  ذلك  وتلى 
الرتانني  بحسب  حاليا«،  »يحاكمون 
في  المراقبة  تشديد  على  يعول  الذي 
الموانئ، مشيرا إلى اجتماع مرتقب في 
سبتمبر مع السلطات المختصة لمعالجة 

الظاهرة.
الصفريوي  كنزة  الباحثة  وتشير 
على  »الكتاب  بالفرنسية  مؤلفها  في 
منذ  بدأت  محلية  شبكة  إلى  المحك«، 
لتالمذة  مقررة  روايات  بقرصنة   2005
بالدار  صغيرة  مطابع  في  المدارس 
ألف   20 إلى   10 منها  تسحب  البيضاء 
مؤلفات  ليطال  نشاطها  وتطور  نسخة. 
كويلو  باولو  روايات  مثل  إقباال  تالقي 
نسخة  ألف   60 منها  تسحب  التي 

مقرصنة.
الكتاب  مديرية  على  المشرف  ويرى 
الكتب  أن  الوزاني  الثقافة حسن  بوزارة 
القراءة،  على  تشجّع  »ربما  المقرصنة 
لكنها تلحق ضررًا بالغًا بقطاع ضعيف 
في  الكتب  إنتاج  يتعدى  وال  أصال«. 
المغرب 3000 عنوان في السنة، بمعدل 
بحسب  نسخة،   1000 يقارب  سحب 

أرقام وزارة الثقافة.
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في ختام النسخة الخامسة من مؤتمر القاهرة..

جمعية أصدقاء اللغة تنظم محاضرة عن الفلسفة 
بنغازي - مريم العجيلي

اللغة  ألصدقاء  الليبية  الجمعية  نظمت 
بعنوان  البوري محاضرة  بقاعة وهبي  العربية 
ألقتها  اللغة«  فلسفة  في  التحليلي  »االتجاه 
مصيونة امحمد الفاخري، وهي أستاذ محاضر 

بجامعة بنغازي كلية اآلداب قسم فلسفة.
أحمد سالم  علي  واإلعالمي  الفنان  استهل 
إبداعات  من  باختيار  »نبدأ  قائاًل:  المحاضرة 
في  واختيرت  شعرًا،  أو  نثرًا  الضاد  لغة  لغتنا 
المجد  قبلة  بعنوان  قصيدة  األمسية  هذه 

الفاخري«. للشاعر جمعة 
»ضيفتنا  قائاًل:  بالمحاضرة  سالم  وعرف 
الفلسفة  قسم  التدريس  هيئة  في  عضوة 
بكلية  الدكتوراة  على  حصلت  بنغازي،  جامعة 
بقسم  معيدة   ،2011 العام  إسكندرية  آداب 
الفلسفة منذ العام 1999 عضوة في الجمعية 
وضمان  الجودة  في  ومنسقة  الفلسفية 
بنفس القسم، كان لها عديد المشاركات في 

محلية«. مؤتمرات 
المحاضرة  لموضوع  مقدمة  سالم  وقدم 
اللغة  فلسفة  وما  التحليل،  »ما  فيها  قال 
بالفلسفة،  واللغة  باللغة  الفلسفة  عالقة  وما 
شبه  هناك  إن  يقولون  والباحثون  الدارسون 

التحليل،  هية  ما  على  الباحثين  بين  اتفاق 
أجزاء وعناصر  إلى  ما هو مركب  فهو فك كل 
التركيبة  ويقابل  المركبات،  تلك  عن  بسيطة 
أن  اعتبروا  الكبار  اللغة  فالسفة  والتوليف، 
المشكالت  من  الكثير  حل  إلى  الطريقة 
الفلسفية التقليدية يقوم عبر تحليل العبارات 
النقص  أن  رأيهم  وفي  دقيًقا،  تحلياًل  اللغوية 
وجود  إلى  أدى  قد  التحليلي  االتجاه  في 

مشاكل وعقبات أمامه«.

»احتلت  قائلة  المحاضرة  الفاخري  وبدأت 
قديمًا  الفلسفة  في  مرموًقا  مكانًا  اللغة 
يظهر  وامتدادها  اللسانيات  وميثاق  وحديًثا، 
الصدارة  اللغة تحتل  المعاصر جعل  الفكر  في 

العلوم اإلنسانية«. في 
إلى  المحاضرة  في  الفاخري  وتطرقت 
التي  والعلمية  اإلنسانية  العلوم  بعض 
تستخدم الرموز والكلمات في فك داللة اللغة 

بالفلسفة. وعالقتها 

إهداء »أيام بنغازي املسرحية« للراحل منصور العيساوي
اجتمع في مقر المسرح الوطني ببنغازي 
»أيــام  مهرجان  المؤسسون  األعضاء 
لمناقشة  وذلــك  المسرحية«،  بنغازي 
فعاليات  النــطــالق  االســـتـــعـــدادات 
بداية  سيكون  ــذي  والـ الــمــهــرجــان، 

ديسمبر.
األوجلي  الفنان عالء  االجتماع  وحضر 
مع  بنغازي  الوطني  المسرح  مــديــر 
الفيتوري  توفيق  المهرجان:  أعضاء 
وهيثم درباش ووسيم بورويص وأحمد 
وحسين  الفيتوري  وعــوض  المطردي 

العبيدي ومراد العرفي ومحمد الفاخري.
رئيس  بصفته  األوجـــلـــي،  وقـــال 
»أقمنا  الوسط«:  لـ»بوابة  المهرجان، 
بنغازي  أيــام  مهرجان  الماضي  العام 
الفنانة  إلى  ــداًء  إه وكــان  المسرحية، 
هذا  وسيقام  بوزيد،  نعيمة  المسرحية 
العام ومن المرجح أن يهدى إلى الفنان 
العيساوي،  منصور  الراحل  المسرحي 
الشروط،  بــذات  المهرجان  وسيكون 
جهة  أي  من  دعم  أي  قبول  عدم  وهي 
للمهرجان،  الكاملة  الرعاية  أساس  على 

وسيتم اختيار أربع لجان للمهرجان«.

الفنان  قــال  المهرجان  لجان  وعــن 
المهرجان:  مقرر  الفيتوري،  توفيق 
ــلـــي رئــيــسًــا  ــالء األوجـ ــون عـ ــك ــي »س
للمهرجان، والفنان حمزة بليبلو مديرًا، 
الفيتوري  توفيق  للفنان  الفنية  واللجان 

وهناك لجنة التجهيزات«.
بشكل  »ستعلن  الفيتوري:  ويضيف 
المهرجان،  في  القبول  شروط  رسمي 
ليبيا،  مستوى  على  العام  هذا  وسيكون 
في  مكان  أي  في  مسرحية  فرقة  فكل 
للمشاركة،  التقدم  في  الحق  لها  ليبيا 
لقبول  مشاهدة  لجنة  هناك  وستكون 
المقدمة، وكذلك هناك جوائز  العروض 

للفائزين بالمهرجان«.

رجل بال وطن

لماذا يدهمني ُكلُّ هذا الحُبِّ عندما أشعرُ 
بالحُزنِ

وأشعرُ بكِ بعيدًة؟!
)نيرودا(

هو شاهدٌ
وأنا أراهُ شهيدَا

رجٌل بال وطٍن
يعيشُ وحيدَا ..

قالتْ له المحنُ العظيمُة
ال أرى للحزن فيكَ

- وَكمْ ركضتُ–حُدُودَا
من أنت؟!

كيف حفرتَ نَهْرًا وَاسِعًا
في قاِع رُوحِكَ

لم يزْل ممدودا..
لم تلق في ) شيرازَ(

نصفَ قصيدة
قالت لـ) حافَظ(:
كم أراك سعيدا

رَقاُء( ُكحَل عُيُوِنها لم تُهْدِكَ )الزَّ
لترى قريبا

ما نراه بعيدا..
لم تبتسمْ لك )موناليزا(

لم يَمِْل )بيزا( ألجلكَ
لم تكن )جمشيدا(..

ما مرّ حيث مررتَ )نيرودا( لكي
تزهو بأنّكَ تقتفي )نيرودا(

ما زلت تحلم
باحتماٍل قادٍم

حتى أضعتَ الممكنَ الموجودا..
الممكنُ الموجودُ

بابٌ مُغلقٌ
ما عاد يُحسنُ أن يريكَ جديدا..

من أين لوال الحلمُ
تنثاُل الرُّؤى

فينا لتوقَظ غافلينَ رُُقودَا؟!

ما كان ) سورُ الصين ( إاّل فكرًة
بالحبّ أضحتْ واقعًا مشهودَا..

الحُبُّ أن تُسقى
بكأٍس مرًّة

فتظلُّ تطلبُ
- ما حييتَ–مزيدا..

تأتي القصيدُة
حين تأتي نقرًة

في القلِب
تفتحُ بابه الموصودا..

تُدني إلى األحالِم
وعدَ حدوثها

وتردُّ يأسًا هازًئا عربيدا..
إن لم يَُكنْ حُبًّا

دُ ُكرهَنَا يبدِّ
هذا القصيدُ فال نريدُ قصيدا..

إن لم يكن كقميص يوسف
حاماًل وعدَ الضياء
فليس إال وعيدا..

بعضُ القصائد فيك
تشبهُ )نرجسًا(

وأحبُّهَا أن تشبه )األوركيدا(
فدِع البياضَ

يزورُ قلبَكَ وابتسمْ
سيزيُل أحقادًا

هنالكَ سُودَا..
ما العيشُ إال أن تضَئ تَسَامُحًا

ما الموتُ إاّل أن تعيش حقودا..
رَجٌُل بال وطٍن

سينحتُ دونما يأٍس بالدًا
لن يظلَّ وحيدا..

سيعادُ تشكيُل المكانِ
كما اشتهتْ رؤيا الجماِل

على يديه أكيدا؟!!
-———————

البويرات 16 /9/ 2018

قصيدة جديدة لـ محمد المزوغي

شراكة مصرية–ليبية 
لطرح إصدارات »البيان« 
في معرض القاهرة للكتاب

والتوزيع  للنشر  البيان  دار  أعلنت 
معرض  فــي  مشاركتها  ــان  واإلعـ
القادمة  نسخته  في  للكتاب  القاهرة 
صاحب  وعقد   .2019 العام  أوائــل 
اتفاق  جابر،  بن  عمر  علي  الـــدار، 
الدولية  لينك  نيو  شركة  مع  تعاون 
والتدريب من جمهورية مصر  للنشر 

العربية.
وقال بن جابر لـ»بوابة الوسط«: 
من  األول  هو  االتفاق  هذا  »يعتبر 
أن  المؤسستان  اتفقت  حيث  نوعه، 

تمثل كل منهما األخرى«.
من  مجموعة  »وستعقد  وأضاف: 
عليها،  اتفق  التي  التدريبية  الدورات 
للطرفين  الثقافي  اإلنتاج  وسيعرض 

بالمعرض«. في جناح مشترك 
مشاركتها  المنتظر  الكتب  وعن 
»أسير  فمنها:  القاهرة  معرض  في 
القلب«  في  و»وطن  ملتفت«  بقلب 
قصيدة«  ــاب  رح ــي  و»ف ــي  أدب نثر 
جمعة  للشاعر  أدبــيــة،  قــــراءات 
الوجع«  »دكتاتورية  كتاب  الفاخري، 
الصديق  لــلــكــاتــب  األول  ــزء  ــج ال
ــرأة«  ــي مــهــب امـ بـــــودوارة، و»فـ
و»سيجارة  السعيطي،  مصطفى 
التهامي،  ألحمد  ستريب«  ميريل 
وكتاب عن المسرح بعنوان »الصورة 
الليبي«  المسرح  في  للمرأة  النمطية 

العجيلي، مريم 
ومــعــالــم  الـــرومـــان  ــخ  ــاري ت و» 
فؤاد  للكاتب  ليبيا«  في  حضارتهم 

بن طاهر.

< حضور كبير لندوات وفعاليات مؤتمر قصيدة النثر في القاهرة

< منصة المحاضرة

< جانب من االجتماع

القاهرة - الوسط
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حوار: عبدالرحمن سالمة

من أعمالها التراثية »هالل وقمرة« و»غفير الكاف« و»أيام الكيش«

سلوى املقصبي لـ »الوسط«: ليبيا تواجه حربًا شرسة تهدد هويتها

الفنانة سلوى المقصبي ابنة مدينة بنغازي أحبت الفن 
منذ نعومة أظفارها والتحقت بالمسرح، وقدمت العديد 

من األعمال المسرحية ونالت عدة جوائز ولكونها 
من الفنانات المثقفات دعاها مخرجو الدراما الليبية 

للمشاركة، فأبدعت وتولت أدوار البطولة منذ أعمالها 
األولى.

التقيتها بعدما انتهت من عرض مسرحية »توقف« 
للكاتب منصور بوشناف مع المخرج فرج بوفاخرة فأدت 
ببراعة على الرغم من حالتها الصحية في تلك الفترة، 

وقالت لي »عندما أكون في حضرة الفن والمسرح أنسى 
المرض وأتنفس الحياة التي أحبها«، بعد مرور أكثر من 

خمسة عشرة سنة التقيها في هذا الحوار..
● لقائي األول بك كان بعد االنتهاء من عرض »توقف« 

في رأيك متى يتوقف الفنان عن األداء؟
 أحييك وأحيي كل الفنانين الذين عملت معهم، ذكرتني 
فرج  والمخرج  األوجلي  عادل  الفنان  مع  »توقف«  بعمل 
بوفاخرة والكاتب منصور بوشناف، كان عماًل مميزًا وحاولت 
العمل بشكل جيد ووفقت في  أبذل كل جهدي ألقدم  أن 
العرض ومن ثم توالت األعمال، من يحب الفن لن يتوقف، 
الفنان الحقيقي الفن بالنسبة له هو الحياة ذاتها، ال يوقف 
الفنان عن أداء عمله سوى أن يتوقف قلبه عن النبض، أنا 
لم أتوقف عن العمل برغم الصعوبات وأحاول أن أنوع في 
القادمة  الفترة  وخالل  ملونة،  أقدم شخصيات  وأن  أدواري 
جديد  درامي  عمل  في  القديري  علي  المخرج  مع  سأكون 
التراث  تحاكي  التي  األعمال  من  وهو  »نقارش«،  بعنوان 

والخراريف.
المفتوحة  األماكن  في  والتصوير  التراثية  األعمال   ●

هل يختلف العمل فيها عن األعمال الدرامية األخرى؟
البدوية  واألعمال  المفتوحة  األماكن  في  العمل  طبعًا 
ممتعة  أعمال  أنها  من  الرغم  على  التراث  تحاكي  والتي 
قدمت  وأنا  األخرى،  الدرامية  األعمال  من  أصعب  ولكنها 
مع  بينها  من  السابق،  في  البدوية  األعمال  من  العديد 
وأيضًا  الرجال«  »دموع  مسلسل  القديري  علي  المخرج 
مسلسل »الراعي ربي« وهو من الزمالء الذين أعتز بالعمل 
فنية، وهناك تفاهم فني كبير  معهم ونحن نشكل توأمة 
الذين لديهم رؤية جيدة  بيني وبينه وهو من المخرجين 
من  نخبة  صحبة  »نقارش«  عمل  في  وسنبدأ  ومختلفة، 
والمشاركة فيه ستكون من عدة  ليبي  النجوم، وهو عمل 

مدن ليبية سواء في التمثيل أو في الكوادر الفنية.
● في رأيك ما الذي يمكن أن تقدمه األعمال التراثية 

الليبية في صورة ليبيا وقيمة األرض وتراب الوطن؟
 نحن نعاني حملة شرسة تهدد الهوية الليبية والعربية 
من خالل ضرب قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا من خالل التمدن 
الليبي  الشباب  ضحيتها  يقع  والتي  الخاطئة،  والتقليعات 
ومحاولة نسيان تراثنا، والفن من ضمن رسائله الكثيرة هو 
تسليط الضوء على كثير من القيم النبيلة والمهمة، وأيضًا 
التاريخ والتراث  محاربة الظواهر الهدامة وكذلك استلهام 
تمرير  خاللها  من  التي  الليبية،  الخراريف  وكذلك  الليبي 
المجال  فتح  وكذلك  الدرامي،  السياق  ضمن  القيم  بعض 

الليبية،  السياحية  والمواقع  الطبيعة  جمال  لبيان  للكاميرا 
فمثاًل عمل »نقارش« الذي سنبدأ في تصويره ستشاهدون 
أماكن ساحرة جدًا، وأنا متأكدة أنها ستروج لليبيا سياحيًا، 
أماكن ساحرة  ليبيا  في  إن  العمل  وسنقول من خالل هذا 
فقط تحتاج منها إلى إعمال العقل لكي نستفيد منها وتكون 
من ضمن الموارد التي ستدخل عملة صعبة لخزينة البلد 
خالل  من  وبصراحة  للشباب،  عمل  فرص  ستخلق  وأيضًا 
الدراما بإمكاننا أن نروج لكل المدن واألماكن السياحية في 
الفرصة  لليبيا وكذلك نفوت  ليبيا، وأن نقدم صورة حلوة 
هناك  وكذلك  الوطن،  لهذا  اإلساءة  يريدون  الذين  على 
األعمال  هذه  خالل  من  نعلن  وأن  وطنية،  وقيم  رسائل 
لشبابنا في ليبيا ونقول لهم ليبيا عظيمة وتستحق منا كل 
وأال  فيها،  التفريط  وعدم  عليها  والخوف  واالحترام  الحب 
العمل  بمرافقها،  أو  بمدنها  أو  فيها  بالعبث  ألحد  نسمح 
التراثي حقيقة برغم صعوبته لكن مقارنة لما يحققه من 
فالش  وأيضًا  سياحي  ترويج  وكذلك  المشاهدة  في  متعة 
باك على حياتنا وقيمنا وتراثنا الفنان يكون سعيدًا بمجرد 
االنتهاء من تصوير وعرض هذه األعمال التراثية، وأنا أسعد 
أعمااًل  السابق  في  قدمت  األعمال،  هذه  في  بالعمل  جدًا 

و»أيام  الكاف«  و»غفير  وقمرة«  »هالل  بينها  من  تراثية 
الكيش« وغيرها.

● لكِ مساهمات في إبراز المواهب الفنية..
من  العديد  لدينا  ليبيا  في  نحن  بصراحة   ، صحيح   
طفل  فيه  سيمثل  نقارش  مسلسل  حتى  الفنية  المواهب 
وطفلة وألول مرة وهما من اكتشاف الفنان والمخرج علي 
الفترة  هذه  في  وأنا  الرزم  أم  منطقة  من  وهما  القديري، 
أقول صحبة فريق فني الختيار مواهب فنية من الجامعات 
الليبية ثم اقترحنا بعدها أن نفتح المجال أمام كل المواهب 
حتى من خارج الجامعات، وأول اختبار قامت به هذه اللجنة 
وأنا عضو في هذه اللجنة كان في مدينة البيضاء واخترنا 
مجموعة من المواهب الفنية وسيكون لها مستقبل واعد، 
واالختبار الثاني سيكون في مدينة بنغازي، ونحن ال نستثني 

أحدًا والباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة.
● الفن بإمكانه المساهمة في محاربة اإلرهاب...

في  وأن نسهم  اإلرهاب،  على  نقضي  أن  يمكننا  بالفن 
ذو  سالح  الكلمة  األرجاء،  كل  في  والمحبة  الجمال  نشر 
حدين، اإلرهابي يحاول أن يسمم بها عقول أطفالنا، والفنان 
واألديب والكاتب المحب والوطني يجعل من الكلمة نبراسًا 
والتأكيد على محاربة كل  وترابه  الوطن  ألطفالنا في حب 
الظواهر الهدامة، الكلمة هي أقوى من الرصاص، الرصاصة 
قد تقتل إنسانًا واحدًا ولكن الكلمة الصادقة قد تحيي مئات 
القلوب الميتة وتزرع األمل، الفن رسالة مهمة ولها دورها 
الفاعل في محاربة اإلرهاب والتصدي له ويسهم في تغيير 
في  للعيش  الفرقاء  بين  النظر  وجهات  وتقريب  المسارات 

وطن واحد بعيدًا عن لغة السالح
● كلمة أخيرة..

الجزيل لك وأقول لكل زمالئي  أكرر شكري  الختام   في 
ليبيا  العمل،  نتوقف عن  أال  الليبيين علينا جميعًا  الفنانين 
محتاجة لجهودنا، في التواصل مع بعضنا من الشرق والغرب 
والجنوب، المواطن الليبي محتاج لمن يرفع من معنوياته 
فنيًا  المواطن عندما يشاهد عماًل  العمل،  ومن يحثه على 
يعمل فيه نخبة من الفنانين من مختلف المدن والمناطق 
واحدة،  وستبقى  واحدة  زالت  ما  ليبيا  بأن  يتفاءل  الليبية 
الليبي ويشاهد  التراث  وعندما يشاهد عماًل دراميًا يحاكي 
جمال الطبيعة في ليبيا كل ذلك مدعاة وحافز لكل الليبيين 
أن يلقوا السالح ويحملوا المعاول ويشمروا عن سواعدهم 
متطورة  مدن  وبناء  والطالء  الترميم  في  للمساهمة 
واالستفادة من خيرات الوطن، أقول لزمالئي الفنانين ليبيا 
اليوم وفي كل يوم تستحق منا الوقوف معها والدفاع والذود 

عنها في كل المحافل.

ال يوقف الفنان عن أداء عمله سوى
أن يتوقف قلبه عن النبض

مناقشة ضمت مديري »أيام قرطاج« و»ترايبيكا« و»جواناجواتو« و»تالين«..

»الجونة« يكشف دور املهرجانات العاملية في دعم صناعة السينما

 <   سلوى المقصبي

 <   محرر »الوسط« مع الفنانة  سلوى المقصبي

 <  جانب من ندوات المهرجان

كامل الباشا: رفضت عددًا من األدوار ألنها ال ترتقي لـ »القضية رقم 23«
أعرب رئيس لجنة تحكيم مسابقة األفالم 
السينمائي،  الجونة  بمهرجان  القصيرة 
عن  الباشا،  كامل  الفلسطيني  الفنان 
الثانية  الدورة  في  بالتواجد  وفخره  سعادته 
أي  عن  يقل  ال  أنه  مؤكدًا  للمهرجان، 

مهرجان في العالم.
أنه  لـ»الوسط«  تصريحات  في  وأضاف 
االستقبال  وطريقة  التنظيم  بمستوى  تفاجأ 
مبديًا  المدرب،  المهرجان  عمل  فريق  من 

تعجبه متى تدربوا بهذا الشكل االحترافي؟
وأرجع الباشا عدم حضوره فعاليات الدورة 
األولى من المهرجان، والتي استقبلت فيلمه 
فني  بعمل  ارتباطه  إلى   »23 رقم  »القضية 
وكاتبًا  ممثاًل  يعمل  حيث  فلسطين،  في 
الحاصل  الفنان  وكشف  مسرحيًا.  ومخرجًا 
 <   كامل الباشاعلى جائزة أفضل ممثل من مهرجان فينسيا 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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السينمائي  الجونة  مهرجان  استقبل 
تختتم  التي  الثانية  دورته  فعاليات  ضمن 
مساء الجمعة، حلقة نقاشية أدارتها ديبوراه 
ريبورتر«  »هوليوود  بمجلة  الصحفية  يونج، 
بعنوان »دور المهرجانات السينمائية« والتي 
الحدث  السينمائية،  الجونة  منصة  أقامتها 
والذي  الصناعة،  على  يركز  الذي  السينمائي 
السينمائية  المشاريع  ودعم  لتقوية  يهدف 
األفالم من خالل  والمصرية وصناع  العربية 
الفني  الدعم  إيجاد  خالل  من  مساعدتهم 

والمادي.
ضمت مجموعة المتحدثين كاًل من المدير 
عايد،  نجيب  السينمائي،  قرطاج  أليام  العام 
فيديريك  ترايبيكا  لمهرجان  الفني  والمدير 
بوير، ومؤسسة ومديرة مهرجان جواناجواتو 
ومؤسسة  هوك،  سارة  الدولي  السينمائي 
السوداء  الليالي  تالين  مهرجان  ومديرة 
السينمائي تينا هوك، ومبرمجة مهرجان صن 

دانس السينمائي هيدي زويكر.
للمتحدثين  الرفيع  المستوى  ويعكس 
خالل الندوة األهمية التي اكتسبها مهرجان 
المهرجانات  ضمن  السينمائي  الجونة 
من  العديد  علق  كما  العالمية.  السينمائية 
المتفردة  الشخصية  كون  على  المتحدثين 
في  أسهمت  قد  الجونة  مدينة  تميز  التي 
المهرجانات  مصاف  ضمن  المهرجان  وضع 
بغض  والعالم،  المنطقة  في  السينمائية 

النظر عن كون المهرجان حديثًا نسبيًا.
وتطرق النقاش إلى المشاكل التي تواجه 
المهرجانات السينمائية في المنطقة، كقرار 
وانعكاساته  السينمائي  إيقاف مهرجان دبي 

على صناعة السينما العربية واألفريقية.
التي  التغيرات  المتحدثون  ناقش  كما 
على  السينمائية  المهرجانات  على  طرأت 
مدار األعوام السابقة، باإلضافة لتطور الدور 
الذي تلعبه لخدمة المهتمين من صناع أفالم 
ونقاد وجمهور المشاهدين. وتم الربط بين 
النجاح،  وتحقيق  تفرد شخصية كل مهرجان 
المهرجانات  من  العديد  إن  المتحدثون  قال 
الحديثة تفتقر إلى الرؤية وترتكز على الشق 
في  أهميته  من  الرغم  على  والذي  التجاري، 
يجب  الدور  ذلك  أن  إال  المهرجانات،  تمويل 
للمهرجانات  الفني  البعد  على  يطغى  أال 
على  ذلك  ينعكس  كما  السينمائية. 

التي  األفالم  مهرجانات  إدارة  ديناميكيات 
كانت تتميز بالبساطة في التنظيم، وتطورت 
التدرج،  على  قائمة  بيروقراطية  نظم  لتبني 
إدارة  ويتطلبه  تعقيدًا  أكثر  أغدى  ما  وهو 
اإلنتاج  كمية  زيادة  مع  احترافيًا  المهرجان 
إلى  باإلضافة  جودته،  مستوى  وانخفاض 
تعاظم الدور الذي يلعبه التلفزيون واإلعالم 

الرقمي في صناعة األفالم الحديثة.
يفتقرون  الصحفيون  أصبح  وقد  هذا 
تغطيتهم  لدى  المشاهدة  متعة  لعامل 
يميز  كان  ما  وهو  السينمائية،  المهرجانات 
لهم  تتاح  كانت  حيث  السابق،  في  دورهم 

اإلنتاج،  وتنوع  باألفالم  االستمتاع  فرصة 
بينما أصبحوا اآلن يعملون تحت ضغط دائم 
بهم  الخاصة  المواد  تسليم  من  ليتمكنوا 
نوعية  على  تؤثر  ضيقة  زمنية  لجداول  وفقًا 

المحتوى الذي يقدمونه.
مهمًا  دورًا  يلعبون  الرعاة  وأصبح 
بدأت  حيث  المهرجانات،  استمرارية  في 
فهم  السينمائية  المهرجانات  إدارة 
الخاصة  التجارية  للعالمة  التسويق  أهمية 
بمهرجاناتهم، بالتوازي مع دورهم األساسي 

وهو البحث عن الموهبة.
وكما تغيرت ثقافة المهرجانات الفنية فقد 

أيضًا.  الصناعة  في  تلعبه  الذي  الدور  تطور 
على  تركز  اآلن  المهرجانات  أصبحت  حيث 
أصبح  حيث  المشاهدين،  وليس  الصناعة 
نجاح المهرجانات اليوم مرتبطًا بشكل رئيس 
بمجتمع  مديروها  يملكها  التي  بالعالقات 
صناعة األفالم محليًا، وإقليميًا ودوليًا، وذلك 
أصبحت  قد  السينمائية  المهرجانات  لكون 
للدور  باإلضافة  المعرفي،  للتبادل  منصات 
المهم الذي تلعبه في تسويق األفالم خالل 

مراحل اإلنتاج المختلفة.
مباشرًا  دورًا  تلعب  المهرجانات  وأصبحت 
في اإلنتاج، وهي آخر صيحات مجتمع صناعة 
األفالم، وخاصة في المناطق التي تعاني من 
على  ذلك  وانعكاس  االقتصادية  الصعوبات 
الصناعة. فبينما بدأت تلك الظاهرة استجابة 
فقد  المناطق،  بعض  في  الصناعة  لحاجة 
إلدارة  ومربحة  ناجحة  وسيلة  اآلن  أصبحت 
ساعد  كما  السنين.  مر  على  المهرجانات 
المهرجانات  اتصاالت  على دعم شبكة  ذلك 

بالصناعة وزيادة مدى تأثيرها.
المتحدثين  من  كل  ناقش  وبينما 
فقد  عامة،  الصناعة  تواجه  التي  الصعوبات 
في  مهرجاناتهم  تلعبه  الذي  الدور  أوضحوا 
دعم الصناعة بشكل خاص. كما ركزوا على 
كون تفرد شخصيات مهرجاناتهم قد ساعد 
في خدمة مجتمعات صناعة األفالم المحلية. 
فعلى سبيل المثال، قال نجيب عايد إن تونس 
انطالق  لدى  أفالم  صناعة  تمتلك  تكن  لم 
وإن   ،1966 العام  السينمائي«  »أيام قرطاج 
بعدها  تونس  في  تطورت  السينما  صناعة 

لتصبح اليوم ذات سمعة عالمية.
يلعبه  الذي  الدور  عن  هوك  تحدثت  كما 
الدولي،  السينمائي  جواناجواتو  مهرجان 
السياحية  المعالم  أهم  أحد  أنه أصبح  وكيف 
متابعة  للجمهور  يتيح  لكونه  المكسيك  في 
األفالم مجانًا، وهو ما جعل المهرجان اليوم 

يعد أحد أبرز التراث المكسيكي.
مهرجان  أن  البعض  يعتقد  قد  وبينما 
الصعوبات  تلك  يواجه  ال  دانس«  »صن 
يقدمه  الذي  اإلنتاج  ضخامة  نتيجة  نفسها 
أوضحت  فقد  الشمالية،  أميركا  في  السوق 
هيدي زويكر أن التواصل مع مجتمع صناعة 
أهم  أحد  يعد  كان  المستقلة  السينما 
المصاعب التي واجهت المهرجان التي عمل 
عليها بهدف إظهار هذه الفئة المهمشة من 

الصناعة.

الجونة ــ محمد علوش

األفعال  ردود  يتلقى  يزال  ال  أنه  السينمائي، 
قام  والذى   ،»23 رقم  »القضية  فيلمه  عن 
والمخرج  كرم  عادل  الفنان  أمام  ببطولته 
زياد دويري، مشيرًا إلى أنه حقق وقت عرضه 
السينما  تاريخ  في  إيرادات  أكبر  لبنان  في 

اللبنانية.
من  كبيرًا  عددًا  دخل  الفيلم  أن  وأضاف 
في  الجماهيرية  والعروض  المهرجانات 
في  عرضه  حتى  العربية،  الدول  معظم 
دار   50 في  طرحته  التي  واليابان  المكسيك 

عرض القى استحسانًا الفتًا.
كان  الفيلم  على  الهجوم  أن  كامل  وأكد 
إن  حتى  فقط،  المخرج  مع  االختالف  سببه 
بيانها  خالل  قالت  إسرائيل  مقاطعة  جبهة 
شروط  عليه  ينطبق  ال  إنه  العرض  عقب 
المقاطعة، وطالبوا زياد بأن يعتذر عن فيلمه 

الوطن العربي.
مسلسل  في  مشاركته  سبب  أن  وكشف 
قناة  على  عرض  والذي  المارقة«،  »السهام 
إلى  يعود  الماضي  رمضان  في  ظبي«  »أبو 
أن  إلى  باإلضافة  المهمة،  الموضوع  طبيعة 
محمود  والمخرج  السيناريو  كتابة  مستوى 
الذي  النجاح  العمل  يلقى  أن  متمنيًا  كامل، 
يستحقه عند العرض على القنوات المصرية.

الكبير  الممثل  أكد  آخر،  جانب  على 
استعداده لتقديم أفالم في مصر إذا توافرت 
السينمائية  األمة  قلب  تظل  حيث  الفرصة، 
في المنطقة، وهو أمر يدركه الجميع تمامًا، 
التي  عربيًا  الوحيدة  الدولة  هي  تعتبر  حيث 
ينعكس  وبالتالي  جدوى،  لها  سوقًا  تمتلك 
العرب  الممثلين  قرار بعض  الغنى على  هذا 

حتى باالنتقال للعيش في القاهرة.

وبالتالي  طبعًا  يحدث  لم  ولكنه  الماضي 
خدموا  أنهم  يدركوا  ولم  بالتصعيد  قاموا 

الفيلم وقدموا له دعاية بشكل أو بآخر.
ارتفاع  إلى  الفلسطيني  الفنان  ولفت 
بعد  يتحملها  التي  المسؤولية  مستوى 
حيث  فينسيا،  مهرجان  جائزة  على  حصوله 
فيلم  تقديمه  بعد  أعمال  عدة  رفض  إنه 
»القضية رقم 23« لحرصه على عدم الهبوط 
بمستوى أعماله المقبلة، وبالتالي يتمنى أن 
لطموحاته  يرتقي  مميز  عمل  على  يحصل 

وأحالم متابعيه.
وأكد أن فيلمه األخير »التقارير حول سارة 
الذي حدث  الهجوم  وسليم« لن يلقى نفس 
مؤيد  مخرجه  ألن   »23 رقم  »القضية  مع 
ردوده،  طبيعة  في  زياد  عن  يختلف  عليان 
في  للعرض  مساحة  الفيلم  يلقى  أن  متمنيًا 

موسيقى أفالم يوسف شاهني
تصدح في سماء »الجونة«

تزامنًا مع ذكرى رحيل المخرج المصري يوسف شاهين، تزينت مدينة الجونة بأصداء موسيقى أفالمه خالل 
الحفل الموسيقى الذي أقامه مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية التي تختتم مساء الجمعة، تكريمًا 
لمشواره الفني، وعزفت أوركسترا الحفل مجموعة من أشهر موسيقاه لفيلم »المصير« و»المهاجر« و»عودة االبن 

الضال« و»اليوم السادس«.
وأكد المدير الفني لمهرجان »الجونة« المخرج أمير رمسيس، محبته الخاصة 

الكثير  منه  وتعلم  موهبته،  اكتشف  من  أول  وأنه  شاهين،  يوسف  للراحل 
خالل فترة عمله معه كمخرج مساعد.

كما شاركت المنتجة ماريان خوري والتي يجمعها رابط عائلي وتاريخ 
طويل مع الراحل، مشيرة إلى أن إقامة حفل موسيقي تكريمًا لشاهين 
إدارة مهرجان كان  ظلت فكرة تراودها منذ وفاته، وأنها تواصلت مع 
السينمائي إلقامة الحفل إال أن الطلب لم يلق القبول لعدم توافر ميزانية 

كافية إلقامته.
بالفكرة  رحبوا  الذين  آل ساويرس  أنها تواصلت مع  وأوضحت خوري 

واتفقوا على تنظيم حفل خاص لتكريم شاهين ضمن فعاليات مهرجان 
الجونة السينمائي بدورته الثانية تزامنًا مع ذكرى رحيله.

التي وصفت شاهين بالشخص األقرب  المشاركين أيضًا يسرا  ومن بين 
إلى قلبها فهو الذي ساهم في انطالقتها نحو النجومية من خالل المشاركة في 

أفالم مثل »المهاجر« و»إسكندرية كمان وكمان« و»إسكندرية نيويورك« وغيرها، 
كما وجهت يسرا شكرًا خاصًا للمهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح 

ساويرس لترحيبهما بفكرة الحفل رغم كلفته العالية.
الفنانين  من  كبير  عدد  حضور  أيضًا  الحفل  شهد  كما 

وريهام  مهدي  ورشا  زكي  ومنى  سليم  هشام  بينهم  من 
مبارك  وصبا  ودرة  جودة  وأروى  خليل  وأمينة  عبدالغفور 

والمخرجة إيناس الدغيدي.
بتكريم  المهرجان  قيام  مع  شاهين  تكريم  وتزامن 
برجمان  إنجمار  السويدي  الراحلين  الكبيرين  المخرجين 

واإليطالي فيديريكو فيلليني.



في
املرمى

اإلعالم الليبي 
يرافق املنتخب 
في نيجيريا

الحكم التونسي الدولي، الصادق السالمي، الذي سيدير لقاء 
األهلي طرابلس والوداد غدًا، يقول، إن فريق األهلي طرابلس 

ليس غريبا عنه، وتعّودُه على الملعب الذي سُتقام عليه 
المواجهة أمٌر سيجعُل مهّمته أسهل.

اللجنة األولمبية الليبية، تقوا إنها اعتمدت مخصصات االتحادات ◆
الرياضية وذلك عن العام الجاري 2018، والذي شهد العديد من 

المشاركات على المستوى العربي والقاري.
ووزعت المخصصات التي تم توزيعها، على كافة االتحادات 

الرياضية من جانب اللجنة األولمبية الليبية.

◆

الرياضي  اإلعالم  الجعفري،  جمال  برئاسة  الكرة  اتحاد  دعا 
الليبي، من خالل عدة قنوات فضائية، للوقوف مع المنتخب 
لمراسلين  وتكليفهم  المعنويات،  لرفع  الوقت  هذا  في 
لخوض  نيجيريا،  إلى  المنتخب  بعثة  مع  للسفر  صحفيين 
الخامسة من تصفيات  المجموعة  الهام في تصفيات  اللقاء 

أفريقيا المؤهلة ألمم الكاميرون 2019.
وأعرب اتحاد الكرة من خالل صفحته الرسمية، أن دعوته 
على  الوقوف  هدفها  المنتخب،  لمرافقة  اإلعــالم  لوسائل 
معاناة المنتخب في السفر، وتوصيل كل المعلومات للوسط 

الرياضي الليبي.
لتقل  خاصة  طائرة  تخصيص  الكرة،  اتحاد  قــرر  كما 
المنتخب الليبي إلى نيجيريا كسبا للوقت، باعتبار أن تحقيق 
المنتخب  المستضيف  أمام  الذهاب  لقاء  في  إيجابية  نتيجة 
النيجيري، سيعد خطوة قوية نحو تحقيق التأهل للنهائيات، 

حيث ستبقى مباراة اإلياب على ملعب ليبيا في تونس.
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي ريال 
مدريد يراقب باهتمام الفرنسي نبيل فقير العب 
فريق ليون، خالل الفترة الحالية.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن 
ريال مدريد مهتم بضم فقير خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية في يناير/كانون 
الثاني، أو في نهاية الموسم.

وكان فقير قاب قوسين أو أدنى من االنتقال 
لصفوف ليفربول هذا الصيف مقابل 60 
مليون جنيه إسترليني، ولكن الريدز 
تراجع عن الصفقة بسبب معاناة الالعب 
من إصابة قديمة.

وسيواجه الميرنجي منافسة شرسة 
للظفر بخدمات فقير.

وتألق فقير هذا األسبوع، حيث 
قاد ليون لتحقيق االنتصار على 
مانشستر سيتي بهدفين لهدف 
في دوري أبطال أوروبا، 
باإلضافة إلى الفوز 
على مارسيليا في 
الدوري المحلي.

● جانب من مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا
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الحدث
زين العابدين

بركان

الدعم املادى مقابل انطالق 
وأنقاذ املوسم–كالكيت ثاني مرة

الكرة  أتــحــاد  يبدأ  تواليا  الثاني  للموسم 
بينه  مشتركة  ولقاءات  باجتماعات  موسمه 
الممتازة  المسابقة  فى  المتبارية  الفرق  وبين 
يتراجع  ثم  مسابقاته  انطالق  مواعيد  ويحدد 
إشعار  حين  إلى  وإلغائها  عنها  العدول  ويقرر 
نتائج  تكون  التوالي  على  الثانية  وللمرة  آخر، 
وبإجماع  واحد،  بصوت  واللقاءات  االجتماعات 
كل الفرق المتبارية وهو توفير الدعم المادي 

مقابل المشاركة فى بطولة الدورى.
فى  الكرة  اتحاد  يتردد  لم  الفور  وعلى 
إلنقاذ  والمطلب  الطلب،  لهذا  االستجابة 
األنــديــة  مطالب  ويــدعــم  ويــعــزز  موسمه 
هذا  الرئاسى،إليجاد  للمجلس  رسمى  بخطاب 
لإليفاء  األندية  تحتاجه  الذى  العاجل  الدعم 
الموسم  مصاريف  ومواجهة  التزاماتها  بكل 
المرهقة من تنقل ومستحقات وعقود العبين 

ومدربين وماإلى ذلك
لهذه  حدا  األندية  ستضع  متى  ــدري  والن
على  تظهر  باتت  التي  والمعاناة  المطالب 
كل  انطالق  موعد  قبل  ويعلو صوتها  السطح 
االعتماد  من  بعد  األندية  تتمكن  ولم  موسم 
مصادر  وتوفير  الحلول  وإيجاد  نفسها،  على 
ستكون  مــرة  كل  فى  ليس  ألنــه  لها  دخــل 
الدعم  توفير  على  قادرة  ومؤسساتها  الدولة 
تواجهها  التي  الكبيرة  التحديات  امام  المادي 
ليست  وهى  المرحلة  هذه  في  بها  والمثقلة 
المادي،  الدعم  بتوفير  مرة  كل  في  ملزمة 
من  نــوع  الدعم  هــذا  توفير  في  تــرى  لكنها 
 ، الــريــاضــي  النشاط  ــم  دع فــي  المساهمة 
من  عامال  تعد  التي  الكروية  والمسابقات 
أوقــات  وشغل  البالد  في  االستقرار  عوامل 
وتعزيز   ، وشبابه  المجتمع  يفيد  بما  الفراغ 

التواصل بين أبناء الوطن الواحد
بوتيرة  تحضيراتها  في  انطلقت  األندية 
 ، صفوفها  ــززت  وعـ الــشــىء  بعض  بطيئة 
وتعاقدت مع قيادات فنية جديدة ، في انتظار 
فهل   ، الموسم  انطالق  قبل  خزائنها  إنعاش 
سيصل الدعم المادي في موعده ؟ أم سيتأخر 
الموسم  انطالق  موعد  معه  ويتأجل  ليتأخر 
الكروى ؟ الذي أصبح رهينة ومرهونا بوصول 
اليلبي  وقد  يلبي  قد  الــذي   ، المادي  الدعم 
المرحلة  هذه  في  واحتياجاتها  كل طموحاتها 

الصعبة

القدم،  لكرة  األول  الليبي  المنتخب  يدخل 
المقبل، في  األسبوع  بداية  إعداديا  معسكرا 
تونس، لخوض الجولة الثالثة عن المجموعة 
المؤهلة  أفريقيا  تصفيات  من  الخامسة 

لنهائيات كأس األمم األفريقية.
مستضيفه  الوطني،  المنتخب  ويلتقي 
النيجيري في الثاني عشر من أكتوبر المقبل، 
في مباراة يأمل فيها »أسود المتوسط« في 
فوزه  بعد  المجموعة  صدارة  على  الحفاظ 
بتسوانا،  على  بخماسية  األولى  الجولة  في 
مستضيفه  مع  الثانية  الجولة  في  وتعادل 
جنوب أفريقيا، ويملك 4 نقاط، فيما يخوض 
نقاط،   3 برصيد  اللقاء  النيجيري  المنتخب 
على  المنافسة  إلى  للعودة  الفوز  في  ويأمل 
»الكاميرون  للنهائيات  التأهل  بطاقتي 

.»2019
عادل  للمنتخب،  الفني  المدير  وفضل 
عمروش، عدم التعجل في اإلعالن عن قائمة 
معسكر  ستخوض  التي  األولية  المنتخب 
تونس، ومن ثم اختيار القائمة النهائية التي 
إمكانية  منوها  بنيجيريا،  اللقاء  ستخوض 

إحداث تغييرات في 4 أو 5 العبين.
الكرة والتاريخ

لكرة  الليبي  المنتخب  يعود 
القدم في الثاني عشر من شهر 
ليجدد ظهوره  المقبل،  أكتوبر 

الثالث في مستهل انطالق ذهاب 
المجموعة  لحساب  الثالثة  الجولة 

إلى  المؤهلة  أفريقيا  لتصفيات  الخامسة 
بالكاميرون  األفريقية  األمم  كأس  نهائيات 
2019، حين يحل ضيفا على منتخب نيجيريا 

»بطل أفريقيا 3 مرات«.
األولى  المرة  ، هي  المقبلة  المباراة  وتعد 
فيها  يلتقي  التي  الرسمي  الصعيد  على 
مستوى  على  »النسور«  مع  »الفرسان« 
تقابل  أن  يسبق  لم  حيث  الكان  تصفيات 
الواجهات  كافة  على  رسميا  المنتخبان 
الدولية  المواجهات  أن  غير  والتصفيات، 

الودية سجلت حضورها في مناسبتين تبادل 
خاللها المنتخبان الليبي والنيجيري، الفوز، إال 

أن المنتخب الليبي كان هو البادئ.
انتصار ودي للفرسان

على  الفوز  أسبقية  الوطني،  المنتخب  ويملك 

في  عليه  تفوق  حين  النيجيري،  المنتخب 
المباراة الودية الدولية التى جمعت المنتخبين 
التى  الدولية  الودية  جي«  »إل  دورة  ضمن 
جرت بطرابلس عام 2004 وأسفرت عن فوز 
المنتخب الليبي بهدفين لصفر، أحرزهما، نادر 

كارة.
طرابلس،  استضافته  ثاني  ودي  لقاء  وفي 
عام 2005 حسمه المنتخب النيجيري لصالحه 
شباب  منتخبا  يدخل  أن  قبل  لصفر،  بهدف 
المواجهات  ويختتما  الخط  على  البلدين 

الليبية–النيجيرية، من خالل مباراتين وديتين 
وبنغازي،  طرابلس  في  أقيمتا   ،  2001 عام 
للمنتخب  المصري  المدرب  خاللهما  ونجح 
فيادة  في  عثمان،  المشير  للشباب،  الوطني 
»هدف  واحدة  بنيتجة  لتعادلين  الفريق 
في  التعادل  هدف  سجل  حيث  في،  لهدف« 
هدف  وأحرز  الغنودي،  محمد  األولى،  المبارة 
الوطني،  للمنتخب  الثاني  اللقاء  في  التعادل 

ربيع الالفي.
موقعة الشان

»الشان«  للمحليين  أفريقيا  بطولة  شهدت 
بالمغرب،  أقيمت  التى  األخيرة  نسختها  فى 
الليبي  المنتخبين،  بين  رسمية  مواجهة  أول 
والنيجيري، من خالل منافسات هذه البطولة، 
نتيجة  حسم  من  »النسور«  منتخب  وتمكن 
آخر  وهي  رد،  دون  بهدف  لصالحه  المباراة 
بالكرة  الليبية  الكرة  تجمع  كروية  مواجهة 

النيجيرية.
يتصدر  المرتقبة  المواجهة  هذه  وقبل 
المجموعة  فرق  صدراة  الليبى  المنتخب 
الخامسة برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل 
المباشر  مالحقه  عن  األهداف  بفارق  متقدما 
جنوب أفريقيا يليهما منتخب نيجيريا برصيد 
ثالث نقاط من فوز فى الجولة الماضية على 
السيشل بثالثية خارج الديار وخسارة فى لقاء 
االفتتاح على ملعبه امام جنوب افريقيا، واخيرا 
منتخب السيشل بال نقاط بعد خسارتين امام 

كل من ليبيا والسيشل.
أمم  كأس  نهائيات  إلى  يتأهل  أنه  يذكر 
سنة  الكاميرون  في  ستقام  التي  أفريقيا 
في  والثانية  األولى  المراكز  أصحاب   2019
المنظم  البلد  مجموعة  عدا  المجموعات، 
أن  كما  أيضا،  التصفيات  في  يشارك  الذي 
المجموعة  تضمها  التي  األربع  المنتخبات 
التقت  ان  لها  يسبق  لم  الخامسة  األفريقية 
مع المنتخب الليبي ضمن تصفيات »الكان«، 
سجلت  جميعها  األربعة  المنتخبات  أن  علما 
غيابها عن النسخة اآلخيرة من بطولة كأس 
الغابون،  استضافتها  التي  األفريقية  األمم 
لنهائيات  العودة  ، وتطمح فى   2017 نسخة 

البطلولة فى نسختها المقبلة.

»الفرسان« مطالبون باصطياد »النسور«
الوسط–زين العابدين بركان 

المنتخب الليبي في ضيافة نيجيريا لوضع قدم في نهائيات األمم

الحفاظ على صدارة المجموعة يضمن التأهل ويطيح بالمضيف

اتحاد الكرة يحسم 
قضية العرفي لصالح 

»المشوار الطويل«
باالتحاد  الالعبين  شــؤون  أوضــاع  لجنة  أعلنت 

المقدم  الطلب  رفض  القدم،  لكرة  الليبي 
من الالعب عبداهلل العرفي، صانع 

بنغازي،  األهلي  فريق  ألعاب 
ناديه  مع  عقده  فسخ  بشأن 

بسبب مشاكل مالية.
قــرارا  اللجنة  ــدرت  ــ وأص
التي  الــشــكــوى  ــي  ف رسميا 

ــد نــاديــه  ــب ض ــالع قــدمــهــا ال
يطالب فيها بفسخ تعاقده بسبب 

الماضية،  الفترة  عن  مستحقاته  على  حصوله  عدم 
»بعد  القرار:  من  األولــى  الفقرة  في  اللجنة  وقالت 
وجود  عدم  مع  النادي  من  المتبعة  اإلجراءات  ثبوت 
فإنه  اإلدارة  قبل  من  المبرم  العقد  أركان  في  عيب 
وسبق  الالعب«،  من  المقدمة  الشكوى  رفض  تم 
األهلي  أن  الليبي،  الكروي  الوسط  في  أشيع  أن 
العرفي، دون علم إدارة األهلي  طرابلس تعاقد مع 
مع  تعاقدها  لنفي  »الزعيم«  إدارة  دعى  ما  بنغازي، 
العب نادي األهلي بنغازي، عبد اهلل العرفي، مؤكدة 
أن النادي يحترم مؤسسة األهلي بنغازي وجمهوره.

أن  رسمي،  بيان  في  طرابلبس  األهلي  وأكــد 
مع  للتعاقد  الرسيمة  ــراءات  ــ االج يتبع  ــنــادي  ال
وفي  أنديتهم،  مع  الكامل  بالتنسيق  الالعبين 
األهلي  موقف  بنغازي  األهلي  إدارة  ثمنت  المقابل 
بين  العاللقة  في  شرخ  إلحــداث  تجنبا  طرابلس، 

المؤسستين.

لنادي  العمومية  الجمعية  أصــدرت 
عقد  تجديد  ــول  ح بيانا  ــاد  ــح االت
ومهاجم  قائد  زعبية،  محمد  الالعب 

الفريق األول لكرة القدم.
بيانها  ــي  ف الجمعية  ــدت  ــ وأك
صفحة  عبر  والمنشور  الــرســمــي، 
»فيس  موقع  على  الرسمية  النادي 
في  الالعب  استمرار  على  بــوك«، 
صفوف الفريق، نافية الشائعات التي 
وصفحات  المواقع  بعض  تداولتها 
التواصل االجتماعي عن رحيل زعيبة.

النادي في  البيان إلى رغبة  وأشار 
االتحاد  بيته  في  بالالعب  التمسك 
واإلبقاء  استمراره  على  ــرار  واإلصـ

عليه.
حق  من  »ليس  البيان:  وأضــاف 
البلبلة  وإثـــارة  التدخل  مشجع  أي 
التفاوض  حول  الشائعات  واختالق 

بها  تختص  ــي  ــت وال ــب  ــالع ال ــع  م
ظل  في  خاصة  فقط،  النادي  إدارة 
في  الفريق  يعقده  الــذي  المعسكر 
الجديد  للموسم  استعدادا  تونس 

والتصفيات اإلفريقية«.
بالقول:  بيانه  الــنــادي  واختتم 
ابن  هو  زعبية  المخضرم  »الالعب 
أصيل لالتحاد وال يساوم على ناديه 
وأن إدارة النادي حريصة على بقائه 
أبنائها  عن  تتخلى  أن  يمكن  وال 

األوفياء«.
األول  الفريق  مع  زعبية  ويخوض 
تدريبات  االتحاد  بنادي  القدم  لكرة 
بتونس  المغلق  مكثفة في معسكره 
للموسم  بقوة  الفريق  يستعد  حيث 

الجديد 2018 / 2019.
تعادل  بعدما  التدريبات  وجــاءت 
بهدف  الماضي  اإلثنين  الفريق 

الرياضي  االتحاد  فريق  أمام  لمثله 
الــوديــة  الــمــبــاراة  فــي  بتطاوين، 
في  االتحاد  يخوضها  التي  السابعة 

معسكره التونسي.
اللياقة  على  التدريبات  ــزت  ورك
شهدت  وكذلك  لالعبين  البدنية 
المرمى،  لحراس  خاصة  تدريبات 
الجهاز  ليقف  تقسيمة  ــراء  إج قبل 
عبد  الجزائري  بقيادة  للفريق  الفني 
الالعبين  أداء  على  شيخة  بن  الحق 
المنافسات  غمار  في  الدخول  قبل 
يستهلها  ســوف  والــتــي  الرسمية 
أمام  السوبر  كأس  بمباراة  الفريق 

النصر في افتتاح الموسم الجديد.
 4 في  ينافس  »العميد«  أن  يذكر 
والدوري  السوبر  كأس  بطوالت هي 
والكأس المحليين إضافة إلى بطولة 

كأس الكونفدرالية األفريقية.

االتحاد يعلن تمسكه بزعبية ويصفه بـ »االبن الوفي«

التعاقد  نادي دارنس، تجديد  أعلن مسؤولو 
بالنادي،  القدم  لكرة  األول  الفريق  قائد  مع 
مع  مسيرته  الالعب  ليواصل  دخيل،  علي 

الجديد. الكروي  الفريق في الموسم 
صفقة  من  أكثر  بعقد  النادي  قــام  كما 
الفريق  صفوف  تدعيم  أجــل  من  جديدة 
التعاقد  من  بداية  الجديد،  الكروي  للموسم 
والظهير  عبدالمجيد،  حسام  المدافع  مع 
الوسط  خط  والعب  الحجاري،  إسالم  األيسر 

أحمد صالح، والمهاجم بالل يوسف.
دارنس  نادي  مسؤولو  أنهى  أن  وسبق 

»بالرمبو«  خميس  محمد  الالعب  مع  التعاقد 
التعاون  نادي  من  قادما  واحد  موسم  لمدة 

أجدابيا.
 1995 مواليد  مــن  بالرمبو  أن  يذكر 
دافع  كما  الدفاع،  قلب  مركز  في  ويشغل 
وشباب  الهالل،  أندية  قمصان  عن  الالعب 

الجبل، والصداقة، واالتحاد أبي األشهر.
دارنـــس  نـــادي  إدارة  مجلس  وجـــدد 
البرعصي،  علي  محمد  المدرب  في  الثقة 
الفترة  خالل  الفريق،  قيادة  في  لالستمرار 

المقبلة.

دارنس يجدد مع قائده ويضم خماسيا جديدا

»الشان« شهدت فى نسختها األخيرة، أول مواجهة رسمية بين المنتخبين

مليون إسترليني تنتظر فقير

● فقير 

● قائد فريق دارنس، علي دخيل »يسار«



مساء  من  الثامنة  في  الليبية  الكرة  جماهير  جموع  تلتف 
التي تبث من ملعب رادس  الفضائيات  الجمعة، حول  غد 
بالعاصمة التونسية المباراة التي ستجمع األهلي طرابلس 
والوداد المغربي في إياب دور الـ 32 من البطولة العربية 

لألندية.
فريق  تحقيق  على  كبيرة  آماال  الليبية  الجماهير  وتضع 
بها  يتوج  إيجابية  نتيجة  طرابلس،  باألهلي  األول  الكرة 
على  سواء  حاليا  الليبية  الكرة  بها  تمر  التي  التألق  حالة 

مستوى األندية أو المنتخبات.
/ 1 بطعم   1 إيجابيا  تعادال  اقتناص  األهلي في  ونجح 
الفوز من مستضيفه فريق الوداد في المباراة التي أقيمت 
الخامس  محمد  ملعب  في  الماضي  اإلثنين  مساء  بينهما 

ضمن منافسات ذهاب الدور الـ32 للبطولة.
طرابلس  األهلي  فريق  قدمها  التي  المعطيات  وتؤكد 
في  أحقيته  على  لمثله،  بهدف  وتعادله  الذهاب  لقاء  في 
التأهل العربي على حساب الوداد، بتحقيق التعادل السلبي 

أو الفوز بأي نتيجة في اإلياب غدا.
تسلح  التي  الخصائص  نرصد  التقرير،  هذا  ومن خالل 
عند  للتفاؤل  تدعو  والتي  الوداد،  أمام  األهلي  فريق  بها 

المتابعين، في تجاوز مريح في لقاء اإلياب غدا:
قناعات فكرية

فريق  أداء  التي طرأت على  الجديدة  اإليجابية  المتغيرات 
التعامل  عبر  األخضر  المستطيل  خارج  من  بدأت  األهلي، 
مع  جالل،  إيهاب  المصري،  المدرب  من  المقنع  الفكري 
العبي الفريق، وإقناعهم بقدراتهم العالية ووجوب الثقة 
منافس  أي  على  الفوز  من  تمكنهم  التي  قدراتهم  في 
»بشرط«، االلتزام بالتعليمات التكتيكية التي تكون خطة 

اللعب الشاملة.
الــوداد،  مع  طرابلس  األهلي  مواجهة  أن  والحقيقة 
الملعب  للوداد في وسط  النسبية  السيطرة  شهدت رغم 
معظم فترات اللقاء، إال أن أهلي طرابلس انتصر بمنهجية 
ما  خطوطه،  بين  المسافات  تضييق  خالل  من  واقعية 
وفي  حقيقية،  تهديفية  لفرص  الوصول  من  الوداد  حرم 
المقابل، نفذ األهلي استراتيجية الهجوم المرتد من خالل 
أحرز  التاورغي«،  عامر  و  وسلتو  طقطق  »مفتاح  الثالثي 
منها هدفا، وأضاع طقطق هدفا أكيدا من انفراد الثالثي 
بمرمى الوداد، إال أنه فضل العمل الفردي وسدد برعونة 
غريبة بين كفي حارس الوداد، ليهدر فرصة الفوز لفريقه.

النفسي  للتجهيز  الكبير  التطور  المباراة  وعكست 
مدربه،  قبل  من  طرابلس،  األهلي  لفريق  والتكتيكي 
ثقافة  ويملك  جــرأة  أكثر  أصبح  أن  بعد  جــالل،  إيهاب 
الضغط وإمكانية تحقيق الفوز على أرض المنافس وبين 

جماهيره.
وجاء تشكيل األهلي طرابلس على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد نشنوش.

خط الدفاع : معاذ عبود وعلى معتوق ومحمد الترهوني 
ومحمد والو.

الرحمن  وعبد  عبلو  وسالم  حسن  بدر  الوسط:  خط 
العمامي وعامر التاروغي.

خط الهجوم: مفتاح طقطق وأنيس السلتو.
مقاعد االحتياط :

الغنودي–أحمد  الطاهر–محمد  -صالح  الفيتوري  أحمد 
كرواع -محمد جدور -محمد الشبلي–يحي الزليطني.

في  يطبق  طرابلس  األهلي  بدأ  ساعة  ربع  أول  بعد 
منهجيته التكتيكية، باللجوء إلى تكثيف الضغط في وسط 
من  الوداد  وحرمان  المناورات،  منطقة  المتالك  الملعب 
اعتماد  الطولي، مع  اللعب  إلى  الهجمات واللجوء  صناعة 
األهلي على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة حقيقة 

على مرمى الوداد ياسين الخروبي.
لمنهجية  فعلية  ترجمة  أول   23 الدقيقة  وشهدت 

هجماته  مع  المباغت  التعامل  في  األهلي 
تالعب  عندما  المرتدة، 
سلتو بمدافعي الجبهة 
اليسرى للوداد وأرسل 
التقطها  عرضية  كرة 
مفتاح طقطق من أمام 
الحارس الخروبي محرزا 

لألهلي،  التقدم  هــدف 
ــوداد  ال يستغل  أن  قبل 

الــدفــاع  مــن  ــردي  فـ خطأ 
من  التعادل  على  ليتحصل 

ضربة جزاء.
تقسيم وتنظيم

سمات  على  شهدت  اللقاء  أحداث 
األهلي  فريق  بها  تسلح  جديدة 

على  القدرة  مقدمتها  في  طرابلس، 
أحداثها،  حسب  المباراة  زمن  تقسيم 

90 دقيقة  الـ  البدني على مدار  الجهد  وتنظيم 
دون اندفاع غير مدروس يستنزف المخزون اللياقي 

مبكرا.
ثقة وبداية

األهلي  لفريق  المصري  المدرب  وصف  جهته،  من 
الوداد  أمام  التعادل  أن  جالل،  إيهاب  طرابلس، 
بداية  يمثل  الذهاب  مباراة  في   1  /  1 المغربي 
هذا  الرسمية  مبارياته  أولى  يلعب  لفريق  جيدة 

الموسم أمام فريق كبير بحجم الوداد المغربي.
ووجه جالل، الشكر لالعبيه، مؤكدا أنه كان يثق 

في  مشاهدتهم  في  يرغب  كان  لكنه  قدراتهم  في 
مباراة رسمية، وأن هناك 5 العبين جددا يشاركون للمرة 
األولى مع الفريق في مباراة رسمية وعلى الرغم من ذلك 

قدم الفريق أداءا جيدا.
رغبة العبين

محمد  المدافع  يرى  األهلي،  فريق  العبي  صعيد  على 

لقاء  نتيجة  أن  الترهوني، 
الوداد  أرض  على  الذهاب 
للتطور  تتويج  جماهيره،  ووسط 
ويعكس  الفريق،  يشهده  الذي 

في  بعيدا  الذهاب  في  طموحاته 
العربية. البطولة 

في  نجح  فريقه  إن  الــتــرهــونــي،  وقـــال 
الذين دخلوا  الوداد  امتصاص حماس العبي 
المباراة بدوافع كبيرة بعد الخروج من دوري 
أجاد  األهلي  أن  إلى  مشيرا  أفريقيا،  أبطال 

ترجمة  الفريق  أحسن  ولو  العكسية،  الكرات  على  اللعب 
اللمسة اآلخيرة، لحقق الفريق فوزا كبيرا في ملعب محمد 

الخامس.
في  الغد  »مباراة  الترهوني:  قال  العودة،  مباراة  وعن 
تونس لن تكون سهلة، لكننا سنتعامل معها بنفس 
الذهاب  مباراة  بها  لعبنا  التي  ــروح  وال الجدية 

بالمغرب«.
حكم اإلنذارات

أسند  القدم،  لكرة  العربي  اإلتحاد  أن  يذكر 
مهمة تحكيم مباراة األهلي طرابلس والوداد، 

مواليد  السالمي، وهو من  التونسي، صادق  للحكم  غدا، 
القيروان 1984، وخالل 5 مواسم عمل بها في في الدوري 
إنذارا، وآخر مباراة   168 50 مباراة ووجه  أدار  التونسي، 
ادارها كانت في الدوري المصري و التي فاز بها بيراميدز 
عنه  عرف  وهو  الماضي،  األسبوع  العرب  المقاولون  على 
أنه ال يتوانى في استخدام البطاقات الملونة بمعدل من 

3 الى 4 بطاقات صفراء في المباراة الواحدة .

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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»الزعيم« أمام الوداد.. نعم يستطيع
القاهرة–الوسط

األهلي طرابلس يلتقي الوداد المغربي في إياب دور الـ 32 العربي بتونس

المباراة عكست التطور الكبير والتجهيز النفسي والتكتيكي لفريق األهلي طرابلس

الصحراوي أول المدربين المغاربة ومصطفى المديح آخر من سجل ظهوره 

لكرة  الليبى  الــدوري  مباريات  ستشهد 
القدم في موسمه الكروي الجديد، عودة 
إلى  قديمة  جديدة  تدريبية  مدرسة 
الكروية  المدرسة  المحلية وهي  مالعبنا 
والرائدة  العريقة  المغربية  التدريبية 
سفيرها  خــالل  من  طويل  غياب  بعد 
الجديد  المدرب  الصحابي  المدرب–فؤاد 
الذي سيقود فريق األخضر الذي استعان 
بالخبرة والمدرسة المغربية ومنحها الثقة 
للمرة الثانية في تاريخه بعد تجربته األولى 
والسابقة مع المدرسة الكروية المغربية، 
المدرب  مــرة  األول  الفريق  قــاد  حين 
المغربي محمد الصحراوي الذي قاد فريق 
مدينة البيضاء في منتصف الثمانينيات، 
وكان للنجاحات الكبيرة والمدوية للكرة 
المغربية في اآلونة األخيرة ولعبت فرقها 
رئيسية  أدوارا  ومنتخباتها،  وأنديتها 
العربية  الواجهات  كافة  على  كبيرة 
و  التوجه  هذا  وراء  والدولية  واألفريقية 

االختيار الجديد والجاذبية نحوها.
وعلى مر تاريخ ومسيرة الدوري الليبي 
لكرة القدم الذي انطلق ألول مرة رسميا 
للمدرسة  يكن  لم   64  –  63 موسم 
المغربية العريقة أي حضور وتواجد كبير 
في الدوري الليبي باستثناء مناسبات قليلة 
المغربية،  المدرسة  خاللها  سجلت  جدا 
حضورا وتواجدا لم يدم طويال مع عدد 

قليل من فرقنا المحلية.
حضور ضعيف

التدريبية  المدرسة  يوما  تسجل  فلم 

المغربية حضورها القوي بمالعب الدوري 
الليبي منذ انطالقته قبل أكثر من ستة 
عقود، حيث تميز الدوري الليبي بتواجد 
التي  العربية  التدريبية  للمدرسة  كبير 
تصدر مشهدها المدرسة الجزائرية التي 
كانت أول مدرسة تدريبية عربية تستعين 
بخبراتها فرق األندية الليبية ومنتخباتها، 
المصرية،  ثم  التونسية  المدرسة  تلتها 
العربية  الجوار  دول  مــدارس  وتعاقبت 
فرق  من  العديد  تدريب  على  الثالث 
لها  وكان  ومنتخباتها  المحلية  األندية 
أفضال كبيرة على العبيها ونجومها بل 
منها من قاد فرقا محلية إلنجازات أفريقية 
مدوية وقادها إلى منصات التتويج على 

مستوى الدوري المحلي

التدريبية المغربية لم  لكن المدرسة 
الذين  المدربين  عدد  يتجاوز  أو  يتعد 
انطالقه  منذ  الليبي  بالدوري  مثلوها 
أصابع اليد الواحدة حين تواجد المدرب 
المغربي الراحل محمد الصحراوي منتصف 
الثمانينات كمدرب لفريق األخضر، وسجل 
حضوره كأول مدرب يمثل الكرة المغربية 
مواطنه  ثم  الليبية  بالمالعب  يتواجد 
مع  كمدرب  عزوز  بن  ابراهيم  المدرب 
التسعينيات  مواسم  في  المدينة  فريق 
مواطنه  قــاد  فيما  تذكر،  نتائح  دون 
إلى  الــمــروج  فريق  المديح  مصطفى 
أواخر  األضواء  لدوري  والعودة  الصعود 

الثمانينات.
نهجة والرباطي

ورغم نجاح التجربة االحترافية لعدد كبير 
برزوا  الذين  المغربية  الكرة  نجوم  من 
في  الليبي  ــدوري  ال بمالعب  واحترفوا 
السنوات والمواسم الماضية ولم يجدوا 
صعوبة في التأقلم واالنسجام مع أجواء 
المالعب الليبية أمثال النجم أحمد البهجة 
وعادل الشبوكي واالمين الرباطي ورزقي 
ومجيد  اجــدو  وأحمد  خواجة  وهشام 
المغربي  المدرب  أن  إال  جيالني،  الدين 
فريق  معه  تعاقد  الذي  الصحابي  فؤاد 
األخضر مؤخرا دون اسمه كمدرب وممثل 
وحيد لكرة القدم المغربية في الموسم 
المغربي  المدرب  ليعيد  الجديد  الكروي 
إلى واجهة البطولة المحلية الليبية وإلى 
أحد  وبوابة  نافذة  عبر  الكروي  المشهد 

أكبر وأشهر فرقها وأنديتها وفي 
له  تدريبية  ومحطة  تجربة  أول 

خارج مالعب المغرب.
الصحابي واألمل

ويأتي هذا بعد النجاح الالفت والكبير 
فرق  مستوى  على  المغربية  للكرة 

المدرب  ونجاح  والمنتخبات  األندية 
المغربي بقوة على كافة الواجهات كان 
البيضاوي  ــوداد  ال فريق  تتويج  آخرها 
بقيادة  أفريقيا  أبطال  دوري  ببطولة 
من  طموح  جديد  جيل  وبــروز  مغربية 
المدربين المغاربة الشبان، الذين تحرروا 
واقتحم  والتردد  الخوف  حاجز  وكسروا 
االحــتــراف  عالم  مــؤخــرا  منهم  الكثير 
للتواجد واالحتراف  تواقا وطموحا  وصار 
البلدان، وهو مارفع من اسهم  في كل 
يتردد  اسمه  وجعله  المغربي  المدرب 
وينتشر مؤخرا في مختلف الدول العربية 
الالعبين  من  المغاربة  بالنجوم  أسوة 
الليبي  الــدوري  بينها  ومن  المحترفين، 
من خالل تواجد أول سفير للكرة المغربية 
فؤاد  المدرب  التدريب  مستوى  على 
الصحابي المدرب الحالي لفريق األخضر 
وقبول  جريئة  مغامرة  خوض  قرر  الذي 
التحدي، و يأمل أن يفتح الباب واألبواب 
على مصراعيها أمام تواجد أكبر من باقي 
المغاربة،  للمدربين  الجوار  دول  مدربي 
و  حظوظهم  وتعزيز  تأكيد  وبالتالي 
أنديتهم محليا وقاريا  تفوقهم مع فرق 
وإطالق العنان وتصدير تجربتهم الثرية 

سفير المدرسة التدريبية المغربية في ليبيا يراهن على األخضر

ببطولة  االتحاد  نادي  مشاركة  اليد،  لكرة  الليبي  االتحاد  أعلن 
الدوري  أبطال  لألندية  الـــ34  العربية  فهد  بن  فيصل  األمير 

للرجال.
ومن المقرر أن تقام البطولة بمدينة اإلسكندرية، المصرية، 

في الفترة ما بين 15 لـ 25 من شهر أكتوبر المقبل.
نادي االتحاد–ليبيا

العشرين  النسخة  اليد بلقب  االتحاد لكرة  وتوج مؤخرًا فريق 
بعد  ــ   2018 ــ   2017 الرياضي  الموسم  ــ  ليبيا  كأس  لبطولة 

فوزه بالمباراة النهائية على فريق أهلي بنغازي.
 20 أصل  العميد من  تاريخ  في  هوالثامن  التتويج  ويعد هذا 
قد  العميد  يكون  وبذلك   ، اآلن  ليبيا حتى  لبطولة كأس  نسخة 
الفريق  وأن  األلقاب،  كل  حصيلة  من  المئة  في   40 بنسبة  فاز 
ثالثة  فقط  يملك  األلقاب  هذه  حصيلة  في  خلفه  يأتي  الذي 

ألقاب فقط .
بطولة  بلقب  الماضي  الشهر  في  توج  االتحاد  فريق  وكان 
تاريخ  الذهبية األولى في  النجمة  العاشرة محققًا  للمرة  الدوري 

كرة اليد الليبية .
االتحاد،  فريق  يحققها  التي  الرابعة  هي  الثنائية  هذه  وتعد 
ليرفع عدد ألقاب الفريق األول بنادي االتحاد في لعبة كرة اليد 
إلى 22 لقبًا، الدوري ) 10 ( ، الكأس ) 8 ( ، السوبر ) 3 ( ، كأس 

الكؤوس ) 1 ( . ويتقدم على أول مالحقيه بعدد ) 10 ( ألقاب .

األولمبية  اللجنة  أعــلــنــت 
ــيــة قـــرارهـــا بــشــأن  ــب ــي ــل ال
األلعاب  دورة  في  المشاركة 
بالعاصمة  للشباب  األولمبية 

األرجنتينية بيونس إيرس.
بيان  في  اللجنة  ــرت  وذك
الرسمية  صفحتها  عبر  لها 
ــس بــوك"  ــي ــع "ف ــوق عــلــى م
لبعثة  الممثلين  أســمــاء 
إفادهم  سيتم  والذين  ليبيا 
ــي الــــدورة  ــمــشــاركــة فـ ــل ل
من  الفترة  خــالل  األولمبية 
المقبل  أكتوبر  من  السادس 
الشهر  من  عشر  الثامن  حتى 

نفسه، وهي كالتالي:
موسى  محمد  سالم  د.   1-
من  للوفد  رئيسا  بصفته 

اللجنة األولمبية الليبية
الجطيلي  لطفي  لــؤي   2-
الوفد  لرئيس  نائبا  بصفته 

اللجنة  من  الفنية  للشئون 
الليبية األولمبية 

الصغر  عمر  ــمــدرب  ال  3-
االتحاد  من  الشطبة  جمعة 

الليبي لرفع األثقال
المالك  عبد  الرياضي   4-
من  حامد  أبــو  عبداهلل  على 

االتحاد الليبي لرفع األثقال
نور  محمد  الــريــاضــي   5-
االتحاد  من  المشري  الدين 

الليبي للجودو
ــف  ــوس ي الــــمــــدرب   6-
من  الــبــوزيــدي  عبدالسالم 

االتحاد الليبي للجودو
بلقاسم  محمد  المدرب   7-
الليبي  االتــحــاد  من  طليش 

للتايكواندو
سليمان  ــي  ــاض ــري ال  8-
االتحاد  من  القاضي  يوسف 

للتايكواندو الليبي 

الكشف عن أسماء رياضي ليبيا في أولمبياد الشبابيد االتحاد تشارك في البطولة العربية باإلسكندرية

● عبد المالك أبو حامد

وصفت  التي  األخطاء،  بعض  أثارت 
بـ»الفادحة«، خالل حفل توزيع جوائز 
االتحاد الدولي لكرة القدم، الذي نظم 
كبيرا،  جدال  الماضي،  اإلثنين  مساء 
مصداقية  في  يشكك  البعض  جعل 

»الفيفا«.
بجائزة  كورتوا  تيبو  البلجيكي  وتوج 
أفضل حارس مرمى لعام 2018، لكنه في 
لهذه  المثالية  التشكيلة  عن  غاب  الوقت  نفس 
السنة، حيث عوضه فيها الحارس اإلسباني دافيد 

دي خيا.
عن  صالح  محمد  المصري  النجم  غاب  كما 
تشكيلة العام، بالرغم من أنه كان ينتمي للقائمة 
العالم،  النهائية المرشحة لجائزة أفضل العب في 

رفقة كل من مودريتش ورونالدو.
وهنا يتساءل الجميع، كيف لحارس يحظى بجائزة 
تشكيلة  أفضل  عن  يغيب  أن  العالم  في  األفضل 
صالح(  )محمد  لالعب  وكيف  العالم،  في  العبين 
مرشح بين أفضل 3 في العالم أن يغيب أيضا عن 

أفضل تشكيلة في العالم.
وطرح كذلك حضور داني ألفيس بفريق العام، 
تساؤالت كثيرة، على اعتبار أن الالعب البرازيلي لم 
جرمان،  باريس سان  فريقه  مع  مميزا  يقدم شيئا 
كما أنه لم يشارك مع منتخبه في منافسات كأس 
العالم بسبب اإلصابة. كل هذه »األخطاء« وضعت 
البعض  قال  حيث  المجهر،  تحت  »فيفا«  مصداقية 
يقدم  التي  الخيارات  بعض  تطبع  العشوائية  إن 
عليها االتحاد الدولي للكرة في هذه الجوائز، 
مشيرين إلى أن األمر يحتاج تدقيقا حتى ال 

يظلم أي العب.

واختار »فيفا« فريق العام المكون من:
حارس المرمى:

دافيد دي خيا )مانشستر يونايتد وإسبانيا(.
المدافعون:

الفرنسي  جرمان  سان  )باريس  ألفيس  دانــي 
رامــوس  وسيرجيو  فـــاران  رافــايــل  ــل(،  ــرازي ــب وال
)ريال مدريد وفرنسا وإسبانيا والبرازيل  ومارسيلو 

على الترتيب(.
العبو الوسط:

مودريتش )ريال مدريد وكرواتيا( ونغولو كانتي 
)تشلسي وفرنسا(، وإيدن هازارد )تشلسي وبلجيكا(.

المهاجمون:
كيليان  واألرجنتين(،  )برشلونة  ميسي  ليونيل 
ورونالدو  وفرنسا(،  جرمان  سان  )باريس  مبابي 

)يوفنتوس والبرتغال(.

محمد صالح وكورتوا يغيران نظرة 
العالم لـ »فيفا« بعد جوائز األفضل

● كورتوا● فؤاد الصحابي

● صالح
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أنتجت؟

تتوقف نهائيًا؟

كان وراءها؟

يتمركز قادتها اآلن؟

استهدفت طرابلس؟

حرب العاصمةيمكن القضاء على أسبابها؟

مـــــاذا

متـــــى

مــــــن

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

أقوالهم

سياسة مصر تجاه ليبيا تقوم على 
دعم إعادة بناء الدولة، خاصة فيما 
يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية

الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي

 كل شيء

ماذا بعد حرب العاصمة؟

والــدمــار  والــدمــاء  والقتل  القصف  هــذا  أكــّل 
على  السيطرة  أجل  من  والرعب،  الهلع  ونشر 

معسكرين مهجورين؟

مجموعة  المهاجمون  طرح  أسابيع،  ثالثة  قبل  العاصمة  على  الهجوم  بدأ  عندما 
عند  وتنتهي  الفساد  على  القضاء  من  تبدأ  كبيرة،  عناوين  تحت  المطالب  من 
وللبالد  لطرابلس  الخير  يريدون  ممن  ألحد  يكن  لم  وربما  »الميليشيات«،  حّل 
أن  اعتقدوا  لماذا  هو  كان:  السؤال  لكن  المطالب،  هذه  أغلب  على  يعترض  أن 
إلى  المطالب  تلك  تقدم  أن  يمكن  كان  أما  والحرب،  السالح  هو  لتنفيذها  السبيل 
التنفيذية  األجسام  قدرة  في  يثقون  ال  أصحابها  كان  إذا  ليبيا،  في  األممية  البعثة 
في  الحرب  خيار  عواقب  في  يفكروا  ألم  ثم  تنفيذها؟  على  القائمة  والتشريعية 
هذا  لمثل  سوابق  هناك  ليست  أو  والمرافق؟  والمنشآت  بالسكان  مكتظة  مدينة 
الحرب  يرفع شعار  البالد؟ كيف لمن  أو في غيرها من مناطق  في طرابلس نفسها 

الخراب؟.. نفسه عن صنع  الوقت  في  يتوانى  ال  والخراب،  الفساد  على 
المهاجمون  وانسحب  انتهت-  قد  تكون  أن  نتمنى  -أو  الحرب  انتهت  وقد  اآلن 
وحسرة  العزاء  وخيم  المدمرة  البيوت  وراءهــم  تاركين  أتوا  حيث  من  وعــادوا 
جديد  من  تطرح  األطفال،  وجــوه  على  الرعب  ومالمح  ــاء،  اآلب وحــزن  األمهات 
بين  من  تحقق  الذي  وما  األرض،  على  االقتتال  خلفه  الذي  ما  نفسها!..  المطالب 
من  والرعب،  الهلع  ونشر  والدمار  والدم  والقتل  القصف  هذا  أكّل  المطالب؟  تلك 
عن  اإلعالن  أجل  من  الدم  هذا  أكل  مهجورين؟  معسكرين  على  السيطرة  أجل 
خمسة أو عشرة مطالب أو أكثر، كان يمكن طرحها والدفاع عنها في قاعة مكيفة 
بالفساد  يتعلق  ما  في معظمها مشروعة، خاصة  دولي؟.. هي مطالب  وفي حضور 
لكنها  التنفيذية،  السلطة  على  وتأثيرهم  المسلحين  وسطوة  العام  المال  ونهب 
على  مدمرة  حرب  لشن  مبررًا  أصحابها  يتخذها  عندما  وجديتها  فحواها  تفقد 
أفعال  في  ومتورط  الدم  وفي  الفساد  في  غارق  بعضهم  أن  سيما  وال  العاصمة، 
الحروب؟  آخر  هي  هذه  تكون  هل  هو  اآلن،  اأُلمْنية  السؤال  القانون..  يجرمها 
الخلل  معالجة  في  ونتائجها  مسبباتها  من  االستفادة  يمكن  هل  أدق  بتعبير  أو 
األمنيّة،  الترتيبات  إنجاز  في  العملي  للبدء  مناسبة  وهل ستكون  إليها؟  أدى  الذي 
الستدعاء  واقعية  إجراءات  عبر  الدولة  هيبة  وفرض  الكبير،  للفساد  حد  ووضع 
األسلحة  وتسليمها  مقارها  من  وتمكينها  وشرطة  جيش  من  النظامية  القوات 
الخارجة  المسلحة  المجموعات  لدى  الموجودة  والمتوسطة-  الثقيلة  األقل  -على 
االقتصادية  اإلجراءات  وتطوير  تعزيز  نحو  االنطالق  ثم  ومن  الدولة؟  شرعية  عن 
والخدميّة  المعيشية  الناس  معاناة  من  تدريجيًا  والتخفيف  تنفيذها،  في  بدأ  التي 
باتجاه نشر األمن واألمان واالستقرار.. أم أننا في انتظار صدمة فهم المجموعات 
تحت  تغوّلها  من  لتزيد  معكوس،  بشكل  وقراءتها  النتائج  تلك  السلبي  المسلحة 
التشبث  على  واإلصرار  بها،  واالستفراد  العاصمة  من  والتمكن  االنتصار  وهم 

مطالبها؟ سقف  ورفع  بسالحها 
وقف  اتفاق  راعية  األممية  البعثة  تنجزه  أن  يمكن  الذي  ما  انتظار  في  ذلك  كل 

القائمة.. والتشريعية  التنفيذية  األجهزة  ومعها  النار،  إطالق 

لن نمنح الليبيين سبل الخروج من 
األزمة إذا ما استمررنا في انقسامنا، 
وإذا ما أصبحت ليبيا ميدانًا تتواجه 

فيه التأثيرات األجنبية

الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون

الهدف من المؤتمر الدولي حول 
ليبيا إنه سيعيد إطالق عملية تثبيت 

االستقرار في ليبيا.
تعد ليبيا بالنسبة إليطاليا إحدى 

األولويات الرئيسة

وزير الخارجية اإليطالي
موافيرو ميالنيزي

 مهرجان غات السياحي.. هنا الحضارة تتحدث

 والية أميركية متهمة بإذالل النساء
اتُّهمت والية فرجينيا األميركية الثالثاء بإخضاع النساء لمعاملة مّذلة بعدما حظرت 
سلطات السجون فيها السددات القطنية المستخدمة خالل الدورة الشهرية على كّل 

الزائرات، بحجّة التصدّي لمحاوالت االتجار بالمخدرات. واعتبر االتحاد األميركي للحرّيات 
المدنية هذا التدبير الذي تحظر بموجبه الكؤوس والسدادات القطنية، "غير مقبول". 

وقالت هذه المنظمة الكبرى المعنية بالدفاع عن الحرّيات إن "هذا التدبير ليس تدّخال 
في الحياة الخاصة فحسب، بل إنه أيضا تمييزي ومّذل"، مشيرة إلى أنه "يلزم األشخصاص 

الراغبين في زيارة سجين بالتضحية بكرامتهم وبصحتهم". ومن المرتقب دخول هذا 
الحظر حيزّ التنفيذ عما قريب في سجون فرجينيا كلها، بحجّة مكافحة تهريب المخدرات 

التي تخفيها بعض النساء في مهابلهن، بحسب تبرير إدارة السجون.

بشير زعبيه

 روان بن حسني.. مستعدة لالعتزال

في أجواء كرنفالية مبهجة، يتوافد فى 29 ديسمبر من كل عام، الكثير من الزوار من 
داخل ليبيا وخارجها على مهرجان غات السياحي، وهو أحد أقدم المهرجانات السياحية 

في ليبيا.
وهذا الحدث التراثي الثقافي يقام على مشارف جبل أكاكوس ومنطقة أرمت، التي 

عرفت أقدم الحضارات الليبية، إذ يمتد عمرها إلى 7000 سنة قبل الميالد.
تؤكد  وثائق  توجد  بينما   ،1994 العام  فى  يحيى  أحمد  الراحل  المهرجان  وأسس 
أن الفرنسيين فى حقبة استعمار فزان أقاموا مهرجانًا في غات حضرة شيوخ وأعيان 
قبائل الطوارق وأهل المنطقة في العام 1945 وتوقف المهرجان بعدها ثم استؤنف 

في 1994.
غات  في  القديمة  للمدن  زيارات  من  والفقرات  البرامج  بتعدد  المهرجان  ويتميز 
 ،1880 تأسست  التي  »البركت«  ومنها  الشعبية  الفرق  عروض  جانب  إلى  والبركت، 
دولية  عدة مهرجانات سياحية  في  والتي شاركت  الشعبية«،  للفنون  »غات  فرقة  ثم 

وثقافية، آخرها معرض القاهرة للكتاب 2012.
وتقام معارض ثقافية وتراثية لعادات أهل غات من أكل ومالبس ومقتنيات شعبية 
ومخطوطات، إلى جانب عروض حية لقرية البركت كيف كانت الحياة قديمًا من زراعة 

وصناعة وأفراح ومناسبات اجتماعية.
ولهذا المهرجان أهمية اقتصادية واجتماعية، حيث يبيع أهل غات وباقي مناطق 

الجنوب المنتجات والمالبس التقليدية إلى جانب بيع البخور والتمور.

مدوّنة الموضة الشهيرة، روان بن حسين، قالت إنّها سعيدة بالشهرة 
التي حّققتها عن سنّ صغيرة، وهي اليوم تبلغ من 
العمر 21 عامًا. وأشارت روان إلى أّن ال مانع لديها 

من اعتزال السوشيال ميديا والظهور من خالل 
منصات مواقع التواصل االجتماعي للتركيز 

على العمل االجتماعي.
كذلك كشفت روان أنها بالرغم من 
صغر عمرها، إال أنها تغيرت بما صنعته 
على السوشيال ميديا، وهي أكثر نضجًا 

وسعادة بما حصدته ولن تحتاج السوشيال 
ميديا لو انقطعت عنها.

أوضحت روان بن حسين في حوارها 
أن الفتاة ليست بالضرورة أن تكون 

نحيفة حتى تكون جميلة، فالوزن الزائد 
لن يغير ما بداخلها فالجمال جمال 

الروح. وحول أسلوب حياتها وترجمته 
من خالل ما تنشره عبر حسابها 

على »إنستغرام« تقول روان: 
»أنا أتحدّر من عائلة 
منفتحة، لكنْ هناك 

دائمًا ضوابط وحدودًا 
لكل شيء، فكون 

متابعيّ كثرًا ويتخّطى 
عددهم الماليين، 

وينتمون إلى بيئات 
مختلفة وثقافات 

وجنسيات متعددة، 
فهذا يضعني أمام 

مسؤولية كبيرة 
وأحرص على انتقاء 

ما يناسب جميع 
هؤالء األشخاص من 
حيث اللباس واألفكار 

والمحتوى وتقديم 
ما يليق بهم«.

التأم شمل أخوين غير شقيقين، هما فرنسي 
وأميركي في سن 72 عاما و64، في منطقة أوماها 

بيتش في غرب فرنسا التي وصلها والدهما 
الجندي األميركي في يونيو 1944، بعدما 

كشفت فحوص الحمض النووي أنهما مولودان 
لألب نفسه. وحتى فترة قريبة خلت، كان 

كّل من هذين الرجلين يجهل وجود اآلخر 
إلى أن كشفت فحوص حمض نووي أن 

والدهما واحد وهو بيل هندرسون الذي 
كان جنديا في الجيش األميركي أتى إلى 
منطقة نورماندي الفرنسية خالل إنزال 

الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.
ولجأ أندريه غانتوا أخيرا إلى معهد 

أميركي متخصص في بحوث الحمض 
النووي في محاولة "يائسة" للتعرف 

إلى والده. وفي يوليو، سُحبت 
منه العينة المطلوبة وأرسلت إلى 

الواليات المتحدة، وظهرت النتائج 
في مطلع أغسطس.

الحمض النووي يجمع 
شقيقني فرنسي وأميركي
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