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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 »ليبيا بكل األلوان«.. 
من أجل السالم

ص16

٦٠ عاما

فضاء

يتجه الكونغرس األميركي إلى تفعيل 
قانون يسمى نوبك يسمح لواشنطن 

بمقاضاة منظمة الدول المصدرة للنفط 
»أوبك«. وناقشت لجنة فرعية في مجلس 

الشيوخ مشروع قانون لمنع التكتالت 
االحتكارية إلنتاج وتصدير النفط، 

والمعروف بـ»نوبك«، والذي سيلغي 
الحصانة السيادية ألعضاء »أوبك«، 

ويتيح مقاضاتها في المحاكم األميركية. 
ويسمح مشروع نوبك بمقاضاة منتجي 

أوبك بتهمة التواطؤ، وسيجعل تقييد 
إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما 

مخالفا للقانون.

احتفلت وكالة الطيران والفضاء الوطنية 
األميركية »ناسا« هذا األسبوع بعيد 

تأسيسها الـ60. وتزامنا مع تلك الذكرى 
نشرت »ناسا« مقطع فيديو من 60 

ثانية فقط، ليلخص أبرز محطاتها 
وإنجازاتها فى الـ6 عقود التى حلقت 

فيها »ناسا« فى الفضاء. وأشاد مدير 
»ناسا«، جيم برايدينستاين، باإلنجازات 
التى حققتها الوكالة، قائال: »منذ وقت 

اإلنشاء غيرت هيئتنا العظيمة العالم 
إلى األفضل، ونواصل نشاطنا لتحقيق 

األهداف المنشودة وإظهار قيادتنا«.

مليون 12
برميل

المهندس

يوميا إجمالي إنتاج النفط السعودي

في بلد دمرته الدبابة األميركية وسكنته 
الفوضى، يبدو الحديث عن المخاض 

الصعب نوعًا من الرفاهية. وحبذا لو كان 
هذا المخاض مرتبطًا بنزال سياسي على 

مقعد الرئاسة في العراق الذي يحاول 
لملمة جروحه وتوحيد صفوفه.

الرئيس العراقي الجديد، برهم 
صالح، الذي درس الهندسة 

المدنية في بريطانيا، وصل 
إلى سدة السلطة بعد 

أن ركب قطار التأجيالت، 
وتأجج النزال السياسي 
في مفاوضات عاصفة، 
خصوصًا بين »االتحاد 
الوطني الكردستاني« 

ومرشحه الفائز، و»الحزب 
الديمقراطي الكردستاني« 

ومرشحه فؤاد حسين.
ومع عمق انقسام الصف وطول 

ليل الحرب منذ 15 عامًا، يبدو 
للمراقبين اليوم أن االختيار 
السلمي ممكن في العراق، 
وأن درب الحوار السياسي 

بديل جيد لدروب أخرى تورط 
البالد في مزيد من برك دماء 

النزاعات والصراعات.

راديو الوسط

مؤتمر باليرمو ينعقد على أنقاض اجتماع باريس

المبادرة اإليطالية.
وتتوقع روما مشاركة وفود رفيعة المستوى من 
جيران ليبيا ودول الخليج وتركيا واالتحاد األوروبي، 
العام  القائد  كان  إذا  ما  اآلن  حتى  يتضح  ولم 
للجيش المشير خليفة حفتر أحد أبرز أطراف األزمة 
الذين التقوا في باريس مايو الماضي سيشارك في 
التقى حفتر الشهر  المؤتمر أم ال، وكان ميالنيزي 

الماضي، وقال إن المشير أكد اهتمامه بالمؤتمر.
آنين:  نيلز  األلماني،  الخارجية  وزير  قال  بدوره 
»ال يمكن لليبيا أن تظل من دون انتخابات، لكن 
إجراءها في توقيت غير مناسب سيشكل حاجزًا أمام 
الحل السياسي، خصوصًا في ظل األوضاع األمنية 
موقف  تبني  أهمية  على  وشدد  المستقرة«.  غير 
أوروبي موحد حيال األزمة الليبية لتقريب المسافة 

في وجهات النظر بين باريس وروما.

كثَّفت الحكومة اإليطالية اتصاالتها وتصريحاتها، 
ليبيا حددت  إلى مؤتمر دولي حول  الدعوة  بشأن 
تواريخ ومكان انعقاده، وهو يومي 12 و13 نوفمبر 
بمدينة باليرمو في جزيرة صقلية المقابلة للساحل 
الليبي، مبرّرة اختيار المدينة »لقربها مما يجري في 
ليبيا«، وسط تساؤالت متابعي الشأن الليبي التي 
التي  والدوليّة  المحليّة  األطراف  حول  تمحورت 
التي  الرئيسة  األهداف  وما  الدعوة،  إليها  ستوجه 
حددتها إيطاليا للمؤتمر، وال سيّما أن الحديث في 
لألزمة  الرؤى  في  الخالفات  يستحضر  السياق  هذا 
وفرنسا،  إيطاليا  األوروبيين  البلدين  بين  الليبية 
خاصة مخرجات اجتماع باريس، وعلى رأسها إجراء 
العاشر  في  ليبيا  في  ورئاسية  برلمانية  انتخابات 
من ديسمبر المقبل، فهل سيكون مؤتمر باليرمو 
مناسبة إلطاحة مخرجات باريس، أم مكماًل له مع 
تعديل التواريخ؟ يذكر هنا أن أربعة أطراف رئيسة 
وهم:  باريس،  اجتماع  حضرت  الليبية  األزمة  في 
الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 
المستشار  النواب  مجلس  ورئيس  السراج،  فائز 
عقيلة صالح، ورئيس المجلس األعلى للدولة خالد 
المشير  الليبي  للجيش  العام  والقائد  المشري، 
خليفة حفتر، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون والمبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة، 

كذلك ممثلو 19 دولة معنية بالملف.
موافيرو  إنزو  اإليطالي،  الخارجية  وزير  وقال 
مجلس  إلى  اإلثنين  قدمها  إحاطة  في  ميالنيزي، 
الشيوخ في روما إن بالده ستستضيف المؤتمر في 
مسعى لجمع القوى المتناحرة معًا وإقامة حوار في 
البالد، وإن حكومته تتوقع مشاركة أطراف رئيسة 

من داخل وخارج ليبيا.
مشترك،  حل  إيجاد  »نريد  ميالنيزي:  وأضــاف 
موضحًا  الطاولة«،  حول  اآلراء  اختالف  برغم  حتى 
السالم  استعادة  في  »المساعدة  هو  الهدف  أن 
قبيل  شاملة  سياسية  عملية  وتسهيل  ليبيا  في 

انتخابات محتملة«.
تركيز  يتوقع  ال  أنه  إلى  ميالنيزي  الوزير  ولفت 
إلى  مشيرًا  محددة،  تواريخ  على  باليرمو  اجتماع 
الوضع  لبحث  المقبل،  اإلثنين  موسكو  سيزور  أنه 
في ليبيا مع نظيره الروسي سيرغي الفروف، فيما 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  تأييد  إلى  نوّه 

أكد  الليبية،  األزمــة  مع  التعاطي  سياق  وفي 
جوناثان  ليبيا،  إلى  السابق  األميركي  المبعوث 
واينر، في حوار مع راديو كي سي بي إس األميركي 
تدخل  في  تكمن  ليبيا  في  األساسية  المشكلة  أن 
بعينها، مما  ليبية  أطرافًا  أطراف خارجية، ودعمها 
التوصل إلى حل وتسوية لألزمة،  تسبب في تأخر 
برعاية  تمت  التي  السياسية  العملية  أن  مؤكدًا 
بعثة األمم المتحدة في ليبيا نجحت، إال أن أطرافًا 
حيز  دخوله  أو  االتفاق،  إنجاح  في  ترغب  ال  ليبية 
التنفيذ لخوفهم من خسارة السلطة التي تحصلوا 
عليها، مستبعدًا في الوقت نفسه نجاح أية جهود 
التي  السياسية  العملية  سوى  ليبيا،  في  للتسوية 

ترعاها األمم المتحدة.
وليس بعيدًا عن السياق، هناك تجاذب آخر على 
األميركية  المتحدة  الواليات  بين  يلوح  بدأ  الدور 

وفرنسا حول األراضي الليبية، وهو ما أكدته بعض 
أروقة  في  جرت  التي  األخيرة  المشاهدات  من 
األميركية  تعيين  من  أعقبه  وما  األمــن،  مجلس 
ليبيا،  إلى  ستيفاني وليامز نائبة للمبعوث األممي 
غسان سالمة، تاله نشاط أكبر للسفيرة وليامز في 
دخلت  التطورات  تلك  وقبل  الشائك،  الملف  هذا 
الواليات المتحدة األميركية على خط األزمة بشكل 
واضح للعيان في أزمة الهالل النفطي األخيرة، من 
إلى  واضحة  رسالة  بشأن  إعالميًا  تردد  ما  خالل 
األطراف الليبية بضرورة التوصل إلى حل للمشكلة، 
إنشاء  إلى  إضافة  والغاز،  النفط  واستئناف تصدير 
قاعدة عسكرية في النيجر، غير بعيدة عن القاعدة 
في  الليبية،  الحدود  قرب  الفرنسية  العسكرية 
شمال النيجر، البلد الواقع ضمن ما يعرف بمناطق 

النفوذ الفرنسي في القارة األفريقية.
الجديدة  األميركية  الخطة  أن  المالحظ  ومن 
اإليطالية،  الرؤية  مع  النقاط  من  عدد  في  تتفق 
خاصة في ما يتعلق بضرورة تأجيل عقد االنتخابات 
من  العاشر  في  إجــراؤهــا  المقرر  من  كــان  التي 
الفرنسية،  المبادرة  حسب  على  المقبل  ديسمبر 
مما يعد بمثابة هزيمة دبلوماسية لسياسة فرنسا 
حول ليبيا، خاصة بعد إعالن غسان سالمة أنه من 
الصعب االلتزام بموعد 10 ديسمبر 2018 إلجراء 
االنتخابات في طرابلس بسبب أعمال العنف هناك، 
قائاًل: »ما زال هناك عمل هائل يجب القيام به، وقد 
ال نتمكن من االلتزام بالموعد المحدد في الجدول 

الزمني الذي تم إقراره في مؤتمر باريس«.
البالغة  سعادتها  تخف  لم  اإليطالية  الصحف 
حيث  ليبيا،  في  االنتخابات  تأجيل  سالمة  بإعالن 
تحت  اإليطالية   »il Giornale it« جريدة  أكدت 
األمم  لماكرون:  أخــرى  صفعة  »ليبيا..  عنوان 
المتحدة ال تؤمن بالتصويت في ديسمبر«، وقالت 
إن غسان سالمة أكد عدم إمكانية إجراء االنتخابات 
الليبية في الموعد الذي حُدد في اجتماع باريس، 
بالنظر إلى حالة عدم االستقرار الخطير في البالد«، 
ال  ليبيا  وضع  أن  إلى  اإليطالية  الجريدة  وأشارت 
يتبين  كما  االنتخابات،  لنجاح  ضمانات  أي  يعطي 
من العنف األخير في طرابلس وتهديدات المشير 
دفع  مما  العاصمة،  إلى  بالدخول  حفتر  خليفة 
سالمة للقول إنه ال يمكن أن تُعقد قبل ثالثة، أو 

أربعة أشهر.
تفاصيل ص 5

إيطاليا تبدأ العد التنازلي النعقاده مقابل الساحل الليبي

هل سيكون مؤتمر 
باليرمو مناسبة إلطاحة 

مخرجات باريس، أم 
مكمالً له مع تعديل 

التواريخ؟

نفط

روما، القاهرة–الوسط

كل شيء

< صورة جماعية لألطراف املشاركة في اجتماع باريس مايو 2018                   »أرشيفية«

»نوبك«

النفط يغازل الـ 1٠٠ دوالر ويفتح شهية االقتصاد الليبي
النفط  أسعار  بارتفاع  التوقعات  رفعت 
غير  بانتعاش  ــال  اآلمـ سقف  العالمي 
المخاوف  رغم  الليبي،  لالقتصاد  مسبوق 
المرافق  أمنية جديدة تهدد  انتكاسة  من 
إلى  األمــور  وتعيد  النفطية،  والمنشآت 

المربع رقم 1.
خالل  العالمية  النفط  أسواق  وشهدت 
األسبوع الجاري أداًء قويًا وارتفاعًا ملحوظًا 
بوصولها  توقعات  مع  الخام،  أسعار  في 
حسب  للبرميل  دوالر   100 مستوى  إلى 
مصرف »اتش اس بي سي«، في توقعاته 

االقتصادية للربع الرابع من العام.
انتعاش  مع  التقديرات  تلك  وتزامنت 
إنتاجه  جاوز  الذي  الليبي  النفط  مداخيل 
مليون برميل يوميا، ومع إعالن المؤسسة 
خالل  النفط  إيرادات  أن  للنفط  الوطنية 
الجاري،  العام  من  األولى  السبعة  األشهر 
الوحيد  دوالرالــصــدر  مليار   13.6 بلغت 

للنقد األجنبي .
من  قائمة  ــزال  ــات م الــمــخــاوف  لكن 
االنتعاش  بهذا  ــال  األم تبدد  انتكاسة 
على  النفط  مؤسسة  رد  أن  إذ  المحتمل، 
على  ليؤكد  جاء  المحاسبة  ديوان  تقرير 
»آثار السنوات السبع الماضية، التي يمكن 
الجزم بأنها األكثر فوضى في تاريخ ليبيا« 
اإلنتاج  بلوغ  تفسير  معرض  في  وذلــك 
فقط  برميل  الــف   878 للنفط  اليومي 
اإلنتاج  من   87.8% بنسبة  الماضي  العام 

المستهدف البالغ مليون برميل.
رد  أوردهــا  التي  التحديات  بين  ومن 
األوضــاع  هي  الــديــوان  على  المؤسسة 
إلى  أدت  التي  النفطية  للحقول  األمنية 
الميزانية  واعتماد  المستمر،  ــالق  اإلغ
المطلوبة للقطاع من جهات االختصاص، 
 2 بقيمة  الثاني  للباب  ميزانية  واعتماد 
مليار دينار، بينما المبلغ المسيل من وزارة 
أمور  في  دينار  مليار   1.4 بـ  يقدر  المالية 

خارج نطاق سيطرة مؤسسة النفط .
واجه  الليبي  النفط  انتاج  أن  إلى  يشار 

)حقل  اإلنتاج  لخطوط  المتكرر  اإلقفال 
استمرار  مع   ) الحمادة  الفيل،  الشرارة، 
ووجــود  األن،  حتى  معطاًل  الفيل  حقل 
الشحن  خطوط  في  متكررة  تسريبات 
والهروج  الواحة  شركتي  في  الرئيسية 
نظرا لعملية اقفال الموانئ لفترة تجاوزت 
ثالت سنوات، عالوة على االعتداءات على 
ومغادرة  والسدرة،  النوف  رأس  مينائي 
األوضاع  لتردّي  نتيجة  العالمية  الشركات 

األمنية في البالد.
تفاصيل ص9

قريبا في ليبيا
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اإلضراب مقابل التراجع.. ثورة أساتذة الجامعات

 »مجلس القبائل 
واملدن الليبية« يجهز 

ملؤتمر وطني جامع
سرت: محمود الصالحي

تستضيف بلدية هراوة 
شرق سرت اجتماعاً موسعًا 

للمجلس األعلى للقبائل والمدن 
الليبية يوم األحد المقبل. وقال 
مصدر باللجنة التحضيرية للقاء 
لـ»الوسط « إن اجتماع رئاسة 

المجلس تعقد اجتماعًا من أجل 
تفعيل دوره واالستعداد لعقد 
مؤتمر وطني جامع ليبي ليبي 
بالتنسيق مع الجهات المحلية 
والمؤثرات الخارجية .. وأوضح 

المصدر أن االجتماع يشارك 
فيه أكثر من 50 شخصية من 

المجلس األعلى لقبائل ليبيا 
يجتمعون في بلدية هراوة 
وبمشاركة مجلس أعيانها.

وعُقد االجتماع األول لمجلس 
القبائل والمدن الليبية في 

السابع من أكتوبر 2014 بجوار 
ضريح شيخ الشهداء، عمر 

المختار، بمدينة سلوق بهدف 
تفعيل دور مؤسسه عتيدة 

للقبائل والمدن الليبية.

 املنتخب يستعد لنيجيريا في تونس
خارجيًا  اليوم معسكرًا  اعتبارًا من  القدم  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  يبدأ 
كأس  إلى  المؤهلة  التصفيات  ضمن  نيجيريا  لمباراتي  استعدادًا  بتونس 
عادل  الجزائري  المدرب  قيادة  تحت   ،»2019 »الكاميرون  األفريقية  األمم 

عمروش.
تصفيات  من  والرابعة  الثالثة  الجولتين  ضمن  نيجيريا  ليبيا  وتواجه 
على  ليبيا ضيفة  تحل  أفريقيا، حيث  أمم  إلى  المؤهلة  الخامسة  المجموعة 
منتخب نيجيريا ذهابًا يوم 13 أكتوبر، على أن تقام مباراة العودة يوم 16 
من نفس الشهر في مدينة صفاقس التونسية، ويدير المباراة األولى الحكم 

البوتوسواني جوا شو بوندو.
العب  بضم  المنتخب  قائمة  في  استبدال  إلجراء  الفني  الجهاز  واضطر 
تعرض  الذي  الجمل  طارق  الالعب  عن  بداًل  والو  محمود  طرابلس  األهلي 
لإلصابة في معسكر فريقه »االتحاد« بتونس، بعد أن قدم محمود والوا أداًء 

جيدًا في مباراتي األهلي والوداد البيضاوي بالبطولة العربية.

< أحد منصات إنتاج النفط الليبي



أعلنت شركة أفرون لألنتاج السينمائي موعد عرض فيلم »A Private War«، في 16 نوفمبر 
المقبل في صاالت السينما بالواليات المتحدة األميركية، وعدد من دول أوروبا.

يتحدث الفيلم عن الفترة ما بين 2011 و 2012 خالل الثورة الليبية وكيف قامت إحدى 
الصحفيات تدعى ماري كولفين بالتقدم إلى الخطوط األمامية من الحرب حتى تتمكن من 

توثيق حقيقة ما يحدث في ليبيا خالل تلك الفترة.
التعدي  قضية  على  الضوء  الفيلم  ويسلط 
في  وخاصة  الــحــروب  خــالل  الصحفيين  على 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
أشهر  من  ــدة  واح كولفين  مــاري  وتعتبر 
مراسلي الحرب في عصرها، وبسبب عفويتها 
األمامية  الخطوط  إلــى  ترسل  وتمردها، 
لنقل  العالم  أنحاء  جميع  في  للصراعات 
األحداث، بينما تختبر باستمرار الحدود بين 
أصيبت  أن  بعد  ولكنها  والتبجح،  الشجاعة 
رقعة  ترتدي  سريالنكا،  في  يدوية  بقنبلة 
تواجه  ألنها  لندن  نخبة  مع  مميزة  عين 
بالتضحية  الدكتاتوريين، وتقوم كولفين 
الوقت،  وبمرور  العاطفية،  بالعالقات 
االنهيار  فــي  الشخصية  حياتها  تبدأ 
تسببت  التي شهدتها  الصدمة  إن  حيث 

التكلفة  في خسائرها، ومع ذلك، فإن مهمتها في إظهار 
الحقيقية للحرب تقودها إلى الشروع في أخطر مهام حياتها في مدينة حمص 

السورية المحاصرة، جنبا إلى جنب مع مصور الحرب الشهير بول كونروي.
الفيلم من إخراج ماثيو هاينمان، ومن تأليف ماري برينر ، وأراش أمل.

التابعة  لألبحاث«،  »تطوير  شركة  شاركت 
للصندوق الداخلي للتنمية واالستثمار–الليبي، 
في  االبتكار  منتدى  ضمن  نقاش  حلقة  في 

العاصمة البحرينية )المنامة(.
لريادة   »MIT« منتدى  ينظمه  والحدث 
مع  باالشتراك  العربي،  العالم  في  األعمال 
 )EDB( مجلس التنمية االقتصادية في البحرين

و»انفستكورب«.
العالمي  التوجه  النقاش  حلقة  وتناولت 
يعرف  كما  أو  المعرفة  اقتصاد  نحو  الجديد 
 »INDUSTRY 4.0« الرابعة الصناعية  بالثورة 
، فيما تأتي مشاركة »تطوير لألبحاث« متمثلة 
في رئيس مجلس إدارتها الدكتور خالد المفتي، 

التي ضمت نخبة من  النقاش  الذي أدار حلقة 
قادة التكنولوجيا والصناعات الحديثة في العالم.
المفتي: »رؤيتنا في )تطوير لألبحاث(  وقال 
مبنية على أن نكون المحفز الرئيسي في بناء 
اقتصاد المعرفة في ليبيا، وذلك عبر االستثمار 
الصناعي  كالذكاء  الحديثة  التكنولوجيات  في 
واألمن الرقمي والحوسبة الفيزيائية، ومن هذا 
المنطلق كانت إدارتنا لحلقة النقاش التي ضمت 
والصناعات  التكنولوجيا  في  رائدة  شخصيات 

الحديثة«.
األولى  للمرة  ليبيا  تمثيل  للشركة  وسبق 
كمتحدث في أعمال الكونغرس العالمي لريادة 
التي  )إسطنبول(،  التركية  بالعاصمة  األعمال 

مجال  في  الشركة  نشاط  خلفية  على  جاءت 
إنجازي  مسابقة  إطالقها  عبر  األعمال  ريادة 
لرواد األعمال، وهي المسابقة األولى من نوعها 
في ليبيا، التي أقيمت بشراكة مع منتدى ريادة 

األعمال بجامعة »MIT« األميركية.
وكانت »تطوير« أنشأت مركز تطوير لريادة 
األوروبي  االتحاد  مع  بشراكة   »TEC« األعمال 
 ،»UNDP« اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج 
وافتتحت أول مساحة عمل مشتركة مخصصة 
لرواد األعمال في ليبيا، هذا المركز الذي بدأت 
نتائجه تظهر شيئا فشيئا بعد القيام بأكثر من 
ألف ساعة تدريبية نتج عنها مئتا فكرة مشروع 

ريادي على األقل.

تواصـل 02

أطفال  إلى  أغنية  الليبيين  األطفال  من  عدد  أهدى 
والتي  بيها«  »تفكرني  باسم  السرطان  مرضى 
الشهير  الفيديو  موقع  على  كبيرة  بمتابعة  حظيت 

»يوتيوب«.
»إيقاع  بفريق  أطفال  من  عدد  األغنية  بأداء  قام 

ومنذر  أبكورة  نظمي  والتصوير  المبدع«  الحياة 
بوريمة وإخراج حمزة الحاسي.

مرضي  لرعاية  اإلكرام  منظمة  إنتاج  من  األغنية 
مقرها  خيرية  ليبية  منظمة  وهي  األطفال  سرطان 

بمدينة بنغازي.

أطفال ليبيون يهدون أغنية ملرضى السرطان 

كـالم العــدو ما يـدنـس ...على من نظيفه ثيابه
وبرق الضحى ما يونس ... ليا ما غطاته سحابه

بإلغاء  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  طالب عدد من مستخدمي 
التأشيرة بين البلدان المغاربية، حتى يتمكن أبناء المنطقة من التنقل بين 

بلدانها بحرية.
»#نعم_إللغاء_التأشيرة«،  بعنوان  هاشتاغ  التواصل،  مواقع  على  وانتشر 
جرى  الذي  الهاشتاغ  وهو  المنطقة،  بلدان  بين  التأشيرة  بإلغاء  يطالب 
والجزائر  وتونس  ليبيا  في  فيسبوك  مستخدمي  من  العديد  بين  تداوله 

والمغرب وموريتانيا.
إلغاء  يتم  أن  في  أمنيتهم  عن  الهاشتاغ  هذا  تداولوا  ممن  عدد  وعبــر 
التنقل  التأشيرة بين بلدان المنطقة المغاربية، وأن يتمكنوا يوما ما من 

بين ليبيا المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا دون الحاجة إليها.

# نعم_إللغاء_التأشيرة

»تطوير لألبحاث« الليبية تشارك في منتدى االبتكار العاملي

ستصبح »غوغل« للمرة األولى منصة أللعاب الفيديو بالبث 
التدفقي، لمناسبة إصدار لعبة »أساسينز كريد أوديسي« 
»يوبي  الفرنسية  تصميم  من  األسبوع  هذا  الجديدة 

سوفت«، بحسب ما كشف العمالق األميركي.
المعروفة  باختبار قدرات تكنولوجيتها  الفكرة  وتقضي 
من  التي  باإلنترنت  الموصولة  ستريم«  »بروجيكت  بـ 

المفترض أن تحل محل أجهزة ألعاب الفيديو، 
وجاء في رسالة نشرتها »غوغل« على 
مدونتها الرسمية: »سوف نوسع آفاق 

اللعب مع تطبيقات أكثر تقدما في مجال 
البث التدفقي«.

وتتطلب ألعاب الفيديو بتقنية 
البث التدفقي خواديم قوية جدا 
محتويات  عرض  وسعها  في 

صعيد  على  التطور  شديدة 
التصميم من دون تقطع في البث.

على  التجربة  هذه  وستقتصر 
الواليات المتحدة مع عدد محدود من الالعبين 

متصفح  عبر  الجمعة  تصدر  التي  اللعبة  هذه  سيجربون 
»غوغل كروم«، وستسوق اللعبة أيضا بنسخ تتماشى مع 
قابلة  وأخرى  بوكس«  و»إكس   »4 »باليستايشن  أجهزة 
»يوبي  وبحسب  الحاسوب،  على  االستعمال  أو  للتحميل 
سوفت«، من شأن التحسينات في مجال النطاق العريض 
لتقنية  أن تسمح  التخزين  على  والقدرة  الحواسيب  وقوة 

البث التدفقي بتغيير طريقة تصميم ألعاب الفيديو.

»غوغل« تتعاون مع »يوبي 
سوفت« بمجال ألعاب الفيديو

بدأت »فيسبوك« بنشر »أدوات جديدة« لمساعدة المستخدمين 
خصوصا  تطال  التي  اإلنترنت  عبر  للمضايقات  التصدي  على 
الشباب، بحسب ما كشفت المجموعة األميركية، ومن شأن هذه 
»األدوات والبرامج« أن تساعد األشخاص على »التحكم بشكل 
أفضل بالتصرفات غير المرغوب فيها أو المذلة أو المؤذية«، 
إلى  الملف  هذا  المكلفة  ديفيس  أنتيغون  أوضحت  ما  وفق 

مدونة المجموعة، وفق »فرانس برس«.
البالغ  الشبكة  لمستخدمي  سيتسنى  المثال،  سبيل  وعلى 
عددهم 2.2 مليار، حجب التعليقات جماعيا وليس كل على حدة 
بالمضايقات  »فيسبوك«  إبالغ  أيضا  يتسنى  وبات  إزالتها،  أو 
التي يتعرض لها أصدقاء ال يجرؤون على القيام بذلك شخصيا.
وتجرب المجموعة أداة تسمح بحجب تعابير مهينة ترد في 

التعليقات على ما نشره المستخدمون.
من   59% أن  سبتمبر  أواخر  في  نشرت  دراسة  وأظهرت 

المراهقين األميركيين هم عرضة لمضايقات عبر اإلنترنت.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

أنا من المؤيدين لهذا. بقوة في مواجهة 
التدخل المشرقي في المغرب الكبير الحريات 

السياسية فيه جيدة بالمقارنة مع الشرق.

Ahmad Mohamad

المجال الحقيقي لليبيا هو أهم بحر في 
العالم، ودول المغرب، السؤال المطروح 
هل دعمت دول المغرب أي مليشيا في 
ليبيا بطلقة واحدة .. ؟ ألم تكن كل 

المصالحات الجادة في هذه الدول .. ؟ 
لألسف كل من في السلطة هاربة عليه 
الخريطة حتى المحسوبين على أنفسهم.

مفتاح بن اعبيد

شاركوا فالهاشتاق بالك 
يفكو علينا التأشيرة 

المستحيله المغاربه، نقبلو 
عليهم جميل بهالتصويته. 

علي العسبلي 
سمعت أن خدمة التأشيرة في 
القنصلية المغربية بنواكشوط 
قد تحسنت وأصبحت أسرع، 

من عاش تجربة طلب التأشيرة 
المغربية مؤخرا من قنصلية 
نواكشوط فليفيدنا مشكورا، 

ويبقى األمل في إلغاء التأشيرة 
بين المغرب وموريتانيا فهي 

تضر بمصالح المسافرين بدون 
فائدة.

 
أحمد القاري

مع كل هذا لن تفرض 
حكومتهم الموقرة 

التأشيرة على السعوديين 
وغيرهم ممن صوتوا 

ضدهم.

محمد الزروق 

»فيسبوك« تسعى إلى التصدي 
للمضايقات عبر اإلنترنت

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

السنة الثالثةاخلميس
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قريبا .. فيلم أميركي يوثق مغامرة 
صحفية أميركية في ليبيا 

منظمات  مع  و»غوغل«  و»أمــازون«  »مايكروسوفت«  تتعاون 
دولية للوقاية من خطر انتشار المجاعات في العالم، وذلك عبر 

استخدام الذكاء الصناعي.
أن  األحد،  بيان،  في  المتحدة  واألمم  الدولي  البنك  وأوضح 
»ستستخدم  المتطورة  التكنولوجيا  في  العمالقة  الشركات 
استباقية  إجــراءات  واتخاذ  الوضع  لتحليل  المتاحة«  البيانات 
عن  بدال  إنسانية،  أزمة  إلى  الوضع  يتحول  أن  قبل  والتحرك 

معالجة المجاعة بعدما تكون حصدت كثيرا من الضحايا.
في  شخص،  مليون   20 من  أكثر  عانى   ،2017 العام  وفي 
واليمن  الــســودان  وجنوب  والصومال  نيجيريا  شــرق  شمال 
مثل  العوامل  من  جملة  بسبب  مجاعة،  شبه  من  أو  المجاعة، 

النزاعات والفقر والكوارث المناخية وأسعار المواد الغذائية.
في  راهنا  يعيشون  مليون شخص   124 أن  ذلك  إلى  يضاف 
ظروف انعدام األمن الغذائي ويحتاجون باستمرار إلى مساعدة 

إنسانية عاجلة على ما أوضحت المنظمتان.
استمرار  »يشكل  كيم،  يونغ  جيم  الدولي،  البنك  رئيس  وقال 
لسوء  األطفال،  من  كثير  بينهم  من  األشخاص،  ماليين  تعرض 
مأساة  والعشرين،  الحادي  القرن  في  والمجاعة  الحاد  التغذية 
عالمية. نحن بصدد تشكيل ائتالف دولي غير مسبوق لنقول كفى«.

المجاعة«  ضد  التحرك  »آلية  وستوجه 
خطر  تحدد  ــى  أول تحذيرات  )فــام( 

تتتحول  قد  غذائية،  أزمات  حدوث 
ذلــك  وسيسمح  مــجــاعــات.  إلـــى 

تمويل  برامج  تطبيق  بمباشرة 
للتدخل السريع.

رئيس  ســمــيــث،  بـــراد  وقـــال 
»عندما  »مايكروسوفت«،  مجموعة 

مجاعة  حـــدوث  تــوقــع  مــن  نتمكن 
أرواح  إنقاذ  يمكننا  حدوثها  ومكان 

بسرعة وفاعلية أكبر«.
وستوفر »غوغل« و»مايكروسوفت« 
ــازون ويــب ســيــرفــيــز«، فضال  ــ و»أمـ
ــرى،  عــن شــركــات تــكــنــولــوجــيــا أخـ

النماذج  من  سلسلة  لتطوير  خبرتها 
باسم  معروفة  التحليلية 

»أرتيميس« 
تستعين 

بــالــذكــاء 

الحقيقي  الوقت  في  بتوقعات  للقيام  اآللي  والتعلم  الصناعي 
حول تدهور األزمات الغذائية.

اآللي  والتعلم  الصناعي  »الــذكــاء  قائال:  سميث  ــح  وأوض
في  بالنقص  المرتبطة  الغذائية  األزمــات  لرصد  جدا  واعــدان 

المحاصيل والجفاف والكوارث الطبيعية والنزاعات«.
والتعلم اآللي )ماشين ليرنينغ( وسيلة مستخدمة في 
حسابية  طرق  خالل  من  تدرس  الصناعي  الذكاء 
األوضــاع  لتحليل  البيانات  من  ومجموعة 

الجديدة بدقة.
مع  أوال  اآللــيــة  هــذه  وستطلق 
ــدول  ال مــن  صغيرة  مجموعة 
تتسع  أن  قــبــل  الضعيفة 
العالم.  دول  كل  لتشمل 
ــو هــذا  ويــلــتــقــي مــســؤول
أكتوبر   13 في  المشروع 
البنك  ــات  ــاع ــم ــت اج ــالل  خـ
الدولي  النقد  وصندوق  الدولي 
في  للبحث  إندونيسيا  فــي 

تطبيقها.

مكافحة املجاعات حول العالم بالذكاء الصناعي

<  مواطنون يقيمون بحملة نظافة في بنغازي

< خالد المفتي )يسار( خالل مشاركة تطوير لألبحاث في المنتدى



والمدرجة   ، األثرية  صبراتة  مدينة  تحمل 
بالخطر،  المهدد  العالمي  التراث  قائمة  على 
ندوب المواجهات بين المجموعات المسلحة، 
عرضة  الثمين  األثــري  الكنز  هذا  يجعل  ما 
المبنية  المدينة،  إلى  الدخول  عند  للخطر، 
انتباه  تجذب  والثالث،  الثاني  القرنين  بين 
جــدران  على  الرصاص  طلقات  آثــار  الزائر 
أرضيته  على  تتبعثر  فيما  المهيب،  المسرح 

بعض الرصاصات الفارغة.
وتنتشر في محيط الموقع مخلفات قذائف 
مدفعية إذ كانت تتجول فيه اآلليات المسلحة 
مع تبادل إلطالق النار، وفق وكالة »فرانس 
للمسرح  الجانبي  الحائط  ويحمل  بــرس«، 
القذائف  إحــدى  بها  تسببت  ضخمة  فجوة 
 2017 وأكتوبر  سبتمبر  في  معارك،  جــراء 

وأسفرت عن سقوط 39 قتيال و300 جريح.
في  القذافي  معمر  نظام  سقوط  ومنذ 
العام 2011، أصبحت مدينة صبراتة الحديثة 
من  تقريبا  كيلومترا   70 بعد  على  الواقعة 
العاصمة طرابلس، نقطة االنطالق الرئيسية 
والممررين  الشرعيين  غير  للمهاجرين 

والمجموعات المسلحة بسبب الفراغ األمني.
صبراتة  اليونسكو،  منظمة  ــت  وأدرجـ
على  ــرى  أخ ليبية  مواقع  وأربــعــة  األثــريــة 
في  بالخطر  المهدد  العالمي  التراث  قائمة 
يوليو 2016، بسبب األضرار التي لحقت بها 
وأشارت  بها.  المحيطة  الكثيرة  والتهديدات 
االستقرار  عدم  تعاني  تزال  ال  ليبيا  أن  إلى 
هذه  في  متواجدة  المسلحة  الجماعات  وأن 

المواقع أو على مسافة قريبة جدا.
ويقول رئيس مصلحة اآلثار الليبية محمد 
الشكوكي إن التراث الليبي في خطر حقيقي، 
داخل  المسلحة  المجموعات  »انتشار  متابعا: 
تدور  كانت  التي  والعمليات  األثرية  المواقع 
في  وأشهرها  المواقع  بعض  داخل  أو  قرب 
في  األثرية  المواقع  جعلت  األثرية،  صبراتة 

حالة تهديد مستمر«.
بعثات  توقف  مع  صعوبة  الوضع  ويزداد 
أجنبية كانت تساهم في حفظ هذه المواقع 

أعوام  أربعة  منذ  ليبيا(  )إلى  القدوم  »عن 
وانــعــدام  الفوضى  وتــيــرة  ارتــفــاع  بسبب 

األمن«، على ما يؤكد الشكوكي.
التي  الثالث  المدن  من  واحدة  وصبراتة 
أطلق عليه قدماء اليونان اسم »تريبوليس« 
وطرابلس  )لبدة  الثالث  المدن  إقليم  أي 

وصبراتة(.
وترجع أطالل المدينة الحالية في معظمها 
القرنين األول والثاني للميالد في عهد  إلى 
المعابد  بناء  وجدد  الرومانية،  اإلمبراطورية 
البونيقية والمحيطة بساحة السوق )الفورم( 
والمجلس  )البازيليكا(  القضائي  ــوان  واإلي

البلدي )الكوريا( في القرن الرابع الميالدي.
الذهبية  بشواطئها  تتميز  التي  والمدينة 
اآلن  مهجورة  المتوسط،  على  المطلة 

وتحيط بها األعشاب والنبات البري.
ويضيف مسؤول مكتب اآلثار في صبراتة، 
تاريخ  لها  »المدينة  أن  عجيلة،  أبو  محمد 

عريق على المستوى العالمي، حيث تأسست 
يد  على  الميالد  قبل  السادس  القرن  في 
في  الــرومــان  يدخلها  أن  قبل  الفنيقيين، 
القرن األول للميالد، فازدهرت حينها بشكل 
حاضرة  وكانت  وسياسيا  اقتصاديا  الفــت 

الرومان في شمال أفريقيا«.
بالظروف  تتأثر  المدينة  أن  على  ويشدد 
الطبيعية لكن األخطر برأيه »هي التهديدات 
األعمال  تسببت  حيث  البشر  عن  الناجمة 
المسلحة التي دارت داخل الحرم األثري، في 
المسرح  مثل  األثرية  المباني  أجسام  إصابة 

وبعض األعمدة«.
التوسع  أخرى  ليبية  أثرية  مواقع  وتعاني 
التي  الجوهرة  شحات  مثل  كذلك،  العمراني 
بناها اإلغريق في شرق ليبيا. ويستغل بعض 
السكان الفوضى القائمة للبناء داخل الموقع 

األثري المحمي.
إذ  أيضا  تهديدا  النهب  عمليات  وتشكل 
إن انعدام األمن سمح بحفريات غير مرخصة 
واالتجار باآلثار، وسجلت عمليات سرقة قطع 
أثرية عدة. فأعلنت وزارة الداخلية اإلسبانية 
في مارس ضبط »الكثير من األعمال الفنية 
وإقليم  )شــرق(  برقة  منطقتي  إلى  العائدة 
فسيفساء  بينها  مــن  )غـــرب(«  طرابلس 

ونواويس.
أن  »ثبت  اإلسبانية  السلطات  وقالت 
نهب  مع  وشحات  أبولونيا  موقعا  مصدرها 

مجموعات إرهابية لمدفنين فيهما«.
وتؤكد مصلحة اآلثار أنها تحاول إنقاذ ما 
تيسر من خالل إقفال متاحف وال سيما متحف 
»مكان  إلى  األثرية  الكنوز  نقل  أو  طرابلس 

آمن«.
إعداد  بصدد  »نحن  عجيلة  أبو  ويقول 
قبل  ــا  وزارن الترميم  إلعــادة  مشروع  خطة 
للترميم  العالي  المعهد  أسبوعين فريق من 
اإلسباني وأبرمنا اتفاقية بشأن ترميم بعض 
المسؤول  لكن  المسرح«.  خصوصا  المواقع 
»تعتمد  المقبلة  الخطوات  أن  يدرك  الليبي 

على الظروف األمنية«.

سيدي  حــي  معابد  بــأحــد  بعيد  ــن  رك فــي 
وجه  على  الحزن  مالمح  اكتست  اخريبيش، 
اآلثــار  مكتب  مدير  الــهــدار  خالد  الدكتور 
اآلثار  مصلحة  بديوان  والمسروقة  المهجرة 
انزعاجه  يخفي  ال  فالرجل  الموقتة،  بالحكومة 
اآلثــار  لــه  تتعرض  ــذي  ال النهب  حجم  مــن 
والذي يكاد يعصف   ،2011 العام  بعد  الليبية 

بموروث حضاري في جوف رمال ليبيا.
اندالع  »منذ  لـ»الوسط«:  الهدار،  ويقول 
االنفالت  نتيجة  والتنقيب  النهب  ازداد  الثورة 
ومن  السرقات  من  الكثير  فحدثت  األمني، 
المصرف  من  بنغازي  كنز  على  السطو  أهمها 
متحف  مــن  أثــريــة  قطع  وأربـــع  الــتــجــاري«، 
كبيرة  »كارثة  بأنه  حدث  ما  واصفا  سوسة، 

جدا«.
من  بــنــغــازي  بكنز  يــعــرف  ــا  م ويــتــكــون 
المعدنية  والعمالت  اآلثــاريــة  القطع  آالف 
وجرى  إيطاليا،  إلي  اإليطاليون  نقلها  التي 
حتى  1961م  عــام  بنغازي  إلــي  استعادته 

تعرض للنهب في عام 2011.
ــري،  األث المسؤول  يرويهما  مفارقتان 

فقط  اآلثــار  تلك  »سرقة  هي  األولــى 
رغم   2011 العام  بعد  المتاحف  من 
حماية  بفضل  ــي،  ــن األم ــالت  ــف االن
يقول  لكنه  للمتاحف«،  المواطنين 
التي  السرقات  مــن  اآلن  نعاني   «
العشوائي  الحفر  طريق  عن  تحدث 
استخراجها  يتم  حيث  القانوني،  وغير 
موضحا  ــالد«،  ــب ال ــارج  خ وتهريبها 
نعرف  وال  مسجلة  غير  أنه  »المشكلة 

عنها شئ«.
ــهــدار هــي أن  ــق ال والــثــانــيــة، وف
السوداء  السنة  هو   1990 »الــعــام 
تعرضت  إذ  الليبية،  األثار  تاريخ  في 
فتح  بعد  نهب  عملية  ألكبر  البالد 
وغيرها  وتونس  مصر  مع  الــحــدود 
»سرقت  موضحا  األجانب«،  وتوافد 

شحات  متاحف  مع  الحال  كما  المتاحف  أغلب 
وطلميثة وتوكرة وطرابلس وصبراته«.

ليست  ــار  اآلث سرقة  أن  يبدو  ثــم،  ومــن 
بل  الكثيرون،  يظن  كما  فقط   2011 وليدة 
التاريخ  جذور  في  تضرب  امتدادات  لها  أن 

عبر  سرقة  حــادث  أقــدم  البالد  عرفت  إذ   ،
التاريخ، وفي هذا السياق يقول الهبار »سرق 
عام  إلــي  يعود  بنغازي  مدينة  من  تمثال 
1672 م، ووصل إلي مدينة فرنسا حيث عثر 
إخريبيش،  سيدي  منطقة  محيط  في  عليه 

الوقت،  ذاك  في  الفرنسي  القنصل  بحضور 
الذي استحوذ عليه ورحله إلي طرابلس ومن 

ثم إلي قصر فرساي«.
عرفت  التاريخية،  الــواقــعــة  تلك  ومــنــذ 
القديم  والتاريخ  لآلثار  هام  كمصدر  ليبيا 

وهواة  للقراصنة  هدفا  فأصبحت  والحضارات، 
متاحف  افتتاح  بعد  سوء  األمــر  وزاد  ــار،  اآلث
مثل  عشر،  الثامن  القرن  في  كثيرة  أوروبية 
كانت  إذ  اللوفر،  ومتحف  البريطاني  المتحف 

تحتاج إلي مقتنيات لتعرضها.
المهجرة  اآلثـــار  مكتب  مــديــر  ــول  ــق وي
من  كبيرة  كميات  تهريب  »تم  والمسروقة، 
و1911«،   1672 عامي  بين  األثرية  القطع 
مرجعا ذلك »إلى الجهل بأهمية هذه القطع، 
التركي تجرم  العهد  وعدم وجود قوانين في 
المثال  سبيل  فعلي  اآلثرية«،  بالمواقع  العبث 

إال  والجنائزية  النسائية  التماثيل  تظهر  »لم 
منها،  القريبة  المناطق  بعض  أو  شحات  في 
العالم  فــي  مكان  أي  فــي  ظهورها  وعند 

يعتبرها الكثيرون خاصة بليبيا«
النهب  حجم  على  واضــحــة  داللــة  ــي  وف
مصادر  تقول  الليبية،  اآلثار  له  تعرضت  الذي 
في  تنتشر  الليبية  األثرية  القطع  إن  رسمية 
وقد ظهر   ، العالم  أنحاء  في شتى  متحفا   60
 3 بواقع  العالم،  في  ظهرت  تماثيل   10 نحو 
فرنسا،  في  و4  سويسرا،  في  تماثيل   4 أو 
إلى  الــهــدار  وأشـــار  بريطانيا.  فــي  وواحـــد 

لكن  الدول  هذه  في  المهربين  على  القبض 
الدول،  تلك  في حوزة  تزال  ما  التماثيل  هذه 
على  منها  أيضا  العربية  المتاحف  تخلو  ال  بل 
وعدة  بيروت  متحف  في  قطعة  المثال  سبيل 

قطع في متاحف مصرية.
التي  القوانين  »بحسب  الهدار  ويوضح 
فإنه  المتحدة،  واألمــم  اليونسكو  أصدرتها 
قبل  المنهوبة  القطع  استرجاع  يمكن  ال 
الناحية  »مــن  يقول  لكنه   ،»1970 الــعــام 
تسترجع  أن  ــدول  ال تستطيع  الدبلوماسية 

آثارها بالعالقات الثنائية«
في  نجح  السابق  النظام  أن  إلــى  يشار 
تم  قد  كان   2008 العام  في  تمثال  إرجــاع 
م،   1915 عام  اإليطالي  المتحف  إلي  نقله 
اإليطاليون  أهداه  1999م  عام  آخر  وتمثال 

عام 1936م إلي وزير دفاع ألمانيا.
االحتالل  نهب  عن  يشاع  ما  عكس  وعلى 
المسؤول  يقول  الليبية،  لآلثار  اإليطالي 
الشاطي  ليبيا  اعتبروا  »اإليطاليين  إن  األثري 
األثار،  عن  ونقبوا  المتاحف  فأسسوا  الرابع 
إلــى  نقلها  ــم  ت الــقــطــع  ــن  م جـــدا  وقــلــيــل 
تبقي  أن  على  »حافظوا  مضيفا  إيطالياا«، 
العالمية  الحرب  بداية  حتي  مكانها  في  اآلثار 
المنطقة  من  معظمها  نقلوا  لكنهم  الثانية 
تخزينها  وتم  الغربية  المنطقة  إلي  الشرقية 
اآلثــار  مصلحة  تأسست  أن  إلــى  لحمايتها، 
وأصبحت   ،1951 العام  في  االستقالل  بعد 
إيطاليين  خبراء  وبمساعدة  ليبية  بأيدي  تدار 

وإنجليز.
حياة  مناحي  من  كثير  في  الحال  هو  وكما 
والتردي  السياسي  االنقسام  فإن  الليبيين، 
ــار  اآلث مــن  الكثير  ــودة  ع يعرقالن  األمــنــي 
»رفعنا  الــهــدار  ويقول  المنهوبة،  الليبية 
ليبية  التماثيل  تلك  أن  على  وأكدنا  قضايا 
والفرنسية  األميركية  البعثات  مع  بالتعاون 
تعاونوا  »جميعهم  موضحا  واإلنجليزية«، 
بعثات  كونهم  القطع  هذه  السترجاع  معنا 

تنقب عن اآلثار في ليبيا«.
الدولية  المحاكم  »قضت  يقول  لكنه 
لصالح ليبيا بحكم الطراز وتحليل الطين على 
ليبيا«،  من  مهرب  أنه  اكد  الذي  تمثال،  كل 
القطع  »هذه  الحسرة  يمألها  بلهجة  موضحا 
استعادتها بعد وبسبب  تتم  غير مسجلة ولم 
لديهم  عليها  التحفظ  سيتم  الحالية  الظروف 

باسم ليبيا« .

اإلثنين  المؤقتة  للحكومة  التابعة  اآلثــار  مصلحة  سلمت 
وذلك  اآلثــار  لقانون  النهائية  التعديالت  ــوزراء  ال رئاسة 

لعرضها على لجنة صياغة الدستور بمجلس النواب الليبي.
اللجنة  عقدت  قد  كانت  اإلعــالمــي  المكتب  وبحسب 
خاللها  عملت  اجتماعات  عدة  اآلثار  لمصلحة  االستشارية 
على  والتركيز  اآلثــار  قانون  صياغة  ــادة  وإع تعديل  على 
من  األثــري،  الحرم  بحجم  المتعلقة  المادة  صياغة  إعــادة 
أجل مساعدة المصلحة وجهات االختصاص التابعة لها في 
كيفية حماية اآلثار، وعدم حرمان المواطن من االستفادة 

من أرضه التي يقع بها الموقع األثري.
تشديد  ضرورة  إلى  السابقة  االجتماعات  تلك  وخلصت 
التي  التي تخص االنتهاكات  الغرامات والعقوبات  نصوص 

يتعرض لها الموروث الثقافي الليبي.
أحمد  الدكتور  الليبية  اآلثــار  مصلحة  رئيس  أن  يذكر 
لسنة   )62( رقم  القرار  سبق  فيما  أصدر  قد  كان  حسين 
2016، القاضي بتشكيل لجنة استشارية وفنية لها تكونت 
فرج  الدكتور  من  كال  ضمت  مستشارين،  تسعة  من 
الراشدي والدكتور محمد الذويب والدكتور فؤاد بن طاهر، 
والدكتور المبروك الزناتي والدكتور محمد مفتاح، واألستاذ 
عبداهلل  واألســتــاذ  بوحجر  سعد  والدكتور  محمد  سالم 

الرحيبي، واألستاذ أبوبكر عبدالسالم.

تحقيقات03 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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الشكوكي: المواقع األثرية في حالة تهديد مستمر بسبب المجموعات المسلحة

بنغازي–خديجة العمامي

تراث عالمي في دائرة الخطر

الحكومة املوقتة تتسلم 
التعديالت النهائية لقانون اآلثار

رصاص املواجهات يشوه وجه مدينة صبراتة األثرية

مدير مكتب اآلثار المهجرة والمسروقة يروي لـ»الوسط«:

قصة نهب اآلثار الليبية 
ومحاوالت استردادها

سرقات عشوائية بعد العام 2011 .. و1990 هي »السنة السوداء«.. واإلحتالل اإليطالي حافظ على تراثنا

< صورة لمدرج أثري في مدينة صبراتة في سبتمبر الماضي.

< رؤوس تماثيل مسروقة من شحات بين عامي 1999 و 2000

< ثالث اواني لحفظ رماد الموتى نهبت من متحف بني وليد عام 2016

< تمثال مسروق معروض للبيع علي أحد المواقع االلكترونية

< الدكتور أحمد حسين

القطع األثرية تنتشر 
في 60 متحفا في 

شتى أنحاء العالم

نهب اآلثار تفاقم بعد 
افتتاح متاحف أوروبية 

كثيرة في القرن 
الثامن عشر



األمطار  في  طرابلس  العاصمة  غرق  مسؤولون  أرجع 
منذ  ليبيا  في  التنموية  المشاريع  توقف  إلى  الغزيرة 

اندالع ثورة فبراير من العام 2011.
بلغت  العاصمة،  على  غزيرة  أمطار  سقوط  وأدى 
وتعطل  بالشوارع،  عام  شلل  دإلى  ملم،   83 من  أكثر 
توقف منظومة  السيارات وغرق بعضها مؤخًرا مع  حركة 

البرك. وانتشار  المياه  تصريف 
مغادرة  عن  الحديث  المشكلة  تلك  تفاقم  ــاد  وأع
عقب  الــبــاد  فــي  العاملة  األجنبية  الشركات  عديد 
للمياه،  العامة  الهيئة  مدير  اعتبره  ما  وهو  الثورة، 
مشاريع  من  عدد  توقف  في  رئيسيًا  سببًا  عيسى،  ناجي 
»سياسات  أن  ــاف  وأضـ التحتية.  والبنية  اإلســكــان 
العام  منذ  المركزي  المصرف  انتهجها  التي  التقشف 
كان  التحتية  للبنية  المالية  المخصصات  ونقص   2015

السبب«.
لبلدية  الممنوحة  األمـــوال  قيمة  إجمالي  ويــقــدر 

 7 بنحو  التحتية  البنية  مشكات  لمعالجة  طرابلس 
للخدمات  العامة  الشركة  مدير  حسب  دينار،  مايين 

سالم بن ساسي.
الباد  في  العامة  للنظافة  السنوية  المخصصات  وتبلغ 

517 مليون دينار، و200 مليون دينار 
أي  الصحي،  الــصــرف  مشكات  على 
حين  في  دينار،  مليون   717 بإجمالي 
550 شركة  الليبية  العاصمة  يوجد في 
الخدمات  شركة  تقارير  لكن  نظافة، 
بعملها  ــقــوم  ت ال   50% إن  ــقــول  ت
بلدية  على  المتراكمة  ديونها  بسبب 
األوضـــاع  تــدهــور  وأدى  طــرابــلــس، 
إلى  ليبيا،  في  واالقتصادية  األمنية 
باإلضافة  التنمية  مشروعات  توقف 

باهظة،  خسائر  االقتصادية  القطاعات  عديد  تكبد  إلى 
والمقاوالت. والصناعة  الكهرباء  ومنها 

الليبية  بالعاصمة  التنمية  مــشــاريــع  وتــوقــفــت 
اإلسكان  على  تركزت  التي   ،2011 العام  مند  طرابلس 
تبلغ  إجمالية  وبقيمة  مشروًعا   160 بواقع  والمرافق 

دينار. مليون   602.55
التجمعات  صيانة  أعمال  المشروعات  هذه  وتشمل 
الطرق،  عامات  وطــاء  األرصفة،  وتطوير  السكانية، 
وإزالة  وهدم  المدينة  داخل  العامة  النظافة  وخدمات 

بالمخالفة. المشيدة  المباني 
ــة األزمــــة  ــن ــج ــو ل ــض ويـــقـــول ع
انتشار  »إن  الكريو:  ناصر  بطرابلس 
المخططات  خــارج  العشوائي  البناء 
البنة  في  مشكات  إلى  أدى  العمرانية 

التحتية«،
خمسة  فــي  ــعــمــل  ال ــدأ  ــب ي ــم  ولـ
والمرافق  باإلسكان  تتعلق  مشروعات 
مليار   1.3 تبلغ  استثمارية  بقيمة 
 49 ــي  ف الــعــمــل  يــتــم  فيما  ــار،  ــن دي

343.6 مليون دينار. مشروًعا بقيمة 
في  األجنبية  الشركات  أبرمتها  مشروعات  وتوقفت 
العام  الليبية  الثورة  أطاحته  الذي  القذافي،  معمر  عهد 
 123.38( دينار  مليار   153 نحو  قيمتها  البالغ   ،2011

مليار دوالر(، حسب تقارير حكومية.

محطة  إلى  الجامعات  قانون  حول  الخاف  وصل 
الشرقية  المنطقة  جامعات  أعلنت  بعدما  الصدام، 
شهر  من  العاشر  في  شامل  إضراب  تنظيم  عزمها 
القانون،  تعديل  أو  تجميد  حتى  الجاري،  أكتوبر 
التي جرت  المناقشات،  أعقاب جولة من  وذلك في 
بين نقابة أعضاء هيئة التدريس، والمسؤولين عن 

إصدار القانون لم تنجح في إنهاء الخاف.
البداية جاءت عندما نشرت النقابة، عبر صفحتها 
بيانا  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  على 
تضمن مطالبهم إزاء القانون، لكن عدم رد إدارة 
مطالبهم  على  النواب  مجلس  أو  بنغازي  جامعة 
التصعيد، وفقا لحديث نقيب  بالخاف مرحلة  دخل 
هيئة التدريس بجامعة بنغازي مسعد البركي، الذي 
قال إن الوقفة االحتجاجية التي جرى تنظيمها خال 
مع  التعامل  لحين  األخيرة  تكن  لن  األخيرة  الفترة 

مطالبهم من القانون.
الوقفة  إن  »الوسط«  البركي في حوار مع  وقال 
إلى  إشارة  وإرسال  تنبيه  مجرد  كانت  االحتجاجية 
أن  إلى  الفتا  الموضوع،  بأهمية  النواب  مجلس 
هيئة  وأعضاء  الجامعة  رئاسة  مع  تواصلت  النقابة 
وعقد  الشرقية،  بالمنطقة  بالجامعات  التدريس 
الماضية ضم  الفترة  البيضاء خال  اجتماع بمدينة 
و»محمد  المختار«  و»عمر  »بنغازي«  جامعات  نقباء 

الرضا السنوسي« و»إجدابيا« و»طبرق«.
المطالب  إلى  تطرق  االجتماع  أن  إلى  وأشــار 
ضرورة  على  الجميع  اتفق  حيث  القانون،  بشأن 
النقابات  على  عرضه  وإعـــادة  القانون،  تجميد 
في  الشامل  ــراب  اإلضـ يستمر  وأن  لمناقشته، 
االستجابة  حتى  الشرقية  المنطقة  جامعات  جميع 

للمطالب.
ثمة  أن  إلى  أشــار  الخافية،  البنود  أبــرز  وعن 
ال  أخرى  مواد  بخاف  حولها،  التوافق  يمكن  بنودا 
على  ينص  الذي  البند  بينها  ومن  التمرير،  تقبل 
ترقيته  تتم  لم  الذي  التدريس  هيئة  عضو  فصل 
البحوث  تقديم  طريق  عــن  ســنــوات  ســت  خــال 

والدراسات العلمية.
على  النص  في  يتمثل  االعــتــراض  أن  متابعا 
مع  يتناسب  ال  اعتبره  الــذي  »الفصل«،  مصطلح 
مكانة األساتذة، السيما في ظل الظروف التي تمر 

بها البلد.
البند  على  التدريس  هيئة  أعضاء  يعترض  كما 

يحصل  لم  الذي  العضو  »فصل  على  ينص  الذي 
على دكتوراه خال ست سنوات«، الفتا إلى أن هذا 
البند »لم يراع قلة السيولة وإيقاف قرارات اإليفاد 
يتضمن  لم  القانون  أن  إلى  مشيرا  وتجميدها«، 
صحي  تأمين  من  الليبي  األســتــاذ  تدعم  بنودا 

وتعديل رواتب وصرف مستحقات.

نقلوا  الــتــدريــس  هيئة  أعــضــاء  أن  وأضـــاف 
العالي  التعليم  النواب ووزير  إلى مجلس  مطالبهم 
لجمع  لجنة  بدوره  شكل  الذي  الموقتة،  بالحكومة 
المعلومات والماحظات الخاصة بالقانون من كافة 
الجامعات، الفتا إلى أن رئيس اللجنة أبلغهم بأنهم 
يفترض  الذي  التعليم  وزير  إلى  الماحظات  سلموا 

أن ينقلها إلى مجلس النواب.
وتابع: »نحن اآلن في سباق مع الزمن خوفا من 
مطالبنا،  تحقيق  قبل  الرسمية  الجريدة  في  نشره 
اإلضــراب  إلعــان  معين  تاريخ  بوضع  قمنا  لذلك 
أكتوبر   10 وهو  الشرقية،  المنطقة  بجامعات  العام 
الجاري«، مؤكدا أن الدكتور خالد عام عضو هيئة 
رئيس  مع  تواصل  المختار  عمر  بجامعة  التدريس 
لجنة التعليم العالي بمجلس النواب، الذي رد بأن: 
»القانون ليس كتابا منزال، وال توجد لدينا إشكالية 
التعهد  هــذا  أن  اســتــدرك  لكنه  تعديله«،  فــي 

»شفهي« فقط وال توجد مراسات رسمية.
وزير  مع  بالتنسيق  طالبوا  النقباء  أن  وأوضــح 

المستشار  النواب  مجلس  رئيس  بلقاء  التعليم 
باستثناء  استدعاؤهم،  يتم  لم  لكن  صالح،  عقيلة 
لقاء جمعهم بوزير التعليم ورؤساء الجامعات خال 
اللقاء  يتم  أن  »األولى  متابعا:  الماضيين،  اليومين 
مع نقباء الكليات، ألنهم المتصدرون والمعارضون 

للقانون«.
القانون،  النقابة تلقت وعدا بتجميد  وأردف بأن 
المستشار  المختار،  عمر  جامعة  نقيب  التقى  عندما 
 ،2017 الــعــام  يونيو  شهر  خــال  صالح  عقيلة 
تخدم  ال  شخصية  التعهدات  »هذه  أن  مستدركا 
معه  بل  بمفرده  يعمل  ال  المستشار  ألن  قضيتنا، 

نواب آخرون، ونحن نريد إجراء واضح ورسمي«.
ولفت إلى أن البعض حاول التشكيك في شرعية 
وصلت  حيث  األخير،  التصعيد  إعان  بعد  النقابة 
النقابي  العمل  بأن  تفيد  التعليم  وزير  إلى  مراسلة 
النقابة  2012، الفتا إلى أن  العام  جرى إيقافه منذ 
الجزئية،  تلك  مناقشة  وجرى  الوزير  مع  تواصلت 
وأن  ملغي،  التجميد  قرار  بأن  النقابة  أفادت  حيث 
النقابات تعمل في إطار بعض الشروط، من بينها 
»أال يكون فيها أو على رأسها شخص من النظام 
أو كان ضد  العام،  المال  على  استولى  أو  السابق، 

ثورة 17 فبراير«.
التدريس  هيئة  أعضاء  استجابة  مدى  وبشأن 
لدعوة اإلضراب الشامل، قال البركي: »أعضاء هيئة 
النقابي،  العمل  في  األمل  فاقدين  كانوا  التدريس 
الصادق  للعمل  نية  هناك  تكون  عندما  ولكن 
فستكون هناك استجابة«، متابعا: »رغم أن الائحة 
بما  للنقابة،  المنتسب  التدريس  هيئة  عضو  تلزم 
التزامه  عدم  حال  وفي  العامة،  النقابة  تصدره 
عليها  يترتب  وما  العضوية  منه  تسحب  أن  يمكن 
من حقوق، ولكن الظروف الحالية ال تسمح بذلك، 
أهم  واإلدراك  الوعي  يكون  أن  إلى  نسعى  ونحن 
كبيرة  مشكلة  هناك  أن  يدركوا  وأن  اإللــزام  من 
التدريس  هيئة  أعضاء  من  كبيرة  شريحة  لــدى 
قمنا  فنحن  اإلضراب  فشل  إذا  وحتى  المتضررين، 

بواجبنا«.
وعن موقف جامعات المنطقة الغربية، أشار إلى 
أن نقباء جامعة بني وليد وجامعة الزنتان توصلوا 
ــدوا  وأب الشرقية  بالمنطقة  العامة  النقابة  مع 
رغبتهم في حضور االجتماع المزمع عقده األسبوع 

الجاري للتأكيد على اإلضراب.
إعان  أعقاب  في  النواب  مجلس  موقف  وعن 
مع  يتواصل  لم  المجلس  أن  أضــاف  ــراب،  اإلضـ

النقابة، رغم أن اجتماعا عقد بشأن القانون.
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بسبب قانون المعلمين

حوار - ابتسام أغفير

ثورة أساتذة الجامعات على القانون الجديد.. اإلضراب مقابل التراجع

د. مسعد البركي: إضراب 
شامل إلى حين تجميد 

القانون وإعادة عرضه على 
النقابات لمناقشته

< نقيب هيئة التدريس بجامعة بنغازي مسعد البركي

< وقفة احتجاجية ألعضاء هيئة التدريس بجامعات المنطقة الشرقية

غموض موعد بدء الدراسة

تعيني معلمني جدد

العاصمة تغرق في »شبر ماء« مع تعطل منظومة تصريف المياه 

توقف مشروعات البنية التحتية.. ومخصصات 
النظافة والصرف الصحي 717 مليون دينار

طرابلس ــ الوسط: أحمد الخميسي

550 شركة نظافة 
في العاصمة نصفها ال 

تعمل بسبب الديون

فصل عضو هيئة التدريس الذي لم يحصل على الدكتوراه أو ترقيته خالل 6 سنوات

التعليمية  بالعملية  المعنية  ــراف  األط تبادلت 
العام  ــدء  ب مــوعــد  تأجيل  بــشــأن  تصريحات 
عبد  المعلمين  نقيب  أعلن  فبينما  الــدراســي، 
نوفمبر   4 إلى  الدراسة  تأجيل  النف  صالح  النبي 
المقبل، فإن ديوان وزارة التربية في بنغازي أكد 
 7 المقرر  موعده  في  الجديد  الدراسي  العام  أن 

أكتوبر.
إلــى  تــصــريــح  ــي  ف قـــال  المعلمين  نقيب 
ينص  توزيع  تعميم جرى  إن  الثاثاء  »الوسط«، 
المعلمين  مطالب  على  بناء  الدراسة  تأجيل  على 
مجلس  داعيا  المعلمين،  حقوق  قانون  بسبب 
بالخصوص،  طارئة  جلسة  عقد  إلــى  الــنــواب 
التعميم جاء بعد جرى االجتماع بمقر  مضيفا أن 
النقابة في المرج مع بعض أعضاء مجلس النواب 
جرى  حيث  والتعليم،  التشريعية  اللجنتين  عن 

المطالبة بتفعيل القانون.
لم  النواب  مجلس  بأن  تفاجأنا  »لقد  وتابع 
رفع  قرار  على  فقط صوت  لكنه  القانون،  يصدر 
عليه  االتفاق  جرى  لما  مخالفة  يعد  ما  الرواتب، 

بين النقابة واللجان المختصة«.
بيان،  في  للمعلمين،  العامة  النقابة  وطالبت 
رئيس مجلس النواب وأعضائه، االطاع بدورهم 

عاجل  وبشكل  طــارئــة  جلسة  بعقد  الوطني 
الستصدار واعتماد قانون حقوق المعلمين خال 
المعلمين  من  المستمر  وللضغط  الشهر،  هذا 
بإيقاف الدراسة، في حالة عدم االستجابة ستلبي 
عديدة  إجراءات  باتخاذ  معلميها  مطالب  النقابة 

بالخصوص، وبما يحفظ حقوقهم.
لما  يأتي  الدراسة  تأجيل  قرارها  أن  وأضافت 
وتعطيل  تسويف  من  المعلم  حقوق  به  »تمر 
المشروعة  لمطالبهم  االكتراث  وعدم  ممنهج 
على  العامة  النقابة  تحملها  التي  وللمسؤولية 
والمطالبة  المعلم  صــوت  إيصال  في  عاتقها 
ولضرورة  بالدولة  الرسمية  الجهات  لدى  بحقه 
العامة  النقابة  وإيــمــان  بالحقوق  المطالبة 
له  داعــمــة  المعلم  مــع  بــالــوقــوف  للمعلمين 

بمطالبه المشروعة«.
لكن ديوان وزارة التربية والتعليم في بنغازي 
في  سيكون  الجديد  الدراسي  العام  أن  أعلن 
يتلقى  لم  ما  أكتوبر  السابع  في  المقرر  موعده 
الحكومة  في  التعليم  وزارة  بالتأجيل من  إخطارا 
الموقتة، وذلك في أول رد فعل على قرار النقابة 
العامة للمعلمين تأجيل الدراسة حتى الرابع من 

نوفمبر المقبل.

وزارة  طلب  على  المحاسبة  ديـــوان  وافــق 
تعيين  الوطني  ــوفــاق  ال بحكومة  التعليم 
مختلفة،  بمناطق  العجز  لسد  ُجــدد  معلمين 
الدراسي  العام  بداية  من  أيــام  قبل  وذلــك 

الجديد.
الصادر  قراره  المحاسبة في  واشترط ديوان 
وزارة  ونشرته  الماضي،  سبتمبر   24 بتاريخ 
التعليم، أن يكون تعيين المعلمين الجدد وفق 
ماكات معتمدة ومخصصات مالية كافية، وأن 

تكون اإلجراءات شفافة وعادلة.
بضرورة  قراره  في  المحاسبة  ديوان  وطالب 
تنظم  التي  واللوائح  القطاع  خصوصية  مراعاة 
وفًقا  المتابعة  الديوان  يتولى  أن  على  عمله، 

المعايير  إلى  وباالستناد  النافذة  للتشريعات 
المتعارف عليها.

بتعديل  المعلمين  يطالب  بينما  هذا  يأتي 
االقتصادية  الظروف  مع  للتتناسب  رواتبهم 
التعليم  قطاع  يعاني  بينما  تواجههم،  التي 
األزمــات  مع  السيما  متراكمة  مشكات  من 
السياسية واالقتصادية المستمرة منذ سنوات.

خال  استراتيجية  التعليم  وزارة  وطبقت 
الفترة الماضية أسفرت عن تدني نسبة النجاح 
 ،38.06% إلى  العامة  الثانوية  الشهادة  في 
و%35.2 لمرحلة التعليم الفني المتوسط. فيما 
مستوياتها  أدنى  اإلعدادية  الشهادة  سجلت 

منذ سبع سنوات، بنسبة 54.24%.



ليبيا،  إلى  السابق  األميركي  المبعوث  كشف 
أطراف  تبذلها  التي  المساعي  واينر،  جوناثان 
دولية الستمرار الفوضى في البالد، عندما قال إن 
بعض األطراف تدعم أطرافا ليبية بعينها، وهو 
ما يفسد جهود االستقرار، وذلك في الوقت الذي 
إنجاح  في  الليبية  األطراف  بعض  فيه  ترغب  ال 
االتفاق السياسي وال حل األزمة، مؤكدا أن إنهاء 
يكون  لن  االستقرار  وإرساء  االنتقالية  المرحلة 
سوى عبر تشكيل حكومة موحدة ممثلة جميع 

الفصائل الليبية.
سي  »كيه  إذاعة  مع  حوار  في  واينر،  وقال 
بي إس« األميركية بداية األسبوع الجاري: »إن 
المتحدة  األمم  ترعاها  التي  السياسية  العملية 
توصلت إلى اتفاق بالفعل، لكن بعض الليبيين 
لم يرغبوا في إنجاح هذا االتفاق، ولم يرغبوا في 
أن يدخل حيز التنفيذ؛ خوفا من خسارة السلطة 

التي حصلوا عليها«.
وذكر أن المشكلة األساسية في ليبيا تكمن 
ليبية  أطرافا  في تدخل أطراف خارجية ودعمها 
بعينها ما يؤخر الوصول إلى حل. وقال: »طالما 
أن لدينا دول أجنبية مختلفة مستمرة في دعم 
األطراف الليبية المتنافسة، سيكون من الصعب 
تحقيق التسوية«، واستبعد الدبلوماسي األميركي 
نجاح أية جهود للتسوية في ليبيا، سوى العملية 
السياسية التي ترعاها األمم المتحدة، وذلك ألن 
»أساس أي نهج ليبي في التفاوض يقوم على 
رفض التنازل أمام الطرف اآلخر، فاآلخر ال يمكن 
أن يحصل على أكثر مما يملكه اآلن، وهو نهج 

عادة ما يفشل«.
وتابع: »ال توجد حكومة فعالة على اإلطالق 
في ليبيا. فالمصرف المركزي يدفع رواتب لشريحة 
كبيرة من المواطنين، بينهم عناصر المجموعات 
المسلحة التي تتنافس فيما بينها. ولذا، بغض 

النظر عن الطرف الذي تعمل لصالحه، سواء مع 
الحكومة أو ضد الحكومة، فالجميع يحصل على 

جزء من المال بطريقة أو بأخرى«.
يحظى  طرف  أي  يوجد  »ال  أنه  واينر  ورأى 
موضحا:  وتابع  األرض«،  على  كاملة  بشرعية 
أراض  على  تسيطر  ال  الوطني  الوفاق  »حكومة 
دوليا،  بها  المعترف  الحكومة  لكنها  الواقع  في 
الموازنة والوزارات،  الصالحية فوق  وهي تملك 

لكن مجلس النواب لم يعترف بها، وعرقل عملها 
منذ إنشائها«.

إلى  السابق  األميركي  المبعوث  وتطرق 
إشكالية أخرى رأى أنها أحد مسببات األزمة في 
مشيرا  المالية،  العوائد  توزيع  سوء  وهي  ليبيا 
إلى أهمية إنشاء آليات جديدة لتوزيع العائدات 
إلرساء  المختلفة  واألقاليم  المدن  بين  المالية 

االستقرار في البالد.
ال  المحلية  المجالس  »بعض  إن  واينر  وقال 
العائدات  توزيع  ويمكن  ليبيا.  في  تعمل  تزال 
المالية بين المدن والمجالس البلدية المختلفة، 
وأن  الواحد،  الفرد  نصيب  وفق  تقسيمها  يتم 
تخصص بعض العائدات لألقاليم. ويعتمد ذلك 

على نظام الرقم القومي«.
الثروة  توزيع  آلية  تغيير  بين  ربط  لكنه 
دستور  ووضع  سياسية  تسوية  إلى  والتوصل 
جديد، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية أن تقوم 
»لدينا  وقال:  تنازالت.  بتقديم  األطراف  كافة 
االنتخابات الوطنية، المقررة نهاية العام، سينتج 
عنها شخصيات منتخبة ديمقراطيا من الشعب، 

عندها يمكن مناقشة تلك القضايا«.
وعلى صعيد آخر، تحدث واينر عن نجاح ليبيا 
عند  النفطي  إنتاجها  مستوى  على  الحفاظ  في 
الراهنة، وقال إن ما ساهم في ذلك  مستوياته 
بيع  في  به  المعمول  النظام  على  »الحفاظ  هو 
النفط إلى الشركات الدولية، وتحويل العائدات 
تمكين  وعدم  المركزي،  المصرف  إلى  المالية 
الخام  بيع  من  النفط  مؤسسة  خارج  أفراد  أي 
دولة  ليبيا  إبقاء  في  ساعد  ما  وهو  لصالحهم، 
على  المحافظة  في  وساهم  اآلن،  حتى  موحدة 

مستويات اإلنتاج قرب المستويات الحالية«.
سهولة  من  نفسه  الوقت  في  حذر  لكنه 
ليبيا  جنوب  من  الخام  نقل  خطوط  استهداف 
إلى الشمال، وقال: »نفط ليبيا يأتي من الجنوب، 
عبر  البالد  شمال  في  التصدير  موانئ  وصل 
من  لكثير  السهل  من  واحدة،  أنابيب  خطوط 

عبر  النفط  تدفق  وقف  المسلحة  المجموعات 
مهاجمة خطوط األنابيب«.

وحذر جوناثان واينر من أن تنظيم »داعش« 
رغم  ليبيا،  في  حقيقي  تهديد  يشكل  اليزال 
أن  مؤكدا  سرت،  في  الرئيسي  معقله  خسارة 
يمكنها  قوي  وجيش  موحدة  حكومة  وحدها 

القضاء على التهديدات اإلرهابية.
وقال: »بعض عناصر التنظيم فرت من سرت 
الحرب واختفوا وشكلوا خاليا سرية، نسبة  بعد 
كبيرة منهم من سورية والعراق ومن جنسيات 

أخرى، هم موجودين ويريدون إحداث ضرر«.
»داعش«  المتبقية من  العناصر  وحول حجم 
في ليبيا، قال واينر إنه »من الصعب حاليا تحديد 
حجم عناصر التنظيم المتواجدين في ليبيا، لكن 
وعلى  بالتأكيد،  قائم  اليزال  )داعش(  تهديد 

الليبيين التوحد لمواجهة هذا الخطر«.
وجود  على  القضاء  أن  إلى  واينر  وخلص 
تنظيم »داعش« وغيره من التنظيمات اإلرهابية 
في ليبيا لن يتم سوى عبر تشكيل حكومة وحدة 
وطنية قادرة على بناء جيش قوي، وتوفير بدائل 
من  لمنعهم  السن  صغار  للشباب  اقتصادية 

االنضمام إلى مثل تلك التنظيمات.
بحسب  مستقرة،  موحدة  حكومة  فتشكيل 
واينر، يعني أنها ستكون قادرة على بناء جيش 
الديمقراطية،  المدنية  الحكومة  يخدم  قوي 
قائمة  اإلرهابي على  التهديد  التعامل مع  تضع 
األولويات. وهنا دعا واينر األطراف الدولية لدفع 
لتشكيل  منسقة  عملية  على  لالتفاق  الليبيين 

حكومة مستقرة.
توفير  أهمية  واينر  أكد  نفسه،  السياق  وفي 
بدائل اقتصادية أفضل للشباب الصغار لمنعهم 
وقال:  اإلرهابية،  للتنظيمات  االنضمام  من 
»داعش يعرض ذهب وفتيات وأسلحة ويعرض 
الشباب  يجذب  ما  وهذا  الجنة.  ويعرض  المجد 
من  مزيد  جذب  في  ناجح  ويجعله  الصغار، 

المقاتلين«.

وسائل  اهتمام  على  تستحوذ  طرابلس  اشتباكات  تزال  ال 
اإلعالم الغربية التي تعتبرها كاشفة لمدى تماسك الجهود 
أن  يمكن  الذي  الوقت  في  الليبي،  الملف  تجاه  الدولية 
المتحدة،  األمم  استراتيجية  وفاة  تكون قد كتبت شهادة 
فرض  في  الوفاق  حكومة  »ضعف«  إظهار  إلى  باإلضافة 

قوتها على العاصمة.
جريدة  اعتبرتها  الدولية  للجهود  السلبية  النظرة 
صعود  مــع  متزامنة  األميركية  بــوســت«  »واشــنــطــن 
المجموعات المسلحة، التي أشعلت خالل األسابيع الماضية 
حين  سنوات،  أربع  خالل  ليبيا  عنف شهدتها  موجة  أسوأ 
اقالت إنها كشفت ضعف الجهود الغربية إلرساء االستقرار 
من  للتواجد  »داعــش«  لتنظيم  نافذة  وفتحت  ليبيا،  في 

جديد في شمال أفريقيا.
ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار في طرابلس، 
األسبوع الماضي، ذكرت الجريدة في تقرير نشرته الثالثاء 
العنف في  أعمال  انتهاء  المراقبين يتوقعون  أن قليال من 
السعي  في  المسلحة  المجموعات  استمرار  مع  طرابلس، 

خلف طموحها االقتصادي واستمرار الخصوم بينها.
ورأت الجريدة األميركية أن »جولة االشتباكات األخيرة 
تداعي  على  وضوحا  األكثر  الدليل  هي  طرابلس  في 
الغربية  والقوى  المتحدة  األمم  تبنتها  التي  االستراتيجية 
 ،2011 العام  القذافي  بمعمر  اإلطاحة  عقب  ليبيا  في 
إلحالل  الوطني  الوفاق  حكومة  إنشاء  على  اعتمدت  التي 
منذ  الوفاق،  »حكومة  إن  وقالت  والسالم«،  االستقرار 
على  كبير  بشكل  اعتمدت  طرابلس،  العاصمة  وصولها 
مجموعات مسلحة لبسط سيطرتها بالدولة، كما أن كثيرا 
مفروضة من  مجرد سلطة  الحكومة  اعتبروا  الليبيين  من 

القوى الخارجية«.
»تلك  إن  بوست«  »واشنطن  قالت  لذلك،  ونتيجة 
المجموعات المسلحة باتت تتنافس على العاصمة، ودخل 
مجموعات  لتشكيل  آخرين  مع  تحالفات  في  منهم  كثير 
أكبر وأكثر قوة، هدفها فرض نفوذها سياسيا، والسيطرة 
على األراضي، والفوز بنصيب من الثروات المالية وأهمها 

االحتياطات النفطية، التي تعد األكبر في أفريقيا«.
وفي هذا الشأن، قال الباحث في مركز »كارنيغي« للسالم 
الدولي، فريدريك ويري: »ما شهدته طرابلس مؤخرا هو 
2014«، وقال  العام  نراه منذ صيف  الذي  األكبر  التصعيد 
المعلنة،  العمل األممية  إن »ذلك يعد ضربة قوية لخطة 
بعد حكومة  إلى حكومة جديدة  االنتقال  فرص  وتقوض 

األلماني  المعهد  في  الباحث  قال  فيما  القائمة«،  الوفاق 
للدراسات الدولية واألمنية، وولفرا الخر، إن »المجموعات 
المسلحة تطورت إلى شبكات إجرامية منخرطة في التجارة 

والسياسة واإلدارة«.
مميزة  أصبح سمة  الدولة  موارد  »نهب  إن  وقال الخر 

ليبيا، ويصب لصالح فئة صغيرة،  السياسي في  لالقتصاد 
جرى  التي  األطــراف   .2011 العام  قبل  بالوضع  مقارنة 
إقصاؤها من هذا الترتيب تعمل على بناء تحالفات جديدة 

لعكس ميزان القوى في طرابلس بالقوة«.
»االشتباكات  فيتزجيرالد:  ماري  الباحثة  قالت  وبدورها 

األخيرة تسلط الضوء على ضعف حكومة الوفاق الوطني، 
المجموعات  على  تعتمد  الحكومة(  )أي  أنها  وحقيقة 
المسلحة أكثر مما تعتمد عليها األخيرة. فكلمة فائز السراج 

ليس لها تأثير«.
ذكر  دون  الجريدة،  عنهم  نقلت  محللون،  أرجع  بينما 

أسمائهم، دوافع اشتباكات طرابلس األخيرة إلى »مشاعر 
المسلحة«،  المجموعات  بعض  لدى  نمت  وغيرة  استياء 
المسلحة  المجموعات  لقادة  الشخصية  »الصفحات  وقالوا: 
بصور  زخــرت  فيسبوك  على  الوفاق  لحكومة  الموالية 
لهؤالء،  والرغيد  السخي  الحياة  نمط  تعكس  ومنشورات 
من سيارات فارهة وعطالت باهظة الثمن، في الوقت الذي 

يعاني فيه غالبية الليبيين أوضاعا اقتصادية صعبة«.
أن  من  بوست«  »واشنطن  حذرت  آخر،  صعيد  وعلى 
وطنية  انتخابات  إجراء  آمال  تقوض  طرابلس  اشتباكات 
وهي خطوة  باريس،  إعالن  بموجب  الجاري،  العام  نهاية 
تعتبرها األمم المتحدة ضرورة لتحقيق االستقرار السياسي.

ويبدو أن الدعم الدولي خلف إجراء انتخابات هذا العام 
أخذ في التراجع نتيجة اشتباكات طرابلس، وبدا هذا واضحا 
سالمة،  غسان  األممي  للمبعوث  األخيرة  التصريحات  في 
التي أقر فيها بصعوبة االلتزام بالموعد المحدد لالنتخابات 
والتأخر في  العنف  أعمال  العاشر من ديسمبر، بسبب  في 

العملية االنتخابية.
مساء  بــرس«  »فرانس  مع  مقابلة  في  سالمة،  وقــال 
ال  قد  به.  القيام  يجب  هائل  عمل  هناك  زال  »ما  السبت: 
نتمكن من االلتزام بموعد العاشر من ديسمبر«، معتبرا أن 

»أي اقتراع ال يمكن أن يجرى قبل ثالثة أو أربعة أشهر«.
لكن كثيرا من المحللين يرون صعوبة تحقيق ذلك في 
المستقبل القريب، ورأوا أن »األمم المتحدة لم تفعل الكثير 
إلخراج المجموعات المسلحة خارج طرابلس، وإبعادها عن 
الماضيين. وبدال عن ذلك،  العامين  الحكومة خالل  أدوار 
في  األمــن  لتوفير  المسلحة  المجموعات  على  اعتمدت 

العاصمة والوزارات والسفارات ومنشآت األمم المتحدة«.
بوست«  »واشنطن  تقرير  تحدث  آخــر،  صعيد  وعلى 
على  ــش«  »داع تنظيم  مقاتلو  شنه  الــذي  الهجوم  عن 
المؤسسة الوطنية للنفط، في خضم االشتباكات المسلحة 
نية  بالعاصمة، وقال إن هذا مؤشر قوي على  التي دارت 
التنظيم العودة من جديد في ليبيا واستغالل فراغ السلطة 

الموجود.
يوفر  الحالي  »الوضع  ويــري:  فريدريك  الباحث  وقال 
المساحة  لهم  ويوفر  داعــش.  لظهور  المثالية  البيئة 
الليبية  الفصائل  فتركيز  أكبر.  بحرية  للتحرك  المطلوبة 
داعش  خطر  احتواء  عن  بدال  البعض  بعضها  قتال  على 
الهجمات  للتنظيم، ويمكنه من تنسيق مزيد  يعد مكسبا 

وتجنيد مقاتلين جدد«.
قائد  لصالح  أيضا  »اشتبكات طرابلس تصب  أن  وتابع 
الجيش المشير خليفة حفتر، وتعزز نظريته القائلة إن ليبيا 

بحاجة إلى نظام حكم عسكري إلرساء االستقرار«.
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االشتباكات دليل أكثر وضوحا على تداعي االستراتيجية التي تبنتها األمم المتحدة والقوى الغربية في ليبيا

القاهرة - ترجمة: هبة هشام

هل تكتب »اشتباكات طرابلس« شهادة وفاة الخطة األممية؟

تهديد »داعش« قائم في 
ليبيا.. وحكومة موحدة 

وتوفير بدائل اقتصادية هما 
السبيل للقضاء على اإلرهاب

بدء إجراءات عودة الحياة إلى تاورغاء

بعض األطراف الدولية ال تريد حل األزمة

لغز اختفاء العريبي يثير القلق في بنغازي  

واشنطن بوست األمريكية تتساءل: 

مدينة  إلى  الحياة  إعــادة  الحكومية  الجهات  بــدأت 
األزمات  وحل  النازحين  كافة  لعودة  تمهيدا  تاورغاء 
القطاعات  تفعيل  إلى  باإلضافة  األهالي  تواجه  التي 
واالتصاالت  الكهرباء  شبكة  أزمــة  وحــل  الخدمية 
اتفاق  تنفيذ  متابعة  لجنة  عقدت  حيث  والمياه، 
اجتماعا  الرئاسي  المجلس  من  المشكلة  المصالحة 
للبحث والتعرف  العامة  الهيئة  موسعا بحضور رئيس 

على المفقودين الدكتور عبد المولى أبوقرين.
مصراتة  بين  االتفاق  تنفيذ  لجنة  عضو  ــاد  وأف
وتاورغاء يوسف الزرزاح، ببدء البحث عن المفقودين 
بمدينتي تاورغاء والكراريم األسبوع المقبل، وهو أول 
دخول للهيئة إلى المنطقة، مشيرا إلى أن البحث عن 
مع  وبالتعاون  االتفاق  شروط  أهم  يعد  المفقودين 

لجنتي مصراتة وتاورغاء والجهات األمنية.
على  اليوم  اتفقوا  المجتمعين  أن  الزرزاح  وأضاف 
التعويضات  من  المتبقية  المبالغ  ــداع  »إي ضــرورة 
قرار  حسب  وقت«،  أسرع  في  المتضررين  بحسابات 

المجلس الرئاسي.

وفي هذا السياق لفت بيان نشرته إدارة التواصل 
الفني  الفريق  جاهزية  إلى  الوزراء،  بمجلس  واإلعالم 
بداية  تــاورغــاء  بمنطقة  المفقودين  عن  للبحث 
األسبوع القادم، الفتا إلى أنه سيتم تحديد األولويات 
للمواقع المستهدفة والتي سيتم العمل عليها لدعم 

خطة عودة نازحي تاورغاء لمدينتهم.
وأضاف أنه جرى التأكيد على تولي اللجنة والفرق 
العاملة في تاورغاء تسهيل مهام الفريق الفني التابع 

للهيئة لممارسة المهام المكلف بها.
في  اللجنة  بجهود  »أبوقرين«  أشــاد  جانبه  من 
الهيئة  أن  مؤكدا  تــاورغــاء،  أهالي  عــودة  تسهيل 
ستقوم بتسخير كافة إمكانياتها للتسريع في معالجة 

ملف المفقودين، خصوصا ملف تاورغاء مصراتة.
في  الميدانية  التطورات  آخر  اللجنة  واستعرضت 
بتاورغاء،  الحكومية  للقطاعات  الخدمات  تفعيل  إطار 
ومنها ملف شبكة الكهرباء واالتصاالت والمياه، حيث 
تم التأكيد على إخطار الجهات المختصة بالتسريع في 

تفعيل خدماتها لدعم مسار العودة الطوعية واآلمنة.

العميد  سجل عميد بلدية بنغازي السابق، 
سجالت  في  جديدا  رقما  العريبي،  أحمد 
خالل  ليبيا  تشهدها  الــتــي  االخــتــطــاف 
اقتياده  جرى  بعدما  الماضية،  السنوات 
اإلثنين من محل  ليل  بعد منتصف  ونجله 
إقامتهما بمنطقة أرض لملوم في مدينة 

بنغازي إلى جهة مجهولة.
عيان  شهود  أفاد  عندما  الواقعة  بدأت 
أثناء  نــار  إطــالق  ــوات  أص سمعوا  بأنهم 
عملية اقتحام منزل العميد أحمد العريبي، 
و»بعد توقف إطالق النار، غادرت السيارات 
إسعاف  ســيــارة  جـــاءت  ثــم  العسكرية، 
وسيارة عسكرية أخرى، وتجمع المواطنون 
غير  جهة  إلى  اقتيد  الذي  العريبي،  بمنزل 

معروفة«.
عميد  شقيقة  العريبي  سعاد  قالت  فيما 

صفحتها  عبر  تدوينة  في  السابق،  بنغازي 
بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، إن 
العريبي جرى اختطافه وابنه  العميد أحمد 
من منزله إلى جهة غير معروفة«، مشيرة 
والدخول  الكاميرات  تكسير  »تم  أنه  إلى 
لطمس  محاولة  في  وخطفه«،  بيته  إلى 
أية معالم للخاطفين. الواقعة أثارت ردود 
مجلس  عضو  طالب  حيث  غاضبة،  فعل 
النواب، عصام الجهاني، رد »القائد األعلى 
للجيش  العام  والقائد  المسلحة  للقوات 
عبد  األركان  ورئيس  حفتر،  خليفة  المشير 
كافة،  األمنية  واألجهزة  الناظوري،  الرازق 
والحكومة الموقتة ووزارة الداخلية« بشأن 

واقعة االختطاف.
»ما  أن  الــنــواب  مجلس  عضو  واعتبر 
قبضا  أو  خطفا  كان  سواء  للعريبي  حدث 

فكالهما مؤشر خطير لما بعده )..( بانتظار 
أو  قبض  عملية  من  حدث  ما  على  ردكم 
رئيس  نائب  العريبي  أحمد  للواء  خطف، 

جهاز المخابرات العامة«.
تتلق  لم  إنها  العريبي،  عائلة  قالت 
عسكرية  أو  أمنية  جهة  أي  من  اتصاال 
بيته،  اقتحام  منذ  لديها،  وجــوده  تؤكد 
معروفة،  غير  جهة  إلى  ابنه  مع  واقتياده 
أعربت  حيث  حــدث،  ما  أسباب  تعرف  وال 
اتصال  في  العريبي  اللواء  شقيقة  سعاد 
مصير  على  عائلتها  قلق  عن  بـ»الوسط« 
اآلن  حتى  تعرف  ال  أنها  مؤكدة  شقيقها، 
إن كان مخطوفا من قبل جهة مجهولة، أو 

معتقال لدى جهة أمنية.
العريبي،  بيت  اقتحام  تفاصيل  وروت 
زيا عسكريا«  قائلة إن مسلحين »يرتدون 

»حوالي  متن  على  فجرا  البيت  إلى  قدموا 
معروفة  غير  مسلحة  عسكرية  سيارة   30
واجهة  على  الرصاص  وأطلقوا  التبعية«، 
المراقبة،  )كاميرات(  مستهدفين  البيت 
بالضرب  ويعتدوا  البيت  يقتحموا  أن  قبل 
عاما(،    34( علي  وابنه  العريبي  اللواء  على 
حرمة  انتهاك  العريبي  سعاد  واستنكرت 
بيت شقيقها واالعتداء على شقيقها وابنه، 
مشيرة  المنزل،  على  الرصاص  وإطــالق 
إلى  اآلن  تتوصل حتى  لم  عائلتها  أن  إلى 

معرفة المكان الذي أقتيد إليه شقيقها.
)العريبات(  قبيلة  من  وفدا  إن  وقالت 
في  للجيش  العامة  القيادة  مقر  الى  توجه 
األمنية  الجهات  مناشدة  الرجمة،  منطقة 
شقيقه  مصير  عــن  عائلتها  إبــالغ  مــن 
العريبي في حال توارد لديها  اللواء أحمد 

معلومات بالخصوص.
االجتماعي  التواصل  صفحات  وتناقلت 
وقد  العريبي  بيت  لواجهة  صورا  الليبية 
ظهرت عليها آثار رصاص صادر من سالح 
علقت  الذي  المكان  على  خاصة  متوسط، 

فيه آالت تصوير المراقبة.
الوطنية  اللجنة  أعربت  سبق  ما  إزاء 
إدانتها  عــن  بليبيا،  ــســان  اإلن لحقوق 
وصفته  ما  حيال  الشديدين  واستنكارها 
معتبرة  العريبي،  أحمد  اللواء  بـ»اختطاف« 
اللواء  التي تمت بحق  أن هذه »اإلجراءات 
التي  الجهة  معرفة  وعدم  العريبي  أحمد 
وإطالق  مسلحة  بسيارة  المنزل  داهمت 
الرصاص وترويع اآلمنيين، التوافق صحيح 
في  القانونية  اإلجــراءات  وسالمة  القانون 

الضبط واإلحضار«.

عسكريون لم تعرف هويتهم اقتادوه لمكان مجهول

جوناثان واينر يفضح الدول األجنبية الداعمة للفوضى في ليبيا
القاهرة - الوسط

< جوناثان واينر

< أحمد العريبي

< مجموعات مسلحة  تحتفل عقب انتهاء  اشتباكات جنوب طرابلس، 25 سبتمبر 2018. ) أ ف ب(



عربي و دولي 06

واشنطن – وكاالت

اتهامات جديدة لكافانو باإلفراط في شرب الكحول

الديمقراطيون يكثفون جهودهم ملنع تعيني مرشح ترامب للمحكمة الدستورية العليا
 

رغم رضوخ الرئيس األميركي دونالد ترامب للضغوط وموافقته 
على قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي »إف بي أي« بالتحقيق 
في سلوك مرشحه للمحكمة العليا، بريت كافانو، واالتهامات 
أمامه  الطريق  أن  يبدو  ال  الجنسي،  بالتحرش  له  الموجهة 
سيكون ممهدًا في ضوء بروز إتهامات جديدة لكافانو بالكذب 
األسبوع  نهاية  الشيوخ  مجلس  أمام  بشهادته  إدالئه  أثناء 

الماضي.
إن  االثنين  كافانو  للقاضي  الدراسة  في  سابق  زميل  وقال 
مرشح الرئيس األميركي للمحكمة العليا كان يكثر من شرب 
الكحول، وذلك على عكس ما أكده في الشهادة التي أدلى بها 

أمام مجلس الشيوخ.
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام على بدء مكتب التحقيقات 
الشيوخ في  آي( تحقيًقا بطلب من مجلس  )إف بي  الفيدرالي 
إنه عندما  اتهامات وجهتها ثالث نساء إلى كافانو الذي قلن 
تجاوزات  ارتكب  أو  جنسيًا،  عليهن  باالعتداء  قام  ثماًل  كان 
جنسية بحقهن عندما كن طالبات في ثمانينات القرن الماضي.

وقال تشاد لودينغتون للصحفيين »يمكنني القول بشكل ال 
لبس فيه إنه فيما يتعلق بنفيه احتمال فقدانه الوعي بسبب 
فإن  الكحول،  والتقليل من درجة ووتيرة شرب  الكحول  شرب 

بريت لم يقل الحقيقة«.
وذكر األستاذ في جامعة كاروالينا الشمالية والذي قال إنه 
كان  كافانو  أن  األحد  بيان  في  بمعلوماته،  اإلف.بي.آي  أبلغ 

»عدائيًا وعدوانيًا« عندما كان يتناول الكحول.
عن  ترامب  دونالد  الرئيس  دافع  اإلثنين  سابق  وقت  وفي 
مرشحه لكن قال إن كافانو كانت لديه »بعض الصعوبات« مع 
الكحول. وخالل مؤتمر صحفي في البيت األبيض سعى ترامب 
الكحول، لكنه تجاوز  المراهقين في شرب  إليجاد عذر إلفراط 
شهادة كافانو نفسه أمام لجنة العدل بمجلس الشيوخ األسبوع 

الماضي. وقال الرئيس »دهشت لقوله إنه يحب البيرة«.
يتحدث  الصعوبة. كان  لديه بعض  ترامب »كانت  وأضاف 
عن أشياء حصلت معه بعد شرب الكحول... )لم يقل( إن عالقته 

بالكحول كانت ممتازة«.

وشكك أيضًا في الحاجة لقيام المحققين بالتدقيق في سجل 
كافانو البالغ 53 عامًا، في المرحلة الثانوية. وأكد »أعتقد أنه 

ليس من العدل استرجاع أمور كهذه«.
وأضاف »تخرجت من المدرسة الثانوية ورغم إني لم أكن 

أشرب )الكحول( شاهدت العديد من األشخاص يشربون«.
وتابع قائاًل »يشربون البيرة ويتصرفون بجنون وكانوا في 
القيام  يستطيعون  ال  إنهم  هذا  أيعني   ... الثانوية  المرحلة 

بشيء ما يرغبون به في حياتهم؟«.
الرأي  التي تشغل  القضية  تناول هذه  إلى  ترامب  عاد  كما 
العام األميركي خالل تجمع انتخابي في والية تينيسي، متهمًا 
الديمقراطيين بأن لديهم دوافع سياسية في محاولتهم لمنع 

انتخابات  تؤدي  أن  في  أماًل  العليا،  للمحكمة  مرشحه  وصول 
التجديد النصفي للكونغرس في 6 نوفمبر إلى تغيير تركيبته 

لصالحهم.
بصيرتهم  عميت  »لقد  الديمقراطيين،  عن  ترامب  وقال 
وسط غضب عارم منذ خسارتهم )انتخابات( 2016. لقد أصيبوا 

بالجنون«.

أحب البيرة
وخالل مثوله أمام لجنة مجلس الشيوخ الخميس نفى كافانو 
بشدة اتهامات االعتداء الجنسي، أو أنه كان يعاني من مشكلة 

مع الكحول في ذلك الوقت.

وقال أمام اللجنة »كنت أشرب البيرة مع أصدقائي. أحيانًا 
الكثير من البيرة«. وأضاف »نعم كنا نشرب البيرة، كنت أحب 

البيرة، وال زلت أحب البيرة«.
أميركي  كل  أو  البيرة  يشرب  أميركي  كل  كان  »إذا  وتابع 
يشرب البيرة في المرحلة الثانوية فجأة يُعتبر مذنبًا باالعتداء 

الجنسي، سيكون هذا جديدًا وقبيحًا في هذه البالد«.
كافانو  إن  أيضًا  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  وقالت 
شجار  بعد  اتهامات  له  توجه  لم  لكن  الشرطة  استجوبته 
حيث  كونتكت  بوالية  نيوهيفن  في   1985 في  حانة  في 
إن  عيان  شاهد  وقال  الزبائن.  أحد  على  الثلج  برمي  اتهم 
صديًقا لكافانو رمى كوبًا زجاجيًا أصاب نفس الشخص في 

اإلف. إن  أميركية  إعالم  تقارير وسائل  أذنه فجرحه. وذكرت 
أقرب أصدقاء كافانو  بي.آي بدأ في استجواب مارك دجادج، 
وجهتها  التي  االتهامات  في  اسمه  ورد  والذي  السابقين، 
شهادة  في  له  فورد  بالزي  كريستين  الجامعية  األستاذة 
بعدة  ترامب  مرشح  قبل  الشيوخ  لمجلس  قدمتها  درامية 

ساعات.
أن  لمحاميه  بيان  عن  نقاًل  نيوز  فوكس  شبكة  وذكرت 

استجواب دجادج بدأ »لكن لم ينته بعد«.
قالت  الماضي  األسبوع  الشيوخ  مجلس  لجنة  جلسة  وفي 
بالزي فورد إن دجادج كان موجودًا خالل االعتداء المفترض 
لكافانو وقفز فوقهما أثناء حصول ذلك مما تسبب بوقوعهما 

وسمح لها بالهرب.

الوقت يداهم
يضع  لن  األبيض  البيت  إن  ترامب  قال  األثناء،  تلك  وفي 
أعضاء  طلبه  الذي  لإلف.بي.آي  الجديد  التحقيق  على  قيودًا 
في مجلس الشيوخ قبل التصويت النهائي على تعيينه. وكان 
أعضاء ديمقراطيون في المجلس أبدوا تحفظهم على تحديد 

آفاق تحقيق اإلف بي أي وقصر مدته على أسبوع واحد فقط.
بما  يقوم  أن  اإلف.بي.آي  على  أن  »أعتقد  ترامب  وقال 
القيام به للحصول على الجواب«. وأضاف »أريد  يتعين عليه 

أن يكون ذلك شاماًل ... أريد أن يكون سريعًا«.
وتابع »ال نريد أن نقوم بحملة مطاردة، أليس كذلك؟«

الجمهوري  بينهم  الشيوخ،  مجلس  في  أعضاء  وتوصل 
جيف فليك التفاق الجمعة بإعطاء اإلف.بي.آي أسبوعًا إلجراء 

تحقيق وتقديم التقرير.
ماكونيل  ميتش  الشيوخ  مجلس  في  الغالبية  زعيم  وقال 
ديمقراطيًا،  و49  جمهوريًا   51 يضم  الذي  المجلس  إن 
أن  يعني  مما  كافانو  تعيين  على  األسبوع«  هذا  »سيصوت 
التصويت النهائي على تعيينه قد يحصل في نهاية األسبوع 
»وقت  إن  ماكونيل  وقال  المقبل.  األسبوع  مطلع  أو  الحالي 

التأخير والعرقلة بال نهاية شارف على االنتهاء«.
وأبدى السناتور فليك رغبته في تأكيد تعيين كافانو لكنه 
قال إنه يريد »إجراءات أفضل« لتقييم االتهامات. وقال فليك 
في اليومين الماضيين إنه سيصوت لكافانو ما لم يجد اإلف.

بي.آي شيئًا ما في تحقيقاته.

<    بريت كافانو<   ترامب في حديقة البيت االبيض 

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

السنة الثالثة
العدد 150 24 من املحرم 1440 هــ
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السلطات تتصدى لعمليات نهب

مقابر جماعية  لدفن أكثر من 1200 قتيل ضحايا زلزال إندونيسيا

جونسون يقدم نفسه بديال في مؤتمر المحافظين

تيريزا ماي متمسكة بمنصبها »لفترة طويلة« رغم تعثر مفاوضات »بريكست«

بوريس  السابق  البريطاني  الخارجية  وزير  شن 
رئيسة  خطة  على  حادا  هجوما  الثالثاء  جونسون 
األوروبي،  اإلتحاد  من  الخروج  ماي  تيريزا  الوزراء 
الناخبون  قرره  ما  تخالف  انها  قائال  »بريكست« 
الماضي، وسط  العام  االستفتاء  البريطانيون في 
وشغل  ماي  ازاحة  في  يرغب  أنه  التكهنات  تزايد 

منصبها.
وكان جونسون استقال في يوليو من الحكومة 
تدافع عنها  التي  لالحتجاج على »خطة شيكيرز« 
ماي وتنص على اإلبقاء على عالقات تجارية وثيقة 
مع االتحاد األوروبي والحفاظ على قواعد مشتركة.

رئيسة  من  األوروبيون  القادة  طلب  وبينما 
الحكومة إعادة النظر في خطتها بحلول المجلس 
اكتوبر،   18 في  سيعقد  الذي  المقبل  األوروبي 
عرض رئيس بلدية لندن السابق بالتفصيل في 
المحافظين  لحزب  السنوي  المؤتمر  أمام  خطابه 
اقتراحه إبرام »اتفاق خارق للتبادل الحر« بين لندن 
بين  الموقع  االتفاق  مثل  األوروبية،  والمفوضية 

االتحاد األوروبي وكندا.
مع  بعالقة جيدة  يتمتع  الذي  وقال جونسون، 
الرئيس األميركي دونالد ترامب والذي أشاد بأدائه 
لبريطانيا،  ناجحا  وزراء  رئيس  سيكون  إنه  وقال 
إن »الشعب صوت لهذا السبب«. وأضاف »فقط 
أن  الهدف، يمكننا  لتحقيق هذا  العمل  بمواصلة 

نؤكد أننا احترمنا تفويض« بريكست.
خيارا  البريطانية  الحكومة  رئاسة  وترفض 
من هذا النوع، معتبرة أنه لن يتيح تجنب عودة 
وجمهورية  الشمالية  إيرلندا  بين  مادية  حدود 
إيرلندا، العقبة الرئيسية في المفاوضات مع االتحاد 

األوروبي.

عالم خيالي
مؤتمر  وخالل  انكلترا  بوسط  برمنغهام  وفي 
الحزب، لم يتردد بعض أعضاء الحكومة في انتقاد 
اقتراح زميلهم السابق. وقد رأى وزير المال فيليب 
عالم  »في  يعيش  جونسون  بوريس  أن  هاموند 

خيالي«.
حزب  في  المشاغب  الرجل  مواقف  وأثارت 
خليفة  فأكثر  أكثر  يبدو  تجعله  التي  المحافظين 

محتمال لماي، غضب عدد من النواب المحافظين.
مع  »المشكلة  إن  سوبري  آنا  النائبة  وقالت 
أو  طموحاته  يكشف  أن  يجب  أنه  هي  بوريس 
يصمت«. وأضافت »لكنني أفضل أن يصمت ألن 

آخر ما نحتاجه حاليا هو معركة على الزعامة«.
ديفيس  ديفيد  السابق  بريكست  وزير  وحتى 
الحر، نأى بنفسه  للتبادل  اتفاق  إبرام  الذي يؤيد 
تشكل  »أفكاره  إن  وقال  جونسون.  مواقف  عن 
مادة جيدة لعناوين صحف ولكنها ليست بالضرورة 

سياسات جيدة«. وقال روبين بيتيت أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة كينغستون في لندن، »أعتقد 
أنه فقد حظوته بين النواب المحافظين«. وأضاف 
أن جونسون »التزم ببريكست ألنه رأى فيه أفضل 
هناك  أن  أعتقد  ال  للحزب.  زعيما  ليصبح  وسيلة 

طموحا جماعيا في األمر«.

»إنه رابح«
لكن جونسون، الذي يتمتع بحضور قوي لكنه يثير 
االنقسام، يحظى بدعم واسع بين ناشطي الحزب. 
يكون  أن  يمكن  أنه  هؤالء  من  كبير  عدد  ويرى 

زعيما.
من  جاء  الذي  الستيني  بورجيس  أيان  وقال 
في  للمشاركة  انكلترا(  غرب  )جنوب  سومرست 
انتخابات«.  يوما  يخسر  لم  رابح،  »إنه  المؤتمر 
وأضاف »إنه ليس رجال دقيقا لكنه يملك رؤية. هل 

أعرف ما هي رؤية تيريزا ماي؟ ال«.
عضو  عاما(   59( جونز  هودغسون  بول  أما 
المجلس البلدي في بوترز بار بشمال لندن، فقال 
بريكست  حول  اتفاق  إلى  التوصل  يتم  لم  »إذا 

بحلول نوفمبر، فسنحتاج إلى تغيير«.
جونسون  بوريس  سيكون  »عندها  وأضاف 
األمور  زمام  تولي  على  القادر  الوحيد  الشخص 
بسرعة«. لكن بعض األعضاء يأسفون للتصريحات 
تضر  أنها  معتبرين  السابق،  للوزير  الهجومية 
أال  يجب  االنقسامات  هذه  وأن  الحزب  بصورة 
المجلس  عضو  موراي  جون  وقال  علنا.  تكشف 
البلدي لواسال بوسط انكلترا »إنني موافق على 
المبادىء التي يعرضها لكنني لست متفقا معه على 

طريق القيام بذلك«.

ماي: باقية لفترة طويلة
في  البقاء  تعتزم  إنها  ماي  قالت  ناحيتها،  من 
لتوحيد  حزبها  ودعت  طويلة«،  »لفترة  منصبها 
االتحاد  من  الخروج  في  خطتها  ودعم  الصفوف 

األوروبي.
)بي. البريطانية  اإلذاعة  هيئة  ووجهت 
بي.سي( سؤاال لماي أثناء المؤتمر السنوي لحزب 
المحافظين بشأن المدة التي تتوقع البقاء خاللها 
في منصبها في رئاسة الوزراء والحزب. وقالت ماي 
»قلت أنني سأظل لمدة طويلة، ليس فقط من 
األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا  خروج  اتفاق  أجل 

وإنما األجندة المحلية أيضا«.
وأضافت »رسالتي هنا في المؤتمر هي دعونا 
اتفاق  ألفضل  سنتوصل  أننا  من  ونتأكد  نتحد 
لبريطانيا«. وذكرت ماي أنها تستعد لتقديم عرض 
في  الجمود  كسر  بهدف  األوروبي  لالتحاد  جديد 

مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل.
وقالت لهيئة اإلذاعة البريطانية »سنطرح هذه 
االقتراحات. هل يمكنني شرح سبب طرح اقتراحاتنا 
الخاصة؟ ألن الخطة التي طرحها االتحاد األوروبي 
التي  الخطة  »ألن  وأضافت  لنا«.  مقبولة  ليست 
طرحها االتحاد األوروبي تبقي أيرلندا الشمالية في 

االتحاد الجمركي«.
خارجيتها  وزير  تصريحات  ماي  رفضت  كما 
األوروبي  اإلتحاد  فيه  والذي شبه  هانت  جيريمي 
باإلتحاد السوفيتي السابق. وكانت هانت قد نبه 
االتحاد األوروبي يوم األحد إلى أنه تأسس لحماية 
الحريات، مضيفا أن الدرس المستفاد من التاريخ 
السوفيتي هو أنه إذا تحول إلى سجن فسوف تزداد 

الرغبة في مغادرته.

 < عناصر الشرطة اإلندونيسية يحملون أكياس جثث قبيل دفنها في مقابر جماعية في وسط سوالويسي 

 <   بوريس جونسون <   تيريزا ماي

وجه رئيس الحكومة اإلسبانية بيدرو سانشيز الثالثاء 
انتقادات علنية إلى رئيس كتالونيا االستقاللي كيم 
تورا المتهم »بتشجيع المتشددين« بعد مواجهات 
أمام  االثنين  مساء  برشلونة  شهدتها  عنيفة 
البرلمان الكتالوني في ذكرى مرور عام على استفتاء 
رفضت مدريد  والذي  إسبانيا،  اإلقليم عن  انفصال 

اإلعتراف بنتائجه.
»السياسة  أن  تغريدة  في  سانشيز  وكتب 
الكتالونية يجب أن تعود إلى البرلمان. على الرئيس 
التطبيع  تعريض  وعدم  مسؤولياته  تحمل  تورا 
على  المتشددين  تشجيع  عبر  للخطر  السياسي 
محاصرة المؤسسات التي تمثل كل الكتالونيين«. 

وأضاف أن »العنف ليس الحل«.
وجرت مواجهات عنيفة ين قوات األمن وناشطين 
انفصاليين متطرفين كانوا يريدون دخول البرلمان 
تورا  وكيم  برشلونة.  في  االثنين  مساء  الكتالوني 
المتشددون  االنفصاليون  الناشطون  يدعوه  الذي 
خالل  له  معادية  هتافات  واجه  االستقالة،  إلى 
تمثلت  التي  بتحركاتهم  االثنين  رحب  التظاهرة، 

بإغالق طرق وخطوط للسكك الحديد، مؤكدًا أنه 
»ألمر جيد ممارسة ضغوط«.

الناشطون  نظمها  التي  التظاهرة  وانتهت 
األولى  السنوية  الذكرى  بمناسبة  الكتالونيون 
إسبانيا  عن  إقليمهم  انفصال  على  لالستفتاء 
مئات  واقتحم  األمن.  قوات  مع  عنيفة  بصدامات 
أمام  الشرطة  وضعتها  التي  العوائق  المتشددين 
مقر برلمان اإلقليم، ما دفع بقوات مكافحة الشغب 
إلى  لالستقالل  المؤيدة  كتالونيا  لحكومة  التابعة 

الرد عليهم بالهراوات.
الشرطة  عناصر  المتظاهرين  بعض  ورشق 
بالحجارة وأقاموا متاريس بواسطة حاويات القمامة 

التي أفرغوها وأضرموا النار في محتوياتها.
عن  الدفاع  »لجان  في  الناشطين  مئات  وكان 
قطعوا  المتشددة،  القومية  الحركة  الجمهورية«، 
وشوارع  سريعة  وطرقات  سريع  قطار  خط  االثنين 
الذي  األولى لالستفتاء  للذكرى  إحياء  في برشلونة 
التي  مدريد  عن  االستقالل  الكتالونيون  فيه  أيّد 
رفضت االعتراف به، مما أدّى إلى مواجهات عنيفة 

واعتقاالت وأحدث أزمة سياسية غير مسبوقة.
قطع طريق سريع  الطرق  إدارة شبكات  وأكدت 
بين  يربط  وآخر  وبلنسية  برشلونة  بين  يربط 

شوارع  أيضًا  النشطاء  وقطع  ومدريد.  برشلونة 
 165 بعد  على  الواقعة  وليريدا  برشلونة  داخل 
الكتالوني.  التلفزيون  بحسب  برشلونة،  غرب  كلم 
وأنزل نشطاء »لجان الدفاع عن الجمهورية« العلم 
في  الكتالونية  الحكومة  مقر  فوق  من  اإلسباني 
جيرونا. وكتبت المجموعة على تويتر »مر عام على 

إعالن الجمهورية... فلنتحرك«.
كارلس  بقيادة  السابقة  اإلقليم  حكومة  وكانت 
 2017 أكتوبر  من  األول  في  نظمت  بيغديمونت 
بحظره،  قضائي  قرار  رغم  االستقالل  على  استفتاء 
المشاركين  90 بالمئة من  وقد صوّت خالله نحو 
إقليم  برلمان  صوّت  االستفتاء  وبعد  بـ»نعم«. 
أكتوبر،   27 في  االستقالل  إعالن  على  كتالونيا 
اإلقليم وفرض  إقالة حكومة  إلى  مما دفع بمدريد 
سلطتها المباشرة عليه والدعوة النتخابات جديدة 

احتفظ فيها االنفصاليون بغالبيتهم.

توترات في صفوف االنفصاليين
لالنقسامات  مؤشرًا  األخيرة  المظاهرات  وشكلت 
من  المتطرفون  ينتقد  الذين  االنفصاليين  بين 
الجمهورية«،  عن  الدفاع  »لجان  غرار  على  بينهم، 
لعدم  لالستقالل  المؤيدة  الكتالونية  الحكومة 

طالب  جهته  من  مدريد.  سلطات  بوجه  وقوفها 
حزب الوحدة الشعبية االنفصالي اليساري المتطرف 
باستقالة وزير الداخلية في حكومة كتالونيا ميكيل 
بوتش الذي كان قد اتهم الحزب باللجوء إلى العنف.
رئيس  رحّب  االنقسام  من  الجو  هذا  ووسط 
نشطاء  بتحرك  االثنين  تورا  كيم  كتالونيا  إقليم 
»لجان الدفاع عن الجمهورية«. وقال تورا »بدأ كل 
شيء في األول من أكتوبر )...( عندما قررنا جميعًا 
وبديمقراطية تقرير مصيرنا، وهذا أكبر إنجاز يمكن 

لشعب حر أن يحققه«.

»ليس هناك ما يدعو لالحتفال«
باسم  المتحدثة  قالت  التظاهرات،  على  وردًا 
الحكومة اإلسبانية إيسابيل سيال إن االستفتاء كان 
مفاعيل  ال  وبالتالي  القضاء  بحسب  شرعي  »غير 
أكتوبر  من  »األول  أن  سيال  وتابعت  له«.  قانونية 

كان يومًا حزينًا، ليس هناك ما يدعو لالحتفال«.
لغة  بوقف  تورا  »نطالب  المتحدثة  وقالت 
الخطابات« في موازاة استئناف الحكومة االشتراكية 
برئاسة بدرو سانشيز، التي توّلت السلطة في األول 
من يونيو بفضل أصوات االنفصاليين الكتالونيين، 

الحوار مع السلطات الكتالونية.

في الذكرى األولى على استفتاء انفصال اإلقليم

احتجاجات عنيفة في كتالونيا وإنزال علم أسبانيا من مقر الحكومة
برشلونة – وكاالت

جاكرتا–وكاالت
برمنجهام، إنجلترا – وكاالت  

أعلنت إندونيسيا الثالثاء أن أكثر من 1200 شخص 
لقوا حتفهم في كارثة الزلزال والتسونامي في جزيرة 
الشرطة  تعهدت  فيما  اإلندونيسية،  سوالويسي 
مواطنون  بها  يقوم  التي  النهب  لعمليات  التصدي 

مستغلين حالة الفوضى.
عيارات  الشرطة  إطالق  عن  معلومات  ووردت 
نهب  عمليات  لوقف  للدموع  مسيل  وغاز  تحذيرية 
المتاجر في بالو المدينة الساحلية التي اجتاحتها أمواج 

التسونامي عقب زلزال بلغت شدته 7,5 درجات.
ألف شخص  مئتي  نحو  إن  المتحدة  األمم  وتقول 
بحاجة لمساعدة عاجلة بينهم اآلف األطفال. ويواجه 
الناجون العطش والجوع وسط ندرة المواد الغذائية 
بأعداد  المستشفيات  تغصّ  فيما  الشرب،  ومياه 
في  تغاضت  إنها  الثالثاء  الشرطة  وقالت  الجرحى. 
السابق عن قيام ناجين بأخذ مواد غذائية ومياه من 
شخصا   35 بتوقيف  قامت  اآلن  لكنها  مقفلة،  متاجر 

سرقوا أجهزة كمبيوتر وأموال.
دونو  آري  الوطنية  الشرطة  قائد  نائب  وقال 
سوكمانتو »في اليوم األول والثاني لم يفتح أي متجر 
أبوابه بالتأكيد. شعر الناس بالجوع. والبعض كانوا في 

حاجة ماسة. وتلك ليست مشكلة«.
المواد  بدأت  الثاني،  اليوم  بعد  »لكن  وأضاف 
نقوم  واآلن  توزيعها.  وبانتظار  بالوصول،  الغذائية 
بفرض القانون«. وتابع »هناك أجهزة للصرف اآللي. 
وهي مفتوحة )...( إذا عمد الناس إلى السرقة نقبض 

عليهم ونقوم بالتحقيق«.
في  واضحا  اليأس  كان  رسمية،  تطمينات  ورغم 
شوارع بالو حيث قام األهالي بالبحث عما يمكن إنقاذه 
بين الركام. وتجمع آخرون قرب المباني القليلة التي لم 
تنقطع عنها الكهرباء أو اصطفوا في طوابير للحصول 
على الماء أو المال أو البنزين الذي يصل وسط حراسة 

للشرطة المسلحة.
إن  عاما(   48( ماسي  ايد  الدين  برهان  وقال 
»الحكومة والرئيس جاؤوا إلى هنا، لكن ما نحتاج إليه 

في الواقع هو الطعام والماء«.
وما يعرقل جهود اإلنقاذ عدم توفر المعدات الثقيلة 
الحكومة  وامتناع  الدمار  وحجم  النقل  طرق  وانقطاع 

اإلندونيسية عن قبول مساعدة أجنبية.
للزالزل،  إندونيسيا  تعرض  بخطر  العالم  ولتذكير 
ضربت سلسة من الهزات جزيرة سومبا الثالثاء علما 

بأنها تبعد مئات الكيلومترات عن بالو.
وبحسب أرقام حكومية ارتفعت حصيلة قتلى الكارثة 

في وسط سوالويسي إلى 1234 قتيال.
ويقود الجيش اإلندونيسي جهود اإلنقاذ لكن على 
أثر موافقة الرئيس جوكو ويدودو بعد تردد، نشرت 
بالو.   في  األرض  على  فرقا  حكومية  غير  منظمات 
جثثهم  انتشلت  التي  الطالب  عشرات  القتلى  وبين 

من بين أنقاض كنيسة اجتاحتها انهيارات أرضية في 
سوالويسي.

وقالت المتحدثة باسم الصليب األحمر اإلندونيسي 
»عثر على جثث 34« طالب الهوت من أصل 86 طالبًا 
كان »المركز التدريبي لكنيسة جونوغ« في مقاطعة 

سيغي بيرومارو أبلغ عن فقدانهم إثر الزلزال.
بالغة  صعوبة  واجهوا  اإلنقاذ  عمّال  أّن  وأضافت 
في انتشال الجثث بسبب الوحول التي غمرت الكنسية 
ومحيطها. وقالت »المشكلة األصعب كانت السير في 
الوحل لمدة ساعة ونصف الساعة حاملين الجثث لنقلها 

إلى سيارة اإلسعاف«.
من  العالم  في  مسلمة  دولة  أكبر  وإندونيسيا 
منها  دينية  أقليات  تضم  لكنها  السكان،  عدد  حيث 
المسيحية، في أنحاء األرخبيل البالغ عدد سكانه 260 

مليون نسمة.

حاجة ملحة
وحذر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
ملحة  بحاجة  شخص  ألف   191 أن  من  اإلثنين 
للمساعدة في أعقاب الزلزال والتسونامي بينهم 46 
ألف طفل و14 ألف مسنّ — العديد منهم في مناطق 

خارج نطاق تركيز جهود اإلغاثة الحكومية.
بين  جثثهم  تزال  ال  والعديد   — القتلى  ويمثل 
ركام المباني المدمرة — مصدر قلق للسلطات. وفي 
تعّفن  يبدأ  إندونيسيا،  في  االستوائي  الحار  المناخ 
الجثث بسرعة مما يوفر بيئة النتشار األمراض القاتلة. 
وفي بوبويا — الواقعة على التالل المطلة على بالو 
مقبرة  في  ضحايا  دفن  متطوعون  بدأ   — المنكوبة 

جماعية كبيرة، مع تعليمات باالستعداد لدفن 1300 
قتيل.

أكياس  في  وضعت  جثث  بنقل  شاحنات  وقامت 
وقام  الموقع  إلى  اللون،  وسوداء  وصفراء  برتقالية 
متطوعون بجرها إلى داخل المقبرة فيما كانت جرافات 

تطمرها بالتراب.

بارقة أمل
ووسط األهوال التي ال تحصى برزت بارقة أمل. فقد تم 
إنقاذ شخصين من فندق روا-روا الذي يضم 80 غرفة، 
بحسب وكالة إدارة الكوارث اإلندونيسية، وقد يكون 

هناك ناجون آخرون.
بزوجته  اجتمع  عندما  أزوان  السعادة  وغمرت 
ديوي بعد 48 ساعة من توقع األسوأ أثناء بحثه في 

المستشفيات ومراكز حفظ الجثث.
وسعى هذا الموظف الحكومي البالغ من العمر 38 
عاما لضبط مشاعره بينما كان يروي تفاصيل العثور 
على زوجته بعد يومين على اختفاء أثرها بعد أن جرفتها 
أمواج التسونامي. وقال أزوان، »شعرت بسعادة بالغة 

— الحمد هلل أنني رأيتها مجددا«.
ولكن بالنسبة للغالبية، فإن عمليات البحث أفضت 
إلى حزن فقط فيما كانوا يجوبون مواقع حفظ الجثث 
في العراء تحت أشعة الشمس الحارقة بانتظار التعرف 

على هويات أصحابها.
وقالت اللجنة الدولية للصليب األحمر إنها تسعى 
الكارثة وتقدم »خدمات  التي فرقتها  العائالت  لجمع 
على  التعرف  بعمليات  يقوم  للذين  الشرعي«  الطب 

هويات الضحايا.

 < محتّجون في برشلونة في ختام تظاهرة بمناسبة الذكرى األولى لالستفتاء على االنفصال عن مدريد 
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تنفيذاً لالتفاق بين إردوغان وبوتين

مزيد القوات التركية تدخل سورية إلقامة منطقة منزوعة السالح في إدلب

تحركات متسارعة لمأل المناصب الشاغرة

عادل عبداملهدي يواجه مهمة سياسية شاقة بعد اختياره رئيسًا لوزراء العراق

قالت انها تنتهك معاهدة الصداقة بين البلدين

محكمة العدل الدولية تنصف طهران 
وتأمر واشنطن بوقف العقوبات »االنسانية«

الواليات  األربعاء  أمس  الدولية  العدل  محكمة  أمرت  مفاجئ،  تطور  في 
في  إليران  الموجهة  »اإلنسانية«  السلع  على  العقوبات  بوقف  المتحدة 

نكسة قوية للرئيس األميركي دونالد ترامب.
ويأتي القرار غير المسبوق للمحكمة، والتي تعد أعلى هيئة قضائية 
لدى األمم المتحدة وتتخذ من الهاي مقرا لها، بعدما نظر القضاة في 
الشكوى المقدمة من إيران لوقف العقوبات االقتصادية التي أعاد ترامب 
والقوى  إيران  بين  المبرم  النووي  االتفاق  من  انسحابه  بعد  فرضها 

الكبرى.
تشكل  السلع  بعض  على  العقوبات  بأن  باإلجماع  القضاة  وحكم 
انتهاكا »لمعاهدة الصداقة« المبرمة بين إيران والواليات المتحدة عام 

.1955
»المحكمة  يوسفإن  أحمد  القوي  عبد  القاضي  المحكمة  رئيس  وقال 
توصلت باإلجماع إلى أنه على الواليات المتحدة أن ترفع، وعبر وسائل 
مايو   8 في  أعلنت  التي  اإلجراءات  تفرضها  عراقيل  كل  اختيارها،  من 
ومنتجات  غذائية  ومواد  طبية  ومواد  أدوية  تصدير  حرية  على   2018

زراعية إلى إيران«.
الحتياجات  »مطلوبة  سلع  على  العقوبات  أن  المحكمة  واعتبرت 
إنسانية قد تترك أثرا مدمرا خطيرا على صحة وأرواح أفراد على أراضي 

إيران«.
ورأت أيضا أن العقوبات على قطع غيار الطائرات يمكن أن »تعرض 

سالمة الطيران المدني للخطر في إيران وكذلك أرواح مستخدميها«.
وكان ترامب فرض دفعة أولى من العقوبات على إيران في أغسطس 

النووي  االتفاق  من  انسحابه  بعد 
والقوى  إيران  بين  المبرم  التاريخي 
طموحات  لوقف  والهادف  الكبرى 
الحلفاء  استياء  مثيرا  النووية،  إيران 
من  ثانية  دفعة  وهناك  األوروبيين. 
نوفمبر  مطلع  في  مرتقبة  العقوبات 

القادم.
وتحكم محكمة العدل الدولية في 
خالفات بين الدول األعضاء في األمم 
ال  لكن  ملزمة  وقراراتها  المتحدة، 
ليس  وإنما  عليها،  الطعن  يمكن 

هناك آلية لتطبيقها.

»حرب نفسية«
اعتبر  المحكمة،  قرار  صدور  وقبل 

وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ان العقوبات تعتبر شكال من 
»حرب نفسية« تهدف إلى تغيير النظام.

وقال ظريف لهيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« إن »الحرب التي 
إيران هي  اإلقليميين ضد  عمالئها  وبعض  المتحدة  الواليات  تخوضها 

حرب نفسية أكثر مما هي حرب اقتصادية فعلية«.
الماضي،  أغسطس  في  االستماع  أيام من جلسات  أربعة  مدى  وعلى 
اتهم محامو إيران واشنطن بأنها »تخنق« اقتصاد الجمهورية اإلسالمية.
النظر  صالحية  لها  ليس  المحكمة  أن  مؤكدة  ردت  واشنطن  لكن 
القومي. وعادة ما ترفض  القضية ألنها تتعلق بشؤون األمن  في هذه 
الواليات المتحدة قرارات المحاكم الدولية المختصة بنزاعاتها مع الدول 
والقضائية  التشريعية  للمؤسسات  سوى  تخضع  ال  أنها  وتزعم  األخرى، 

األميركية.
وقرار األربعاء هو في الواقع ضمن ما يسمى إجراءات مؤقتة قبل القرار 
كما  سنوات،  عدة  يستغرق  أن  يمكن  الذي  القضية  هذه  حول  النهائي 

يقول خبراء.
الكبرى  والقوى  إيران  بين   2015 عام  أبرم  النووي  االتفاق  وكان 
النووي  السالح  المتالك  السعي  بعدم  طهران  بموجبه  وتعهدت 
العقوبات  رفع  مقابل  أراضيها،  إلى  دوليين  مفتشين  بدخول  وبالسماح 

المفروضة عليها منذ أكثر من عشر سنوات.
لكن ترامب انسحب من االتفاق في مايو الماضي معتبرا أن األموال 
االتفاق استخدمت  العقوبات بموجب  رفع  إيران من  التي تحصل عليها 

لدعم أنشطة »إرهاب« وصنع صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.
نظام  إنشاء  عن  وأعلنوا  االتفاق  على  بالحفاظ  األوروبيون  ووعد 
مقايضة لمواصلة تجارتهم مع إيران واإلفالت من العقوبات األميركية. 
اإليرانية  االستخبارات  وزارة  الثالثاء  فرنسا  اتهمت  ذلك  رغم  لكن 
يونيو  في  يستهدف  كان  إحباطه،  تم  باريس  قرب  العتداء  بالتخطيط 

الماضي تجمعا لمعارضين إيرانيين.
منذ  كثيرا  وإيران  المتحدة  الواليات  بين  العالقات  تدهورت  وقد 
انتخاب ترامب رئيسا في 2016 . وألقى الرئيسان اإليراني حسن روحاني 
قبل  المتحدة  األمم  في  متواجهين  خطابين  ترامب  دونالد  واألميركي 

نحو أسبوعين.
ورغم »معاهدة الصداقة والعالقات االقتصادية« المبرمة بين البلدين 
في 1955، فإن إيران والواليات المتحدة ال تقيمان عالقات دبلوماسية 
منذ 1980 في أعقاب الثورة اإلسالمية في إيران وقيام مؤيدين للنظام 

الجديد بإحتالل السفارة األميركية واحتجاز الدبلوماسيين لشهور.

سيكون أمام عادل عبدالمهدي، الشيعي المستقل الذي كلف بتولي منصب 
رئيس للوزراء الثالثاء، 30 يومًا لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وهي مهمة 
تبدو شاقة وسط سعي ائتالفات عدة داخل البرلمان إلى تقديم نفسها كاألكثر 

حضورًا وبالتالي األحق في تمثيل أكبر.
االنتخابات  أعقاب  في  أشهر  تسعة  من  ألكثر  استمر  سياسي  شلل  وبعد 
الوتيرة فجأة مساء  البالد في مايو الماضي، تسارعت  التي شهدتها  التشريعية 
الثالثاء مع عودة شخصيتين من قدامى الحياة السياسية العراقية في مرحلة ما 

بعد صدام حسين.
وبعد أقل من ساعتين على إطاحة منافسه على رئاسة الجمهورية في جلسة 
رئيس  نائب  صالح  برهم  الكردي  الجديد  الرئيس  كلف  برلمانية،  تصويت 
دستورية  مهلة  خالل  الحكومة  بتشكيل  عبدالمهدي  عادل  السابق  الجمهورية 

ال تتخطى شهرًا.
وجرت التقاليد في العراق، بأن تسمي الكتلة األكبر داخل البرلمان مرشحها، 

وبالتالي يكلف رئيس الجمهورية هذا المرشح بتشكيل الحكومة.
لكن هذه المرة تغيرت العادة، مع تسمية رئيس حكومة مستقل، حتى قبل أن 

تتوضح معالم االئتالف البرلماني القادر على تشكيل الحكومة.

المنصب األكثر نفوذًا
الماضي،  سبتمبر  في  للبرلمان  رئيسًا  الحلبوسي  محمد  السني  انتخاب  وبعد 
إال  يبق  لم  الكردية،  األحزاب  بين  غير مسبوق  تنافس  بعد  الجمهورية  ورئيس 
منصب رئيس الوزراء المخصص للشيعة والحاكم الفعلي األكثر نفوذًا في البالد.

أما داخل البرلمان، فسيواصل معسكران المنافسة على لقب الكتلة األكبر. فبعد 
ثانية  إلى والية  العبادي عدم سعيه  المنتهية واليته حيدر  الوزراء  رئيس  إعالن 
بعدما تخلى عنه عدد من حلفائه، برز تحالف جديد يضم الزعيم الشيعي البارز 
من  المقرب  الشعبي  الحشد  في  القياديين  قدامى  من  وائتالف  الصدر  مقتدى 
إيران، والذي ساهم في دحر مقاتلي تنظيم »داعش«. ومنح اإلعالم العراقي ذلك 
التحالف الجديد، رغم ما بين أطرافه من خالفات تاريخية، صفة »صناع الملوك«.

باسم  الناطق  قال  الثالثاء،  البرلمانية  الجلسة  بعيد  صحفي  مؤتمر  وخالل 
»الكتلة  إن  األسدي  أحمد  النائب  العامري،  هادي  يتزعمه  الذي  »الفتح«  ائتالف 

على  اآلن،  وفي غضون شهر من  الوزراء«.  رئيس  بتسمية  األمر  األكبر حسمت 
عبدالمهدي، الذي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية سابقًا، أن يقدم حكومته 
لنيل الثقة أمام البرلمان. وفي حال فشله، فيتم دستوريًا، تكليف شخصية أخرى.

وكان عبدالمهدي عين في العام 2014 وزيرًا للنفط في حكومة العبادي، إال 
أنه استقال بعد عامين. لكن هذا الرجل البالغ من العمر 76 عامًا، والذي تنقل في 

دوائر دبلوماسية عدة في العراق، يعتبر اليوم مستقاًل.
ويحسب له اليوم، أنه شخصية إجماع دولي، في بلد يجد نفسه، شاء أم أبى، 
في خضم المواجهة القائمة بين العدوين اللدودين، إيران والواليات المتحدة، 
واللذين ال بد من الحصول على موافقتهما الضمنية لتعيين أصحاب المناصب 
من   15%( الكردية  األقلية  من  مقرب  عبدالمهدي  أن  كما  العراق.  في  الرفيعة 

العراق ولكن تم تجاهل  السكان(، والتي صوتت قبل عام لصالح االنفصال عن 
القياديين  من  واحدًا  االقتصادي  الخبير  هذا  كان  ولطالما  االستفتاء.  نتيجة 
األميركيين  بتأييد  يحظى  ذلك  مع  لكنه  إيران،  من  المقرب  الدعوة  حزب  في 

واألوروبيين.

ضربة جديدة
مع  الطيبة  عالقاته  أيضًا  بغداد،  في  ولد  الذي  الشيعي  لعبدالمهدي،  ويحسب 
القيادة  أسسته  الذي  الموقت  الحكم  مجلس  في  معهم  عمل  الذين  األكراد 

العسكرية األميركية في أعقاب غزو العراق العام 2003.
رئيسًا  الثالثاء  انتخب  الذي  عامًا(،   58( برهم صالح  كان  األكراد  وأحد هؤالء 
الوطني  االتحاد  الكردية،  السياسة  قطبي  بين  شرسة  معركة  بعد  للجمهورية 

الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وصالح، خريج هندسة الكمبيوتر من جامعات بريطانيا، صاحب سيرة سياسية 
1991، أو  طويلة، سواء في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 

في بغداد.
وأصبح هذا الكردي الذي يتكّلم العربية بطالقة وزيرًا للتخطيط في حكومة 
2005. وبعد مرور عام، أصبح  العام  انتخابات متعددة األحزاب في  أفرزتها أول 
ليشغل  أربيل  إلى  عاد  واليته،  انتهاء  وبعد  المالكي.  نوري  الوزراء  لرئيس  نائبًا 

منصب رئيس وزراء اإلقليم بين عامي 2009 و2011.
الوطني  االتحاد  سيطر   ،2003 العام  في  حسين  صدام  نظام  سقوط  ومنذ 
الكردستاني )حزب الرئيس الراحل جالل طالباني( على منصب رئاسة الجمهورية، 
بزعامة  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  منافسه  مع  ضمني  اتفاق  على  بناء 

مسعود بارزاني، الذي احتفظ في المقابل بمنصب رئاسة إقليم كردستان.
لكن المنافسة هذه المرة كانت شرسة، خصوصًا بعد تجميد منصب رئاسة 
اإلقليم، واعتبار الحزب الديمقراطي الكردستاني االتفاق السابق بحكم الملغى، 

خصوصًا وأنه صاحب الكتلة البرلمانية الكردية األكبر في بغداد.
ويعتبر فوز صالح )219 صوتًا في مقابل 22(، أمام فؤاد حسين، مرشح الزعيم 
االستفتاء على  يعد مهندس  الذي  ثانية لألخير  بارزاني، ضربة  الكردي مسعود 

استقالل إقليم كردستان الذي باء بالفشل في سبتمبر 2017.
كردستان  إقليم  ينتظر  فيما  االتحادي  البرلمان  في  التصويت  عملية  وتأتي 
أمس  مساء  بحلول  تظهر  أن  المفترض  من  تشريعية،  انتخابات  نتائج  العراق 

األربعاء، وتحدد ميزان القوى في اإلقليم.

دخل رتل عسكري تركي جديد ليل الثالثاء-األربعاء إلى مناطق سيطرة الفصائل 
المعارضة في شمال غرب سورية في خطوة تتزامن مع بدء العد العكسي إلقامة 
منطقة عازلة في إدلب بناء على االتفاق الذي أبرم قبل ثالثة أسابيع بين روسيا 

وتركيا.
وتضمن الرتل أكثر من أربعين عربة معظمها ناقالت جند وشاحنات وحافالت 
صغيرة، سلكت طريق دمشق حلب الدولي ليل الثالثاء–األربعاء، في طريقها إلى 

نقاط مراقبة سبق لتركيا أن أقامتها في محافظة إدلب ومحيطها.
اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  قال  تركية،  قوات  العربات  معظم  وأقلت 
إنها تمركزت في نقاط مراقبة في منطقة جسر الشغور في ريف إدلب الجنوبي 
الغربي. وتنشر تركيا قواتها في 12 نقطة مراقبة في إدلب ومحيطها، لضمان 
موسكو  برعاية  أستانا  محادثات  عن  الناجم  التصعيد  خفض  باتفاق  االلتزام 

وطهران حليفتي دمشق، وأنقرة الداعمة الفصائل.
ولم يصدر مؤخرًا أي تعليق من تركيا بشأن إرسالها تعزيزات إلى سورية، علمًا 
الثانية التي يدخل فيها رتل تركي إلى سورية منذ توصل موسكو  بأنها المرة 
وأنقرة في 17 من الشهر الماضي إلى اتفاق حول إقامة منطقة منزوعة السالح 

جنّب إدلب ومحيطها هجومًا واسعًا لوحت به دمشق على مدى أسابيع.
وينيط االتفاق بتركيا أن تعمل على أن يسلم المقاتلون المعارضون سالحهم 
مقاتلي  انسحاب  ضمان  وعلى  أكتوبر،   10 بحلول  العازلة  المنطقة  في  الثقيل 
أن تتولى قوات تركية  أكتوبر، على   15 الفصائل اإلسالمية تمامًا منها بحلول 

وشرطة روسية اإلشراف عليها.
وتسيطر هيئة تحرير الشام )النصرة سابقًا( على الجزء األكبر من إدلب، بينما 
تتواجد فصائل ينضوي معظمها في إطار »الجبهة الوطنية للتحرير« المرتبطة 

بتركيا في بقية المناطق. وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.
وفيما لم تحدد هيئة تحرير الشام موقفها من االتفاق بعد، أعربت الفصائل 
المعارضة عن خشيتها من أن يؤدي تنفيذه إلى »قضم« مناطق سيطرتها لصالح 
دمشق. كما أبدت »الجبهة الوطنية للتحرير« معارضتها انتشار قوات روسية في 
مناطق سيطرتها. واعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقابلة مع قناة 
الميادين مساء الثالثاء أن االتفاق الروسي–التركي يشكل خطوة نحو »تحرير« 
المحافظة، مرجحًا أن »تقوم تركيا بتنفيذ التزاماتها بسبب معرفتها بالفصائل 

وصالتها مع جهاز المخابرات التركي«.
من  يتحدر  من  أن  المعلم  أوضح  إدلب،  مقاتلي  مصير  عن  سؤال  على  وردًا 
إلى  يعود  منها  ليس  ومن   )...( أوضاعه  تسوية  بعد  فيها  »يبقى  المحافظة 

محافظته، أما األجانب )..( فمن المنطق أن يعودوا إلى دولهم عبر تركيا«.

صواريخ »إس300-« الروسية جاهزة
روسيا  أن  الثالثاء  شويغو  سيرغي  الروسي  الدفاع  وزير  أعلن  أخرى،  ناحية  من 
»إس300-«،  طراز  من  الجوي  للدفاع  صواريخ  بطاريات  سورية  تسليم  أنجزت 
وذلك تنفيذًا لقرار اتّخذته موسكو في أعقاب إسقاط الجيش السوري عن طريق 

الخطأ طائرة عسكرية روسية خالل تصدّيه لغارة إسرائيلية.
وقال شويغو خالل اجتماع لمجلس األمن القومي الروسي إّن الجيش الروسي 

ما  تسّلمت  دمشق  أّن  إلى  مشيرًا  إس300-«،  أنظمة  »تسليم  اإلثنين  أنجز 
الجوية  لألهداف  المضادّة  الصواريخ  هذه  إلطالق  منصّات  أربع  مجموعه 
البعيدة المدى. وكان الوزير الروسي قال األسبوع الماضي إّن »القوّات المسّلحة 
أسبوعين«،  خالل   300+ +أس  الحديثة  الدفاع  منظومات  ستتسّلم  السوريّة 
قبل  من  إلى دمشق  موسكو  تسّلمها  لم  التي  المنظومات  هذه  أن  إلى  مشيرًا 
بسبب تحّفظات إسرائيلية »قادرة على اعتراض أي طائرة على بعد أكثر من 250 

كيلومترًا، ويمكنها أن تضرب عدة أهداف في الجو في وقت واحد«.
وأصدر الكرملين أوامره بتسليم دمشق هذه المنظومات الدفاعية المتطوّرة 
طائرة  الخطأ  طريق  من  السورية  الجوية  الدفاعات  إسقاط  من  أسبوع  بعد 
إليوشين20- روسية فوق البحر المتوسط أثناء تصدّيها لغارة جوية إسرائيلية 
تحميل  عن  روسيا  تتوان  ولم  روسيًا.  عسكريًا   15 مقتل  إلى  أدّت  حادثة  في 
الصواريخ  سورية  تسليم  على  اعتراضها  ورفضت  عنها  المسؤولية  إسرائيل 

الروسية المتطورة.
وقال شويغو إن القوات السورية بحاجة إلى ثالثة أشهر لتتدرب على استخدام 
معدات  أضاف  الروسي  الجيش  أّن  وأوضح  الجديدة.  الدفاعية  المنظومة  هذه 

»حرب إلكترونية«، وأنه »يسيطر« في الوقت الراهن على األجواء في كل مناطق 
عملياته في سورية.

أي  الروسية ستشوّش على  القوات  أّن  الماضي  أعلن األسبوع  وكان شويغو 
عبر  »المالحة  إّن  وقال  المتوسط.  البحر  فوق  من  سورية  ضرب  تحاول  طائرة 
التي  الحربية  الطائرات  اتصاالت  وأنظمة  الطائرات  ورادارات  الصناعية  األقمار 
في  لسورية  المحاذية  المناطق  في  للتشويش  ستتعرض  أرضية  أهدافًا  تهاجم 

البحر المتوسط«.
قرب  المنتشرة  إس300-  صواريخ  تشغيل  حاليًا  الروسية  القوات  وتتوّلى 
قاعدتها البحرية في طرطوس، وصواريخ إس400- األكثر تطوّرًا المنتشرة في 

محيط قاعدة حميميم الجوية الروسية في الالذقية.
وقد   ،2015 العام  سبتمبر  في  سورية  في  العسكري  تدخّلها  روسيا  وبدأت 
ساهمت منذ ذلك الحين بتغيير المعادلة على األرض لصالح القوات الحكومية 
الدولة  وتنظيم  المعارضة  الفصائل  حساب  على  متتالية  انتصارات  حّققت  التي 
ثلثي  أكثر من  على  الحكومية تسيطر  القوات  وباتت  اإلسالمية على حد سواء. 

مساحة البالد.

<  الرئيس برهم صالح برفقة رئيس الوزراء المكّلف عادل عبد المهدي 

<   جنود اتراك يقومون بدورية قرب إدلب 

<   محمد جواد ظريف 

<  أدى إضراب موظفي األونروا إلى إغالق المقر الرئيسي للوكالة في قطاع غزة 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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رفح، فلسطين–وكاالت

دمشق، أنقرة – وكاالت

الهاي ــ وكاالت

بغداد–وكاالت

بجانب اإلطارات والبالونات الحارقة

»اإلرباك الليلي« آخر إبداعات الفلسطينيني ملقاومة االحتالل على حدود غزة

حلول  ومع  اإلسرائيلي،  االحتالل  مقاومة  ابتكارات  أحدث  في 
فيما  واألغاني  الطبول  بقرع  فلسطينيون  فتية  يبدأ  الليل 
يطلق آخرون بالونات حارقة أو مفرقعات بهدف إثارة الرعب 
قرب  يسكنون  الذين  اإلسرائيليين  المستعمرين  قلوب  في 

السياج الحدودي مع قطاع غزة.
وبعد تجربة اإلطارات المحترقة، وإطالق باللين مرفق بها 
إسرائيلية شاسعة  إحراق حقول  إلى  أدت  والتي  حارقة  قنابل 
قبل  الفلسطينيون  كبيرة، شكل  مادية  خسائر  في  والتسبب 
وتضم  الليلي«.  اإلرباك  ب»وحدات  يعرف  ما  أسابيع  ثالثة 
أجواء  خلق  ومهمتها  والصبية  الشبان  مئات  الوحدات  هذه 
اإلسرائيليين  المستعمرين  السكان  لمئات  وإزعاج«  »رعب 
ولعشرات  الحدودية،  الزراعية  والبلدات  المستوطنات  في 
الجنود اإلسرائيليين الذين يراقبون الحدود من أبراج مراقبة 
على  رملية  تالل  خلف  مؤخرا  أقيمت  مواقع  في  أو  عسكرية 
والمحاصر  الفقير  للقطاع  والشمالية  الشرقية  الحدود  طول 

منذ عقد.
االحتجاجات  أن هذه  زعم  إسرائيليا  لكن مسؤوال عسكريا 
الثالثاء-األربعاء  ليل  ومساء  جديدا.  تحديًا  تشكل  ال  الليلية 
من  األمتار  عشرات  بعد  على  متظاهر  ثالثمائة  نحو  تجمع 
الموقع  المراقبة في محيط  برج  القريب من  الفاصل  السياج 
للسياج  المحاذي  اإلسرائيلي  سالم  أبو  كرم  لمعبر  العسكري 
الفاصل في رفح، وأقاموا فعاليات على وقع الطبول واألغاني 

والدبكة الفلكلورية قبل أن يبدأوا »اإلرباك الليلي«.
وفي خيمة نصبت على بعد عدة مئات األمتار من الحدود 
اللون  بيضاء  البالونات  عشرات  ينفخون  شبان  أربعة  كان 
حارقة  مواد  وتحمل  أحبك«  »أنا  باإلنجليزية  عليها  ومطبوع 
تؤدي  والتي  اإلسرائيلية  المناطق  باتجاه  يطلقونها  أن  قبل 

إلى حرق مساحات من األراضي المزروعة.
مزاميرهم،  ألبواق  العنان  ناشطون  أطلق  األثناء  وفي 
وألقى شبان أخرون من وراء تالل رملية، قنابل صوت يدوية 

ومفرقعات مصنوعة من مواد بدائية.
الملثمين  الشبان  من  مجموعة  كانت  الخيمة  ذات  وفي 

الذين يطلقون على أنفسهم اسم مجموعات »أبناء )محمد( 
الجناح  الزواري« نسبة لمهندس طيران تونسي وناشط في 
 ،2016 في  تونس  في  مجهولون  اغتاله  لحماس  العسكري 

تقوم بإعداد طائرة ورقية ثبت فيها عدد من مواد حارقة.
ب»ابتكار  حماس  باسم  المتحدث  قاسم  حازم  وأشاد 
قائال  الليلي«  اإلرباك  وحدات  وأخرها  وسائل  الثائر  الشباب 
كسر  على  الشباب  إصرار  عن  تعبر  سلمية  وسيلة  »هذه 

الحصار والعودة«.
الكشف  رفض  إسرائيلي  عسكري  مسؤول  زعم  جهته  من 
عن اسمه أن هذه التحركات ال تشكل تهديدا أكبر من ذلك 
يشمل  بما  »جنودنا  إن  وقال  النهار.  تظاهرات  تشكله  الذي 
عشرات،  »هناك  مضيفا  ليلية«  بمناظير  مجهزون  القناصة، 
وفي بعض األحيان مئات المتظاهرين )ليال(، يقومون بإحراق 
تشكل  ال  لكنها  قنابل  وأحيانا  حارقة  قنابل  ورمي  إطارات 

تهديدا أكبر من ذلك الذي تشكله تظاهرات النهار«.

»مجموعات فردية«
إنه  »اإلرباك«  أحد مجموعات  قائد  أنس  أبو  الناشط  ويقول 
جيش  مواجهة  في  الفلسطينيين  إمكانيات  قلة  ضوء  في 
على  »نعمل  متطورة،  أسلحة  ترسانة  يمتلك  الذي  االحتالل 
إيالم العدو بالطائرات الورقية والبالونات الحارقة« كاشفا عن 
»وسيلة جديدة هي عبارة عن مجسم لحوامة صغيرة تحمل 
وتستطيع  العدو  مواقع  فوق  تطير  بالونات  بواسطة  شعال 

إرباكه«.
ذاتي«  وبدعم  »فردية  المجموعات  هذه  أن  على  وشدد 

وال عالقة لها بحركة حماس أو الفصائل األخرى.
إلى  »نهدف  عاما(   22( الجمال  صقر  الناشط  ويقول 
نوم  ال  أنه  غزة  لمستوطنات غالف  ورسالتنا  االحتالل  إرباك 

لبالدنا«. والعودة  الحصار  برفع  بدون تحقيق مطالبنا 
ويضيف الشاب وهو عاطل عن العمل »نرى حالة الخوف 

اإلسرائيليين. الجنود  لدى  الكبير« 
باسم  الناطقة  كيسين  روني  تقول  آخر،  جانب  من 
غزة  حدود  قرب  الواقعة  شالوم  كيرم  في  المحلي  المجلس 
»لقد  وأضافت،  كابوسا«.  »تشكل  الليلية  التظاهرات  إن 
األطفال  جدا.  مخيف  واألمر  صوتية،  قنابل  بإلقاء  بدأوا 

مثل  فعال  وتعتبر  جدا  خطيرة  إنها  منها،  جدا  خائفون 
السالح«.

الذي  عاما(   17( عقلين  أبو  محمد  يقول  جهته،  من 
ويسير  الساق  في  برصاصة  أشهر  ثالثة  نحو  قبل  أصيب 
الصوت  بقنابل  العدو  إرباك  »مستمرون.  عكازين،  على 

الصوتية«. )قنابل(  واألكواع  والتكبير  والزمامير 
في  يشارك  إنه  يافا  مدينة  من  الالجىء  الشاب  وقال 
المصابين  أصدقائه  من  ستة  مع  يوميا  الليلية  الفعاليات 

أيضا قائال إن »اإلرباك سيرجعنا إلى يافا«.

السياج  من  الفتية  عشرات  اقترب  الليل  منتصف  وقبيل 
أنه  أحدهم  صرخ  وفجأة  لقصه  محاولة  في  االلكتروني 
»الهالل  لجمعية  يتبعان  مسعفان  ترجل  وبسرعة  أصيب. 
 17 األحمر« الفلسطيني لنقل المصاب وهو فتى يبلغ عمره 
التي  اإلسعاف  سيارة  في  القدم  في  برصاصة  وأصيب  عاما 

المتظاهرين. كانت تتوقف على بعد مئات األمتار من 
الليلي  اإلرباك  إن  العودة  لمسيرات  العليا  الهيئة  وتقول 
بدأت  التي  االحتجاجات  في  متطورة  لمرحلة  »بداية«  يمثل 
اإلسرائيلي  الحصار  برفع  للمطالبة  الماضي  مارس   30 في 

وقراهم  بلداتهم  إلى  العودة  »في  الالجئين  حقوق  وتثبيت 
التي هجروا منها« قبل سبعين عاما.

ألفا   20 من  أكثر  وأصيب  فلسطينيا   193 قرابة  وقتل 
أخرين في االحتجاجات التي تبلغ الذروة في كل جمعة.

إضراب موظفي »األونروا«
وكالة  مؤسسات  كافة  شامل  إضراب  عم  أخرى،  ناحية  من 
قطاع  في  )األونروا(  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث 
من  لدعوة  تلبية  ليومين  يتواصل  أن  على  الثالثاء،  غزة 
تقليص  على  احتجاجا  القطاع،  في  الوكالة  موظفي  اتحاد 

أو تقليص عقودهم. المئات من موظفيها  خدماتها وطرد 
عقود  األونروا  أنهت  الذين  الموظفين  عشرات  ويواصل 
شهرين  قبل  أقيمت  خيمة  في  المفتوح  االعتصام  عملهم 
أمام بوابة مقر الوكالة في مدينة غزة. ويمنع المعتصمون 
من  اسبوع  منذ  واألجانب  الفلسطينيين  األونروا  موظفي 

مكاتبهم. إلى  الدخول 
قراراتها  عن  بالتراجع  األونروا  إدارة  االتحاد  ويطالب 
دائم  موظف   500 نحو  وتحويل  الموظفين  عشرات  بفصل 

الجاري. العام  العمل بوظيفة جزئية حتى نهاية  إلى 
األونروا في قطاع  الناطق باسم  أبو حسنة،  وقال عدنان 
التي  الخدمات  كافة  »وقف  إلى  أدى  االضراب  إن  غزة، 
تقدمها األونروا في القطاع بما في ذلك وقف مراكز توزيع 
ووقف  الجئ  لمليون  واإلغاثية  والتموينية  الغذائية  المواد 

القطاع. الالجئين« في  الصحية لعشرات آالف  الخدمات 
وأشار إلى أن األونروا تواجه أزمة مالية »خانقة«، خاصة 
المنظمة  تمويل  وقف  المتحدة  الواليات  قرار  أعقاب  في 
السلطة  على  الضغط  واشنطن  سعي  إطار  في  اإلغاثية 
بمقترحات  للقبول  عباس  محمود  بقيادة  الفلسطينية 
الفلسطينيين  بين  التفاوض  الستئناف  إعدادها  على  تعمل 
في  األميركية  المساهمة  حجم  ويبلغ  واإلسرائيليين. 

360 مليون دوالر. ميزانية »األونروا« نحو 
في  األونروا  في  فلسطيني  موظف  ألف   13 نحو  ويعمل 

التعليم. 9900 يعملون في خدمات  قطاع غزة من بينهم 
بعض  مؤقتا  سحبت  أنها  اإلثنين  االونروا  وأعلنت 

موظفيها األجانب من غزة بسبب مؤشرات »مقلقة«.
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النقدية  السياسة  في  التشديد  من  مزيد  إلى  تونس  الدولي  النقد  صندوق  دعا 
لمواجهة مستويات التضخم القياسية في البالد، حيث استقر معدل التضخم في تونس 

عند %7.5 في أغسطس دون تغييرعن مستواه في يوليو ، بعدما بلغ 7.8 % في يونيو.
 6.75 100 نقطة أساس إلى  وفي يونيو، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 
بلغ  الذي  التضخم  لكبح  أشهر،  ثالثة  في  الفائدة  البنك  فيها  يرفع  مرة  ثاني  وهي   ،%
معدل  يصل  أن  التونسي  المركزي  البنك  يتوقع  كما   ،1990 عام  منذ  مستوياته  أعلى 

التضخم إلى 7.8 % هذا العام، وأن ينخفض إلى 7 % في العام المقبل.
ووافق صندوق النقد الجمعة على صرف شريحة قيمتها 247 مليون دوالر من قرض 
إلى  لتونس، وهي خامس شريحة في إطار برنامج مرتبط بإصالحات اقتصادية تهدف 
السيطرة على العجز في تونس. ومن شأن الموافقة أن تفسح المجال أمام تونس لبيع 

سندات بقيمة مليار دوالر هذا الشهر.
بخفض  كفيل  النقدي  التشديد  من  »المزيد  بيان  في  الدولي  النقد  صندوق  وقال 

التضخم.

صندوق النقد يطالب تونس برفع الفائدة

مليار متر مكعب

»هناك بُعد أخالقي واقتصادي 
للمساواة بين الجنسين، إذ 
يقيد زواج األطفال إمكانات 
الشابات، ويكلف البلدان 
النامية تريليونات الدوالرات«.

 كريستالينا جورجيفا
المدير اإلداري العام للبنك الدولي 

* رئيس قسم االقتصاد األسبق في جامعة هارفرد
* نقاًل عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

يرى أنصار سياسات الحماية، 
أن الرسوم الجمركية وغيرها 

من الحواجز التجارية تحد 
من الغش واالنتفاع المجاني

ق
وا
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يمر االقتصاد العالمي بتحول بعيد المدى، وهو تغير يأتي مدفوعًا 
بتحوالت طارئة على سكان الدول وإنتاجياتها وثرواتها ونفوذها 
دونالد  األميركي  الرئيس  تحركات  بفعل  ويتسارع  وطموحاتها، 
حوافز  وتغيير  اإلمــداد،  سالسل  هياكل  تشكيل  إلعــادة  ترامب 
االستثمار عبر الحدود، وتقييد حركة األشخاص والتكنولوجيا عبر 

الحدود.
وتتجلى التوترات الناجمة عن تلك التغيرات كأوضح ما تكون 
في النزاعات المتصاعدة بسبب التجارة. فرغم بعض التفكك في 
االقتصادات الناشئة، جاء رد فعل األسواق إزاء حرب تبادل فرض 
الرسوم الجمركية حتى اآلن خافتًا. وربما يفترض المستثمرون أن 
هذا كله جزء من عملية إلعادة التفاوض ستتمخض في النهاية 
عن قواعد جديدة لالشتباك في مجال األعمال في العالم، وهي 

قواعد قد تكون أكثر محاباة لألقوياء وذوي النفوذ.
تقدر بدرجة كافية مدى  االفتراضات قد ال  أن مثل هذه  غير 
تعقد القضايا المطروحة، وأوالها مسألة مَواطن خلق االستثمار 
والوظائف، وهي مسألة مهمة سياسيًا. فالنظر إلى قضايا الرسوم 
الجمركية والحواجز التجارية وحدها على أنها تكتيكات تفاوضية 
بنية  أو  العالمي  االستثمار  نماذج  في  كثيرًا  يغير  لن  انتقالية، 

سالسل اإلمداد والتوظيف في العالم.
يرى أنصار سياسات الحماية، من أمثال ترامب، أن قوة الرسوم 

في  تكمن  األخرى  التجارية  الحواجز  من  وغيرها  الجمركية 
المجاني، مما يعني  الحد من الغش واالنتفاع  قدرتها على 
ضمنيًا أن مثل هذه اإلجــراءات قد تساعد في القضاء على 

مظاهر التوتر واالختالل واالستقطاب المرتبطة بالعولمة.
باختالف  يختلف  نسبي  مفهوم  »الغش«  أن  شك  وال 
معينة،  قطاعات  الدولة  إعانات  تعتبر  فقد  طرف.  كل  رؤية 
المملوكة  للمشروعات  التفضيلية  المعاملة  ذلك  في  بما 
للدولة، ضربًا من الغش. وكذلك األمر بالنسبة لطلب نقل 
والمشتريات  لألسواق،  الوصول  إتاحة  مقابل  التكنولوجيا 
الحكومية التي تنحاز لكيانات محلية، والقبول ببيئات عمل 
سعر  في  والتالعب  استغاللية،  عمل  وممارسات  آمنة  غير 

الصرف.
أما معيار االنتفاع المجاني فيتوقف على ما إذا كان إسهام 
دولة ما في توفير المنافع العامة العالمية، مثل الدفاع واألمن 
المناخ،  تغير  من  والحد  والتكنولوجية  العلمية  والمعرفة 

واستيعاب الالجئين، ضئياًل للغاية مقارنة بقدراتها وإمكاناتها. 
ويعتمد تحديد المقصرين هنا على الموضوع المعني.

المجاني،  واالنتفاع  للغش  السلبية  الجوانب  كانت  أيًا  لكن 
يستبعد أن يؤدي عالج هذه األنماط من السلوك إلى التخلص 
ــروف  ــ ــظـ ــ ــن الـ ــ ــ م
ــبــت  الــــتــــي تــســب
ــاب  ــط ــق ــت فـــي االس
االقتصادي واالجتماعي 
فرغم  ــاســي.  ــســي وال
ــيء، كــانــت  ــ ــل شـ كـ
العمالة  انتقال  حرية 
المحرك  والــوظــائــف 
لتنظيم  الــرئــيــســي 
ــداد  ــ ــ ــل اإلم ــالسـ سـ
ــة لــثــالثــة  ــي ــم ــال ــع ال
التي  األقــل،  على  عقود 
تسارعت حركتها بالطبع مع صعود الصين، مما كانت له تأثيرات 

كبرى على صعيد التوزيع والتوظيف.
قد  األخــرى  الناشئة  واالقتصادات  الصين  كانت  لو  وحتى 
التزمت بالنص الحرفي لقواعد منظمة التجارة العالمية، يبدو من 
المستبعد أن تختفي التأثيرات التوزيعية الندماج هذه االقتصادات 

في االقتصاد العالمي.
فما هو إذًا الغرض الحقيقي من الرسوم الجمركية؟

قد يكون ترامب مهتمًا فقط بتحقيق التكافؤ لكل األطراف في 
المنافسات التجارية، وعندها كان ليقبل بنتائج السوق العالمية. 
لكن من األرجح منطقيًا أن يكون كل هذا جزءاً من استراتيجيته 
للفوز بالتأييد من خالل التأكيد على األولويات والسيادة الوطنية، 

وهي استراتيجية بات يرددها عددٌ متناٍم من قادة دول العالم.
وتدفع مثل هذه الجهود العالم باتجاه نظام أكثر تفتتًا، ناهيك 
ال  التكنولوجية،  القفزات  عن  الناشئة  والمخاوف  التحديات  عن 
سيما في مجال التكنولوجيا الرقمية، في األمور المتعلقة بكل من 
األمن القومي واألداء االقتصادي، التي تدفع العالم أيضًا نحو مزيد 

التفتت.
بتحول  التنبؤ  الكثيرين  بوسع  يكن  لم  عامًا،   15 قبل 
منصات ضخمة مثل »غوغل« و»فيسبوك« إلى أطراف رئيسية 
الصناعي،  والذكاء  الصور،  التعرف على  فاعلة في مجاالت مثل 
المركبات  ذلــك  في  )بما  القيادة  ذاتية  مركبات  وتطوير 
تعمل  الحقيقة،  وفي  بالضبط.  ما حدث  لكن هذا  العسكرية(. 
تجدد  ال  قد  )لكنها  دفاعية  عقود  كمتعهد  اآلن  »غوغل« 

تعاقدها(.
إضافة  التطورات،  تلك  على  المترتبة  األمنية  لآلثار  ونظرًا 
البيانات  خصوصية  مثل  األخــرى  القضايا  من  مجموعة  إلى 
في  الخارجية  والتدخالت  االجتماعي،  والتفتت  واألمـــن، 
الدول مستعدة لترك فضاء اإلنترنت دون  االنتخابات، لم تعد 
جهاز  إلى  المهمة  لتوكيل  أيضًا  مستعدة  غير  لكنها  تنظيم، 
األمور  بتولي  الــدول  من  كثير  يقوم  ثم،  ومن  وطني.  فوق 
مجال  في  الدول  بين  متناٍم  تباعد  إلى  أفضى  مما  بنفسها، 

تنظيم اإلنترنت.
وقد جرى مؤخرًا توسيع مجال عمل وسلطة لجنة االستثمار 
األجنبي في الواليات المتحدة، وهي لجنة مسؤولة عن مراجعة 
مما  األميركية،  العمليات  أو  للشركات  األجنبية  الملكية  آثار 
تنظيم  مبادرات  على  القومي  األمــن  صبغة  هيمنة  يعكس 

اإلنترنت.
الحدود  المؤكدة أن  الحقيقة  الجهود، تبقى  لكن رغم هذه 
بل  والمبتكر.  الجديد  عبور  منع  بسهولة  يمكنها  ال  القومية 
على العكس، قد يصبح انتشار األفكار أكثر أبعاد العولمة تأثيرًا 

في المستقبل.
ورغم ما قد يسببه ذلك من تعقيد لتخطيط األمن القومي، 
فهو يمثل فرصًا جديدة قوية لمجال األعمال، حتى مع ما تواجهه 
قوية  انطالقة  بالفعل  حدثت  وقد  معاكسة.  ظروف  من  التجارة 
لنماذج أعمال مبتكرة قائمة على التكنولوجيا الرقمية، قد يصبح 
االقتصادات  في  سيما  ال  الشامل،  للنمو  محركات  منها  كثير 

الناشئة.
هناك عامل محرك أكثر حيوية سيشكل طريقة تطور االقتصاد 
بين  االستراتيجي  التنافس  وهو:  القادمة  العقود  في  العالمي 
الصين والواليات المتحدة األميركية. عند هذه النقطة تحديدًا، 
واألمر  المنافسة.  هذه  تتخذه  قد  الذي  الشكل  تعيين  يستحيل 
الواضح هنا هو أن كل جزء من االقتصاد العالمي سيتأثر بمزيج 

التعاون والمنافسة الذي سينشأ عن ذلك.

إعادة هيكلة العالم
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2018 3 أكتوبر  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

تقرير ديوان المحاسبة »متحيز سياسًيا« ويؤيد »منطق الجضران«

إغالقات الحقول ونقص االعتمادات وراء عدم وصول اإلنتاج ملليون برميل
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السنة الثالثة
العدد 150 24 من املحرم 1440 هــ
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طرابلس – الوسط

أبوسنينة: إنقاذ الدينار يبدأ بتنمية اإلنتاج غير النفطي

خبراء: األسعار سترتفع في 2019 .. والبد من سياسات تعزز النمو

الدينار  إنقاذ  إن  أبوسنينة  محمد  االقتصادي  الخبير  قال 
قطاع  تنمية  على  التركيز  من  يبدأ  االنهيار  من  الليبيي 
االنتاج غير النفطى، داعيا إلى وضع »سياسات اقتصادية 
العامة  الميزانية  إعداد  عند  استهدافها  يتم  محددة 

للدولة ، وعلى النحو الذى يعزز النمو االقتصادي«.
وحث في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل 
بين  والتكامل  »التنسيق  على  »فيسبوك«،  االجتماعي 
تخصيص  مقترحا  النقدية،  والسياسة  المالية  السياسة 
التحتية  البنية  الستثمارات  اإليرادات  من  مهمة  نسبة 

واستكمال المشروعات المتوقفة«.
مليون   1.28 إلى  الليبي  للنفط  اليومي  االنتاج  وقفز 
أغسطس من  منذ  األعلى  المستوى  وهو  يوميًا،  برميل 
العام 2013، فيما قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، 
مصطفى صنع اهلل إن المؤسسة تتطلع لزيادة اإلنتاج إلى 

أكثر من مليوني برميل يوميًا بحلول العام 2022.
أبوسنينة،  ، حذر  الخام  أسعار  الصعود في  ورغم هذا 
من ارتفاع متوقع في المستوى العام لألسعار خالل العام 
ليبيا  فى  العام  االنفاق  وأساليب  أنماط  ظل  في   2019
جديدة  ضغوط  إلى  منبها  الميزانية،  أعداد  واساليب 
من  يستفاد  مالم  المحلية  العملة  قيمة  على  محتملة 

الزيادة فى اإليرادات النفطية فى إطفاء الدين العام.
وأشار إلى أن »الدينار يستمد قوته من قوة االقتصاد 
الذى يقف وراءه ، والطلب على الدينار مشتق من الطلب 
على السلع والخدمات التى ينتجها االقتصاد«، منوها إلى 
أن »زيادة االنفاق االستهالكى العام ال يؤدي الى انتعاش 
االقتصاد وتعزيز آفاق نموه، إذ ينتهى الى تسرب للدخل 
نحو الخارج مقابل ما يتم استيراده من سلع ومنتجات«، 
من  الليبيي  الدينار  انقاد  عافية  »استعادة  أن  مبين 
االنهيار ، أو العمل على استعادة عافيته والمحافظة على 

قوته ال يتأتى بالدعاء واالمانى«.
على  إضافيا  طلبا  يشكل  العام  »اإلنفاق  أن  وأوضح 
مرتبات  شكل  فى  إنفاقه  يتم  ما  حتى   ، األجنبي  النقد 
مستوردة،  وخدمات  سلع  على  طلب  الى  ينتهى  وأجور 
والتضخم  لالسعار  العام  المستوى  ارتفاع  الى  يؤدي  ما 
، كما يؤدي  للدينار  الشرائية  القوة  انخفاض  تم  ، ومن 
الى الضغط على سعر صرف الدينار فى مواجهة العمالت 

األجنبية«.

الناتج  واعتبر أنه »من الطبيعى أن تحدث قفزة فى 
النفط  استخراج  تزيد معدالت  عندما  اإلجمالي  المحلى 
النفط  أسعار  ترتفع  عندما  أو  منه  المصدرة  والكميات 
معدالت  بارتفاع  عنه  التعبير  يتم  ما  وهو   ، العالمية 

االقتصادي«. النمو 
تعتبر  النفط  إيرادات  فى  »الزيادة  بأن  وأقر 

إيجابية«، إال أنه رأى أنها »تؤدي في الغالب الى الميل 
للتوسع  الحكومة  العام وتغري  االنفاق  المزيد من  نحو 
على  يطرأ  بما  تكون  »العبرة  أن  إلى  مشيرا  فيه«، 

. النفطي(«  المحلي غير  )الناتج  النفطي  االنتاج غير 
التقليل  هي  الحكومة  امام  التحديات  أن  إلى  ونوه 
من آثار التقلبات فى مستويات تصدير النفط وأسعاره 
من  واالستفادة  الوطني،  االقتصاد  على  العالمية 
االقتصاد  تنويع  فى  النفطية  اإليرادات  فى  الزيادة 

. وخلق مصادر بديلة للدخل 
على  احمد  محمد  االقتصادي  الخبير  علق  بدوره، 
يتعرض  التي  »الضغوط  إن  وقال  أبوسنينة،  تشخيص 
في  األعمال  قطاع  قبل  من  المركزي  المصرف  لها 
أن  إلى  وأشار  السطور«.  بين  واضحة  تبرز  الدولة 
هو  المقبل  العام  التضخم  مستوى  بارتفاع  »توقعه 
لألزمة  عنها  يفسر  لم  خاطئة  لمعالجة  واضحة  إشارة 

المزدوجة«. النقدية  المالية 

اإلنفاق العام طلب إضافي على النقد 
األجنبي ينتهى إلى استيراد سلع 

وخدمات تؤدي إلى ارتفاع التضخم

تقرير  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وصفت 
عملياتها  بخصوص  المحاسبة  ديوان 
مضللة  »استنتاجات  بأنه  وموظفيها 
واتهامات غير مبنية على أسس صحيحة تدل 
صورة  تشويه  في  ورغبة  سياسي  تحيز  على 

المؤسسة«.
ديوان  تقرير  على  ردًا  بيان  في  وقالت 
إن  الماضي،  مايو  في  الصادر  المحاسبة، 
)إبراهيم  لمنطق  المحاسبة  ديوان  »تأييد 
فرضه  الذي  الحصار  يخص  فيما  الجضران( 
ثالث  طيلة  الليبية  النفطية  الموارد  على 
100 مليار  سنوات كلف الدولة ما يزيد على 

دوالر«.
قرار  مع  »يتناقض  ذلك  أن  إلى  ونبهت 
وتكرار   ،187 رقم  للقضاء  األعلى  المجلس 
وافتقار  المهمة،  للبيانات  الخاطئ  التفسير 
بعض من أعضاء الفريق العامل في الشركات 
فيما  التنسيق  إلى  المحاسبة  لديوان  التابعة 
من  تنبع  المالحظات  من  والعديد  بينها، 
وليس  المالية-  وزارة  بأداء  المتعلق  التقرير 

المؤسسة الوطنية للنفط«.
إلى  موجهة  صفحة   51 من  رسالة،  وفي 
يونيو   19 بتاريخ  المحاسبة  ديوان  رئيس 
التقرير  أن  إلى  المؤسسة  أشارت   ،2018
لغايات  أو  عمدًا  ذلك  كان  سواء  »ساهم 
نحو  وعلى  كاذبة،  ادعاءات  خلق  في  أخرى، 
الوطنية  المؤسسة  بشأن  مسؤول،  غير 
للنفط واإلدارة السليمة لقطاع النفط والغاز 

في ليبيا«.
ورأت أن »مثل هذا التضليل قد تسبب في 
للمؤسسة  المعادية  الروايات  عديد  انتشار 
الوطنية للنفط، وهو ما يفسر تعرض منشآت 
للتهديدات  وقياداتها  وموظفيها  المؤسسة 
ما  وهو  المتكرر،  والهجومات  المتواصلة 

يزعزع الوحدة الوطنية في ليبيا«.
ديوان  عن  الصادر  التقرير،  وتضمن 
انتقادًا   ،2018 مايو   23 بتاريخ  المحاسبة 
الليبية،  الحكومية  المؤسسات  ألبرز  مفصاًل 
بما في ذلك المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا 
الوطنية  المالية والمؤسسة  المركزي ووزارة 

للنفط.
وأعربت المؤسسة عن »استيائها من عدم 
أخذ آثار السنوات السبع الماضية، التي يمكن 
ليبيا،  تاريخ  في  فوضى  األكثر  بأنها  الجزم 
المؤسسة«.  أداء  تقييم  عند  االعتبار  بعين 

القفل  إلى  أدت  التي  النفطية  للحقول 
الميزانية  باعتماد  يتعلق  والثاني  المستمر، 
االختصاص،  جهات  من  للقطاع  المطلوبة 
ملياري  بقيمة  الثاني  للباب  ميزانية  واعتماد 
دينار، بينما المسيل من وزارة المالية بـ1.4 

وقالت إن اإلنتاج اليومي للنفط بلغ 878 ألف 
 87.8% بنسبة  الماضي  العام  فقط  برميل 

من اإلنتاج المستهدف البالغ مليون برميل.
ووصوله  اإلنتاج  تعافي  عدم  وأرجعت 
إلى األوضاع األمنية  لمعدالت مليون برميل 

سيطرة  نطاق  خارج  أمور  في  دينار  مليار 
مؤسسة النفط .

المتكرر  اإلقفال  إلى  المؤسسة  رد  ونوه 
الحمادة  الفيل،  )الشرارة،  اإلنتاج  لخطوط 
اآلن،  حتى  مقفاًل  الفيل  حقل  استمرار  مع   )

متكررة  تسريبات  وجود  إلى  باإلضافة 
شركتي  في  الرئيسية  الشحن  خطوط  في 
إقفال  لعملية  نظرًا  و»الهروج«  »الواحة« 

الموانئ لفترة تجاوزت ثالت سنوات.
وأشارت إلى »االعتداءات على ميناءي رأس 
عمليات  عن  ناجمة  وأضرار  والسدرة؛  النوف 
وتأخر  كافة،  البالد  أرجاء  في  متعددة  إغالق 
صرف  في  الدولة  في  المختصة  السلطات 

المخصصات المعتمدة«.
العالمية  الشركات  »مغادرة  إلى  ولفتت 
البالد،  في  األمنية  األوضاع  لتردي  نتيجة 
سوء  عن  ناتج  المؤسسة  عمل  في  وتأخير 
تصرف ديوان المحاسبة وعدم الحصول على 

الموافقات الالزمة من الديوان«.
أعلنت   ، للنفط  الوطنية  المؤسسة  وكانت 
يوم الخميس الماضي أن إيرادات النفط خالل 
األشهر السبعة األولى من العام الجاري، بلغت 
13.6 مليار دوالرالمصدر الوحيد للنقد األجنبي.

وبموجب القانون الليبي، تسلم المؤسسة 
المصرف  إلى  النفط  إيرادات  الوطنية 
المركزي، وتحصل بعد ذلك على مخصصات 
وصول  متوقعة  الحكومة،  من  ميزانيتها 

اإليرادات إلى 24.6 مليار دوالر.
مؤسسة  نفت  الشفافية،  معايير  وبشأن 
بخصوص  المحاسبة  ديوان  ادعاءات  النفط 
المعلومات،  كشف  تجنب  أو  اإلفصاح  عدم 
مذكرة بـ»دمج الفريق العامل التابع لديوان 
طيلة  المؤسسة  موظفي  ضمن  المحاسبة 
فترة عملية المراجعة«، مشيرة إلى »السماح 
االجتماعات  عديد  بحضور  الفريق  ألعضاء 
بالسرية«  تتمتع  التي  المسؤولين  لكبار 
وزارة  طرف  من  مالي  مراقب  و»استقبال 

المالية طيلة فترة المراجعة«.
المبادئ  اعتماد  على  »العمل  إلى  ولفتت 
تنص  التي  المالي  اإلبالغ  لمعايير  الرئيسية 
الصناعات  مجال  في  الشفافية  مبادرة  عليها 
كما  دوليًا.  عليها  المتعارف  االستخراجية 
قامت مؤخرًا بالكشف علنًا عن عائدات اإلنتاج 
عن  شفافية  بكل  واإلفصاح   ،2018 للعام 
المصرف  إلى  المسلمة  الشهرية  العائدات 

المركزي«.
أي  يتضمن  ال  »التقرير  أن  واعتبرت 
عليها  االعتماد  يمكن  واضحة  توصيات 
في  والمالي  التنفيذي  األداء  لتحسين 
هذه  خلو  »بضرورة  مطالبة  المستقبل«، 
الوظائف من أي تحيز سياسي أو تآمر أو أي 
الجهات  عمل  أهمية  من  التقليل  في  رغبة 

المراد مراجعة حساباتها«.

 صنع الله يشارك في ورشة عمل بلندن حول الصناعات النفطية
المهندس  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  شارك 
عمل  ورشة  في   2018 أكتوبر   1 الموافق  اإلثنين  اهلل،  صنع  مصطفى 
ورشة  ناقشت  حيث  و»وود«،  »هيونداي«  شركتا  نظمتها  لندن،  في 
العمل مختلف المشاريع التنموية -االقتصادية منها والتقنية–للصناعات 

النفطية والبتروكيميائية ومشاريع التكرير.
و قدمت شركتا »هيونداي« و»وود« عروضا عن نشاطاتهما في مجال 
وإمكانية  التصنيع،  مشروعات  وتنفيذ  الهندسية  والتصاميم  الدراسات 
تطرّقت  كما  ليبيا.  في  النفطية  الصناعات  تطوير  في  منها  االستفادة 
إلى  باإلضافة  بالسوق،  المتعلقة  والتوقعات  البحوث  إلى  »وود«  شركة 

الجدوى االقتصادية للتصنيع والمشاريع البتروكيميائية.
للصناعات  عامة  استراتيجية  للنفط  الوطنية  المؤسسة  ووضعت 

من  االقتصادي  العائد  زيادة  كيفية  استعراض  مع  ليبيا،  في  النفطية 
أن  إال  جديدة.  عمل  فرص  خلق  إلى  باإلضافة  النفط،  من  برميل  كل 
هذا المخطط يبقى معلقًا منذ عام 2014 بسبب االنقسامات السياسية 
في البالد، وعدم توفير الميزانيات المطلوبة، وتمثل ورشة العمل هذه 

انطالقة جديدة للمشروعات المقترحة في االستراتيجية العامة.
وقد رافق رئيس مجلس االدارة كل من عضو مجلس اإلدارة للتصنيع 
والتخطيط والحاسب اآللي جاداهلل العوكلي، ورئيس لجنة ادارة شركة 
زالف ليبيا الستكشاف وإنتاج وتصنيع النفط والغاز الدكتور خليفة رجب 
عبد الصادق، وعضو لجنة االدارة للعمليات بشركة الزاوية لتكرير النفط 
مصطفى عون، ورئيس لجنة تطوير الصناعات النفطية الدكتور محمد 

اللب، و المستشار بمجلس االدارة مصباح علي معتوق.

 <   إحدي جلسات ورشة العمل التي حضرها وفد مؤسسة النفط برئاسة مصطفى صنع اهلل في لندن

 <  مقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس

لجأ السودان إلى عملية طبع فئات من العملة 
المحلية، بهدف سد الفجوة الكبيرة في التمويل، 

وسط تفاقم األزمات االقتصادية للبالد بعد 
عام من رفع العقوبات األميركية والتي استمرت 

لعقدين من الزمن، في الوقت الذي يعتبره 
المراقبون قراًرا خاطًئا يمكن أن ينزلق بالخرطوم 

إلى مزيد من األزمات االقتصادية.
العديد من األوساط االقتصادية والشعبية، 
عّبرت عن استيائها بعد اللجوء لطباعة النقود، 
معتقدين أن الخطوة ستعمق جراح االقتصاد 

السوداني، ويعكس فشل السياسات الحكومية في 
معالجة األزمات المتراكمة بشكل جذري، رغم أن 

البعض يرى عكس ذلك.
ونقلت وكالة السودان لألنباء عن البنك 

المركزي السوداني قوله في بيان إن الخرطوم 
»بدأت في طباعة عملة فئة 100 جنيه للمرة 
األولى وسط أزمة في السيولة النقدية«، في 

الوقت الذي تحاول فيه الحكومة خفض اإلنفاق 
في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاًعا قياسًيا في 

التضخم ونقًصا في العملة الصعبة، فضالً عن 
تزايد القلق بشأن تراجع حجم السيولة النقدية 

في البنوك.
ونقلت صحيفة »السودان اليوم« عن الخبير 

االقتصادي هيثم فتحي قوله إن طباعة نقود دون 
أن يكون لها غطاء ستؤدي الرتفاع األسعار، حيث 

يزيد المعروض النقدي دون أن تقابله زيادة 
موازية في السلع والخدمات.

القرار الحكومي يأتي بينما أصبح مشهد 
الصفوف الطويلة خارج البنوك التجارية مألوًفا في 

أنحاء العاصمة الخرطوم خالل األسابيع القليلة 
الماضية مع تقلص السيولة من العملة المحلية 

وخلو أجهزة الصراف اآللي من النقود، كما يواجه 
االقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب 

في العام 2011 مستحوًذا على ثالثة أرباع إنتاج 
النفط ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة 

الصعبة.
ويرى البعض من االقتصاديين أن قرار 

الحكومة سيعالج المشكلة نسبًيا، ونسبت وكالة 
»رويترز« للخبيرعبد اهلل الرمادي قوله إن »طباعة 

فئة المئة جنيه خطوة في االتجاه الصحيح ألن 
ارتفاع معدالت التضخم خفض من القيمة 
الشرائية للفئة من قيمة الخمسين جنيها«. 

وأوضح أن القرار سيساعد في حل أزمة نقص 
السيولة التي أضرت األشهر الماضية باالقتصاد 
السوداني والمركزي يتوجب عليه زيادة الكتلة 

النقدية لتجاوز األزمة.

السودان يعالج فجوة 
التمويل بطباعة النقود



اقتصاد 09

منحة  بتقديم  العزيز  عبد  الملك سلمان بن  السعودي  العاهل  أمر 
لمركزه  »دعمًا  دوالر  مليون   200 بقيمة  اليمني  المركزي  للبنك 

المالي«، بحسب ما أوردت وكالة األنباء السعودية.
في  السعودية  اهتمام  إطار  في  تندرج  المنحة  إن  الوكالة  وقالت 

»تحقيق االستقرار لالقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية«
اليمنية  للحكومة  دعمها  »استمرار  أكدت  الرياض  أن  وأضافت 

الستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها«.
الفائدة  الماضي سعر  الشهر  رفع  اليمني  المركزي  المصرف  وكان 
على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 27 %، في محاولة للحفاظ على 

سعر العملة المتدهور  الذي وصل الدوالر  إلى 695 ريال  يمني.

 »املركزي« يوافق على اعتمادات مستندية بقيمة 135 مليونمنحة سعودية بـ200 مليون دوالر لـ »املركزي اليمني«
أعلن صندوق موازنة األسعار، الثالثاء، أّن مصرف ليبيا المركزي 
دوالر  مليون   135 بقيمة  اعتمادات  الصندوق  منح  على  وافق 
الستيراد السلع األساسية. وأشار الصندوق في بيان مقتضب عبر 
صفحته على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، إلى أّن األذون 
الجديدة تهدف إلى استيراد عددٍ من السلع األساسية وتوزيعها 

للمواطنين عن طريق الجمعيات االستهالكية.
قال  الشيباني،  جمال  األسعار  موازنة  صندوق  رئيس  وكان 
الغذائية  المواد  توريد  عن  عجز  الصندوق  إن  سابق  وقت  في 
للمجلس  بيان  من  أيام  بعد  وذلك  توفيرها،  في  والمساهمة 

الرئاسي أتاح خالله أذون استيراد لـ13 سلعة غذائية بقيمة 450 
مليون دوالر أميركي.

2017 لم  أّن الشيباني ذكر وقتها أنه »منذ شهر أكتوبر  غير 
المركزي لصندوق موازنة  ليبيا  قبل مصرف  اعتماد من  أي  يفتح 
األسعار«. تصريحات الصندوق جاءت أيضًا بعدما أعلن المصرف 
على  وافق  أنه  الماضي  أبريل   18 في  طرابلس  في  المركزي 
إجمالية  بقيمة  طلبًا  لـ2722  المستندية  االعتمادات  »تغطية 
باإلضافة  الماضي،  يناير  األول من  منذ  ملياري دوالر   2 بــ  تقدر 

إلى وجود 1187 طلبًا تحت اإلجراء بقيمة مليار دوالر«.

السعر بالدوالرنوع الخام

84.94برنت

75.28غرب تكساس

77.25دبي

81.49سلة أوبك

81.75أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

2018 3 أكتوبر   * أسعار األربعاء 

25% نسبة التضخم السنوي
في تركيا وهى األعلى في 15 عامًا

ترامب وإخوته تهربوا من ضرائب 
بقيمة 550 مليون دوالر

الذهب يصعد مع تراجع الدوالر 
ومخاوف بشأن امليزانية اإليطالية

المست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أسبوع أمس األربعاء، 
آمن  كمالذ  المعدن  على  الطلب  تلقى  حين  في  الدوالر،  تراجع  مع 

دفعة من المخاوف المتعلقة بخطط إيطاليا لمعالجة عجز الميزانية.
االتحاد  مسؤولو  أبدى  أن  بعد  سلبا  للمخاطرة  الشهية  وتأثرت 
التي  اإليطالية  الميزانية  خطط  بخصوص  قلق  بواعث  األوروبي 
في  ديون  أزمة  من  المخاوف  ذلك  جدد  كبيرة.  زيادة  العجز  ستزيد 

منطقة اليورو
عجز  ستخفض  إيطاليا  أن  أنباء  بفعل  هدأت  القلق  مشاعر  لكن 

الميزانية بوتيرة أسرع من المتوقع، حسب وكالة »رويترز«.
دوالر   1205.66 إلى  مرتفعا 0.2%  للذهب  الفوري  السعر  كان  و 
المعدن  المس  الجلسة  من  سابق  وقت  وفي  )األونصة(.  لألوقية 
ذروته في أسبوع عند 1208.31 دوالر. وصعد الذهب %1.3، أول من 

أمس الثالثاء، في أكبر مكاسبه المئوية منذ 24 أغسطس .
وصعدت عقود الذهب األمريكية اآلجلة %0.2 لتسجل 1209.50 

التركي  التضخم  معدل  أن  األربعاء  أمس  رسمية  بيانات  أظهرت 
أعلى  مسجاًل  سبتمبر،  في  سنوي  أساس  على   25% نحو  إلى  ارتفع 
على  العملة  أزمة  تأثير  اشتداد  يبرز  بما  عامًا،   15 في  مستوياته 

االقتصاد عمومًا والمستهلكين.
العام  بداية  منذ  قيمتها  من   40% نحو  التركية  الليرة  وخسرت 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  سيطرة  من  بالمخاوف  متأثرة  الجاري، 
الواليات  مع  دبلوماسي  وخالف  النقدية  السياسة  على  إردوغان 

وكالة  وصف  حد  على  المتحدة، 
»رويترز«.

وأدى هبوط العملة إلى ارتفاع 
إلى  الغذاء  السلع من  أسعار شتى 
المستثمرين  ثقة  وقوض  الوقود 
يوم  ذات  تعتبر  كانت  سوق  في 

سوقًا ناشئة صاعدة.
وتراجعت الليرة في أعقاب نشر 
البيانات التي جاءت أعلى كثيرًا من 
التركية  العملة  وبلغت  التوقعات، 

6.0633 ليرة للدوالر.
معهد  بيانات  وأظهرت 

ارتفع  التضخم  أن  التركي  اإلحصاء 
وبلغ معدل  عام.  قبل  مع مستواه  مقارنة  إلى %24.52 في سبتمبر 
كثيرًا  يزيد  ما  وهو  السابق،  الشهر  مع  بالمقارنة   %  6.3 التضخم 
على متوسط التوقعات في استطالع أجرته »رويترز« آلراء 15 خبيرًا 

اقتصاديًا والبالغ 3.6 %.
في  الرئيس  المساهم  والمشروبات،  األغذية  أسعار  وارتفعت 
السابق.  الشهر  عن   %  6.4 بنسبة  المستهلكين،  أسعار  تضخم 
وأشارت البيانات إلى أن أسعار األثاث واألجهزة المنزلية سجلت أعلى 
زيادة شهرية بنسبة بلغت 11.41 %، تليها أسعار النقل التي ارتفعت 

.% 9.15
الشهر  عن   10.88% المنتجين  أسعار  زادت  البيانات،  وبحسب 

السابق في سبتمبر، وبنسبة %46.15 على أساس سنوي.

بعدما  تحقيقًا  نيويورك  والية  في  الضرائب  مصلحة  فتحت 
بأن  تفيد  معلومات  تايمز«  »نيويورك  جريدة  نشرت 
دوالر  مليون   400 من  أكثر  على  حصل  األميركي  الرئيس 
بالتهرب  له  سمحت  مناورات  طريق  عن  بعضها  والديه،  من 

الضرائب. من 
الرئيس  محامي  نفي  برس«  »فرانس  وكالة  ونقلت 
التي  المعلومات  األبيض  البيت  باسم  والناطقة  األميركي 

الجريدة. أوردتها 
في  تايمز«  »نيويورك  نشرته  ما  إلى  الوكالة  وأشارت 

ثروة  عن  الثالثاء،  مقالها 
الجريدة  ذكرت  فقد  ترامب، 
يبن  لم  العقارات  قطب  أن 
له  يحلو  كما  بنفسه  نفسه 
كتبه  وفي  لمؤيديه  يؤكد  أن 
األكثر  التفاوض«،  »فن  مثل 

بينها. رواجًا 
أنها  الجريدة  وأكدت 
ضريبية  بيانات  إلى  استندت 
وقالت  سرية،  مالية  ووثائق 
طفولته  ومنذ  ترامب  إن 
مثل  استفاد  اليوم،  وحتى 
من  األربعة  وأخواته  إخوته 

فريد. لوالده  العقارية  اإلمبراطورية  تأتي من  التي  العائدات 
من  الثالثة  في  كان  أن  منذ  حصل  ترامب  أن  وتابعت 
وفي  الحالي(،  )بالسعر  سنويًا  دوالر  ألف  مئتي  على  العمر 

مليونيرًا. أصبح  قد  كان  عمره  من  الثامنة 
باسم  الناطقين  أحد  أعلن  المعلومات،  هذه  نشر  وبعد 
اإلدارة  هذه  أن  نيويورك  والية  في  الضرائب  مصلحة 
تايمز  نيويورك  مقال  في  الواردة  االتهامات  »تستعرض 

للتحقيق«. الممكنة  الفرضيات  كل  بتصميم  وتدرس 
التي حصل  األموال  إن جزءًا من  تايمز«  وتقول »نيويورك 
فقد  ضريبي.  تهرب  طريق  عن  جاء  يكون  قد  ترامب  عليها 
إخفاء  الوحيد  هدفها  وهمية  شركة  وأخواته  إخوته  مع  أنشأ 
حصلوا  ترامب  فريد  أبناء  أن  إلى  مشيرة  والديهم،  هبات 
من  دوالر«  مليار  من  بكثير  أكبر  مبلغ  »على  المجموع  في 

والدهم.
التركات  على  المطبقة  الضريبة  نسبة  حسب  أنه  وأضافت 
يسددوا  أن  يفترض  كان   ،%  55 وكانت  الحين  ذلك  في 
سوى  يدفعوا  لم  لكنهم  دوالر،  مليون   550 بقيمة  ضرائب 

مليون.  52.2

 <  إردوغان

 <  ترامب
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القاهرة–إعداد: هبة هشام

مع سريان العقوبات األميركية في نوفمبر

توقعات بوصول أسعار النفط إلى 100 دوالر بنهاية 2018

أعلى مستوى لألسعار في 4 سنوات

هل يقر الكونغرس األميركي قانونا يسمح بمقاضاة »أوبك«؟

األسبوع  خالل  العالمية  النفط  أسواق  شهدت 
الخام،  أسعار  في  ملحوظًا  وارتفاعًا  قويًا  أداًء  الجاري 
دوالر   100 مستوى  إلى  بوصولها  توقعات  مع 
»ردة  أنه  يبدو  فيما  الجاري،  العام  بنهاية  للبرميل 
على  الوشيكة  األميركية  للعقوبات  مبكرة  فعل« 
الرابع  في  التنفيذ  حيز  تدخل  التي  اإليراني،  الخام 

المقبل. نوفمبر  من 
توقعاته  في  سي«،  بي  اس  »اتش  مصرف  وقال 
احتمااًل  هناك  إن  العام،  من  الرابع  للربع  االقتصادية 
متزايدًا أن تالمس األسعار سقف 100 دوالر للبرميل، 
أن  األميركي  ساكس«  »غولدمان  مصرف  توقع  فيما 
الـ80 دوالرًا حتى نهاية  تستقر األسعار فوق مستوى 
المنتجين  قدرة  عدم  من  تخوف  كما  الجاري،  العام 
بالتزامها  الوفاء  على  السعودية،  خاصة  اآلخرين، 

اإليراني. النفط  المفقود من  تعويض 
تنتج  قد  »مخاطر  عن  األميركي  المصرف  وتحدث 
من مواصلة أسعار الخام ارتفاعها«، وقال إن األسعار 
تراجع  مع  اآلجلة،  العقود  في  االرتفاع  في  آخذة 
المتوقع،  من  أكبر  بوتيرة  اإليرانية  الخام  صادرات 
اإلنتاجية  الطاقة  بشأن  المخاوف  يزيد  ما  وهو 

اآلخرين. المنتجين  من  االحتياطية 
لوكالة  النفط  ناقالت  تتبع  بيانات  وأظهرت 
الخام  من  إيران  صادرات  أن  األميركية،  »بلومبرغ« 
مليون   1.6 تتجاوز  لم  بحرًا  المنقولة  والمكثفات 
لها  األقل  المستوى  وهو  سبتمبر،  في  يوميًا  برميل 

.2016 العام  منذ منتصف 
أصاب  واضح  اضطراب  إلى  »بلومبرغ«  ولفتت 
األسواق والمستثمرين بالتزامن مع تراجع الصادرات 
على  األميركية  العقوبات  دخول  قبل  حتى  اإليرانية 
تضارب  في  ذلك  ظهر  التنفيذ.  حيز  النفط  صناعة 
األسبوع  مدار  على  ساكس«  »غولدمان  توقعات 
سبتمبر   25 في  المصرف،  توقع  رغم  إذ  الماضي، 
حتى  دوالرًا   80–70 بين  برنت  خام  أسعار  استقرار 
إلى  أيام  خالل  النظرة  تلك  تغيرت  فقد  العام،  نهاية 

80 دوالرًا. توقعات باستقراره فوق 
كما تغيرت توقعات المصرف، من حيث قدرة دول 
منظمة »أوبك« والمنتجين من خارجها على تعويض 
المفقود من الخام اإليراني، من ثقة كبيرة في نجاح 
تحذيرات  إلى  المعروض  نقص  بتعويض  المنتجين 
من أن الخام اإليراني المفقود سيفوق قدرة »أوبك« 

اإلنتاج. زيادة  على  والمنتجين 
على  السعودية  قدرة  في  مستثمرون  ويشكك 

المحلل  وقال  اإلضافي،  اإلنتاج  من  يكفي  بما  الرد 
»السعودية  جاكوب:  أوليفييه  »بتروماتركس«،  لدى 
تلمح إلى أنها ال تملك الكثير من الطاقة االحتياطية 
في  الفعلية  الرغبة  لديها  ليست  أنها  أو  الفورية، 
الباحث  تساءل  بينما  استباقي«،  بشكل  استخدامها 
ستيفن  سنغافورة،  في  للوساطة  »أواندا«  لدى 
التي  الحقيقية  الزائدة  الطاقة  حجم  عن  إينيس، 
بخروج  توقعات  ظل  »في  وقال:  السعودية،  تملكها 
فإن  اإليراني،  النفط  من  يوميًا  برميل  مليون   1.5
للبرميل  دوالر   100 سعر  وسيكون  تقفز،  قد  األسعار 

األمر«. المتوقع هدفًا منطقيًا في حقيقة 
ومن جانبه حذر مدير أبحاث أسواق السلع األولية في 
من  روكر،  نوربرت  السويسري،  باير«  »جوليوس  بنك 
وقال:  بالفعل«،  هش  الخام  من  المعروض  »وضع  أن 
»أسعار النفط تواصل االرتفاع مدعومة باقتراب الحظر 
نقص  أي  الصلة.  ذات  المعروض  ومخاوف  اإليراني 

جديد مثل تدهور للوضع في فنزويال سيؤدي إلى شح 
إمدادات النفط«.

لشح  االستعداد  في  بدأت  األسواق  أن  ويبدو 
األميركية  العقوبات  دخول  فور  الخام  من  المعروض 
اآلجلة  العقود  ارتفاع  في  ذلك  وانعكس  التنفيذ،  حيز 
لخام غرب تكساس الوسيط، في تعامالت اإلثنين، إلى 
 ،2014 75.90 دوالر، ليسجل أعلى سعر له منذ العام 
أغسطس  شهر  بأسعار  مقارنة   %  18 قدرها  بزيادة 

الماضي.
ووصل خام برنت القياسي إلى 85.45 خالل األسبوع، 
وهو المستوى األعلى منذ نوفمبر 2014، مرتفعًا بنسبة 
وارتفع  أغسطس،  المسجلة في  المستويات  20 % عن 
2020، حسب »بلومبرغ«،  سعر برنت تسليم ديسمبر 
المستوى  للبرميل، وهو  75.5 دوالر  إلى   % 29 بنسبة 
األعلى في ثالثة أعوام ونصف. كما زادت عقود تسليم 

األشهر األكثر قربًا بنسبة 25 %.

محللون: األسواق بدأت في االستعداد 
لشح معروض الخام و»أوبك« لن تعوض 

الفاقد من نفط إيران

قانون منع التكتالت االحتكارية  
)نوبك( سيلغي الحصانة السيادية 

التي حمت طويالً أعضاء »أوبك«

السعودية تمارس ضغوطًا لمنع إقرار 
القانون وسط معارضة مجموعات 

أعمال وشركات نفط

 <  جلسة تعامالت سابقة في بورصة شيكاغو للسلع

 <  جانب من االجتماع األخير لوزراء أوبك في الجزائر 

حديثة  قديمة  مقترحات  األميركي  الكونغرس  أعاد 
»أوبك«،  دول  بمقاضاة  المتحدة  للواليات  تسمح 
أعلى  إلى  النفط  أسعار  ارتفاع  مع  بالتزامن 
الذي يمكن  المقترح  4 سنوات، وهو  مستوياتها في 
أن يضع الدول النفطية في صدام جديد مع الرئيس 
أغلب  مع  االقتصادي  األعداء  يُواصل  الذي  األميركي 

الكبرى. القوى 
استطالع  مع  بالتزامن  جاءت  الحالية  الخطوة 
بأّن  أفاد  األميركية،  بيو  أجرته مؤسسة  للرأي  جديد 
أدنى  إلى  تراجعت  العالمية  المتحدة  الواليات  صورة 
كما  البالد،  رئاسة  ترامب  دونالد  تولي  منذ  مستوى 
ألف   26 من  عينة  على  أجري  الذي  االستطالع  أظهر 
إلى  نفسه  ترامب  ثقة  تراجع  دولة،   25 في  شخص 

أدنى مستوى.
مجلس  في  فرعية  لجنة  أّن  رويترز  وكالة  وذكرت 
ما  بشأن  شهادة  إلى  تستمع  األميركي  الشيوخ 
إلنتاج  االحتكارية  التكتالت  منع  قانون  عليه  يُطلق 
الحصانة  سيلغي  والذي  )نوبك(  النفط  وتصدير 
أن  من  »أوبك«  أعضاء  طوياًل  حمت  التي  السيادية 

بحقهم. إجراء قضائيًا  المتحدة  الواليات  تتخذ 
مكافحة  قانون  تغيير  المشروع  ويستهدف 
أوبك  منتجي  بمقاضاة  ليسمح  األميركي  االحتكار 
بتهمة التواطؤ، وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز 
الحصانة  ويزيل  للقانون  مخالفا  أسعارهما  تحديد  أو 
بوجودها  األميركية  المحاكم  تقضي  التي  السيادية 

الحالي. القانون  بموجب 
قانون  مشروع  سابقون  أميركيون  رؤساء  وعارض 
ضوء  في  يتزايد  ربما  نجاحه  احتمال  لكن  نوبك، 
المتكرر  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  انتقاد 
ارتفاع  البعض  فيه  يتوقع  وقت  في  أوبك  لمنظمة 
100 دوالر للبرميل قريبا. أسعار النفط إلى أكثر من 

محللي  كبير  ماكمونيجل  جو  عن  »رويترز«  ونقلت 
أن  لألبحاث  بوتوماك  هيدجآي  لدى  الطاقة  سياسات 
»أوبك مصدر إزعاج بالنسبة لترامب. الجميع يعتقدون 
مصادر  قالت  فيما  ببساطة«،  نوبك  يدعم  قد  أنه 
الحكومة  على  ضغوطا  تمارس  السعودية  إن  مطلعة 
فيه  تعارض  وقت  في  القانون  إقرار  لمنع  األميركية 
مجموعات أعمال وشركات نفط القانون نظرا الحتمال 

قيام الدول األخرى باتخاذ إجراءات مضادة.
استعراضية  خطوة  مجرد  اإلجراء  أن  محللون  ويرى 
تغاضي  ظل  في  األميركية،  النصفية  االنتخابات  قبل 
اإلنتاج  بحصص  األعضاء  الدول  التزام  عن  أوبك 
اإلمدادات  غياب  لتعويض  منها  الكثير  وتسابق 

اإليرانية.
وتملك السعودية التي رفعت إنتاجها إلى نحو 10.5 
مليون برميل يوميا، طاقة إنتاج إضافية تصل إلى 1.5 
مليون   11 إلى  اإلنتاج  لزيادة  وتستعد  برميل  مليون 

برميل بالتزامن مع انحدار الصادرات اإليرانية.

إنتاج  طاقات  والعراق  والكويت  اإلمارات  تملك  كما 
أي  لتعويض  إمداداتها  لزيادة  مستعدة  وهي  إضافية 
نقص في األسواق، إضافة إلى أن روسيا زادت إنتاجها 

وأكدت أنها مستعدة لمواصلة زيادة اإلمدادات.
نقص  أي  تشهد  لن  األسواق  إن  محللون  ويقول 
عوامل  إلى  يرجع  األسعار  ارتفاع  وأن  اإلمدادات  في 
تحقيق  يحاولون  الذين  المضاربين  ونشاط  نفسية 

أقصى ربح ممكن.
المنظمة،  صوب  غضبهم  المشرعون  ويوجه 
بالمستهلكين  مجددا  الضرر  تلحق  إنها  قائلين 
وتمثل تدخال في األسواق الحرة، في وقت ارتفع فيه 
للبرميل  دوالرا   85 نحو  إلى  أمس  برنت  مزيج  سعر 

4 سنوات. وهو أعلى مستوى له منذ 
ماكن  اللجنة  أمام  سيمثلون  الذين  بين  ومن 
ديلرحيم مساعد المدعي العام لقطاع مكافحة االحتكار 
ووافقت  للتشريع.  دعمه  أعلن  والذي  العدل  بوزارة 
في  نوبك  قانون  من  نسخة  على  الكونغرس  غرفتا 
األسبق جورج  الرئيس  قال  أن  بعد  جُمد  لكنه   2007

بوش إنه سيمارس حق النقض على التشريع.
من  إذ  محدودة،  العام  هذا  القانون  إقرار  وفرص 

جلساته  األميركي  النواب  مجلس  يعقد  أن  المقرر 
من  المتبقية  الفترة  في  فقط  يوما   16 لمدة 
أمر  ألي  الوقت  من  القليل  يترك  مما  الجاري،  العام 
على  اإلبقاء  مثل  الضرورية  التشريعات  باستثناء 

الحكومة. تمويل 
العالم  في  للنفط  مصدر  أكبر  وهي  السعودية 
بحق  العدالة  قانون  يحاكي  قد  نوبك  أن  من  قلقة 
هجمات  لضحايا  يسمح  الذي  )جاستا(  اإلرهاب  رعاة 
11 سبتمبر في الواليات المتحدة بمقاضاة الرياض، 
أنه  على  جاستا  قانون  إلى  يُنظر  الذي  الوقت  في 
السعودية  أرامكو  شركة  تردد  في  رئيسي  عامل 
األسواق  في  أسهمها  إدراج  في  الدولة  تديرها  التي 

األميركية في طرح عام أولي تقرر تأجيله.
قانون  إقرار  تداعيات  من  السعودية  وتخشى 
إلى  تصل  استثمارات  امتالكها  ظل  في  نوبك، 
نسبت  فيما  المتحدة،  الواليات  في  دوالر  تريليون 
وزير  أن  تأكيدها  مطلعة  مصادر  إلى  »رويترز« 
بشأن  المخاوف  أثار  الفالح  خالد  السعودي  الطاقة 
الطاقة  وزير  بينهم  أميركيين  مع مسؤولين  القانون 

ريك بيري، خالل اجتماعات خاصة عُقدت مؤخرًا.
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املرابطون األسياد )9(

نحن بصدد متابعة لقصة أرض، والوجود 
البشري فوق هذه األرض، التي تالمس هضابها 

شاطئ البحر

سالم قنيبر

أصول متناثــــرة
ليست شهر زاد صاحبة الرواية، كذلك لم يكن سيدي مفتاح. لكنها قصة أرض، ووجود بشري فوق تلك 
األرض. ويعود بنا الحديث عن الحدث وصُنّاع الحدث، وقد أشرنا سابقًا إلى آخر مبتكرات التسلط، وهو 
صناعة الحدث. وللمكان دوره في وجود الحدث... على ضفاف األنهار تستقر التجمعات البشرية وتتكاثر، 
وقد تنشأ الحضارات. النيل، دجلة والفرات، أو الدانوب والفولجا، والكنج، والمسيسيبي وكذلك األمازون. 

أسماء لها دالالتها ووقعها المؤثر في وقوع الحدث.
وكذلك البحر، كان له الشأن الكبير في قيام أهم األحداث وأكثرها شهرة وأعظمها أثرًا. الفينيقيون 
البحر  شواطئ  معظم  شملت  حضارة  مراكز  ليؤسسوا  سفنهم  بهم  أبحرت  وصيدا،  صور  شواطئ  من 
جزرهم  من  اإلغريق،  بهم  ولحق  متفوقة.  قتالية  وقدرة  مزدهرة،  وتجارة  عامرة،  مدن  المتوسط، 
وثقافة  استيطانًا  القديم ويسودوه،  العالم  ليغمروا  انتشروا،  المتوسط.  البحر  في  المتناثرة  وأشباهها، 
وعلمًا، ومعرفة ظلت تحتل الصدارة عبر األجيال... وكذلك كان شأن الرومان. وتميزت الصحراء باختيار 

لحمل رسالة اهلل إلى البشر، التي يتواصل تدفق أحداثها ويتتابع، بتتابع الزمان وتعدد أطراف المكان.
ونحن بصدد متابعة لقصة أرض، والوجود البشري فوق هذه األرض، التي تالمس هضابها شاطئ 

البحر، كذلك, تنساب الصحراء لتختلط رمالها في اتساع برمال شواطئ البحر.
للبحر شأنه في األحداث كذلك للجبال شأنها في قصة هذه األرض، لكن الشأن

األول قديم، كذلك الشأن األول حديث يصل للصحراء، التي تلجئنا من أجل
التعرف عليها إلى العودة لحقب نشأة كرة األرض وتطور أجيال الحياة ونموها

فوق سطح كرة األرض.
الصحراء لم تكن دائمًا صحراء.

الصحراء الممتدة جنوبًا باتساع لم تكن صحراء.... صخورها الظاهرة على سطحها
التي تتخلل جبالها،  الكهوف  التي كانت تجري فوقها... وجدران  البحيرات واألنهار  احتفظت بمواقع 
التي كان أصحابها  الحيوانات  أو أكاكاس، ال تزال تحتفظ برسوم  العوينات،  تاسيلي، الحجار، تيبستي، 

يزينون بها جدران مساكنهم، حيوانات السافانا من فيلة وزراف، أفراس نهر، أو أيل، وأسود وفهود.
وتحت قاع هذه الصخور وبين تجاويفها تأحفرت نماذج من الرخويات والسرطانات والقواقع واألسماك، 
ومختلف ما تعاقب عبر األزمنة من أنواع النباتات. وَغمر الوديان المستقرة داخل جوفها، المياه العذبة، 

ونتاج المواد العضوية المتراكمة التي تحللت عبر مئات الماليين من السنين.
هذه الصحراء التي تمتد رمالها إلى مشارف جبال نفوسة في شمال الغرب، والجبل األخضر في شرقه. 
الطبيعة،  المذهل لحركة  الدفين  المخزن  امتداده.  المهولة بساحل خليج سرت على  َأسِرَّتُها  وتلتقي 
وتطور الحياة في أعماق مياهها وعلى سطح اليابسة الذي ظهر منها. تظل مثار الحدث، وتتولى موقع 

القيادة في توجيه الحدث.
أحاديث شهرزاد وقصص لياليها المشّوقة التي دارت على ضفاف بردى، والفرات أو دجلة وسيحون 
والنيل. وتخاريف سيدي مفتاح الممتعة، في المربوعة. كذلك ما ترويه الجدة العجوز. والمرابطون األسياد 
الذين نجلهم ونحترم ذكراهم ونعمل على استرجاع طرفٍ من سيرتهم. أولئك جميعهم، يجيء االهتمام 
بهم، دعمًا الستكمال تولي الحدث، لكنه ليس الطريق لتناول ذات الحدث. أسماء أخرى، وسبل مختلفة، 
ووسائل بعيدة المنال، وأدوات غير ميّسر تملكها، يصعب التوصل إليها أو االقتراب منها. ما لم تتضح، 
وتتحدد، وتدرك ذلك المخزن المذهل البعيد األغوار، لن تعبر بنا العفاريت مفاوزة، ولن يخترق بنا جن 
بنا األشرار  الذي يلحقه  الضر  المرابطين أسيادنا في كشف  الصالحين  أعماقه. ولن ينفع دعاء  شهرزاد 

الشياطين من الناس.
بداية بالتعرف على تصنيف األنواع منذ جون راي )1627 ـ 1705( ومن تبعه، ومرورًا بالتطور والنمو 
واالرتقاء الطبيعي عند شارلس دارون الشهير، ووصواًل مَعْمَلِيًّا إلى االستنساخ من خلية كائن استطاع 

التأقلم مع عوامل الجفاف وال يزال مقيمًا يتواصل وجوده في متاهة الصحراء. خرافة أخرى...
اختراق البعد الزمني، تحت رمال الصحراء وصخورها.. حديث خرافة هذا، ومطلب

الرهيب..  المذهل  الفضاء  ذلك  متاهات  تردد في  كان عدوًا....  التجوال،  ذلك  المنال.  بعيد  بعيد.... 
أو  الصامت  الخالء  في  التجوال  بنا  ويذهب  للتعريف...  وابتغاء  للتعرف،  محاولة  في  مستوضحًا،  متلفتًا، 
يأخذنا في اتجاه لقاء لما يمكن أن نتعرف عليه من معالم للوجود البشري فوق تلك األرض، عبر األز منة...

المراجع والهوامش:
1 - تشكل الصحراء الكبرى )ثالثة ماليين ميل مربع( وتشمل القسم األكبر من

الشرق،  إلى  الغرب  من  عرضًا  ميل  آالف  ثالثة  مسافة  منها،  األعلى  القسم  عبر  تمتد  حيث  إفريقية 
ومسافة ألف ميل عمقًا من الشمال إلى الجنوب، وتتألف الصحراء الكبرى التي تعتبر أكبر صحارى الكرة 

األرضية من عدة صحارى
متجاورة، الصحراء الكبرى في الغرب، الصحراء الليبية في الوسط، والصحراء

العربية في الشرق، والصحراء النوبية في الجنوب. )جيمس ويلالرد ـ الصحراء الكبرى ص22 ـ 23.(
2 - يصف جيمس ويلالرد بعض الرسوم التي شاهدها في رحلته بالصحراء الكبرى

بقوله »هنا على الطبقات العليا لجبل زنككرا يقوم أحد متاحف الفن التي خلفها أبناء الصحراء الكبرى 
في عهد ما قبل التاريخ في طول الصحراء

وعرضها، وفيها يصفون بكتابات بسيطة يمكن تبينها بسهولة، وأحيانًا برموز ذات أسرار هيئة العالم 
في صباح تلك األيام، إذ كان اإلنسان يخرج مع رفيقه

ليصطاد حيوانات لم تعد تعيش على تلك األرض بعد ذلك ألجيال كثيرة«..
وجه  على  هناك  فليس  التاريخ  قبل  فيما  للتصوير  فني حقيقي  متحف  الكبرى  »الصحراء   .. يقول  ثم 
التقريب أي جزء منها دون نقوش خاصة به«. منها ما تم تحديده وشاعت مصطلحات قياساتها لتأريخ 

ذلك الوجود.
3 - نشر شارلس دارون كتابه )أصل األنواع( سنة 1859 الذي ذهب فيه إلى تطور نشوء أصل األنواع 
الحياتية والنباتية وتغيرها للتكيف مع الظروف البيئية واستمرار هذا التطور من خالل االنتقاء الطبيعي 

لتلك التغيرات.
وذهب في هذا الكتاب إلى القول بفكرة تطور اإلنسان عن أصل حيواني شبيه بالقرد.

القاعدة.. الليبية تموت
النساء،  وتجنيد  االجتماعي،  التواصل  وسائل  خالل  من 
القطيع  على  مُدمية  بهجمات  منفردة  ذئاب  وإلهام 
إلى  براعات جديدة  وإضافة  الُكفر.  دار  مباذل  في  الراتع 
تكتيكات الدهس بالسيارات والشاحنات التي يكاد يكون 
في  بالذات  عليها  السيطرة  أو  تحاشيها  المستحيل  من 
دهس إحساس الحياة ومتعه واحتفاالته في ثقافة الغرب 
وحضارته. ومن المحتمل أن تشن شراذم البؤر الجهادية 
مصنوعة  قنابل  باستخدام  هجمات  الغرب  في  المشتتة 
ومن  متوفرة  مادة  وهي  الهيدروجين،  بيروكسيد  من 
السهل الحصول عليها. وفي أبعد التكهنات التي توحي 
للخوف  النفسية  البنائيات  تصطنع  التي  المخيّالت  بها 
أن تستخدم الجهاديات اإلسالموية طائرات مسلحة من 

دون طيار، والتي يصعب التصدي لها.
صدقية  في  أتشكك  كنت  المُعتمة  بواكيره  من 
عندما  بعبثيته  وأحسست  األفغاني،  بالجهاد  ماسمّي 
بدأ الليبيون يتقاطرون عليه، ليتبوأوا عالمة محيرّة في 
شبحيته المزيّفة، وبعد ذلك ينالوا سريعًا،حظوتهم في 
الذي وُلد من رحم ضياعه وقد حباهم  القاعدة،  تنظيم 
زعيمه بالعطف والمؤازرة لمعطيات ميّزتهم عن غيرهم: 
اليلجئهم  أن  المفترض  بترولي،  بلد  إلى  بانتمائهم 
والمطحونين  الفقراء  من  كغيرهم  والخصاصة  الفقر 
واإلسالمية  العربية  البالد  شباب  من  وأغلبهم  طبقيًا 
في  آمالهم  أمام  اأُلفق  وسدُّ  الحرمان  بهم  حاق  الذين 
حياة كريمة. ثم إن بلدهم يرفع رايات المساواة والثورية 
فيه  تظفر  الذي  الحكم  ضد  متطرّف  نظام  يحكمه  و 
باقي  يُحرم  بينما  والثروة،  بالسلطة  الحاكمة  العائلية 
الشيعية  العدمية  المهدويات  به  تعصف  الذي  الشعب 
والسنيّة، التي بدأتها 20 نوفمبر 1979 حادثة االستيالء 
مدعيا  العتيبي  جهيمان  قادها  التي  المكي  الحرم  على 
عهد  إبان  المنتظر،  المهدي  ظهور  شخص  و200  هو 
الملك خالد بن عبد العزيز في المملكة السعودية. كما 
أن النظام الليبي مافتئ يرفع الفتة الديمقراطية الشعبية 
فهمَ  ما صعّب  وهو  األوليغاركي.  الملوكي  الحكم  ضد 
الجهادية  الدعاوى  إلى  يتنادون  دفعهم  الذي  السبب 
األسوأ  الراديكالي.  اإلسالم  توهميّات  في  والمساواتية 
أن الجهاديين الليبيين أغلبهم طالب أوفدتهم بالدهم 
أمريكا  من  عالية  علمية  ودرجات  كفاءات  على  للحصول 
وبريطانيا في اختصاصات علمية تحتاجها برامج التنمية 
في دولة بدأت مشروعًا وطنيًا للنهوض المادي. فكانت 
هذه االنعطافة الجهادية مُراهقة، إضافًة إلى أن دوافعها 
الدولي في لعبة األمم.  القرار  غير مفهومةٍ من مراصد 
1984 المبرّر  فتغدوا بعد حادثة باب العزيزية الفدائية 
وقتها من  الحاكمة  الليبية  الدكتاتورية  لتنصّل  السهل 
االنقالبية  شعاراتها  اضطرتها  الذي  التنمية  مشروع 

األولى التي سُميت ثورية في االنخراط فيه.
الثالثين   »Yubileum  « اليوبيل  العام  هذا  يتواقت 
التاريخي  القاعدة، مع تذكار حدث إرهابه  لوالدة تنظيم 

المسبوق  غير  بتعريفنا  سميناه  الــذي  داعــش  ينتهي 
المُرتجلة  فعاليته  باختفاء  الموهومة،  الدولة  بتنظيم 
وإمارته الشبحية بين سوريا والعراق وقد تنبأنا بنهايته 
المضمرة في بدايته الليبية بمقالنا »داعش ليبيا«: بناء 

مخيلة خوف ببوابة الوسط 23 مارس 2015.
اليوبيل  في  التذكارية  بيرغن  بيتر  مقالة  تُهمل 
»مستقبل  القاعدة:  لتنظيم   »Yubileum« الثالثيني 
فترّكزت  األم.  التنظيم  األوســط«  الشرق  في  اإلرهــاب 
الموهومة  الدولة  تنظيم  على  وتكهناتها  مؤشراتها 
داعش، وعقابيل مُهدّداته للغرب الحضاري. وقد تبيّنا 
في  ليموت  أبــاه،  يرث  الــذي  االبــن  مصير  المقالة  في 
شرخ شبابه، فيضيع ميراث األب، والينضج نصاب االبن 
الفوضى  ارتجالية  في  مالمحه  تتبلور  فال  الميراث،  في 
والهشاشة التي تصطنعها تنظيمات اإلرهاب الذي تروّج 

إلسالميته اللعبة الدولية لصراع الثقافات.
وعلى ضؤ هذا يتمّ استعادة أسئلة رئيسة حول نهاية 
مكافحة  إجراءات  وتأثير  اإلسالمية  اإلرهابية  الجماعات 
الصدد  هذا  في  وتتألق  الوشيك.  موتها  في  اإلرهــاب 
دراسات تحفل بها أروقة البحث في علوم اإلرهاب. منها 
ولز.  وماثيو  شارابو،  وألكسندر  النغدُن،  ليزا  دراســة: 
مفضية إلى أن )%25.8( من المنظمات اإلرهابية انهارت 
في أعقاب مقتل قائدها أو أسره. وتُستمدّ هذه النظرة 
سياسية  جماعة   )19( في  قائدًا   )35( فقدان  تقييم  من 
واجتماعية وانفصالية، تضمّ مائة أو أكثر من األعضاء، 
منذ العام 1750 إلى عصرنا الحالي. بينما يذهب براين 
برايس في دراسته األكاديمية عام 2012 »كيف يسهم 
إلى  اإلرهاب؟«  مكافحة  في  المقاتلين  رؤوس  استهداف 
المجادلة بأن الجماعات الدينية أكثر عرضة للتأثر باختفاء 
القيادة قياسًا بالجماعات اليمينية واليسارية األخرى.. أما 
في  ومشاركه  تيرنر،  نود  األميركي  الجيش  في  المقدّم 
بحثه، هال براندز؛ فهما يتفقان مع برايس، ويعتقدان أّن 
استبدال قادة اإلرهابيين صعب؛ ألنهم يقودون منظمات 
أكثر  الجماعات  وهذه  القيم،  على  وقائمة  عيفية  سرّية 
نفسها  هي  تصبح  أن  ومخاطر  العنف  بسبب  تماسكًا 

ضحيّة.
والقيادات  التنظيم،  زعيم  على  رّكزت  الدراسات  هذه 
التي  الليبية  تجربتنا  في  المختفين  منه؛  المقرّبة 
واألمير  الزعيم  ـ  محلية  ثقافية  العتبارات  ـ  فيها  ينعدم 
ليبية  سمة  وهو  االرتجال،  يغطي  حيث  الكريزماتي، 
موت  على  نركز  أن  بنا  فحرّي  الموضوع.  كل  صميمة، 
مبدأ تأسس التنظيم ذاته الذي يتّلبس في ليبيا إسالمًا 

آخر .. اإلسالم الليبي المالكي العالقة له به.
التكهن  بيرغن:  مقالة  خاتمة  في  االنتباه  يلفت  ما 
آية  بمعنى  اإلرهابية،  اإلسالمية  التنظيمات  بمصائر 
القرآن بما استطتعتم »تُرهبون به عدوّ اهلل وعدوّكم« 
في تمحور الجماعات الجهادية في المستقبل على اتباع 
األنصار  بحشد  داعــش  اتبعه  الــذي  االعتباطي  النهج 

يوم 11 سبتمبر 2001. وقبل الموت الذي سيحيق برمزية 
التنظيم أعلنت حكومة الواليات المتحدة عام 2004، أن 
ثلثي قادة تنظيم القاعدة في الفترة من عام 2001، تم 
القبض عليهم أو قتلهم من قبل القوات شبه العسكرية 
القتلى  ومن  األمريكية.  المركزية  المخابرات  بوكالة 
قتلهم  قبل  طائرات،  من  بصواريخ  ُقتلوا  ليبيين  أربعة 
تبوأوا مراتب الرجل الثالث بعد زعيم التنظيم المؤسس، 
والثاني بعد نائبه وفي الوقت الذي اعتبر مقتلهم أميركيا 
من قبل المسؤولين على التخطيط والتنفيذ ضربة لها 
تأثير رمزي من الناحية العملياتية على التنظيم اإلرهابي. 
إال أن مكانتهم المزعومة كانت تثير دومًا الشكوك في 
نفسي ـ بحكم درايتي بالمجتمعية الثقافية الليبية ـ في 
القاعدة الذي  الجدارة اآليديولوجية والتنظيمية لتنظيم 

تبنى هشاشتهم.
الجهاد  في  انخرط  ليبي،  قيادي  نوفمبر2007،  في 
األفغاني، منضويًا تحت تنظيم القاعدة أواخر ثمانينيات 
القاعدة  تنظيم  زعيم  نائب  انتقدعلنًا   ،20 الـ  القرن 
الجهادية  المنظمة  لتنظيمه.  جماعته  انتساب  إعالنه 
اإلسالمية  الليبية  الجماعة  كانت  باسمها  تكلم  التي 
وقتها  يقبعون  كانوا  الذين  قادتها  محرّضا  المقاتلة، 
سالم  مفاوضات  في  بالدخول  الليبي  النظام  سجن  في 
معه. تكللت بالنجاح فطويت صفحة الماضي بين النظام 
ألفكارهم  المصححة  المراجعات  وبعد  والجماعة.  الليبي 
القادة  فيهم  بمن  المسجونين  عن  أفرج  واعتذارهم 
 2011 فبراير  في  لتنفجر   .2009 عام  للجماعة  الستة 
الليبية  للجماعة  فرصة  فتكون  الليبية،  الشعبية  الثورة 
حرب  في  مساهمة  كجماعة  نفسها  لتقديم  المقاتلة 
التحرير! وإحدى الفصائل المؤسسة لليبيا الثورية مابعد 

نهاية ماسمّيت بثورة الفاتح من سبتمبر 1969
من المفارقة الليبية أيضًا أن يصادف هذا العام الذكرى 
استهدفت  التي   2012 11 سبتمبر  السادسة العتداءات 
تبنّت  ببنغازي،  األميركية  القنصلية  في  دبلوماسيين 
زعامة القاعدة الحالية الهجوم انتقاما لمقتل قيادي ليبي 
عمليات  في  آخرين  ليبيين  قيادين  وقبله  تنظيمها،  في 
العشرية األولى من  أميركا في  أخرى منفردة قامت بها 
21 فآثارت بتصفيتهم مشاعر موت تنظيمهم  الـ  القرن 
بنغازي  أميركا في  الهجوم على قنصلية  في ضمائرهم. 
تحت  ينضوي  شورى  مجلس  عليها  يُسيطر  كان  التي 
في  اأُلم  التنطيم  من  وتبنيّه  المقاتلة  الليبية  الجماعة 
مقتل،  في  المقاتلة  الليبية  الجماعة  ضرب  أفغانستان 
وأربك ترتيبات لعبة اأُلمم بإدماجها في مؤسسية تقاسم 
الطريق  أمامها  يبدو  التي  الليبية  الثورة  في  السلطة 
الديمقراطية  المدنية  دولتها  لتأسيس  ومتعثرًا  طوياًل 
الليبي بكل أطيافه  التي اليعترف بها اإلسالم السياسي 

وأشباحه القاتلة.

 استعادة أسئلة رئيسة حول نهاية الجماعات اإلرهابية اإلسالمية وتأثير إجراءات مكافحة 
ّ

على ضؤ هذا يتم
اإلرهاب في موتها الوشيك

من املفارقة الليبية أيًضا أن يصادف هذا العام الذكرى السادسة العتداءات 11 سبتمبر 2012 التي استهدفت 
دبلوماسيني في القنصلية األميركية ببنغازي

نورالدين خليفة النمر

التنظيمات املؤدلجة والجموع املؤججة
دأبت التنظيمات السياسية في مختلف 
نخب  على  تعتمد  والتي  الــعــال،  دول 
متعددة  معاول  استعمال  على  مؤدلجة، 
السلطة،  على  السياسي  الــصــراع  في 
باختالف  المعاول  هذه  وتتنوع  تختلف 
مؤلمة  وتكون  والزمان،  المكان  وتنوع 
السياسي  الوعي  يغيب  حينما  وظالمة 
وتتصدر  الوطنية،  المصلحة  وتحجب 
المصالح التنظيمية، ويدخل األطراف في 
دوامة الكسب والتآمر، وتتحول الساحات 
ومواجهة  تأجيج  ساحات  إلى  السياسية 
إلى  األخطاء  بتراكم  تتصاعد  عنيفة، 

التخريب والقتل إذا توافر السالح.
التي  الفقرة  هــذه  في  يهمني  ومــا 
)في  »تأجيج«،  كلمة  هي  بها  قدمت 
لسان العرب األِجيج هو تلهب النار وأجج 
وللتأجيج  الــنــار..(،  اضطرام  زاد  تعني 
واإلشــاعــة..  كالتحريض  أدوات  أيضًا 
واإلعالم  االجتماعي  التواصل  وشبكات 
وغيرها كثير، فكيف تستخدم التنظيمات 
هذا  المتصارعة  األطــراف  أو  السياسية 
المعول في تشكيل خارطة متغيرة بتغير 

مصالحها؟.
فقد  القريب،  التاريخ  ــى  إل ونــظــرة 
تأجيج  في  اليسارية  التنظيمات  أبدعت 
الطبقات الفقيرة ضد فكرة اإلقطاع لكي 
يصلوا إلى تطبيق نظام شيوعي لم يكن 
الفقراء  فثار  له،  مستوعبًا  الجائع  الفقير 
ووجدوا أنفسهم آالت إنتاج ملك للدولة 
عنفوان  فيها  وتغول  الطموح  فيها  قتل 
الشيوعية  انحسرت  ثم  السلطة،  آلــة 

كفكرة وسقطت كنظام.
التأجيج  القوميون هذا  استعمل  أيضًا، 
فترة  في  اإلعالمية  منابرهم  خالل  من 
فاستطاع  السبعينات،  وأوائل  الستينات 
المختلفة،  بمسمياته  القومي  المد 
وتوجيه  القومية  الناس  مشاعر  تحريك 
الحراك الشعبي لدعم انقالبات عسكرية 
بمواطن  وانتهت  السلطة  تــصــدرت 
غارقة  ودول  اإلرادة،  مسلوب  مضطهد 
أمثال  من  طغاة  أيدي  على  التخلف  في 

القذافي.
أصبحت نظرية التأجيج لصالح الفكرة، 
المؤدلجة،  النخبة  هــدف  تخدم  التي 

عواقبه  عن  النظر  بغض  فعااًل  أسلوبًا 
التنظيمات  واندفعت  مستخدميه،  على 
منهج  تبني  ــى  إل مصر  فــي  الدينية 
لدى  الدينية  المشاعر  مستغلة  التأجيج، 
فقهاء  الدين،  رجال  في  وثقتهم  العامة، 
أو أنصاف فقهاء، الذين أبلوا بالًء منقطع 
خالل  من  البسطاء،  تأجيج  في  النظير 
سرد الرؤى واألحالم الواعدة بقيام دولة 
العدل، التي ستقوم على يدي رجل مصلح 
في  البعض  رأى  )هكذا  مرسي!  كمحمد 
نومه بعد وجبة عشاء دسمة(، وقد نجح 
كما  الدوله  رئاسة  استالم  في  التأجيج 
عجل  مضاد  تأجيج  إثارة  في  أيضًا  نجح 
في إجهاض ديمقراطية حلم بها العامة.

خالصة  إلــى  نصل  السرد  هــذا  بعد 
حول  البشرية  الجموع  بــأن  مفادها، 
مؤدلجة  مجموعة  من  تتكون  الفكرة، 
والهدف  الفكرة  لديها  واضحة  تكون 
مؤججه  )أغلبية(  وجموع  والمخطط 
بالتفاصيل  معرفة  دون  الفكرة  لت  حُمِّ

أو حتى األهداف واألجندات.
خطورة  التسلح  يضفي  ليبيا،  فــي 

خاصة على المشهد، حيث يجري التأجيج 
يرى  فال  مندفع  أوساط شباب مسلح  في 
استقاها  التي  للفكرة  أعــداء  إال  أمامه 
فكرة  مؤدلجون  فأجج  استيعاب،  دون 
دون  أنصارًا  لها  فصنعو  الشريعة  نصرة 
استيعاب لمعنى ومقاصد الشريعة المراد 
الدولة  فكرة  متطرفون  وأجج  نصرتها، 
اإلسالمية دون توضيح لماهيتها، وهكذا 
التفت حول هذه الشعارات دوائر مؤدلجة 
يأتي  الكبير  والخطر  مؤجَجَة،  ودوائــر 
هذه  تخدم  ما  فبقدر  التأجيج،  فكرة  من 
الفكرة أغراضًا وأهدافًا معينة، هي ظاهرة 
سوف  التي  المؤجج،  بصحوة  تنتهي 

تسدل الستار معلنة نهاية المسرحية.
وفي النهاية حرية الفكر وحرية العمل 
فبراير   17 ثورة  من  جزء  هي  السياسي 
الذي  المسلح  والتأجيج  التأجيج  وليس 
األرواح دون  إال مزيدًا من زهق  ال يجني 
التأجيج  من  بــاهلل  نستعيذ  حــق.  وجــه 
والسكينة  الرحمة  يفرغ  أن  ونسأله 
يحفظ  وأن  بالدنا  على  واألمان  واألمن 

أرواح أبنائها.

أبدعت التنظيمات اليسارية في تأجيج الطبقات الفقيرة ضد فكرة اإلقطاع لكي يصلوا إلى 
تطبيق نظام شيوعي لم يكن الفقير الجائع مستوعبًا له

 في ليبيا، يضفي التسلح خطورة خاصة على املشهد، حيث يجري التأجيج في أوساط شباب 
مسلح مندفع فال يرى أمامه إال أعداء للفكرة التي استقاها دون استيعاب

إبراهيم قدورة

رذيلة التخلف في عصر التقدم: عجزنا إزاء الطبيعة

غامت في هذا العصر أغلب املفاهيم 
والعقائد كالفلسفة والدين، األيديولوجيا 

والكفاح الثوري، القومية والهوية، وغير هذه 
من صنوف اإليمان

عبدالكافي المغربي

التجريد،  في  الممعنة  مقاالتنا  من  ضجرهم  خطابٌ  ينفرهم  أو  شيء  يُضجرُهُم  ال  القراء  أصبح  ربما 
ونفورهم من خطابنا الخافق في سماء االفتراض مُنكرًا أي أمل في استحداث اليقين، واستخراج الحل 
الوافي الذي تتطلع إليه األنفس، ورأينا أن نستدرك من قبل أن نُصفِر من النقرات ونكتب عن حدث 
يحيط بنا، ويفعل فعله في اليوم أكثر من فعله باألمس، وربما سيفعل في الغد أكثر مما يفعل اآلونة، 

ذلك الذي يبعث نشاط الكتابة ويحض على استنطاق الحاضر واستجواب المستقبل.
الثوري،  والكفاح  األيديولوجيا  والدين،  كالفلسفة  والعقائد  المفاهيم  أغلب  العصر  هذا  في  غامت 
أصلية  جواهر  إلى  أقرب  العالم  أمس  في  كانت  التي  اإليمان  وغير هذه من صنوف  والهوية،  القومية 
يعجز الفرد عن تصور عالم يخلو منها، وأخذت طالئع ما بعد الماركسية تُغير على كل عقيدة أو توهم 
سخيًفا  يبدو  منها  أي  إلى  االرتداد  وتجعل  الوجود،  من  فتزيُله  العزيزة  األرواح  فيه  بُذلت  تعصب  أو 

ومُسترَذال.
وإذا كانت هذه الحال من غموض المصير وتجلي االكتفاء من الحدوث، سواًء في المسرح السياسي 
أو الصعيدين العقائدي والروحي، نقول إذا كانت هذه الحال التي يأبى التاريخ تسود دول االقتصادات 
العصر  هذا  في  نحن  نتحدث  أن  الطارفة  العين  تخطئه  ال  الذي  بؤسنا  عالمات  من  فإن  العمالقة، 
التكنولوجي عن حقوق اإلنسان ودولة القانون والقيادة النزيهة واالقتصاد الحر، وأن تجأر أصوات من 
بين أظهُِرنا تشنع على مطالب هذا العصر التي تضمن كرامة األمة وتحصنها من االستعباد الخارجي، 
موظفة كل سلطان لتحديد اإلصالح وتضييق نطاق الحرية العقلية، أو أن نتخبط بين تعثر ونهوض في 

معارج التغيير السياسي والتعبئة الشعبية.
ومن عالمات التخلف الصارخة المتجردة من االحتشام ما شهدنا في طرابلس وما لعلنا نشهده في 
العاجز وتسلطها  الليبي  الطغاة والسراق، لإلنسان  إلى  بالزيادة  الطبيعة،  الساحل كافة من قهر  مدن 

عليه، مضيفة إلى عذابه األول ثِقاًل وعِبًئا جديدين.
لم يكن اإلنسان الراقي في مصاعد التقدم مطالبًا فقط بأن يدرأ عنه أنانية غيره ويدفع بشخصيته 
الفردية مشهرًا مطالب تحرره في الجماعة الواحدة، ولكن أيضًا كان على اإلنسان الذي ابتلعته عصور 
تحيطها الظلمات أن ينتزع حريته من سلطان الطبيعة الرهيبة، وكان يحقق مكاسبَه في هذا المضمار 
الوراء في بعض األحايين، ولكنه يعود فيتقدم برغم ذلك، ليفضي  إلى  االنحرافات  ببطء شديد ترده 
إلى تحديد أهداف تالية، وإلى تضخيم إمكاناته جميعًا لخوض معارك العصور  المحيط  به تغلبه على 

الحديثة.
لصالح  ثرواتها  واستغالل  الطبيعة  غوائل  تفادي  على  القدرة  التحضر  عالمات  أبين  من  أنه  ذلك 
اإلنسان، والفرد الذي تشكل الطبيعة له هاجسًا وتؤرقه ما تلوح من انقالباتها ال يكون إال بدائيًا سادرًا 
يبْعُد أمل إصالحه وبعثه على الوثوب في عصر السرعة، ولن يكون بإمكان أٍي كان أن يذكره بالمخاطر 

الجمة التي تهدد وجوده أو استقالله أو تطالبه بمباشرة معاركه في الصعد الثورية.
العدة إلصالح شأن  د له  رون مرارًا بحلول الشتاء وهم يهيبون بأن تُعَّ إذ يذكِّ وأحرى بالمواطنين 
المدن التي ستعوم والبيوت التي ستتهتك أن يحيطوا بجدية بظاهرة التخلف الليبي بالقياس إلى بعض 
الحضارية  الشقة  إلى  بهَوٍل  ننظر  أن  ألزمنا  وما  بالخصوص،  منها  النفطية  وغير  العربي،  العالم  دول 
والمسافة اإلنسانية البعيدة التي تفصل بين من يعيش فوق هذه األرض المستضعف أهلها، ومن أنعم 

عليه القدر بأن تكون أنوار الغرب أول ضوء يَسَطع عينيه.
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الطريق إلى روما
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الليبية  فبراير  ثورة  منذ  اإليطالي  الــدور  فهمُ 
في  الحاكمة  السياسية  القوى  هوية  وما  المنكوبة 
سعي  يعنيه  الذي  ما  لتبين  ضرورة  حاليًا،  إيطاليا 
إيطاليا الحثيث لعقد مؤتمر للمسألة الليبية في روما 

مع نهاية العام 2018م.
على  هو  ما  أضع،  أن  أريد  وذاك  هذا  قبل  لكن 
المسألة  بأن  ثانية  مرة  الطاولة  على  الطاولة، 
إلى  القذافي  الرئيس  خصمها  احتكم  التي  الليبية 
الحاليون  فالخصومُ  بهذا،  منذها  محكومة  السالح 
الخصوم  يدّعى  التي  الميليشيات  خلف  يتمترسون 
قوتهم  سبيل  أنها  يُخفون  كــي  العائق  أنها 
ووجودهم، ومن هذا هم حريصون عليها ويغذونها 

بالغالي والنفيس رغم ادعائهم أنهم رهينتها.
هذه المالحظة التي أستبقُ بها المقالة وضعتها 
المسألة  في  الدولية  القوى  تواجد  سر  باعتبارها 
الدور  بين  والتباين  الجنين،  لحظتها  منذ  الليبية 
اإليطالي والفرنسي مثاًل كمن في هذا عندما تدخلت 
فرنسا بقوى بقوتها في ليبيا، في حين ترددت القوى 
وعملت  بل  التدخل  حينها عن  إيطاليا  في  الحاكمة 

على األقل بالرغبة في عرقلته.
برلسكوني  بقيادة  الوسط  يمين  كــان  لقد 
متمنعًا عن التدخل على أمل أن يحافظ ذلكم على 
الدور اإليطالي في ليبيا، والمكاسب التي حققها مع 

القذافي في أواخر أيامه.
الشعب  أحدثه  الــذي  اإليطالي  االنقالب  لكن 
اإليطالي قلب الطاولة، فلقد نجح الشعب في إعادة 
اليمين  بإنجاحه  السلطة  إلى  موسوليني(  )شبح 
المتطرف في االنتخابات اإليطالية األخيرة، وبالتالي 
اللغة  في  تمثل  ما  الحسم  إلى  والتمنع  التردد  دفع 
السياسية اإليطالية لحكام الساعة إلى التصعيد، بل 
وإلى الهجوم على الخصم الالتيني التاريخي )فرنسا( 

خاصة في الشمال األفريقي.
اإليطالي يقوي نفسه بهذا، وباستعـادة  اليمين 
في  المدوية  هزيمتـه  عن  قافزًا  موسوليني  أمجاد 
هذا  ومن  ذلكم،  وتداعيات  الثانية  الكبرى  الحرب 
على  ولكن  داخلية  المتطرف يخوض حربًا  فاليمين 
عادة  كما  الغرب.  طرابلس  لروما:  الرابع  الشاطئ 
معاركه  ويخوض  األمام  إلى  يهرب  دائمًا  اليمين 
مستعيدًا الماضي، يدعم وجوده في الداخل بالغوص 
ألنه  يصنعه،  الــذي  السياسي  الوحل  في  مزيدًا 
وسائله.  في  تكمن  غاياته  دائمًا  الذي  الميكافيلي 
بهذا ندرك أن القوى السياسية الحاكمة في إيطاليا 
تخوض حربها الداخلية وهي تذهب إلى روما الليبية 

في نوفمبر القادم.
ال  خلفية  أعظم،  كان  خفي  فما  وذاك،  هذا  لعل 
يمكن تبينها ألحداث طرابلس في أغسطس 2018م 
التسرع  يوضح  هــذا  ولعل  ذيولها،  تجرجر  التي 
الطائش لمسؤول إيطالي يتهم فرنسا بأن لها يدًا 
في معارك أغسطس الطرابلسية، خاصة بعد أن أراد 
ما دُعي باللواء السابع )الميليشيا الغازية طرابلس( 
أن يحافظ على الغموض الذي ُلبس لهويته من قبل 
خصومه، ولهذا فالرصاصة الطائشة اإليطالية -أي 
اتهام فرنسا المشار إليه أعاله- دوخت الخصم لكنها 
ارتدت على من أطلقها من جنح إلى السلم وبدأت 

تصريحاته تلين وتراوغ.
من  ــذي  ال المتطرف،  اليمين  إيطاليا  كأنما 
عن  الشمال  لفصل  تدعو  انفصاليه  قوى  أطرافه 
الجنوب، كأنما إيطاليا هذه حالة مفعمة بالتناقضات 
تتمترس في طرابلس الغرب لتحافظ على وحدتها 

المستحيلة.
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أيام ثورة فبراير األولي دُعي لمؤتمر حول ليبيا 
في  قوائم  خرجت  حتى  روما  في  الراهنة  اللحظة 

مدينة بنغازي ألسماء المدعوين، حينها كان ترتيبًا 
محمومًا يقوم بإعداد مؤتمر في تركيا. وعليه خرجت 
دعاوي تخون المدعوين لروما وكنت منهم، اإلخوان 
أفعى  ورأس  تركيا  مؤتمر  حربة  رأس  الليبيون 
التخوين لكن كعادتهم وبأساليب اليمين المتطرف 
يخوضون أهدافهم كأساليب، فأظهرت روما وقتها 
كمقر لمحفل ماسوني غايته استعادة الشاطئ الرابع 
إلى روما البابوية، ولقد بدا لليمين المتطرف الليبي 
ورأسه اإلخوان أن الطريق إلى روما جامع لكل القوى 
األولى  المحاولة  إفشال  في  فنجحوا  لتفردهم،  مانع 
المترددة بنفس القوة التي يضمرون وال يظهرون 

إلنجاح المحاولة التالية في الطريق إلى روما.
بعد  ما  عصر  في  المسميات  تغيرت  لقد  حقًا 
في  متمظهرة  ترسمت  المضامين  لكن  الحداثة 
الشيء ونقيضه، فالعمالة المرغوبة بإلحاح من قبل 
إلى مسألة هجرة غير  الصناعية تتحول  الغرب  دول 
هذا  ومن  الفهم.  وعلى  الواقع  في  عصية  شرعية 
يجيء مؤتمر روما كما حَل لمسألة مستعصية ال يراد 
على األقل حتى اآلن حلها فالحل للمسألة الليبية الال 

حل أو كما يقال.
االنتخابات  أن  ترى  التي  روما  من  يُنتظر  فماذا 
ثمارها،  روما سيجني  مؤتمر  لكن  قطافها  يحن  لم 
وعليه فإن اإليطالي دعي أثناء لقاءات األمم المتحدة 
السنوية في سبتمبر الماضي الرئيس الذي ال يسخر 
اآلخرون منه بل يضحكون من مقاله أو كما صرح، 
في  ليبيا  حول  رومــا  مؤتمر  لحضور  ترامب  دعي 
نوفمبر 2018م من قبل الدعوة مبدئيًا، روما هكذا 
تستقوي باليميني صنوها لتوكيد المهمة المناطة 

بها في البحر األزرق المتوسط وشمال أفريقيا.
الطريق إلى روما كما المرة السابقة دونه عقابيل 
كحروب  الليبية  العاصمة  في  متمظهرة  تبدو  التي 
صغيرة تخفت لتنهض، ما استدعى من رئيس الوفد 

محمد  المتحدة  لألمم  السنوي  اللقاء  إلى  الليبي 
بعثة  تتحول  )أن  بالمطالبة:  الخارجية  وزير  سيالة 
سياسية  بعثة  من  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم 
واالستقرار  األمن  وإرســاء  لدعم  بعثة  إلى  خاصة، 
والسالم في جميع أنحاء البالد(، وفي تصريح مراوغ 
لغسان سالمة رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في 
ليبيا حول هذا أنه فوجئ بالمطالبة الليبية على منبر 
األمم المتحدة! وأن دبلوماسيين عدة استفسروا منه 
حول هذه المطالبة وعليه التقى السراج لالستيضاح، 
لعبناه في  الذي  الدور  يقدرون  قائاًل:)إنهم  ثم علق 
التوصل لوقف إطالق النار خالل األحداث األخيرة في 

طرابلس(.
تأتي هكذا مطالبة ومؤتمر دولي حول المسألة 
الليبية شرع في عقده في روما الداعم الرئيس لفائز 
المطالبة  وهذه  طرابلس،  في  وحكومته  السراج 
األرض  على  فاعلة  قوى  المتحدة  األمم  بعثة  بجعل 
في ليبيا وليس قوى سياسية داعمة، هي كما جني 
لما حدث من معارك ضارية في طرابلس أغسطس 
البعثة غسان  لرئيس  التمديد  بعد  2018م، خاصة 
سالمة. وعليه فالعقوبات األممية غير الفاعلة تطال 
ألسماء  تمديدها  على  يؤكد  كما  جديدة  أسماء 
ما  المجلس  النواب،  مجلس  رئيس  كما  طاولتها 

يطالب اإلجماع برأسه.
تحفه  حاليًا  عنه  المسكوت  رومــا  إلى  الطريق 
األماني والمخاطر لكن لليمين اإليطالي كما حصان 
السبق الذي يراهن عليه، حين تذهب طرابلس إلى 
فأين  بعثتها،  هوية  بقلب  مطالبة  المتحدة  األمم 
روما من خارطة طريق غسان سالمة وخارطة طريق 
فائز السراج وخارطة ماكرون، والخرائط األخرى غير 
المفصح عنها كما هوية اللواء السابع: ال شيء يحدث 
)في  بيكيت  األيرلندي  يجيء الزمة مسرحية  أحد  ال 

انتظار غودو(!...

كثيرًا ما كنا ُنسأل عن املقصود بهذا النعت الذي يروق لنا أن نلصقه بشخص ما تنطبق عليه هذه 
الصفات أو أكثر منها

»الجماهير« لم يكن مصطلحًا حديثًا اخترعه مهندس عصر الجماهير الليبي، لكن كان حاضرًا 
بقوة في الفلسفة وفي علم االجتماع وفي علم السياسة

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

ما بعد الحداثة وانعدام األصل

لن نخوض هنا في تفاصيل مفهوم »مابعد 
الحداثة« والتنظيرات الدائرة بشأنه، ولكننا 

سنركز على بعد واحد نعتقده بعدًا جوهريًا

عمر أبو القاسم الككلي

أصبح تعبير »مابعد الحداثة Postmodernism« منذ ثمانينات القرن الماضي، تعبيرًا جاريًا على ألسن 
وكتابات المثقفين عمومًا، وسرى هذا مفهوم هذا التعبير في مجاالت عدة، كما انبثقت منه »مابعديات« 

أخرى، من مثل »مابعد البنيوية«، و»مابعد االستعمار«، و»مابعد الماركسية«.
لن نخوض هنا في تفاصيل مفهوم »مابعد الحداثة« والتنظيرات الدائرة بشأنه، ولكننا سنركز على 
بعد واحد نعتقده بعدًا جوهريًا يميزه. وهذا البعد المميز هو البعد االفتراضي الذي دخل في حياة الناس 

اليومية. ومن وظيفة هذا البعد االفتراضي ما أسميه »طي الزمن«*.
ال شك أن عملية الطي أخذت تمس الزمن منذ أن أخذ اإلنسان يستخدم الخيول واإلبل في عمليات 
القطارات بعد  السفن ثم في  البخار واستخدامها في  اكتشاف قوة  الطي قوة مع  ازداد هذا  التنقل، ثم 

اختراع القطار. وازداد مع اختراع السيارات وتطويرها، ومع اختراع الطائرات.
لكن الطي األوضح واألسرع حدث مع اختراع الهاتف، حيث صار بإمكان شخصين، أحدهما في ليبيا، 
مثاًل واآلخر في الصين أو أميركا، أن يتحادثا مباشرة وفي نفس اللحظة. في الواقع هما موجودان في 
زمنين مختلفين تفصل بينهما ساعات. لكنهما يلتقيان في نقطة خارج الزمن الواقعي. يلتقيان في »زمن 

افتراضي«. وبالطبع، ازدادت هذه االفتراضية تمكنًا مع اختراع الهاتف النقال واإلنترنت.
إذن، فاالفتراضية هي جوهر »مابعد الحداثة«. وتقتضي هذه االفتراضية عدم وجود نسخة أصلية. 

أي انتفاء وجود أصل.
Jean Baudrillard فإنه، »بالنسبة إلى المجتمع بعد الحديث، ال توجد أصول  وطبقا لجين بودليار 
األقراص  بموسيقى  مثااًل  ويضرب   ،»simulacra زائفة  صورًا  يسميه  ما  أو  فقط،  مستنسخات  وإنما 
المدمجة أو األشرطة حيث ال يوجد »أصل« مثلما هو الحال مع الرسم. ما من تسجيل يعلق على الجدار 
أو يحتفظ به في سرداب، وإنما توجد فقط نسخ، بالماليين، متماثلة كلها، وكلها تباع بنفس المبلغ 
 virtual« تقريبًا. إن نسخة أخرى من »الصورة الزائفة« لدى بودليار ستكون هي مفهوم الواقع االفتراضي
reality«، وهو الواقع المخلوق بواسطة النمذجة »simulation« حيث ما من أصل. وهذا واضح على نحو 

خاص في ألعاب الكمبيوتر وما يخلقه من نماذج«**.
يمكن ضرب مثال مشابه بالرسائل اإلدارية التي تطبع على الحاسوب. ففي عهد اآللة الكاتبة كان 
ثمة أصل للرسائل، وهو تلك الورقة األولى في مجموع األوراق التي تتألف منها الرسالة والصور. فالورقة 
عليها  فتنطبع  »الصور«  أما  الحروف مالمسة مباشرة.  التي تحمل  الكاتبة  اآللة  أصابع  األولى تالمسها 
الحروف عبر واسطة هي الورق الناسخ »ستنسل«. وكلما زاد عدد األوراق )الصور( كلما بهت لونها. أما 
في الرسائل المطبوعة على الحاسوب فكلها متماثلة. كلها صورة زائفة ال يوجد لها أصل. وحتى الرسالة 
التي يعتقد أنها أصل، وهي تلك التي في الحاسوب، فهي صورة ورقة. وبالتالي فهي نسخة افتراضية 

تحاكي ورقة ال وجود لها.

الهوامش:
http://alwasat.ly/news/opinions/98321?author=1 ،عمر أبو القاسم الككلي، طي الزمن *

Mary Klages, Postmodernism **
http://www.webpages.uidaho.edu/~sflores/KlagesPostmodernism.html

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

»زلنطعي«  دارج  مصطلح  بيننا  دار  ما  مرحلة  في 
نستطيع  أن  دون  نطلقه،  من  على  نعرف  كنا 
له، لكنه  إيجاد مرادف  أو  تعريفه بكلمات محددة 
يشير إلى شخص يختزل عدة صفات شائعة تقال 
المصطلح  هذا  تفي  أن  دون  والعامية  بالفصحى 
متسلق،  )انتهازي،  حقه  لغتنا  في  له  ال جذر  الذي 
التكيف  على  القدرة  لديه  متلون،   ، بلعوط  مدٍع، 
في  مكان  من  أكثر  في  والتواجد  ظرف،  أي  مع 

الوقت نفسه...إلخ(.
النعت  بهذا  المقصود  عن  نُسأل  كنا  ما  كثيرًا 
الذي يروق لنا أن نلصقه بشخص ما تنطبق عليه 
الشرح،  نحاول  وحين  منها،  أكثر  أو  الصفات  هذه 
ال  لكننا  الصفات،  هذه  من  بمرادف  لنا  يؤتى 
نوافق تمامًا. إنه ليس حكمًا قيميًا بقدر ما يمثل 
إدراجها  الذين يدافعون عن  مهنة لها محترفوها 
في سلم المهن التي أفرزها عصر الجماهير. وللرد 
»الزلنطعي«  أن  إلى  أحيانًا  نذهب  السؤال  على 
النهاية ال  الصفات، لكن في  شخص به كل هذه 
تستطيع أن تكرهه، فهو يقوم بكل هذه األالعيب 
االبتسام  على  دائمة  وبقدرة  عليها  يحسد  بخفة 
ينكر  ال  أنه  كما  باألحضان،  يقابلهم  من  وأخذ 
المبتكر للحياة، وال يخجل منه في الوقت  أسلوبه 
نفسه، ال يبالي بإطالق هذه النعوت عليه صراحة، 

شخص  عن  نتحدث  وكأننا  الضحك  ويشاركنا  بل 
آخر يعرفه.

الذي  نتبادل هذا االصطالح  الوقت أصبحنا  مع 
منتشرًا بشكل  وبدا  الفكاهة،  لصالح  ترويضه  تم 
جرثوميًا،  يتكاثرون  له  المنتمين  وكــأن  كبير 
لدرجة وصل األمر ألن نطلقه على بعضنا البعض 

كلما بدر من أحدنا تصرف ال يخلو من فهلوة.
حديثًا  مصطلحًا  يكن  لم  »الجماهير«  مصطلح 
اخترعه مهندس عصر الجماهير الليبي، لكن كان 
حاضرًا بقوة في الفلسفة وفي علم االجتماع وفي 
علم السياسة وحتى في علم النفس المتأخر، ومنه 
كتابه  لوبون،  جوستاف  الفرنسي،  المفكر  دبج 
أكثر  قبل  الجماهير«  »سيكولوجية  للجدل  المثير 

من قرن.
عنه  تفتقت  الــذي  »الجمهور«  أصبح  عندما 
الثورة الفرنسية مصطلحًا قاصرًا عن وصف دقيق 
للشعب ــأو بمعنى آخر، الجمهور جزء من الشعب 
جماهيرــ  عــدة  من  يتكون  حقيقته  في  ــذي  ال
الشمولية  لألنظمة  كلقية  المصطلح  هذا  خرج 
الذي  الفردانية؛  مفهوم  تذيب  أن  يغريها  التي 
هالمية  كتلة  في  الليبرالية،  األدبيات  استهوى 
لوبون  جوستاف  لوصفة  طبقًا  إدارتها  يمكن 
الوصفة  »الجماهير« هي  أنشودة  الذكية، فكانت 

تبنى  التي  البشرية  القاعدة  لصياغة  المناسبة 
عليها الفاشيات، واستخدم هذا المصطلح بنجاعة 
بناء  في  أسهما  حضاريين  مفهومين  إلقصاء 

الحضارات وهما )النخبة والكفاءة(.
المناسبة  البيئة  كان  ليبيا  في  الجماهير  عصر 
المسمى  الــشــخــص  ذلـــك  منها  خـــرج  ــي  ــت ال
الوقت  مع  مواهبه  أصبحت  والذي  )الزلنطعي(، 
المناصب  إلــى  للوصول  العليا  شهاداته  هي 
الشعبي  التصعيد  بدأ  حين  خصوصًا  الحساسة، 
المشاركين  حكمة  وأصبحت  المسؤوليات،  لتقلد 
إلى  بــل  كــفــاءة  ــى  إل نحتاج  ال  التصعيد:  فــي 
اإلدارة  منظومة  مع  يتعامل  أن  يستطيع  شخص 
وكان  المصالح،  لنا  ويجلب  بحنكة  الجماهيرية 
وهو  جــدًا،  المناسب  الشخص  هو  »الزلنطعي« 
إلى  الجبلي  العسل  قوارير  نقل  اختراع  صاحب 
أو  طرابلس  العاصمة،  في  المركزية  اإلدارات 
سرت، أو ما سمي في ذلك الوقت »إدارة العسل«.

ظل هذا المصطلح عصيًا على التعريف، بالنسبة 
قراءتي  إعــادة  صدد  في  ولكن  األقــل،  على  لي 
»أوهام  داريوش شايغان  اإليراني،  المفكر  لكتاب 
الفارسية، مع  اللغة  الهوية« وجدت ما يقابله في 
مناسبة  ترجمة  يجد  لم  أنه  على  شايغان  تأكيد 
الفيلسوف  رسمه  نموذج  إلى  يشير  أنه  غير  له، 

»ثورة  كتابه  في  غاسي«  »إي  اإلسباني  الليبرالي 
رسمه  الذي  النموذج  عن  يتحدث  وهو  الجماهير، 

الكاتب اإليراني، جالل األحمد:
أغاسي  أورتيغا  خوسيه  فعله  ما  غــرار  »على 
األحمد  جالل  يرسم  الجماهير(  )ثورة  كتابه  في 
صورة بليغة لهذا اإلنسان الواقع بين بين، الذي 
يسميه )Horbori Mazbad( ، وهي عبارة يصعب 
من  بحالة  ما،  بمعنى  توحي،  ولكنها  ترجمتها، 
يدعي اإليمان بشيء وال يؤمن بشيء. إنه إنسان 
مقطوع عن ماضيه وال يملك أية صورة ذهنية عن 
المستقبل. إنه ليس نقطة على السطر، بل نقطة 
افتراضية تطفو على سطح ما، أو معلقة كذرة في 

الفضاء«.
كل  يغزو  المتغرب  الوضيع  اإلنــســان  هــذا 
واالقتصادية  االجتماعية  الــحــيــاة  قــطــاعــات 
يمارس  التجار  بين  من  شأنًا  فاألقل  والثقافية. 
يتعاطون  المعلمين  بين  عجزًا  واألكثر  التجارة، 
المال يديرون  إفالسًا من رجال  بالثقافة، واألكثر 
في  يُنتخبون  الناس  بين  تجذرًا  واألقل  البنوك، 
رأي  بال  إنسان   )Horbori( الـ  هذا  البرلمان. 
يميل مع الريح. ال يعارض شيئًا، يتسلل بسهولة 
الحاالت  من  األســوأ  وفي  الشبكة،  حلقات  عبر 
الحكومة  تسقط  وحين  ويستسلم.  يستعفي 
سرعان ما يعود وزيرًا في الحكومة الالحقة، وإذا 
أو  دراسية،  حلقة  في  عضوًا  نراه  بعثة،  فاتته 
يبقى  وزيرًا.  يصبح  هو  ها   ، همَّ فال  سفارة  فاتته 
واحدة  تتبدل  الحكومات  أن  مع  للعزل  قابل  غير 
مخادع  أيضًا  هو  الوضيع  هذا  أن  إال  األخرى.  تلو 
بارع، يعرف على أي قدم يرقص، وعند أي قديس 
يعترف، ومن غير أن يتزود بالبركات يتجه كدوار 
كلي  فهو  ولهذا  السلطة.  شمس  نحو  الشمس 
التجمعات  في  مكان،  كل  في  ــراه  ن الحضور، 

البعثات. وفي  واالجتماعات 
تؤكل  أيــن  مــن  يعرف  خالسي  إنــســان  إنــه 
حين  مــبــال.  ال  أيــضــًا  وهــو  انــتــهــازي،  الكتف. 
من  تبقى  ما  إطالقًا  يهمه  ال  مهمة  من  ينسحب 
األمور. يصلح ألي عمل وال يصلح لشيء. بيد أنه 
ويدهش  معلوماته  يستعرض  ما،  بثقافة  يتمتع 
بال  فردية  من  خليط  الراعدة.  بخطاباته  السذج 
شخصية، ومن شخصية خالية من أي خصوصية. 
وألنه بال أمان فهو يختبئ وراء الكتمان. ومع أنه 
وسواس  ألن  بأحد،  يثق  ال  فهو  الحفاوة  يتقن 
القلق.  لديه  يثير  والكل  عليه،  مسلط  الشك 
الغد،  من  الخوف  الخوف:  الوحيدة  خصوصيته 
أخيرًا  والخوف  الخفاء،  من  الحظوة،  فقدان  من 
من خواء هذه الكتلة المتحجرة التي، رغم كونها 

دماغًا، ترزح داخل رأسه.
الجماهير  لعصر  االفتراضية  النهاية  بعد 
ألول  االنتخابات  خضنا  الميليشيات  عصر  وبداية 
التي  التصعيد  بعقلية  ولكن  تاريخنا  في  مرة 
مازالت تعتبر الكفاءة غير ضرورية، وأصبح الكثير 
من الهوربوري مازباد متصدرين للمشهد، بينما 
التهكم  تجيد  عهدها  سابق  الى  الجماهير  عادت 
بهم  دفعت  الذي  الزلنطعيين  على  الطوابير  في 

للواجهة.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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واليونان«.  شعبان..  رجب  هي:  عنده  العربية  »الشهور  أصدقائي:  أحد  عن  قالوا 
يتوفر  أن  ما  الستينات  فمنذ  أنا  أما  هناك.  إال  الصيام  يقول،  مثلما  له،  يحلو  ال  كان 
إليها.  أطير  حتى  دوالرات،  وبضعة  جنيهًا   27 أذكر  فيما  كانت  التي  التذكرة،  ثمن  لي 
شجن  ويأخذني  إيقاعها  مع  أهيم  روحي  في  عميق  صدى  اليونانية  للموسيقى  كان 
وأستمتع  اليونانية  للبزوكا  أطرب  زلت  وما  منها.  الكثير  عرفت  التي  اليونانية  الكلمات 
»إنوفتا«  مقهى  صاحب  »ستفروس«  أناكف  أن  وددت  إن  التي  اليونانية  بالقهوة  كثيرًا 
محتدا:  لي  ويقول  بمنشفه  منضدتي  يصفق  حينها  تركية..«  قهوة  لي  »هات  له:  أقول 
عن  وأحدثه  إثارته  من  وأزيد  تركية«  قهوة  هناك  وليس  يونانية..  عندنا  »القهوة 
إلى  معه  يأخذها  أن  اشترطه  مما  وكان  القهوة  يعشق  كان  الذي  الحميد  عبد  السلطان 

»سولونيك«. في  منفاه 
نقالة،  على  محمواًل  سنة1986  »رودس«  جزيرة  من  وعدت  جزرها  من  الكثير  زرت 
أزر  لم  ولكنني   .1967 نكبة  أعقب  نقاش  أثر  على  ضلعين  أميركي  جندي  لي  كسر  فلقد 
السياحة  هيئة  أن  بسبب  السمعة  سيئة  الثمانينات  في  كانت  التي  »ميكونوس«  جزيرة 
ما  حامية  معركة  حينها  فقامت  للعراة،  نوادٍ  إنشاء  على  بلديتها  مع  اتفقت  اليونانية 
انتهى  الصراع  أن  وأعتقد  اليونانية،  الكنيسة  وبين  باباندريو«  »جورج  حكومة  بين 

جدًا. العاري  المشروع  لهذا  أماكن  بضعة  بتخصيص 
أصبحت  أنها  ألكتشفت  فبحثت  عنها،  قرأته  لطيف  مقال  بسبب  اآلن  تذكرتها  لقد 
ويقال  للسواح،  تقدمها  التي  الخدمات  ومستوى  الخالبة  طبيعتها  بسبب  عالمية  قبلة 
الدعائي  التركيز  بسبب  ذلك  أصدق  لم  ولكنني  العراة  نوادي  بسبب  تعد  لم  إن شهرتها 

العرب! السواح  على 
المنتجعات  فصور  الكنيسة  على  انتصر  االقتصاد  أن  رجحت  فلقد  األمر،  يكون  وكيفما 

ذلك. توكد  االسترخاء  ومقاهي  واألزرق،  األبيض  باللونين  الهواء  وطواحين  والفنادق 
 ،1955 سنة  أفريقيا  إلى  هجرته  طريق  ضل  بجع  َذَكر  عن  يتحدث  قرأته  الذي  المقال 
على  نفسه  فوجد  إيجه  بحر  في  المعتادة  راحته  بعد  من  سربه  عن  تخلف  أنه  يبدو  إذ 
للحيوانات  المحب  »ثيودوروس«  يملكه  »ميكونوس«  جزيرة  في  سمك  صيد  قارب  حافة 

أشعاره. في  هوميروس  الشاعر  خلدها  البجع  أن  خصوصًا  والطيور، 
في  يتنزه  وصار  المقام  له  وطاب  تعافى  بها  حتى  الطائر  بهذا  »ثيودوروس«  اعتنى 
بركة  أنه  اعتقاد  ساد  فلقد  إليه،  الناس  به  يتقرب  مما  يقتات  وباراتها  الجزيرة  شوارع 

البركة. بهذه  قدومه  عند  تحقق  وفيرًا  صيدًا  وربطوا  جزيرتهم  على  حلت 
يطيق  يعد  لم  يبدو  ولكن  هجراته  موسم  خالل  اختفى  حتى  الطير  تعافى  أن  ما  ولكن 
مواطنو  فاستشاط  »ثينوس«  اسمها  مجاورة  جزيرة  في  فنزل  الطويل  المجهد  الطيران 
األمر  ينتهِ  ولم  البجعة«  »بحرب  عرفت  كالمية  حرب  واشتعلت  غضبًا  ميكونوس  جزيرة 
البجعة  ميكونوس  واستلمت  الجزيرتين  تشمل  التي  »سيالزيس«  جزر  حاكم  بتدخل  إال 
سكان  استقبل  لقد  النازيون.  أعدمه  الجزيرة  من  لبطل  تخليدًا  بيتروس«   « سموها  التي 
أفضل  األطفال  وارتدى  المنطقة  وزينت  األبطال  استقبال  البجعة  الميناء  في  ميكونوس 
من  ببرميل  لهم  تبرع  الكنيسة  راعي  إن  حتى  قوميًا،  عيدًا  وكأنه  األمر  وبدا  مالبسهم 

معتق. نبيذ 
»ثيودوروس«  قصه  أن  بعد  من  خصوصًا  بيتروس،  على  واضحًا  حزنًا  الحظوا  ولكنهم 
االحتياط  في  وزيادة  الطيران،  من  يمكنه  لن  جناحيه  ريش  من  بعض  سحب  أن  مؤكدًا 
وشهرته  ميكونيون  »ديموس  عليها  مكتوبًا  قائمتيه  إحدى  حول  معدنية  قطعة  ربطوا 

ميكونوس«. جزيرة  من  مواطن  بيتر 
حاكم  فحك  التزاوج،  موسم  في  للمشاركة  قدرته  عدم  بسبب  مكتئب  أنه  إلى  انتبهوا 
له  ندبر  أن  «علينا  وقال:  غليونه  أشعل  ثم  البحرية  قبعته  رفع  أن  بعد  من  رأسه  الجزيرة 
البجع  تزاوج  حفالت  »ولكن  والطيور:  للحيوانات  المحب  ثيودوروس  فقال  في شريكة..«، 
الميناء:  كنيسة  كاهن  قاطعة  اإلناث..«.  من  عددًا  له  »نحضر  الحاكم:  فقال  جماعية.« 
الحاكم  «. حك  البركة..  لنا  جلب  ما  وإال  منا  واحد  وبيتر  الزوجات  بتعدد  يسمح  ال  »ديننا 
رأسه مرة أخرى وقذف في جوفه كأس أوزو وقال: »نجلب له اثنتين ويختار واحدة منهما 

المهمة..«. تنتهى  أن  بعد  من  بالثانية  ونعود 
أحمرين  بشريطين  مربوطان  قفصان   1961  /12/2 يوم  وصل  فلقد  حدث،  ما  وهذا 
ودقت  »أوميغا«.  والثانية  السالم  ومعناها  »أيريني«  سموها  واحدة  »بيتر«،  لرفقة 
المناسبة.  بهذه  ابتهاجًا  األعالم  وعلقت  النارية  األلعاب  وُأطلقت  الكنائس  نواقيس 
يستجدي  يعد  ولم  التصوير  آالت  أمام  الظهور  في  يتفنن  وأخذ  ألهميته  بيتر  وانتبه 
الرقيقة.  بأناملها  طازجًا  سمكًا  فتطعمه  يختارها  سائحة  أية  حجر  على  يقفز  بل  طعامه 

التريليا. خصوصًا  السمك  من  غرامات  كيلو  تسعة  حتى  الواحد  اليوم  في  يأكل  بيتر 
بأطباق  ونقش  للحظ  جالبة  أنها  باعتبار  للسواح  تباع  أيقونات  هدا  البجع  لذكر  صارت 
حيًا ففصيلته  زال  ما  بيتر  إن  يقال  السياحة.  بكتيبات  األكروبولس  آثار  مع  وصارت صوره 

العرب! السواح  إال  العراة  بنوادي  يهتم  أحد  يعد  ولم  عامًا.  أربعين  تعيش حتى 

جزيرة البجع وأشياء أخرى

زرت الكثير من جزرها وعدت من جزيرة »رودس« 
سنة1986 محمواًل على نقالة، فلقد كسر لي جندي 

أميركي ضلعني على أثر نقاش أعقب نكبة 1967



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الُدقاق

رسائل الفاخري 17/6 
رسالتان : »من رمضان غرور ومحمد 

القزيري، وقصاصة للفاخري«
)1(

رسائل وقصاصات ورق كثيرة كانت ضمن أوراق الفاخري؛ كثير 
منها خواطر، وكثير من صيغ أولية لمقاالت ورسائل متنوعة من 
أصدقائه ، بعضها باإلمكان نشره، وبعضها من الصعوبة نشره 
بسبب خصوصيته والتعليقات الساخرة أو الحادة جدًا! هناك أيضًا 
أدواته  من  متمكن  كاتبها  أن  القاريء  يحسّ  رسائل  من  الكثير 
ومفرداته، غيرأن بعضها ممهر بتوقيع فقط ، ولم استطع أبدًا أن 

أتكهن ولو تخمينًا بكاتبها .
مبينًا  الريح،  منابت  بكتابي  ونشرتها  انتقيتها  الرسالة  هذه 
وبجمال  بأسلوبها  أعجبت  أنني  والحقيقة  كاتبها،  أعرف  لم  أننى 
أنني  أعلم  ألنني  تملكتني  شديدة  حيرة  كانت  وإن  كاتبها،  خط 
شاهدت توقيع كاتبها من قبل، ولكنني لم أتذكرأين ولمن هو، 
يقينًا  يفيدني  أن  يستطع  ولم  عنه  مصطفى  الدكتور  وسألت 

بصاحبها.
فوجدت  وثيقة،  عن  الخاصة  أوراقي  في  أبحث  كنت  أيام  منذ 
من بين األوراق عقودًا وثقها خونا وصديقنا محرر العقود األستاذ 
وتأكدت  إليها  وعدت  الرسالة  الفور  على  تذكرت  غرور.  رمضان 
أنها منه. لم تحمل تاريخًا ولكنني أجزم أنها ُكتبت من بعد نشر 
كتابه غربة النهر، الذي يحتوي مقالة تحمل عنوان الكتاب. إليكم 

الرسالة:
»إلى صديقي .. خليفة ..

متدفق ال يعرف الغربة متجدد باستمرار، كل بحار العالم تنتظر 
مياهك بشغف كبير، وكل سهول الدنيا ترتوي من فيضك لتحبل 

حبًا، وصدًقا ووفاء.
الجميل  إيقاعه  أدهشني   ، قلبك  نبضات  إلى  أستمع  أمد  منذ 
كلها  نبضات  لحظة.  يخف  لم  الذي  وندائه  المتدفقة،  وحيويته 
 . تعب  أو  ملل،  دونما  تخلق  نبضات  ومعاناة!  ووفاء  وصدق  حب 
إلى  وبإيقاعها  بأنظارها  تبعث 
وتباركه  لتعانقه  اإلنسان  ذاك 
، ولتبوح له بالسر.. نعم بالسر 
إلى  أقفز  له..  لتقول  العظيم. 
تردد،  أو  خوف  دونما  أعماقك 
حتى تتجلى أمامك الرؤية، لترى 
مبدعة  متألقة  دائمًا  نفسك 
محققة كل شيء.. أجل كل شئ 
)توقيع   ". السماء  ولتباركك   ..

األستاذ رمضان غرور(.
)2(

كان  القزيري  المتبادلة مع صديقنا محمد  رسائله  أن  الحقيقة 
توفرت  القزيري  إلى  الفاخري  رسائل  أن  لو  آخر  شأن  لها  يكون 
لدينا، ولقد قلت هذا الرأي عندما تناولت في كتابي »منابت الريح« 
رسائل صديقه األستاذ صادق النيهوم. ولقد وجدت ضمن أوراق 
الفاخري ثالث رسائل من القزيري، الذي أعلم أن له مراسالت مع 
صديقنا ونيس الفاخري، قد أصل إليها وتناولها الحقًا. معظم ما 
ورد بهذه الرسائل أعد بأسلوب ساخر، منتقدًا حال ليبيا في ذلك 
الوقت. هذه رسالة قصيرة بعثها القزيري من بريطانيا، من بعد 

أن استقر في لندن :
لندره اللعينة في 77/10/5
خير يا جنقي .. أيش حالك؟

وجود  لم تسفر عن  اآلن  الغفران« حتى  »رسالة  تحرياتي عن 
أية ترجمة كاملة لها، لكنني اكتشفت أن ثمة بضع دراسات عنها 
أعثر  أن  عسى  قلياًل  البحث  أواصل  سوف  جزئية.  بترجمة  معرب 
وحده.  واألمر هلل  تيسر  ما  إليك  وإاّل سأبعث  الكامل،  النص  على 

وبالمناسبة النصارى يسمونها باإلنجليزية، كما هي بالعربية:
)Risalat al-gufran(

أو مترجمة
Epistle of Pardon - or forgiveness

أما رسالتي القصيرة هذه فاسمها رسالة اإلفالس، أو اإلعسار، 
أو ضيق ذات اليد. وهي مترجمة إلى جميع اللغات الحية والميته 
أيضًا. ويمكن تلخيصها فيما يلي )أقلب الصفحة تعمل معروف( 
واذا  عندك،  من  »بتفتوفه«  هلل  العبد  فأسعف  »مورًقا«  كنت  اذا 

كنت »محرًقا« فال حول وال قوة إاّل باهلل.
حسابي  إلى  الحوالة  تبعث  أن  تستطيع  األولى  الحالة  وفي 
 4655  216 ورقم  صالحي  لغير  الجاري  المفضوح  المكشوف 
M.H. Al Gazeri وليس محمد حسين فتح  بمصرف )...( باسم: 

اهلل كما يطلقون على صاحب هذا الحساب في ساحات القضاء.
ريب  ال  سيكون  وحسابك  حسابي  فإن  الثانية،  الحالة  في  أما 

عسير في يوم الحساب.
التوقيع: ) ضبع الفنادق(

)3(
وهذه ورقة من نص )سحابات بال مطر(

»مثل سحابات ريشية ..
أمواج  فوق  مقباًل  الوردي  قاربها  يتراءى  الشمال،  أقصى  ومن 
أجنحة  من  المغزول  شراعه  حول  ونحلق  إليه،  ونهفو  ودودة، 
شهرزاد  إلى  وحنين  باستغراق  التطلع  نواصل  بينما  الفراشات، 
المتفتحة وسط القارب مثل بنفسجة من حرير، الفاتنة مثل حياة 

كاملة!
داخل  نعيش  الرفاق،  وبقية  أنني،  إذ  جليل..  بحزن  أشعر  وأنا 
حزمة من الشوك مثل قنافذ كسلى، بعدما تهرّأت موجة المد في 
صدورنا وطفقنا نحلم بال انقطاع مترقبين أن يكتظ وطننا الصغير 

غير المتكامل بآالف العناقيد على نحو مفاجيء!!
ولكن الساحرة ماتت منذ أزمان بعيدة .. ولقد مزق جثتها نسر 

همجي على إحدى القالع!«.

رسائله املتبادلة مع صديقنا 
محمد القزيري كان يكون لها 

شأن آخر لو أن رسائل الفاخري 
إلى القزيري توفرت لدينا

نحن شعب حكاء غير أن بعضنا وهبه الله تصفيف العبارات

األديب والكاتب الليبي، عوض عبدالهادي 
الشاعري، برع في كتابة القصة القصيرة بعد تجربة 

مهمة في عالم الصحافة، إذ كتب المقالة النقدية 
في عدد من الصحف الليبية والعربية قبل أن ينشر 

قصصه، كما أنه يكتب الشعر الحديث، وتولى 
عددًا من المهام الثقافية واإلعالمية منها مدير 

ومؤسس »بيت البطنان الثقافي«، ورئيس تحرير 
جريدة »أخبار البطنان«، رئيس تحرير جريدة »طبرق 

الحرة«، مدير تحرير جريدة »المختار« األسبوعية، 
ومدير مكتب الشؤون اإلعالمية بطبرق، ومدير 

مكتب الشؤون الثقافية بالثقافة واإلعالم، منسق 
تحرير مجلة »الفصول األربعة«، وهو عضو النقابة 

العامة للصحفيين الليبيين وعضو اتحاد األدباء 
والكتاب الليبيين، كما نال كثيرًا من الجوائز، 

وأصدر »طقوس العتمة« مجموعة قصصية )2005(، 
و»سطوة الكالب« مجموعة قصصية 2015، و»إلى 
ال طريق« مجموعة شعرية 2016، ولديه عدد من 

المخطوطات منها: مخطوط »ق ق ج« و»قبل الوداع«، 
مخطوط روائي »فوبيا النباح« و»أصوات« و»وجوه 

من مدينتي«، كما ترجمت بعض نصوصه لإلنجليزية 
والفرنسية والعبرية.

●  بداية نرحب باألديب والكاتب عوض الشاعري 
في هذا الوقت الصعب الذي يمر به الوطن..

أنا سعيد بهذا الحوار بقدر حزني الشديد على ما يمر 
به الوطن من محنة ومن انقسام ومن تشظٍ طال حتى 
النخبة، فدائمًا عندما تعصف بأي بلد محنة ما ال يوجد إال 
النخبة والمثقفون والصفوة هم مَن يسهمون في عودة 
إال  المظلم  النفق  من  الرغم  وعلى  نصابها،  إلى  األمور 
أن هناك ضوءًا وشمعة يحملها األديب والمثقف والفنان 
حب  في  وقعوا  الذين  من  وغيرهم  والطبيب  والمعلم 
أنهم  إال  حبه  في  غرقوا  وإن  فهم  لشوشتهم،  الوطن 
سيسهمون في عودة ليبيا إلى شاطئ األمان وسيتحول 
الظرف  حد،  أبعد  إلى  متفائل  أنا  ربان،  إلى  منهم  كل 
ال  الصعبة  األزمنة  كل  في  رجال  بها  ليبيا  ولكن  صعب 
إلى  والصعود  بل  بها،  والنهوض  يتوانون في حمايتها 

القمة بإذن اهلل تعالى.
●  أنت حكاء طبرقي، نسجت قصصًا وتفردت 

وقبلها استهوتك المقالة النقدية، كتبت بشغف 
وبغزارة قبل أن تقيدك المهام اإلبداعية.. ما أصل 

الحكاية؟
بعضنا  أن  غير  نحن شعب حكاء،  الحكي،  يجيد  كلنا   
وهبه اهلل تصفيف العبارات وجعلها تمسك مفردة بأخرى 
في تناغم جميل يسلب اللب ويصيبك سحره منذ الوهلة 
والباب  والحياة  الروح  هى  لي  بالنسبة  والكتابة  األولى، 
إلى عالم مدهش ترآى لي ذات مساء، كنت حينها صبيًا 
قلقًا، تنتابني هواجس وخياالت وأحالم، وكانت جوانحي 
األشياء  إلى  بالنظر  بدأت  متباينة،  بأحاسيس  تضطرم 

والتركيز فيها ثم تحولت تدريجيًا إلى حالة من الشرود، 
بين  أنها  أعتقد  عجيبة  لحالة  واالستسالم  الضيق  ثم 
الوعي والالوعي، ربما تتعطل فيه بعض الحواس ظاهريًا 
لتنشط أكثر بطريقة سرية قد تكون في أروع تجلياتها، 
فاطمة  الحاجة  بجدتي  لصيقًا  كنت  الفترة  تلك  في 
الشاعري - رحمها اهلل - وكنت أقرب أحفادها إليها، هناك 
حول  الشتاء  ليالي  في  نتحلق  وكنا  الغربة،  أعتاب  على 
مجمرة من الفخار ورثتها عن أمها الطاعنة في بداوتها، 
وكان الحكي ينساب من فمها كشالل وادي درنة عندما 
تتحدث عن مضارب أهلها ونجعها الذي ضاع ذات غزوة، 
في  الوطن  وعشق  الحكي  بذور  أولى  جدتي  فغرست 
آنذاك، ثم جاء دور والدي  الذي كنته  الطفل  كيان ذلك 
رحمه اهلل في توجيهي نحو عالم الكتاب والقراءة، حيث 
خصص لي مبلغًا من المال إضافة لمصروفي المدرسي 
الصحف ومجالت األطفال،  يناسبني من  وذلك لشراء ما 
ومع الوقت أصبحت قارئًا نهمًا، أقتني ما تقع عليه عيناي 

من كتب زهيدة الثمن في 
تلك الفترة، وقد كان لتلك 
الكتب الفضل في تكويني 
جيلي،  وأبناء  أنا  الثقافي 
حبي  عملية  تطورت  ثم 
بفضل  واالطالع  للقراءة 
المرحلة  معلمي  أحد 
لي  تنبأ  الذي  اإلعدادية، 
نجاحي  بعد  بمستقبل 
التعبير  بمادة  اختبار  في 
اطلع  أن  وبعد  واإلنشاء 
األولى،  خربشاتي  على 

بنشر  فاجأتني  التي  الصحف  إحدى  بمراسلة  ونصحني 
القراء،  بريد  صفحة  من  بارز  مكان  في  األولى  محاولتي 

ومن هنا كانت البداية إلى عالم السحر واإلبداع.
●  تلونت كتاباتك لكن القصة لها المساحة األكبر 

لديك.. ما السر؟
 معك حق، والطالع لكتاباتي األولى سواء الشعرية أو 
في المقالة النقدية سيكتشف أن السرد والحكي والقص 
إبداع وحياة،  موجود بداخلها، فكتابة القصة هى قصة 
وشخوصها كأني أعرفهم من زمن بعيد، والقصة عندي 
ال تنتهي، ال أستطيع أن أنهي قصصي، كل القصص التي 
ويشاكسنني  المنام،  في  ويزرنني  حولي  يطفن  كتبتها 
بين الحين واآلخر لمعرفة الوقت الذي تحلقن فيه على 
دفتي كتاب، كنت أجيبهن بابتسامة أصحو بعدها على 
تحية صباحية من زوجتي التي تعرف أن ثمة عناقًا بيني 

وبين قصصي.
● هل تذكر ميالد »طقوس العتمة«؟

المجموعة  هذه  األولى،  طفلته  ميالد  ينسى  أحد  ال   
عاشت  أن  بعد  ميالدها  يوم  أنسى  ال  البكر،  القصصية 
الفترة،  تلك  في  المؤلفات  من  كغيرها  عسيرًا  مخاضًا 
أتلقى  وجدتني  القيصر  من  وبكلمة  ترتيب  دون  ولكن 
وأخي  صديقي  من  وسريعًا  ودقيقيًا  وحازمًا  مفرحًا  خبرًا 
محمود  والكاتب  األديب  الليبية،  الصحافة  قيصر 
وسألني  »المؤتمر«  مجلة  يترأس  كان  الذي  البوسيفي، 

هل تتمنى لـ»طقوس العتمة« أن تخرج إلى النور قلت له 
»حتمًا سيجيء النور يومًا«، فقال لي ارسلها على بريدي 
اإللكتروني اآلن، وفي اليوم التالي أخبرني بأن »طقوس 
وحظيت  سارًا  خبرًا  كان  النور.  إلى  خرجت  العتمة« 
باهتمام بالغ من الزمالء، »طقوس العتمة« ضمت عدة 

قصص لها في قلبي وقع خاص، هى ابنتي البكر.
● »سطوة الكالب« استطعت من خاللها تمرير 

رسائل وتصويب سهام من خالل السرد واالتكاء على 
»الكلب« ..

الكاتب الذي ال يستطيع تمرير قضاياه وآرائه وأفكاره 
ولن  عاجزًا  سيظل  كتاباته  خالل  من  رسائله  وكذلك 
منه  وتنال  السطحية  وستلتهمه  قلمه  حمل  يستطيع 

ويخرج من المجال بعد أن يكتشف أنه دخيل عليه.
هذه  خالل  من  أمرر  أن  حاولت  الكالب«  »سطوة 
القضايا  من  جملة  على  الضوء  تسليط  القصص 
الحيوان  عالم  أن  ووجدت  واالجتماعية،  اإلنسانية 
هو  تحديدًا  والكالب 
خاللها  من  التي  النافذة 
يدي  أضع  أن  يمكن 
أصول  وأن  الجرح  على 
مهمة  قضايا  في  وأجول 
يسلط  سرد  خالل  من 
الضوء على عالم الكالب، 
القصص  هذه  ووجدت 
في  الزمالء  لدى  القبول 
فكلما  وخارجها،  ليبيا 
يطلب  محفل  إلى  دعيت 

مني قراءتها.
●  القارئ يجد في كتابة قصصك أن فيها روح 

الشعر ونفس الرواية.. كيف ترى ذلك؟
ولكن  مختلفة  فنون  هي  والشعر  والرواية  القصة   
ثمة  أن  القارئ  سيالحظ  أدواته  األديب  يمتلك  عندما 
المفردة  تستهويني  دائمًا  وأنا  السرد،  في  وحياة  روحًا 
مفرداتي  على  وأحنو  جمالها  وتفتنني  بالمعنى  الحبلى 
لتكون جماًل تنبض بالحياة وتكون أكثر إغراًء، لذلك من 
يستمع إلى القصة أو يقرأها أو يبحر في الرواية المكونة 
يترك  ولن  النشوة  إلى  أخاذة سيصل  عذبة  كلمات  من 
وأنا  النص،  سماع  أو  قراءة  من  ينتهي  حتى  المكان 
لدي أكثر من مخطوط روائي وحرصت أن يكون السرد 

الشعري حاضرًا لتتحقق نشوة القراء لدى المتلقي.
● وماذا عن عالم الصحافة؟

كلنا نذعن لصاحبة الجاللة، فهى البساط الذي يحمل 
إبداعنا ويطير به إلى هناك، وربما عملي في هذا المجال 
وترأسي تحرير أكثر من مطبوعة جعلهًا دائمًا تأخذ حيزًا 
والرواية  القصة  ممارسة  عن  وتبعدنا  حياتنا  من  كبيرًا 
والسياسة  المجتمع  قضايا  في  نفسي  وأجد  والشعر 
شعب  وضمير  سامية  مهنة  شك  ال  لكنها  وغيرها، 
ومسؤولية كبيرة وتحتاج إلى تحٍر ودقة ومهنية وسرعة 
تجربتي  عن  راٍض  أنا  هلل  والحمد  ومصداقية،  وشجاعة 
ولقرائي  لبلدي  شيئًا  أقدم  أن  واستطعت  الصحفية 
ولهذه المهنة المقدسة، وتجربتي الصحفية أضافت لي 

الكثير وأكسبتني خبرة كبيرة فأنا أيضًا مارست الصحافة 
اإللكتروني  »الصياد«  موقع  خالل  من  اإللكترونية 
أكتب فيها بشكل يومي  التي كنت  المواقع،  وغيره من 
واستفدنا من انتشارها الواسع وسرعة النشر وسهولته. 
عالم الصحافة هو عالم مثير ومهم وممتع، والساحة اآلن 
مليئة بمجموعة من الصحفيين الشباب لديهم الحماس 
ولكن أغلبهم يحتاج إلى اكتساب الخبرة واالستفادة من 

تجارب اآلخرين.
● في رأيك.. هل هذا الجيل أكثر حظًا من جيلكم 

واألجيال السابقة؟
الجيل  هذا  لدى  اآلن  المتوافرة  اإلمكانات  بصراحة   
وسرعة  اإللكترونية  الطفرة  شيء،  منها  لنا  يتوافر  لم 
التواصل مع اآلخرين وسهولة النشر حتى ولو من خالل 
المعلوماتية  الشبكة  هذه  فظهور  اإللكترونية،  المواقع 
يعتبر بمثابة هدية من السماء لهذا الجيل، فبكبسة زر 
واحدة يستطيع الكاتب الشاب أن يجمع معلومات كثيرة 
نعاني  كنا  فيه،  الكتابة  يريد  موضوع  أي  عن  ومهمة 
رواية جديدة،  أو  أي كتاب جديد يصدر  اقتناء  كثيرًا في 
أو  رواية  قراءة  من  زمالئنا  انتهاء  ننتظر  كنا  أننا  أتذكر 
كتاب صدر حديثًا لنقرأه في زمن يتم االتفاق عليه وكل 
اليوم  أما  قراءة هذا اإلصدار،  يعرف دوره في موعد  منا 
فالفرص متاحة للجميع، وأيضًا باإلمكان متابعة الصحف 
المتخصصة  المواقع  وزيارة  يومي،  وبشكل  الصادرة 
وغيرها، ولكن لألسف كثيرٌ من شبابنا لم يستفيدوا من 

هذه الطفرة المعلوماتية.
● وما الصعوبات التي واجهتك وجيلك من الكتاب؟
 واجهنا عدد من الصعوبات، لعل من أبرزها ما تمر به 
البالد من حالة انقسام وعدم استقرار سياسي ونزاعات 
مسلحة يروح ضحيتها كل يوم األبرياء من أبناء شعبنا، 
مالحقة  على  القدرة  عدم  منها  جمة،  مشاكل  تواجهنا 
آثار  لها  ستكون  التي  نعيشها،  التي  الجسام  األحداث 
القادمة  األجيال  وعلى  وبالدنا  أمتنا  تاريخ  على  خطيرة 
من أبناء شعبنا، أشياء كثيرة تعيق تقدمنا، وهذا دور كل 
المثقفين، على درب التفرغ لإلبداع ومحاولة التأثير في 
الحياة الثقافية والمنظومة األدبية التي تحتاج إسهامات 
الجميع لتخطي العقبات والنكبات والمحن التي يمر بها 
العربي هذه اآلونة، وكذلك يعيق مسيرتنا عديد  وطننا 
على  طرأت  التي  االقتصادية  و  االجتماعية  المتغيرات 
مجتمعنا واستدرجته للُكمون في زوايا شبه مظلمة، لن 
وقت  إلى  تحتاج  وقد  بسرعة  منها  التعافي  من  يتمكن 

طويل وجهود كبيرة.
● وما جديدك اإلبداعي؟

ولم  رواية،  كتابة  على  عاكف  أنا  الفترة  هذه  خالل   
اهتد إلى عنوان لها إلى هذه اللحظة على الرغم من أنني 
أنجزت جزءًا كبيرا منها، رواية مليئة باألحداث المشوقة 
وهي تحاكي فترة زمنية مهمة في تاريخ ليبيا، اآلن ربما 
وخالل  األحداث،  توثيق  في  الشعر  محل  حلت  الرواية 
السنوات األخيرة وما مر به الوطن من أحداث تحتاج إلى 
من يؤرخ ونفس روائي جميل، أيضًا أنا أشتغل اآلن على 
»قبل  رواية  وكذلك  القصة  في  مخطوطات  عدة  طباعة 

الوداع« وكذلك ديوان شعري.
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الظرف صعب
ولكن ليبيا بها رجال في كل 

األزمنة الصعبة

عوض الشاعري لـ »الوسط«:
جدتي غرست في كياني بذور الحكي

واالنشطة  البرامج  قسم  وبإشراف  بنغازي  واإلعالم  الثقافة  مكتب  أقام 
ندوة حول الشاعر الليبي علي الفزاني، بحضور عدد من المهتمين بالشأن 

الثقافي وفنانين.
بالشاعر  بالتعريف  العبيدي، والذي استهلها  الشاعر أحمد  قدم األمسية 
قائاًل: »الشاعر علي عبد السالم أبوبكر الفزاني مواليد عام 1937 في مدينة 
القرآن، فحفظ كتاب اهلل  صرمان، ونشأ نشأة دينية على يد والده محفظ 
في عمر الحادية عشر في جامع سيدي زكري بصرمان على يد الشيخ امحمد 

المحجوب«.
وتابع: »ترك مع عائلته صرمان واستقر في بنغازي عام 1947وتخرج من 
)التمريض( وكانت األ دفعة تمريض ليبية، وعمل كصيدلي في العديد من 
المستشفيات ثم سافر إلى المرج وعاد إلى بنغازي، مواصال دراسته الليلية 

وتحصل على الثانوية واللغة االنجليزية«.
واضاف العبيدي »الفزاني نشر أول قصائده في صحيفة )برقة( ثم احتضنه 
الشاعر عبدالسالم قادربوه، وتوقف الفزاني على النشر حتى عام 1965 ثم 

عاد من جديد في نشر نتاجه األدبي«.
فتحدث  األربعاء،  أقيمت  التي  الندوة  في  الحضور،  مشاركة  بدأت  ثم 
الكاتب عبدالحميد المغربي حول الشاعر وسرد سيرته الذاتية أيضًا وبعض 

من المواقف التي رأها منه.
ثم تولى الكاتب حامد العلواني سرد ما كتبه حول الفزاني واستهل ورقته 
»ال تغرى فطريقي كان وهمًا، وأراني في ضياعي القى مدجلة، فدمائي في 
الصحارى أيقظتني وهي نار لم تزل مشتعلة، هكذا رحل الشاعر الفزاني كان 
بصمة  وراءه  ويخلف  مات  إنسان  عنك  يرحل  أن  ورائع  فجميل  رائعا  رحياًل 
في  كتبه  فيما  تمعنا  فلو  اللذة،  حد  إلى  بك  يصل  الذي  بالوضع  مجدلة 
البدايات لوجدناه وقد تخطى الزمن من خالل حالة قائمة ومن ثم أصبحت 

عالقة إلى أن عشقتها روحه فهو يحب عذابات العزلة كما يحب الكهولة«.
رغم  الكبير،  الوطن  تقاطيع  في  دوما  المسافر  »إنه  قائال  ورقته  وانهى 
جلوسه إلى الكرسي في المقهى، لكنه حينما ينهض عن جلسته، نجد معه 

حمال ثقيال يئن منه ظهره، فماذا كان يريد؟«.
ومات  فقيرًا  »عاش  وقال  ذكرياته  بعض  عن  سالم  أحمد  علي  وتكلم 

فقيرًا، عاش ملتزمًا ومات ملتزمًا«.
أن  البدايات لهما معا، فذكر  الخمسي، فسرد بعض  إبراهيم  الفنان  أما 
في  معا  االجتماعي، حيث عمال  التمريض  نادي  كان من مؤسسي  الفزاني 
قطاع الصحة، وتم تشكيل فرقة بها بعض الفنانين الذين عرفوا فيما بعد 
منهم محمد الفزاني شقيق الشاعر الفزاني والفنان الكبير محمد حسن. كما 
في  الشخصيات  بعض  تجسيد  في  معهم  شارك  الفزاني  أن  الخمسي  ذكر 
من  قامة  عن  نتحدث  »عندما  عمران:  بن  إبراهيم  اإلعالمي  وقال  النادي. 
قامات الوطن نتذكر تلك الحقبة الزمنية وأغلب المبدعين الذين خرجوا لنا 

من منطقة البالد في بنغازي وشارع بالة«.
التوعية وقدم  ببرامج  المهلهل وكان ملتزما  الفزاني يسكن شارع  كان 
العديد من البرامج عن التوعية الصحية، وعمل رئيسًا لجنة النصوص في 
االذاعة. وكان جل اهتمامه بالكتاب والمراكز الثقافية والمكتبات التي كانت 

تزخر بها مدينة بنغازي.
من أشهر ما أنتج الفزاني »رحلة الضياع، أسفار المدينة المضيئة، قصائد 
مهاجرة، الموت فوق المئذنة، مواسم الفقدان، الطوفان آت، دمي يقاتلني 

اآلن، أرقص حافيًا«.

علي الفزاني.. املسافر دوما
في تقاطيع الوطن الكبير

متحدثا عن »تجربة عمر مع اإلبداع األدبي«

أحمد إبراهيم الفقيه: أستطيع تحديد متى سيطر الكاتب على حياتي

 جذور النباتات تهدد موقع الحمامات البيزنطية »حرم أبوللو« في شحات 

تحدث الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه عن »تجربة 
المصرية  العاصمة  في  األدبي«،  اإلبداع  مع  عمر 

)القاهرة(، بمقر الرابطة العالمية لألدب اإلسالمي.
وأدار المناقشة الدكتور صابر عبدالدايم رئيس 
الرابطة بحضور األستاذة الشاعرة الوادي نوال مهني 

نائب رئيس الرابطة.
يتابعون  »الذين  قائاًل:  كالمه  الفقيه  واستهل 
وجيزة  فترة  منذ  أنجزت  أنني  يعرفون  إنتاجي 
مضت كتابة سيرتي الذاتية في ستة أجزاء، )ثالثية 
هناك  كما  طرابلس(،  و)ثالثية  الطفولة(  مرافئ 
عدد من الكتب التي يمكن تسميتها على هامش 
األعمال  موقع  على  كلها  موجودة  الذاتية  السيرة 
ولهذا  اإلنترنت،  على  للقراء  متاحة  وهي  الكاملة، 
فإنني هنا لن أستطيع إال تقديم حوصلة في إيجاز 
سيرتان  كاتب  فلكل  األدبية،  تجربتي  عن  شديد 
التي  حياته  وسيرة  اإلبداعية  األدبية  سيرته  هما 
تبدأ من جذوره التربوية وتكوينه الثقافي ومحيطه 
العائلي واالجتماعي، راجيًا أن يقتصر حديثي معكم 
بالسيرة  يتصل  ما  تارًكا  اإلبداعية،  الجوانب  عن 
الشخصية، مكتفيًا باإلشارة إلى أن المسألة بدأت 
معي مبكرًا جدًا منذ مراحل الدراسة األولية، فلم 
أكن أريد شيًئا آخر، إال أن أكون كاتبًا وربما كنت 
كاتبًا حًقا في تلك المرحلة وأنا أحرر صحيفة طالبية 
حائطية في سن التاسعة تلميًذا في السنة الثالثة 

االبتدائية«.

الفقرات  أو  الشذرات  أسلوب  »سأعتمد  وتابع: 
وتكثيًفا  تركيزًا  الكبسوالت  تشبه  التي  القصيرة 
وسأبدأ بوصف العالقة بين المواطن أحمد إبراهيم 
الفقيه والكاتب أحمد إبراهيم الفقيه كما كتبتها في 
صورة قلمية قصيرة، قبل أن أنتقل إلى إيراد ما أراه 

جوهريًا في تعاملي مع اإلبداع األدبي«.
أحدد منذ متى  أن  الفقيه: »ربما أستطيع  وقال 
سيطر الكاتب على حياتي وجعلها بل وجعل عددًا 
أنا  من المحيطين بي مسخرين لخدمته، وجعلني 
بالذات أحمد إبراهيم الفقيه خادمًا له يكرس نهاره 
وليله لتلبية نزواته وتنفيذ رغباته التي قد ال تمضي 
دائمًا وبالضرورة مع النسق الذي تعود عليه الناس 

أو العقد الذي يشكل قواعد الحياة والتعامل بينهم«.
ونقدًا  تنظيرًا  األدب  كان  لي  »بالنسبة  وأكد: 
وكان  حسين،  طه  هو  العالمية  بنماذجه  وتعريًفا 
حالة  في  دائمًا  كان  الذي  الفكر  مرجل  هو  العقاد 
يقظة وغليان وكان الفنان المنهمك في اإلبداع هو 
الحكيم، ومثاًل كانت إحدى بواكير قصصه  توفيق 
عن شارع محمد علي، ألنه كان فنانًا وربما يصعب 
أن نرى العقاد أو طه حسين يكتب عماًل في تمجيد 
وتحية العوالم، هكذا كان تنوع ألوان هؤالء العمالقة 
الثالثة، نعم النهل من األدب العالمي، وحباني اهلل 
كانوا  الشباب  بداية  في  بمجموعة  االلتقاء  بنعمة 
ذلك  لعمالقة  فقدموني  الروسي  األدب  من محبي 
العشق  أن  إال  اليسار،  أهل  من  أنهم  ورغم  األدب، 
تولستوي  إلى  مباشرة  ذهبنا  ألننا  قيصريًا  كان 
وتورجنيف  وبوشكين  وتشكوف  وديستويفسكي 
عايش  الذي  الوحيد  ربما  العصر،  ذلك  وأدباء 

العصرين هو ماكسيم جوركي من أولئك الكبار«.
في  األربعينات  تالميذ  الحظ  »أسعدنا  وأوضح: 
جيل  من  كانوا  المعلمين  أن  االبتدائية  المدارس 
وكانوا  الكتّاب  في  دراستهم  بدؤوا  العصامين 
مغرمين بالتراث القديم، ولم نكن نرى أحدًا منهم 
إال وهو يتأبط )البيان والتبيين( أو )العقد الفريد(.. 
وغيره من كتب التراث، وكانوا يعقدون لنا المباريات 
الشعرية التي تتردد فيها أبيات المعلقات فكان هذا 

أسلوبًا تربويًا جعلنا في ألفة مع كتب التراث«.

ضمن خطة وضعتها مراقبة آثار شحات، 
متوسطة المدى تستمر لمدة ثالث سنوات، 
المدينة،  في  األثرية  المواقع  حالة  لمتابعة 
بدأت العام 2017 وتستمر حتى نهاية العام 
الجدار  ترميم  من  المراقبة  انتهت   ،2019
الشرقي للحمامات البيزنطية »حرم أبوللو«، 
بمعالجة  االثنين،  يوم  الترميم،  قسم  وبدأ 
الرخامي  العمود  لها  تعرض  التي  األضرار 
بسبب جذور النباتات التي ظهرت من أسفل 

قاعدة العمود مما تسبب في ميله.
ويقول الباحث فضل عبد العزيز نقاًل عن 
»من  شحات:  لمراقبة  الرسمية  الصفحة 
المشاكل المزمنة التي تهدد مادة األثر في 
العمراني  الزحف  بعد  األثري شحات  الموقع 
أو  التين  نبات  خاصة  النباتات،  جذور  هي 
كلما  وحجمًا  صالبة  يزداد  الذي  الكرموس 

ُقطعت أغصانه«.
تنغرس  السنوات  مرور  »مع  وأضاف: 
الجذوز بين الكتل الحجرية للمباني األثرية، 
فك  عملية  تصعب  األحيان  من  كثير  وفي 
كما  الجذور  هذه  من  للتخلص  الجدران 
أبوللو،  لحرم  الساند  الجدار  في  الحال  هو 
الجذور  بحقن  المشكلة  هذه  وعولجت 
مادة  منها  عليها  للقضاء  خاصة  بمواد 

.»Roundup

العزيز أن »عدم وجود متابعة  وأكد عبد 
مبكرًا  المشاكل  هذه  من  للتخلص  دورية 
الجدران  لهذه  كبيرة  أضرار  في  يتسبب 
وأرضيات الفسيفساء، مما يوثر على أصالتها 
باإلضافة  يتطلب،  العمل  فهذا  وسالمتها، 
الشديد  الحرص  الدقيق،  التوثيق  إلى 
لمكانها  وإعادتها  الحجرية  الكتل  فك  في 
األصلي، ومعالجة األحجار المتضررة بالمواد 
المواثيق  عليها  نصت  التي  بها  المسموح 
وترميم  حفظ  كميثاق  الدولية  واالتفاقات 
وميثاق  والتراثية  األثرية  والمواقع  المباني 

البندقية في العام 1964«.
الصور  آثار شحات بعض  ونشرت مراقبة 
توضح  الترميم،  عملية  خالل  المواقع  من 

والتصاقها  عمقها  ومدى  الجذور  شكل 
ببعض األجزاء من الجدار، وأوضحت بعض 
بعد  األثري  المبنى  في  أجزاء  شكل  الصور 

التخلص من الجذور.
الترميم  أعمال  كانت  سبتمبر،  وخالل 
تراغان«  »حمامات  أبوللو  حرم  بمنطقة 
كانت  الجدار،  من  مختلف  جزء  على  ترتكز 
العام  ربيع  في  عنه  النباتات  إزالة  تمت  قد 
2017، ولكنها بدأت في الظهور من جديد، 
في  يتمثل  للمشكلة  جذريًا  حاًل  تطلب  مما 
اقتالع النباتات من جذورها بفك هذا الجزء 
جديد  من  وإعادته  ترقيمه  بعد  الجدار  من 

إلى مكانه.
تاريخ  عن  الميار،  عادل  الباحث،  ويقول 

حمامات تراغان: »تقع الحمامات في منطقة 
وهي  القديمة،  شحات  بمدينة  أبوللو  حرم 
من العصر الروماني، وُاستخدمت في العصر 
البيزنطي، وترجع هذه الحمامات في بنائها 
إلى عصر اإلمبراطور تراغان العام 98، وُأعيد 
وُاكتُشفت   ،119 هدريان  عهد  في  بناؤها 
الحمامات في العام 1913، واستمر الكشف 
ومن   ،1929 العام  حتى  الحمامات  عن 
طويلة  صالة  تراغان  حمامات  غرف  ضمن 
ذات أرضية من الفسيفساء بزخارف هندسية 
 19.5 بمساحة  متعددة  وألوان  مختلفة 

متر×7.5 أمتار«.
المتحف  ُأقيم   1947 العام  »في  وأضاف: 
صالة  في  القديمة  شحات  بمدينة  الثاني 
حمامات تراغان حتى العام 1988، ثم ُأقفل 
المتحف وانتقل إلى مكان آخر وُأغلقت الصالة 
فسيفسائية  أرضية  على  وتحتوي  وُأهملت، 
رائعة، وفي بداية شهر أكتوبر العام 2016 
حالة  في  وكانت  األرضية  وضع  تقييم  تم 
سيئة جدًا، وقام المرمم عبدالسالم سعدون 
الفسيفساء من  أرضية  بالعمل على تنظيف 
واألعشاب،  النوافذ  زجاج  وحطام  األتربة 
الترميم  مواد  وتحضير  توفير  على  وعمل 
واألدوات، والتحقتُ معه للعمل والمشاركة 
عليها  والحفاظ  األرضية  ترميم  أجل  من 
نوفمبر   9 حتى  العمل  واستمر  وحمايتها، 
وغرفة  فسيفساء  أرضية  ترميم  في   2016

تغيير المالبس بحمامات تراغان«.

 <   أحمد إبراهيم الفقيه

 <   منصة ندوة الشاعر علي الفزافي

القاهرة ـ نهلة العربي

 <  مراقبة آثار شحات تسابق الزمن للحفاظ علي المواقع األثرية 



فن 13

حوار: عبدالرحمن سالمة

القاهرة ـ الوسط

القاهرة ـ الوسط

فرج الترهوني لـ»الوسط«:

الفنان فرج حسين الترهوني أحب الفن منذ نعومة أظفاره، انتسب للمسرح الشعبي في بنغازي 
سنة 1999 وشارك في عديد المسرحيات مع نجوم المسرح، كما قدم عددًا كبيرًا من األعمال المرئية 

والمسموعة، وشارك في عدد كبير من المهرجانات، التقيناه في »الوسط« للحديث عن مشواره 
الفني.

أقول للفنانني الليبيني استمروا وال تتوقفوا

البداية.. هل أنت مدين للمسرح؟ في   ●
لهذا  إجالاًل  أقف  المسرح  عن  الحديث  يكون  عندما 
وليست  بحق  الشعوب  أستاذ  هو  فالمسرح  األستاذ، 
ومن  حقيقي،  معلم  المسرح  فقط..  نرددها  عبارة  مجرد 
أيضًا  خالله  ومن  والنصح  اإلصالح  في  نسهم  خالله 
للمسرح  مدين  فأنا  الهمم،  واستنهاض  للعمل  ندعو 
األساتذة  وبنصائح  ألنه  الحب  كلمات  وأنقى  بأصدق 

موهبتي. صقل 
الليبي حتى يطور  الشاب  الفنان  ينقص  الذي  ما   ●

فنيًا؟ نفسه 
دورات  هو  الليبي  الشاب  الفنان  ينقص  الذي  الشيء 
فلو  تطويره،  على  تساعد  بدورها  التي  الممثل،  إعداد 
النعكس  احترافي  وبشكل  إعداد  دورات  لدينا  كانت 
خشبة  على  وقوفه  أثناء  الفنان  أداء  على  إيجابًا  ذلك 

الكاميرا. أمام  أو  المسرح 
المسرحية  النصوص  مستوى  ترى  كيف   ●

والتلفزيونية؟
والتلفزيونية  المسرحية  النصوص  مستوى  أن  أرى 
في  وخبرة  طويل  باع  ذوي  كتابًا  لدينا  ألن  جدًا،  جيد 

المجال. هذا 
على  حصولك  بعد  كبيرة  بمسؤولية  تشعر  أال   ●

التمثيل؟ جوائز  عدد من 
على  تحصلت  أن  بعد  بمسؤولية  شعرت  الحقيقة  في 
الجوائز وإلى اآلن أحاول أن أظهر دائمًا بالشكل الالئق 

التلفزيون. أو  المسرح  سواء في 
للطفل؟ تجربة عملك  ترى  كيف   ●

خضتها،  التي  الفنية  التجارب  أروع  من  الطفل  مسرح 
التي مررت بها، ألنني كنت  اللحظات  وكانت من أفضل 
البهجة  أرى  ألنني  السعادة  قمة  في  وأنا  لألطفال  أمثل 

أعينهم. في 
محاربة  في  الفنان  يسهم  كيف  رأيك..  في   ●

والتطرف؟ اإلرهاب 
بأعمال  والقيام  الوطن  جانب  إلى  الوقوف  خالل  من 

والتطرف. اإلرهاب  حقيقة  تظهر  فنية 
ما نقطة ضعفك؟  ●

المسرح. هي  ضعفي  نقطة 
ليبية«  »مراية  مسلسل  في  دورك  عن  حدثنا   ●

مختلف؟ بشكل  ظهر  والذي 
للكاتب  ليبية«  »مراية  مسلسل  في  »زياد«  شخصية 
الترهوني  حمد  الرائع  وإخراج  حقيقة  والسلس  المميز 
خاللها،  من  شهرتي  بدأت  مميزة  شخصية  كانت 
والحمدهلل  مختلف  بشكل  فيها  أظهر  أني  وحاولت 
إعجاب  والقت  لي  أضافت  والشخصية  ذلك،  في  نجحت 
للفنان  الشكر  أوجه  الفرصة كي  أنتهز  هنا  ومن  الناس، 

لي. الفرصة  العبيدي إلتاحته هذه  فوزي 

فرج الترهوني في سطور:
المسرحيات  كبيرًا من  عددًا  الترهوني  فرج  قدم   -

فوق  و»عائلة  و»المستشفى«  »الجلهام«  منها: 
شعيب«. يا  و»خرف  وياسمينة«  و»يوسف  الريح« 
والشباب  للطفل  »السنابل«  بمسرح  التحق   -

الكورة« و»يا  األعمال منها: »أسياد  وقدم عددًا من 
ريش«. الجماعة  و»حمل  حمد هوه« 

بمثابة  كان  الذي  الجامعي  للمسرح  انتسب   -
عماًل  وقدم  الفرصة  له  وُأتيحت  الحقيقية  البداية 

»إزالة  وهو مسرحية  الفني  في مشواره  مهمًا 
التطوير«. لغرض 

األعمال  من  عددًا  والمرئية  للمسموعة  قدم   -
الري«  و»سي  قلية«  و»األستاذ  منها: »سقادي« 

سهرة  واطلق«،  و»امسك  و»شيللو«  ليبية«  و»مراية 
و»لومة حب«  ناره«  تقوى  المغرب  بعنوان »من 

و»عصافير  الحروف«  و»حديقة  صغيرة«  و»شموس 
و»العنكبوت«. الجنة« 

بالطفل  الخاصة  البرامج  بإعداد عدد من  قام   -
مسرحية  مهرجانات  عدة  في  وشارك  للمسموعة، 
أول  أفضل ممثل  ونال جائزة  ليبيا،  داخل وخارج 

بنغازي،  لجامعة  السادسة  المسرحية  التظاهرة  في 
الجامعات  بمهرجان  أول  ممثل  أفضل  وجائزة 

 . بسبها

هذه  ظل  في  الليبيين  للفنانين  تقول  ماذا   ●
الوطن؟ التي يمر بها  الظروف 

في  بنغازي،  فناني  خاصة  الليبيين،  الفنانين  زمالئي 
مرئية  فنية  بأعمال  يقومون  والزالوا  كانوا  الحقيقة 
وأقول  الوطن،  بها  مر  التي  الظروف  ظل  في  ومسرحية 

تتوقفوا، وفقكم اهلل. استمروا، ال  لهم 

مستفيداً من مالمحه القاسية وأوشامه..

داني تريهو من عالم املخدرات للنجومية في هوليوود

األمير أباظة: تكريم فاروق الفيشاوي هو األول من املهرجانات العربية

مدمنًا  ثم  مالكمة،  العب  تريهو  داني  كان 
وراء  فكلفه ذلك سنوات طويلة  للمخدرات  وتاجرًا 
ذلك  كل  بعد  به  حطت  رحاله  أن  إال  القضبان، 
ممثاًل في هوليوود، مستفيدًا من مالمحه القاسية 
أشهر مؤدي  واحدًا من  منه  التي جعلت  وأوشامه 

أدوار الشر في السينما األميركية.
السينما  بين  أداها  التي  األدوار  مئات  وبعد 
والتلفزيون، إضافة إلى المقاطع الدعائية، صار هذا 
الرجل، البالغ من العمر 74 عامًا، من الوجوه ذات 

الثقل الكبير في هوليوود، ودائمًا في دور الشرير.
ويقول لوكالة »فرانس برس« ضاحكًا: »هناك 
السينما للشرير، ولذلك فإن من  حاجة دائمة في 

حسن حظ األشرار أنهم يجدون عماًل دائمًا«.
 <   الممثل األميركي داني تريهو 

ومن األفالم التي ذاع صيته فيها »ديسبيرادو« 
و»أكس  بيد«  و»بريكينغ  السينما،  في  و»هيت« 
التلفزيون،  في  أنارشي«  أوف  و»سونز  فايلز« 

وأعمال كثيرة أخرى.
األدوار،  لهذه  دائمًا  المناسب  الممثل  وهو 
وشاربيه  جسمه،  في  واإلصابات  بأوشامه 
الغليظين، وعينيه الصغيرتين، ولكنته اإلسبانية، 
هذه  وتجتمع  مكسيكية.  أصول  من  أنه  علمًا 
العوامل لتجعل منه مطابقًا لصورة رجال العصابات 

من أصول أميركية التينية.
حقيقة  يعرفون  األذكياء  »الناس  ويقول: 
من  فيهم  وأن  الالتينيين،  األميركيين  عن  األمر 
األميركي  الرئيس  خطابات  أن  علمًا  نوع«،  كل 
على  انطوت  ما  كثيرًا  االنتخابية  ترامب  دونالد 
المهاجرين  على  والمخدرات  العنف  تعميم صفات 
المولود  تريهو  داني  يشدد  الالتينية.  أميركا  من 

وحينها قرر الطالق النهائي مع عالم الجريمة. أثناء 
خضوعه لعالج من اإلدمان التقى بكاتب السيناريو 

إيدي بونكر.
وفيما كان الكاتب يحضر لفيلم »رانواي ترين« 
وهو  جديدًا،  عماًل  عليه  عرض   ،1985 العام  في 
عنيفة  على مشاهد  روبرتس  إريك  الممثل  تدريب 
مقابل 320 دوالرًا عن كل يوم عمل.. فلم يتردد في 
الروسي  المخرج  عليه  عرض  ذلك،  بعد  الموافقة. 
أندري كونشالوفسكي دورًا صغيرًا في فيلم، فوافق 
التمثيل،  عالم  في  األولى  خطواته  وبدأ  أيضًا، 

ليصبح رصيده اليوم أكثر من 370 فيلمًا.
هو  ما  وقتها  أعرف  أكن  »لم  ضاحكًا:  ويقول 
تصوير الفيلم، لكن الناس صاروا ينادونني: سيد 
نجم،  أنني  يظنون  »الناس  ويضيف:  تريهو«. 
لكنني لست كذلك، إنه عمل أؤديه كما يؤدي أي 

شخص عمله. أفعل ذلك ألكسب لقمة العيش«.

بالمسائل  أنه ليس معنيًا  أنجليس على  في لوس 
»الحقيقة  بأن  ثقته  يؤكد  لكنه  كثيرًا،  السياسية 
ستفرض نفسها«، مكتفيًا بهذا القدر من الحديث 
األميركيون  خطا  »لقد  ويقول:  السياسة.  في 
الالتينيون خطوات كثيرة منذ أن بدأتُ وحتى اليوم، 
وصار الكثير منهم ممثلين نجومًا«. وهو ال يصنف 
نفسه ضمن الممثلين النجوم، بل يتحدث بتواضع، 
وال يستغل شهرته اليوم سوى في جهود مكافحة 
المخدرات التي كان يومًا ما مدمنا عليها وتاجرًا لها.

رحلة  بعد  السينما  عالم  إلى  تريهو  داني  وصل 
ماهرًا  كان  شبابه  ففي  حياته.  في  قاسية  طويلة 
في رياضة المالكمة، وقد أراد احترافها، لكنه غرق 
السجن مرات عدة على  المخدرات ودخل  في عالم 
مدى أحد عشر عامًا. في السجن، فاز ببطوالت في 
المالكمة، ولما خرج منه عاد ودخله مجددًا بعدما 
الشرطة..  في  لمخبر  الكوكايين  بيع  في  تورط 

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

السنة الثالثة
العدد 150 24 من املحرم 1440 هــ
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الحصول على الجوائز يزيد من 
مسؤولية الفنان

نحتاج إلى دورات إعداد الممثل
 لصقل مواهبنا

السينمائي  »اإلسكندرية  مهرجان  إدارة  كشفت 
في  الـ34  الدورة  تفاصيل  المتوسط«  البحر  لدول 
عدد  حضره  اإلسكندرية،  بمدينة  عقد  صحفي  مؤتمر 

من اإلعالميين والصحفيين.
إن  أباظة،  األمير  الناقد  المهرجان،  رئيس  وقال 
الدورة الـ34 من المهرجان تحمل اسم الفنانة الكبيرة 
الذي  الفيشاوي،  فاروق  الفنان  نادية لطفي، كما تكرم 
يعد هذا أول تكريم له في المهرجانات العربية، مؤكدًا 
الكبار فهذا حقهم  الفنانين  الضروري تكريم  أنه من 
علينا ولكنه ليس ضد تكريم الفنانين الشباب، وتذكر 
هذا  إن  حينها  قال  الذي  الشريف  نور  الفنان  دورة 

أفضل تكريم له في حياته.
الموسيقار  أيضًا  المكرمين  من  أن  وأضاف 
العرب  ومن  موريس،  ماجدة  والناقدة  خيرت  عمر 
كل  تعد  الذي  القال  حسين  الفلسطيني  المنتج 
مرة  ألول  األجانب  المكرمين  ومن  مصرية،  أفالمه 
اإليطالي فرانكو نيرو وسبياستيان هارو، وتمنى أباظة 
لمدينة  السياحي  الترويج  دور في  للمهرجان  يكون  أن 
اإلسكندرية، كما أعلن حضور مخرج لبناني من مواليد 

اإلسكندرية ولم يأتِ إليها منذ العام 1957.
وكشف أباظة أن المهرجان يتضمن ثالث مسابقات 
نور  ومسابقة  المتوسط  البحر  مسابقة  وهي  رئيسية؛ 
الشريف ومسابقة الفيلم القصير، مشيرًا إلى أنه وألول 
الثالث  التحكيم  لجان  رئاسة  يتقلد  بالمهرجان  مرة 
وعزة  بدرخان  وعلي  الخالق  عبد  علي  وهم  مصريون؛ 
هيكل، كما أن هناك عروضًا ألفالم مهمة مثل »ظالل 
يوجد  كما  الممر«،  على  و»أغنية  اآلخر«  الجانب  على 
واحتفال  أكتوبر،  من  السادس  بانتصار  خاص  احتفال 
بمرور 50 عامًا على العملية إيالت، واحتفال بمرور 10 

سنوات على وفاة الفنان السكندري يوسف شاهين.
ومحافظة  الثقافة  لوزارة  الشكر  أباظة  ووجه 
اإلسكندرية لدعمهما الكبير للمهرجان، معلنًا أن هذه 
»القدس  شعار  تحت  ستقام  المهرجان  من  الدورة 
»دائمًا  وقال:  »القدس«،  باسم  جائزة  وهناك  عربية« 
ما نهتم بتواجد فلسطين والقدس في جميع الدورات، 

وقريبًا نكون في القدس عاصمة فلسطين«.
ومن جانبه عبر المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي 
هذا  وفي  اإلسكندرية  في  بالتواجد  سعادته  عن 
من  وتوحدنا  تجمعنا  السينما  »إن  وقال:  المهرجان، 
مهرجان  متابع  وكفلسطيني  العربية،  الجنسيات  كل 
أنه  دائمًا  وأشعر  السنوات  عشرات  من  اإلسكندرية 
عضوية  في  متواجدة  دائمًا  فهي  فلسطين،  يحتضن 

هو  الرئيسي  وهدفنا  األفالم،  عروض  أو  تحكيم  لجان 
في  للتكريم  بالنسبة  أما  الجميع،  مع  الثقافي  التبادل 
المصرية  السينما  أمر مختلف ألن  فهو  بالتحديد  مصر 
أنهم  المصريين نشعر  النجوم  األم، حتى  السينما  هي 
وغيرهم..  أباظة  رشدي  كلثوم،  أم  حمامة،  فاتن  منا.. 

فالتكريم هنا شيء كبير وعظيم ومسؤولية أيضًا«.
إسالم  المنتزه،  عام شيراتون  قال مدير  ومن جهته 
باستقبال  نشرف  زمالئي  عن  »بالنيابة  محروس: 
المهرجان هذا العام، ونحن على علم بأهمية المهرجان 
فعل  على  قادرون  أننا  للعالم  توجه  التي  رسالته  في 
من  فنحن  ينتصر،  والفن  تستطيع  مصر  وأن  الكثير، 
اإلسكندرية  مهرجان  استضافت  التي  األماكن  أوائل 
المكان  تجميل  على  حرصنا  لنا،  بعودته  وسعداء 
الشجاعة  لون  فاألحمر  األلوان؛  بكل  واألشجار  بالورود 
األبيض  اللون  العالم،  ثقافات  بين  المتبادل  واالحترام 
يرمز للخشوع والتعاطف والبراءة ونحن نحتاج كل هذه 
القيم حولنا في المجتمع، كما للمهرجان أهمية سياحية 

كبيرة«.
للحضور  الشكر  فرج،  سمير  المهرجان،  مدير  وقدم 

وقال إن أهل اإلسكندرية أهل الفن واالبداع، وكنا دائمًا 
شعب  فهو  اإلسكندرية  في  األفالم  بإيرادات  نهتم  ما 

ذواق للفنون بشكل عام.
محمود  سيد  الصحفي  الكاتب  اإلعالم،  مدير  وقال 
المهرجان بشكل منظم، وأطالب  سالم، نحتاج إلظهار 
اإلعالميين بإظهار الصورة الجيدة والعظيمة للمهرجان 
ونحن لن نتأخر أبدًا في تقديم العون والمساعدة ألي 

إعالمي أو صحفي.
األفالم  لعروض  أماكن  عدة  هناك  أن  كشف  وتم 
وقصر  األنفوشي  قصر  في  منها؛  بالمهرجان  الخاصة 
الحرية وسينما راديو وفريال وشيراتون المنتزه، كاشفًا 
أنه تم إطالق أسماء المكرمين على القاعات؛ مثل قاعة 

نادية لطفي وقاعة فاروق الفيشاوي.
 5 في  كتابًا   75 أصدر  المهرجان  أن  أباظة  وذكر 
العام  وهذا  للمهرجان،  كبيرًا  إنجازًا  يعد  وهذا  سنوات 
القيمة  والمطبوعات  الكتب  من  كبيرة  مجموعة  توجد 

جدًا لكبار الكتاب.
للفنان  حلب«  »دمشق  هو  االفتتاح  فيلم  أن  وأعلن 
السوري دريد لحام وهو إحدى عالمات السينما السورية 
على  منشورًا  رؤيته  فور  أن  أباظة  وذكر  والعربية، 
»فيسبوك« للمخرج باسل الخطيب عن عزمه إنتاج فيلم 
بمشاركة دريد لحام، لم يتردد لحظة في أن يكون هذا 

الفيلم هو فيلم االفتتاح.
على  ويحتوي  جدًا  إنساني  الفيلم  أن  األمير  وأوضح 

الكثير من المشاعر اإلنسانية ودعا الجميع لمشاهدته.
على  حدادًا  دقيقة  يقف  أن  المهرجان  يفت  ولم 
على  اسمها  إطالق  قرر  التي  موسى،  هند  الصحفية 

المركز الصحفي.

 خديجة الكاديكي تطمئن جمهورها 
عليها.. وتؤكد: »نحب بالدي«

طمأنت الفنانة الشعبية األولى في ليبيا خديجة إبراهيم الكاديكي، الشهيرة باسم 
الوردة الليبية والملقبة بـ»الفونشة« محبيها ومتابعيها وجمهورها في مدينة بنغازي 

بشكل خاص وليبيا بشكل عام على حالتها الصحية.
الصحية مستقرة  وحالتها  الرغم من ضعف نظرها،  على  بخير،  إنها  وقالت خديجة 
ولم تفقد البصر كما ُأشيع، رافضة بشدة أي نوع من المساعدات لتلقي العالج أو القيام 

بالفحوصات خارج البالد قائلة: »نحب بالدي، نحب بالدي، نحب بالدي«.
وأرسلت الكاديكي التحايا لكل مَن سأل عنها وحاول مساعدتها سواء يعرفها أم ال 
يعرفها، كما قالت إنها ترفض التعامل مع اإلعالم، وتفضل البقاء بعيدة عنه وأن تعيش 

حياتها بشكل طبيعي مع أسرتها وأقاربها وأصدقائها.
وتحتاج  البصر  الشعبية فقدت  الفنانة  بأن  إعالم خبرًا مفاده  وتداولت عدة وسائل 
للمساعدة، مناشدين تقديم المساعدة لها. وبدأت »الفونشة« )83 عامًا( حياتها الفنية 
يتغنون  الشعبي  الفن  محبو  يزال  وال  الماضي،  القرن  بخمسينات  بنغازي  مدينة  في 

بأغانيها ويسمعونها، حيث تغنت باألغاني العاطفية والوطنية.
الفنانة خديجة الفونشة هي خديجة إبراهيم الكاديكي من مواليد 1935 بمنطقة 
الصابري بنغازي، بدأت حياتها الفنية منذ خمسينات القرن الماضي كفنانة شعبية تحيي 
الورفلي  حواء  والدتها  إلى  نسبة  الفونشة  خديجة  لقب  عليها  وأطلق  األفرح..  حفالت 

)الفونشة( كما انتشر لقب »الوردة الليبية« الذي أطلقه عليها الجمهور.
والدها إبراهيم مصطفى الكاديكي كان فنانًا موسيقيًا يجيد العزف على آلة البيانو، 

ويشارك السيد علي لنقي في مقهى يقع قرب ميدان سوق الحوت بمدينة بنغازي .
أصدرت في مطلع السبعينات من القرن الماضي أول شريط كاسيت يحمل مجموعة 
عرفت  عقود  ستة  امتداد  وعلى  خير«،  صبرك  ياقلبي  »عليه  رأسها  وعلى  أغانيها  من 
الفونشة بأدائها المتفرد في األغنية الشعبية الليبية، مما جعل لها حضورًا متميزًا في 
حفالتها الغنائية وتنوعت أغنياتها بين العاطفية والوطنية وانتشرت في مختلف ربوع 

الوطن الذي شدت بحبه العام 1977 بأغنيتها المشهورة »عزيزة والعزة باهلل«.

بنغازي : سالم العبيدي

الفلسطيني رشيد مشهراوي: السينما 
المصرية  هي األم لكل العرب
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بملعب  الثانية  مواجهته  عقب  قصيرة  استراحة  بعد 
أمــام  التعادل  بنقطة  خاللها  عــاد  والــتــي  ــان،  ديــرب
الوطني  ليبيا  منتخب  يعود  أفريقيا  جنوب  المستضيف 
استعدادا  وتدريباته  نشاطه  ليستأنف  القدم  لكرة 
نيجيريا  منتخب  مستضيفه  أمام  المرتقبة  لمواجهته 
لحساب  الثالثة  الجولة  ذهــاب  انطالق  مستهل  في 
المؤهلة إلى بطولة  التصفيات  الخامسة من  المجموعة 
أمم أفريقيا بالكاميرون 2019، وهي المرة األولى على 
الصعيد الرسمي التي يلتقي فيها الفرسان بالنسور على 

مستوى تصفيات )الكان(.
حيث  تونس  من  تحضيراته  ليبيا  منتخب  وسيبدأ 
اليوم  من  بداية  يقيم  كي  واألخيرة  األولــى  المحطة 
بمشاركة  أيام  ثمانية  لمدة  قصيرا  معسكرا  الخميس 
العبين   7 بينهم  من  الدعوة  لهم  وجهت  العبا   22
عمروش  عادل  المدرب  قائمة  تشهد  ولم  محترفين، 
المخضرم  المهاجم  عودة  باستثناء  كبيرة  تحويرات  أي 
عن  طويل  غياب  بعد  زعبية  محمد  القديم  الجديد 
وسيستمر  الهجومية،  القوة  لتعزيز  المنتخب  تشكيلة 
معسكر المنتخب الوطني حتي صباح يوم 12 من شهر 
سيتحول  حيث  واإلقــالع،  السفر  موعد  الجاري  أكتوبر 
على متن طائرة خاصة ستقل بعثة الفريق مباشرة من 
المواجهة  24 ساعة فقط من  نيجيريا قبل  إلى  تونس 

المهمة.
ويتطلع »الفرسان« للعودة بنتيجة إيجابية بعد الثقة 
في  لتبقيه  ديربان  موقعة  في  اكتسبها  التي  الكبيرة 
وتحافظ  الخامسة  األفريقية  المجموعة  ترتيب  صدارة 
بمنتخب  لقاءه  الواجهة، حيث سيجدد  في  تواجده  على 
النسور بعد ثالثة أيام فقط من موعد لقاء ختام مرحلة 
من  الرابعة  الجولة  في  صفاقس  ملعب  في  الذهاب 
ستكشف  النسور  مباراتي  نتيجة  أن  والشك  التصفيات، 
بوضوح معالم خارطة طريق صدارة المجموعة وحظوظ 
والمنافسة  التأهل  في  فرصته  زيــادة  في  منتخب  كل 
بقوة على إحدي بطاقتي التأهل لكان 2019 التي يتطلع 
بعد  ونهائياتها  مالعبها  إلى  للعودة  المنتخب  خاللها 
غياب عن آخر ثالث نسخ متتالية بعد أن سجل حضوره 

في ثالث مناسبة كان آخرها العام 2012.

أما منتخب النسور الذي يحل ثانيا قبل هذه المباراة 
الماضية  الجولة  في  انتصار  من  نقاط  ثالث  برصيد 
الترتيب  الئحة  متذيل  سيشل  ــام  أم قــواعــده  ــارج  خ
سيخوضها  التي  المواجهة  لهذه  تدريباته  فسيستأنف 
المقبل  اإلثنين  من  بداية  جماهيره  وبين  أرضه  علي 

داخلي  بمعسكر  الــجــاري  أكتوبر  شهر  مــن  الثامن 
األلماني  مدربه  بقيادة  النيجيري  المنتخب  أعلن  وقد 
الطرابلسي  نبيل  التونسي  ومساعده  روجر  هيرنوت 
أبرز محترفيه من كل  بدعوة  والطوارئ  االستنفار  حالة 
المالعب من أجل مصالحة جماهيره على نفس الملعب 
أمام  االفتتاحية  الجولة  في  النسور  سقوط  شهد  الذي 
اعتالء  أجــل  من  آثارها  ومحو  أفريقيا  جنوب  ضيفه 
خطواته  وتدعيم  مرة  ألول  المجموعة  ترتيب  صدارة 
الكان  لنسخة  للتأهل  والعودة  المنافسة  طريق  على 
الغياب  هذا  وتعويض  مالعبها  عن  غاب  التي  المقبلة 
الكان  موعد  في  بالتواجد  ــرات  م  3 أفريقيا  لبطل 

المرتقب.
المدير  عمروش،  عادل  الجزائري  أعلن  جانبه  من 
قائمة  الــقــدم،  لكرة  األول  الليبي  للمنتخب  الفني 
الثالثة  الجولتين  ضمن  نيجيريا  منتخب  مواجهتي 
والرابعة من تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة إلى 
ليبيا  تحل  حيث   ،»2019 »الكاميرون  األفريقية  األمم 
ضيفة على منتخب نيجيريا ذهابا يوم 13 أكتوبر، على 
في  نفسه  الشهر  من   16 يوم  العودة  مباراة  تقام  أن 

مدينة صفاقس التونسية.
من  كال  لتضم  للمباراتين  عمروش  قائمة  وجــاءت 
عبدالسالم  وأحمد  طرابلس«  »األهلي  نشنوش  محمد 
التربي  وأحمد  »الــهــالل«  بوبكر  ــراد  وم »المدينة« 
وعلي  المغربي«  »الــرجــاء  مسعود  وسند  »االتــحــاد« 
»االتحاد«  صبو  ومعتصم  طرابلس«  »األهلي  معتوق 
األميركي«  سيتي  ــدو  ــ »أورالن عبدالسالم  ومحمد 
المصراتي  باهلل  والمعتصم  »االتحاد«  المقصي  وأحمد 
»األهلي  حسن  وبــدر  البرتغالي«  غماريش  »فيتوريا 
اإليطالي  »كــروتــونــي«  علي  بن  وأحمد  طرابلس« 
صولة  ومحمد  الالفي  ومؤيد  »االتحاد«  رمضان  وربيع 
»ديسبورتيفو  الهوني  وحمدو  البحريني  »المحرق« 
»نيويورك  تــاجــوري  وإسماعيل  البرتغالي  أفيس« 
سيتي« األميركي ومحمد زعبية »االتحاد« وأنيس سلتو 
وخالد  »االتحاد«  بالعيد  وسالم  طرابلس«  »األهلي 
والو  محمود  الالعب  إضافة  وتمت  »النصر«،  المريمي 
العب »األهلي طرابلس« بدال عن الالعب طارق الجمل 
الذي تعرض لإلصابة في معسكر فريقه االتحاد بتونس 
بعد أن قدم محمود والوا أداء جيدا في مباراتي األهلي 

والوداد البيضاوي بالبطولة العربية.

الخطوة  تلك  جاءتك  كيف  الــبــدايــة..  في 
الشجاعة في هذا السن؟

المدرب  كفاءة  تحدد  من  وحدها  اإلنــجــازات 
والفيصل  الحقيقي  فالمقياس  العمر،  وليس 
واإلنــجــازات  العطاء  بل  العمر  ليس  للمدرب 
عاتقي  على  الملقاة  المسؤولية  جيدا  وأعــرف 
الفريق  في  معى  بيتا  الشعر  من  وأزيدك  ثقيلة 
في  قاعدة  ليست  هذا  لكن  مني  أكبر  رياضيون 

أثبت  وســـوف  الــتــدريــب  عــالــم 
للجميع هذا الشئ.

نادي  مفاوضات  عن  ــاذا  وم
بنغازي الجديدة؟

ــمــغــامــرة والــتــحــدي  ــشــق ال أع
ــي الــمــمــتــاز مع  ــا ف وانــتــظــرون
أقولها  الجديدة،  بنغازي  نــادي 
رحبت  فقد  انتظرونا،  اآلن  من 
العريق  الفريق  تدريب  بفكرة 
بــنــغــازي الــجــديــدة الـــذي قدم 
للكرة الليبية العديد من النجوم، 
قدم  ــذي  ال النادي  أنــه  ويكفي 
والشقيقين  سعد  أحمد  األيقونة 
وعلى  المسالتي،  وجــالل  خالد 
الصعيد الشخصي أعشق التحدي 
والمغامرة ولن أخفيكم سرا بأن 
حدود  ال  الفريق  مع  طموحاتي 
وهدفي  اإلدارة  هدف  حيث  لها، 

هو التأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل.
هل بدأت التحضيرات للموسم الجديد؟

بتعزيزات  الجديدة  للموسم  التحضيرات  بدأنا 
الجديد  للموسم  مبكرا  بــدأ  الفريق  جديدة، 
شهرين  قبل  التحضيرات  بداية  كانت  حيث 
تصفيات  بمرحلة  البداية  وكانت  اآلن،  من 
الفريق  بــه  يخوض  ــذي  ال التشكيل  الختيار 
عن  باالستغناء  قمنا  ولقد  الموسم،  سباق 

الفريق  تعزيز  في  اإلدارة  ونجحت  الفريق  نصف 
فريق  من  بورواق  طه  منهم  متميزين  بالعبين 
السابق،  الهالل  العب  المقيرحى  ومعتز  النصر 
يخسر  ولم  ودية،  6مباريات  الفريق  خاض  كما 
أي مباراة ومن المتوقع أن يكون هناك معسكر 
الفترة  خالل  طرابلس  مدينة  في  للفريق  داخلي 

المقبلة.
هل اقتصر دعم إدارة بنغازي الجديدة على 

الالعبين الجدد وتغيير نصف الفريق؟
برئاسة  النادى  إدارة  النجاح متوفرة،  كل سبل 
المادية  إمكانياتها  بكل  تقف  الشكري  فتحي 
بجانب  والمعنوية 
ونجحت  ــق،  ــري ــف ال
سبل  كل  توفير  في 
ــاح وحـــل أي  ــج ــن ال
تواجهنا  مــشــاكــل 
تحقيق  ــل  أجـ مــن 
التأهل  وهو  هدفنا 
ــواء،  ــ ــدوري األض ــ ل
جانبي  مــن  عموما 
جهدي  كل  سأسخر 
لخدمة  وإمكانياتي 
متسلحا  ــق،  ــري ــف ال
ــي  ــت بـــخـــبـــراتـــي ال
ــم  ــرغ ــهــا ف ــت جــمــع
ــر  ــي ــغ ــص ــي ال ــنـ سـ
من  كوني  كمدرب 
إال   ،1985 مواليد 
وقمت  سبق  أنــنــي 
النصر  بنادي  المختلفة  السنية  الفئات  بتدريب 
والهالل  بنغازي  واألهلي  النصر  ألندية  ولعبت 
األولمبي  المنتخب  مع  لعبت  كما  واألولمبي، 
في  البرونزيه  الميداليه  علي  معه  وحصلت 
مدينه  في  المتوسط  األبيض  البحر  بطوله 
بقيمة  وأشعر   ،2005 العام  اإلسبانيه  الميريا 
سأسلمها  التي  الرسالة  وهي  واإلنجاز  النجاح 

لالعبين في فريقي.

في
املرمى

شباب اليرموك أمام 
األهلي بنغازي في 
نهائي السلة

دفعت اللجنة التسييرية بنادي االتحاد كل مستحقات الالعبين 
والجهاز الفني واإلداري لفريق كرة اليد عن بطولة الدوري 
والكأس ومكافآت الفوز في المباريات، وقال مدير كرة اليد 

ناصر العجمي عبر »فيسبوك«: »رئيس اللجنة التسييرية صالح 
العزابي نفذ وعده فيما يخص صرف مكافآت التتويج، كما أنه 
بصدد تجديد عقود الالعبين قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري«.

انطلقت بملعب نسيم البحر بطرابلس الجولة األولى الختيار منتخب ◆
ليبيا للغولف للمشاركة في البطولة العربية الثامنة والثالثين 

التي تستضيفها تونس بداية من 15 أكتوبر الجاري، وتم توزيع 
المشاركين على أربع مجموعات وبعد الجولة األولى باتت الصدارة 

لمحمد لطفي وأقرب المالحقين أحمد ساسي ورفعت الفيتوري 
وطارق رمضان.

◆

تحت  السلة  لكرة  ليبيا  بطولة  نهائي  إلى  اليرموك  تأهل 
االتحاد  على  تغلبه  بعد  األولى  المجموعة  فرق  عن  18عاًما 
والمدينة ليواجه في المباراة النهائية فريق األهلي بنغازي 
النصر  على  تغلبه  بعد  الثانية  المجموعة  عن  تأهل  الذي 
أكتوبر   9 يوم  النهائية  المباراة  الوليد، وستقام  بن  وخالد 

الجاري بقاعة زليتن لتحديد بطل ليبيا لموسم.
الليبي  النصر  نادي  بأن  مصادر  أفادت  نفسه  الوقت  في 
العربية  األندية  بطولة  في  مشاركته  وعدم  انسحابه  أكد 
وتواجده  القرعة  عملية  دخوله  رغم  ببيروت  السلة  لكرة 
ضمن فرق المجموعة األولى صحبة فرق »بيروت« اللبناني 
و»النصر« السعودي و»العربي« القطري و»سباب« الُعماني، 
اللبناني  »هومنتمن«  الثانية  المجموعة  ضّمت  بينما 
و»الفتح« السعودي و»سال« المغربي و»سبورتينغ« المصري 

و»شباب قلنديا« الفلسطيني.
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تمسك المدير الفني للمنتخب الليبي عادل 
عمروش بعدد 22 العًبا في قائمة الفريق 
الذي يستعد لمواجهة نيجيريا في 
تصفيات أفريقيا وقام باستبدال مقعد 
الالعب الدولي طارق الجمل ليحل 
محله محمود والوا لخوض المباراتين 
القادمتين أمام المنتخب النيجيري 
حيث تم إضافة والو العب األهلي 
طرابلس بداًل عن الجمل الذي 
تعرض لإلصابة في معسكر فريقه 
االتحاد بتونس وتواجه ليبيا نيجيريا 
ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من 
تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة 
إلى األمم األفريقية »الكاميرون 2019«، حيث 
تحل ليبيا ضيفة على منتخب نيجيريا ذهاًبا يوم 
13 أكتوبر، على أن تقام مباراة العودة يوم 16 
من نفس الشهر في مدينة صفاقس التونسية 
بقيادة الحارس الدولي محمد نشنوش العائد 
مؤخًرا بعد حل أزمته وزميله المهاجم أنيس 
سلتو، حيث كان أول ظهور لهما مع »فرسان 
المتوسط« بمعسكر القاهرة قبل السفر مع 
المنتخب الوطني الليبي إلى جوهانسبرغ 
لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الثانية 
من التصفيات.

● مباراة في كرة السلة الليبية

مالعب 14
● العجمي 

● عمروش 
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عمروش يستقر علي قائمته ويتطلع 
للعودة بنتيجة إيجابية تبقيه في 

الصدارة والمنافسة بقوة علي التأهل

املنتخب يحشد نجومه لقمة نيجيريا في تصفيات الكان
المحترفون سالح »الفرسان والنسور« في مباراة الصدارة والحسم

بنغازي–زين العابدين بركان

تعاقدت إدارة نادي بنغازي 
الجديدة مع المدرب الشاب 
عالء نجم لقيادة الفريق األول 
لكرة القدم خالل رحلته الخاصة 
بالعودة إلى دوري األضواء، 
وبذلك يصبح صاحب الثالثة 
والثالثين ربيعا أصغر 
مدرب في سجالت اتحاد 
الكرة الليبي، جريدة 
»الوسط« حرصت على 
اللقاء بالمدرب الشاب 
في حوار لمعرفة 
طموحاته وأهدافه 
المستقبلية، وكيف 
جاءته فكرة العمل 
التدريبي في هذا 
السن المتقدم، وهي 
مهنة المتاعب التي ال 
يقدم عليها إال كل من 
تقدم في العمر، بعد 
جمع سنوات وسنوات 
من الخبرات المختلفة 
داخل المستطيل 
األخضر.. لذا كان هذا 
الحوار.

انتظروا بنغازي الجديدة في الدوري املمتاز
عالء نجم أصغر مدرب في تاريخ الكرة الليبية: 

حوار - عصام حسين

قمنا بتغيير نصف 
الفريق وتعاقدنا مع 

بورواق من النصر 
والمقيرحي العب 

الهالل السابق وخضنا 6 
وديات دون هزيمة

العب  خدمات  على  التحدي  فريق  حصل 
السابق،  ــر  ــض واألخ طــرابــلــس  ــي  األهــل
موسم  لمدة  بعقد  عياد  محمد  المهاجم 
األندية  بين  االنتقاالت  فترة  خالل  واحد 
الجديد  الموسم  بــدايــة  قبل  المحلية 
رقم   2018/2019 القدم  لكرة  الممتاز 
مع  الخمس  فــريــق  تعاقد  كما   ،)46(
عمار  وأيــوب  أبوساق  إبراهيم  الالعبين 
لمدة موسم واحد في إطار دعم الصفوف 
لحظة  المنتظر  المقبل  للموسم  استعدادا 
االنطالق بعد أن أعلن اتحاد الكرة برئاسة 

جمال الجعفري أنه في أكتوبر الجاري.
إال أن بعض المطالب اإلدارية والمالية 
االنطالق  أمام  حائال  وقف  األندية  لجميع 
أكتوبر،  من  الثاني  المحدد،  الموعد  في 
رسمي  خطاب  عبر  األندية  طالبت  حيث 
الرئاسي  المجلس  رئــيــس  ــى  إل مــوجــه 
بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بعقد 
التي  األمور  من  كثير  لبحث  معه  اجتماع 
تهم مصلحة الرياضة والبالد بشكل عام، 

ورهنت شارة البدء بهذا االجتماع.
في  اإلدارة  نجحت  األخضر  نادي  وفي 
لكرة  األول  الفريق  العبي  عقود  تجديد 
بعد  الجديد  للموسم  استعدادا  القدم 

التعاقد مع المدرب المغربي الجديد فؤاد 
للفريق األول  الصحابي ليكون مديرا فنيا 
الجويفي  نور  القدم كما تم تصعيد  لكرة 
بوغرارة  ومنور  الجياش  الحميد  وعبد 
بعقود  ــط  األواس من  بوجليدة  وحمدي 
ممتدة لثالثة مواسم مقبلة ليكونوا ضمن 
الالعب  مع  التعاقد  تم  الفريق كما  قائمة 
األنصار  فريق  من  قادما  الصادق  حسن 
في صفقة شراء تمكن خاللها األخضر من 
مواسم  لثالثة  وتوقيعه  بخدماته  الظفر 

مقبلة.

التنس  باتحاد  مــســؤول  مــصــدر  ــد  أك
تأهلهم  ضمنوا  العًبا   35 أن  ــي  األرض
عن  األرضـــي  للتنس  ليبيا  لنهائيات 
وهم:  والغربية  الشرقية  المنطقتين 
جمعة  محمد  ــوام  ــ أع  10 تــحــت  فــئــة 
وأحمد  السوكني  وعبيده  خالد  ومحمود 
طبطابة  وأحمد  السوكني  ورضا  الرقيق 
الصابري  ومراد  عتيقة  بن  وعبدالرحمن 

وعبد اهلل الموهوب ومحمد عبدالجليل.
وفي فئة تحت 12 عاًما تأهل إبراهيم 

أبوقصيعة  وعــبــدالــرحــمــن  اشــتــيــوي 
السوكني  وعبدالسالم  وأبوبكريوسف 
عبدالرزاق  ــروان  وم التكماك  وهمام 
العمامي  ومحمد  العبيدي  ومحمد 
وفي  طارق،  ورواد  الشيباني  وعبداهلل 
الفزاني  هشام  تأهل  عــاًمــا   14 فئة 
وإلياس  الطيب  ومحمد  يوسف  ولقمان 
وصفوان  ــوارة  ــون أب ــرم  وأكـ إسكندر 
سفيان  تأهل  الكبار  فئة  وفي  الزيادي، 
الجمل  ومحمد  المهدي  ومحمد  بادي 
ومحمد  ومحمد سلطان  وأحمد مسعود 
وعبدالعزيز  العبيدي  ونـــزار  الرقيق 

الشيباني وسفيان القالل.

»عياد« للتحدي و»أبوساق وعمار« للخمس

تأهل 35 العًبا لبطولة التنس 

طرابلس–الصديق قواس

● نشنوش 

طرابلس–محمد ترفاس

● أبوساق مع وكيله أبالعو ● نجم 
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جمال  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  أكد 
المالعب  عن  الحظر  رفع  في  ثقته  الجعفري 
تجاوب  من  لمسه  ما  بعد  قريبا،  ببالده 
رئيس االتحاد األفريقي »كاف« أحمد أحمد 
سنوات،  منذ  المعلق  الملف  هذا  تجاه 
الكاميروني  سلفه  عهد  في  وتحديدا 
في  القرار  اتخذ  الــذي  حياتو  عيسي 
السياسي  الــتــوتــر  أحـــداث  ــاب  أعــق
تقلد  الــذي  الجعفري  لكن  السائد، 
اتحاد  برئاسة  رفيعا  منصبا  مؤخرا 
خطوات  عن  كشف  أفريقيا،  شمال 
لعودة  تمهيدا  وإيجابية  جــادة 
للظهور  والمنتخبات  ــة  ــدي األن
مـــجـــددا لــلــعــب وســـط أرضــهــا 

وجماهيرها.
تصريحات  فــي  الجعفري،  وقـــال 
خاصة إلى جريدة »الوسط«، حيث تواجد 
ليبيا،  إلى  العودة  من  ساعات  قبل  القاهرة،  في 
لالتحاد  العمومية  الجمعية  اجتماعات  حضور  بعد 
اإلفريقي في مدينة شرم الشيخ المصرية »نجحنا 
وقمنا  األفريقي،  االتحاد  دول  تجمع  استثمار  في 
بعمل اتصاالت ومشاورات كثيرة، أبرزها مع رئيس 
الكاف السيد أحمد أحمد، وكان على رأس الملفات 
بالطبع، ملف رفع الحظر، حيث أكد تجاوبه الشديد 
قريبا في شهر  ليبيا  أنه سيزور  وأكد  الطلب،  مع 
سيسبق  كما  بنفسه،  األمر  لبحث  المقبل  نوفمبر 
زيارته، توافد لجنة دولية لعمل تقرير عن األجواء 
استعدادها  ومدى  والمنشآت،  بالمالعب  الخاصة 
الستقبال الجماهير في المباريات، كما سيتم تقييم 

الوضع األمني عن قرب«.
عن  الحظر  برفع  يرحب  »الجميع  وأضــاف 
االتحاد  صعيد  على  ســواء  الليبية،  المالعب 
الدولي أو األفريقي، بشرط أن تستقر األوضاع 
عنه  ستسفر  مــا  جميعا  ننتظر  ــذا  ل األمنية، 
وشاملة،  عامة  صورة  لتكوين  القريبة  األحداث 
الكاف  رئــيــس  استقبال  أثــرهــا  على  يمكن 
فهي  الطلب،  تنفيذ  بأحقية  وإقناعه  بإيجابية 
على  الظروف  تساعدنا  أن  أرجو  جديدة  فرصة 

استثمارها هذه المرة«.
وأكمل الجعفري »أنا مسؤول مسؤولية كاملة 
لذا  ليبيا،  في  اللعبة  عناصر  جميع  سالمة  عن 
من  الملف  هذا  الستكمال  جهدي  بكل  أسعى 
االتصاالت  في  والمتمثلة  الشرعية  أبوابه  خالل 
تقف  والتي  الداخل  في  الحكومة  مع  المستمرة 
الرهان  إال  جميعا  نملك  وال  وتساعدنا،  بجانبنا 

على عنصر الوقت، لتأكيد أحقية الجمهور الليبي 
في رؤية العبيه داخل المستطيل األخضر، سواء 
أرهقت  التي  أوالمنتخبات  األندية  صعيد  على 
وإيابا، وهو  الخارج ذهابا  اللعب في  بقرار  كثيرا 

ما سيتم قريبا إن شاء اهلل«.
المقبل  نوفمبر  شهر  خالل  »سنعقد  وأردف 
لبحث  بالمغرب،  أفريقيا  شمال  التحاد  اجتماعا 

بالطبع  رأسها  وعلى  الموضوعات  من  الكثير 
بين   2030 العالم  لكأس  مشترك  تنظيم  ملف 
ثالث دول عربية من بينها مصر وليبيا وتونس 
أكثر  طالبت  التي  المغرب  وخصوصا  والجزائر، 
أن  قبل  المستقل،  بالتنظيم  مــرات  ثالث  من 
التنظيم  إلى  آل  الــذي   2026 ملف  في  تخسر 
األميريكية  المتحدة  الواليات  بين  المشترك 

الجديدة  الظاهرة  وهــي  والمكسيك،  وكندا 
عبر  المونديال،  استضافة  لطلب  السائدة 
حاليا  يجرى  كما  الــدول،  بين  تحالفات  صناعة 
األوروبية  وكذلك  الالتينية،  أميركا  دول  بين 
سنسعى  ما  وهو  مشترك،  ملف  لعمل  المجاورة 
المقبلة، شرط أن تبحث  الفترة  إلى عمله خالل 
األمر، ألن  مع حكوماتها  أوال  األهلية  االتحادات 
السهل،  باألمر  ليس  العالم  كأس  تنظيم  طلب 
فهو يحتاج إلى مالعب وفنادق ومنشآت ضخمة 

الستقبال حدث غير عادي«.
قال  الليبي،  الـــدوري  انطالق  موعد  وحــول 
الجعفري »سنعقد يوم 6 أكتوبر اجتماعا النتخاب 
المسابقات  تنظيم  بها  المنوط  األندية  رابطة 
ولن  المسابقة،  ستنطلق  الفور  وعلى  المحلية، 
من  محاوالت  وسط  الجاري،  الشهر  عن  تتأخر 
جميع األطراف لتوفير الدعم الالزم لدفع مسابقة 
الدوري للظهور والذي سيكون على األرجح بعد 

مباراتي نيجيريا في تصفيات أفريقيا«.
الــدوري  أنــديــة  طالبت  سابق  ــت  وق ــي  وف
موجه  خطاب  في  القدم  لكرة  الليبي  الممتاز 
الرئاسي  المجلس  رئيس  إلــى  عاجل  بشكل 
بعقد  السراج،  فائز  الوطني  الوفاق  بحكومة 
تهم  التي  األمور  من  الكثير  لبحث  معه  اجتماع 
وجاء  عــام،  بشكل  والــبــالد  الرياضة  مصلحة 
اتحاد  رئيس  مــن  بتوقيع  الموجه  الخطاب 
اجتماعه  عقب  الجعفري  جمال  الــقــدم  ــرة  ك
الكرة  اتحاد  بمقر  الغربية،  المنطقة  بأندية 
طلب  إلــى  خطابه  في  مشيرا  طرابلس،  في 
الرئاسي  المجلس  رئيس  مع  االجتماع  عقد 
بشخصه، لشرح بعض الموضوعات الهامة التي 
ناحية،  من  الرياضي  والشأن  باألندية  تتعلق 
األندية  تعيشها  التي  االقتصادية  والضغوطات 

الليبية وسط احتقان سائد من ناحية أخرى.
موعد  تحديد  خطابها  عبر  األندية  وطالبت 
الرياضة  دور  توضيح  بهدف  االجتماع،  لعقد 
عديد  من  يئن  بات  الذي  المجتمع  في  المهم 
بهدف  تحديدا،  الشباب  تحاصر  التي  المشاكل 
من  ــدال  ب النشاط  ممارسة  ــى  إل توجيههم 
المعنية  األندية  أعلنت  كما  االقتتال،  ساحات 
مقابلة  بعد  إال  الجديد،  للموسم  بدئها  عدم 

رئيس المجلس الرئاسي.

إفريقيا،  شمال  التحاد  التنفيذي  المكتب  اختار 
رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم جمال الجعفري، 
شهر  من  اعتبارا  عامين،  لمدة  التحاده  رئيسا 
الذي  االجتماع  خالل  ذلك  جاء  المقبل،  نوفمبر 
عقد بمدينة شرم الشيخ المصرية، وجمع رؤساء 
االتحادات المغاربية على هامش أعمال الجمعية 
العمومية الطارئة لالتحاد اإلفريقي )كاف(، وجرى 
خالل االجتماع أيضا االتفاق مبدئيا بين الدول 
مختلف  بين  لالعبين  الحر  التنقل  على  األعضاء 
بلدان منطقة شمال إفريقيا على أن يتخذ القرار 
نهاية  مع  بتفاصيله في جلسة خاصة  النهائي 
اتفاقية  عقد  عن  فضال  المقبل،  نوفمبر  شهر 
تعاون وتبادل حكام بين مختلف اتحادات شمال 
أواخر  اجتماع  في  تأكيده  يتم  أن  على  إفريقيا 

شهر نوفمبر 2018.
شمال  التحاد  التنفيذي  المكتب  تبنى  كما 
كأس  لتنظيم  ثالثي  ملف  إعداد  فكرة  إفريقيا 
كل  يقدم  أن  على  التأكيد  مع   ،2030 العالم 
للسلطات  المقترح  هذا  وطني  اتحاد  رئيس 
التنفيذي  المكتب  ومراجعة  األمر  بهذا  المعنية 
في األمر خالل الجلسة المقبلة، وهو الملف الهام 
والرئيسي الذي ينتظر الجعفري في أولى مهامه 
مع رئاسة اتحاد شمال أفريقيا، وأعلن المكتب 
نهاية  إثر  عمل  جلسة  نظم  الذي  التنفيذي، 
الجمعية العمومية االستثنائية لالتحاد األفريقي 
لكرة القدم )كاف(، في بيان له عن تبنيه لفكرة 
 ،2030 العالم  لتنظيم كأس  ثالثي  إعداد ملف 
مع التأكيد على أن يقدم كل رئيس اتحاد وطني 
بهذا  المعنية  الوطنية  للسلطات  المقترح  هذا 
األمر ومراجعة المكتب التنفيذي في األمر خالل 
في  الذي خسر  المغرب  وكان  القادمة،  الجلسة 
5 ترشحات سابقة لتنظيم كأس العالم، آخرها 
المشترك  الملف  إلى  آلت  التي   ،2026 نسخة 
بين الواليات المتحدة وكندا والمكسيك، أعلن 
عن نيته الترشح لنسخة 2030، لكن مقترحات 
شمال  اتحاد  في  األعضاء  الدول  عن  صدرت 
والجزائر  والمغرب  تونس  يضم  الذي  أفريقيا، 
لكأس  ثالثي  تنظيم  أجل  من  ومصر،  وليبيا 
العالم، ولم تتحدد الدول التي ستشارك المغرب 

في هذا التنظيم.
شمال  التحاد  التنفيذي  المكتب  أعلن  كما 
الحر  التنقل  على  المبدئية  الموافقة  أفريقيا، 
لالعبين بين مختلف بلدان منطقة شمال أفريقيا 
التقنية  بجزئياته  النهائي  القرار  يتخذ  أن  على 
نوفمبر  نهاية  في  تعقد  جلسة  في  والقانونية 

المبدئية  الموافقة  عن  أعلن  أيضا  المقبل، 
مختلف  بين  حكام  وتبادل  تعاون  اتفاقية  على 
اتحادات شمال أفريقيا على أن يتم تأكيده في 
اجتماع أخر، وكان االتحاد التونسي لكرة القدم 
ونظيره المصري قد وقعا في وقت سابق اتفاقية 

تعاون بينهما في قطاع التحكيم.
كما ينتظر اتحاد شمال أفريقيا مناقشة ملف 
ما  بعد  خصوصا  الدول،  بين  والعقبات  التنقل 
شهدته ليبيا من عثرات بشأن سفر البعثات إلى 
التأشيرة  أزمة  المغرب تحديدا، حيث تصاعدت 
انطالق  بداية  في  المشهد  وأربكت  المغربية، 
البطولة العربية، عندما وقفت حائال أمام وصول 
فريق األهلي طرابلس »الزعيم« لمواجهة الوداد 
الـ32، حيث  المغربي في ذهاب دور  البيضاوي 
لم تفلح جهود مراقب المباراة وال قرار االتحاد 
إقامة مباراة األهلي طرابلس  الذي قرر  العربي 
الموقف  كسر  في  المغربي،  البيضاوي  والوداد 
سعيد  الوداد  نادي  رئيس  بقيادة  المتشدد 
االتحاد  قرار  من  التنصل  أراد  الذي  الناصري، 
إلى  المباراة، ووصلت  الذي حدد موعد  العربي 
من  وطلب  الملعب  إلى  الذهاب  قرر  أنه  درجة 
طاقم التحكيم ومراقب المباراة الحضور للملعب 

في بالده إلعالن انسحاب فريق األهلي إذا لم 
االتحاد  ألن  المباراة،  توقيت  نفس  في  يحضر 
حضر  أن  بعد  لها،  مسبقا  موعدا  حدد  العربي 
األهلي إلى المغرب في موعد الحق بسبب تأخر 

صدور التأشيرة.

التأشيرة  مع  كثيرا  الليبية  الرياضة  وعانت 
من  وحرمت  الماضية،  األشهر  خالل  المغربية 
قبل المنتخب الوطني للرقبي من المشاركة في 
البطولة العربية للعبة والتي انطلقت بالمملكة 
المغربية في أكتوبر العام 2016 بسبب مشاكل 
للمغرب،  الدخول  تأشيرة  على  الحصول  في 
للبطولة  جيدا  استعد  الوطني  المنتخب  وكان 
التي شهدت مشاركة منتخبات المغرب وتونس 
والجزائر ولبنان واإلمارات، وذلك بإقامة معسكر 
تمكن  عدم  أن  إال  شحات،  بمدينة  تحضيري 
دون  حال  التأشيرة  على  الحصول  من  الفريق 

مشاركة المنتخب الوطني في البطولة.
وفي نوفمبر 2017 كشف األمين العام للجنة 
األولمبية الليبية خالد الزنكولي، عن طلب اللجنة 
المقبلة  بالمشاركات  قائمة  الدولية  األولمبية 
مخاطبة  بهدف  المغرب،  في  الليبية  للرياضة 
اللجنة األولمبية المغربية، والضغط عليها لمنح 
التأشيرة المغربية للوفود الرياضية الليبية، وجاء 
التحرك على خلفية منع أكثر من عشرين منتخبا 
السنوات  خالل  المغرب  دخول  من  ليبيا  وفريقا 
الثالث الماضية تحديدا، بل ومنعهم من دخول 
البالد، رغم أن البطوالت عربية وأفريقية، ومن 
تنظيم االتحادات القارية، األمر الذي أهدر على 
األندية والمنتخبات الليبية المختلفة أمواال طائلة.
خاص  تصريح  في  وقتها،  الزنكولي  وأكد 
ستواصل  األولمبية  أن  »الوسط«،  جريدة  إلى 
تفعيل الموضوع بشكل مستمر، قائال: »لن نقف 
موقف المتفرج أمام ما يحدث للفرق والمنتخبات 
الليبية«، وفي سياق متصل أعلنت الهيئة العامة 
الوطني  الوفاق  بحكومة  والرياضة  للشباب 
بموافقة  المغرب  إلى  رياضيا سيسافر  وفدا  أن 
وزارة الخارجية الليبية لبحث الموضوع، بعد أن 
تواصلت أصداء مساندة اللجنة األولمبية الدولية 
المغربية،  التأشيرة  أزمة  ضد  الليبي  للموقف 
المغرب  تحتضن  أن  قبل  وقتها  التحرك  وجاء 
أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لالتحاد األفريقي 
لكرة القدم )كاف(، وذلك على هامش احتضان 
لالعبين  األفريقية  األمم  كأس  نهائيات  البالد 
المحليين )شان(، والتي شاركت فيها ليبيا أيضا، 
للمكتب  جدد  أعضاء  انتخاب  االجتماع  وشهد 
التنفيذي، واتخاذ العديد من القرارات المهمة، 
أبرزها حسم الموقف بشأن الدولة التي ستنظم 
في  األفريقية  األمم  المقبلة من كأس  النسخة 
2019، بعد تكليف لجنة تفتيش جديدة ألمانية 

لوضع تقرير عن الكاميرون.

اتحاد شمال أفريقيا يدرس تنظيم ثالثي ملونديال 2030

القاهرة–الوسط

الجعفري: الفيفا والكاف يرحبان برفع الحظر

رئيس االتحاد األفريقي أحمد أحمد وعدني بزيارة ليبيا خالل نوفمبر المقبل

المغرب تتصدر المشهد وتنتظر 
اجتماع نوفمبر لتحديد الدول 

الراغبة في التنظيم

فتح باب التنقل الحر لالعبين أولى ال 
خطوات المنتظرة بين دول االتحاد 

الفني  المدير  عودة  محمد  المصري  كشف 
األهلي  بنادي  األول  الكرة  لفريق  الجديد 
المقبلة  وطموحاته  خطواته  عن  بنغازي 
ــه وافــق  مــع نــاديــه الــجــديــد، مــؤكــدا أن
ألسباب  الطويل«  »المشوار  تدريب  على 
الفترة  شخصية وفنية يحتاجها خالل هذه 

من حياته التدريبية.
إلى  خاصة  تصريحات  في  عودة  وقال 
بتجربة  جدا  »سعيد  »الــوســط«:  جريدة 
أن  اهلل  ــو  وأدع بنغازي،  األهلي  تدريب 
يوفقني في مهمتي التي ستبدأ فورا، حيث 
من  كثير  بين  من  األهلي  تدريب  اخترت 
الموسم، فمن  تلقيتها هذا  التي  العروض 
النصر  من  عــرض  جاءني  عمان  سلطنة 
المصري  المحلي  الـــدوري  وفــي  وظــفــار، 
ليست  لكنها  األندية،  من  كثير  فاوضني 
الفاصلة  النقطة  وهي  القمة،  أندية  من 
األهلي  ــادي  ــن ال اخــتــيــاري  رجــحــت  الــتــي 
المقبلة  المرحلة  خالل  أريد  حيث  بنغازي، 
على  منافس  فريق  مع  كبير  تحد  خوض 
أصحاب  العبين  يمتلك  كما  بطوالته، 

طموحات، وهي عناصر متوافرة في األهلي 
على  ودائــم  قوي  منافس  أنه  أعلم  الذي 
كما  ليبيا،  في  المحلية  المسابقات  مختلف 
أنه ضيف أفريقي ال يشق له غبار، ومؤخرا 
بــدوري  الثمانية  دور  في  منافسا  كــان 

األبطال مع طارق العشري«.
ليبيا،  في  العمل  على  »ما يشجع  وأكمل 
وحقيقية،  كثيرة  مواهب  يمتلك  بلد  أنها 
مميزين  العبين  نشاهد  زلنا  وما  شاهدنا 
أخرى  بالد  أو  المصري  ــدوري  ال في  ســواء 
جديدا  فكرا  ــدم  أق اهلل  شــاء  وإن  عربية، 
شاب  كــمــدرب  طموحاتي  مــع  يتناسب 
فريقه  مع  عليها  وبرهن  سبق  بأفكار  جاء 
العرب  المقاولون  وهو  المصري  بالدوري 
الذي قدمني بشكل مميز، واألهم أن فريق 
األهلي بنغازي سيكون أحد المنافسين في 
الموسم الجديد لبطولة دوري أبطال أفريقيا 
تلك البطولة المهمة والتي أضعها على قمة 
أولوياتي وأهدافي المستقبلية، وهي بطولة 
اختبار حقيقي لنا جميعا، وسنتحدى الظروف 

لقطع مشوارها الطويل«.

األهــلــي  ــب  ــدري ت ــي  ف »مــعــي  وأردف 
المقاولون  العب  محرم  طلعت  معاوني 
العرب السابق أيضا، بجانب وجود مخطط 
أحمال مصري الجنسية متواجد أساسا في 
بجانب  عثمان  محمد  الدكتور  وهو  ليبيا 
حيث  النادي،  أبناء  من  األشقاء  المدربين 
علمت أنه كان هناك مدرب مغربي يوسف 
وال  عقده،  فسخ  بعد  الرحيل  وقرر  فرتوت 
التعاقدات  من  مزيدا  اإلدارة  تحميل  أريد 
الفني  الطاقم  مع  سأعمل  لذا  الجديدة، 
وإن  وأريحية،  حب  بكل  هناك  المتواجد 

ومستوى  أداء  جميعا  نقدم  اهلل  شاء 
جمهور  عنه  يــرضــى  وبدنيا  فنيا 

األهلي بنغازي«.
مؤمن  »أنــا  قائال  عــودة  واختتم 
أقدم  كنت  هكذا  والكفاح  بالعمل 
وأعتقد  الــعــرب،  المقاولون  مــع 
الموسم  الجميع  شاهدها  النتائج 
الماضي، وإن شاء اهلل من اللحظة 
وسنقدم  معا  سنعمل  األولـــى 
الخروج  بهدف  متكاملة  منظومة 
بجملة مكاسب للنادي الذي نعمل 
تحت مظلته، كرة القدم اآلن باتت 
هذه  وكــل  وفكرا،  ــة  ودراس علما 
إمكاناتي،  في  متوافرة  العناصر 
أرجو أن تساعدني الظروف لتقديم 
األهلي  مع  الشبابية  أفكاري  كل 
كي  إلــيــه  حــضــرت  الـــذي  بنغازي 
على  ودائما  قويا  منافسا  يكون 
جميع البطوالت كعادته، مع إعادته 
والعربية  األفريقية  الواجهة  إلى 

أيضا«.

عودة: أفريقيا هدفي مع األهلي بنغازي.. وطموحاتي بال حدود 

نخبة الالعبين المميزين بداية 
الطريق نحو المنافسة بقوة على 

الصعيدين المحلي والقاري

كشفت لجنة المسابقات باالتحاد الليبي 
الموسم  مباريات  عن  الطائرة  للكرة 
الجديد لفرق المجموعة األولى التي تضم 
والتصدي  واالتحاد  وأساريا  السويحلي 
والنصر  والــمــروج  مصراتة  والتحدي 
االنطالقة  تكون  أن  على  واألولمبي، 
بإقامة  الجاري  أكتوبر   15 اإلثنين  يوم 
أربع مباريات بقاعة طرابلس السويحلي 
أساريا  يواجه  واالتحاد  األولمبي  يلتقي 
وبقاعة مصراته التحدي يستضيف النصر 

والتصدي يلتقي المروج.
الطائرة  الكرة  دوري  أن  إلى  يشار 
من  التنقل  بنظام  سيقام  الجديد 
وتضم  الجمهور،  بحضور  مجموعتين 
والنصر  السويحلي  األولــى:  المجموعة 
وأساريا  والتصدي  والمروج  واالتحاد 
بينما  واألولمبي..  مصراتة  والتحدي 
بنغازي  األهــلــي  الثانية:  المجموعة 
طرابلس  واألهلي  المصراتي  واالتحاد 

والشروق  والجزيرة  واألفريقي  والهالل 
وصقور العاللقة.

بينها  فيما  مجموعة  كل  تتنافس 
من دوري كامل ذهاًبا وإياًبا وسيتأهل 
للدور  األولى  الثالثة  التراتيب  أصحاب 
الترتيب  صاحبا  وسيهبط  السداسي 
مجموعة  كل  في  والثامن  السابع 
فريق  لكل  وسيسمح  األدنى  للدرجة 

استجالب محترفين.
الفرق األربعة المتأهلة من الدوري 
السداسي يقام بينها تجمع رباعي من 
مرحلتين التجمع األول بمدينة صاحب 
يقام  فيما  بالسداسي  الثاني  الترتيب 
تجمع التتويج بمدينة صاحب الترتيب 
التأكيد  مع  السداسي  بالدوري  األول 
الرباعي  للدوري  المتأهلة  الفرق  بأن 
الدوري السداسي تدخل دون أي  من 
الدوري  نقاط  تجميع  يتم  فيما  نقاط 

الرباعي بالتجمعين.

كلف االتحاد العربي للكرة الطائرة الدكتور جمال الزروق، رئيس 
اللجنة األولمبية الليبية، برئاسة لجنة االحتكام للبطولة العربية 

للكرة الطائرة للمنتخبات في نسختها الـ 21 ، التي ستقام في 
مصر من 24 أكتوبر المقبل حتى 3 نوفمبر المقبل.

وكشف عضو مكتب اإلعالم باللجنة األولمبية، محمد 
ومحمد  لبنان  من  جبور  أميل  من  كل  وجود  الجولي، 
الداودي من البحرين وعبداهلل العدوان من السعودية 
من  البلوشي  وعلي  اإلمــارات  من  الحنطوبي  وخالد 

المغرب،في  من  بولبرس  ومصطفى  عمان  سلطنة 
لجنة االحتكام للبطولة واختير أحمد عبدالدائم 

من مصر مقررا.
وهي:  مشاركتها  أكــدت  دول  سبع 

األردن والبحرين وسلطنة عمان والجزائر 
وسط  ومصر،  والــعــراق  وفلسطين 

عدم  بسبب  ليبيا  منتخب  غياب 
في  وتقام  المالي،  الدعم  توافر 

المنامة،  البحرينية،  العاصمة 
االتحاد  البطولة بمقر  قرعة 

العربي للعبة بالبحرين.

15 أكتوبر انطالق دوري الطائرة 

منصب عربي جديد لـ »الزروق«

يتحول فريق الكرة األول بنادي السويحلي األحد المقبل للعاصمة 
التونسية تونس إلجراء معسكر خارجي استعدادا للدوري الممتاز 
السويحلي  المرجيني، وكان  الوطني علي  المدرب  تحت قيادة 
الالعبين  من  عدد  مع  وتعاقد  أسبوعين  منذ  تدريباته  باشر 
الجدد في انتظار لحظة انطالق مسابقة الدوري العام الممتاز 

لموسم 2018/2019 والذي يحمل رقم )46(.
جديدة  صفقة  السويحلي  بنادي  التعاقدات  لجنة  وأبرمت 
الفريق األول لكرة القدم، حيث تعاقدت مع  عززت بها قائمة 
المدافع هيثم ضانة الذي لعب في الموسم الماضي مع األهلي 
طرابلس، كان ضانة أخذ انسحابه من فريق األهلي طرابلس 
ولم يلعب معه إال مباريات قليلة بسبب اإلصابة، وسجل هدفا 
وحيدا مع األهلي ضد النصر في الدور الرباعي، وتعرض لإلهمال 

ودكة البدالء مع المدرب المصري السابق طلعت يوسف.
المدرب  جانب  من  االهتمام  عدم  إلى  أيضا  تعرض  كما 
الحالي المصري أيضا إيهاب جالل، الذي قال في آخر تصريح 
له إن ضانة مستمر مع الفريق، بينما الالعب قال في تصريح 
له إنه أخذ ورقة انسحابه من الفريق، ونفس األمر مع محمد 
المنقوش الذي تعاقدت معه إدارة السويحلي في عقد انتقال حر 
بعد أن استغنى عنه »الزعيم« بقرار من المدرب المصري إيهاب 
جالل، حيث لم يكتب للمنقوش النجاح، بسبب تعرضه إلصابات 
متعددة، ليعود مجددا للسويحلي الذي كان أحد أبرز نجومه قبل 

انتقاله لنادي العاصمة.

السويحلي في تونس 

● عودة 

● الجعفري 

● الزروق 

● انفانتينو وأحمد أحمد خالل الجمعية العمومية للكاف

● المغرب تسعى لتنظيم كأس العالم
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تريد الحكومة اإليطالية من ورائه؟
تعلن إيطاليا رسميًا عن المدعوين وأهداف المؤتمر؟

المدعوون لحضوره؟
ستكون مخرجاته من بيان اجتماع باريس؟

تصرّ إيطاليا على عقده؟
ستقنع الحكومة اإليطالية أطراف األزمة بحضور

مؤتمر صقلية المؤتمر وااللتزام بمخرجاته؟

مـــــاذا
متـــــى
مــــــن
أيــــــن
لمـــاذا
كيــــف

أقوالهم

إن على عاتق المجتمع الدولي 
تحمّل مسؤولية ضمان اختيار 
المواطنين الليبيين دستورهم 

وحكومتهم

وزير الدولة للشؤون
 الخارجية األلماني

نيلز آنين

 كل شيء

ْ
ت

ّ
ح

َ
 وس

ْ
ّبت

َ
ص

نفوسه  علّي  أطــل  الطريق  من  ما  نقطة  في 
بقامته املهيبة شامخا كإله أسطوري، مهيبًا 

وباعثًا على الدهشة والخوف

بدعوة كريمة من صديقي الفنان الموسيقي رضا ادريس القايد قمت في عام 2012 بعد أكثر 
من أربعين عاما بزيارة إلى جبل نفوسه. زيارتي األولى للجبل األ شم كانت في صيف عام 1968 
لحضور دورة في اللغة االنجليزية بمدينة جادو تحت اشراف وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع 
بعثة السالم األمريكية استمرت طيلة شهور الصيف وجمعتني بطالب من كل معاهد المعلمين 

في ليبيا.
يفرن  مدينة  قاصدين  العزيزية  باتجاه  وأنطلقنا  ربيعي  ضحى  ذات  رضا  سيارة  استقلينا 
صحبتنا  كدفء  ومفعمة  الجودة  عالية  موسيقية  أشرطة  من  رضا  لدى  توفر  بما  مرفوقين 
يود  وبمزاج من  تعجل  بدون  السيارة  يقود  رضا  كان  النهار وصحوه.  ذلك  وأحاديثنا وشمس 
االستمتاع بجمال الطبيعة من حولنا واالسترخاء خاصة وان حركة مرور السيارات على الطريق 

المعبد كانت خفيفة وال تستدعي حذرًا.
مهيبًا  أسطوري،  كإله  المهيبة شامخا  بقامته  نفوسه  عليّ  أطل  الطريق  من  ما  نقطة  في 
وباعثًا على الدهشة والخوف في آن معا. أحسست بنبضات قلبي في صدري تتسارع من شدة 
االستثارة وأنا أتهيًا متشوقًا لصعود جبل كان عبر التاريخ حصنًا حمى كل من لجأ إليه سعيًا ألمن 
من خوف أو من جوع، وأمام قسوة صخوره وأحجاره و صعوبة مسالكه وشدة مراس أهله توقفت 
خيول الغزاة حائرة وعاجزة. سلسلة أطلس الجبالية العظيمة التي تبدأ من أقصى المغرب ضامة 
في صدرها الجزائر وتونس تتوقف في نفوسه بعد عناء رحلة طويلة لتستريح ولتستنعم بتألق 

التين والزيتون، وفواح الزعتر واالكليل.
شعرت لدى دخولنا سالمين هانئين إلى يفرن،وكأن المدينة كانت في انتظارنا. أو بمعنى 
آخر شعرت وكأن األرواح السرّية التي تحرس نفوسه منذ آالف السنين كانت في حالة من نشوة 
مفرحة ذلك اليوم. نشوٌة تحسها كزائر تتخلل مسامات روحك وشغاف قلبك على جرعات. نشوٌة 
ال أعرف مصدرها اومبعثها وال قدرة لي على التكهن بهما ولكني استشعرتها وأحسستها من 
خالل ما تدفق في استثارة روحي من صفاء ، وما تسلل إلى قلبي من أمان جعلني أسلم قيادي 
طواعية إلى شوارع ومسالك ودروب وأبنية وجوامع ومعابد وصلوات وابتهاالت وأدعية وزغاريد 
بتفاصيل مؤلمة لمدينة  الزمن  ودقات طبول ودندنات مزامير وتاريخ كجرح عميق وغائر في 
عتيقة أحبها وأزورها للمرة األولى بعد عقود أربعة وما زلتُ غير قادر على اجادة بالغة لسانها.

كانت زيارة ممتعة استمرت لصباح اليوم التالي وتوجت بلقائي وتعرّفي على أحمد والياس 
نجليّ صديقي الكاتب الصحفي الشهيد محمد سليمان القايد احد ضحايا مجزرة سجن ابوسليم 

عام 1996 .
في طريق عودتنا إلى طرابلس توقفنا قليال لدى بائع أواني فخار على الطريق وكان البائع 
شابًا ال يتجاوز السادسة عشر من عمره ودار بيني وبينه حديث وأذكر أني سألته عما أستجد من 
تطورات في نزاع مسلح نشب مؤخرًا في احدى مناطق مدنة غريان بين تشكيلين مسلحين ورد 

الشاب على سؤالي قائاًل: " صَبّت وسَحّتْ" وابتسم.
اآللم  من  الكثير  وسببت  شهر  قرابة  استمرت  التي  طرابلس  في  األخيرة  الدامية  األحداث 
ان  قبل  وقتًا  تستغرق  قد  باألمل  عليها  ومحكوم  ومنهوبة  ومتعبة  منهكة  لمدينة  والمعاناة 
يقرر الناس رميها في بحر نسيانهم. وحتى إن فعلوا لن يكون بامكانهم بعدها لسوء حظهم 
االدعاء كما قال ذلك الولد الجبلي بأنها " صَبّتْ وسَحّتْ " ألنهم يدركون تماما أن السالح 
في أيدي خارجة عن نطاق سيطرة مركزية سيظل مهددًا الستقرار كل البالد وليس مدينتهم 
فقط، وأن قادة الميليشيات المسلحة "زي قفة جريوات اللي اتقيمه منها يطلع كلب" وال يهمهم 
اال استمرار الوضع الراهن ألنه يضمن استمرار حلبهم ألموال البالد بدون حق، وهم كما قال 
الشاعر الوطني المرحوم محمد الشلطامي ال يختلفون "عن الذئب الذي افترس قاطع الدرب ثم 

عاد ليفترس العابرين".

انعقاد المؤتمر حول ليبيا في 
باليرمو مهم نظرًا لقرب المدينة 

اإليطالية مما يجري في ليبيا

وزير الخارجية اإليطالي
إنزو موافيرو ميالنيزي

الوضع في طرابلس ال يزال 
خطيرًا رغم محاوالت األمم المتحدة 

التأسيس لهدنة بين
 الجماعات المسلحة

القائد العام للجيش
المشير خليفة حفتر

 »ليبيا بكل األلوان«.. من أجل السالم

ينكبّ مندوبو الدول األعضاء في األمم المتحدة المجتمعون في كوريا 
الجنوبية على دراسة التقرير األخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغيّر المناخ الذي يحّذر من ازدياد االضطرابات المناخية والتأخير في 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة الحتواء االحترار.
ويستند هذا التقرير على ستة آالف دراسة علمية، وهو يحّذر تبعات 

خطيرة إذا ما بلغ االرتفاع في حرارة األرض درجة ونصف الدرجة مقارنة 
مع ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، ويحدّد اإلجراءات الواجب 

اتخاذها إن كان العالم يريد أن يتجنّب هذه النتيجة، علما أن االرتفاع 
المسجّل حتى اآلن هو درجة مئوية كاملة.

جمعة بوكليب

 أزيا أرجنتو.. امرأة في ورطة

ما بين األلوان والفرحة على وجوه 
مهرجان  فعاليات  تنطلق  الصغار، 

السالم بشعار »ليبيا بكل األلوان« في 
في  بنغازي  بمدينة  السابعة  نسخته 

الجاري. أكتوبر  العاشر من 
يمثل فرصة الستعراض  والحدث 
إذ  المختلفة،  والمهارات  الفنون 

رحلة  انطالق  الفعاليات  برنامج  يشهد 
لمدينة  بنغازي  والسالم من  التسامح 

الهوائية بإشراف  الدراجات  طبرق على 
وتنظيم حملة  العالمي،  اليوم  مركز 
الشواطئ. لتنظيف  والشمس  البحر 

الفعاليات حملة  م خالل  تنظَّ كما 
الجمعية  بإشراف  قلبك«،  »صحتك فى 
الشباب  واألطباء  الطب  الليبية لطالب 

لعلوم  الدولية  الليبية  الجامعة  فرع 
للدراجات  بنغازي، ورحلة سالم  الطبية 
للدراجات. بنغازي  نادي  الجبلية ألعضاء 

شارك خمسون فريقا في بطولة فريدة من 
نوعها هي سباق للخيل ولكن من دون خيول، 

الفرنسي. الغرب  ليزيربييه في  في مدينة 
المشاركين  المسابقة على ركوب  وتقوم هذه 

على عصا مكنسة مع دمية على شكل رأس 
الذين يجرون  المتسابقين هم  حصان، لكن 

الحواجز. ويقفزون فوق 
المسابقة  أحد منظمي  ميندرون  فيليب  وقال 

التي جذبت مئات األشخاص "نحاول من خالل 
روح الفكاهة أن نعبّر عن الكثير من األمور".
وقد راودته هذه الفكرة حين كان يشاهد 

رياضة "هوبي هورس"  تلفزيونيا عن  برنامجا 
الواسعة في فنلندا، والتي يجري  ذات الشعبية 
الحواجز وهم  ويقفزون فوق  المتسابقون  فيها 

ما يشبه  يمتطون عصا مكنسة في مقدّمها 
الحصان. رأس 

57 عاما "أعجبني  وقال هذا الرجل البالغ 
ذلك كثيرا، وأردت أن أكون أول من ينّظم شيئا 

فرنسا". مماثال في 
المسابقة مشاركون من  وتنافس في هذه 

ونيوزيلندا. وبريطانيا  وبلجيكا  فرنسا 

بطولة العالم للخيل
من دون خيول

أقرت الممثلة اإليطالية أزيا أرجنتو وهي من أبرز الالتي يتهمن المنتج األميركي هارفي واينستين 
بالتحرش، أنها أقامت عالقة جنسية مع الممثل الشاب جيمي بينيت الذي يتهمها باالعتداء عليه جنسيًّا. 

وخالل برنامج تلفزيوني في إيطاليا، تحدثت أزيا أرجنتو التي سبق ونفت أن تكون ٌأقامت عالقة جنسية مع 
الشاب، مطواًل عن عالقتها بجيمي بينيت. وعرفت الممثلة بينيت وهو طفل ورافقته في مسيرته والتقته 

مجددًا في مايو 2013 عندما كان في السابعة عشرة وهي في السابعة 
والثالثين. وروى الممثل والمغني األميركي البالغ 22 عامًا 

اليوم، أنه في 24 سبتمبر قبلته أزيا أرجنتو مطواًل ومن 
ثم »دفعتني على السرير وانتزعت سروالي« مضيًفا 

أن »عالقة جنسية كاملة« حصلت بعد ذلك.
ونفت أزيا أرجنتو نفيًا قاطعًا أن تكون هذه 

الرواية الصحيحة، موضحة أن الشاب طلب منها 
مساعدته لالستعداد لجلسة أداء للحصول 
على دور، كما درجت أن تفعل وهو طفل. 

وروت تقول: »راح يقبلني ويالمسني ليس 
كأم وطفلها كما كنت أراه أنا، بل كصبي 

ال يسيطر على هرموناته.. وقد أصبت 
بصدمة«.

وفي األشهر التالية أكدت أنها تلقت 
منه عبر تطبيق »سنابتشات« تسجيالت 
مصورة حميمة له. ولم تقطع عالقته به 

»ألني كنت أشفق عليه«. إال أن الشاب 
طالبها خالل فصل الشتاء الماضي بمبلغ 
3.5 ماليين دوالر لزوم الصمت. وخالل 

البرنامج عرضت أزيا أرجنتو رسائل 
تبادلتها مع شريك حياتها الطاهي 
الكبير أنطوني بوردان الذي توفي 

خالل الصيف. ودفع بوردان على ما 
يبدو 250 ألف دوالر لبت المسألة. 
وعلقت أزيا بعد انتحار بوردان في 

يونيو الماضي، دفع المبلغ.
وقالت الممثلة التي 

بدا عليها التأثر الشديد 
»اتهامي بأني أعتدي 
على أطفال هو األمر 
الذي آلمني كثيرًا«.

 خبراء املناخ يحاولون إنقاذ العالم من التغير املناخي
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