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 القشلة العثمانية«.. 
تحفة أثرية تشتكي اإلهمال
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أول سائح 

فضاء

زادت سرقات العمالت المشفرة عبر 
القرصنة على بورصات ومنصات التداول 

إلى 927 مليون دوالر في أول تسعة 
أشهر من العام بزيادة نحو 50 % عن 

مستوى 2017، وفقًا لتقرير صادر 
عن شركة »سايفر تريس األميركية« 

المتخصصة في األمن اإللكتروني، نشر 
أمس األربعاء. وأظهر التقرير، الذي يتابع 

النشاط اإلجرامي وغسل األموال في 
سوق العمالت الرقمية، نموًا مطردًا في 

عدد السرقات األصغر التي في نطاق 20 
إلى 60 مليون دوالر، ليصل اإلجمالي 

إلى 173 مليون دوالر في الربع الثالث 
من العام.

أول سائح على القمر هو الملياردير 
الياباني يوساكو مايزاوا، وهو مستعد 
إلجراء هذه المهمة المرتقبة بحدود 
2023، إذ يقول »سأجد الوقت الالزم 

إلجراء التمرينات« وحسب مؤسس 
شركة المالحة الفضائية الخاصة إلون 

ماسك، فإن الياباني يوساكو أول 
شخص يدور حول مدار القمر منذ انتهاء 

برنامج أبولو سنة 1972. 

مليار 250
دوالر

 سنوات الخداع

قيمة المنتجات الصينية التي فرضت 
عليها واشنطن رسوما جمركية

منذ صدور مذكرات وزير الخارجية 
األميركي األسبق هنري كيسنغر وحتى 

هيالري كلينتون، تتفجر شهادات رؤوس 
الدبلوماسية األميركية ببراكين أسرار 
تطيح التابوهات، وتكشف مزيدًا من 

قواعد إدارة لعبة الشرق األوسط.
اليوم.. يفتح جون كيري رابطة 

جعبته بعد سنوات من مغادرته 
اإلدارة األميركية، ليضع العرب 

أمام تفاصيل جديدة للمفاوضات 
الفلسطينية - اإلسرائيلية 

والملف اإليراني.
في تسريبات »كل يوم 

هو إضافي« تعري 
قارورة أسرار المسؤول 

السابق المحرضين 
والجبناء، وتكشف 

بالدليل الدامغ أن 
أمن المنطقة يخضع 

لألمزجة واألهواء 
وليس للحسابات الدقيقة أو 

المصالح الرشيدة.
وهنا يبدو السؤال األهم: 

هل ستصدر مذكرات وزراء 
عرب تبرر وتوضح وترد 

وتدافع.. لعلها تحفظ ما 
تبقى من ماء الوجه.

راديو الوسط

وجوه »جدلية« في حكومة الوفاق و»صيد ثمني« في درنة

إلى  الرجوع  العمل دون  الوطن وتسيير  في مصير 
بقية أعضاء المجلس الرئاسي، وبما يخالف االتفاق 
السياسي، وآلية عمل المجلس، ما أدى إلى انسحاب 
عدد كبير من أعضائه، وبطالن هذه القرارات التي 

يصدرها رئيس المجلس منفردًا«.
شرادة،  بن  سعد  الدولة  مجلس  عضو  ووصف 
قرار السراج بأنه »هروب لألمام« و»ال يخدم وحدة 
مجلسا  فيه  يضع  وقت  في  التنفيذية«،  السلطة 
النواب والدولة »اللمسات األخيرة لتعديل االتفاق 
السياسي وتشكيل مجلس رئاسي جديد مكون من 
)رئيس ونائبين( يكلف رئيس وزراء لتشكيل حكومة 

منفصلة عنه«.
ضمنيًّا  انتقادًا  الوطنية  القوى  تحالف  ووجه 
لتعديالت »الوفاق«، واعتبر في بيان بالخصوص أن 
»أي سلطة تنفيذية دون برنامج عمل واضح يخرج 

البالد من أزمتها هي إطالة ألمد األزمة ومزيد من 
اإلهدار لموارد البالد«.

أما الحدث الثاني، فسُجل على الصعيد العسكري 
إلقاء  للجيش  العامة  القيادة  أعلنت  إذ  واألمني، 
عشماوي  هشام  المصري  اإلرهابي  على  القبض 
أمنية فجر  أثناء عملية  المهاجر،  بأبو عمر  الملقب 
ليبيا،  شرقي  درنة  بمدينة  المغار  حي  في  اإلثنين 
والعثور برفقته على زوجة »اإلرهابي« محمد رفاعي 

سرور وأبنائها.
للصحف  األولـــى  الصفحات  الــحــدث  وتــصــدر 
المصرية، التي اعتبرت وسائل إعالم مصرية عملية 
القبض على عشماوي مؤسس تنظيم »المرابطون« 
الضربات  من  واحدة  القاعدة،  تنظيم  من  القريب 
أسرار  صندوق  باعتباره  التنظيمات  لتلك  القاصمة 
ونقلت  تأسيسها.  التي شارك في  التنظيمات  تلك 

حدثان كانا األبرز وسط المشهد الليبي، حيث تعاني 
والعراقيل،  العثرات  من  مزيدًا  السياسية  العملية 
أجراه  الذي  المحدود  ــوزاري  ال التعديل  هو  األول 
الوفاق  حكومة  رئيس  الرئاسي،  المجلس  رئيس 
الوطني، فائز السراج، في محاولة لترميم حكومته، 
التي يتهمها خصومه وكثيرون آخرون بالعجز، بل 
بالفشل، والثاني هو إعالن القيادة العامة للجيش 
هشام  المصري  »اإلرهــابــي«  على  القبض  إلقاء 

عشماوي خالل عمليّة للجيش بمدينة درنة.
علي  من  كل  تعيين  الـــوزاري  التعديل  شمل 
والصناعة  لالقتصاد  وزيــرا  العيساوي  عبدالعزيز 
وزيرا  آغا  باش  علي  وفتحي  الدرسي،  لناصر  خلًفا 
للداخلية، خلًفا للعميد عبد السالم عاشور، وبشير 
العامة  للهيئة  رئيسًا  القنطري  محمد  أبوعجيلة 
عبد  وفرج  قريرة،  لزياد  خلًفا  والرياضة،  للشباب 
الرحمن عمر بومطاري، وزيرا للمالية، خلًفا ألسامة 

حماد.
السرّاج  لخطوة  الشديدة  االنتقادات  وجــاءت 
بتعيين وزراء جدد في حكومته، متوقعة، سيّما وأن 
من بين هؤالء الوزراء، إثنان يوصفان بـ»جدليين«، 
وهما وزير االقتصاد علي العيساوي، عضو المكتب 
االنتقالي،  الوطني  المجلس  فترة  خالل  التنفيذي 
بسبب تداول اسمه في تحقيقات قضية اغتيال اللواء 
عبدالفتاح يونس، والثاني هو وزير الداخلية، فتحي 
باشاغا الذي يراه منتقدو تعيينه بأنه محسوب على 
2014، ومحاباة  ما عرف بـ»عملية فجر ليبيا« عام 

لمدينة مصراتة التي ينتمي إليها.
قبل  السراج بشكل صريح من  وانتقدت خطوة 
مجلسي النواب والدولة، اللذين اعتبروها وضمنيًا 
شخصيات  جانب  إلى  الوطنية  القوى  تحالف  من 
الداخلية  وزارات  شملت  وقــد  وعامة،  سياسية 
للشباب  العامة  والهيئة  واالقتصاد  والمالية 

والرياضة.
لقرار  انتقاده  تبرير  في  النواب  مجلس  واستند 
السياسي  لالتفاق  »مخالًفا  يأتي  أنه  إلى  السراج 
وآلية عمل المجلس الرئاسي«، الفتًا إلى أن »رئيس 
الهامة  القرارات  باتخاذ  انفرد  الرئاسي  المجلس 

تحّفظ  عسكري  مسؤول  عن  اإلثنين  »الوسط« 
على ذكر اسمه لدواٍع أمنية، أن عملية القبض على 
عشماوي جاءت بعد عملية استخباراتية ومعلومات 
عن مكان وجوده، رفقة رجل ليبي وسيدة يرافقهما 
داخل  المغار  بحي  المنازل  أحد  في  صغير،  طفل 

منطقة العمليات العسكرية بمدينة درنة.
عام  ليبيا  دخل  عشماوي  إن  المسماري  وقال 
2011 قبل أن يغادرها لسوريا حيث قام بـ»تدريب 
من  يمتلكه  لما  نظرًا  سوريا  في  إرهابية  عناصر 
خبرة عسكرية، ثم عاد إلى ليبيا عام 2013 بهدف 
تشكيل »جيش مصر الحر« برفقة شخص آخر يدعى 
رفاعي سرور.. ونقل عن خبراء أمنيين مصريين أّن 
على  القبض  عن  أسفرت  التي  العسكرية  العملية 
هشام عشماوي القيادي بأحد الجماعات اإلرهابية، 
وليبيا،  مصر  بين  األمني  للتعاون  نجاحًا  تعتبر 

لتأمين الحدود االستراتيجية بين البلدين.
أخطر  من  يعتبر  عشماوي  أن  إلــى  مشيرين 
العناصر اإلرهابية الفاعلة والقبض عليه يعد نجاحًا 
كبيرًا، لكنه »ال يعني بالضرورة نهاية اإلرهاب في 
منطقة الصحراء الغربية لمصر«، إذ أن العديد من 

العناصر األخرى ما زالت موجودة.
القومى  المجلس  عضو  عالم،  فؤاد  اللواء  وقال 
تصريحات  فــي  مصر،  فــي  اإلرهـــاب  لمكافحة 
تلفزيونية إن »مصير عشماوي ال يزال غير معلوم 
أن  موضحًا  لمصر«،  تسليمه  بشأن  يتعلق  فيما 
يتم  وقد  معه  تحقق  تزال  ال  الليبية  »السلطات 

تسليمه إلى الجهات المعنية في مصر قريبًا«.
يمثل  عشماوي  على  القبض  أن  في  شك  وال 
اإلرهابية،  التنظيمات  خصر  في  قاصمة  ضربة 
خاصة في مصر، التي تتهمه سلطاتها بمسؤوليته 
أوقعت عشرات  التي  العمليات االرهابية  عن عديد 
على  جعله  ما  وعسكريين،  مدنيين  من  الضحايا 

رأس قائمة المطلوبين لديها.
تفاصيل ص3

أسبوع التعديل الوزاري والقبض على عشماوي

»النواب«: قرار السراج  بالتعديل الوزاري يأتي مخالفًا لالتفاق السياسي وآلية عمل المجلس الرئاسي

عمالت

طرابلس، درنة، القاهرة - الوسط

كل شيء

< اإلرهابي عشماوي< وبني بومطاري وحماد< تسليم وتسلم بني باشاغا وعاشور

سرقات

محاوالت إلنقاذ االقتصاد الليبي من حصار السياسة
خسرت ليبيا  48.6 مليار دوالر في 4 سنوات، 
بسبب الظروف السياسية واالقتصادية التي 
شهدتها البالد منذ العام 2011، إلى جانب 
أوضاع السوق العالمية وتأثيراتها على أسعار 

النفط.
المصرف  محافظ  تصريحات  في  ذلك  جاء 
المركزي الصديق الكبير، إلي مجلة »غلوبال 

فاينانس« األميركية.
المالية  العائدات  تراجع  إلى  الكبير  وأشار 
العام  في  دوالر  مليار   4.6 إلى  للحكومة 
العام  في  دوالر  مليار   53.2 من   2016
منذ  النفطي  اإلنتاج  انهيار  بسبب   2012
العام 2013 الندالع معارك مسلحة ألسباب 
سياسية وتوقف العمل في المنشآت النفطية، 
وما أعقبه من انخفاض حاد في أسعار النفط 

عالميًا في العام 2014.
مصرف  مــؤشــرات  أظــهــرت  المقابل  فــي 
لالقتصاد  متدنية  مستويات  المركزي  ليبيا 
المحلي، اذ تراجعت اإليرادات النفطية بنسبة 
90 % أو ما يزيد على 60 مليار دينار خالل 
أربع سنوات، إذ هوت اإليرادات من 66 مليارًا 
و932 مليون دينار في العام 2012 إلى 15 
مليارًا و605 ماليين دينار في النصف األول 

عبد الواحد: سنطلق السجناء 
املنتهية مدة أحكامهم

سرت–الوسط
بحكومة  العدل  وزير  استقبل 

محمد  المستشار  الوطني  الوفاق 
بطرابلس  بمكتبه  الواحد  عبد 

مختار  بلدية سرت  عميد  األربعاء، 
المعداني.

لـ  المعداني في تصريح  وقال 
»الوسط«، إن وزير العدل شدد 
الوزارة تركز حاليا على  على أن 

رقم  الرئاسي  المجلس  قرار  وضع 
التنفيذ،  2018 موضع  1304 لسنة 

المحتجزين  بإخالء  والمتعلق 
بالسجون  والمعتقلين  والموقوفين 
المدة  تجاوزت مدة حبسهم  الذين 
قانونا،  عليها  المنصوص  القانونية 

األشخاص  ذلك  ويستثنى من 
القتل  وجرائم  باإلرهاب  المتهمون 

وغيرها.
وأضاف أن وزير العدل طلب 

السجناء  بأسماء  كشف  إحالة  منا 
متابعة  ليتم  مدينة سرت،  من 

تم  عام، كذلك  أوضاعهم بشكل 
تشكيل  على  اللقاء  االتفاق خالل 

أعيان سرت وعائالت  لجنة من 
واالطمئنان  لزيارتهم  السجناء، 

. عليهم

من العام الجاري.
وفي محاولة المتصاص تأثير تلك المؤشرات 
الوطنية  المؤسسة  جهود  تأتي  السلبية 
االدارة  مجلس  رئيس  عقد  حيث  للنفط، 
المباحثات  من  جولة  اهلل  صنع  مصطفى 
في  استثمارات  لجذب  دولية  شركات  مع 
القطاع المحاصر سياسيًا، حيث التقى رئيس 
اقتراح  وجرى  كبسجارد،  بال  »شلمبرغير«  

إنشاء مركز تقني في بنغازي وطرابلس.

االجتماع شهد االتفاق على استئناف عدّة 
في  االستكشاف  لعمليات  عالمية  شركات 
ليبيا، حيث قدّم صنع اهلل عرضًا تفصيليًا عن 
برامج العمل التي تعتزم المؤسسة تنفيذها 
العام القادم، جاء ذلك بعد توقيع المؤسسة 
و»بريتش  »إيــنــي«  شركتي  مع  اتفاقية 
بتروليوم« ، ستعمل بموجبها الشركتان على 
استئناف أعمال االستكشاف في ثالث مناطق 

ليبية بحوضي غدامس وسرت.

قريبا في ليبيا
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بطاو: أعتبر نفسي رائد املسرح الشعري في ليبيا

مدرب الجزائر 
يهدد محرز

 بدكة البد الء

الفارسي: أطالب 
الفنانني بتشجيع

الناس على التسامح

عقيلة: التصويت على قانون االستفتاء يستوجب حضور كافة النواب

15

12

خسارة 48.6 مليار دوالر في 4 سنوات

هل تنجح إيطاليا في استقطاب دول جوار ليبيا؟

 »فرسان املتوسط« في مهمة أممية بنيجيريا
المرتقبة  المواجهة  عن  تفصلنا  فقط  ساعة   48
مع  القدم،  لكرة  األول  الليبي  المنتخب  تنتظر  التي 
الثالثة من تصفيات  الجولة  في  نيجيريا،  مستضيفه 
لنهائيات  المؤهلة  األفريقية  الخامسة  المجموعة 

كأس األمم األفريقية »الكاميرون 2019«.
وغادر المنتخب الوطني صباح اليوم، من معسكره 
استعدادًا  نيجيريا  إلى  متوجهًا  بتونس،  المقام 
لخوض المواجهة مع منتخب »النسور« المقرر إقامته 

بوالية أويو جنوب نيجيريا بعد غدٍ السبت.
للمجموعة  متصدرًا  اللقاء،  المنتخب،  ويدخل 
سيشل  على  فوز  بعد  نقاط،   4 برصيد  الخامسة 
بخماسية، ثم تحقيقه لتعادل بطعم الفوز في عقر دار 

جنوب أفريقيا.
بحسابات  اللقاء  المتوسط«  »فرسان  ويخوض 
سيحافظ  نيجيريا،  على  فــوزه  حال  ففي  متعددة، 

أمم  نهائيات  في  مقعدًا  ويضمن  الصدارة  على 
تحقيق  حــال  وفــي   ،2019 بالكاميرون  أفريقيا 
الصدارة  للتعادل، فسيضمنون  المتوسط«  »فرسان 
وصافة  أو  سيشل«  مع  أفريقيا  جنوب  تعادل  »حالة 
على  األخير  فوز  حالة  أفريقيا،  جنوب  بعد  المجموعة 
سيشل بأي نتيجة. ونجح اتحاد الكرة في تجاوز األزمة 
عندما  الماضي،  األسبوع  المنتخب،  ضربت  التي 
عن  تخليه  عمروش،  عادل  الجزائري،  المدرب  أعلن 
ليسند  مفاجئ،  بشكل  الوطني  المنتخب  مع  العمل 
للمنتخب،  السابق  الوطني،  المدرب  إلى  المسؤولية 
سيحل  النيجيري  المنتخب  أن  يذكر  المريمي.  عمر 
ضيفًا على المنتخب الليبي في مباراة العودة للجولة 
إقامتها  المقرر  نفسه،  الشهر  من   16 يوم  الرابعة 
في  الخامسة  المجموعة  منافسات  ضمن  بتونس، 

تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى كان 2019.



تطلق أكاديمية فنون وعلوم الصورالمتحركة، التي يصوت أعضاؤها البالغ عددهم ثمانية آالف 
مخرجات  لتشجيع  تهدف  التي  الجديدة  المبادرات  من  سلسلة  السنوية،  األوسكار  جوائز  لمنح 

السينما، وفق ما أعلنه منظمو جوائز »أوسكار«.
وجاء إعالن األكاديمية بعد ضغوط من النساء في صناعة السينما من أجل دور أقوى وأجور 
البرنامج  أن  المنظمون  وأوضح  وأمامها،  الكاميرا  خلف  العمل  فرص  من  مزيد  وتوفير  أفضل 
الذي يطلق عليه عنوان »أكشن« مبادرة األكاديمية لدعم المرأة، يستهدف المخرجات ومديرات 
اإلنتاج، ويتضمن البرنامج منحة دراسية لمدة عام، وغداء يجمع العامالت بقطاع السينما، ودليال 

توجيهيا يستهدف تحسين الربط بين النساء وفرص العمل بهذا القطاع.
دون  لألكاديمية،  التنفيذية  الرئيسة  وقالت 
مستمرون  نحن  بينما  إنه  بيان  في  هدسون، 
في الدفاع عن قضية اإلدماج، يشرفنا أن نجمع 
السينما  صناعة  ومجتمع  األكاديمية  أعضاء 
حياتهن  مراحل  جميع  في  النساء  لدعم  معا 

المهنية.
وستقام مأدبة الغداء لنساء األكاديمية في 
الشهر  خالل  أنجليس  ولوس  لندن  من  كل 
لمدة  الدراسية  المنحة  الجاري، كما ستقدم 
المتحدة  الواليات  في  ناشئة  لمخرجة  عام 

وفي بريطانيا.
جهودا  عامين  منذ  األكاديمية  وتبذل 
بها  العاملين  صفوف  تنويع  محاولة  في 
والمسنون  البيض  عليهم  يغلب  والذين 

النساء  مئات  ــوة  دع خــالل  من  ــور،  ــذك وال
 2016 عام  في  تعهدت  أن  بعد  صفوفها،  إلى  لالنضمام  والملونين 

بمضاعفة عدد النساء والعمل على تنويع أعضائها بحلول عام 2020، ووفق تقرير 
لنقابة المخرجين األمريكية صدر في يونيو الماضي، فإن %16 فقط من 651 فيلما 

صدرت في الواليات المتحدة في عام 2017 كانت من إخراج نساء.

البريطانية   »Sophos  « شركة  كشفت 
بها  يستعين  جديدة  وسيلة  األمنية 
المستخدمين  حسابات  الختراق  الهاكرز 
القراصنة  إذ يستغل  على »واتس آب«، 
للسيطرة  اآلمن  غير  ميل«  »الفويس 

على حسابات المستخدمين.
ــلـــي مــيــل«  ــع »ديـ ــوق ــم ــا ل ــقـ ووفـ
ــة يــحــاول  ــداي ــب ــي ال الــبــريــطــانــي، ف
»واتــس  تطبيق  تثبيت  المهاجمون 
رقم  باستخدام  هاتفهم  على  آب« 
فيبدأ  حــقــيــقــي،  مــســتــخــدم  ــف  ــات ه
محاولة  فــي  التحقق  مــن  التطبيق 
إرســال  طريق  عــن  الــدخــول  تسجيل 

عبر  أرقام  ستة  من  مكون  تحقق  رمز 
رسالة نصية إلى هاتف الضحية.

بذلك  القيام  المتسللون  ويحاول 
عندما ال يكون الضحية يفحص هاتفه، 
الليل، لتنتقل الرسالة  خاصة في أوقات 

بشكل مثالي إلى بريده الصوتي.
أمنيا  عيبا  الــمــخــادع  يستغل  ثــم 
االتــصــاالت،  شبكات  مــن  عديد  فــي 
عام  هاتف  برقم  العمالء  تــزود  التي 
الصوتي  البريد  رســائــل  الســتــدعــاء 

واستردادها.
ما  المرور  كلمة  المخترقون  ويدخل 
الوارد  البريد  إلى  الوصول  لهم  يتيح 

يسمح  ما  للضحية،  الصوتي  للبريد 
المسجلة  الرسالة  إلى  باالستماع  لهم 
الــتــي  آب«،  »واتــــس  مــن  مــســبــقــا 
ستة  من  المكون  الرمز  على  تحتوي 
حساب  إلى  الوصول  وبالتالي  أرقــام، 

المستخدم.
ــة بــإنــشــاء  ــراصــن ــق ــوم ال ــق ــد ي وقـ
آب«،  »واتس  لحساب  ثنائية  مصادقة 
إدخال  المستخدمين  من  يتطلب  الذي 
يريدون  كانوا  إذا  فريد،   PIN رمــز 
وهذا  هاتفهم،  رقم  من  التحقق  إعادة 
السيطرة  استعادة  من  الضحية  يمنع 

على رقم الهاتف الخاص به.

تواصـل 02

والحيوانات  الطيور  سوق  حول  مصور  تقرير  حظي 
 »24 »فرانس  قناة  نشرته  بنغازي  بمدينة  األليفة 
بمتابعة كبيرة على موقع الفيديو األشهر »يوتيوب«.

إنهم  قالوا  والعاملون  الطيور  محالت  أصحاب 
الزينة  طيور  من  مختلفة  أنواع  توفير  على  حرصوا 
اقتناءها  التي يفضل  الصغيرة  األحجام  والكالب ذات 

يحرص  التي  األليفة  الحيوانات  من  وغيرها  األطفال، 
في  يباع  ما  ومنها  المزارع  أصحاب  تربيتها  على 

السوق الليبي.
على  شجع  األمني  االنفالت  أن  إلى  التقرير  وأشار 
تنامي ظاهرة تهريب الحيوانات النادرة بعد أن كانت 

ليبيا تنعم بثروة حيوانية كبيرة.

سوق الطيور ببنغازي يحظى بمتابعة على »يوتيوب«

تداول رواد موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، هاشتاغ »كيف تبدأ 
في  بيومك  االستمتاع  وكيفية  الروتين،  فكرة  على  للقضاء  صباحك«، 
بتعليقات  الهاشتاج  مع  ميديا  السوشيال  رواد  وتفاعل  الباكر،  الصباح 

ومالحظات حول كيف يبدأ كل منهم يومه. 

#صباح_الخير 
#كيف_تبدأ_صباحك

البريد الصوتي قد يتسبب في اختراق »واتس آب«

لتجربة  كامل  تصميم  إعــادة  »فايبر«  تطبيق  أعلن 
طرح  حيث   ،»ios«و »أندرويد«  نظامي  على  الدردشة 
التطبيق تصميمه الجديد والمحسن لجميع مستخدمي 
»أندرويد«  مستخدمو  سيحصل  بينما  أيفون،  هواتف 

على الميزات الجديدة قريبا.
وأصبح »فايبر« يتميز اآلن بالتشفير من النهاية إلى 
األخرى،  الدردشة  تماما مثل معظم تطبيقات  النهاية، 

كما أصبحت الرسائل أسرع من أي وقت مضى، 
إذ يمكن اآلن إرسال الرسائل بسرعة تصل 

من  عليها  كانت  التي  السرعة  ضعف  إلى 
بشكل  الــدردشــات  تتدفق  بحيث  قبل، 

طبيعي وتتحرك بسرعة أكبر.
 »Phobnearena« لموقع  ــا  ــق ووف

الهندي، أصبحت رموز حالة الرسائل أسرع، 
تسليم  لحاالت  الجديدة  الرموز  تعكس  إذ 

اآلن  يمكنك  إذ  أسرع،  بشكل  اإلرسال  وقت  الرسائل 
رؤية ما إذا كان المستلم قد قرأ رسالتك بسرعة أكبر.

وأعاد »فايبر« تصميم فقاعات الدردشة لتصبح أكبر 
على  واالهتمام  التركيز  مزيد  وإلضفاء  إشراقا،  وأكثر 
دردشة  ألوان  نظام  »فايبر«  يقدم  الدردشة،  محتوى 
من  المزيد  لعرض  أكبر،  دردشة  وفقاقيع  إشراقا  أكثر 
المحتوى على الشاشة وتسهيل رؤية المستخدمين في 

لمحة واحدة.

»فايبر« يعلن إعادة 
تصميم كامل لتطبيقه 

على »أندرويد«

أضاف تطبيق »إنستغرام« لتشارك الصور الذي تملكه »غوغل«، 
بالذكاء  مستعينة خصوصا  التحرش،  لمحاربة  جديدة  وظائف 
الصناعي لمسح الصور لرصد المحتويات التي تطرح مشكلة في 
هذا المجال، ويستعان بهذه التقنية لرصد أي عنصر من عناصر 
سيعكف  مشبوه  محتوى  بأي  أوتوماتيكيا  وللتبليغ  التحرش 
فريق خاص على دراسته، بحسب ما قال آدم موسيري رئيس 

»إنستغرام«، لـ»فرانس برس«.
بتحديد  لنا  سيسمح  التطور  »هذا  موسيري:  وأوضح 
مرحلة  إنها  وسحبها.  تحرش  على  تنطوي  التي  المنشورات 
إضافية أساسية ألن كثيرا من الضحايا أو من األشخاص الذين 

يشهدون على تحرش ال يقومون بالتبليغ به«.
وسيبدأ تطبيق هذه الوظائف الجديدة تدريجيا في األسابيع 

المقبلة على كامل شبكة التواصل االجتماعي هذه.
أن  ونعرف  معقد،  اإلنترنت  عبر  »التحرش  موسيري:  وقال 
علينا بذل المزيد من أجل الحد أكثر من التحرش ولنشر جو 

لطيف عبر إنستغرام«.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

لكل بنت تقرأ صباح الخير: حابه أقولك أنتي 
جدا حلوة و راقيه وابتسمي دائما وخليك 

عظيمه ودايم سوي الشي اللي يريحك وثقي 
تماما إنك مهمة والتسمحين ألي شخص 

يكسر قلبك وال يقلل من حاجه إنتي تحبيها 
حط لنفسك وشخصيتك ميه خط أحمر إنتي 

ملكة كيف ماكنتي. 

Manar

أبدأ يومي إني أصحى بدري أشرب 
قهوتي وأفطر واستنشق نسمات الصباح 
مع موسيقى لفيروز وأطلع للدوام بدري 

بس هذا اللي قاعد يصير كل يوم.

يوشا

جهز ابتسامتك قبل أن 
تصافح أحدا .. مصافحة بال 
ابتسامة .. ال تقرب قلبا، وال 

تمنح سعادة.

سلوى الغفري
ال تبدأ صباحك بالتفكير بما 

يقلقك ،لكن ابدأ بالتفكير بما 
يسعدك ...فالملك هلل وحده 
وليس ألحد سواه ...تفاءلوا 

بالخير.
 

Dr. Nizar Dalloul

أبدأ يومي بذكر اهلل 
والتوكل عليه وأشرب 

ماء وأتوضأ وأصلي الفجر 
وأطلع أمشي نص ساعه 
مع زوجي طبعا هالوقت 
أخاف فيه لوحدي أرجع 
أتحمم أشرب عصيري 
المفضل ابدأ بتجهيز 

الفطور وتجهيز أوالدي 
للمدرسة. 

Deema Assiry

»إنستغرام« تعزز 
تصديها للتحرش

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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عرضت »غوغل«، الثالثاء، في نيويورك هاتفها 
الجديد »بيكسل 3« الذي ركزت فيه المجموعة 
فضال  الكاميرا،  جودة  على  العمالقة  األميركية 
تنافسي  بسعر  جديد  منزلي  تحكم  جهاز  عن 
الذكاء  إلى   »3 »بيكسل  هاتف  ويستند  جدا، 
لهواتف  السابقة  الطرازات  من  أكثر  الصناعي 

»غوغل« الذكية.
»موشن«،  خاصية  الجديد  الطراز  ويضم 
يقوم  متالحقة  التقاط سلسلة صور  تتيح  التي 
األفضل  الصورة  باقتراح  أثرها  على  الجهاز 
نظاما  »غوغل«  استحدثت  كذلك  للمستخدم. 
صورة  التقاط  يتيح  »فوتوبوث«  اسم  يحمل 
يرى  عندما  بشري  تدخل  دون  من  تلقائيا 

الجهاز أن الظروف الفضلى متوافرة لها.
وتعدل برمجية التعرف في »بيكسل« تلقائيا 
من  الليل  خالل  ذلك  في  بما  الضوء،  مستوى 
تتيح  كما  )الفالش(،  الصناعي  الوميض  دون 

تعديل خلفية الصورة.

في  الجهاز  قــدرات  أيضا  »غوغل«  وعــززت 
عدسته  أن  إذ  )سيلفي(  الذاتية  الصور  التقاط 
 184( المساحة  ضعف  يــوازي  ما  تغطي  باتت 
%( التي تغطيها الصور الذاتية في هواتف »آي 

فون 10«.
وقال المحلل في شركة »مور إنسايتس آند 
»هم  العرض  بعد  ساغ،  أنشيل  ستراتيجيز«، 

يضيفون خصائص مهمة على الكاميرا«.
على  قدرتها  تعزيز  »غــوغــل«  وحــاولــت 

الهاتف الجديد مع استعانتها  اإلقناع بمزايا 
التصوير  مجال  في  أخصائيين  بخدمات 
مالك  تيرينس  المخرج  خصوصا  بينهم، 
»بيكسل  بجهاز  قصيرا  فيلما  أخرج  الذي 
3« وعرض الثالثاء خالل المؤتمر الصحفي 

في نيويورك.
مع  شــراكــة  المجموعة  عــقــدت  كــذلــك 
المصورة آني ليبوفيتز التي جابت الواليات 

المتحدة اللتقاط صور بكاميرا هذا الجهاز.

أكبر من سلفه  3« بشاشة  ويتميز »بيكسل 
»بيكسل 2« )14 سنتم في مقابل 12.7 سنتم( 
اعتبارا  المتحدة  الواليات  في  متوفرا  وسيكون 
أي  دوالرا   799 من  ابــتــداء  أكتوبر   18 من 
العائد لهواتف »آي فون  بسعر أدنى من ذلك 
سعر  من  أعلى  لكنه  دوالرا،   899 وهو   »10

»سامسونغ أس 9« )619 دوالرا(.
جهاز  الــثــالثــاء،  »غــوغــل«،  قدمت  كذلك 
هاب«  هوم  »غوغل  الجديد  المنزلي  التحكم 
مــزود  صــوتــي  افــتــراضــي  مساعد  وهــو 

بشاشة.
الجهاز  هــذا  »غــوغــل«  وتبيع 
وهو  دوالرا،   149 مقابل  في 
المنتجات  مع  مقارنة  جيد  سعر 
المنافسة، إذ طرحت »أمازون« 
للبيع  شــو«  »إيــكــو  جهازها 
قبل  دوالرا   230 مقابل  في 

خفضه مرات عدة.

»غوغل« تطرح هاتفها الجديد »بيكسل 3«

<  أحد عناصر صنف الهندسة العسكرية ببنغازي يزيل إحدى المتفجرات بطريقة بدائية

مبادرات لتشجيع الحضور النسائي 
في السينما األميركية 



عشماوي  هشام  على  القبض  عملية  سجلت 
من  القريب  »المرابطون«  تنظيم  مؤسس 
القاصمة  الضربات  من  واحدة  القاعدة،  تنظيم 
تلك  أسرار  صندوق  باعتباره  التنظيمات  لتلك 
التنظيمات التي شارك في تأسيسها، في الوقت 
الذي يعد نجاحا للتعاون األمني بين مصر وليبيا، 

لتأمين الحدود االستراتيجية بين البلدين.
إلقاء  عن  الليبية  المسلحة  القوات  وأعلنت 
القبض على اإلرهابي المصري هشام عشماوي 
الملقب بأبو عمر المهاجر، أثناء عملية أمنية فجر 
اليوم اإلثنين تمت في مدينة درنة شرقي ليبيا، 
باإلضافة إلى العثور على زوجة »اإلرهابي« محمد 
رفاعي سرور وأبنائها رفقة عشماوي، الذي كان 
في حي المغار بمدينة درنة وقت إلقاء القبض 
عليه، وكان يرتدي حزاما ناسفا، لكنه لم يستطع 
تنفيذ  وسرعة  المفاجأة  عنصر  بسبب  تفجيره 

العملية األمنية.
مسؤول  عــن  اإلثنين  ــط«  ــوس »ال ونقلت 
عسكري تحفظ على ذكر اسمه لدواع أمنية، أن 
بعد عملية  القبض على عشماوي جاءت  عملية 
استخباراتية ومعلومات عن مكان تواجده، رفقة 
في  صغير،  طفل  يرافقها  وسيدة  ليبي  رجل 
أحد المنازل بحي المغار داخل منطقة العمليات 

العسكرية بمدينة درنة.
وأوضح المسؤول العسكري أن تنفيذ العملية 
جاء سريعا فجر اإلثنين من قبل عناصر الجيش 
»اإلرهــابــي«  على  القبض  جــرى  حيث  الليبي، 
وهو على قيد الحياة، بالرغم من ارتدائه حزاما 
كما  النار،  تبادل إلطالق  أي  يحدث  ولم  ناسفا، 
جرى القبض على كل الذين كانوا داخل المنزل 
جهات  إلى  فــورا  نقلهم  وجــرى  به،  الموجود 

االختصاص.
سابق  صاعقة  ضابط  عشماوي  وهــشــام 
و»أخطر المطلوبين« لدى مصر، لكنه فصل من 
تنظيم  أسس  ثم   ،2011 عام  المصري  الجيش 
القاعدة والذي  المقرب من تنظيم  »مرابطون« 
نشط في شبه جزيرة سيناء، وبعد أن أصبح أحد 
قياديي تنظيم »جند اإلسالم«، المرتبط بتنظيم 
وعرف  المهاجر  عمر  بأبي  نفسه  لقب  القاعدة، 

بذلك االسم بين عناصر التنظيم.
العضو  صقر،  أحمد  عن  »رويــتــرز«  ونقلت 
السابق  والمساعد  الــعــدل  لحزب  المؤسس 
»كان  عشماوي  عن  سيناء  تنمية  جهاز  لرئيس 
ضابطا نابها يحل فى المقدمة دائما، بدء من 
فرقة الصاعقة األساسية فى الكلية الحربية حتى 
المتحدة  الواليات  في  االحترافي  التدريب  فرق 

األمريكية، بشهادة زمالئه عن نبوغه«.
كما نقلت الوكالة عن أحد المجندين الذين 
قوله:  الجيش  رافقوه خالل وجوده في صفوف 
على  السلفية  شيوخ  كتب  يــوزع  هشام  »كــان 
زمالئه في الخدمة العسكرية، ويحث زمالؤه على 

عدم تنفيذ وتقبل األوامر ما لم يكونوا مقتنعين 
بذلك«.

ونسبت الوكالة ألحد أقربائه عام 2006 قوله 
اعتقل أحد أصدقاء هشام وتوفي وهو  »عندما 
في السجن، تحول هشام إلى شخص آخر«، وفي 
بتهمة  عسكرية  محكمة  إلى  أحيل   2007 عام 
الجيش  ضد  العصيان  على  زمالئه  تحريض 
من  كليا  فصل   ،2011 عــام  وفــي  المصري، 
الخدمة العسكرية، مع عدد من الضباط ألسباب 

مشابهة.
وبحسب مسؤولين أمنيين، عمل عمشاوي في 

المقدس«  التجارة قبل أن يشكل خلية »أنصار 
وتوسيع  بتدريبهم  وقــام   ،2012 ــام  ع فــي 
شريف  مثل  حركية  أسماء  واستخدم  دائرتهم، 
وأبو مهند وأبو عمر المهاجر، عند الحديث عن 

عمليات عسكرية.
العسكرية  العملية  إن  قالوا  أمنيون  خبراء 
عشماوي  على هشام  القبض  عن  أسفرت  التي 
نجاحا  تعتبر  اإلرهابية،  الجماعات  بأحد  القيادي 
للتعاون األمني بين مصر وليبيا، لتأمين الحدود 

االستراتيجية بين البلدين.
في  أمين،  أشرف  اللواء  األمني  الخبير  وأشار 

تصريح إلى »الوسط«، إلى أن العملية العسكرية 
باإلرهابي هشام عشماوي  أطاحت  التي  الليبية 
القوات  بين  األمني  التنسيق  لنجاح  نتيجة  هي 

المصرية والليبية.
أخطر  من  يعتبر  عشماوي  أن  أمين  وأضاف 
يعد  عليه  والقبض  الفاعلة  اإلرهابية  العناصر 
نهاية  بالضرورة  يعني  »ال  لكنه  كبيرا،  نجاحا 
اإلرهاب في منطقة الصحراء الغربية لمصر«، إذ 
إن العديد من العناصر األخرى ما زالت موجودة، 
وفي هذا اإلطار قال العميد خالد عكاشة، عضو 
القبض  إن  اإلرهاب،  لمكافحة  األعلى  المجلس 

في  ليبي  مصري  تعاون  »نتاج  عشماوى  على 
المجال األمني«.

وأضاف عكاشة، في تصريحات تليفزيونية أن 
»هشام عشماوى عنصر شديد الخطورة واشترك 
القبض  العمليات اإلرهابية«، وأن  فى كثير من 
اإلرهابية  التنظيمات  لعمق  ضربة  بمثابة  عليه 
سواء في مصر أو ليبيا، باإلضافة إلى كونه نجاح 
البلدين،  بين  واالستخبراتي  األمني  للتنسيق 

يشير إلى مزيد من النتائج اإليجابية مستقبال.
صابر،  حاتم  العقيد  اعتبره  نفسه  ــر  األم
مؤلمة  »ضربة  الدولي،  اإلرهاب  مكافحة  خبير 

أن  شأنها  من  اإلرهابية،  للتنظيمات  ومفزعة« 
تؤدي إلى »كشف مفاتيح العمليات اإلرهابية فى 

الشرق األوسط بأكمله، وليس ليبيا فقط«.
إلى  تليفزيونية  وأشار صابر، في تصريحات 
تسفر  وليبيا،  مصر  بين  عاليا  تنسيقا  ثمة  أن 
إلى  الفتا  اإلرهابية،  التنظيمات  تحجيم  عن 
عشماوي  اإلرهابي  تسليم  المقرر  »من  أنه 
عالم،  فؤاد  اللواء  لكن  مصر«،  في  لمحاكمته 
في  اإلرهــاب  لمكافحة  القومى  المجلس  عضو 
مصر، قال في تصريحات تليفزيونية إن »مصير 
عشماوي ال يزال غير معلوم فيما يتعلق بشأن 
تسليمه لمصر«، موضحا أن »السلطات الليبية ال 
الجهات  إلى  يتم تسليمه  تزال تحقق معه وقد 

المعنية في مصر قريبا«.
غير أنه شدد على أن العملية األمنية »تسهم 
كثيرا في دحر اإلرهاب واجتثاثه من جذوره خالل 
قاصمة  بمثابة ضربة  المقبلة، ألن ذلك  الفترة 
أو  مصر  في  ســواء  اإلرهابية  التنظيمات  لكل 
يملك  »عشماوي  أن  إلى  الفتا  كلها«،  المنطقة 
كنزا من المعلومات الخاصة بمصادر الممولين 
للجماعات اإلرهابية ونوعية التدريبات واألسلحة 
التنظيمات  لهذه  الداعمة  والدول  المستخدمة، 

اإلرهابية«.
ويعد عشماوي الذي كان ضابطا في القوات 
 2011 في  استبعاده  حتى  المصرية  المسلحة 
لألمن،  المطلوبة  اإلرهابية  العناصر  أشهر  من 
التخطيط والتنفيذ للعديد من  حيث تورط في 
العمليات اإلرهابية منذ تشكيله تنظيم »أنصار 
بعد  وذلك  لـ»داعش«،  التابع  المقدس«  بيت 
انتقاله إلى مدينة درنة وتدريبه في معسكرات 

تنظيم القاعدة.
اتهمت السلطات المصرية عشماوي بمحاولة 
محمد  اللواء  سابق،  ال  الداخلية  وزير  اغتيال 
هشام  السابق  العام  النائب  واغتيال  إبراهيم، 
الدقهلية،  أمن  مديرية  استهداف  كما  بركات، 
 29 راح ضحيتها  التي  بالمنيا  األقباط  وحافالت 
قتيال، وهاجم مأمورية األمن الوطني بالواحات 
أحداث  عن  عدا  قتيال،   16 ضحيتها  راح  التي 
 21 ضحيتها  راح  التي   2014 عام  في  الفرافرة 
قتيال من قوات حرس الحدود في كمين للجماعة.

المقدس«  بيت  »أنصار  خلية  شكل  أنه  كما 
من  مفصولين  شرطة  ضباط   4 ضمت  التي 
الخدمة، ليشكلوا معا الحقا »والية سيناء« بعد 
سوريا  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  بايعوا  أن 

والعراق.
إزاء ما سبق فإن القبض على عشماوي يمثل 
اإلرهابية  التنظيمات  خصر  في  قاصمة  ضربة 
صندوقا  باعتباره  ثمينا،  صيدا  يمثل  باعتباره 
أسود مليء بأسرار تلك التنظيمات التي شارك 
التي  النادرة  المرات  من  وهي  تأسيسها،  في 
بتلك  كبير  قيادي  على  القبض  فيها  يجرى 
المواجهات  التنظيمات حيا، دون أن يقتل في 
يتم  أن  قبل  السماء  إلى  بروحه  هو  يصعد  أو 

القبض عليه.

السراج ترميم  الرئاسي فائز  المجلس  بينما حاول رئيس 
حكومة الوفاق الوطني، وضع قراره بإجراء تعديل وزاري 
جديد، الحافلة على حافة الجسر، وسط اعتراضات عريضة 
أجمع عليها العديد من األجسام، على رأسها مجلسا النواب 
سياسية  وشخصيات  الوطنية  القوى  وتحالف  والدولة 
وعامة.  التعديل الوزاري في حكومة الوفاق الوطني، الذي 
شمل وزارات الداخلية والمالية واالقتصاد والهيئة العامة 
للشباب والرياضة، أثار جدال السيما بعدما أعلن مجلس 
النواب في المنطقة الشرقية رفضه للخطوة التي وصفها 

بـ»المخالفة لالتفاق السياسي«.
بمهام  العيساوي  عبدالعزيز  علي  الــســراج  وكلف 
خلفا  الوطني  الوفاق  بحكومة  والصناعة  وزيراالقتصاد 
لناصر الدرسي، وفتحي علي باش آغا بمهام وزير الداخلية 
خلفا للعميد عبد السالم عاشور، كما عين بشير أبوعجيلة 
والرياضة،  للشباب  العامة  للهيئة  رئيسا  القنطري  محمد 
خلفا لزياد قريرة، وفرج عبد الرحمن عمر بومطاري، بمهام 

وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني، خلفا ألسامة حماد.
الوطني،  الوفاق  حكومة  في  الجديد  الداخلية  ووزير 
فتحي علي باشاغا، من مواليد 20 أغسطس 1962، حاصل 
على بكالوريوس علوم جوية تخصص طيار مقاتل، تخرج 
على  وحاصل   ،1984 سنة  بمصراتة  الجوية  الكلية  في 
وعين   ،1985 سنة  مقاتل  طيار  تخصص  مدرب  شهادة 
سنة  إلى   1985 سنة  من  الجوية  بالكلية  طيار  مدرب 

1993، ثم استقال من السالح الجوي نهاية سنة 1993.
االستقالة  بعد  خاصة  تجارية  شركة  وأسس 
من السالح الجوي، قبل أن يختار عضوا باللجنة 
بعد  بمصراتة  العسكري  والمجلس  العسكرية 
الشورى  بمجلس  وعضوا  ســنــة2011،  فبراير 
بمصراتة سنة 2013، وانتخب في يونيو 2014 
عضوا بمجلس النواب عن مدينة مصراتة، إال أنه 
قاطع المجلس مع عدد من النواب، منذ انتقاله 

إلى طبرق، في سبتمبر 2014.
النواب  وترأس باشاغا لجنة الحوار عن أعضاء مجلس 
التي  السياسي  الحوار  عملية  في  وشــارك  المقاطعين، 
رعتها بعثة األمم المتحدة وانطلقت أولى جوالتها في 29 
إلى  إضافة  البالد،  غرب  غدامس  بمدينة   2014 سبتمبر 

عضويته بالتجمع السياسي لنواب مصراتة.
بومطاري،  الرحمن  عبد  فرج  الجديد  المالية  وزير  أما 
فهو حاصل على ماجستير إدارة األعمال MBA من جامعة 
مايو  في  المتحدة  بالواليات  ماساتشوستس   - بنتلي 
2014، إضافة إلى ماجستير المحاسبة من جامعة بنغازي 
من  المالية  اإلدارة  مهني  ودبلوم   ،2008 أغسطس  في 
يونيو  باألردن في  المصرفية  للعلوم  العربية  األكاديمية 
يوليو  بنغازي  جامعة  من  محاسبة  وبكالوريوس   ،2006

.2004
ويحظى بومطاري بخبرة عملية، حيث شغل في أكتوبر 
2012 منصب نائب مدير إدارة المراجعة بالمصرف التجاري 
الوطني، ومناصب أخرى بمحفظة ليبيا أفريقيا لالستثمار، 

منها مدير إدارة المخاطر خالل الفترة من )أكتوبر 2011 
من  الفترة  خالل  المالي  والمدير   )2012 سبتمبر  إلى 
إدارة  مدير  ونائب   )2010 نوفمبر  إلى   2010 )أغسطس 
المخاطر بالمحفظة خالل الفترة من )سبتمبر 2019 إلى 

يوليو 2010(.
كما عمل بومطاري مساعدا لنائب وزير المالية والنفط 
إبان المجلس الوطني االنتقالي خالل الفترة من )مارس 
متعاون  تدريس  هيئة  عضو  وكان   ،)2011 أكتوبر  إلى 
بكلية االقتصاد جامعة بنغازي، والجامعة األسمرية خالل 

الفترة من )سبتمبر 2009 إلى سبتمبر 2012(.
في  مشاركته  خــالل  بحثية  ــا  أوراق بومطاري  وقــدم 
المؤتمرات العلمية، منها ورقة بعنوان »مهنة المحاسبة 
الواقع   - العالمية  التجارة  ومنظمة  ليبيا  في  والمراجعة 
ومنظمة  الليبي  »االقتصاد  بمؤتمر  قدمها  والتحديات« 

 2007 يناير  في  والتحديات«  الفرص   - العالمية  التجارة 
بالعاصمة طرابلس.

في أعقاب التغيير الوزاري، تمنت بعثة األمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، النجاح للوزراء الجدد في حكومة الوفاق 
الوطني، الذين جرى تعيينهم، معربة عن كامل استعدادها 
العاصمة  الجديدة في  األمنية  الترتيبات  لتنفيذ  لدعمهم 
االقتصادية،  اإلصــالحــات  في  قدما  والسير  طرابلس، 

والسعي لتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية.
لكن مجلس النواب أصدر بيانا، مساء اإلثنين، اعتبر فيه 
أن التغيير الوزاري الجديد »مخالفا لالتفاق السياسي وآلية 
المجلس  أن »رئيس  إلى  الرئاسي«، الفتا  المجلس  عمل 
الهامة في مصير الوطن  القرارات  انفرد باتخاذ  الرئاسي 
المجلس  أعضاء  بقية  إلى  الرجوع  دون  العمل  وتسيير 
عمل  وآلية  السياسي،  االتفاق  يخالف  وبما  الرئاسي، 

أعضائه،  من  كبير  عدد  انسحاب  إلى  أدى  ما  المجلس، 
المجلس  رئيس  يصدرها  التي  القرارات  هذه  وبطالن 

منفردا«.
وأعاد البرلمان طرح مسألة »سحب الثقة من المجلس 
من  جديد  مجلس  بتشكيل  والمطالبة  الحالي،  الرئاسي 
رئيس ونائبين«، وهي القضية التي اتخذت خطوة لإلمام 
والدولة  النواب  مجلسي  بين  توافق  إلى  التوصل  بقرب 

بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية.
وفي ختام اجتماعه في طبرق استغرب البرلمان الترحيب 
الذي وصفه بـ»السريع« من البعثة األممية في ليبيا بقرار 
جملة  طرح  أعقاب  في  وذلك  الجديد،  الــوزاري  التعديل 
من الموضوعات من بينها نتائج المناقشات مع المجلس 
األعلى للدولة إلعادة هيكلة السلطة التنفيذية في االتفاق 

السياسي.

الجدل استمر في المنطقة الشرقية، حيث رأى عضو 
أن  نصية،  السالم  عبد  الزنتان،  عن  النواب  مجلس 
التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس المجلس الرئاسي ما 
هو إال »محاولة لقطع الطريق على إيجاد سلطة تنفيذية 

موحدة«.
واعتبر نصية في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع 
»تويتر« أن المشكلة في هذه المرحلة الصعبة »ليست في 
أن تكون  أن »المشكلة في  والكفاءات«، موضحا  الوزراء 

حكومة كل الليبيين وتبسط سيطرتها على كل البالد«.
عندما  للدولة،  األعلى  المجلس  طال  نفسه  الرفض 
وصف النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب التعديل 
للساحر«،  واألرنب  القبعة  و»كلعبة  »خادع«  بأنه  الوزراء 
معتبرا أن »األزمة في المجلس الرئاسي ال في الحكومة«، 
وقال العقاب عبر حسابه على موقع »تويتر« إن »التعديل 
الوزاري خادع وهو كلعبة القبعة واألرنب للساحر. األزمة في 
المجلس الرئاسي ال في الحكومة، سواء في هيكلته وآلية 
اتخاذ قراره أو ألنه عائق أمام إنهاء االنقسام السياسي. 
وهي  بمهامها  القيام  في  عجزها  عن  الحكومة مسؤولة 

ليست مسؤولة عن االنقسام السياسي«.
شرادة،  بن  سعد  الدولة  مجلس  عضو  أيضا  أيده 
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  تكليف  إن  قال  الــذي 
السراج، لوزراء جدد »هروب لألمام« و»ال يخدم وحدة 

السلطة التنفيذية«.
إن  قال  حين  التنفيذية  السلطة  ملف  شــرادة  وطرح 
مجلسي النواب والدولة وضعا اللمسات األخيرة 
مجلس  وتشكيل  السياسي  االتــفــاق  لتعديل 
رئاسي جديد مكون من )رئيس ونائبين( يكلف 

رئيس وزراء لتشكيل حكومة منفصلة عنه.
وقال بن شرادة في تصريح إلى »الوسط« إن 
»ما أقبل عليه السراج من تعيين وزراء واستبدال 
التنفيذية حتى ولو تم  السلطة  ال يخدم وحدة 
التي  حكومته  حدود  تجاوز  يتمكن  لم  وزيرا   50 تعيين 
حدودها طرابلس الكبرى فقط والتي لم تبسط سيطرتها 
»الشرق  أن  إلى  منوها  بالكامل«،  الليبي  التراب  على 
سنوات  الثالث  طيلة  الحكومة  هذه  يتبع  لم  والجنوب 

الماضية منذ دخول حكومة الوفاق طرابلس«.
الوطنية  القوى  تحالف  إلى  وصل  نفسه  االعتراض 
»أي  أن  واعتبر  الوزارية،  التعديالت  انتقد ضمنيا  الذي 
البالد  يخرج  واضح  عمل  برنامج  دون  تنفيذية  سلطة 
اإلهدار  من  ومزيد  األزمة  ألمد  إطالة  هي  أزمتها  من 

لموارد البالد«.
لمشاريع  آن  ــا  »أم بيانه:  في   - التحالف  وتــســاءل 
عمل  برامج  دون  تنفيذية  أجهزة  وتشكيل  المحاصصة 
االلتفاف حول صياغة  واضحة أن تتوقف؟ وأن نبدأ فعال 
ثم  المجهول،  غياهب  من  جميعا  ينقذنا  وطني  مشروع 
ذلك  دون  تنفذه.  تنفيذية  سلطة  عن  بعدها  لنتحدث 
يشارك الجميع بوعي أو دونه في اإلجهاز على ما تبقى 

من الوطن«.
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ضابط صاعقة سابق فصل عام 2011، ثم أسس تنظيم »مرابطون« المقرب من تنظيم القاعدة
كان يوزع كتب شيوخ السلفية على زمالئه، ويحثهم على عدم تنفيذ وتقبل األوامر

مجلس النواب: التغيير الوزاري جاء »مخالفا لالتفاق السياسي«.. ومجلس الدولة: القرار »خادع« و»هروب لألمام«

البعثة األممية تعبر عن دعمها للوزراء الجدد وتنفيذ الترتيبات األمنية في العاصمة

القاهرة – الوسط

الصيد الثمني.. »عشماوي« كيف وقع في أيدي الجيش؟

التعديل الوزاري.. ترميم لحكومة الوفاق أم توسيع لرقعة الخالف؟

خبراء أمنيون: »عملية درنة« استخباراتية وتمثل نجاحا للتعاون األمني بين مصر وليبيا

شمل الداخلية والمالية واالقتصاد والهيئة العامة للشباب والرياضة

● مجلس النواب● فائز السراج

● القبض علي االرهابي هشام عشماوي



■ أطلعنا على حجم التوريدات القادمة إلى 
ميناء مصراتة مقارنة بما قبل 2011؟

وأدويــة  غذائية  واردات  يستقبل  المنفذ 
من   50% إلى  تصل  وسيارات  حية  ومواشي 
من  يتم  أنه  كما  المحلية،  السوق  احتياجات 
قانونيا  بها  المسموح  المعادن  تصدير  خالله 
كما  والصوف،  الجلود  وأيضا  األلومنيوم،  مثل 
ارتفع حجم الواردات بشكل ملحوظ بعد العام 

2011 خصوصا في استيراد السيارات.
■ ما أبرز الصعوبات التي تواجه عملكم؟

يواجهنا عديد الصعوبات والخروقات، فهذا أمر 
طبيعي، إال أننا نستطيع التغلب عليها، فجهود 
الحد  عن  مؤخرا  أسفرت  الميناء  في  العاملين 
من تهريب الممنوعات والسلع التي ال تتوافق 
مع شروط الصحة، باإلضافة إلى ضبط عديد 

المهربين المسؤولين عن هذه التجارة.
ميناء  جمرك  مركز  إيـــرادات  تبلغ  كم   ■
الملحوظة  انتعاشتها  وأسباب  مصراتة 

مؤخرا؟
المست عوائد جمرك ميناء مصراتة خالل التسعة 
ليبي،  دينار  مليون  الـ500  حاجز  األخيرة  أشهر 
ميناء  جمرك  خزينة  لصالح  توريدها  تم  كلها 
لصالح  وإيجابي  مبشر  شيء  وهــذا  مصراتة، 
بعد  الميناء  فإيرادات  للدولة،  العامة  الخزينة 
2011 كانت خجولة جدا، حيث وصلت في بعض 

السنوات إلى 60 مليون دينار ليبي لعام كامل.
التي  الــقــرارات  إلــى  االنتعاش  هــذا  يعود 
القرار  مثل  مؤخرا،  الرئاسي  المجلس  أصدرها 

رقم 379 لسنة 2017 والقرار 52 لسنة 2018، 
بعض  على  الجمركية  التعريفة  تحديد  بشأن 
القرارات  هــذه  فالحقيقة  والبضائع،  السلع 

الجمركية،  الرسوم  كانت مجدية في جانب 
معدالت  أعلى  تحقيق  فــي  وساعدتنا 

وصول  أن  كما  الجمركية،  لإليرادات 
اإليرادات لهذا الرقم يدل على وجود 

جهود مبذولة من قبل العاملين في 
الميناء، فضال عن أننا لمسنا تجاوبا 
تسديد  في  الموردين  من  كبيرا 
وفقا  المقررة،  الجمركية  الرسوم 

للقرارين المشار إليهما.
■ كيف انعكس قرار »الرئاسي« الصادر 

النقد  مبيعات  على  رسم  بتحديد  مؤخرا 
األجنبي؟

بعض السلع بدأت تنساب عبر ميناء مصراتة، 
التي تم توريدها بالرسوم الجديدة لالعتمادات 
بالرسوم  تجبى  بدأت  ما  ومنها  المستندية، 
معفي  هو  ما  ومنها  الـ5%  المقررة  الجمركية 
من الضرائب، لكن بالنسبة لقيمة الرسم فالذي 
يستفيد منها هو مصرف ليبيا المركزي وليست 
المنافذ الجمركية، التي تختص بجباية الضريبة 
أنه توجد بعض  أكثر، كما  أو   5% إما  المقررة 

السلع معفاة من التعريفة الجمركية.
اعتماد  لها  فتح  التي  السلع  عن  مــاذا   ■
مستندي قبل وبعد 19 سبتمبر.. هل سيتم 

إقرار التعريفة الجمركية عليها؟
طريق  عــن  ســتــورد  الــتــي  للسلع  بالنسبة 
اعتمادات، فإن التعريفة تسري عليها من موعد 
وصولها إلى منفذ الوصول، وليس من موعد 
القرار  ولهذا  لها،  المستندي  االعتماد  فتح 
شقان، أولهما أنه سيساهم في انخفاض 
التعريفة، أو  العوائد الجمركية لتدني 
التعريفة،  من  السلع  بعض  إعفاء 
الثاني  شقه  في  سينعكس  لكنه 
والمصارف  الــمــواطــن  على 
ناحية  من  إيجابي،  بشكل 
وتوافر  السلع  انخفاض 
هناك  أن  إال  السيولة، 
يــؤدي  قــد  آخــر  جانبا 
العوائد  انتعاش  إلى 
عبر  ــة،  ــي ــرك ــم ــج ال
من  الضريبة  جباية 
الموردة  غير  السلع 
بـــاعـــتـــمـــادات 

مستندية.

عقيلة  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  قال 
تشريعية  كجهة  النواب  مجلس  إن  صالح، 
لكن  التشريعية،  القوانين  بإصدار  يختص 
الجوانب  يستخدم  فإنه  البالد  لظروف  نظرا 
المتاحة في حل الخالف الليبي وهذا موثق.

المفروضة  ــة  ــي األوروب العقوبات  ــول  وح
في  ــواب،  ــن ال مجلس  رئــيــس  ــال  ق عليه، 
إنه  االستراتيجي،  األداء  مركز  مع  حــوار 
عقوبة  وال  بنص  إال  عقوبة  وال  جريمة  »ال 
إلى  مشيرا  ــرم«،  ج ارتــكــاب  على  بناء  إال 
بل  جرما  يرتكب  لم  البرلمان  »رئيس  أن 
الجهود  نبذل  نحن  ذلــك  من  خــالف  على 
أجل  من  والدستورية  والقانونية  السياسية 
قانوني  فهو  الخالف  أما  بيننا،  الخالف  حل 

ودستوري وليس سياسي«.
أساس  »للعقوبات  ليس  أنــه  إلــى  وأشــار 
ذراع  لــي  ــل  أج مــن  ــدت  أوجـ بــل  قانوني 
منح  على  الموافقة  بهدف  صالح  عقيلة 
قانوني  موقف  وهو  السراج  لحكومة  الثقة 
ودستوري إذا وليس خالفا شخصيا«، مؤكدا 
بقيادة  الوفاق  حكومة  قدمت  »عندما  أنه 
فائز السراج كنت من ضمن من رفضوا هذه 
وال  ضعيفة  أنها  أرى  أنني  باعتبار  الحكومة 
يمكنها قيادة ليبيا في هذه المرحلة الصعبة 
بالفعل،  حدث  ما  وهذا  البالد  بها  تمر  التي 
ولم  عامين  عن  يقارب  ما  لها  فالحكومة 
تتمكن من إنجاز استحقاق مهم وهو بسط 

األمن وتوحيد المؤسسات الدولة«.
مجلس  »رئــيــس  أن  صالح  عقيلة  وتــابــع 

عليه  تفرض  لكي  جرما  يرتكب  لم  النواب 
النواب،  بمجلس  عضوا  لكونه  إال  عقوبات 
يستند  ــذي  ال الشخصي  موقفي  عــزز  فما 
أن  ودستورية  قانونية  ومعايير  لضوابط 
نواب  من  الوطني  الوفاق  حكومة  داعمي 
مستندين  موقفهم،  عن  رجعوا  وغيرهم 
التي  القانونية  والحجج  األســبــاب  لنفس 
منهم   80% عن  يقارب  ما  أي  إليها،  استند 

اقتنع بذلك«.
االتحاد  ــواب،  ــن ال مجلس  رئيس  وطــالــب 
العقوبات،  في  النظر  بـــ»إعــادة  ــي  األوروب
خاصة أنها ذات بعد سياسي وليس قانونيا 
أرتكب  لم  ودستوري  قانوني  رجل  فأنا   )..(
ناهيك  الليبي،  والتوافق  القانون  يعيق  ما 
والقوانين هو جزء  باللوائح  التزامي  أن  عن 

مهم في تكوين الدولة«.
حمل  األخيرة،  طرابلس  اشتباكات  وحول 
الرئاسي بقيادة فائز  المجلس  عقيلة صالح، 
التي  الدامية  االشتباكات  مسؤولية  السراج، 
وشرعن  أعطى  »كونه  العاصمة  شهدتها 
بها  واحتمى  المسلحة  المجموعات  تلك 
تفكيكها  على  يعمل  ولم  العاصمة  داخل 

وإنهائها«.
وتابع أن »مجلس النواب أصدر ومنذ توليه 
قــرارا   2014 عــام  في  التشريعية  مهامه 
جزءا  المسلحة وصنف  التشكيالت  تلك  بحل 
االنتماءات  نتيجة  إرهابية  كتشكيالت  منها 
العديد  وطالبنا  المتطرفة،  األيديولوجية 
المجموعات  تلك  بــإنــهــاء  ــرات  ــم ال مــن 

وجودها  وإنــهــاء  والمسلحة  المتطرفة 
بالعاصمة التي ولألسف أخذت طابعا شرعيا 
اعتمدتها  وارتجالية  سيئة  لسياسات  نظرا 

حكومة الوفاق الوطني«.
رئيس  مقابلة  رفــضــه  ــم  ــزاع م ــشــأن  وب
المشري، قال:  للدولة خالد  األعلى  المجلس 
وتهدئة  مصالحة  مشروع  أي  ضد  »لسنا 
ولدينا  ونشجع  نقف  فنحن  الليبيين،  بين 
يسع  ال  قــد  الــتــي  الــمــواقــف  مــن  العديد 
غير  المقابلة،  هذه  في  لشرحها  المكان 
ومن  المبدأ  حيث  من  أنه  لك  أؤكد  أنني 
أن  يمكن  ال  فنحن  أيضا  العرفية  الناحية 
كان  مهما  الخصم  مقابلة  أونرفض  نصد 
التنازالت  من  الكثير  يستحق  فالوطن  بيننا، 
ليبيا  دون  العيش  نرفض  لك  قلت  وكما 

واحدة«.
قانونية  أســســا  »هــنــاك  إن  ــال  ق ــه  أن إال 
القانونية ال يوجد  الناحية  ودستورية، فمن 
للدولة،  األعلى  المجلس  رئيس  مسمى 
االتفاق  يعتمد  لم  الــنــواب  مجلس  كــون 
السياسي  لــإلعــالن  والتعديل  السياسي 
يعتمد  أن  بمجرد  أنــه  على  ينص  ــذي  وال
يتم  السياسي  ــفــاق  االت ــواب  ــن ال مجلس 
من  أيــام  عشرة  بعد  رئيسه  اسم  تسمية 
أن  مؤكدا  يحدث«،  لم  ما  وهذا  االعتماد، 
هناك   )..( ودستوريا  قانونيا  خلال  »هناك 
مجلس  عن  منبثقة  بالحوار  معنية  لجنة 
بالتعديل  المخولة  الوحيدة  هي  النواب 

واالتفاق ومناقشة االتفاق السياسي«.
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رئيس ميناء مصراتة: عوائد املركز المست 
حاجز الـ500 مليون دينار ليبي خالل 9 أشهر

التصويت على قانون االستفتاء يستوجب حضور كافة النواب

مصرف ليبيا المركزي المستفيد من 
قرار »الرئاسي« بتحديد رسم على 

مبيعات النقد األجنبي، و يعتبر ميناء 
مصراتة من المنافذ الحيوية والكبيرة في ليبيا، 

فهو يغطى أغلب التوريدات القادمة إلى ليبيا 

والتصدير منها، السيما تركيا، فيما شهدت 
خزينة الميناء مؤخرا انتعاشة في اإليرادات 

بعد قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني فيما يتعلق بجباية الرسوم الجمركية.

جريدة »الوسط« التقت رئيس مركز جمرك 

ميناء مصراتة، العقيد أحمد أبو راوي، الذي 
كشف حجم التوريدات التي يستقبلها الميناء، 
وإيراداته التي شهدت ارتفاعا ملحوظا مؤخرا، 

فضال عن الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل 
الميناء وسبل التغلب عليها.وإلى نص الحوار:

ال وجود لمسمى رئيس المجلس 
األعلى للدولة كون مجلس النواب 

لم يعتمد االتفاق السياسي

اعتبرها »طفرة ملحوظة« في اإليرادات بعد أعوام من الركود

حوار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع مركز األداء االستراتيجي

مصراتة  - محمد جهان

الميناء حقق طفرة غير مسبوقة في 
اإليرادات خالل التسعة أشهر األخيرة

إيرادات الميناء بعد 2011 كانت خجولة جدا ووصلت 
في بعض السنوات إلى 60 مليون دينار ليبي لعام كامل

عن  »الوسط«،  مع  حوار  في  البدوي  تحدث 
جرعات  توقف  بشأن  أثير  وما  األزمة  تفاصيل 
عى  الرابع  لألسبوع  المرضى  عن  الكيماوي 
جرى  التي  الميزانية  إن  إلى  الفتا  التوالي، 
مع  تونس  األورام في  للجنة عالج  تخصيصها 
 2017 العام  مطلع  عملها  في  الشروع  بداية 
الماضي قدرت بنحو 5.6 مليون دينار تونسي.

ــاق مــع بعض  ــف ــرى »االت ــه ج وأضـــاف أن
العالج  مجال  في  لها  المشهود  المصحات 
تونس  مدينتي  فــي  واألورام  الكيماوي 
وصفاقس، على أن يتم تسديد دفعة للحاالت 
المبلغ  باقي  سداد  يتم  وأن  قبولها  تم  التي 
بعد وصول كامل القيمة المخصصة، حيث بدأ 

بالفعل العالج والعمليات«.
دفعة  حــول  المركزي  المصرف  إن  ــال  وق
الديون  من  جزء  لسداد  يومين  قبل  جديدة 
المستحقة  التونسية  والصيدليات  للمصحات 
كافة  عالج  الستمرار  الليبيين،  المرضى  على 

الحاالت المستوفاة للملف الطبي.
وتابع: »بدأت الديون تتراكم لدى المصحات 
والصيدليات مع تأخر الدفعة الثانية، فقد وصل 

الدين المستحق لدى مصحة )ابن خلدون( في 
صفاقس 3 ماليين دينار، ومصحة )حنبعل( في 
تونس العاصمة 3 ماليين دينارأيضا، باإلضافة 
إلى ديون الصيدليات التي يتم التعامل معها 

والتي وصلت إلى مليوني دينار«.
دفع  الديون  تراكم  أن  إلى  البدوي  وأشار 
بعض المصحات مثل »ميرون« إلى التوقف عن 
الفتا  الدين،  تسديد  حتى  حاالت  أي  استقبال 
إلى أن مصحة »حنبعل« استقبلت ما يزيد على 
أكبر،  عددا  تستوعب  تعد  و»لم  حالة،   2000
حالة   30 استقبال  على  معها  االتفاق  فجرى 
أخرى، واستمرار عالج كافة المرضى المسجلين 

لديها«.
»ابن  مصحة  في  الليبيين  عدد  أن  وأضاف 
بينهم  من  مريض،   300 من  أكثر  خلدون« 
25 حالة إيواء والبقية يتابعون العالج وجرعات 
بشكل  المصحة  على  ويــتــرددون  الكيماوي 
منتظم ، مرجعا سبب األزمة إلى تأخر وصول 
المركزي، وهو ما فاقم  المصرف  السيولة من 

أزمة المرضى في المرافق الصحية التونسية.
المصابين  من  الحاالت  عدد  أن  وأضــاف 
نفقة  على  بالعالج  والمستفيدين  بــاألورام 
الدولة في تونس وصل بين 26 مارس وحتى 

15 مايو 2017 حوالي 1124 ملفا.

وتشكلت لجنة عالج األورام في تونس بقرار 
الوطني  الوفاق  بحكومة  الصحة  وزارة  من 
خلفيات،  عدة  على  بناء   ،2017 العام  بداية 
األورام في  لمرضى  المتزايد  العدد  بينها  من 
ليبيا خالل السنوات الماضية، والوضع الصعب 
للمستشفيات الليبية خاصة في الظروف األمنية 
الصعبة وشح األدوية خاصة جرعات الكيماوي 
التي تصرف لمرضى األورام، وارتفاع أسعارها.

األردن  من  الليبيين  المرضى  عالج  وتحول 
الدوالر وبعض  إلى تونس نظرا الرتفاع سعر 
ومرافقيهم  المرضى  واجهت  التي  الصعوبات 
في األردن، كغالء األسعار وصعوبة اإلجراءات 
التأشيرة وغيرها من الموضوعات، فضال  مثل 
عن قرب المسافة بين الدولتين باإلضافة إلى 

أن مريض األورام يحتاج إلى جرعات كيماوي 
يقررها  التي  الحالة  حسب  شهر  كل  مرتين 
تكلفة  ومرافقه  هو  يستطيع  ال  وقد  الطبيب، 
اإلقامة لفترة طويلة ولكن لقرب المسافة بين 

الدولتين يمكنهم السفر والعودة.
الليبية  السفارة  في  الصحي  الملحق  وكان 
في تونس، الرماح صالح، قال في وقت سابق 
إن ديون ليبيا المتراكمة المستحقة للمصحات 
تونسي،  دينار  مليون   190 قاربت  التونسية 
والعسكري  الصحي  المكتب  مصاريف  تشمل 

ولجان الجرحى سابقا.
بعض  رفــضــت  الماضية  الفترة  وخـــالل 
المرضى  بعض  عــالج  التونسية  المصحات 
وزارة  من  طبية  تقارير  على  حصلوا  الذين 
الصحة الليبية للعالج في تونس؛ لعدم سداد 
الحكومة  بذمة  التي  المتأخرة  المالية  الفواتير 

الليبية.
في  الوفاق  بحكومة  الصحة  وزارة  واتفقت 
وقت سابق مع ثالث مصحات تونسية على أال 
يتجاوز متوسط تكاليف عالج المرضى الليبيين 
فيها ثالثة آالف دوالر، حفاظا على المال العام، 
أغلقت  التونسية  المصحات  بعض  أن  خاصة 
أبوابها أمام المرضى الليبيين المعالجين على 

حساب الدولة لتراكم المستحقات المالية.

البدوي: نقص السيولة وراء أزمة املرضى الليبيني في تونس
ال تزال أزمة 

المرضى الذين 
يتلقون العالج على 

نفقة الدولة في تونس 
تشهد تفاقما، على وقع 

تأخر تحويالت مصرف 
ليبيا المركزي للدفعات 
التي جرى االتفاق عليها 

في السابق، ما دفع 
بالمصحات التونسية 
لرفض استقبال أية 

حاالت جديدة لليبيين، 
تدخلت على إثرها حكو 

مة الوفاق وشكلت لجنة 
برئاسة الدكتور عبد 

السالم البدوي، للتوصل 
إلى حلول جذرية للملف.

حوار – أسماء بن سعيد

المصحات التونسية رفضت استقبال 
الليبيين بعد تفاقم الديون.. والحاالت 

وصلت إلى 1124 مريضا

احتجزت زوارق تابعة للدورية الليبية قاربي 
صيد إيطاليين من منطقة مازارا ديل فالو 
مازارا  بلدية  رئيس  وفق  الثالثاء،  مساء 
نيكوال كاستالدي، وذكر التلفزيون المحلي 
في صقلية إن سفينتي الصيد المحتجزتين 
اإلخوة  من  والمملوكة  »أفروديت«،  هما 
بيليغرينو وعلى متنها طاقم من ستة رجال، 

والسفينة األخرى »فينسنت أسارو«.
زورق  فإن  اإليطالية  الرواية  وبحسب 
قارب  على  النار  بإطالق  قام  ليبيا  دوريــة 
تحذير،  أي  دون  »أفـــروديـــت«،  الصيد 
ميال   29 نحو  بعد  على  السفينة  واحتجزت 
بلدية  رئيس  وأوضــح  درنــة،  من شواطئ 
مازارا ديل فالو إن إطالق النارأدى إلى إلحاق 
أضرار بالمقصورة والمعدات الموجودة على 
متن السفينة، مضيفا ال توجد إصابات ولم 

يتم اعتقال الطاقم.
الليبية  البحرية  عناصر  ضبط  ــور  وف
متن  على  البحارة  أمـــروا   ، للسفينتين 
نحو  المالحة  في  بالشروع  السفينتين 
مازرا  بلدية  رئيس  ووجه  الليبي،  الساحل 
اإليطالية  للخارجية  مفتوحا  نداء  فلو  ديل 
للتدخل يعد أن وصل قاربا الصيد ليال إلى 

ميناء رأس الهالل.
وفي اإلطار نفسه قال آمر قاعدة طبرق 
جرى  إنه  بوعلوية،  الناجي  اللواء  البحرية، 

سواحل  قبالة  مصرية  صيد  جرافة  احتجاز 
مدينة درنة، فجر األربعاء، واحتجاز جرافتي 

صيد إيطاليتين أخريين.
زورق  إن  لـ»الوسط«  بوعلوية  وقــال 
المرقب التابع لقاعدة طبرق البحرية تمكن 
واإليطاليتين،  المصرية  الجرافات،  جر  من 
مع  للتحقيق  البحرية  سوسة  نقطة  إلــى 
الصيد  جرافتي  أن  إلى  مشيرا  أطقمها، 
وعلى  بحارا   13 متنهما  على  اإليطاليتين 

المصرية 10 بحارة مصريين.
وأضاف آمر قاعدة طبرق البحرية أنه »تم 
جر هذه الجرافات إلى نقطة سوسة البحرية 
بالقوة ألنها اخترقت المياه اإلقليمية الليبية« 

دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.
في السياق نفسه قال آمر السرية المقاتلة 
المجدوب،  محمد  مهندس  مقدم  سوسة، 
الجائر  إنه جرى فتح محضر تحقيق للصيد 
تم  التي  اإليطاليتين  الصيد  جرافتي  ضد 

ضبطهما داخل المياه اإلقليمية الليبية.
ورد المجدوب في تصريح إلى »الوسط« 
األربعاء، على رئيس بلدية مازارا ديل فالو 
الذي اتهم البحرية الليبية بإطالق النار على 
الجرافتين دون تحذير قائال: »إنه تم توجيه 
رفضوا  ولكن  اإلنجليزية  باللغه  لهم  نداء 
الموجه  للنداء  يستجيبوا  ولم  االنصياع 

إليهم« فتم التعامل معهم.

حصار البحر.. احتجاز سفينتي صيد 
إيطاليتني وأخرى مصرية قبالة درن

أعوام،   7 وأكبرهم  ونصف  عام  أصغرهم 
تحول لهوهم وفرحهم إلى أحزان على وقع 
سقوط لعبة مالهي تعطلت بشكل مفاجئ 
»البوسكو«،  السياحي  بنغازي  منتزه  في 
جرى نقل سبع حاالت منهم إلى مستشفى 
مسؤولة  وفق  والحوادث،  للجراحة  الجالء 

مكتب اإلعالم فاديا البرغثي لـ»الوسط«.
شخصا   17 إصابة  عن  أسفر  الحادث 
وفق  متفاوتة،  بجروح  أطفال  أغلبهم 
بينهم  المصابين  إن  قالت  التي  البرغثي 
على  وغادر  األولية  األسعافات  تلقى  من 
يتلقيان  آخـــرون  ــزال  ي ال  بينما  الــفــور، 

الخدمات الصحية والرعاية الالزمة.
واستقبل مركز بنغازي الطبي اثني عشر 

مسؤول  وفــق  األطــفــال،  من  آخــر  مصابا 
النقطة األمنية بالمركز إبراهيم السعيطي.
والخوف  الهلع  من  حالة  الحادث  وأثار 
هرعت  فيما  وقوعه،  لحظة  العائالت  بين 
إلجالء  الحادث  موقع  إلى  اإلسعاف  فرق 
المصابين، وكأن الدماء تتمسك بالخروج 

حتى من المنتزهات.
الشهيبي  عبدالمنعم  طالب  جهته  من 
المكلف  بنغازي  منتزهات  جهاز  مدير 
أللعاب  شاملة  صيانة  إجـــراء  بــضــرورة 
وتعاني  قديمة  كونها  بالمنتزه  األطفال 
عدم  عن  فضال  آمنة،  وغير  التلف،  من 
تشغيل  على  للقيام  موظفين  تخصيص 

هذه األلعاب ومراقبتها.

مأساة املالهي.. ليلة سقوط لعبة منتزه بنغازي

على متنها 9 إيطاليين و4 تونسيين و 10 مصريين

● عقيلة صالح



في  طفل  لها  تعرض  التي  الواقعة  ــارت  أث
عبر  بدأ  غضبا شعبيا  العام،  المرج  مستشفى 
تتحرك  أن  قبل  االجتماعي  التواصل  مواقع 
وزارة الصحة في الحكومة الموقتة لتعلن عن 
للخطأ  المرتكبين  األطباء  لمحاسبة  إجــراءات 

الذي أدى إلى بتر يد طفل رضيع.
في  الصحة  بــوزارة  اإلعالم  إدارة  مسؤول 
أكد  الطرابلسي،  معتز  الموقتة  الحكومة 
لألخطاء  العليا  اللجنة  ألعمال  الوزارة  متابعة 
المقترف  الطبي  الخطأ  واقعة  بشأن  الطبية 
بحق الطفل عثمان محمد أبوبكر بمستشفى 

المرج العام.
وكيل  إن  لـ»الوسط«،  الطرابلسي  وقال 
عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب أصدر 
صور  تــداول  بعد  طبية  لجنة  بتشكيل  قــرارا 
الطبي،  الخطأ  بسبب  معاناة  أثناء  للطفل 
الفسي،  حسين  محمد  ــوري  ن من  تتكون 
حسين  والدكتور  الدبنالي،  محمد  والدكتور 
الهوني،  الــســالم  عبد  وعــمــران  أمنيسي، 

ومنصور سعد المسالتي.
ساعة   24 بعد  قدمت  اللجنة  أن  وأضــاف 
حول  األول  االستدالل  محضر  تشكيلها  من 
واقعة الطفل الذي انتهى به األمر ببتر يده، 
مشيرا إلى أن »األمر اآلن أحيل للجنة العلمية 
القانونية  اإلجـــراءات  التخاذ  بالمستشفى 
جانب  إلى  المختصة،  القضائية  الهيئات  مع 
بدورها  للقيام  للتأمين  ليبيا  شركة  مطالبته 

تجاه الطفل«.

الطفل  أن مصير  فيه  »مما ال شك  وتابع: 
لن  ــوزارة  ال ولذلك  طبي،  خطأ  بسبب  كان 
تتهاون أبدا في نيل مرتكبي الخطأ العقاب«، 
مؤكدا أن الوزارة ستكشف عن التفاصيل بعد 

انتهاء اللجنة العلمية من العمل.
إدارة  مــديــر  كشف  نفسه  اإلطـــار  فــي 
في  الصحة  بـــوزارة  والمتابعة  التفتيش 
الحكومة الموقتة نوري الفسي، عن احتمالين 
بشأن واقعة الخطأ الطبي الذي أدى إلى بتر 
تلقيه  أثناء  أبوبكر  محمد  عثمان  الطفل  يد 

العالج بمستشفى المرج العام.
»ليبيا  لقناة  تصريح  فــي  الفسي  ــال  وق
الفضائية«، إن وزارة الصحة »ال تحمل صفة 
مع  تعاملت  أنها  إال  القضائي  الضبط  مأمور 
مواقع  على  الطفل  صور  نشر  عبر  الواقعة 
أي  االجتماعي دون أن يقدم ذووه  التواصل 

شكاوى للوزارة«.
يقومون  ال  المواطنون  »لألسف  وأضــاف: 
النيابة  لدى  بل  الصحة  وزارة  في  بالشكاوى 
األمر  بتحويل  عملها  في  تقوم  التي  العامة 
للمجلس األعلى الطبي« موضحا أن المجلس 
ال  ولكنه  مباشرة  ــوزارة  الـ تحت  فعال  »هــو 

يتعامل إال عبر النيابات«.
حول  األول  السيناريو  أن  الفسي  وأوضح 
قامت  »الممرضة  أن  هــو  الطبي  الخطأ 
بتركيب الجهاز الوريدي في الشريان وأعطاها 
األول،  اليوم  في  بالتقطير  الطبية  المحاليل 
حيوي  مضاد  إعطاء  تم  الثاني  اليوم  ولكن 
المواد مباشرة  للتشنجات بعد إعطاء  وأدوية 
الوالدة  حديث  طفل  ألنه  الشريان  فيتعطل 
سريان  توقف  إلى  فأدى  يتحمل  فال  وصغير 

الدم بسبب انكماش الشريان«.
أنها  يمكن  الثاني  السيناريو  »أما  وتابع: 
ولكن  الــوريــد  في  الجهاز  بتركيب  قامت 
إلى  الـــدواء  يكتسح  األدويـــة  تعدد  نتيجة 
الخارج فينتج كتلة وهي تقوم بالضغط على 
سريان  منع  إلى  يــؤدي  وبالتالي  الشريان 

الدم باليد«.

ال تزال إيطاليا تحاول استقطاب جوار ليبيا، السيما مصر 
مع  صامتة  أزمة  مع  بالتزامن  السيما  والجزائر،  وتونس 
فرنسا إزاء الملف الليبي، في إطار اشتباك دولي وإقليمي 
حول األزمة في البلد، كانت حلقاته األخيرة توتر جديدة 
الملف  في  الشائك  الوضع  بسبب  والجزائر  فرنسا  بين 
الليبي، تفضل إزاءه األخيرة مبادرة إيطالية ستكون محل 
زيارته  خالل  كونتي،  جوزيبي  الحكومة،  رئيس  نقاش 
نائب  سابقة  زيارة  عقب  المقبل،  الشهر  مطلع  الجزائر 
تناول  وتونس  القاهرة  إلى  سالفيني  الحكومة  رئيس 

الملف نفسه.
تحدثت  عندما  جليا  ظهر  ليبيا،  حول  الدولي  الخالف 
ال  تصريحات  ترينتا«  »إليزابيتا  اإليطالية  الدفاع  وزيرة 
لبس فيها أوائل يوليو الجاري عندما وصل األمر بها إلى 
القول »لنكن واضحين.. القيادة في ليبيا لنا«، وذلك في 

معرض تحذيرها لنظيرتها الفرنسية، فلورنس بارلي.
 – فرنسا  تسجيل  أعقاب  في  جاء  اإليطالي  االهتمام 
حين  السباق،  هذا  في  لصالحها  نقطة  يبدو-  ما  على 
الرؤية  ليبيا،  حول  الدولي  األمــن  مجلس  بيان  تبنى 
األمر  باريس،  مخرجات  على  أكد  حيث  للحل،  الفرنسية 
ترفضها  التي  الفرنسية  النظر  لوجهة  دعما  شكل  الذي 

إيطاليا وتشكك في جدواها.
بموقفها  تمسكها  فرنسا  أعلنت  ذلــك  أعقاب  في 
العام  بنهاية  ليبيا  في  انتخابات  إلجراء  بالسعي  الخاص 
وحكومة  إيطاليا  تشكيك  من  واحد  يوم  بعد  الجاري، 
الموعد  لهذا  وفقا  االنتخابات،  إجراء  إمكانية  في  الوفاق 

بسبب تدهور الوضع األمني.
في  المتخصصة  الــفــرنــســيــة،  الــنــشــرة  وســلــطــت 
اإلستراتيجية والدفاع »تي تي يو«، الضوء على كواليس 
الليبي  الملف  باريس في خطواتها في  الجزائر،  معارضة 
السياسة  تدعم  وقت  في  األفريقي  الساحل  ومنطقة 
انتقاد  عن  الجزائر  امتنعت  حيث  رومــا،  لها  تروج  التي 
خاص،  بشكل  المنطقة  في  األخيرة  اإليطالية  المبادرات 

بما في ذلك إرسال بعثة عسكرية إلى النيجر.
وحدات  ثالث  من  تتكون  إيطالية،  وحــدة  ووصلت 
تدخل  أن  قبل  ليبيا  جنوب  إلى  أسبوع  قبل  استطالع، 

النيجر قريبا، حسب المصدر ذاته.
من  الجزائرية  السلطات  امتعاض  إلى  النشرة  وتشير 
من  أعضاء  تحرك  لمنع  تدابير  أي  فرنسا  اتخاذ  عدم 
الحركة الوطنية لتحرير أزواد )حركة مسلحة( بين شمال 
في  االستقرار  »تهدد  التي  ليبيا،  وجنوب  مالي  شرق 
اإلقليم«، ال سيما أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

يروج منذ أشهر إلنشاء قوات عسكرية.
وهي  الساحل،  من  دول  خمس  من  القوات  وتتألف 
النيجر وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا؛ لمحاربة 
يثير شكوك  ما  الكبرى  الصحراء  في  اإلرهابية  الجماعات 
في  الفرنسي  العسكري  الــدور  حقيقة  حــول  الجزائر 

المنطقة.
أزمة  تفجر  في  الحساس  األمني  الملف  هذا  وتسبب 
أخرى  شبهات  سياق  في  وفرنسا،  الجزائر  بين  صامتة 
الجنوب  في  أطراف  تسليح  في  فرنسي  دور  حول  تحوم 
الليبي ما يزيد من خطر وقوع اشتباكات بين الجماعات 
والمهاجرين  األسلحة  تهريب  على  للسيطرة  المسلحة 

كما توضح النشرية الفرنسية.

بالتصريحات  ترحب  ال  الجزائر  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
حين  كولومب،  جيرار  الفرنسي،  الداخلية  لوزير  األخيرة 
إلدارة  والجزائر  المغرب  مع  أوروبية  آلية  إنشاء  اقترح 
المالي  الدعم  على  الحصول  مقابل  في  المهاجرين  ملف 

لهذين البلدين.
وليس وليد الصدفة أن يؤكد بالتزامن رئيس مجلس 
لدى  األربــعــاء،  صالح،  بن  القادر  عبد  الجزائري  األمــة 
البرلمانية  الجمعية  عن  المستوى  رفيع  وفدا  استقباله 
الكندية األفريقية بالبرلمان الكندي على »ضرورة احترام 

الشرعية الدولية لحل األزمتين في ليبيا ومالي«.
الجزائري عبد  الخارجية  المقرر أن يستطلع وزير  ومن 
إيف  جان  الفرنسي  نظيره  لقاء  خالل  مساهل،  القادر 
الثالثة  الدورة  إطار  في  المقبل  الشهر  بباريس  لودريان 
للحوار االستراتيجي الجزائري - الفرنسي في باريس عن 
سواء  الجزائريين  لحفيظة  المثيرة  المطروحة  الملفات 
خصوصا  والساحل،  مالي  في  والوضع  الليبي  الملف 
في  قدما  المضي  عن  والفرنسي  األممي  التراجع  عقب 
ديسمبر  انتخابات  لتنظيم  الرامي  باريس  اتفاق  تنفيذ 
القوى اإلقليمية  المقبل، حيث أصبحت االنتخابات تشغل 

الرئيسية.
الحكومة  رئيس  أجندة  محور  ستكون  ذاتها  القضية 
الشهر  الجزائر  سيزور  الذي  كونتي،  جوزيبي  اإليطالية 
الجزائريين حول  المسؤولين  مع  مباحثات  المقبل إلجراء 
األزمة  مقدمتها  في  تأتي  وإقليمية  ثنائية  قضايا  عدة 
في دول  واألوضاع  السرية  والهجرة  ليبيا  في  المستمرة 

الساحل.
وتعبر الحكومة االيطالية عن قناعتها بصعوبة تحديد 
القليلة  األشهر  خالل  ليبيا  في  لالنتخابات  دقيق  موعد 
اتفاق  التراجع عن  فراغ خلفه  إلى ملء  المقبلة، وتسعى 
باريس عبر عقد المؤتمر الدولي حول ليبيا في باليرمو. 
المشاركة  الوفود  ضمن  من  الجزائر  تكون  وقت  في 
وتركيا  مصر  جانب  إلى  ليبيا  حول  الدولي  المؤتمر  في 
والمغرب  وإسبانيا  وألمانيا  وفرنسا  وقطر  واإلمــارات 
واألردن  والصين  وتشاد  وكندا  وبريطانيا  وتونس 

ومالطا.
ومصر  الجزائر  خارجية  وزراء  يسعى  االجتماع  وقبيل 
المصرية  العاصمة  في  الثالثي  اجتماعهم  في  وتونس، 
موحد  بموقف  الخروج  الحالي،  الشهر  أواخــر  القاهرة 
حيث  باليرمو،  مؤتمر  خالل  لطرحه  الليبي  الوضع  من 
التسوية  ومسار  الليبية  األزمــة  مستجدات  سيبحثون 
األممي، في ظل قرار منظمة األمم المتحدة، تأجيل إجراء 
ديسمبر   10 في  مقررة  كانت  التي  الرئاسية  االنتخابات 

المقبل لعدم توافر الظروف المالئمة.
األزمــة  لحل  الــمــبــادرات  تعدد  من  الجزائر  وتحذر 
االنقسامات  وتعمق  التسوية  مسار  »تربك«  التي  الليبية 
الذي  الصخيرات  باتفاق  تمسكها  إعالنها  مع  الداخلية، 
وقع بالمغرب في ديسمبر 2015. وجدد مساهل مواقف 
مؤكدا  الليبية،  لألزمة  سياسي  حل  إلى  الداعية  بالده 
الحل  أن  تثبت  أن  استطاعت  الجزائرية  الدبلوماسية  أن 
بتبني  داخليا  إال  يكون  »لن  واألزمات  للنزاعات  الوحيد 

الحوار والطرق الدبلوماسية«.
يخص  فيما  الخامس  سيكون  المقبل  واالجتماع 
الجزائر ومصر وتونس،  خارجية  لوزراء  التشاوري  المسار 
في  بالجزائر  التوالي  على  السابقة  اللقاءات  جرت  حيث 
وبتونس في   2017 نوفمبر  وبالقاهرة في   2017 يونيو 

ديسمبر من العام نفسه وفي الجزائر في مايو 2018.

خطأ طبي يؤدي لبتر يده

محليات05 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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القاهرة - الوسط

هل تنجح إيطاليا في استقطاب دول جوار ليبيا؟

نوري الفسي: الوزارة تعاملت 
مع الواقعة عبر نشر صور 

الطفل على مواقع التواصل 
االجتماعي

االعتداءات تهدر مياه تكفي 
لتغذية ثلثي طرابلس

بقايا داعش.. العثور على 75 
جثة في مقبرة جماعية بسرت اقتراب املحطة األخيرة من آلية اختيار »الرئاسي«

وسط أزمة صامتة مع فرنسا

بمنظومة  الجنوبية  المنطقة  إدارة  كشفت 
الصناعي،  النهر  بجهاز  الجفارة  سهل  الحساونة 
عن إحصائية بشأن االعتداءات التي تعرضت لها 
اآلبار  عدد  حيث وصل  الصناعي،  النهر  منظومة 
ما  يوميا  تنتج  بئرا،  الـ75  لالعتداء  تعرضت  التي 

يقارب 4000 إلى 4500 متر مكعب.
صفحتها  عبر  بيان  في  المنطقة  وأشـــارت 
الرسمية بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 
 18 من  يقارب  ما  تسقي  الواحدة  البئر  أن  إلى 
وأن  تقدير،  أقل  على  مواطن  20ألــف  إلى  ألفا 
االعتداءات  هذه  نتيجة  المفقودة  المياه  كمية 

فاقت 330 ألف متر مكعب يوميا.
لتغذية  تكفي  المفقودة  الكميات  إن  وقالت 
كافة  مطالبة  ــس،  ــل طــراب الــعــاصــمــة  ثلثي 
والتشريعية  القيادية  الليبية،  المؤسسات 
اللحظة  هذه  منذ  بالتحرك  واألمنية،  والعسكرية 
»المخربين  ومالحقة  االعــتــداءات  هــذه  لوقف 
ألن  والضمير،  الوطنيه  وعديمي  والمفسدين 

األمر ال يحتمل التأخير«.
وكان جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة 
الجاري،  أكتوبر   5 في  أعلن  الجفارة(،  )سهل 
تعرضها  بسبب  الخدمة،  عن  آبــار  ثالث  خــروج 

»رغم  أنه  إلى  مشيرا  والتخريب،  السرقة  ألعمال 
الرسمية  الجهات  كافة  ومخاطبة  التواصل 
من  عدد  وعقد  بالدولة  واألمنية  والعسكرية 
هذه  لوقف  الحلول  إليجاد  واللقاءات  االجتماعات 
االعتداءات إال أنه لم يتخذ أي إجراء مطلقا يوقف 
بانهيار  الذي أصبح يهدد  العبث والتخريب  هذه 
مدينة  على  المياه  وانقطاع  بالكامل  المنظومة 
الوسطى  المنطقة  إلى مدن  باإلضافة  طرابلس، 
ومدن  وترهونة  وليد  وبني  الشويرف  ومــدن 

الجبل الغربي والمشاريع الزراعية«.

مقبرة  على  ســرت  في  األمنية  الجهات  عثرت 
الظهير  75 جثة في منطقة  جماعية تحتوي على 
إحدى الضواحي الغربية للمدينة، في إطار عمليات 
منذ هزيمة  بشكل مستمر  تجرى  التي  االكتشاف 

التنظيم اإلرهابي في المدنية ديسمبر 2016.
الثالثاء،  لـ»الوسط«  عسكري  مصدر  وقــال 
األمنية  والجهات  ســرت  حماية  قــوة  »بحضور 
والضبطية ومكافحة الجريمة بعمليات االستكشاف 
والحفريات على المقبرة تم العثور على 75 جثة«، 
تنظيم  لعناصر  الجثث  هــذه  تكون  أن  مرجحا 
المدينة  على  يسيطر  كان  الذي  اإلرهابي  داعش 

قبل هزيمته.
االستكشاف  فريق  أن  إلــى  المصدر  وأشــار 
مستمر في عمله بالمقبرة التي تضم رفات متحللة 

لم يعرف عددها بعد.

فبراير  في  على سرت  قد سيطر  داعش  وكان 
عام، 2015 حتى تم طرده منها على ايدي قوات 

البنيان المرصوص في ديسمبر 2016.
داعش  تنظيم  خسر   2016 ديسمبر   5 وفي 
مايو   28 في  عليها  سيطر  التي  ســرت،  مدينة 
2015، ليتخذها إمارة له، قبل أن تتقدم للمدينة 
قوات »البنيان المرصوص« التي شكلها المجلس 
وسيطرت  لمحاربته   2016 مايو   5 في  الرئاسي 

عليها بالكامل.
ســرت،  فــي  للمعركة  داعــش  خــســارة  وبعد 
)شرق(  والنوفلية  ودرنة  بنغازي  من  طرده  بعد 
عبر  جديد،  من  للظهور  عاد  ــرب(،  )غ وصبراتة 
هجمات استهدفت تمركزات أمنية ومقار حكومية 
الوطنية  والمؤسسة  االنتخابات  مفوضية  منها 

للنفط بطرابلس.

التوصل  من  والدولة  النواب  مجلسا  اقترب 
المجلس  اختيار  آلية  نهائي بشأن  اتفاق  إلى 
الرئاسي التي دخلت في نقاشات عديدة خالل 
الفترة الماضية، في ظل مقترحات بأن تكون 
رئاسة هذا المجلس بـ»التناوب« بين أعضائه 
الثالثة، ومن جانبه انتهى مجلس النواب من 
االتفاق على مقترحه، وفقما أفاد رئيس لجنة 
بإحالة  نصية،  السالم  عبد  بالمجلس  الحوار 
بجلسة  وإقراره  مناقشته  جرى  الذي  المقترح 
رسمية، إلى رئيس لجنة الحوار في المجلس 

األعلى للدولة موسى فرج.
»الوسط«  حصلت  الذي  للمقترح  ووفقا 
تنص  الثانية  المادة  فإن  منه،  نسخة  على 
من  الــرئــاســي  المجلس  يشكل  أن  على 
قراراته  كافة  يتخذ  أن  على  ونائبين،  رئيس 
المقترح،  الثانية من  المادة  باإلجماع، ووفق 

الدولة،  رئاسة  مجلس  اختيار  عملية  فإن 
تبقى خطوة الحقة على قيام مجلس النواب 
اإلعــالن  فــي  السياسي  االتــفــاق  بتضمين 

الدستوري بعد تعديله لهذا االتفاق. 
إليه  توصل  الــذي  المقترح  نــص  كما 
مجلس النواب على أن يقوم أعضاء مجلسي 
النواب والدولة عن كل منطقة من المناطق 
مجمع  بعقد  الثالث  التاريخية  الجغرافية 
واحد  مرشح  النتخاب  بينهم  فيما  انتخابي 
أسبوعين  خالل  الرئاسي  المجلس  لعضوية 

من تضمين االتفاق السياسي المعدل.
واشترط المقترح المبدئي لمجلس النواب 
أن يتم اعتماد أعضاء المجلس الرئاسي من 
قبل مجلسي النواب والدولة، ويقوم مجلس 
الرئاسي  المجلس  رئيس  بانتخاب  النواب 
نائبين  المعتمدين ويكون اآلخران  من بين 

باختيار  الرئاسي  المجلس  يقوم  أن  على  له، 
تاريخ  من  أسبوع  خــالل  الحكومة  رئيس 

اعتماده.
ينخرط  المقترح،  وفق  ذلك،  أعقاب  وفي 
لجنة  تشكيل  في  والــدولــة  النواب  مجلسا 
للتوافق على المناصب السيادية خالل أسبوع 

من اعتماد المجلس الرئاسي.
الدولة  مجلس  رؤيــة  فإن  سبق،  ما  إزاء 
الذي قدمه مجلس  المقترح  تبدو قريبة من 
جرت  عديدة  مناقشات  أن  السيما  النواب، 
وهو  الماضية،  الفترة  خالل  الطرفين  بين 
المجلس  عضو  تصريحات  مــع  يتسق  مــا 
قال  الــذي  شــرادة  بن  سعد  للدولة  األعلى 
االثنين  تشاورية  جلسة  عقد  المجلس  إن 
الماضي بحضور 50 عضوا لمناقشة المقترح، 
تأييدهم  »أكــدوا  األعضاء  أن  إلــى  مشيرا 

اختيار  ضــرورة  على  االتفاق  وتم  للمقترح 
السلطة  بتوحيد  يــقــوم  رئــاســي  مجلس 

التنفيذية في البالد«.
مجلس  إقرار  أعقاب  في  جاء  التطور  هذا 
مشروع  على  االستفتاء  قــانــون  ــواب  ــن ال
توحيد  جهود  مع  يتوازي  ما  وهو  الدستور، 
االستفتاء،  على  لإلشراف  التنفيذية  السلطة 
فإنه  الدستور«  الدستور  إقــرار  يعتبر  إذ 
االنتخابات عامة لالنتقال  »يجب اإلسراع في 
الزمني  اإلطار  ويقترب  دائمة«،  مرحلة  إلى 
البرلمانية  االنتخابات  إلجــراء  عليه  المتفق 
النهائية،  مراحله  من  ليبيا  في  والرئاسية 
مصير  الغموض  يكتنف  ــذي  ال الوقت  في 
األسس الدستورية والقوانين الضرورية لهذا 
االستحقاق والتي يفترض إقرارها بحلول 16 

سبتمبر المقبل

رئاسة بـ»التناوب« بين أعضائه الثالثة

فقدان 330 ألف متر مياه يومياغضب شعبي من كارثة »طفل املرج«

● عبد القادر مساهل

● النهر الصناعي

● جلسة مجلس األمن الدولي حول ليبيا

● ماكرون وكونتي
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واشنطن – وكاالت

فوزه بفارق صوتين فقط يزيد سخونة انتخابات الكونغرس

ترامب ينتصر في معركة تعيني كافانو باملحكمة الدستورية ويعتذر له »باسم األمة«

الشيوخ تعيينه، بينما تجمع عدة مئات من معارضيه أمام مقر 
المحكمة الدستورية لالحتجاج على قرار مجلس الشيوخ. وقامت 
الشرطة باعتقال نحو 200 من المحتجين بعد أن قاموا بإغالق 

مدخل المحكمة.
إلى  المحافظة  القيم  على  الغيور  المدافع  هذا  وبوصول 
التقدميون–أربعة من أصل  القضاة  العليا، سيشكل  المحكمة 
تسعة – أقلية على امتداد عقود في المحكمة العليا، التي تتحقق 
من دستورية القوانين وتفصل في أكثر النزاعات الشائكة في 
اإلعدام  وعقوبة  اإلجهاض  في  الحق  مثل  األميركي  المجتمع 
وتنظيم حيازة األسلحة النارية وزواج المثليين وحماية البيئة. 
كما سبق للمحكمة الدستورية أن فصلت في النزاع الذي نشأ 
الجمهوري  الرئيس  بين  الرئاسية  االنتخابات  نتيجة  بشأن 
آل جور في  الديمقراطي  السابق دورج دبليو بوش، ومنافسه 

العام 2000، وهو ما يزيد من مخاوف الديمقراطيين في حال 
تمكنهم من المضي قدما في إجراءات عزل ترامب في حال أكد 
التحقيق المستقل الذي يجريه المدير السابق لمكتب التحقيقات 
الفيدرالي )إف.بي.أي( روبرت مولر بشأن تعاون فريقه مع روسيا 
منافسته  أمام  األخيرة  الرئاسية  االنتخابات  نتيجة  في  للتأثير 

الديمقراطية، هيالري كلينتون.
للديمقراطيين والناشطين في  انتكاسة  ويشكل هذا األمر 
في  كافانو  ترشيح  منذ  تحركوا  الذين  المدنية  الحقوق  مجال 
يوليو لمنع تثبيته، فنظموا حمالت إعالمية وتظاهرات وتواصلوا 

مع أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين.
وكان القاضي بريت كافانو ضامنا تثبيته عندما خرجت امرأة 
من الظل في منتصف سبتمبر واتهمته بمحاولة اغتصابها في 
العام 1982، في حين كانت في الـ15 وكان هو في الـ17. لكن 

كافانو نفى هذه االتهامات. وكان لهذه االتهامات وقع هائل 
في بلد حساس إزاء مسألة العنف الجنسي منذ فضح ممارسات 
المنتج هارفي واينستين وعشرات من أصحاب النفوذ في أعقاب 
انطالق حركة »#مي تو« )أنا أيضا( التي تدافع عن حقوق المرأة 

في مواجهة التحرش.
من  فإنه  كافانو،  تعيين  معركة  في  ترامب  انتصار  ورغم 
المتوقع أن يبقى الخالف بشأنه قائما في انتخابات الكونغرس 
للتصويت  للخروج بكثافة  أنصاره  المقبلة. وبينما دعا ترامب 
للوقوف في وجه الديمقراطيين الذين وصفهم بـ»المتآمرين« 
جورج سوروس،  الديمقراطي  الثري  من  أمواال  يتلقون  الذين 
فإن معارضيه سيستغلون قضية كافانو لحشد أصوات المرأة 
والزعم أن الحزب الجمهوري ال يهتم بالدفاع عنها في مواجهة 

التحرش الجنسي ونيل حقوقها.

<    متظاهرون ضد تعيين كافانو أمام مبنى الكابيتول في واشنطن<   ترامب يصافح كافانو في حفل تنصيبه في البيت األبيض

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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روسيا مجددا
تقريرا  تايمز«  »نيويورك  جريدة  نشرت  أخرى،  ناحية  من 
الثالثاء زعمت فيه أن مسؤوال كبيرا في حملة ترامب لالنتخابات 
مقترحات  طلب  غيتس،  ريك  يدعي   ،2016 في  الرئاسية 
المرشحين  هزيمة  في  للمساعدة  إسرائيلية  شركة  من 
الجمهوريين المنافسين له في االنتخابات التمهيدية، وكذلك 
حملة  خالل  من  كلينتون  هيالري  الديمقراطية  المرشحة 

تضليل إلكترونية. .
برس«،  »فرانس  وكالة  نقلت  ما  وفق  الجريدة  وقالت 
اإلثنين، إنه ال يوجد دليل على أن حملة ترامب اتبعت مقترحات 
لممارسة  االجتماعي  التواصل  مواقع  الستخدام  الشركة 
التضليل اإلعالمي وجمع البيانات. وكتبت استنادا إلى مقابالت 
ونسخ من المقترحات أن جهود ريك غيتس لم تكن على ما 
يبدو على صلة بجهود روسية متصاعدة للتدخل في االنتخابات 

األميركية.
هذه  في  التحقيق  مولر،  روبرت  الخاص  المحقق  ويتولى 
ترامب  حملة  بين  تواطؤ  وجود  وبإمكان  الروسية  الجهود 

وموسكو. وهو ما نفاه ترامب على الدوام وكذلك روسيا.
وغيتس هو النائب السابق لرئيس حملة ترامب ومن بين 
أكثر من 30 شخصا وجه لهم مولر اتهامات. وقالت »نيويورك 
تايمز« إن غيتس سعى إلى الحصول على مقترحات الستخدام 
إلى  مندوبين  موقف  وتغيير  الستهداف  وهمية  شخصيات 
المؤتمر الجمهوري من خالل مهاجمة السيناتور تيد كروز، أبرز 

منافس لترامب حينها.
وتضمن مقترح آخر جمع بيانات عن هيالري كلينتون، وفق 
التقرير. واقترحت شركة »ساي-غروب«، التي يعمل فيها عمالء 
سابقون في االستخبارات اإلسرائيلية، خطة لمساعدة ترامب 
االنقسامات  لتعزيز  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  في 
المقترحات  من  نسخ  على  مولر  فريق  وحصل  خصومه.  بين 
لم  إنه  قالت  التي  الجريدة  وفق  »ساي-غروب«،  واستجوب 
يتضح إن كانت المقترحات تنتهك القوانين المتصلة بالتدخل 

األجنبي في االنتخابات.
ووافق غيتس في فبراير على التعاون مع مولر، وأقر بالذنب 
في عدم اإلفصاح عن أموال مودعة في الخارج والكذب بشأن 

دوره كعميل أجنبي لصالح أوكرانيا.

من  األمة«  »باسم  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  اعتذر 
في  تنصيب مرشحه  أثناء حفل  وعائلته  كافانو  بريت  القاضي 
المحكمة العليا، في انتصار انتزعه ترامب بعد تجاذب سياسي 
شرس مع معارضيه من الديمقراطيين قبل شهر من انتخابات 

التجديد النصفي للكونغرس.
وصرح الرئيس األميركي من البيت األبيض: »باسم األمة، 
لأللم  كافانو  وعائلته  بريت  إلى  اعتذاراتي  تقديم  في  أرغب 

والمعاناة الهائلة التي أرغمتم على تحملها«.
أمام  الدستورية  اليمين  عاما   53 البالغ  القاضي  وأدى 
الرئيس بعد أن صادق مجلس الشيوخ األميركي، السبت، على 
السجاالت  أسابيع من  بعد  العليا،  المحكمة  في  تعيينه عضوا 
والمواجهات السياسية الشرسة التي تخللتها اتهامات للقاضي 

بارتكاب اعتداء جنسي عندما كان شابا.
وفي حين انتقد الديمقراطيون بشدة قرار مجلس الشيوخ، 
في  »عادال«  يكون  بأن  الرسمي  الحفل  هذا  أثناء  كافانو  وعد 
وصرح  المتحدة.  الواليات  في  قضائية  سلطة  أعلى  في  عمله 
قائال: »المحكمة العليا هي هيئة قضائية وليست هيئة حزبية أو 
سياسية«. وأضاف بالقول: »المحكمة العليا هي فريق مؤلف من 

تسعة )قضاة(. وسأعمل بشكل جماعي مع هذا الفريق«.
التصريحات  بسبب  الديمقراطيين  قلق  أثار  كافانو  وكان 
الحادة التي أدلى بها أثناء تقديمه شهادته أمام مجلس الشيوخ 
حاول  أنه  جامعية  أستاذة  من  له  الموجهة  االتهامات  بشأن 
اتهمت  التي  ترامب  مواقف  وترديده  عليها،  الجنسي  االعتداء 

الديمقراطيين بـ»التآمر« لمنع تعيينه.
ندد  عندما  النار  على  الزيت  ترامب  صب  جديدة،  ومرة 
كافانو.  إلى  التي وجهت  باالتهامات  اإلثنين،  مبكر،  وقت  في 
وقال  تثبيته.  لمنع  »مفبركة«  واتهامات  »خدعة«  أنها  واعتبر 
أنهم  وأكد  مخجال«.  ذلك  »كان  »عذبوه«،  الديمقراطيين  إن 
االنتخابات  أثناء  االقتراع،  صناديق  في  ذلك  ثمن  سيدفعون 

البرلمانية المرتقبة في السادس من نوفمبر.
العليا  المحكمة  أمام  الدستورية  اليمين  أدى  كافانو  وكان 
في حفل خاص مساء السبت، بعد ساعات على تصديق مجلس 

 <  قاعة محكمة العدل الدولية خالل واحدة من جلساتها

ريو دي جانيرو - وكاالت

الهاي ــ وكاالت

إيران تتطلع النتصار ثاٍن

محكمة العدل تفصل في قانونية تجميد واشنطن ألرصدة إيرانية بنحو ملياري دوالر

بدأت محكمة العدل الدولية اعتبارا من اإلثنين النظر 
المتحدة  الواليات  ضد  إيران  بها  تقدمت  شكوى  في 
اإليرانية  األرصدة  من  دوالر  ملياري  نحو  لتجميدها 
إرهابية.  وقعوا ضحية هجمات  كتعويضات ألميركيين 
المتحدة  الواليات  ضد  بشكوى  تقدمت  إيران  وكانت 
أموالها  2016 بهدف تحرير  يونيو  المحكمة في  أمام 
ستخصص  التي  الجلسات  استمرار  ويتوقع  المجمدة. 

للدفوع األولية األميركية حتى يوم غد الجمعة.
الواليات  أمرت  الدولية  العدل  محكمة  وكانت 
المتحدة األسبوع الماضي بوقف العقوبات على السلع 
اعترضت  قرار  في  إيران،  على  المفروضة  »اإلنسانية« 
مايك  خارجيتها  وزير  قال  التي  المتحدة  الواليات  عليه 
بومبيو إن المحكمة استندت إلى »معاهدة الصداقة« 

الموقعة العام 1955 مع إيران والتي أنهتها بالده.
ولفت وزير الخارجية األميركي إلى أنه »أصيب بخيبة 
مؤهلة  غير  بأنها  المحكمة  إقرار  »عدم  بسبب  أمل« 
بالعقوبات  مرتبطة  قضايا  شأن  في  قرارات  التخاذ 
األميركية«، معتبرا أن »إيران لجأت إلى محكمة العدل 
»ال  بملف  ومنددا  ودعائية«  سياسية  ألسباب  الدولية 

أساس له«.
العقوبات  وقف  إيران  طلب  في  المحكمة  وستنظر 
االقتصادية التي أعادت إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من االتفاق النووي 
المبرم مع طهران. وتقول طهران إن العقوبات تسبب 

لها خسائر اقتصادية كبيرة.
حسن  اإليراني  ونظيره  األميركي  الرئيس  وتبادل 
العامة  روحاني االتهامات في كلمتيهما أمام الجمعية 
أمام  له  كلمة  في  ترامب  توعد  كما  المتحدة،  لألمم 
مجلس األمن بفرض عقوبات جديدة »أكثر شدة من 
أي وقت مضى للتصدي لسلوك إيران« المتهمة بزيادة 

التوتر في الشرق األوسط.

نحو ملياري دوالر
وبدأت المحكمة اإلثنين النظر في قضية تتواجه فيها 
مجددا إيران والواليات المتحدة اللتين قطعتا عالقاتهما 
الدبلوماسية في 1980. وتسعى إيران في القضية إلى 

استعادة نحو ملياري دوالر جمدتها الواليات المتحدة. 
وستستمع المحكمة بداية إلى الدفوع األميركية، على 
من  النزاع  هذا  في  البت  كان  إذا  ما  بعدها  تقرر  أن 

اختصاصها.
 20 في  قضت  العليا  األميركية  المحكمة  وكانت 
أبريل بمصادرة نحو ملياري دوالر من األرصدة اإليرانية 
سندات  قيمة  وتعادل  حاليا  نيويورك  في  المجمدة 
وقرر  أمواال.  اإليراني  المركزي  المصرف  فيها  استثمر 
القضاء األميركي تجميد هذه األرصدة للتعويض على 
تتهم  اعتداءات  ضحايا  أوعائالت  ضحايا  من  ألف  نحو 

إيران بتدبيرها أو دعمها.
وبين هؤالء أسر 241 جنديا أميركيا قتلوا في أكتوبر 
الكتيبتين  استهدفا  انتحاريين  هجومين  في   1983
األميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسيات في 

بيروت.
وفي شكواها أمام محكمة العدل الدولية تتهم إيران 
الصداقة  معاهدة  بنود  »بانتهاك  المتحدة  الواليات 
المبرمة في 1955«، والتي تتعلق بالعالقات االقتصادية 

والرسوم القنصلية.
في  المعاهدة  هذه  إلى  استندت  المحكمة  وكانت 

قرارها وقف العقوبات األميركية على السلع »اإلنسانية« 
المفروضة على إيران.

وقال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو اإلثنين 
في بيان »سنستمر في محاربة اآلفة المتمثلة بأنشطة 
إيران اإلرهابية في كل مكان، وفي زيادة الضغط على 

هذه الدولة الخارجة على القانون«.

»أيديها ليست نظيفة«
بأن  طهران  اإلثنين  المتحدة  الواليات  واتهمت 
»أيديها ليست نظيفة«، وذلك أثناء مواجهتها الدعوى 
اإليرانية لفك تجميد أموالها. وقالت واشنطن إن »دعم 
إيران لإلرهاب العالمي«، في إشارة إلى عمليات تفجير 
محكمة  في  دعواها  يسقط  أن  يجب  طائرات،  وخطف 

العدل الدولية في الهاي.
أعلى  إلى   2016 عام  واشنطن  إيران  واستدرجت 
محاكم األمم المتحدة بعد أن أصدرت المحكمة العليا 
األميركية حكما بتخصيص 2 مليار دوالر لضحايا هجمات 
تتهم طهران بتنفيذها. وقالت إيران إان القضية تخرق 
»اتفاقية صداقة« مبرمة عام 1955 بين البلدين قبل 

قيام الثورة اإلسالمية.

وقال المسؤول القانوني في وزارة الخارجية األميركية 
المحكمة  إلى  إيران  »تأتي  للمحكمة  فيسيك  ريتشارد 
بأيد غير نظيفة. حقا إنه عرض ينم عن سوء نية الفت«. 
على  تتركز  القضية  هذه  صلب  في  »األفعال  وأضاف 
السيئة  إيران  )...( وأفعال  العالمي  إيران لإلرهاب  دعم 
وعمليات  واغتياالت  إرهابية  تفجيرات  دعم  تتضمن 

خطف أشخاص وخطف طائرات«.
إيران  في  الكبار«  »القادة  أيضا  فيسيك  واتهم 
ب»تشجيع اإلرهاب والترويج له«، و»انتهاك االلتزامات 
البالستية  والصواريخ  النووية  األسلحة  انتشار  بمنع 
وتهريب السالح«. وأشار إلى أن استخدام إيران لمعاهدة 

1955 لدعم قضيتها »إساءة« للعملية القضائية.
وأنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية 
في  األعضاء  الدول  بين  الخالفات  في  للفصل  الثانية 
لديها  آلية  ال  لكن  ملزمة  وأحكامها  المتحدة،  األمم 

لفرض تنفيذها.

تهديدات أميركية 
وخالل جلسة اإلثنين، استمعت لجنة مؤلفة من 15 
بإمكان  كان  إذا  ما  حول  األميركية  الحجج  إلى  قاضيا 
بموجب  القضية  في  النظر  الدولية  العدل  محكمة 
قواعدها الصارمة، من ناحية خضوع النزاع لصالحياتها.

أو  أسابيع  العدل  محكمة  قضاة  عمل  وسيستغرق 
حتى أشهرا للتوصل إلى قرار قبل تعميمه. لكن جلسات 
االثنين هددت بتعميق التوتر في عالقة إدارة ترامب مع 

العدالة الدولية.
واألسبوع الماضي، في أعقاب الحكم األول الخاص 
برفع الحظر عن السلع اإلنسانية، أعلن مستشار ترامب 
المتحدة لن  الواليات  أن  القومي جون بولتون  لألمن 
من  أيضا  بل  الصداقة،  معاهدة  من  فقط  تنسحب 
االتفاق الدولي المتعلق بأعلى محكمة أممية. واعتبرت 
هذه  وتأتي  ومفاجئا.  صادما  الحكم  هذا  واشنطن 
العدل  محكمة  الى  فلسطينيون  لجأ  أن  بعد  الخطوة 
لتحدي الخطوة األميركية بنقل واشنطن سفارتها إلى 

القدس.
ترامب  رفض  المتحدة  األمم  في  الماضي  والشهر 
بشدة صالحية المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة 
منفصلة مقرها الهاي ال تنتمي إليها الواليات المتحدة، 

حول تحقيق متعلق بالقوات األميركية في أفغانستان.

في انتظار الجولة الثانية 28 أكتوبر

مرشح اليمني املتطرف األوفر حظًا للفوز 
برئاسة البرازيل رغم دعم لوال ملنافسه

تستعد البرازيل لثالثة أسابيع من الزخم السياسي تمهيدا للدورة الثانية من االنتخابات 
اليمين  التي تبدو نتائجها مفتوحة على كل االحتماالت، وستجرى بين مرشح  الرئاسية 
المتطرف غايير بولسونارو، الذي يقف في موقع قوة، ومرشح حزب العمال اللبناني األصل، 

فرناندو حداد.
وحصل النائب الذي لطالما أشاد بعهد الديكتاتورية العسكرية والمعروف بتجاوزاته 
من  األولى  الدورة  في  األصوات  من   %  46 على  الجنس،  لمثليي  والمعادية  العنصرية 

االنتخابات بما يعادل 50 مليون صوت.
وفي مقابلته التلفزيونية األولى منذ إعالن النتائج، أكد بولسونارو مساء االثنين عبر 
»تي في غلوبو«، أكبر قناة تلفزيونية في البالد، أنه سيبقى »عبدا للدستور« البرازيلي، 

واعدا بأن يحكم »بسلطة من دون تسلط«.
حدوث  خطر  يمثل  ال  أنه  وأضاف 
للوصول  يسعى  ال  وإنه  انقالب 
صناديق  خالل  من  إال  الرئاسة  إلى 
المخاوف  تهدئة  بذلك  محاوال  االقتراع، 
باألنظمة  الماضي  في  إشادته  بشأن 

الديكتاتورية العسكرية.
شدد  نفسها،  القناة  مع  مقابلة  وفي 
في  الثاني  المركز  احتل  الذي  حداد 
من   %  29 على  بحصوله  األولى  الدورة 
للحفاظ  انتخابه  أهمية  على  األصوات، 

على»مستقبل الديمقراطية«.
الرئيس  اختاره  الذي  المرشح،  وقال 
سيلفا  دا  لوال  إيناسيو  لويس  السابق 
الرئاسي،  السباق  في  محله  ليحل 
مستقبل  المحك.  على  بالدنا  »مستقبل 
مستقبل  المحك.  على  الديمقراطية 
ذكر  دون  من  المحك«،  على  حقوقكم 
اسم لوال، في خطوة نادرة أثناء مداخلة 

علنية.
لبولسونارو،  الواضح  االنتصار  ورافق 
لحزبه  اكتساح  المتطرف،  اليمين  مرشح 
نواب  عدد  ازداد  وقد  البرلمان.  في 
»الحزب االشتراكي الليبرالي« الذي كان 
مرات  البرلمان، ست  في  حضوره ضئيال 
أجريت  التي  التشريعية  االنتخابات  بعد 

أيضا األحد.
الظاهرة  بحجم  النتيجة  هذه  وتعتبر 
يمثلها  بولسونارو  بات  التي  االنتخابية 
تعرضه  بعد  األخيرة  األسابيع  في 
لمحاولة اغتيال خالل الحملة االنتخابية، 
من  للفوز  تؤهله  لم  النسبة  هذه  لكن 
الدورة األولى. وقد ندد بـ »مشاكل في 

الصناديق«.
المراقبة  مهمة  رئيسة  وأقرت 
األميركية  الدول  منظمة  في  االنتخابية 
بعض  بتسجيل  اإلثنين،  شينشيال،  لورا 
من  األولى  الدورة  أثناء  المخالفات 
أي معطى  »ليس هناك  لكن  االنتخابات 

جدي يشير إلى وجود مخالفات بحجم قد يغير نتيجة عملية االقتراع«.

دعم جماعات ضغط المحافظين
وسيتنافس بولسونارو وحداد في 28 أكتوبر في مواجهة غير محسومة وتعبر عن مدى 

استقطاب الشارع البرازيلي.
وكان المرشحان يتصدران استطالعات الرأي طيلة فترة الحملة، متقدمين كثيرا على 

منافسيهم األحد عشر اآلخرين.
األولى من  الدورة  العمال في  لحزب  أدنى مستوى  الذي سجل  لكن يجب على حداد 

االنتخابات الرئاسية منذ العام 1994، أن يسرع وتيرة جهوده.
يستميل  بولسونارو  أن  معناه  ما  اإلثنين،  االقتصادية،  »فالور«  جريدة  وعنونت 
المحافظين، مذكرة بأن عدد نواب الحزب االشتراكي الليبرالي أصبح 52 بعد أن كان 8 
في السابق، من أصل 513 مقعدا في اإلجمال. وسيكون الحزب ممثال في مجلس الشيوخ 

أيضا بأربعة أعضاء من أصل 81، مقابل غيابه عن المجلس حاليا.
لكن من أجل تشكيل قاعدته البرلمانية، يعتمد خصوصا على دعم مجموعات ضغط 

المحافظين القوية.

استمالة ناخبي الوسط
ومن أجل الدورة الثانية، من المفترض أن يسعى كل منهما لعقد تحالفات مع الوسط. 
وقال أندريه سيزار من شركة »هولد« االستشارية في برازيلينا: »إن حداد نسي الوسط 

تماما« خالل حملته االنتخابية.
وحاول مرشح اليسار، اإلثنين، أن يقوم بتعديالت، السيما عبر مد يده إلى سيرو غوميز 

من اليسار الوسط، الذي حل ثالثا مع %12.5 من األصوات.
وقال لدى خروجه من زيارته األسبوعية إلى لوال في السجن الذي ينفذ عقوبة مدتها 

12 عاما وشهر بتهمة الفساد »سنتحدث مع كل القوى الديمقراطية في البالد«.
وأضاف مرشح حزب العمال: »تحدثت عبر الهاتف مع سيرو ونحن على أتم االستعداد 
لتعديل نقاط في برنامجنا كي يصبح ممثال أكثر للتحالف الديمقراطي الذي نريد عقده«.
ويقول فيرناندو ميراليس أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميناس جيرايس: »يبدو 
احتمال فوز بولسونارو األقوى اآلن«. وأضاف، »يبدو لي من الصعب أن يفوز حداد، لكنه 

ليس مستحيال، فال تزال لديه فرصة معقولة«.
ويتابع أنه »بالنسبة لبولسونارو، من المهم تجنب أي نوع من األخطاء. عليه أال يثير 
الكثير من الضجيج. )على أي حال( بحلول ذلك الوقت، من الممكن أن يزداد االستقطاب«.

تزايد المطالب بعقد استفتاٍء جديد

رجل أعمال بريطاني يحذر من »كارثة« اقتصادية في حال تطبيق »بريكست«

أصبحت الفتة تندد بخطة خروج بريطانيا 
ب  المعروفة  األوروبي،  االتحاد  من 
المترو  »بريكست«، قرب محطة قطارات 
في لندن مشهدا مألوفا لألعداد الكبيرة 
يستخدمون  الذين  المسافرين  من 

المحطة المزدحمة يوميا.
وقد رفع رجل األعمال تشارلي مالينز، 
»بيمليكو  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
ما  على  احتجاجا  الالفتة  هذه  بالمرز« 
لالقتصاد  »كارثة«  سيكون  بأنه  يعتقد 
الدعوات  اآلن  يتحدى  وهو  البريطاني. 
عليها  كتب  التي  الالئحة  بإزالة  المنادية 

»تبـا لبريكست«.
وقال رجل األعمال البالغ من العمر 64 
عاما من مكتبه بلندن »أعتقد بأنني أدافع 
عن مصالح الشركات«. وتعلو فوق مكتبه 
البريطاني.  العلم  جانبها  وإلى  الالفتة 
شركاتنا  لرؤية  مستعدين  »لسنا  وقال 

تنهار أو تعاني«.
ومعروف  بنفسه  ثروته  صنع  ومالينز 
الشبيهة  شعره  وقصة  الجريئة  بآرائه 

بقصة شعر نجم الروك رود ستيوارت.
وغادر المدرسة في عمر الخامسة عشر 
يدير شركته  وأصبح  السباكة  في  ليعمل 
الخاصة في 1979. وتوظف هذه الشركة 
حاليا 450 شخصا ويبلغ رقم أعمالها 40 
)45 مليون يورو،  مليون جنيه إسترليني 

52 مليون دوالر(.

بريكست كتصادم سيارة
ومزهوا بنجاحه يركز مالينز اهتمامه اآلن 
من  االنسحاب  من  بريطانيا  منع  على 

االتحاد األوروبي في مارس 2019.
لحزب  مانحا  السابق  في  وكان 

يقدم  أصبح  اآلن  لكنه  المحافظين، 
الديمقراطيين،  للليبراليين  تبرعات 
يطالب  الذي  الوحيد  التقليدي  الحزب 

بإجراء استفتاء ثان لمنع بريكست.
وقال إن مغادرة االتحاد األوروبي تشبه 
»انتظار حادث سيارة» و»أسوأ ما يحصل 
العالمية  الحرب  منذ  المتحدة  للمملكة 
 500 بقيمة  كلفة  إلى  مشيرا  الثانية« 
تقديرات  بحسب  أسبوعيا  جنيه  مليون 
معهد األبحاث »مركز اإلصالح األوروبي« 

الشهر الماضي.
من  كبيرا  عددا  »سنخسر  وتابع 
إليهم هنا، من  الذين نحتاج  المهاجرين 
أوالمتدنية،  المرتفعة  المهارات  أصحاب 

سيتوقفون عن المجيء إلى هنا«.
وقال رجل األعمال إنه يشعر بالغضب 

إزاء طريقة ادارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي 
قائال  وأوضح  بروكسل.  مع  المفاوضات 
»لعامين تقوم )ماي( بالتفاوض ولم نحرز 

أي تقدم. بل تراجعنا«.
المقرر أن تخرج بريطانيا رسميا  ومن 
مارس   30 في  األوروبي  االتحاد  من 
أن  التاريخ  هذا  قبل  يجب  ولكن   ،2019
تتوصل لندن وبروكسل إلى اتفاق بحلول 
و19   18 في  المقررة  األوروبية  القمة 
بحيث  الطالق،  شروط  لترتيب  أكتوبر 
مهلة  الوطنية  البرلمانات  أمام  تكون 

كافية للمصادقة على االتفاق.
وعلى غرار عدد متزايد من السياسيين 
المجتمع  وشخصيات  األعمال  ورجال 
ثان  استفتاء  إجراء  مالينز  يؤيد  المدني، 
عام  بريكست  استفتاء  نتيجة  لعكس 

2016. وقال في المقابلة »إنني على ثقة 
بأنه في حال تنظيم تصويت آخر، سيفوز 
 ،»40-60 بنسبة  األرجح  على  خيارالبقاء 
باستطالعات  مدعومة  غير  أرقام  وهي 
كبيرة  بدرجة  وتناقض  للرأي  حديثة 
أيدت  والذي   2016 نتيجة االستفتاء عام 

فيه غالبية من 52 بالمئة المغادرة.
شكاوى  المحلية  السلطات  وتلقت 
بشأن الالفتة المسيئة األلفاظ لكنه قال 
»إنها  قائال  وأوضح  إزالتها.  يعتزم  ال  إنه 
حرية التعبير ... وإلى أن يودعوني السجن 

بسببها لن أزيلها«
.

قضايا كبيرة بحاجة لحل
بريطانيا  أعلنت  السياق،  نفس  وفي 
اإلثنين أن »قضايا كبيرة« ال تزال بحاجة 

االتحاد  مع  بريكست  مباحثات  في  لحل 
الحديث  إلخماد  محاولة  في  األوروبي، 
قمة  قبل  اختراق  تحقيق  عن  المتزايد 

حاسمة األسبوع المقبل.
الوزراء  رئيسة  باسم  المتحدث  وقال 
دائما  قلنا  »لقد  للصحفيين  ماي  تيريزا 
إننا نعمل بجهد من أجل التوصل التفاق 
هذا الخريف وهذا يتواصل وفق الخطة«. 
وتابع »تتبقى قضايا كبيرة للعمل عليها 
وكما قالت رئيسة الوزراء إن هذا يتطلب 

تحركا من جانب االتحاد األوروبي«.
وأشار إلى أن مسؤولين من الجانبين 
األسبوع،  هذا  تقنية  مباحثات  يجرون 
البريطاني  وزير بريكست  لكن في غياب 

دومينيك راب الذي قرر عدم الحضور.
بين  فارقا  »هناك  إن  المتحدث  وقال 
أن يتحدث الناس بتفاؤل عن اتفاق وبين 
كال  يتضمن  اتفاق  على  بالفعل  التوافق 
من اتفاقية المغادرة واإلطار المستقبلي« 

للعالقة بين لندن والتكتل األوروبي.
الوزراء  رئيس  نائب  قال  واألحد، 
»تم  إنه  كوفيني  سيمون  األيرلندي 
اتفاق  على  بالمئة«   90 بنسبة  االتفاق 
الحدود  مسألة  بقاء  رغم  المغادرة، 

األيرلندية كنقطة عالقة.
»ما  نيوز  سكاي  محطة  وأفادت 
الوفدان  يتواجد  أن  هو  اآلن  إليه  نحتاج 
المفاوضان في غرفة مغلقة للعشرة أيام 

المقبلة أو ما شابه«.
اتفاق  يتضمن  أن  المفترض  ومن 
بريكست النهائي اتفاقية المغادرة وإعالنا 
سياسيا عن مستقبل العالقات االقتصادية 
والشراكة األمنية. ويتضمن اتفاق الطالق 
بنودا تعالج حقوق المواطنين األوروبيين 
المقيمين في بريطانيا والتسوية المالية 
ومسألة  التكتل  في  بريطانيا  لعضوية 

حدود أيرلندا مع المملكة المتحدة.

لندن – وكاالت

 <  الفتة منددة ببريكست على سطح شركة بيمليكو بالمرز في لندن

 <     غايير بولسونارو

 <    فرناندو حداد
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<   صورة من فيديو تظهر الصحفي جمال خاشقجي عند وصوله إلى القنصلية السعودية فيإسطنبول

<  مقاتلون من الجبهة الوطنية للتحرير قرب دبابة سحبت بموجب االتفاق الروسي ــ  التركي

<  الموقع اإللكتروني للتقدم لمنصب وزير في حكومة عبد المهدي 

انقرة - وكاالت

بغداد - وكاالت
بيروت - وكاالت

انتظارًا لتفتيش مقر القنصلية السعودية

اإلعالم التركي يشير بأصابع االتهام إلى الرياض في لغز اختفاء خاشقجي

األربعاء  أمس  تركية  إعالم  وسائل  كشفت 
للصحافي  القسري  االختفاء  فرضية  تدعم  عناصر 
بعد  »اختفى«  الذي  خاشقجي  جمال  السعودي 
دخوله قنصلية بالده في اسطنبول أو تم اغتياله 
واألميركية  التركية  الصحافة  زعمت  فريق  بأيدي 
أنه جاء من المملكة، فيما طلبت خطيبته التركية 

مساعدة الرئيس األميركي دونالد ترامب.
لها  يكون  أن  قاطع  بشكل  السعودية  وتنفي 
أي دور في »اختفاء« الصحفي السعودي المعروف 
التركية  محليا وإقليميا ودوليا، وتطالب السلطات 
غادر  أنه  زعمت  أن  بعد  مصيره  معلومات  بتوفير 

القنصلية بعد إنهاء معاملة رسمية.
من  مشاهد  أول  تركية  تلفزيون  شبكة  وبثت 
دخول  خصوصا  تظهر  المراقبة  فيديو  كاميرا 

خاشقجي والفريق السعودي إلى القنصلية.
ودخل الصحافي السعودي الذي ينتقد سلطات 
لصحيفة  رأي  مقاالت  يكتب  وكان  الرياض، 
»واشنطن بوست«، دخل الى مبنى القنصلية في 
اسطنبول في 2 اكتوبر إلتمام معامالت إدارية بناء 

على موعد حدد له.
إنه لم يخرج بعد ذلك  التركية  وقالت الشرطة 
الصحافي  أن  الرياض  تؤكد  فيما  القنصلية  من 

البالغ من العمر 59 عاما غادر المبنى.
في  مستشارا  سابقا  عمل  الذي  وخاشقجي 
السابق كان  السعودية  المخابرات  الرياض لمدير 
الماضية  السنة  منذ  المتحدة  الواليات  في  يقيم 
سياسات  ينتقد  وكان  اعتقاله.  احتمال  من  تخوفا 
سلمان  بن  محمد  األمير  السعودي  العهد  ولي 

والتدخل السعودي في اليمن.
وصول  تفاصيل  التركية  الشرطة  وتدرس 
طائرتين خاصتين إلى مطار أتاتورك في اسطنبول 
2 اكتوبر في توقيتين مختلفين وكانتا تقالن  في 

أشخاصا يشتبه بعالقتهم بالقضية.
إلى  دخوله  تظهر  التي  الكاميرا  صورة  وكانت 
القنصلية بثتها بعض وسائل اإلعالم لكن شبكة 
»24 تي في« التركية هي االولى التي تبث أشرطة 

فيديو.
عنه  عرف  رجل  دخول  األولى  المشاهد  وتظهر 
الساعة  عند  القنصلية  إلى  خاشقجي  أنه  على 
سوداء  صغيرة  حافلة  رؤية  ويمكن   ،13,14

متوقفة بالقرب من المكان.
وتظهر المشاهد حافلة صغيرة ذات زجاج مموه 
عند  وتتوجه  منها  تخرج  ثم  القنصلية  إلى  تدخل 
منزل  إلى  في«  تي   24« بحسب   15,08 الساعة 

القنصل القريب من مبنى القنصلية.
مراد  »اقسام«  صحيفة  تحرير  رئيس  وبحسب 
في«  تي   24« الى  تحدث  الذي  أوغلو  كليكتلي 
»المؤكد«  من  فإنه  المشاهد،  هذه  عرض  خالل 
أن خاشقجي نقل على متن هذه الحافلة الصغيرة 

حيا أو ميتا.

خطف محتمل
إليجاد  كاميرا   150 مضمون  المحققون  يدرس 
أية تفاصيل حول اختفاء الصحافي. وكانت مصادر 
نهاية  في  الجاري  التحقيق  عن  نقلت  تركية 
األسبوع أن العناصر األولى تشير إلى أن خاشقجي 

قتل في داخل حرم القنصلية.
تحدثت  التركية  اإلعالم  وسائل  بعض  لكن 
إلى  واقتيد  خطف  يكون  أن  احتمال  عن  الثالثاء 

رجب  التركي  الرئيس  تجنب  كما  السعودية. 
رسميا  السعودية  السلطات  اتهام  إردوغان  طيب 
إطار رغبة واضحة  أو قتله في  باختطاف خاشقجي 
بين  أصال  المتوترة  العالقة  على  الحفاظ  في 

قطر  من  الموقف  بشأن  الخالف  بسبب  البلدين 
الرياض  تقوم  التي  المسلمين  اإلخوان  وجماعة 

بمالحقة قادتها في السعودية.
مجموعة  أن  السبت  التركية  الشرطة  وكشفت 

وإلى  اسطنبول  إلى  توجهت  سعوديا   15 من 
غادرت  ثم  الصحافي  اختفاء  يوم  في  القنصلية 

المدينة.
إنها  يقول  صورا  أيضا  في«  تي   24« ونشر 
أسطنبول  مطار  إلى  يصلون  الفريق  هذا  ألعضاء 
فيه.  نزلوا  الذي  الفندق  إلى  يتجهون  ثم  ومن 
صباحا  الفندق  غادروا  فانهم  المحطة  وبحسب 

للتوجه إلى القنصلية ثم غادروا مساء.
للحكومة  الموالية  »صباح«  صحيفة  وكانت 
من  وصلتا  خاصتين  طائرتين  أن  الثالثاء  كشفت 
وأن  اليوم  ذلك  في  أسطنبول  إلى  السعودية 
غرف  حجزت  متنهما  على  كانوا  الذين  األشخاص 

بأسمائهم في فنادق قريبة من القنصلية.
الوقت  له  تسنى  بعضهم  إن  الصحيفة  وقالت 
اليوم  أخذها في  ثم  الغرف ومن  أمتعته في  إليداع 
نفسه، لكن لم يمض أي منهم الليلة في الفنادق رغم 

أنهم كانوا قد قاموا بحجز الغرف لمدة ثالثة أيام.
األربعاء  الصحيفة  نشرت  آخر،  جانب  من 
15 رجال أطلقت عليهم اسم »فريق  أسماء وصور 
محمد  صالح  يدعى  رجل  وبينهم  االغتيال« 
في  كبير  ضابط  السم  مطابق  واسمه  الطبيقي 

دائرة الطب الشرعي السعودي.
على  العثور  يتم  لم  أنه  الصحيفة  وأضافت 
هؤالء  حقائب  مرور  عند  بشرية  ألشالء«  أثر  »أي 

األشخاص أمام آالت الفحص في المطار.

مساعدة ترامب
وقد حصلت السلطات التركية الثالثاء على موافقة 
األمر  هذا  لكن  السعودية  القنصلية  تفتيش  على 

لم يحصل بعد.
السعودي  الصحافي  خطيبة  طلبت  جهتها  من 

الرئيس األميركي دونالد ترامب  الثالثاء مساعدة 
»من أجل تسليط الضوء« على هذه القضيّة.

خديجة  التركية،  خاشقجي  خطيبة  وكتبت 
جنكيز، في مقال بصحيفة »واشنطن بوست« التي 
يتعاون معها الصحافي خاشقجي »أناشد الرئيس 
للمساعدة  ترامب  ميالنيا  األولى  والسيدة  ترامب 

في تسليط الضوء على اختفاء جمال«.
للزواج،  يعدّان  كانا  وجمال  أنّها  جنكيز  وروت 
القنصليّة.  إلى  الصحافي  توجّه  السبب  ولهذا 

وكتبت »كّل ما كنّا بحاجة إليه هو ورقة«.
وزير  أعلن  األميركية،  الفعل  ردود  أحدث  وفي 
الدفاع األميركي جيم ماتيس الثالثاء أن الواليات 
المتعلق  الوضع  كثب«  »من  تتابع  المتحدة 

بالصحافي السعودي.
هذه  يتابع  أنه  اإلثنين  صرح  قد  ترامب  وكان 
اختفاء  بشأن  سمع  بما  سعيدا  يكن  ولم  القضية 
مع  األمر  سيثير  إنه  وقال  السعودي.  الصحفي 

المسؤولين السعوديين.
كما وجه عدة أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ 
األميركي نداءات للرياض لكشف مصير خاشقجي، 
محذرين من عواقب التورط في التخلص منه، في 

حال تأكد ذلك.
ومع مرور الوقت، يزداد الملف تعقيدا، وكذلك 
احتماالت أن يكون خاشقجي قد توفي، أو نقل سرا 
غير  جهات  يد  على  اختطافه  تم  أو  المملكة،  إلى 

معروفة إلى مكان غير معروف.
السعودية  اإلعالم  وسائل  بعض  وحاولت 
معادية  »جهات  تورط  احتمال  إلى  التلميح 
المعروف  السعودي  الصحفي  إخفاء  في  للمملكة« 
والتي  المسلمين  اإلخوان  جماعة  مع  بتعاطفه 
تربطها عالقات قوية بالنظامين القطري والتركي.

تنفيذا لالتفاق الروسي- التركي

املنطقة العازلة حول إدلب بال سالح ثقيل 
ودمشق متمسكة بـ »تحرير« كل أراضيها

مهلة التقديم تنتهي اليوم

عبد املهدي يطلق موقعًا إلكترونيًا للراغبني في 
شغل مناصب الوزراء.. ويرفض استقبال املهنئني

أطلق رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، يوم الثالثاء، موقعًا 
إلكترونيًا خاصًا يتمكن من خالله الطامحون بشغل منصب وزاري التقديم 

والمنافسة على الحقائب الوزارية في الحكومة التي يحاول تشكيلها.
وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة فيما يحاول عبدالمهدي التغلب على 
الخالفات بين األحزاب والكتل السياسية المختلفة من أجل تشكيل حكومة 

ائتالفية فعالة.
وكان عبدالمهدي كلف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في الثاني 
ويتوجب  برهم صالح،  الجديد  الدولة  رئيس  قبل  الحالي، من  الشهر  من 
عليه - حسب ما ينص عليه الدستور العراقي - التقدم بتشكيلته الوزارية 

بحلول األول من شهر نوفمبر المقبل.
فرصة  للمتقدمين  عبدالمهدي  أطلقه  الذي  اإللكتروني  الموقع  ويتيح 
أمدها ثالثة أيام )من صباح الثالثاء إلى عصر الخميس( للتسجيل وترشيح 

أنفسهم لموقع وزاري.
ويتوجب على المتقدمين أن يسجلوا معلوماتهم الشخصية، ويفصحوا 
عن توجهاتهم السياسية وما إذا كانوا ينتمون إلى أي كتلة أو حزب، وذلك 

حسب ما تنص عليه التعليمات الموضحة في الموقع.
وتنص شروط التقديم على أنه يحق للنساء والرجال ترشيح أنفسهم، 

شريطة أن يكونوا حائزين شهادة جامعية أو ما يعادلها.
وللمتقدمين الحق في اختيار الحقيبة الوزارية التي يرغبون في شغلها، 
و»كيفية  الناجحة«  »القيادة  حول  لرؤيتهم  ملخص  كتابة  منهم  ويطلب 
إدارة فرق العمل بصورة فعالة«. كما يطلب من المتقدم أن يوضح رؤيته 
)التي تقدم  الوزارة  أو  القطاع المستهدف  التي يواجهها  »ألهم المشاكل 
»لمواصفات  رؤيته  وكذلك  للتنفيذ«،  المقترحة  العملية  والحلول  إليها( 
أمثلة  مع  فعالة،  بطريقة  الفرق  إدارة  وكيفية  الناجح  القائد  وسلوكيات 
التي  لديك  والتخصصية  القيادية  المؤهالت  »أهم  إلى  إضافة  حقيقية«، 

تميزك عن غيرك الستحقاق المنصب«.
موقع  في  الرسمية  صفحته  عبر  عبدالمهدي  نشره  تصريح  في  وجاء 
»فيسبوك« أنه قرر إطالق الموقع عقب تسلمه »عددًا كبيرًا من الطلبات 
لعقد اجتماعات شخصية، إما لتهنئته على تكليفه أو التقدم ببرامج وأفكار 

أو التقدم لشغل مناصب وزارية«.
وجاء في التصريح أيضًا أن »يستوفي المتقدم كل الشروط المنصوص 

عليها في الدستور والقوانين السارية«.
يناير  في  أطلق  العبادي،  حيدر  واليته  المنتهية  الوزراء  رئيس  وكان 
الئحة  إلى  حينها  لالنضمام  مرشحين  عن  بحثًا  إلكترونية  نافذة  الماضي 

»النصر« التي خاض من خالل االنتخابات التشريعية.
وبعد شلل سياسي استمر ألكثر من أربعة أشهر في أعقاب االنتخابات 
الوتيرة فجأة  الماضي، تسارعت  البالد في مايو  التي شهدتها  التشريعية 
البرلمان  الثالثاء الماضي في بغداد. وفي أقل من ساعتين، انتخب  مساء 

العراقي برهم صالح رئيسًا للجمهورية، وكلف األخير عبد المهدي تشكيل 
الحكومة القادمة.

التهاني  وفود  قبول  عدم  عن  اعتذاره  المكلف  الوزراء  رئيس  وأعلن 
وتلقي  الرسائل  بتسلم  ذلك  بدل  واالكتفاء  الجديد،  منصبه  بتسلمه 
مكالمات التهنئة. وفيما أعلن عبد المهدي استمراره في مشاوراته بشتى 
الطرق مع كل من له عالقة بهذه العملية، ال سيما مسؤولي الكتل الممثلة 
في مجلس النواب، فإنه قال إنه »لن يشارك في لقاءات خالل هذه المدة 

مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرفيعة«.
في غضون ذلك، أثارت خطوة عبد المهدي فتح باب التقديم للوزارات 
عبر البريد اإللكتروني انتقادات حادة في أوساط سياسية وإعالمية، حيث 
المطلوب،  الهدف  تحقق  ولن  عملية  وغير  متسرعة  كثيرون خطوة  عدها 
خصوصًا أنه لم يتبقَ على إعالن الحكومة سوى ثالثة أسابيع، بينما يحتاج 

فرز آالف الطلبات التي سترد عبر البريد اإللكتروني إلى وقت طويل.
ويقول األكاديمي العراقي هشام الهاشمي إن النخب السياسية العراقية 
يعود  وهذا  مدني،  مجتمع  تأتِ من  لم  حزبيًا،  نخب مصنوعة  العادة  في 
لقوة سلطة النظام السابق في قهر المعارضين، واستفراده ببناء مفاصل 
الدولة. ويضيف الهاشمي: »من الصعوبة الخروج عن السياقات السياسية 
الوزارية، حيث إن كل حزب لديه  الدولة  النخب في صناعة مفاصل  لهذه 
برنامج حكومي يريد أن يحققه لجماهيره أواًل، ثم لجميع الشعب، من خالل 

ترشيح وزراء يثق بهم قبل كل شيء«.

سحبت الفصائل السورية المعارضة سالحها الثقيل 
من المنطقة العازلة المرتقبة حول ادلب مع انتهاء 
االتفاق  وفق  األربعاء  أمس  لذلك  المحددة  المهلة 
المقاتلين  إخالء  يشكل  وقت  في  التركي،  الروسي 
المهمة  فيها  لمواقعهم  المتشددين  اإلسالميين 

األصعب خالل األيام الخمسة المقبلة.
تركيا،  مع  روسيا  إليه  توصلت  اتفاق  وجنّب 
ينص على إقامة منطقة منزوعة السالح حول ادلب، 
نحو  لها  محاذية  ومناطق  تؤوي  التي  المحافظة، 
دمشق  لوحت  واسعًا  هجومًا  نسمة،  ماليين  ثالثة 

بشنه على مدى أسابيع.
االنسان  لحقوق  السوري  المرصد  مدير  وقال 
ثقيل  سالح  أي  رصد  يتم  »لم  الرحمن  عبد  رامي 

األربعاء في كامل المنطقة المنزوعة السالح«.
االتفاق  حددها  مهلة  األربعاء  أمس  وانتهت 
حول ادلب بين روسيا وتركيا لسحب كافة الفصائل 
السالح  المنزوعة  المنطقة  من  الثقيل  سالحها 
وتقع  كيلومترًا،  و20   15 بين  عرضها  يراوح  التي 
والفصائل  النظام  قوات  بين  التماس  خطوط  على 

المعارضة واإلسالمية المتشددة.
األيام  خالل  المعارضة  الفصائل  كافة  وسحبت 
الماضية وفق المرصد سالحها الثقيل من المنطقة 
ومناطق  ادلب  محافظة  أطراف  تشمل  التي  العازلة 
ريف  في  واإلسالمية  المعارضة  الفصائل  سيطرة 
الالذقية  وريف  الشمالي  حماة  وريف  الغربي  حلب 

الشمالي.
خلفية  مقرات  إلى  الثقيل  السالح  نقل  وتم 
فصائل  وقامت  ادلب.  محافظة  عمق  في  للفصائل 
داخل  ثقيلة  ومدفعية  دبابات  بوضع  معارضة 
تحصينات على بعد نحو عشرين كيلومترًا من حدود 

المنطقة المنزوعة السالح.

»فرصة ذهبية«
وفي خطوة بدّدت شكوك المحللين، التزمت كافة 
رأسها  وعلى  المتشددة،  اإلسالمية  التنظيمات 
المرتبطة  النصرة سابقًا  )جبهة  الشام  تحرير  هيئة 
المنطقة  ثلثي  على  تسيطر  التي  القاعدة(  بتنظيم 

المنزوعة السالح بتطبيق البند األول من االتفاق.
أن  على  الثانية  مرحلته  في  ينص  االتفاق  لكن 
المنطقة  هذه  من  المتشددة  التنظيمات  تنسحب 
يشكل  ما  وهو  المقبل،  اإلثنين  أقصاها  مهلة  في 

تشاتام  معهد  في  الباحث  ويقول  األصعب.  الجزء 
تطبيق  »طبعًا  تصريحات،  في  حايد  حايد  هاوس 
انسحاب  الثقيل هو األسهل، واألصعب  السالح  بند 
القوات من هذه المنطقة« التي تعد المعقل األخير 

لها.
ورغم أن »هيئة تحرير الشام« لم تعلن أي موقف 
إال  إليه،  التوصل  منذ  التركي  الروسي  االتفاق  من 
أن محللين يتحدثون عن ضغوط تركية كبرى على 
كافة الفصائل وبينها اإلسالمية المتشددة لتطبيق 
من  حمايتها  ضمان  أجل  من  بحذافيره  االتفاق 

هجوم للنظام بدعم روسي.
وبدت دمشق بدورها واثقة من قدرة تركيا على 
وفق  بالفصائل«  معرفتها  »بسبب  االتفاق  تطبيق 
مطلع  المعلم  وليد  السوري  الخارجية  وزير  قال  ما 

الشهر الحالي.
وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء األكبر من 
في  معظمها  ينضوي  فصائل  تتواجد  بينما  ادلب، 
إطار »الجبهة الوطنية للتحرير« في بقية المناطق. 

وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.
لألمن  األميركي  المعهد  في  الباحث  ويرى 
تخطط  الشام  تحرير  »هيئة  أن  هيراس  نيكوالس 
على المدى الطويل في ادلب« انطالقًا من اعتقادها 
في  نشاطها  بمواصلة  لها  ستسمح  »تركيا  بأن 
شمال غرب سوريا بقدر ما يبقى حضورها )الهيئة( 

بعيدًا عن الواجهة«. ويضيف »بقدر ما تبقى هيئة 
تحرير الشام تحت الجناح التركي، بقدر ما ستحظى 
في  دائم  بشكل  جذورها  لترسيخ  ذهبية  بفرصة 

ادلب«.

»تجميد الحرب«
وتراهن كافة الفصائل في ادلب ومحيطها على دور 
تركيا التي ترسل منذ أسابيع قوات وعتادًا إلى نقاط 
ادلب  في  أساسًا  والموجودة  لها  التابعة  المراقبة 

ومحيطها بموجب اتفاق خفض التصعيد.
عن  المعارضة  الفصائل  باسم  متحدثون  وأفاد 
وجود  لتعزيز  تركيا  توجه  حول  ضمانات  تلقيهم 
قواتها على الجبهات األمامية مع قوات النظام، أي 

في المنطقة العازلة.
وفق  االتفاق،  هذا  خالل  من  تركيا  وتسعى 
الطويل  المدى  على  أقدامها  »تثبيت  إلى  هيراس، 
مناطق  ضمن  من  األخيرة  لتصبح  ادلب،  في 

سيطرتها في سورية«.
بأنه  االتفاق  بدورها  وصفت  دمشق  أن  ورغم 
»إجراء مؤقت«، وخطوة لـ»تحرير« ادلب، لكن يبدو 

أن قبولها االتفاق هو الخيار المتاح حاليًا.
باستعادة  األسد  يرغب  »قد  هيراس  ويشرح 
ليس  الراهن،  الوقت  في  لكن  ادلب  على  السيطرة 

لديه خيار أفضل من هذا االتفاق«.

تبنت مواقف متشددة تجاه الفلسطينيين وإيران

نيكي هايلي تقدم استقالة مفاجئة.. وأميركية من أصل مصري بني املرشحني لخالفتها

لدى  المتحدة  الواليات  سفيرة  قدمت  مفاجئ،  تطور  في 
األمم المتحدة نيكي هايلي استقالتها، الثالثاء، لتكون أحدث 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  فريق  يغادر  بارز  مسؤول 
لخوض  تستعد  أنها  إعالمية  تقارير  وسط  القومي،  لألمن 

االنتخابات الرئاسية في العام 2020.
السفيرة  جانبه  وإلى  البيضوي  المكتب  في  ترامب  وقال 
أنها  إلى  مشيرًا  رائعًا«،  عماًل  »أدت  هايلي  إن  المستقيلة، 
أبلغتني  »لقد  وأضاف:  العام«.  نهاية  »في  منصبها  ستغادر 
أن  في  آماًل  باستراحة«،  ترغب  بأنها  أشهر  ستة  نحو  قبل 

تتمكن »من العودة في وقت ما« إلى إدارته.
إلي«،  بالنسبة  جدًا  مميزة  »كانت  هايلي  أن  ترامب  وأكد 
غير أنه لم يكشف اسم الشخص الذي سيخلفها في المنصب 

الذي يعتبر بمرتبة وزير في الحكومة األميركية.
اجتماع،  لحضور  آيوا  والية  زيارته  أثناء  ترامب  قال  والحقًا 
إنه اختار خمسة أشخاص سيحل أحدهم مكان هايلي، مؤكدًا 
القومي،  األمن  مجلس  في  السابقة  المسؤولة  باول  دينا  أن 

والمصرية األصل، هي من بين المرشحين.
ريتشارد  ألمانيا،  لدى  األميركي  السفير  اسم  يرد  ولم 
الملياردير  لكن  هذه،  الصغيرة  ترامب  الئحة  في  غرينيل، 
إن  وقال  االعتبار،  إنه مستعد ألخذ اسمه في  قال  الجمهوري 
أداء غرينيل »جيد لدرجة أنني ال أريد نقله. شخصيًا، أفضل أن 

ُأبقي ريك في مكانه«.
سفيرة  لمنصب  إيفانكا  ابنته  اختيار  أن  ترامب  واعتبر 

الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة »سيكون رائعًا«، وذلك 
إيفانكا  أن  عن  تحدثت  إشاعات  حول  سؤال  على  منه  ردًا 

ستخلف السفيرة المستقيلة، هايلي.
له  االتهامات  أن  على  التشديد  إلى  سارع  ترامب  أن  غير 
بالمحسوبية ستعوق على األرجح اختيار ابنته لهذا المنصب. 
على  وكتبت  االحتمال  هذا  نفت  نفسها  إيفانكا  إن  حتى 
»تويتر« »أعرف أن الرئيس سيختار شخصًا رائعًا ليحل مكان 

السفيرة هايلي. هذا الشخص لن يكون أنا«.

استقالة فاجأت بومبيو
ولم تكشف هايلي أسباب استقالتها، واكتفت بالقول إنه »من 
المهم أن يفهم المرء أن الوقت حان لالستقالة« بعد سلسلة 

من الوظائف الصعبة.
ونقل اإلعالم األميركي، عن مسؤولين في اإلدارة قولهم 
وزير  حتى  فاجأت  هايلي  استقالة  إن  الخاصة،  أوساطهم  في 
الخارجية مايك بومبيو. وأكدت هايلي )46 عامًا( أنها ال تعتزم 
سرت  بعدما  وذلك   ،2020 في  الرئاسية  لالنتخابات  الترشح 

إشاعات بأنها تخفي طموحات رئاسية.
لديها  أنه ليست  أترشح لالنتخابات«، وأكدت  وقالت »لن 

أية خطة للمستقبل على الصعيد المهني.
في  اللقاء  أثناء  بوسعهما  ما  كل  وهايلي  ترامب  وبذل 
بشكل  تجري  االستقالة  أن  على  للتأكيد  البيضوى  المكتب 
أول  خالل  جرت  التي  االستقاالت  على  جديد  أمر  وهو  ودي، 

عامين من رئاسته.
مجموعة  دعوة  من  يومين  بعد  هايلي  استقالة  وجاءت 
مكافحة فساد إلى إجراء تحقيق في قبولها رحالت على طائرات 

يملكها رجال أعمال العام الماضي، رغم أنه ال يوجد ما يشير 
إلى  إخبارية  تقارير  أشارت  كما  باستقالتها.  لذلك  عالقة  إلى 
أن العالقة كانت متوترة بين هايلي ومستشار األمن القومي 
ما  وعادة  أشهر،  عدة  قبل  تعيينه  جرى  الذي  بولتون،  جون 

يتبنى مواقف متشددة.

سفيرة ترامب المتشددة
السابقة،  الجنوبية  كاروالينا  والية  حاكمة  هايلي،  تولت 
منصبها في األمم المتحدة من دون أن تكون لديها أية خبرة 
الصوت  أصبحت  ما  سرعان  أنها  إال  الخارجية،  السياسة  في 
الصادح في األمم المتحدة ألجندة ترامب التي لم تكن تلقى 

شعبية في أحيان كثيرة.
وبررت  إيران،  حيال  متشدد  خط  تبني  إلى  هايلي  ودعت 
وقت  وفي  الخارجية،  المساعدات  المتحدة  الواليات  خفض 
من  المتحدة  الواليات  انسحاب  قادت  العام  هذا  من  سابق 
مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة بعد اتهامه بالتحيز 

ضد واشنطن وحليفتها إسرائيل.
في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  عقدته  اجتماع  وفي 
اآلونة األخيرة، اتخذت هايلي خطوة غير معتادة لدبلوماسي 
الرئيس  ضد  الشوارع  في  احتجاجات  إلى  انضمت  حين  بارز، 
الفنزويلي نيكوالس مادورو، وهتفت بواسطة مكبر صوت أن 

الزعيم اليساري يجب أن يغادر منصبه.
وهايلي ابنة مهاجرين هنديين وقد ُاعتبرت نجمة صاعدة 
في الحزب الجمهوري الذي سعى إلى تعيين نساء وأشخاص 
من أقليات إثنية لتوسيع قبوله وتخطي قاعدته التقليدية من 

البيض.

نيماراتا  األصلي  واسمها  هايلي،  ُانتخبت   2010 في 
راندهاوا، حاكمة لوالية كاروالينا الجنوبية المعروفة بوالئها 
للجمهوريين. وخالل الحملة االنتخابية 2016 انتقدت ترامب 
بينهما  تحدث  أن  قبل  المهاجرين  بشأن  تصريحاته  بسبب 

مصالحة سياسية.

حضور قوي
هزت  استقاالت  سلسلة  سياق  في  هايلي  استقالة  وتأتي 
لألمن  الثالث  مستشاره  ترامب  عين  حيث  األبيض،  البيت 
انتخابات  حلول  قبل  حتى  للخارجية،  الثاني  ووزيره  القومي، 
والئها  على  ستبقى  أنها  هايلي  وأكدت  الوالية.  منتصف 

لترامب.
ما  تحترم  لكنها  نفعله  ما  الدول  يعجب  ال  »قد  وقالت: 
نفعله«، في تأكيد على الهدف الذي يردده ترامب بأنه يريد 
أن يجعل للواليات المتحدة حضورًا قويًا على الساحة الدولية. 
إيران  على  للضغط  المتشددة  السياسات  عن  وتحدثت 
كوريا  مع  التاريخي  الدبلوماسي  واالنفراج  والفلسطينيين، 

الشمالية.
مكانة  في  كبيرًا  فارقًا  أحدثت  األمور  هذه  »كل  وقالت: 
الواليات  إن  لكم  أقول  أن  أستطيع  لكن  المتحدة،  الواليات 
جميع  تجعل  أن  يجب  بطريقة  أخرى  مرة  قوية  المتحدة 

األميركيين فخورين«.
العديدة بشأن هايلي في واشنطن،  اإليجابية  اآلراء  ورغم 
في  واألخالقيات  للمسؤولية  »مواطنون  مجموعة  دعت  فقد 
واشنطن«، االثنين، إلى إجراء تحقيق في استخدامها طائرات 

خاصة وقبول تذاكر لمباريات كرة السلة كهدايا.

واشنطن – وكاالت

<  نيكي هايلي

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

السنة الثالثة
العدد 151 2 من صفر 1440 هــ

11 أكتوبر 2018 م اخلميس



اقتصاد

كالم في األرقام

جرى االعتداء عليها بمنظومة النهر 
الصناعي موقع الحساونة، تسقي البئر 

الواحدة ما يقارب 20 ألف مواطن.

قالوا

08

خفضت السلطات السودانية قيمة الجنيه السوداني أمام العمالت الدولية الرئيسية بنسبة 
60 % هذا األسبوع لمواجهة تراجع سعر صرف الجنيه جراء األزمة االقتصادية المستمرة.

الواحد أصبح يساوي 47.5 جنيه  الدوالر األميركي  أن  السوداني  المركزي  البنك  وأعلن 
سوداني، وهي المرة الثالثة التي يخفض فيها »المركزي السوداني« قيمة الجنيه منذ يناير 

الماضي.
وكان السعر الرسمي السابق للجنيه هو 28 جنيهًا للدوالر الواحد، علمًا بأن قيمة الجنيه 

تراجعت األسبوع الماضي في السوق السوداء وبات الدوالر الواحد يساوي 45.5 جنيه.
وجاء القرار، الذي صدر األحد الماضي بعد أسابيع من تشكيل الرئيس السوداني عمر 
البشير حكومة جديدة، معتبرًا أن الحكومة السابقة فشلت في معالجة األزمة االقتصادية.
ونقلت »فرانس برس« عن عباس عبد اهلل، عضو اللجنة التي أنشأها بنك السودان 
المركزي لتحديد سعر الصرف، قوله: »إن اللجنة قررت أن يكون السعر )اإلثنين( هو 47.5 

جنيه للدوالر الواحد، واللجنة ستجتمع يوميًا لتحديد السعر«.

املركزي السوداني يخفض الجنيه %60

بئرًا

»الحكومة الروسية ستجري 
تحقيقيات وستعمل على إعاقة 
أي محاوالت لشركات روسية 
لعقد صفقات غير مشروعة مع 
المؤسسات الليبية الموازية، 
وتلك التي تعتبر غير قانونية 
وفقا لقرارات مجلس األمن.
وزير النفط الروسي
 الكسندر نوفاك

* أستاذ االقتصاد السياسي بجامعة هارفارد
* نقاًل عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

احتياج الدول النامية إلى 
التقدم على مختلف هذه 

األبعاد ليس جديداً وليس 
مفيداً. فهذا أشبه بأن نقول 

إن التنمية حتتاج إلى التنمية

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان
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بقلم : داني رودريك*

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3874دوالر أميركي
1.5957يورو

1.8266الجنية االسترليني
0.3699الريال السعودي
0.3777درهم إماراتي

0.2005االيوان الصيني

2018 10 أكتوبر  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

تراجع عائدات النفط من 53.2 مليار دوالر في 2012 إلى 4.6 مليار في العام 2016

ليبيا خسرت 48.6 مليار دوالر في 4 سنوات بسبب الصراعات السياسية
القاهرة ــ إعداد هبة هشام

لندن ــ الوسط
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الصديق  المركزي،  المصرف  محافظ  قال 
تواجه  التي  األساسية  التحديات  إن  الكبير، 
الظروف  أسبابها  الراهن  الوقت  في  ليبيا 
التي  واألمنية  واالقتصادية  السياسية 
شهدتها البالد منذ العام 2011، إلى جانب 
أوضاع السوق العالمية وتأثيراتها على أسعار 

النفط.
الجديد  العدد  مع  حوار  في  الكبير،  وقال 
إن  األميركية،  فاينانس«  من مجلة »غلوبال 
االقتصاد،  تقلب  في  تسببت  الظروف  تلك 
وخلقت  القائمة،  الهيكلية  العيوب  وتضخيم 
السياسات  حول  اليقين  عدم  من  حالة 

النقدية.
المالية  العائدات  تراجع  إلى  وأشار 
العام  في  دوالر  مليار   4.6 إلى  للحكومة 
العام  في  دوالر  مليار   53.2 من   2016
منذ  النفطي  اإلنتاج  انهيار  بسبب   2012
2013 الندالع معارك مسلحة ألسباب  العام 
سياسية وتوقف العمل في المنشآت النفطية، 
وما أعقبه من انخفاض حاد في أسعار النفط 

عالميًا في العام 2014.
قيمته  ما  ليبيا  خسارة  يعني  الذي  األمر 
48.6 مليار دوالر خالل تلك السنوات، بسبب 

الصراعات السياسية.

مؤشرات النشرة االقتصادية
النشرة  أظهرته  الذي  نفسه  المعنى  وهو 
االقتصادية للربع الثاني، الصادرة حديثًا عن 
مصرف ليبيا المركزي، فقد تراجعت اإليرادات 
النفطية بنسبة %90 أو ما يزيد على 60 مليار 
اإليرادات  هوت  إذ  سنوات،  أربع  خالل  دينار 
العام  في  دينار  مليون  و932  مليارًا   66 من 
2012 إلى 6 مليارات و665 مليون دينار في 
العام 2016، وهي الفترة التي شهدت فيها 
ليبيا إغالقًا متكررًا للموانئ النفطية، وتوقف 
التي  المسلحة  االشتباكات  الصادرات بسبب 

اندلعت حول المنشآت النفطية.
زيادة  شهد  النفطي  اإلنتاج  أن  ومع 
كبيرة في العام 2017، إذ ارتفعت اإليرادات 
ظلت  لكنها  دينار،  مليار   19.2 إلى  النفطية 
بإيرادات  مقارنة   71.3% بنسبة  منخفضة 

ضربت  التي  المتكررة  للصدمات  ونتيجة 
محافظ  قال  ليبيا،  في  النفطي  القطاع 
إن  األميركية  للمجلة  المركزي  المصرف 
ذلك تسبب في عجز ميزان المدفوعات بين 
العامين 2014 و2017، ما وضع ضغطًا هائاًل 
على االحتياطات النقدية األجنبية لليبيا وعلى 

سعر صرف العملة الثابت.
تسببت  »لقد  قائاًل:  الكبير  وتابع 
االنقسامات السياسية في انهيار المؤسسات 
سياسات  تبني  ومنعت  والنقدية،  المالية 
وهو  الصدمات،  تلك  مع  للتعامل  مناسبة 
لليبيين  المعيشة  مستوى  على  أثر  ما 
سيولة  وأزمة  السلع  في  نقصًا  عانوا  الذين 

وتضخمًا«.

من  األول  النصف  في  وبلغت   ،2012 العام 
العام الجاري المنتهي في 30 يونيو الماضي، 

15 مليارًا و605 ماليين دينار.
كما أوضحت النشرة االقتصادية انخفاض 
ما  أو   39.6% بنسبة  النفطية  غير  اإليرادات 
سنوات،  أربع  في  دينار  مليار   1.27 يعادل 
3 مليارات و199 مليون دينار  لتنخفض من 
في العام 2012 إلى مليار و929 مليون دينار 

في العام 2016.
من  ارتفعت  النفطية  غير  اإليرادات  لكن 
جديد في العام 2017 لتصل إلى 3 مليارات 
األول  النصف  وفي  دينار،  مليون  و128 
يونيو   30 في  المنتهي  الجاري،  العام  من 

الماضي، بلغت مليارًا و100 مليون دينار.

حالة عدم اليقين
ورغم استئناف اإلنتاج النفطي في العام 2017 
وزيادة العائدات المالية، نقلت المجلة األميركية 
في عدد أكتوبر الجاري، أن الكبير أبدى تخوفه 
من استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع 
ما  وهو  المالية،  والسياسات  ليبيا  في  األمني 

يظل عقبة أمام تعافي االقتصاد.
عن  الكبير  تحدث  آخر،  صعيد  وعلى 
السياسية  بالتطورات  ليبيا  في  الوضع  تأثر 
أفريقيا،  وشرق  أفريقيا  دول  في  واالقتصادية 
وضعف  للدولة  الشاسعة  للحدود  نظرًا 

المؤسسات الحكومية.
للقلق  المثيرة  القضايا  من  »إن  وقال: 
تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا 

 <  حريق ينشب في أحد خزانات النفط نتيجة اشتباكات مسلحة في منطقة الهالل النفطي   »أرشيفية«

 < لقطة تذكارية بعد التوقيع حيث يتوسط صنع اهلل مديري شركة »إيني« اإليطالية و»بريتش بتروليوم« البريطانية 

االثنين،  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  وقعت 
و»بريتش  اإليطالية  »إيني«  شركتي  مع  اتفاقية 
بتروليوم« البريطانية، ستعمل بموجبها الشركتان 
مناطق  ثالث  في  االستكشاف  أعمال  استئناف  على 

ليبية بحوضي غدامس وسرت
مجلس  رئيس  من  كاًل  أن  المؤسسة  وأوضحت 
إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى 
»بريتيش  لمجموعة  التنفيذي  والمدير  اهلل،  صنع 
لشركة  التنفيذي  والمدير  دودلي،  بوب  بتروليوم« 
»خطاب  على  وقعوا  ديسكالزي،  كالوديو  »إيني« 

نوايا )LOI( في العاصمة البريطانية لندن«.
حصول  على  اتفقت  األطراف  جميع  أن  وأضافت 
من   %  42.5 نسبتها  مشاركة  حصة  على  »إيني« 
بـ  الخاصة  اإلنتاج  وتقاسم  االستكشاف  اتفاقية 
»بريتيش بتروليوم« في ليبيا. كما ستصبح »إيني« 

كذلك المشغل لالتفاقية.
وتمتلك »بريتش بتروليم« حاليا 85 % من حصة 
اإلنتاج،  وتقاسم  االستكشاف  اتفاقية  في  العمل 
 %  15 بنسبة  الليبية  االستثمار  هيئة  احتفاظ  مع 
أنشطة  اإليطالية  »إيني«  شركة  ولدى  المتبقية. 
استكشاف وإنتاج قائمة في ليبيا، كما تمتلك مرافق 
االستكشاف  التفاقية  البحرية  للمناطق  مجاورة 

وتقاسم اإلنتاج.
وقالت المؤسسة إن إشراف »إيني« على تشغيل 
هذه المناطق »سيساهم في خلق فرص الستئناف 
األنشطة، وذلك بعد استكمال الصفقة والموافقات 

التنظيمية ذات الصلة«.
وأوضحت أن اتفاقية االستكشاف وتقاسم اإلنتاج 
»منطقتان  منها  تعاقدية«،  مناطق  ثالث  »تتضمن 
بريتان في حوض غدامس ومنطقة بحرية في حوض 

سرت بمساحة إجمالية قدرها 54 ألف كم مربع«.
اتفاقية  »أن  بيان  في  النفط،  مؤسسة  وذكرت 
إال   ،2007 عام  وقعت  اإلنتاج  وتقاسم  االستكشاف 
العمليات منذ عام 2014« بسبب  أنه قد تم تعليق 

األحداث األمنية التي شهدتها ليبيا خالل تلك الفترة.
خطاب  من  »كجزء  أنه  إلى  المؤسسة  ولفتت 
النوايا، أكد الموقعون على التزامهم بتعزيز التدريب 
االجتماعية  التنمية  مشاريع  في  والمساهمة  الفني 
»تعتزمان  الشركتين  أن  إلى  منوهة  ليبيا«،  في 
خالل  وتنفيذها  الالزمة  االتفاقيات  جميع  استكمال 
أنشطة  استئناف  بهدف  وذلك  الحالية،  السنة 

االستكشاف في عام 2019«.
ووصف صنع اهلل االتفاقية بأنها » مؤشر ودليل 

توفرها  التي  بالفرص  السوق  اعتراف  على  واضح 
ليبيا، وهو ما سيساهم في النهوض باإلنتاج«.

وأضاف أن »ضمان التنمية االجتماعية في االتفاقية 
موظفيهم  تجاه  المشترك  التزامهم  على  دليل  هو 
والمجتمعات التي يعملون فيها«. متوقعًا أن »تدفع 
وتسهيل  االستثمار  من  المزيد  نحو  المبادرة  هذه 

تحقيقهم لمستويات إنتاج أعلى«.
من جهته قال المدير التنفيذي لشركة »بريتيش 
هذه  »إن  دودلي:  بوب  البريطانية،  بتروليوم« 
ونحن  ليبيا،  في  للعمل  نحوعودتنا  هامة  خطوة 
سوف  إيني  شركة  ومع  ليبيا  مع  العمل  بأّن  نؤمن 
هذه  في  االستكشاف  لعمليات  باستئنافنا  يعجل 

المناطق الواعدة«.
لـ»إيني«،  التنفيذي  المدير  اعتبر  حين  في 
إلبراز  هامة  االتفاقية »خطوة  ديسكالزي،  كالوديو 
من  االستكشاف،  مجال  في  الحقيقية  اإلمكانيات 
خالل استئناف عمليات اتفاقية االستكشاف وتقاسم 

اإلنتاج التي ظلت معلقة منذ عام 2014«.
»ستساهم  الخطوة  هذه  أن  ديسكالزي  وأضاف 
في خلق بيئة استثمارية جذابة في البالد تهدف إلى 
استعادة مستويات اإلنتاج وقاعدة االحتياطي الليبي 
التحتية  البنية  من  المثلى  االستفادة  خالل  من 

الليبية القائمة«.

بعد تعليق العمليات منذ العام 2014

»إيني« و»بريتش بتروليوم« تستأنفان االستكشاف
في 3 مناطق بحوض غدامس وسرت خالل 2019

عبر ليبيا وانتعاش شبكات التهريب بين ليبيا 
وجيرانها«، وأبدى الكبير تخوفه بشكل خاص 
من قدرة بعض التنظيمات على استغالل حالة 
عدم االستقرار لتقويض األمن سواء في ليبيا 

أو في اإلقليم.
وأفريقيا  أوروبا  في  »جيراننا  وأضاف: 
مباشر  دور  لعب  عليهم  األوسط  والشرق 
ليبيا«،  في  واألمن  االستقرار  إرساء  دعم  في 
لم  اآلن  حتى  الدولي  الفعل  »رد  أن  ورأى 
التي  الهائلة  للتحديات  نظرًا  مناسبًا  يكن 
أن  نفسه  الوقت  في  أكد  لكنه  نواجهها«، 
ليبيا  شؤون  في  الجوار  دول  بعض  تدخل 

الداخلية فاقم الوضع.
واالقتصادية  السياسية  الظروف  رغم  لكن 
السبع  السنوات  خالل  ليبيا  بها  مرت  التي 
على  قادرة  الدولة  أن  الكبير  أكد  الماضية، 
في  والرخاء  السياسي  االستقرار  تحقيق 

المستقبل.

ثروات لم تستغل
هيدروكربونية  ثروات  تملك  ليبيا  إن  وقال 
جانب  إلى  بعد،  استثمارها  يتم  لم  كبيرة 
ما  العالمية،  والغاز  النفط  أسواق  من  قربها 
رؤوس  من  كثير  جذب  على  قادرة  يجعلها 
أن  إلى  مشيرًا  األجنبية،  والخبرات  األموال 
الصراع  انتهاء  بعد  اإلعمار  إعادة  عمليات 
للشركات  رئيسيًا  جذب  مصدر  ليبيا  ستجعل 
والبنية  البناء  قطاعات  في  العاملة  الدولية 

التحتية.
إلى  المركزي  المصرف  محافظ  ولفت 
الحاجة إلى تحديث القطاعات الخدمية، مثل 
الصحة والتعليم والقطاع المصرفي، في ظل 
وعدم  المتوقعة  السكانية  الزيادة  ضغوط 
الحكومة  عليها  تعتمد  التي  المصادر  تنوع 
للدخل، إذ أن االقتصاد الليبي يعتمد بشكل 
قطاع  من  المالية  العائدات  على  رئيسي 

الكربوهيدرات.
وأكد الكبير أهمية وضع إطار عام مناسب 
تستطيع  »ليبيا  وقال:  ليبيا،  في  للسياسات 
لعب دور رئيسي في عملية الدمج االقتصادي 
نظرًا  الصحراء،  ودول  أفريقيا  شمال  بين 
ليبيا  تكون  أن  ويمكن  المال.  رأس  لوفرة 
أوروبا  بين  والمنتجات  البضائع  لعبور  بوابة 

وأفريقيا«. 

مصادر لـ»غلوبال بالتس«: 

إنتاج حقل الشرارة يتراجع بسبب 

تحركات املجموعات املسلحة
تراجع  عن  األميركي  بالتس«  »غلوبال  لموقع  ليبية  مصادر  تحدثت 
اإلنتاج النفطي في حقل الشرارة مجددًا بسبب تدهور الوضع األمني حول 

الحقل الذي يعد األكبر في ليبيا.
ونقل الموقع، في تقرير أمس األربعاء عن مصادر لم يذكرها، لكنه أكد 
اطالعها على بيانات اإلنتاج، موضحا أن زيادة نشاط وتحركات المجموعات 
العمال  الماضي دفعت بعض  الشرارة خالل األسبوع  المسلحة حول حقل 

إلى مغادرة مواقعها بالحقل.
وأكدت المصادر أن »الوضع األمني حول حقل الشرارة اليزال مضطربًا، 
وإلى  من  الرحالت  لتنظيم  الالزمة  الترتيبات  وضع  عرقل  الوضع  وأن 
الحقل«. ولم يتسن للموقع التواصل مع ممثلين لمؤسسة النفط الوطنية 

في طرابلس للتأكد من صحة المعلومات.
األسبوع  نهاية  في  يوميًا  برميل  ألف   250 الشرارة  حقل  إنتاج  وبلغ 
الماضي، لكنه مرشح للتراجع خالل أيام بسبب الوضع األمني الهش. وأنتج 

الشرارة نحو 300 ألف برميل يوميًا في شهر سبتمبر الماضي.
وتزداد المخاوف بشأن تدهور الوضع األمني في حقل الشرارة، في الوقت 
الذي أعلنت فيه مؤسسة النفط إبرام اتفاق مع شركتي »إيني« اإليطالية 
ثالث  في  االستكشاف  أنشطة  البريطانية الستئناف  بتروليوم«  و»بريتش 

مناطق في ليبيا.
لصناعة  األكبر  التهديد  مصدر  المضطرب  األمني  الوضع  واليزال 
النفط رغم ارتفاع اإلنتاج بشكل ملحوظ خالل العام، وهو ما أكده رئيس 
المؤسسة الوطنية مصطفى صنع اهلل، في تصريحات الشهر الماضي، حيث 
الشركات  النفطي وعودة  اإلنتاج  األمني وتعافي  الوضع  ربط بين تحسن 
اإلنتاج  الوضع األمني، فإن توقعات  ليبيا، وقال: »إذا تحسن  إلى  األجنبية 

لدينا ستكون جيدة جدًا«.
النفط وشركة  بين مؤسسة  إدارة مشتركة  وهو  الشرارة،  وشهد حقل 
إغالقات  الماضية  السنوات  خالل  في«،  إم  و»أو  و»ريسبول«  »توتال« 
متكررة تعددت أسبابها من احتجاج العمال والموظفين إلى تعرض الحقل 

لهجمات مسلحة أدت إلى توقف اإلنتاج وإغالق الحقل.
وفي منتصف يوليو الماضي، قررت مؤسسة النفط إغالق حقل الشرارة 
أربعة  واختطفوا  الموظفين  مكاتب  مسلحة  مجموعة  اقتحمت  أن  بعد 
القاهرة على صادرات  القوة  الفترة نفسها حالة  أعلنت في  أشخاص، كما 

الخام من حقل الزاوية.
سبتمبر  في  يوميًا  برميل  مليون   1.28 الليبي  النفطي  اإلنتاج  وبلغ 
وتتطلع   .2013 العام  من  أغسطس  منذ  األعلى  المستوى  وهو  الماضي، 
أكثر من مليوني برميل يوميًا بحلول  إلى  اإلنتاج  لزيادة  النفط  مؤسسة 

العام 2022.
ولفت موقع »غلوبال بالتس«، المعني بمتابعة أسواق النفط والغاز، إلى 
تأرجح مستوى اإلنتاج النفطي في ليبيا خالل العام، حيث وصل إلى 1.03 
مليون برميل يوميًا في شهر فبراير الماضي، ليتراجع إلى 670 ألف برميل 
يوميًا في شهر يوليو، ثم يعود لالرتفاع مجددا إلى 940 ألف برميل يوميًا 

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

والمنشآت النفطية«.

هل تساعد التكنولوجيات 
الجديدة الدول النامية؟

السلع  أسعار  خفض  على  الجديدة  التكنولوجيات  تعمل 
أيضًا  تؤدي  وهي  خدمتها.  في  توظف  التي  والخدمات 
من  المستهلكون  ويستفيد  جديدة.  منتجات  إنشاء  إلى 
هذه التحسينات، سواء كانوا يعيشون في دول غنية أم 

فقيرة.
التأثير  على  واضحًا  مثااًل  المحمولة  الهواتف  تعد 
الجديدة.  التكنولوجيات  بعض  تخلفه  الذي  العميق 
الضخمة،  التكنولوجية  القفزات  من  واضحة  حالة  ففي 
النامية  الدول  في  الفقراء  المحمول  الهاتف  أعطى 
الحاجة  دون  المدى  بعيدة  اتصاالت  إجراء  على  القدرة 
ذلك  وغير  األرضية  الخطوط  في  مكلفة  استثمارات  إلى 
الخدمات  عملت  مماثل،  نحو  على  األساسية.  البنى  من 
المصرفية المقدمة عبر الهواتف المحمولة على تمكين 
الوصول إلى الخدمات المالية في المناطق النائية دون 

للبنوك. أفرع  إلى إنشاء  الحاجة 
تحسين  على  تعمل  تكنولوجيات  على  أمثلة  هناك 
والخدمات  االتصاالت  أمثلة  هنا  لنتأمل  الفقراء،  حياة 
ألن  المحمولة.  األجهزة  باستخدام  المصرفية 
التمويل واالتصاالت من مدخالت اإلنتاج، فإنها تعد، 
إلى حد ما، من خدمات المنتِج، فضاًل عن كونها من 

المستهلك. خدمات 
على سبيل المثال، ساعدت دراسة معروفة في توثيق 
كيف عمل انتشار الهواتف المحمولة في والية كيراال 
الفوارق  مراجحة  الصيادين من  تمكين  على  الهندية 
أرباحهم  وزيادة  المحلية،  األسواق  بين  األسعار  في 

المتوسط نتيجة لهذا. بنحو %8 في 
الواسعة  المحمولة  المصرفية  الخدمات  أن  ويبدو 
تمكين  على  عملت   )M-Pesa( كينيا  في  االنتشار 

إلى  الكفاف  زراعة  من  الخروج  من  الفقيرات  النساء 
سلم  على  كبير  ارتفاع  إلى  أدى  مما  زراعية،  غير  أعمال 

القاع. الدخل عند 
التكنولوجيات  كانت 
تلعب  الجديدة  الرقمية 
في  األهمية  بالغ  دورًا 
الزراعة على نطاق  تحويل 
الالتينية  أميركا  في  واسع 
فقد  أخرى.  وأماكن 
الضخمة،  البيانات  عملت 
المواقع  تحديد  وأنظمة 
دون  والطائرات  العالمية، 
عالية  واالتصاالت  طيار، 
تمكين  على  السرعة، 
اإلرشاد،  خدمات  تحسين 
مبيدات  واستخدام  والري 
أنظمة  ووفرت  وجه،  أفضل  على  والمخصبات  الحشرات 
الجودة  مراقبة  تحسين  على  وعملت  المبكر،  اإلنذار 
سالسل  وإدارة  اللوجستية  الخدمات  كفاءة  وزيادة 
اإلنتاجية  رفع  التحسينات على  اإلمداد. وقد عملت هذه 
غير  محاصيل  إلى  والتحول  التنويع  وتسهيل  الزراعية 

أعلى. تقليدية ذات عوائد 
ومع ذلك، تحيط تساؤالت كبرى باإلمكانات التي أوجدتها 
مكاسب  تكون  فهل  الجديدة..  التكنولوجيات  هذه 
اإلنتاجية كبيرة بالقدر الكافي؟ وهل يمكن نشرها بسرعة 

كافية في مختلف بقية قطاعات االقتصاد؟
الواقع أن أي تفاؤل بشأن حجم مساهمة سالسل القيمة 
العالمية البد أن ينحسر بفعل ثالث حقائق واقعية. فأواًل، 
يبدو أن توسع سالسل القيمة العالمية توقف إلى حد كبير 
في السنوات األخيرة. وثانيًا، ظلت مساهمة الدول النامية 
في  العالمية  التجارة  وفي  ــ  العالمية  القيمة  في سالسل 
العموم–محدودة للغاية، مع استثناء ملحوظ لبعض الدول 
للقلق، هي  إثارة  األكثر  وربما  الثالثة،  الحقيقة  اآلسيوية. 
على  المترتبة  العمالة،  بتشغيل  المرتبطة  العواقب  أن 
مخيبة  كانت  األخيرة  والتكنولوجية  التجارية  االتجاهات 

لآلمال.
على  التقدم  إلى  النامية  الدول  احتياج  إلى  اإلشارة  لكن 
مختلف هذه األبعاد ليس جديدًا وليس مفيدًا. فهذا أشبه 
التجارة  تقدم  التنمية.  إلى  تحتاج  التنمية  إن  نقول  بأن 
االستفادة  بوسعهما  يكون  عندما  الفرصة  والتكنولوجيا 
مباشرة  أكثر  مسار  توفير  وبالتالي  القائمة،  القدرات  من 
باستثمارات  تطالب  وعندما  التنمية.  إلى  بالثقة  وجدارة 
مختصر  كطريق  تعمل  ال  بذلك  فإنها  ومكلفة،  تكميلية 

حول التنمية القائمة على التصنيع.
ونموذج  الجديدة  التكنولوجيات  بين  هنا  ولنقارن 
للنمو  قويًا  محركًا  كان  الذي  التقليدي،  التصنيع 
قابل  التصنيع  فأواًل،  النامية.  الدول  في  االقتصادي 
مقيدًا  ليس  المحلي  الناتج  أن  يعني  وهذا  للتداول. 
السهل  من  كان  وثانيًا،  الداخل.  في  )والدخل(  بالطلب 
نسبيًا نقل الدراية التصنيعية عبر الدول، وبشكل خاص 
ثالثًا،  الفقيرة.  االقتصادات  إلى  الغنية  االقتصادات  من 

المهارات. الطلب على  زيادة  التصنيع على  لم يعمل 
على  مجتمعة  عملت  الثالث  الخصائص  هذه  أن  الواقع 
الدول  دخول  لرفع  رائعة  أداة  إلى  التصنيع  تحويل 
مختلفة  صورة  الجديدة  التكنولوجيات  وتقدم  النامية. 
من  تتطلبه  وما  الدراية  نقل  سهولة  حيث  من  تمامًا 
على  الصافي  تأثيرها  يبدو  لهذا،  ونتيجة  مهارات. 

الدول المنخفضة الدخل غير مؤكد إلى حد كبير.

»بريتش بتروليوم« تمتلك حالًيا 85 % 
من حصة العمل في اتفاقية االستكشاف 

وتقاسم اإلنتاج، والباقي لهيئة االستثمار 

االتفاقية تتضمن 3 مناطق منها منطقتان بريتان 
في حوض غدامس ومنطقة بحرية في حوض 

سرت بمساحة 54 ألف كلم مربع«
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توقعت كبرى شركات التجارة العالمية أال تنخفض أسعار النفط عن 
المقبل،  العام  للبرميل  100 دوالر  تتجاوز  للبرميل وربما  65 دوالرًا 

إيران. األميركية على  العقوبات  بسبب 
مؤتمر  خالل  وير  جيريمي  لـ»ترافيجورا«،  التنفيذي  الرئيس  وقال 
للبرميل  100 دوالر  النفط  إذا تجاوز  يفاجأ  إنه لن  لندن  نفطي في 

المقبل، حسب وكالة »رويترز«. العام 
أليكس  التنفيذي للنفط والغاز لدى »جلينكور«،  الرئيس  فيما توقع 
المتوسط  النفط في األجل  يبلغ سعر  أن  المؤتمر ذاته  بيرد، خالل 

85 و90 دوالرًا للبرميل. بين 

 أسعار النفط قد تتجاوز 100 دوالر في 2019
منحت األكاديمية السويدية الملكية للعلوم، جائزة نوبل لالقتصاد 
للعام 2018 إلى األميركيين وليام نوردهاوس وبول رومر؛ تكريمًا 
ألعمالهما في مواءمة االبتكار ومكافحة االحتباس الحراري مع النمو 

االقتصادي العالمي.
نوردهاوس  أن  للعلوم  الملكية  السويدية  األكاديمية  وأعلنت 
األستاذ في جامعة »يال«، ورومر من جامعة »سترن لألعمال« في 
نيويورك »طورا منهجيات تعالج تحديات تعتبر بين األكثر أهمية في 
عصرنا: المواءمة بين النمو الدائم على المدى الطويل باالقتصاد 

العالمي، ورفاه سكان العالم«، حسب وكالة »فرانس برس«.
التحليل  نطاق  بتوسيع  »قاما  االميركيين  إن  األكاديمية  وقالت 

االقتصادي إلى حد كبير عبر إقامة نماذج تشرح كيفية تفاعل االقتصاد 
مع الطبيعة والمعرفة«.

ونوردهاوس )77 عامًا( كرم تحديداً ألنه قام »بدمج التغير المناخي 
بتحليل االقتصاد الشمولي على المدى الطويل«.

أما رومر، البالغ من العمر 62 عامًا، فقد منح الجائزة »ألنه نجح في 
دمج االبتكارات التكنولوجية بتحليل االقتصاد الشمولي على المدى 
الطويل«. وجرى التداول باسمي هذين الخبيرين االقتصاديين لنيل 

الجائزة في السنوات الماضية.
كورونة  ماليين  تسعة  قيمتها  البالغة  الجائزة  وسيتقاسمان 

سويدية )860 ألف يورو(.

السعر بالدوالرنوع الخام

84.82برنت

74.82غرب تكساس

82.57دبي

81.88سلة أوبك

81.22أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«
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تصاعد الحرب التجارية يزيد مخاطر 
عدم االستقرار املالي العاملي

تراجع االنفاق على الدعم بنسبة 
44.87% منذ العام 2012

تراجع اإلنفاق الفعلي على الدعم وموازنة األسعار في الميزانية 
2012، حسب  44.87 % منذ العام  الليبية قد شهد تراجعا بنسبة 

المركزي. المصرف  بيانات صادرة عن  تحليل 
وموازنة  الدعم  بنود  على  الفعلية  المصروفات  ظلت  فقد 
الماضية،  الست  السنوات  خالل  هابط  منحنى  في  إجماال  األسعار 
2012، لتهبط  11 مليارا و708 ماليين دينار في العام  إذ سجلت 
و408  مليارات   9 إلى   %  19.64 بنسبة   )2013( التالي  العام  في 

دينار. ماليين 
ومع أن اإلنفاق على الدعم وموازنة األسعار حقق قفزة قياسية 
بنسبة 32.2 % في العام 2014، عندما صعد إلى 12 مليارا و 439 
ليتراجع   %  33.9 بنسبة  التالي  العام  في  لكنه هبط  دينار،  مليون 

.2015 219 مليون دينار في العام  8 مليارات و  إلى 
في  السياسية  األزمة  و  السياسي  االنقسام  تصاعد  ظل  وفي 
على  االنفاق  واصل  فقد  السياسي،  التوافق  محاوالت  ورغم  ليبيا، 
 5 إلى   %  30.3 بنسبة  لينخفض  تراجعه  األسعار  وموازنة  الدعم 
زيادة  شهد  ثم   ،2016 العام  في  دينار  مليون   723 و  مليارات 
 5 مسجال   ،2017 العام  في  دينار  مليون   247 بقيمة  طفيفة 
مستواه  عن   49% بنسبة  أقل  ظل  أنه  غير  دينار،   970 و  مليارات 

في 2012.
وحسب النشرة االقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، 
من  األول  النصف  في  األسعار  وموازنة  للدعم  الفعلي  اإلنفاق  فإن 
العام الجاري قد بلغ نحو 3.23 مليار دينار، وهو مايؤشر إلى زيادة 
بنسبة  تراجع  قد  سيكون  أنه  إال  الجاري،  العام  خالل   8% بنسبة 

%44.87 مقارنة بمستواه الذي بلغه قبل ست سنوات.
وبذلك يكون الدعم قد جرى تخفيضه بنسبة تقارب %45 خالل 

الماضية. السنوات 

النقد الدولي أمس األربعاء من أن تشهد المخاطر  حذر صندوق 
األخيرة  الستة  األشهر  في  العالمي  المالي  النظام  واجهها  التي 
أو  الناشئة  األسواق  في  الضغوط  تصاعدت  إذا  حادًا  تناميًا 

التدهور. من  لمزيد  العالمية  التجارة  عالقات  تعرضت 
التنظيمية  الجهات  تدعيم  رغم  أنه  إلى  النقد  صندوق  وأشار 
اندالع  منذ  األخيرة  العشر  السنوات  في  المصرفي  للنظام 
المالي  التيسير  أوضاع  فإن   ،2008 في  العالمية  المالية  األزمة 
الدين  مستويات  مثل  الضعف  عوامل  تراكم  في  ساهمت 
لوكالة  وفقا  األصول،  تقييمات  في  مفرطة  زيادة  و  المرتفعة، 

»رويترز«.
المالي  لالستقرار  السنوي  نصف  تقريره  في  الصندوق  وقال 
لتفادي  تهدف  التي  الجديدة  المصرفية  اللوائح  إن  العالمي 
كافية. بدرجة  لالختبار  تخضع  لم  مستقبال  المالي  اإلنقاذ  خطط 
االستقرار  تهدد  التي  القريب  المدى  مخاطر  »زادت  وأضاف 
السوق  أطراف  تبدو  عام  وبشكل  قليال..  العالمي  المالي 

المالية«. األوضاع  في  حاد  تشديد  حدوث  خطر  إزاء  متساهلة 
 ، الدولي  النقد  صندوق  في  المال  أسواق  مدير  وحسب 
في  تأتي  قد  للنظام  المحتملة  الصدمات  فإن  أدريان،  توبياس 
التضخم  في  المتوقع  من  أعلى  زيادة  مثل  األشكال  من  العديد 
”فوضوي“  خروج  أو  الفائدة  أسعار  في  حادة  لقفزة  تؤدي 

األوروبي. االتحاد  من  لبريطانيا 
لنقاط  وفقا  ستتحدد  الصدمات  هذه  مثل  تأثير  حدة  لكن 
الذي  المالي  غير  الدين  مستويات  نمو  تشمل  التي  الضعف 
وانخفاض  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   250% اآلن  تجاوز 
التقليدي  المصرفي  القطاع  خارج  القروض  تغطية  معايير  في 

حادا. تدهورا  تشهد  قد  التي  المرتفعة  األصول  وأسعار 
بين  التفاعل  هذا  »إن  صحفي  مؤتمر  في  توبياس  وقال 
يؤدي  قد  ما  هو  األصول  أسعار  وتراجع  الضعف  عوامل  تراكم 

الكلي«. االقتصاد  نشاط  على  معاكسة  لتداعيات 
في  يبدو  ما  على  تسارع  االقتصادي  النمو  إن  التقرير  وقال 
المتقدمة  الدول  بين  الفجوة  لكن  الكبيرة،  االقتصادات  بعض 
للنمو  توقعاته  النقد  صندوق  وخفض  تتسع.  الناشئة  واألسواق 
الواليات  بين  التجارية  الحرب  تصاعد  بسبب  الثالثاء،  العالمي 
األسواق  في  المالية  االضطرابات  ونمو  والصين  المتحدة 

لناشئة. ا

القاهرة – عالء حموده
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 <  جانب من اللقاء على هامش مؤتمر النفط والمال بلندن

 <  الجلسة االفتتاحية لمنتدى األعمال الليبي المصري في القاهرة

 <  محمد الرعيض

بمشاركة 74 رجل أعمال ليبيًا

إعادة اإلعمار وإطالق غرفة التجارة املشتركة.. أهم مطالب منتدى األعمال الليبي - املصري
التجاري  التبادل  حجم  عن  الرضا  عدم  كان 
واالستثماري بين ليبيا ومصر، والبحث عن مسارات 
مطالب  محور  اإلعمار،  إعادة  مقدمتها  في  جديدة 
الليبي–المصري  األعمال  منتدى  في  المتحدثين 
أول  القاهرة  في  التجارية  الغرف  اتحاد  نظمه  الذي 

من أمس )الثالثاء(.
وتأتي أهمية المنتدى في ضوء المشاركة الكبيرة 
التي حظيت بها جلساته، إذ سجل حضور أكثر من 
عن  البحث  بهدف  ليبيا؛  أعمال  ورجل  مسؤواًل   74
شهدت  التي  العالقات  تفعيل  إعادة  سؤال  إجابة 

ركودًا ملحوظًا منذ خمس سنوات.
المصرية  التجارية  الغرف  اتحاد  تقديرات  وتشير 
مليون   520 إلى  البينية  التجارة  حجم  تراجع  إلى 
دوالر مقابل 1.3 مليار دوالر في العام 2013، حسب 

األمين العام لالتحاد عالء عابد.
فيما أعلن رئيس اتحاد غرف التجارة الليبية محمد 
الرعيض، خالل مشاركته في أعمال المنتدى، تفعيل 
أنه  المصرية، مؤكدًا  الليبية –  التجارية  الغرفة  دور 
المشتركة  للغرفة  مرتقب  الجتماع  التجهيز  سيتم 
الغرف  اتحاد  بين  بتنسيق  المقبلة  الفترة  خالل 

التجارية الليبية ونظيره المصري.
بين  »العالقات  بأن  التذكير  أعاد  الرعيض 
ليبيا  دولة  هي  وامتداد مصر  تاريخية،  وليبيا  مصر 
إلى أن »ليبيا تحتاج  ليبيا هو مصر«، مشيرًا  وعمق 
خبرات مصر فى المجاالت المختلفة، ونحتاج للعمل 
المشترك خاصة في إعادة إعمار ليبيا لالستفادة من 

خبرات القاهرة«.
وهو المعنى نفسه الذي أكده رئيس اتحاد الغرف 
التجارية المصرية أحمد الوكيل، الذي قال: »نسعى 
واالقتصادية  التجارية  العالقات  لتفعيل  جاهدين 
االستثمارات  »انخفاض  إلى  منوهًا  المشتركة«، 

الليبية في مصر بنسبة 25 % منذ العام 2013«.
الرقابة بين  وحث على ضرورة توحيد مواصفات 
إعادة  مشروعات  في  التعاون  وتحقيق  البلدين، 

اإلعمار في مجاالت البنية التحتية والكهرباء.
في حين نبه األمين العام التحاد الغرف التجارية 
بمصر، عالء عابد، إلى أن مؤسسات مالية دولية من 
تضمن  و»األونكتاد«  األفريقي  التنمية  بنك  بينها 

االستثمارات ضد أي مخاطر محتملة«.

المشتركة  التجارة  غرفة  إطالق  إعادة  واعتبر 
االقتصادية  العالقات  تفعيل  نحو  مهمة  فرصة 
استثمارية  فرص  وجود  على  مشددًا  البلدين،  بين 
واعدة في ليبيا، مبينًا أهمية إعادة انسيابية خطوط 

الطيران بين البلدين.
الليبية،  التجارية  الغرف  اتحاد  رئيس  نائب  أما 
صالح العبيدي، فقد طالب بوضع جدول زمني لتفعيل 

داعيًا  البلدين،  في  األعمال  مجتمع  بين  التعاون 
الجمركية،  المعوقات  إلزالة  عمل  لجنة  تشكيل  إلى 

وتسهيل انتقال العمالة المصرية إلى ليبيا.
خالل  خاصة  بأهمية  اإلعمار  إعادة  ملف  وحظي 
الليبي  الجانب  عام  مدير  قال  إذ  المنتدى،  جلسات 
في الغرفة االقتصادية الليبية–المصرية المشتركة، 
محمد رافع، إن التنسيق مع القاهرة، بشأن التبادل 
رأس  على  سيكون  البناء  مواد  مجال  في  التجاري 

أولويات مباحثاتنا مع الجانب المصري.
رافع أشار في تصريح إلى »الوسط«، إلى أن هناك 
اإلعمار؛  إعادة  مشروعات  في  البناء  مواد  إلى  حاجة 

وهو ما توليه الغرفة اهتمامًا خاصًا.

طرابلس – الوسط

103 مليارات دينار إجمالي الودائع باملصارف الليبية.. 87.7% منها »تحت الطلب«

ليبيا  لمصرف  االقتصادية  النشرة  تحليل  أظهر 
التجارية  المركزي أن إجمالي الودائع لدى المصارف 
خالل   %  8.19 مانسبته  أو  دينار،  مليار   7.86 زادت 
 103.79 بلغ  إذ  الجاري،  العام  من  األول  النصف 
 95.93 مقابل  الماضي،  يونيو  بنهاية  دينار  مليار 

.2017 مليار دينار في العام 
التجارية،  المصارف  لدى  الودائع  إجمالي  ويتوزع 
60.98 مليار دينار  إلى ودائع للقطاع الخاص بقيمة 
سنوية  بزيادة  وذلك  الماضي،  يونيو  نهاية  في 
دينار،  مليار   5.76 قيمته  وبما   %  10.4 نسبتها 
القطاع  ودائع  إجمالي  دينار  مليار   55.22 بـ  مقارنة 

.2017 الخاص في العام 
نهاية  في  العام  القطاع  ودائع  إجمالي  بلغ  و 
النصف األول من العام الجاري نحو 32.1 مليار دينار 
عما  دينار  مليون   628 ماقيمته  أو   %  1.9 بزيادة 
 31.47 بلغ  عندما  الماضي  العام  نهاية  في  سجله 

دينار. مليار 
حسب  الودائع،  إجمالي  لتوزيع  بالنسبة  أما 
االقتصادية  النشرة  بيانات  أظهرت  فقد   ، أنواعها 
87.75 % من تلك الودائع هي  للربع الثاني أن نحو 
مليار   91.08 بقيمة  الطلب  تحت  ودائع  عن  عبارة 
 12.1 بنحو  الدفع  أوامر  شاملة  ألجل  وودائع  دينار، 
 %15.1 بزيادة  الماضي،  يونيو  بنهاية  دينار،  مليار 
بلغت  حين  في  الماضي،  العام  في  سجلته  عما 
بزيادة  دينار،  مليون   597.4 االدخارية  الودائع 

6.3 مليون دينار. طفيفة لم تتجاوز 

الجمهور لدى  العملة 
أن  المركزي  المصرف  نشرة  بيانات  تحليل  وأظهر 
بنسبة  ارتفعت  قد  الجمهور  لدى  المحلية  العملة 
%6.8 وبقيمة 2.09 مليار دينار خالل ستة أشهر، إذ 
 964 و  مليار   32 الجمهور  لدى  العملة  إجمالي  بلغ 
الجاري  العام  من  األول  النصف  بنهاية  دينار  مليون 
30 مليار و865 مليون دينار  2018(، مقابل  )يونيو 

.)2017 )ديسمبر  الماضي  العام  بنهاية 
الجمهور  لدى  المحلية  العملة  قيمة  وبمقارنة 
 2016 العام  نهاية  في  عليها  كانت  التي  بالقيمة 
بنسبة  زادت  أنها  نجد  دينار،  مليار   27.1 والبالغة 

5.86 مليار دينار. %21.6 أو بقيمة 
%39.4 من  الجمهور  لدى  المحلية  العملة  وتمثل 
التجارية  المصارف  في  الطلب  تحت  الودائع  إجمالي 
العامة  المؤسسات  ودائع  تشمل  )التي  بالدينار، 

الخاص(. والقطاع  العامة  وشبه 
ويطلق على كل من الودائع تحت الطلب والعملة 
لدى الجمهور »عرض النقود 1«، الذي سجل بنهاية 

مقابل  دينار،  مليار   116.6 نحو  الماضي  يونيو 
وذلك  المضاي  العام  بنهاية  دينار  مليار   109.08
دينار  مليار   7.52 وبقيمة   %6.8 نسبتها  بزيادة 
على  النقود«  »شبه  يطلق  كما  أشهر.  ستة  خالل 
بالدينار  وألجل(  )االدخارية  الزمنية  الودائع  من  كل 
والمؤسسات  الخاص  للقطاع  األجنبية  وبالعملة 
إلى   %50 بنسبة  زادت  التي  العامة،  وشبه  العامة 
مقابل  الماضي  يونيو  بنهاية  دينار  مليار   2.57 نحو 

1.71 مليار دينار في العام الماضي.
شبه  من  يتكون  الذي   »2 النقود  »عرض  أما 
الجمهور  لدى  العملة  إجمالي  إليها  مضافا  النقود 
ارتفع  فقد   ،)1 النقود  )عرض  الطلب  تحت  والودائع 
مقابل  دينار  مليار   119.18 إلى   %23.7 بنسبة 

الفترة نفسها. 96.32 مليار دينار خالل 

المصدر النقد 
العام  من  األول  النصف  خالل  المصدر  النقد  وحول 
فئات  أن  المركزي  المصرف  بيانات  أظهرت  الجاري 
العملة الورقية والمعدنية المصدرة قد زادت بنسبة 
جرى  دينار  مليون   419 و  مليارين  بقيمة  أو   %  7.7
طباعتها، إذ بلغت العملة المصدرة 33 مليارا و766 
 31 مقابل  الماضي  يونيو  نهاية  في  دينار  مليون 

.2017 347 مليونا بنهاية العام  مليارا و 

أن  يتضح  العملة،  فئات  مستوى  على  وتفصيال 
بواقع  ارتفعت  قد  دنانير  الخمسة  فئة  من  العملة 
العام  من  األول  النصف  خالل  دينار  مليون   447
بنهاية  مليونا  و997  مليارات   5 من  لتزيد  الجاري 
بنهاية  مليونا  و444  مليارات   6 إلى  الماضي  العام 

الماضي. يونيو 
الفترة نفسها  العشرة دنانير خالل  كما زادت فئة 
بنحو مليار و741 مليون دينار ، من 19 مليار و219 
مليونا إلى 20 مليار و960 مليون دينار، وكذلك فئة 
مليونا   231 بحوالي  ارتفعت  التي  دينار  العشرين 
233 مليون دينار في نهاية يونيو  4 مليارات و  إلى 
بنهاية  دينار  ومليوني  مليارات   4 مقابل  الماضي 

الماضي. ديسمبر 
 50 فئة  من  المصدر  النقد  على  تغيير  يطرأ  ولم 
دينارا خالل الفترة نفسها، إذ ظل النقد المصدر عند 
الوحدات  وكذلك  دينار،  ماليين  ثمانية  و  مليارين 
الذي  الدينار  ربع  مثل  المحلية،  العملة  من  الصغرى 
بقي عند قيمة 7 مليارات و 544 مليون دينار، وأيضا 

366 مليون دينار. 7 مليارات و  نصف الدينار عند 
نفسها  الفترة  خالل  الواحد  للدينار  بالنسبة  أما 
507 ماليين دينار  فقد زاد النقد المصدر منه بواقع 
 104 مقابل  مليونا   99 و  مليارات   105 إلى  ليرتفع 

مليارات و592 مليون دينار.

حسب بيانات المركزي حتى 30 يونيو 2018

32.9 مليار دينار العملة المحلية لدى 
الجمهور بزيادة 6.8 % في نهاية 

يونيو 2018

2.41 مليار دينار زيادة في النقد 
المصدر خالل ستة أشهر

 <  متعاملون في أحد المصارف التجارية بطرابلس

تراجع التجارة البينية
 إلى 520 مليون دوالر مقابل 1.3 

مليار  في العام 2013

رجال  تقسيم  للملتقى  الثانية  الجلسة  وشهدت 
األعمال المصريين والليبيين، إلى ورش عمل نوعية 
في مختلف قطاعات الصناعة والتجارة؛ بهدف تحديد 

أولويات تفعيل التعاون المشترك.
مطالب  حمل  الليبي  الجانب  فإن  حال،  أي  على 
اتحاد  رئيس  أشار  إذ  المصرية،  للسلطات  محددة 
زيادة االستثمارات  أهمية  إلى  الليبية،  التجارة  غرف 
المصرية في ليبيا، ودعا الرعيض السلطات المصرية 
إلى تقديم التسهيالت للجانب الليبي لضمان تدفق 

العمال والمنتجات والمواد الخام إلى ليبيا.
عن  يثار  ما  شأن  من  التجاري  المسؤول  وقلل 
يحدث  ما  أن  إلى  مشيرًا  ليبيا،  في  األمنية  األوضاع 
هو صراع سياسي وأن ليبيا ال تزال وجهة استثمارية 

مميزة.
مليارات  خمسة  الصين  بتخصيص  مثاًل  وضرب 
استثماراتها  إجمالي  من  ليبيا  في  لالستثمار  دوالر 
في قارة أفريقيا البالغة عشرين مليار دوالر. وأضاف 
أنه لمس رغبة صينية كبيرة في توسيع االستثمارات 
خالل لقاءاته واتصاالته بالمسؤولين ورجال األعمال 

الصينيين.

القاهرة - أسماء بن سعيد

 »مؤسسة النفط« و» شلمبرجير« تناقشان 
تدريب املهندسني والتقنيني بالقطاع

صنع  مصطفى  المهندس  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  ناقش 
شركة  إدارة  مجلس  رئيس  مع  لندن  البريطانية  العاصمة  في  اهلل، 
سبل  والمال،  النفط  مؤتمر  هامش  على  كبسجارد،  بال  شلمبرجير 

تدريب المهندسين والتقنيين بقطاع النفط وتعزيز قدراتهم.
وقالت مؤسسة النفط، في بيان أمس األربعاء، إنه جرى اقتراح إنشاء 
بالشرق  الشركة  مراكز  غرار  على  وطرابلس  بنغازي  في  تقني  مركز 

األوسط.
عالمية  شركات  عدّة  استئناف  موضوع  إلى  الجانبان  تطرق  كما 
ليبيا، حيث قدّم صنع اهلل عرضا تفصيليا  لعمليات االستكشاف في 
بما  القادم،  العام  تنفيذها  المؤسسة  تعتزم  التي  العمل  برامج  عن 
في ذلك أنشطة الحفر واستكمال عمليات االستكشاف وأشغال تطوير 

وصيانة اآلبار.
حضر االجتماع العماري محمد، عضو مجلس اإلدارة، وزياد بن حماد، 
نائب  المغربل،  وخالد  إفريقيا،  شمال  في  للشركة  اإلقليمي  المدير 

المدير التنفيذي في نصف الكرة الشرقي.

ْ»نوبل االقتصاد« ألميركييـن ربطا املناخ بالنمو
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في اختالف النهارات

 أن تتصفح مواقع التواصل االجتماعي على 
اإلنترنت لتعرف آخر ما ُاستجد من تفاصيل 

الفساد والنهب والخراب

جمعة بوكليب

ما معنى نهار عادي؟
أن تستيقظ من نومك مبكراً ومنزعجًا من فكرة مواجهة نهار آخر لك في عالم تضيق به وال 

يقبلك؟!
أن تسحب بدنك من فراشك بضجر، وتعد قهوة مرة وتواصل تسميم رئتيك بتدخين سجائرعلى 

الريق؟!
أن تقف في »البانيو« عاريًا تحت مياه دش دافئ، مفكرًا في وسيلة مجدية للقضاء على ما تبقى 

من ساعات قادمة؟!
أن تجهز إفطارك على عجل وتزدرده مكرهًا على عجل كدواء البد منه؟!

أن ترتدي مالبسك وتهيم في الطرقات والشوارع كمتسول تدور من مقهى لمقهى، تقرأ الجرائد 
وتراقب بعينين منطفئتين ملاًل عباد اهلل يذرعون األرصفة متجنبين رؤيتك، أو تكتفي مكرهًا بالبقاء 

في فراشك إلى أن تنفلق مرارتك من الضجر؟!
أن تتصفح مواقع التواصل االجتماعي على اإلنترنت لتعرف آخر ما ُاستجد من تفاصيل الفساد 

والنهب والخراب والقتل والخطف في بالد يفترض أن تكون وطنًا لطفولتك ومالذاً لكهولتك؟!
كالجنرال »جارسيا ماركيث« المتقاعد توزع ساعات نهاراتك بالتساوي على الفراغ. ال أحد ممن 
عرفت وتعرف يكلف نفسه عناء كتابة رسالة من أسطر قليلة، معتذرًا لك فيها عن تقصيره في 
الكتابة إليك لكثرة انشغاله، ويسأل فيها بود عن أحوالك ويعبر لك برغبته في اللقاء بك قريبًا 
ومشاركتك احتساء فنجان قهوة ثم يضعها في مظروف ويكتب عليها اسمك وعنوانك، ويلصق 
طابع بريد ويكلف نفسه عناء وضعها في البريد لكي يحملها لك »ساعي بريد« في صباح يوم عادي 

فيطير قلبك المسن فرحًا.
زمن الرسائل الورقية، واحسرتاه، مضى مأسوفًا عليه إلى غير رجعة، وجاء زمن آخر ال أحد يملك 
فيه ما يكفي من وقت وصبر ليكتب بخط يده رسالة ورقية، وما يحمله لك سعاة البريد هذه األيام ال 
يمكن أن تسميها رسائل لكونها ال تستثيرك نفسيًا وعاطفيًا، ولعلمك مسبقًا أنها ال تتجاوز أن تكون 
تذكيرًا بفواتير واجبة الدفع كأنها بضاعة مصنعة أعدت في جهاز حاسوب في خط إنتاج بمصنع من 

قبل أناس ال تعرفهم وال تجمعك بهم أدنى األواصر وفي مكان ال تعرفه وال حاجة لك بمعرفته.
في زمن مضى، وقبل أن يتحول الكائن البشري إلى حيوان مفترس الهمَّ له إال إشباع غرائزه، 
كانت الدنيا صغيرة جدًا، وكان لدى أناسها ما يكفي من وقت وصبر ودفء مشاعر ورغبة في مد 
جسور الود فيما بينهم، كانت الرسائل الورقية المتبادلة بين األحبة واألصدقاء تقطع المسافات 
الطويلة بين مدن العالم على مهل، وكان رجال البريد في كل بلدة ومدينة بمالبسهم المميزة 
يذرعون الشوارع والطرقات حاملين حقائب ممتلئة بالرسائل يتنقلون من عنوان لعنوان، حريصين 
على تسليم ما يحملون إلى أصحابها. وكنت أنت في مرحلة صعبة قلياًل عمريًا تجاوزتْ رعونة الصبا 
ولم تستقر بعد في وهج الشباب، حريصًا على رصد ظهور ساعي البريد في شارعكم صباحًا، ومتمنيًا 
على اهلل أن يكون لك نصيب في حمل حقيبته الجلدية السوداء، وتحبط كثيراً حين تراه ال يتوقف 

أمام بيتكم طارقًا بيده خشب بابه العتيق.
كان لك أصدقاء من عمرك أو أكبر قلياًل موزعين في مدن القاهرة ودمشق وبيروت وتونس 
والجزائر والمغرب لم تقابلهم ولم ترَ وجوههم إال في الصور التي أرسلوها إليك مع أفراد أسرهم 
وأصدقائهم وكنت تعرف رسالة كل واحد منهم من خالل رؤية خط يده على المظروف المرسل 
إليك، وكنتَ تحس بسعادة غامرة تحتوي قلبك الصغير وأنتَ تقرأ ما خطت أيادي أصدقائك من 

سطور محملة بطيب المشاعر واألحاسيس اإلنسانية على الرغم من سذاجتها.
ما معنى نهار غير عادي؟

أن تستيقظ صباحًا، لتجد نفسك في سريرك الفردي، في غرفتك البحرية الصغيرة في بيتكم 
بالظهرة، ويصلك مضمخًا بالحنو، صوت أمك قادمًا من الحجرة المجاورة يدعوك لمشاركتها تناول 

وجبة اإلفطار.

ليبيا الغرائز املفخخة
المراحل  وحرق  رأسه،  على  المقلوب  لجدل هيغل  الماركسي 
واالنتهاء  العاقل  بالتأني  تنويرها  بل  الزاحفة  بالفوضى  ال 
بالثورة الدائمة، إلى الثورة المغدورة أو الدولة الناجية من 
التي  لالستعمار  كعالمثالثيين  بقابلياتنا  ومعوقها  الفوضى، 

الربيع. بثورات  ماسميت  اليوم  تفضحها 
عين  في   ،2012 طرابلس  بجامعة  للعمل  رجعت  عندما 
 2018-8-26 زارة التي كانت مسرحًا لعنف الميليشيات من 
ولمدة شهر، اضطررت ممتنًا عوضًا عن أستاذها الذي اختار 
العلوم  فلسفة  مواد  تدريس  عبء  تحمل  المبكر  تقاعده 
أصولهن  ترجع  فتيات  جلهن  لطالب  والمنهجيات  وتاريخه 
يقُطن  المهاجمة  الميليشيات  مناطق  إلى  ألقابهن  من 
العاصمة.  شرق  جنوب  اآلداب  كلية  فيه  الواقعة  الحي  في 
والحظت أنهن يعانين عجزًا فادحًا في المدخل إلى الفلسفة 
الصوري  المنطق  درس  ـ  فهمه  لصعوبة  ـ  رحلنه  وكثيرات 
تقريبُا  اليوم  أني  وها  قادمة.  فصول  إلى  الفكر  لتنظيم 
ألمانيا  في  درستها  التي  السياسة  في  الكتابة  على  أقدم 
األهلي  التنازع  عنف  فيلجئني  الليبية،  شهادتي  لمعادلة 
اليوم،  حتى  والمستمر   2014 ليبيا  خريف  فجر  بأحداث 
الدكتاتور  توابع  قوائم  في  اسمي  بإقحام  إحباطي  وقبله 
2013 بحقي، فلم يكن من  وتطبيق قانون العزل السياسي 
لالوعي  مُضادًا  توجهًا  السياسي  بالوعي  التشبت  إال  بُدي 
انسللت  الذي  والدكتاتوري  الشعبي  بوجهيه  الديماغوجي 
األول  من  أفلت  أن  وتوفقت   ،1992 العام  ألمانيا  إلى  منه 
فشل  يستبطن  بأن  اليوم  حتى  ينجح  والذي   2014 خريف 
شبكة  في  ليبيا  ـ  بوبان  كتب  فيما  ـ  ويقحم  الدكتاتورية 

الغرائزالمفخخة. بها  تحيط  التي  اآلمال 
في تصوري أن العلم بأساسه المنطق والفلسفة يشاقيان 
هو  الرابط  المَسد  وحبل  والمصابرة  بالمغالبة  بعضهما 
للفيلسوف مكتشفه والذي  المنطق الصوري األرسطي نسبه 
بها،  رفده  تم  الحديثة  الرياضيات  بتطور  تتعلق  العتبارات 
للمختصين  ملزمٌة  فصارت  الرياضي  المنطق  مادة  فتولدت 
تحصيلهم  في  درجاتهم  كانت  ولو  حتى  درسَها  بالفلسفة 
أن  إال  وهندسة.  جبرا  الرياضيات  في  ضعيفة  المدرسي 
الرياضي  استخدمه  فقد  به،  يُعمل  اليزال  الصوري  المنطق 
التي  للبرهنة على »فرضية ريمان«  البريطاني مايكل عطية 

العقل،  بداهات  متوخين  والتكامل،  التفاضل  بفاهمة  نكتب 
وقد أحاطت بنا غرائز اآلخرين القاتلة من كل جانب، فنترك 
بل  فحسب  ليبيا  عن  ليس  بأذهاننا  وننأى  السياسة،  إحباط 
جديد  من  تقتحمه  الذي  الديمقراطي  وغربه  العالم،  عن 
نسختها  ليبيا  عانت  التي  السياسية  الشعبويات  غرائز 
متواصلة.  عامًا   42 لـ  الغريبة  األوتوقراطية  ـ  العالمثالثية 
بوبان  فريديريك  الكاتب  لخصه  ما  خطاطة  في  ونعرض 
أنها ستستمر  ليبيا يبدو  بجريدة »لوموند«: »إن األمور في 
والمافيا  الميليشيات  تتقاسمه  مسدودًا  طريقًا  حالها  في 
المدى  في  تبدو  وال  اإلرهابية،  والمجموعات  الكاسرة 
جديد  من  البدء  وأن  األفق،  في  تلوح  انفراجة  المتوسط، 
واالستناد إلى مشروعية صناديق االقتراع هو الوهم الخادع 
الفوضى  فاقموا  الذين  المسؤولين  نفس  انتخاب  لتكرار 
الفشل  إلى نقطة  بالبالد  والعودة   ،2012 العام  الليبية منذ 

األولى«.
بتشويق  منه  ننفذ  بالكآبة  ملغوم  سياسي  قدر  صورة 
كعظمة  عناوين  لها  اقترحت  التي  والتوطئة  الفلسفة 
الفلسفة،  ومشكلة  الحكمة،  ومدرسة  وبهجتها،  الفلسفة، 
السياسية  سقراط  الفيلسوف  محنة  أعيننا  بين  وضعنا  إذا 
وعاقبته  شبانها  بتضليل  أثينا  ديمقراطية  اتهمته  الذي 
 ،1989 العام  بإجباري  نفسيًا،  تجرعته  الذي  السم،  بتجرع 
منهجًا  العلمية  األقسام  لطلبة  السياسي  الوعي  أدرس  أن 
مبرمجًا من مكتب اتصال اللجان الثورية ومفروض تدريسه 
التاريخ  وبالتبعية  السياسة  علوم  قسم  على  باألولوية 
لأليديولوجية  بالتفسير  اسمها  تبدل  التي  والفلسفة 
العالمية الثالثة وكتابها الذي اختار اللون األخضر بدياًل عن 
رغم  ـ  تجربة  كانت  الرأسمالية..  وسواد  الشيوعية  حُمرة 
امتعاضي منها أن تكون بدايتي ـ عرفتني على طالب جنوب 
أفريقيين.  وأفارقة  قوميين  وسودانيين  يساريين  يمنيين 
عميدها  وكان  ناصر  لجامعة  األممية  التوجهات  جلبتهم 
الفلسفة من بطانة  لتدريس  بتعكير مدخلي  الذي تقصدني 
عبر  الليبية  لألزمة  محلاًل   2011 ثــورة  بعد  صار  النظام 
وطالبي  أنا  تحايلنا  ذلك  ورغم  باريس.  من  الفضائي  البث 
وفتحنا  الموجه،  السطحي  المحتوى  على  الليبيين  غير 
بالقلب  العالم  كتغيير  شيقة  قضايا  على  مُشرعًا  بحذرنقاشًا 

مؤتمر  وفي  عامًا،   160 الرياضيين  على  حلها  استعصى 
طرائق  من  استعمل  الماضي  الشهر  ألمانيا  ـ  بهايدلبرغ 
عبر  بالخُلف  البرهان  طريقة  عرضه  في  الصوري  المنطق 
تكن  لم  لو  أنها  وإظهار  ــى،  األول الفرضية  صحة  إثبات 
في  فشل  لكنه  معيق.  لتناقض  األمر  بنا  النتهى  صحيحة 
نسبيًا«  »بسيطًا  كان  الذي  الرياضي  بحله  جمهوره  إقناع 
شديد  تبسيط  فيه  كان  ربما  بل  المعضالت  هذه  مثل  لحل 

المختصين. على  صعبًا  تصديقه  يجعل 
نبتدئ، ُطالبًا، العام األول المرور بالفلسفة اليونانية التي 
المحاورات  في  المعروضة  سقراط  أخالقية  عليها  تهيمن 
تلفتنا  التي  السفسطائية،  ضد  جدله  وفنون  األفالطونية 
أساسًا  تكون  المعرفة  في  نظرية  الجمهورية  محاورة  فيها 
للمدينة الفاضلة التي تسعى إليها السياسة. بعد أن نتجاوز 
وكتابه  بديكارت  المبتدئة  الحديثة  الفلسفة  ندخل  ذلك 
مقالة المنهج، ونعلم باندهاش أنه مكتشف حساب التفاضل 
الرياضيات  مسلمات  من  كبيرًا  جزءًا  قوض  الذي  والتكامل, 
عالم  عبر   1900 العام  في  لترتسم  الكالسيكية،  اإلغريقية 
لمناطق  طريق  مالمح  هيلبرت  ديفيد  الكبير  الرياضيات 
ـ   23 الـ  المسائل  بحل  الرياضي  الكون  من  مستكشفة  غير 
ـ واحدة تلو األخرى، ولكن واحدة منها   6 اليوم  بقيت منها 
الرياضي  الكون  ربط  تتطلب  كانت  إذ  كمثيالتها،  تكن  لم 
في  المفيدة  ستوكس  نافييه-  معادالت  في:  حقيقي  بآخر 
المعادالت  من  بنظام  الفيزيائية  األنظمة  أنواع  كل  وصف 
التفاضلية )Differential Equations( تصف ـ مع األخذ في 
السياسة  أزمات  في  مثلما  الخارجية  الظروف  بعض  االعتبار 
االضطراب  في  الوقت:  مدى  على  معينة  كمية  تغير  كيفية  ـ 
في كوب  الكريمة  بتقليب  تقوم  عندما  الجميل  الدراماتيكي 
قهوتك الصباحية. أو الصعوبة في المفاجئ الذي يُحتمل أن 
ومثالها  الغازات،  عن  األخرى فضال  الموائع  في  يكون خطرا 
الصعب  من  يكون  حيث  طائرة  أو  الهواء حول سيارة  تدفق 
شرح ماذا يحدث إذا قمت بقياس سرعة واتجاه تدفق المياه 
كالهبات  المتدفقة  والبحار  األنهار  في  مضطرب  جريان  في 
المتكسرة  واألمواج  ثوراث،  والتاريخ  السياسة  تسميها  التي 
الثورات المرتدة على نفسها لتصبح هبات وتدفقات فاشلة.

األمور في ليبيا يبدو أنها ستستمر في حالها طريقًا مسدودًا تتقاسمه امليليشيات واملافيا الكاسرة 
واملجموعات اإلرهابية

عندما رجعت للعمل بجامعة طرابلس 2012، في عني زارة التي كانت مسرحًا
لعنف امليليشيات من 2018 وملدة شهر

نورالدين خليفة

رشاد الهونى.. رحيل إلى املستقبل
فجر الثاني من أكتوبر 1993 انطفأ قلب رجل 
على  يقارب  الصبح  كان  الهوني.  رشاد  اسمه 
كبيرة  وطنية  قامة  رحلة  توقفت  التنفس. 
وموهبة أصيلة وتجربة مليئة بالحركة والحياة 
تجلت فيها على الدوام صورة رشاد اإلنسان، 
أصول  أجاد  الذي  الصحفي  والكاتب.  المثقف 

مهنته، الصديق للجميع.
قطعها   1937 العام  بــدأت  طويلة  رحلة 
والمعاناة،  الحب  وبكثير من  توقف  بال  الرجل 
إلى  وصبر  ثقة  بكل  يرنو  خاللها  وكـــان 
شاعرًا.  األدبية  حياته  بدأ  دائمًا.  المستقبل 
به  تغنى  بعضها  جميلة  ومقطوعات  قصائد 
العربي  ليبيا والوطن  مطربون ومطربات من 
شغف  القصيرة.  القصة  في  نفسه  وجد  ثم 
بها ونال جوائز عن بعضها ثم أخذته المقالة 
وعرضًا  أسلوبًا  كتابها  أكبر  من  وصار  منهما 
على  المهمة  والقضايا  للموضوعات  وطرحًا 

المستويين المحلي والخارجي.
العام  أواخــر  ونشرها  كتبها  قصصه  ثاني 
1961. كان عنوانها »رحلة إلى المستقبل«. في 
أكتوبر من ذلك العام صدرت ليبيا أول شحنات 
ببساطة  صورت  القصة  العالم.  إلى  البترول 
حياة وواقع مجموعة من العمال خالل وجودهم 
في البريقة »الميناء الذي انطلق منه التصدير« 
العمال بعد  إقامتهم في معسكر  داخل خيمة 
ويتسامرون  يتحدثون  العمل.  ساعات  انتهاء 
آخر الليل حول موقد النار والشاي.. ويحلمون 
تلك  في  وزمــالؤه  مصباح  المأمول.  بالغد 
الخيمة. أحدهم يقول: »خايف من ها البترول 
يضيع وما يلحقنا منه شي!« فيما تمر بسرعة 
المعتقالت  األحاديث..  عبر  القديمة  الذكريات 
أيام  ماضية  فترة  في  المكان  شهدها  التي 
مصباح  والموت.  والقهر  البريقة  الطليان.. 
واألمنيات  النقاش  سمع  حين  النشط  العامل 
أولئك  قبل  من  ــده  وال مقتل  مباشرة  تذكر 
الطليان قرب الموقع الذي تنتصب فيه الخيمة. 
ربط من الماضى للحاضر. تذكر سؤاله ألحد 
أقاربه.. أين ذهب والده؟. أجابه:  الشيوخ من 
ذهب في رحلة إلى المستقبل. مستقبلك أنت 

يا مصباح.
األجيال.  تواصل  الواعد.  والغد  المستقبل 
التاريخ والحاضر. واألسئلة: كيف ستصير ليبيا 
تغير  بعد  تصديره،  بعد  البترول،  تفجر  بعد 
حياة  واالقتصادية..  االجتماعية  الحياة  مالمح 
الناس. كيف ستنهض من أثقال التخلف الذي 
يرين عليها وتنسى الماضى وتجتاز ألغام التأخر 

وتمضي نحو المستقبل؟
وجيله  رشاد  هموم  تختصر  القصة  كانت 
روح  السقف.  في  المعلقة  الحائرة  واألسئلة 
رشــاد  عطاء  فــي  تتوهج  ظلت  المستقبل 
الهوني.. شعره وقصصه ومقاالته. كانت كلها 

ملزومة  كلها  وموضوعه،  شخصيته  تعكس 
واحدة ترى إلى المستقبل.. إلى الغد. لم يكن 
رشاد في الماضى استفاد منه وتعلم، لكنه ظل 
يكتب بروح المستقبل وبروح الحب والمعاناة. 
بالمسؤولية  الشعور  الواعية.  البعيدة  النظرة 
وأحفاد  أوالد  مستقبل  وتجاه  اآلخرين  تجاه 

الوطن. كان رشاد يعيش في المستقبل.
فى عمله شابًا بالجامعة الليبية الوليدة ثم 
الروح  بهذه  رشاد  اشتغل  البترول،  مجال  في 
الصادقة ومع الناس كان يتخطى واقعه وزمنه 
األحالم  أصدقائه  مثل  ويحمل  يعيش  الذي 
واألمنيات العريضة. وكانت الحقيقة–الجريدة–
األكبر  شقيقه  أساسه  حجر  وضع  الذي  الحلم 
 1964 العام  الهوني  البشير  محمد  وأستاذه 
أسهم  أيضًا.  المستقبل  نحو  متقدمة  خطوة 
رشاد في تنمية هذا األساس وتطويره والذي 
تصنع  الكلمة  الكبير.  الحلم  مستودع  كان 
الحلم  ظل  المستحيل.  وتزيل  المستقبل 
ينهض ويعلو مع األيام. جريدة تصدر أسبوعيًا 
وإمكانات  كل يوم سبت من حجرة متواضعة 

صغيرة وتواجه صعوبات بإصرار مثل الفوالذ.
وبعد عامين تصبح يومية تزدهي باإلخراج 
واأللوان والمادة والخبر وبالكثير من الصفحات 
تتحدى الذين ال يحلمون بالمستقبل.. تصارع 
ومحاوالت  واألقاويل  واالتهامات  اإلشاعات 
االحتواء وتثبت نفسها عن استحقاق. وتمضي 
إلى المستقبل. وتضحى ملتقى لعديد الكتاب 
ومطبعة  حديث  مقر  ليبيا.  كل  من  والقراء 
المعلومات  وأرشيف  ومراسلون  ومــحــررون 
وصور مباشرة من العالم، تضع المواطن داخل 
الوطن في الحدث نفسه. في قلب العالم من 
ومصراتة  والخمس  والمرج  وبنغازي  طرابلس 
الحقيقة  تتابع  والقرى.  المدن  وكل  وسبها.. 
في  المسؤول  مع  صالت  وتعقد  والمستقبل. 

كل المواقع كبيرًا وصغيرًا.
تخلق عالقة بينه وبين المواطن، تتحسس 
اليومية.  أحاسيسه  نبض  ومعرفة  مشاكله 
ومشروعًا  للوطن  نبضًا  الحقيقة  كانت 
التى  اليومية  الجريدة  رسالة  تلك  للمستقبل. 
فهو  األصيل،  المهنة  صاحب  رشــاد  أتقنها 
التصدر  اليومية  »الجريدة  أن:  تمامًا  يعرف 
لما  الفورية  المتابعة  لغرض  إال  أصاًل  يوميًا 
يحدث في الوطن خاصة، وفي العالم عامة من 
أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية وعلمية 
على  ناحية  فيه  تطغى  ال  متناسٍق،  كٍل  في 
أخرى إال بمدى أهميتها وتأثيرها. وأن الجريدة 
اليومية تصدر يوميًا ألنها تملك شيئًا جديدًا 
مضطرة  ألنها  األشياء  تقول  وليست  تقوله 
بل  لكي نصدر  نكتب  ال  أننا  بمعنى  للصدور. 
نصدر ألننا نملك ما نريد أن نكتبه ونناقشه، 
بل  ذاته،  حد  في  غاية  ليس  يوميًا  والصدور 

بصورة  الرأي  وتبادل  النقاش  لمتابعة  وسيلة 
شيئًا  الجريدة  تجد  لم  فإذا  ودائبة.  مستمرة 
آراءهم  وتسمع  الناس  على  وتعرضه  تناقشه 
فيه فإنها بالتالي ال تحتاج إلى الصدور يوميًا. 
بالنسبة  غاية  تصبح  أن  اليجوز  الوسيلة  إن 
للصحافة.«، وذلك ما كتبه بشجاعة في مذكرة 
طويلة مؤرخة في 9 ديسمبر 1971، موجهة 
الثورة في ذلك  قيادة  أحد أعضاء مجلس  إلى 
الصحف  أصحاب  من  فيه  طلب  الذي  الوقت 
سياسية  من  صحفهم  هوية  تغيير  المستقلة 
إلى  أو  أدبية  أو  أو علمية  أو رياضية  إلى فنية 
واقعًا  ذلك  وصار  التخصصات.  من  ذلك  غير 
مؤلمًا حين تطبيق الصحافة الجماهيرية وفقًا 
المذكرة  قالت  والكتاب األخضر!. ثم  للنظرية 
الشجاعة: »السياسة في العالم كله وفي بلدنا 
فقط،  الدبلوماسي  الميدان  تغطي  ال  بالذات 
بل تمتد أيضًا إلى جميع الميادين األخرى في 
حياة الفرد. إنها توعية له وتعريف له بمشاكله 
العامة وبأصدقائه وأعدائه وماضيه ومستقبله 
التي  والصحافة  وشعبه.  أرضه  تجاه  وواجبه 
الواقع  إلى تجنب هذا كله تتجنب في  تضطر 

كل شيء«.
المهنة.  صاحب  رشــاد  حلم  ــك  ذل ــان  ك
أيام  عاشت  التي  لليبيا  الجميل  المستقبل 
انتماء  محضًا.  ليبيًا  حلمًا  كان  والفقر.  الحاجة 
لمستقبل  انطالقًا  وتاريخها  وكيانها  لليبيا 
يصنعه تجدد أجيالها مع توضيح صريح للثغرات 
ظل  والمستقبل  والسلبيات.  لألخطاء  وكشف 
دون  تحققه  يمكن  ال  وجيله  رشــاد  نظر  في 
مقومات  دون  والمواطن،  الوطن  شخصية 
الوطن  والتحدي،  والصراع  والحرية  الوجود 
يبنيه أبناؤه، الوطن فكرة كبيرة شاملة ينبغى 
المستقبل  هو  الوطن  الجميع،  يحتضنها  أن 

دائمًا.
كل  في  معًا  والمستقبل  والحقيقة  رشــاد 
المتالحقة  أنفاسه  من  نفس  كل  في  خطوة، 
والحلم  هــون،  نخيل  مثل  تعلو  قامته  فيما 
في  بنغازي  سكون  يقطع  اآلالت  وهدير  يكبر 
الشمس..  مع  الحقيقة  لتخرج  المظلم  الليل 
النور..  إلــى  الظالم  من  تخرج  الصباح.  مع 
والمسؤول  المواطن  يعانقها  المستقبل  إلى 
ويتفاعالن  مكان  كل  في  فرق  دون  بعينيهما 

معها.
كانت تناقش مشاكل المواطن وتقترب منه 
شخصيته،  وفي  فيه  الثقة  وتعزز  إليه  وتصل 
تحاور المسؤول، تغطي أخبار الوطن والعالم، 
والصورة  والمقالة  والقصة  القصيدة  وتنشر 
على  قويًا  مثااًل  وتعطي  والدراسة  واللوحة 
الليبية ال تقل عن غيرها شأنًا أو  أن الموهبة 
وتحلم  المستحيل  تنجز  أن  وتستطيع  مكانة 

بالمستقبل مثل اآلخرين.

المستقبل حلم الوطنورشاد وكل جيله وكل 
وداسته  قطعًا  تناثر  بشراسة.  ضرب  مخلص 
المستقبل عن  وابتعد  الظالم  واتسع  األحذية 
الخطوات المسرعة والحالمة. نكوص بالوطن 

إلى الوراء بقوة.
وفى يناير 1972 بعد أيام من اجتماع ذلك 
لمحكمة  رئيسًا  كان  الذي  القيادة  في  العضو 
على  المهنة  في  وزمالؤه  رشاد  الشعب. ضُم 
المتهم  كــان  االتــهــام.  قفص  ليبيا  امتداد 
الثاني في القضية رقم 9 لسنة 1970. وأخذوا 
ويدافعون  المحكمة  تلك  بشجاعة  يواجهون 
والمهنة  ــن  ــوط وال والكلمة  الحرية  عــن 
والصحافة المستقلة. يواجهون خصمًا وحكمًا 
في ذات الوقت. أغلقت »الحقيقة« مع أخريات 

بحكم صدر بعد أسبوع من جلساتها.
أغلقت »الحقيقة« وأوقفت عن الصدور ولم 
يعد ممكنًا االستمرار في الحلم أو بأي شيء آخر. 
كانت المحكمة تحكم المستقبل والغد المنتظر 
أغلقت  أحمر.  وشمعًا  »فيتو«  عليهما  وتضع 
الصحافة المستقلة وسدت معها نوافذ مشرعة 
على عيون الوطن ثم طلب رأس السلطة من 
رشاد أن ال يبقى في ليبيا بعد يوم طويل من 
التحقيق واالعتداء في معسكر الحرس ببنغازي. 
وذلك شيء  هنا.  يريدك  ال  العقيد  إن  له  قيل 
طبيعي: المستقبل والعقيد ال يلتقيان. وكانت 
جريدة  أطلق  القاهرة.  وفي  لندن  في  اإلقامة 
»العرب« أول جريدة عربية تصدر في لندن ثم 
مجلة »الغد«. يستمر الحلم بالغد والتواصل مع 
المستقبل. من يملك اآلن حلمًا للمستقبل في 
ليبيا بعد اشتداد الضربات الشرسة على رأس 

الوطن؟!
كان رشاد قامة صحفية وطنية حقيقية، كان 
أكبر من القفص واالتهام، لم يكن ذات يوم 
من عيال المهنة أو مرتزقتها. لم يكن دخياًل 
وهدير  ــورق  وال والحبر  والكلمة  الحرف  على 
تملك  أصيلة  موهبة  صاحب  كان  المطابع، 
مشروعًا وحلمًا حقيقيًا للوطن. وفي كل ذلك.. 
رشاد  يلوح  وألوانه  وأطرافه  الحلم  كل  في 
الهوني كبيرًا وعاليًا، قامة تبقى بامتداد الوطن 

وإن تغافل عنها الغافلون أو المغفلون.
الهوني  رشاد  مثل  العمالقة  الوطن  قامات 
للوطن  بالمستقبل  حلمت  الشرفاء  وأمثاله 
أو  الصدئة  الكؤوس  أو  بالجوائز  تحلم  ولم 
الشهادات الباهتة التي تعلق بال معنى في كل 
مكان، تلك القامات ستظل شامخة في ذكراها 
وغير ذكراها ما دام الوطن.. مادام المخلصون 

رغم العيال واألقزام والجوائز المضحكة!

رحلة طويلة بدأت العام 1937 قطعها الرجل بال توقف وبكثير من الحب واملعاناة، وكان خاللها 
يرنو بكل ثقة وصبر إلى املستقبل دائمًا

 فى عمله شابًا بالجامعة الليبية الوليدة ثم في مجال البترول، اشتغل
سالم الكبتي رشاد بهذه الروح الصادقة ومع الناس كان يتخطى واقعه وزمنه

خلط متعمد ملآرب أخرى

ال أدري مدى مصداقية من يردد هذه األقوال.. 
وِلَم اإلصرار على الذهاب إلى هذه الثنائيات وما 

سر التفريق بني الله والوطن؟!

صالح الحاراتي

هناك عبارات تتردد كثيرًا وال ننتبه لدوافع قائلها، وأظن أن من يسوق لها يريد إمالء فهم 
العبارات حتى  معين ليرسخ فى العقول تأويله وفهمه ورؤيته، وذلك من كثرة ترديده لتلك 
تصبح مسألة مسلمًا بها من الجميع، من باب التماهي مع قول األلماني جوزيف غوبلز مهندس 
ماكينة الدعاية األلمانية لمصلحة النازية وأدولف هتلر: »اكذب، اكذب، ثم اكذب حتى يصدقك 
الناس«، أو إيمانًا بـ »الزن ع الودان أفعل من السحر«، وبالمقابل هناك من يرددها بعفوية 

ويظن أنه بذلك ينال رضا الجميع.
يقولون مثاًل:

نريد حاكمًا والؤه هلل ثم للوطن.
نريد جيشًا والؤه هلل ثم للوطن.

ال أدري مدى مصداقية من يردد هذه األقوال، ولِمَ اإلصرار على الذهاب إلى هذه الثنائيات 
وما سر التفريق بين اهلل والوطن؟!. ولم أولئك مولعون باختالق ثنائيات ال وجود حقيقيًا لها، 
بمفاهيم مشوهة  عقولنا  وتلويث  غير موضعها  في  التفكير  ملكة  استنزاف  إال  لها  معنى  وال 
وانحيازات بغيضة ومتاهات واختالفات وهمية، ولم هم مغرمون باصطناع المعارك المفتعلة 

ويصرون على خلق التضاد والتنافر ويسألون مرارًا «الدين أم الوطن؟«.
ال أظن أن هناك تضادًا بين الدين والوطن. فالدين أمر يقيني شخصي يأتي الحقًا لوجودك 
قناعاتهم،  بمختلف  أهله  جميع  بها  يستظل  مظلة  والوطن  ما،  وطن  فى  تعيش  كإنسان 
ويُفترض أن هوية اإلنسان الدينية يكتسبها من خالل إيمانه برسالة من الرساالت السماوية 
للهوية  اكتسابه  عن  متأخرة  تأتي  أنها  يفترض  ولذلك  محدد،  مكان  فى  بمولده  وليست 
الوطنية التي يكتسبها من خالل كونه جزءًا من شعب جمعت بين أفراده روابط العيش معًا 

في األرض والتاريخ والثقافة التي تشمل اللغة والعادات والتقاليد والتجارب.
لألسف فى زحمة الشعارات الفضفاضة التي دأب اإلسالمنجية على تمريرها هي حكاية ربط 
الوالء للوطن بالوالء للدين، ليصلوا بنا إلى فهمهم لما يسمونه »الوالء والبراء«، بينما حقيقة 
وأيضًا  ليبيا،  وهو  »وطن«  لـ  واالنتماء  اإلسالم،  وهو  لـ»دين«  االنتماء  أراها–أن  كما  األمر- 
لـ»إقليم سياسي« وهو الشرق األوسط، وإلى أفريقيا والبحر المتوسط أي بالمجمل االنتماء في 
حقيقته هو انتماء »لثقافة« هي خليط من حضارات إنسانية مختلفة، وال وجه للتضاد والعداوة 

بين ذلك كله.. فاإلنسان حصيلة كل ذلك.
إن الدين ليس أرضًا أنتمي إليها وال ليبيا دينًا أدين به، واإلنسان كائن اجتماعي، ولديه 
دومًا حالة من التعطش لالنتماء في كل جانب من جوانب حياته يريد مألها بما تستحق، وإال 
لشعر بالوحدة. يريد كيانًا أكبر يستمد منه القوة ويخلص له المشاعر فيشعره بالقيمة وأهمية 
الوجود، وإذا لم يجد وطنًا آمنًا يحتضنه ويؤمن له العيش الكريم واألمان اتجه إلى وطن أصغر 

مثل قبيلته وعائلته أو نادٍ كروي يشجعه وينتمي إليه.
إن المعتقد والدين والسياسة، هي من األمور التي ال عالقة لها باكتساب الهوية الوطنية 
لشعب ووطن، فاإلنسان ينتسب إلى شعبه ووطنه من خالل تلك الروابط الجامعة له مع غيره 
من بني قومه، التي نشأت في الغالب منذ والدته، وتلك الروابط مع شعبه ووطنه، هي في 

األصل سابقة على الدعوة الدينية التي جاءت إلى مجموعات بشرية لها شعوبها وأوطانها.
اإلنسان كائن اجتماعي ومخلوق يقيني يريد إلهًا يعبده، وطريقة يتقرب بها إليه، يريد أناسًا 
حوله يتخلقون بأخالق حميدة، كل ما سبق حاجات في ذات اإلنسان وهو دائم البحث عنها، 

وهي كلها تتكامل مع بعضها لجعله إنسانًا ذا قيمة .
لذا ال معنى الختالق معارك ال وجود لها وثنائيات ال تعارض بينها .

الشعارات  لغو  على  واللعب  الوهمية،  االصطفافات  محطة  لمغادرة  الحاجة  أمس  في  نحن 
مناخ  هكذا  في  البديهيات  إلى  للعودة  ملحة  حاجتنا  الجهود،  وتشتيت  الفرقة  إلى  الداعية 

مشحون.



رأي
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بني األمِل واأللم
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تتشكل مفردتا »األمل« و»األلم« من أحرف 
األمل  فكأنما  مفارقة،  الداللة  لكن  واحــدة 
طارد لأللم، مذكرات عمر المختار الوافي تأتي 
تحت عنوان »بين األمل واأللم«، ويأتي اسم 
الكاتب بشيخ المجاهدين في ليبيا، من شُنق 
من قبل دولة موسوليني، أيقونة الفاشية من 

ذهب ليبقى عمر المختار أيقونة الحرية.
البينية:  على  يركزان  الكتاب  كما  العنوان 
األمل  ظفري  بين  الضرورة  هي  التي  الحياة 
اإلنسانية  اللغة  ولغة  الكالم  كلمتا  واأللــم، 
المذكرات: حيوات  مجملة، وهما هنا يجمالن 
الحرية  بين  الوافي  المختار  عمر  هو  شخص 
الذاتية  السيرة  كما  فالمذكرات  والسجن، 
كبالد  بــالد  في  البشري  المعاش  لثنائية 
أبناء  سيرة  فإن  الصدق  أراد  أن  من  الكاتب، 
من  األمل  تعايش  المشابهة  والبالد  بالده 
خالل األلم، تصبو للحرية في السجن ما هوية 

البالد في عهد طاغية، ليبيا وما شابه.
من  ذهني  في  ثار  العنوان  في  التأمل  هذا 
عن  قرينقو  الوهاب  عبد  للشاعر  مالحظة  أثر 
محرر  ثمة  يكون  أن  يجب،  وعما  كالسيكيته 
من  والكتاب  الكتابة  ويصوغ  يغوص  للناشر 
فم الباب العنوان ما هو ليس بمتاح في ظرف 
ميسر،  غير  ذاته  في  الناشر  وجود  فيه  يكاد 
والكتابة  الكتاب  مسألة  يثير  بهذا  وكأنما 
فالنشر ما لزوم ما يلزم: »بين األمل واأللم« 
مسائل  تثير  الوافي  المختار  عمر  مذكرات 

بقيت  ما  الذاكرة  تــدون  فالمذكرات  عــدة، 
لزمن طال محاصرة بالشفهي، وزادها طغيانًا 
اللذين  وتلفزيون،  راديو  من  التقني  التطور 
الكالم  فضاء  يكون  أن  تكريس  في  ساهما 

الفضاء المطلق على عواهنه.
لسيرة  سرد  واأللــم«  األمل  »بين  الكتاب 
البدوي  للطفل  صعبة  جمة  بظروف  محكومة 
مدرسة  في  للتلميذ  فقيرة،  بيئة  في  الفقير 
أكثر فقرًا في أجواء قارسة، للمعلم من ينشد 
العلم كمشاٍء في جبل يكتسي غابة تفرق بين 
المذكرات/  الكتاب  متن  أما  النساك.  سكانه 
الكتابة،  تحصر  ما  المكررة  بتفاصيله  السجن 
يكون  بكاتب  ليس  من  المختار«  »عمر  لكن 
في  مفعمًا  حيويًا  السرد  يجعل  الذي  الكاتب 

جمل تقريرية سلسة كما الخبير.
من  حدث  ما  افتكاك  في  السارد  يفلح  إذا 
المشافهة بالتدوين المحنك واإلصرار العنيد، 
متشابهة  كانت  مهما  سيرته  يكتب  بــأن 
»عمر  سيرة  بأنها  تتميز  عدة  بشر  سير  مع 
الجبلية  »شحات«  بلدة  ابن  الوافي«  المختار 
في بالد الصحراء الكبرى، المفارقة الجغرافية 
هي  شحات  بأن  تاريخيًا  توكد  االجتماعية 
زمن  القورينائية،  الفلسفة  بــالد  قورينا 
أفالطون الذي زارها قبل التاريخ ليناقش تحت 
نبع أبولو فلسفتها فلسفة اللذة، هذا النقص 
المختار  يمنحه  أن  أملت  مما  المذكرات  في 
حيزًا كبانوراما تاريخية لسيرته التاريخية وهو 

التاريخ. معلم 
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تاريخية  وثيقة  كتابة  المذكرات كما  كتابة 
سيكولوجية فهي سيرة ذاتية تتماس والنص 
التي  والوثيقة  تتقاطع  أن  دون  األدبـــي، 
تسلط  ألنها  الوقائع  في  المُحقق  يحتاجها 
و»بين  العيان،  شاهد  كما  شخصيًا  ضــوءًا 
النقصان  حيث  هذا  في  إضافة  واأللم«  األمل 

يشوب هكذا كتابة.
وكنص  كوثيقة  يجيء  الكتاب  هذا  نشر 
ن دارس التاريخ واألدب كما يتيح لعالم  يُمكِّ
ومشاعة،  ومتاحة  مضافة  معرفة  النفس 
باب  الوسط« مشروع يشرع  وسلسلة »كتاب 
النفس  وثائق  ليتيح  السيروي  والسرد  السيرة 
جغرافيا  من  تاريخية  لحظة  في  البشرية 
الراهن  في  تبحث  بكتب  ويردفها  كليبيا، 
تكتمل  بهذا  واالجتماع  والسياسة  الفكر  في 
الصورة في زاوية معتمة إلى حد ما في اللغة 

العربية.
- 3

بها،  المرء  حلم  طالما  التي  الحياة  »تلك 
وعمل جهده على أن يقدم لها إضافة جميلة، 
لتصير أكثر جمااًل وروعة، صار يخشاها ويخاف 
للطفل  يحدث  كما  معها،  التكيف  يستطيع  أال 
الصغير يفارق بيته ألول مرة صرنا نسأل زوارنا 
من  أقاربنا  وعن  لهم؟  حدث  ماذا  أهلنا  عن 
البلدة والمنطقة وما  مات ومن يعيش؟ وعن 
األسئلة  كثير من  كانت  تغيير؟ طبعا  بها من 
تفتح جروحًا وأخرى تفتح أماًل وتفاؤاًل...«، ص 

385 من »بين األمل واأللم«.
والجمل  سلسة  تقريرية  الساردة  اللغة 
يجيء  تفصيلية  وكلقطات  بحيوية  مفعمة 
شخصية  البدء  في  بالحياة،  يلم  ما  الحكي 
والصعاب،  فالبلدة  والمعلم،  الطفل  الكاتب 
من  شيء  تتخلله  ما  والسجين  السجن  ثم 
السجن  محنة  الكاتب  رافقت  شخصيات  سير 
البشتي،  الحميد  الشلطامي، عبد  مثل: محمد 
عمر دبوب ومحمد بن سعود، أحمد بورحيل، 
اهلل  عبد  عتيقه،  جمعه  دغمان،  المولي  عبد 
أحمد،  موسى  الغرابلي،  العزيز  عبد  شنابو، 
محمد المفتي، والمفكر المصري عبد الرحمن 

بدوي، وغيرهم .
تاريخية  تفاصيل  من  الكتاب  به  يُلم  وما 
فالمذكرات  الكاتب،  رؤية  زاويــة  من  تجيء 
للتأريخ وليست تاريخًا كما أشرنا  سيرة ذاتية 

أعاله.
فهي  غيرها  أو  تاريخية  أخطاء  ثمة  وإذا 
ولطبيعة  الذاتي  للقصور  ناتجة  شخصية 
ما  هي  هذه  األخطاء  أن  بل  ونوعها،  الكتابة 
من  الكتابة،  في  النوعية  على  وتركز  توضح 
فإن  تخيلية  كتابة  الرواية  كانت  إذا  أنه  حيث 
زاوية  من  لكن  موضوعية  كتابة  المذكرات 

ذاتية محض.
كتاب »األمل واأللم« مذكرات عمر المختار 
إضافة  الوسط«،  »كتاب  سلسلة  من  الوافي 
الذاتي  التاريخ  مجال  في  الليبية  المكتبة  إلى 

وأدب السيرة.

نة لها تتقسم إلى قطعان عقائدية أو إثنية أو جهوية تتحارب صراعًا 
ِّ

بمجرد أن تزول السلطة املدج
على مصادر الرزق حتى إن كانت تكفيها جميعًا وتفيض

هذا جزء بسيط من التطقيس الثقافي للعنف الذي من شأنه أن يحيل تلك الغرائز العدوانية 
القديمة إلى نوع من الشعائر االجتماعية

هذا التأمل في العنوان ثار في ذهني من أثر مالحظة للشاعر عبد الوهاب قرينقو عن كالسيكيته وعما يجب أن يكون

كتابة املذكرات كما كتابة وثيقة تاريخية سيكولوجية فهي سيرة ذاتية تتماس
 والنص األدبي، دون أن تتقاطع والوثيقة التي يحتاجها امُلحقق

تزداد الحاجة إلى هذه األنواع من الكتابة 
السردية إلحاحا في حالة مجتمع مثل املجتمع 

الليبي، الذي أهملت زوايا عديدة من تاريخه

عمر أبو القاسم الككلي

ما أفتأ أشدد على أهمية كتابات السير الذاتية، والسير، والمذكرات، واليوميات، ألنها تسلط الضوء، بدرجات 
متباينة من السطوع، على زوايا مهملة في الحياة االجتماعية والتاريخية للبلد الذي ينتمي إليه، أو يعيش فيه، 

المتحدث عن نفسه )في السيرة الذاتية والمذكرات واليوميات( أو المكتوب عنه )بالنسبة إلى السيرة(.
وتزداد الحاجة إلى هذه األنواع من الكتابة السردية إلحاحا في حالة مجتمع مثل المجتمع الليبي، الذي أهملت 

زوايا عديدة من تاريخه وتواجده االجتماعي المعاصر )على امتداد حوالي قرن كامل(.
ال أقصد من كالمي أعاله أن هذا النوع من الكتابات هي كتابات تاريخية بالمعنى التقليدي واألكاديمي. لكنني 

أرى أنها تنطوي على الكثير من الجوانب التاريخية المهمة. ذلك أنه مهما كان صاحب
السيرة الذاتية أوالمذكرات أواليوميات فردانيا ومغرقا في ذاتيته، فال مفر له من تناول أبعاد تاريخية واجتماعية، 

ألنه ال يعيش خارج عصره والمجتمع الذي يقضي حياته في كنفه.
من الكتب الصادرة مؤخرا، في موضوعنا هذا، كتاب عمر المختار الوافي »بين األمل واأللم: مذكرات« كتاب 

الوسط، مجموعة الوسط لإلعالم، ليبيا، بنغازي – طرابلس، سبتمبر 2018.
عمر المختار الوافي »سجين سياسي سابق« حسب التعريف الوارد تحت اسمه في العنوان المثبت في الصفحة 

الداخلية. ونعلم أنه قضى في السجن »خمسة عشرة عاما باليوم والساعة والثانية« ص 387.
يمكن تقسيم سياق سرد هذه السيرة الذاتية )بغض النظر عن الفصول التي وضعها الكاتب لكتابه( إلى 

ثالث مراحل:
* منذ الطفولة إلى انعطافة انخراطه في العمل السياسي السري، ضمن إطار حركة القوميين العرب )منذ 

1944* وحتى بداية سنة 1965(.
* منذ االنضمام إلى الحركة وحتى اعتقاله في أبريل 1973.

* مرحلة االعتقال والسجن، حتى خروجه منه سنة 1988.
اتسم تناول عمر للمراحل االجتماعية والتاريخية التي عايشها، وشهد عليها، بالرصانة والمسؤولية في التحليل 
وإبداء اآلراء واألحكام. فلم يكن متحيزا أو متعصبا لقبيلة أو مدينة أو إقليم، واجتهد في أن يكون منصفا في 
تقييمه للنظامين السياسيين الملكي والنظام )أو لعله األنظمة( الذي حدث بعد الحركة التي قام بها العسكر سنة 

1969 وقادها وسادها معمر القذافي.
في المرحلتين األولى والثانية، يتابع القاريء حياة الجيل الذي ينتمي إليه الكاتب الذي عركته الحياة منذ سني 
الطفولة الباكرة، حيث يدفع شظف الحياة وتدفع الفاقة األطفال إلى العمل في سن مبكرة لإلسهام في إعالة 
أسرهم. كما تكشف عن نشوء إحساس قوي ووعي واضح لدى كثير من اآلباء البسطاء بضرورة إلحاق أبنائهم 
أعباء  جزء من  تحمل  في  يتمكنوا من مساعدتهم  أن  أمل  وعلى  الذي القوه هم،  المصير  لتجنيبهم  بالتعليم 

المعيشة.
ومن جانب آخر توضح اكتشاف أفراد هذا الجيل نفسه أهمية التعليم والعلم والمعرفة فأصروا، بعزم ال ينثني، 
على مواصلة السير في طريقه رغم المشاق والصعاب المتنوعة، حيث اضطر الكثير منهم إلى العمل نهارا ومواصلة 
الدراسة ليال. وكي ال نكون مغالين هنا، ينبغي االستدراك بأن هذا التعلق لم يكن خالصا لوجه العلم أو المعرفة 
وحده، وإنما، أيضا، ألهميته في توفير مستوى معيشي أفضل ووجاهة اجتماعية. ويكشف تناول هاتين المرحلتين 

اهتمام العديد من أفراد هذا الجيل، وإن بتفاوت طبعا، بالشؤون العامة والقضايا السياسية الوطنية والقومية.
أما المرحلة الثالثة، فهي مترعة بالمعاناة والعذاب واأللم، والقلق والتوتر النفسي، وتتقد، في نفس الوقت، 

بالصبر والجلد وعزيمة المقاومة والتفاؤل واألمل. إنها مرحلة نضال ضد القمع الخارجي وضد الذات.
في هذه المرحلة تمترست الروح وراء السعي إلى تنمية المخزون الثقافي وتطويره )أي تنمية الوعي وتوسيعه(، 
بأقصى ما يستطاع، وفق لحاف اإلمكانيات المتاحة، لدحر هجوم السجن الذي يستهدف تدجين الذات وشلها، 

وحتى تدميرها. وسأكتفي هنا بمثال واحد:
طالت حملة االعتقاالت الهائجة عقب ما عرف بـ »خطاب زوارة« أو »النقاط الخمس« الذي أعلن فيه القذافي، 
من ضمن ما أعلن، ما سمي بـ »الثورة الثقافية« عددا من المثقفين العرب في ليبيا، من ضمنهم د. عبد الرحمن 

بدوي، الذي كان أستاذا بالجامعة الليبية في بنغازي، وكان مشهورا بانتمائه إلى الفلسفة الوجودية.
فأخذت التساؤالت تثار »وسط المعتقلين عن ماهية الوجودية؟ ]...[ وزاد من أهمية التعرف على المذهب 
الوجودي تلك األزمة التي كنا نمر بها على الصعيد الشخصي ]...[ ألن الوجودية كانت تعبير ]كذا[ عن ثورة 
احتجاج من الفرد على طغيان الجماعة إلثبات حقه أمام دعاوى إلغائه وإفنائه وإثبات وجوده أمام السلطة الغاشمة 
]... و[ تم اكتشاف المذهب الوجودي بالمعتقل عبر النقاشات والقراءات والحوارات الفردية واالجتماعية عبر األيام« 

ص -223 224.
يبدأ الكاتب الحديث عن رحلته الحياتية با8لحديث عن والدته، وينهيه بالحديث عن يوم خروجه من السجن، 

كأنه يتحدث عن والدتين. فيوم خروجه من السجن يعد والدة ثانية. نهوضا للعنقاء من رمادها.
التاريخية  األمانة  ناحية  من  جدا  مهم  بساطته،  رغم  أنه،  أعتقد  بمأخذ  الكتاب  عن  حديثي  أنهي  أن  أريد 
والتوثيقية. وهذا المأخذ يتعلق بحرص عمر طوال الكتاب على تسمية ما كان يدعى بـ »مجلس قيادة الثورة« بـ 
»مجلس قيادة االنقالب«!. طبعا من حق أي أحد أن يعتبر هذا المجلس مجلس قيادة انقالب أو زمرة أو طغمة أو 
عصابة، لكن من حق القاريء غير العارف وقراء أجيال المستقبل أن يعرفوا المسميات الرسمية لألشياء، وليقل فيها 

المؤلف، بعد ذلك ما يراه.
هناك ناحية تتعلق، في ما يبدو لي، بالمراجع اللغوي. فالكتاب به الكثير من األخطاء النحوية التي ال أعتقد 
أن مصدرها عمر المختار. فأنا أعرف عمر المختار وعشت معه ما ال يقل عن ست سنوات في السجن، وأعرف لغته. 
وحتى لو كانت األخطاء من قبل عمر المختار، فإن من مهمة المراجع اللغوي أن يصوبها. لكن المراجع اللغوي لم 
يحترم حدود مهنته، المتعلقة بمراعاة السالمة النحوية، وإنما أخذ يعيد كتابة بعض أسماء األماكن على هواه. 
ة« التي كتبت في العنوان الداخلي بشكل صحيح، تتحول على يديه إلى »ماسة«!. وهذا اإلسم يتكرر  فـ »مَسَّ
عشرات المرات، وفي جميعها، تقريبا، تتحول »مسة« إلى ماسة. وهذا العبقري لم يكلف نفسه عناء التساؤل: هل 
من المعقول أن يخطيء كاتب هذا الكتاب في كتابة اسم منطقة عاش فيها وعمل فيها؟!. كما إن »الرتيمي« 

تتحول إلى »الريمي«!.
ومشكلة الكتب الليبية التي تطبع خارج ليبيا، وال يعتني بمراجعتها ليبيون، مشكلة فادحة. فكتاب يحمل في 
عنوانه اسم الشاعر الليبي جيالني طريبشان يتحول إلى تريبشان!. وفي إحدى قصصي بكتابي »منابت الحنظل 
والشيء الذي ينأى« تتحول »الوطى« إلى »الوطني«!. في حين أنه ال عالقة للسياق بالوطنية. لفظة »الوطى« 
تعني في االستعمال المغاربي األرض، واللفظة تحمل داللة الواطيء، مثلما أن السماء من السمو والدنيا من الدنو 

أو الشيء الداني.
توجد في الصين مقاطعة اسمها »خَنان«. أعتقد لو أن كتابا يتحدث عنها وعهد بمراجعته لواحد من هؤالء 

المراجعين العباقرة فسيتحول اإلسم إلى »حَنان« أو »ِجنان«!.
يقول مثل عربي: أعطِ القوس باريها. لكن يبدو أننا، كليبيين، تعودنا على إعطاء القوس لكاسرها.

* لم يحدد الكاتب تاريخ ميالده، لكنه يقول أنه التحق بالمدرسة أوائل الخمسينيات، مع دولة االستقالل. كما 
يقول »كنت يوم اعتقالي في عمر التاسعة والعشرين« وقد اعتقل سنة 1973.

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

سلطة  تحت  تدجينها  يمكن  قطعان  ثمة 
لكنها  لها،  المالكين  أو  القساة،  الرعاة 
األدغال  في  بريًة  نفسها  تجد  حين  تتوحش 
الغاب، تتصادم وتنزف  ال يحكمها إال قانون 
على  صراعًا  البعض  بعضها  ويأكل  دماؤها 
لبعض  أيضًا  ما يحدث  والماء، وهذا  الطعام 
نظام  ظــل  قــي  تعيش  ال  التي  الشعوب 
االنصهار  من  نوعًا  لها  يحقق  ديمقراطي 
نة  المدجِّ السلطة  تزول  أن  بمجرد  الوطني، 
أو  إثنية  أو  عقائدية  قطعان  إلى  تتقسم  لها 
الرزق  مصادر  على  صراعًا  تتحارب  جهوية 

إن كانت تكفيها جميعًا وتفيض. حتى 
محمد  د.  ترجمة  »العدوانية«  كتابه  في 
معه  نتخيل  لورينز،  المؤلف،  يجعلنا  المفتي. 
يالحظ  المريخ،  كوكب  على  محايدًا  مُراقبًا 
على  البشري  السلوكَ  ضخم  تلسكوب  عبر 
األرض، ويستطيع تأمل األحداث الكبرى مثل 
هجرات الناس والحروب وغيرها، »األكيد أن 
ذرة  البشري  السلوك  في  يرى  لن  مراقبنا 

األخالقية«.  بالمسؤولية  إحساس  أو  ذكاء 
العقل  يستخدم  المراقب  هــذا  وباعتبار 
نحن  نتعامل  )مثلما  غرائز  ودون  المحض 
فيما  فإنه سيحتار  والحشرات(  الحيوانات  مع 
التاريخ  فهم  عن  عاجزًا  األرض  فوق  يحدث 
وإبادات عرقية  البشري، فأحداثه من حروب 
أو  مبرر  لها  ليس  ومجازر،  ونزوح  وهجرات 
تجعلنا  التي  الكوارث  وهي  معقولة،  أسباب 
البشر،  طبيعة  إنها  بقولنا  إزاءهــا  نكتفي 
البشرية  »الطبيعة  تفسير  محاولة  دون 
تدفع  التي  المنطقية،  وغير  للعقل،  الفاقدة 
هناك  تكن  لم  لو  حتى  للتنافس،  أممًا 
ونفس  ذلك.  على  ترغمها  اقتصادية  حاجة 
أو  سياسيين  حزبين  تجر  البشرية  الطبيعة 
بالخالص،  المبشرة  البرامج  بنفس  دينيين 

إلى معارك طاحنة ومريرة«.
يوجه  وهــو  الــمــراقــب  هــذا  فلنتخيل 
هذه  في  بشرية  مستوطنة  نحو  التلسكوب 
فهم  محاواًل  ليبيا،  اسمها  الكونية  الغابة 

فيها.  تعيش  التي  للكائنات  يحدث  مــا 
على  ثارت  المخلوقات  هذه  سيقول،  نعم، 
لماذا  لكن  عليه،  وقضت  استبدادي  نظام 
الكائنات  بين  والتقتيل  الحروب  تستمر 
إنهم مجموعة متجانسة، دينها  المنتصرة؟. 
قربى،  صلة  وتجمعها  ومذهبها،  ــد  واح
ما  الثروات  من  وتملك  واحــدة،  وأهدافها 
الذي  يؤمن عيشها مترفة لزمن طويل، فما 
السلوك  هذا  ولماذا  يتقاتلون؟!  يجعلهم 
الــواحــدة؟.  الجلدة  أبناء  تجاه  العدواني 
مراقب عقالني محض، ال عالقة  كأي  وألنه، 
في  الكامنة  العدوانية  الغرائز  بنظرية  له 
يحدث  ما  كل  سيفسر  المخلوقات،  هــذه 
سبب  دون  المتناحرة،  الكائنات  هذه  بأن 
الصفة  هذه  أن  مع  غبية.  كائنات  معقول، 
المجتمعات  فــي  تكتشف  لــم  الالعلمية 
إلى  البري  الجاموس  قطعان  من  الحيوانية 
الحشرات  ممالك  إلى  الجرذان  مجتمعات 
لسلوكها  أن  الــدراســات  اكتشفت  التي   ،

وصفها  يمكن  وال  منطقيًا،  مبررًا  العدواني 
بالغباء. جميعًا 

المراقب  يسعف  أن  يحاول  لورينز  أن  غير 
ومن  الجنس،  هذا  سيرة  من  باستبصارات 
التي  العدوانية  بطبيعته  تشي  ــوادث  ح
بونابرت  نابليون  أو  األكبر  اإلسكندر  دفعت 
الرجال  بماليين  التضحية  إلى  غيرهما  أو 
تحت  العالم  لتوحيد  منهم  محاولة  في 
التي  المجرمة  النماذج  وهــم  سلطتهم، 
جديرة  للبطولة  كأمثلة  التاريخ  في  تقدم 
العسكرية،  بالعبقرية  وبوصفها  باالحترام 
بتلك  التهييج  من  النوع  هــذا  ويذكرني 
بمعرفتها  خرجنا  التي  التاريخية  الشخصيات 
بن  عنترة  مثل  اإللزامي  التعليم  مرحلة  من 
يشمل  المنهج  كان  حيث  والمهلهل،  شداد 
التاريخ  في  كأبطال  بهما  تعرِّف  مقررة  كتبًا 
فيها،  المنغمسين  القتل  مالحم  ــروي  وت
اللذين  والعنف  بالعناد  تتغنى  بأشعار  مزينة 
أدرجاهما في قائمة األبطال، واجتزنا مراحل 
باالسم  حتى  نعرف  أن  دون  كلها  التعليم 
أو  خلدون  ابن  أو  رشد  ابن  مثل  شخصيات 

زرياب. الموسيقي 
الثقافي  التطقيس  من  بسيط  جزء  هذا 
الغرائز  أن يحيل تلك  الذي من شأنه  للعنف 
الشعائر  من  نوع  إلى  القديمة  العدوانية 
يتوجه  الــذي  لورينز  أن  غير  االجتماعية. 
في  المجردة  األخالقية  للمناهج  بنقده 
يذهب  النزوعات،  هذه  مثل  مع  تعاملها 
المريخي،  مراقبنا  أن  »الحقيقة  القول:  إلى 
اإلثولوجيا*،  بمباحث  معرفة  لديه  كانت  لو 
التنظيم  بأن  استنتاج  إلى  محالة  ال  سيصل 
كبير  حد  إلى  يشبه  اإلنساني  االجتماعي 
البشر  مثل  فالجرذان  الــجــرذان.  مجتمع 
لكنها  قبائلها،  داخل  واجتماعية  مسالمة 
المقاتلة  الشياطين  من  جحافل  إلى  تتحول 

أبناء جنسها«. ضد القطعان األخرى من 
العاقلة  غير  المخلوقات  الطبيعة  زودت 
سلوكها  من  تروض  غريزية،  كبح  بوسائل 
لالنتخاب  فعالة  وسيلة  وتجعله  العدواني، 
اإلنسان،  أما  النوع،  على  والحفاظ  الطبيعي 
الكوابح  بهذه  يــزود  لم  المفارقة،  وهنا 
تكوينه  فــي  العدوانية  لــروح  الغريزية 
في  لورينز  يحددها  ألسباب  البيولوجي، 
التعبير  على  قادر  ككائن  اإلنسان  طبيعة 
عبر  الكابحة  آلياته  ولتطوير  للترقي  وقابل 
في  »أمــا  األخالقية:  والمسؤولية  الثقافة 
الكبح ضرورية  آليات  البشر، فلم تكن  تطور 
أصاًل لمنع قتل اإلنسان ألخيه اإلنسان، ألن 
اإلنسان غير قادر على إحداث القتل بسرعة، 
فسحة  لديها  المحتملة  الضحية  أن  كما 

المعتدي  الستعطاف 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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كيف حدث أن وصلنا بعد ما يقرب من ثماني سنوات من الجهود المضنية في محاوالت للمصالحة 
وتبني الحوار، بعد محاوالت ومحاوالت وتدخل دول الكرة األرضية في القضية الليبية، أن أصبحت بهذا 

التعقيد؟!
كل شيء بدأ مبهجًا، تلقائيًا، ومحسومًا. انتخابات، ديمقراطية، حرية وانفتاح، مواطنة ودولة مدنية، 

تفاؤل نحو التقدم لألمام وليس انعطافًا للخلف.. فماذا حدث؟!
سمعت مئات النقاشات، رأيت عشرات التوصيات لمؤتمرات محلية ودولية، قرأت آالف التعليقات على 
منصات التواصل االجتماعي، تابعت تغريدات غسان سالمة وطابور مندوبي األمم المتحدة قبله، ولم أجد 
ما يدل على منهجية سليمة تأخذ بالمعطيات وتهدف لنتائج بحيث تحترَم بنودها فيتبناها الجميع بال 
استثناء. كيف وصلنا لهذا المأزق الذي اشترك الجميع في ايصالنا إليه، عن عمد من بعض األطراف أو عن 

جهل وربما أيضًا عن غباء من بعض األطراف األخرى؟!
يقتل بعضنا البعض، تدمر بيوتنا وتقصف مؤسساتنا، العرجاء أصاًل في بنيانها وأدائها، تقطع طرق 
اتصالنا بالعالم، تشرد وتجوع آالف العائالت، يموت شبابنا ويفقد البعض اآلخر أطرافهم، ييتم األطفال، 

وفي وسط كل هذا التردي، نرفع شعارًا لدولة الحقوق والمواطنة.
يقول توماس باين وهو منظر وسياسي: »إن محاولة التحاور مع شخص تخلى عن أي منطق؛ اشبه 

بإعطاء الدواء لميت«.
يبدو فعاًل أن تبني الخيار السلمي، وأن فض النزاعات بالحوار، واألهم أن بناء وطن للجميع باختالف 
توجهاتهم، يعتمد باألساس على الوعي العام للشعوب واستعدادها للتنازل عن مصالح ضيقة في سبيل 

مصالح عليا. مع غياب الوعي يصعب تبني خيار الحوار والمصالحة.
من  األفضل  يراه  ما  ولفرض  السلطة  في  لرغبته  حوله  من  مع  دائم  صراع  في  األزل  منذ  اإلنسان 
األقوى  أنه  يوقن  وعندما  بالحوار،  آرائه  فرض  عن  يعجز  عندما  القوة  استخدام  إلى  يلجأ  نظره.  وجهة 
وأن باستطاعته فرض إرادته وما يراه صوابًا فإنه يلجأ للسالح لتصبح إرادته أمرًا واقعًا. هذه الطبيعة 
اإلنسانية على سجيتها عندما تفقد مفاهيم قيام الدول معناها، وعندما يفتقر وجود القيم العليا ويغيب 
االنتماء للوطن، ويصبح الوالء للحدود الضيقة المتمثلة في القبيلة والعائلة ونطاقهما المحدود. تمامًا 

مثل مفهوم الثأر وما يعنيه من عودة الكرامة الضائعة، لكنه ثأر لفرض الهيمنة والتسلط.
لكل منطقة أو مدينة مقومات عامة مثل والء أفرادها لها، كثافتها السكانية، مواردها والكيفية التي 
تدار بها، القيم الحضارية التي تربط األفراد ببعضهم البعض فتقوي النسيج المجتمعي. بينما العالقات 
بين المناطق أو المدن بعضها ببعض هي حزمة من النطاقات العامة التي يشترك فيها سكان الدولة 
مثل الدين، التاريخ، العمل االجتماعي، العادات والتقاليد، السيادة، االستدامة البيئية، ومحاربة الجريمة 

والفساد. هذه الحزمة هي التي توطد أواصر اللحمة وتساعد في زيادة أسهم دولة ما.
احترامنا لبعضنا البعض، لعاداتنا وقيمنا، لتاريخنا على أرضنا، لسيادتنا بين أمم األرض، يفرض علينا 
المواطنة  دولة  نريد  مغزاها.  ندرك  ال  شعارات  نرفع  كان.  شكل  بأي  حاًل  واعتباره  ونبذه  القتال  رفض 

ونرفض بعضنا البعض، دولة الحقوق ونضيع حقوق بعضنا البعض.
ما الذي ينقصنا لتكون لنا دولة لها احترامها وسيادتها مثل بقية العالم؟ ينقصنا أن ندرك المفهوم 
الحقيقي للمواطنة ودولة العدالة. ينقصنا أن نلجأ للحوار كحل ال بديل عنه. أن يكون لكل منا الحق في 
التعبير عن رأيه، في قول كلمته، في تبني ما يعتقد من آراء سياسية. دون حرية لن تبنى دولة ولن نعرف 

حقوقًا ومواطنة. ألنه ببساطة إما مواطنة حقة أو ديكتاتورية القمع والسالح.
ينقص صانع القرار والنخب السياسية المعرفة بالجغرافيا السياسية الليبية وبالموارد المتاحة، التي 
تكون أداة بناء وليست هدم. سبق وأن أخطأنا عندما تم إلغاء التنظيمات السياسية بعد أشهر من استقالل 
ليبيا األول. وأخطأنا ثانية عندما تجاهلنا دعوة السيد عبدالحميد البكوش لتحديد إطار للشخصية الليبية، 
لتكون لنا بها منهجية ومرجع. ثم دخلنا خالل أربعين سنة في تقلبات حادة من النقيض إلى النقيض 
وما زال الحبل على الجرار. الدور مشترك بين صانعي القرار والرأي العام. كل شيء يمكن أن تشتريه من 
السوق إال القيم. أن تقيم دولة حديثة في تغول األحادية واألنانية، ومع الجهل بأدوات الدولة الحديثة 

يبدو أحيانًا كمن يحرث في البحر. وأرجو أن أكون مخطئة في تقييمي هذا.

شفرة الدول الناجحة: املصالحة والسالم

كل شيء بدأ مبهجًا، تلقائيًا، ومحسومًا.. 
انتخابات، ديمقراطية، حرية وانفتاح، مواطنة 

ودولة مدنية

بني والدتني: قراءة في مذكرات عمر املختار الوافي: بني األمل واأللم
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من رسائل خليفة الفاخري
7- موحشة هي الكتابة

سبق وأن بينت الحالة التي تسبق والدة نص من نصوصه؟ سواء 
أكانت رسالة شخصية أم نصًا أم مقالة.

ل رسائله الكثير من أفكاره وعواطفه التي  خليفة الفاخري يُحمِّ
يسهب  تنضج  وعندما  ذهنه،  في  يكتبها  آخر  بمعنى  أو  يختزنها، 
كثيرًا، ويغيب عن رفاقه وهو بينهم، وهو الذي يناكفهم ويمازحهم 
في  ويحمل  نوادر  ممتلئ  الروح  خفيف  حكاء  خليفة  الوقت.  طوال 
طوال  متصاًل  شعرًا  أسمعنا  ما  وكثيرًا  كاملة،  شعر  دواوين  رأسه 
انه  قلنا  إن  نبالغ  الليل. فملكة االستظهارعنده عالية جدًا. وقد ال 
يصدر سهرة كاملة مع نماذج مختلفة وال يملون حديثه. صديقة 
»امنعوه من  مرة ساخرًا:  ذات  عنه  قال  فايد  الرحيم  عبد  )اللدود( 

الكالم. ال تنصتوا إليه وسوف ينام في الحال!«.
في طولها  قلبه  للقريبين من  كتبها  التي  الرسائل  تتشابه  قد 
وأيضًا في دفئها وبالغتها. ولكن تختلف في تضمينها إيماءات أو 
الرسالة  إليه  التي يخيل لمن توجه  إلى كثير من األحداث  إشارات 

أنه ال يتذكرها.
كنا معًا في القاهرة، عندما كان مرافقًا البنه )ميدو( الذي أقلقه 
جدًا بسبب مرض التوحد، وكنت عائدًا إلى بنغازي في اليوم التالي، 
وبعد أن أسهب طوياًل بعيدًا عنا، انسحب من بيننا هناك وجلس 
خلف طاولة اعتاد أن يكتب عليها بين حين وآخر. لم نزعجه، ومن 

بعد ذلك غادر الرفاق.
إلى  أعطيها  وأن  قراءتها  مني  وطلب  الرسالة  هذه  أعطاني 
شقيقه مصطفى. تأثرت جدًا بالرسالة، ولكنني قبل أن أغادر مصر 
بعثتها إلى الصديق حسن الهوني الذي كان مديرًا لتحرير جريدة 

»العرب« ونشرت من قبل أن تصل مصطفى. إليكم هذه الرسالة:
أخي الحبيب مصطفى

موحشة هي الكتابة.. فأنت ما أن تفرغ ما في صدرك لآلخرين 
عن طريق الكلمات حتى تشعر بالخواء، والوحدة والوحشة. إذ أنك 
أعطيت كل ما لديك، ولم يعد في جوف قلبك سوى الريح التي تذرع 

أبعاد الصحراء.
إنها الوحشة!

موحشة هي الكتابة..
إنها بقدر ما تربطك باآلخرين، بقدر ما تشعرك بمدى وحدتك. 
أنت تنظر إلى األمام لكي تعرف 
الماضي، وأنت تتطلع إلى الخلف 
حتى تستشرف المستقبل! لكنك 
ال  حدث(  )عبر  نقطة  في  تقف 
والمكان..  بالزمان  لها  عالقة 
لكنها  منك،  تنبثق  نقطة  إنها 
أن  تشعر  لذا  إليك..  تعود  ال 
جزءًا من قلبك قد مات، أو ضاع 
تصبح  عندئذٍ  تقدير!  أقل  على 
الكتابة أمرًا صعبًا بكل مقاييس 
أولئك الناس الذين يتوخون كل 

األمانة والصدق.
موهبة– أو  ترفًا،  ليست  إنها 

كما يقول بعض النقاد البلهاء- 
في  متصل  عذاب  هي  بل 

صحْوك ومنامك ، وفي أحالمك اليقظة والخدرة على السواء !
موحشة هي الكتابة..

وخاصة عندما تكتب إلى من تحب. إنك تحاول بإصرار أن تزرع 
حين  إال  دفئًا  ينبت  ال  الورق  لكن  الورق،  على  فيه  ما  بكل  قلبك 
يحترق كذلك القلب!! لذا أنا أحرق أوراقي من أجلك لكي أقول لك 

إنك ممتلئ نباًل، وكرمًا، ومروءة،ومودة.
لقد كسرتني األيام..

لكم هو موحش ذلك الشعور بالوحدة الذي يواصل الصفير في 
ممْ. كم هو موحش أن تتعلق حميمًا باآلخرين،  جوفك إلى حد الصَّ
وال يكون في النهاية المطاف إاّل أنت. وكم هو موحش أن تتطلع 

أبدًا للعناق، وال يكون ثمة سوى ذراعيك!
الوهن،  وانتابني  بالتجاعيد،  قلبي  وأمتأل  األيام..  كسرتني  لقد 
بموت  سوى  أحلم  أعد  ولم   ، صدري  في  الحزن  عناكب  وعششت 

مريح وهادئ.
أقول لك:

) ميدو( أضع في جيبه ورقة تحمل عنوان  حين أخرج يوميًا مع 
أحمل  وكذلك  السفارة.  وكذلك  المعالج،  والطبيب  البيت،  وهاتف 

معي نفس البيانات!
أنا أحمله معي للتمشي في الطرقات، من أجل أن يرى الشمس 
والناس، ولكي نشتري ما نحتاجه للبيت. أضع تلك الورقة في جيبه، 
وكذلك في جيبي، لكى ال أموت فجأة، وأتركه وحيدًا دون أن يتعرف 

عليه أي أحد !!
لماذا أشعر أنني سأموت فجأة؟ إنه بالتأكيد ذلك الشعور الحاد 

بالوحشة، والسير في كل الدروب.. بال دروب !
عزيزي مصطفى...

موحشة هي الكتابة... إنك ما أن تنتهي من كتابة شيء، بكل 
صدق، حتى تشعر بأنك عريان تمامًا، ثم يغمرك الصقيع من كل 
من  لديك  كان  ما  هو  كتبته  ما  أن  ذهول  في  تكتشف  ثم  جانب، 

دفء!
بعض الكتاب يشعرون بالندم! لكنني كنت قادرًا دائمًا على أن 
أولد دفئًا آخر، ألنني–ببساطة–لم تكن لي أي أطماع، ولم يكن لدي 

ما أخسره.
لقد كنت متشردًا محترفًا!

محطات  في  والنوم  الفنادق،  في  عمري  نصف  أنفقتُ  إنني 
في  الصحون  بغسل  لقمتي  وأكلت  العامة،  والحدائق  القطار، 

المطاعم. والتودد للعاهرات!!
يا لهذا العمر المزري!!

أخي.. يا صديقي،
موحشة هي الكتابة!

لكن ما فعلته من أجلي، منذ كنتُ ساكنًا في الفندق الكبير في 
بنغازي طوال  إقامتي في  ثم  الدنمارك  بنغازي، وحتى عودتي من 
ذلك  وغير  مصر  إلى  )ميدو(  مع  سفري  إجراءات  وبعدئذٍ  سنين، 
والحب  والعرفان  القلب،  دفء  كل  أهديك  يجعلني  ذلك  كثير..كل 
أشعر  أنا  آخر.  بشري  قلبُ  يحمله  أن  يستطيع  ال  الذي  العميق 
العفاس أن يمنحني فروة رأسه  بالصقيع اآلن، فقل لصديقنا عمر 

من أجل الدفء!! سالم
خليفة الفاخري
القاهرة: 10 /5/ 1999

عبد الحميد بطاو: املرأة هي امللهمة 
ودائما موجودة في قصائدي

وُلد  بطاو  عبدالحميد  الشاعر 
 ،1941 الــزاهــرة  ــة  درن بمدينة 
للحرف  وعاشق  محب  شاعر  وهو 
في  كتب  الوطن،  بحب  ومتيم  والكلمة 
في  وبدأ  المسرحي،  والتأليف  الشعر  مجالي 
نتاجه  ونشر  حياته  مطلع  في  الشعر  كتابة 
والمجالت  الصحف  معظم  فــي  الشعري 
وحصل  والعربية،  الليبية  والمواقع  المحلية 
في  ــى  األول الجائزة  منها  جوائز  عدة  على 
1974 في مجال  الملتقى األدبي األول العام 
مجال  في  األولى  والجائزة  بطرابلس  الشعر 

التأليف المسرحي العام 1991.
بل  والمهام،  المناصب  تقلد  يحب  ال  شاعرنا 
أكثر  الحياة  يرى  الغريد  كالطائر  دائمًا  هو 
المهام،  أقفاص  من  يتخلص  عندما  براحًا 
الدواوين  أبرزها  المؤلفات  عديد  له  صدر 
و»بكائية  الصعبة«  األمور  »تراكم  الشعرية 
أعماله  ــا  أم و»الــمــوت«،  المطر«  جالية 
أثناء  »الموت  فمنها  الشعرية  المسرحية 
بين  مختلطة  وهــي  و»الجسر«  الــرقــص« 

الفصحى والعامية.
»مازلت  الجديد  إصدارك  لك  نبارك  بداية   •

حي يا عمر«..
- إلى جانب هذا اإلصدار صدر لي خمسة 
بالعامية  ــان  ــوان ودي بالفصحى،  دواويـــن 
حسبتك«  و»عود  كيف«  عارف  »موش  وهما 
الحديثة  الثورة  عن  قصائد  عدة  كتبت  ثم 
أجمل  اخترت  ثم  كلها  نقدية  والقصائد 
»من  عليها  وأطلقت  الديوانين  من  قصائد 

مختارات شعري العامي«.
واإلصدار الجديد يضم كثيرًا من القصائد، 
التي قيلت في زمن القذافي، وهناك من يقول 
»أنعل بو السكات في وقت الكالم« وقصائدي 
كانت تنشر في وقت القذافي وكانت قصائد 
معروفة أنها لي مثل قصيدة »عود حسبتك« 
و»لو تجيب مئة غانم« وغيرها من القصائد، 
وهو  الديوان كنت سعيدًا،  فعندما صدر هذا 
يحتوي على عدد من القصائد التي لها قصص 
القصيدة  هــذه  ــدرت  ص وكيف  الــواقــع  من 
قصة  إلى  سباق  نوري  الراحل  مع  لقائي  من 
خصومتي الجميلة مع الناجي الحربي إلى قصة 
بوجود  سعيد  وأنا  وغيرها  المنصوري  امراجع 

الديوان وصدوره.
• لماذا يكتب الشاعر عبدالحميد بطاو؟

أريد  وأنا  أكتبه  به،  أحس  ما  أكتب  أنا   -
وحياة  لحياتي  تاريخية  شهادة  أشكل  أن 
إلحساسي  أكتب  بــي..  المحيطين  الناس 
المجتمع  في  وجودي  خالل  من  بالمسؤولية 
وشعوري بأن هناك كثيرًا من السلبيات وأرى 
من  نوع  فيه  السلبيات  على  السكوت  أن 
يسجل  أن  البد  واإلنسان  الوطنية،  الخيانة 
شهادته في هذا العصر مادام يملك أدواته 
تاريخية..  مسؤولية  هذه  وحقيقة  اإلبداعية، 
لي:  قال  الشلطامي  الراحل  الشاعر  وأتذكر 
»كلمتك تظل أنت سيدها إلى أن تخرج من 
أنت  تصبح  فمك  من  خروجها  وبعد  فمك 
به،  مؤمن  أنا  ما  إال  أقول  ال  وأنا  عبدها«، 
ولى طريقتي الخاصة التي لم تتغير، ونهجي 
المواجهة  شعر  وهــو  المعروف،  الشعري 
مثل  الفجيعة،  وإعالن  والرفض  والمكاشفة 

قصيدتي »الربان الذي يبحر بعد«.
ومع ذلك فأنت بداخلك طفل..

معها  أتحدث  كنت  وعندما  أمي  ربتني  أنا 
لذلك  شفتي،  مع  تتحركان  شفتاها  كانت 
وأنا بجانبها حتى ال  الكالم  كنت أختصر في 
عالقة  وكانت  النفس  عزة  وعلمتني  أرهقها، 
الحب بيني وبين أمي ليس لها نظير وأيضًا 
وبين  بيني  القوية  العالقة  هذه  استمرت 
كلهن  بنات  سبع  لدي  وأنا  وأوالدي،  بناتي 
طيبة  تربية  ربيتهن  هلل  والحمد  متزوجات 
مبنية على الحب واالحترام، والحمد هلل راٍض 
عن نفسي رضاًء كاماًل، وأنا تجاوزت السبعين 
وأنا  سأموت  مت  ولو  إبداعاتي  عن  وراٍض 
مرتاح ألني قلت ما يجب أن يقال ألني أديت 

رسالتي على أكمل وجه.
• عبد الحميد بطاو شاعر وكاتب مسرحي.. أم 

كاتب مسرحي وشاعر؟
السبعينات،  فترة  في  الشعر  هي  البداية 
 1976 العام  األول  الــديــوان  لي  صــدر  إذ 
في  الشخصي  حسابي  على  بطباعته  وقمت 
الصعبة«  األمور  »تراكم  بعنوان  وكان  درنة 
العام  وفي  األخرى  دواويني  صدرت  وبعدها 
1973 دخلت المسرح الوطني في درنة ومنه 
تعلمت طريقة التنفيذ واإلخراج، وكتبت أكثر 

من خمس مسرحيات شعرية؟
•  لديك هذا العدد من المسرحيات الشعرية.. 

أنت رائد المسرح الشعري في ليبيا..
وأقولها بكل  ليبيا  الوحيد في  أعتبر  أنا   -
فخر والذي صدرله خمسة دواوين بالفصحى 
ثماني  من  وأكثر  بالعامية  دواويــن  وثالثة 
مسرحيات شعرية، ولألسف لم أحظ باهتمام 
على الرغم من أن أغلب هذه الطبعات نفدت 
المسرح  رائد  فأنا  ذلك  المكتبات، خالف  من 
المسرح  رائــد  إن  قال  من  هناك  الشعري، 
اهلل  رحمه  عبدالقادر  صدقي  علي  الشعري 
في  مسرحيات  كتبوا  هــؤالء  ولكن  وغيره 
بشكل  مسرحية  تكون  حتى  ولكن  صحف، 
ويتم  واضحًا  النص  يكون  أن  البد  حقيقي 
هذه  وفــي  جمهور  على  ويعرض  تمثيله 
تسجل  بأن  جديرة  المسرحية  تكون  الحالة 
الليبي..  الشعري  المسرح  تراث  ضمن  من 
أول  في  األولى  بالجائزة  فازت  لدي مسرحية 
مهرجان مسرحي العام 1988 وهى »طوفان 
الثقافة  عن  صــدر  مجلد  ــدي  ول األطــفــال« 
والمسرح  الشعري«،  بطاو  »مسرح  بعنوان 
وجدت  ألني  تكويني  من  جزء  هو  الشعري 
نفسي فيه ووجدت فيه براحًا من الروعة وأنا 
نفسي  وأعتبر  الشعري،  بالمسرح  كثيرًا  أعتز 
ليبيا وسأدافع عن  الشعري في  المسرح  رائد 

ذلك ما حييت.
• هل وقفت على خشبة المسرح ممثاًل؟

- نعم وقفت على خشبة المسرح في العام 
دارنس  مسرح  فرقة  ضمن  من  كنت   1963
وشاركت في مسرحية »تضحية وجهاد«، التي 
بأداء  وقمت  مصلي،  محمد  المرحوم  ألفها 
»انتبهوا  مسرحية  مثلت  وكذلك  محاٍم،  دور 
أيها السادة« سنة 1973 تحت إشراف الخبير 
وكان  الحميد  عبد  حسن  الفنان  المصري 
الصور  في  منه  واستفدت  المتخصصين  من 
عديد  في  معه  ومثلت  واإللقاء،  المسرحية 
المسرحيات وكان دائمًا يؤيدني ويشجعني.. 
مجموعة  الفترة  تلك  في  يُوجد  كان  نعم 
المصريين  الخبراء  الفنانين  من  رائع  وطاقم 

وتحت  راضــي..  والسيد  الحريري  عمر  مثل 
إشراف الفنان حسن عبدالحميد، وقتها كتبت 
أثناء  »الموت  وهــى  شعرية  مسرحية  أول 
العام  في  انتهت   1973 العام  في  الرقص« 
1974 ونشرت في العام 1983 وشاركت في 
األطفال«  »طوفان  بمسرحية   1989 العام 

وفزت بالجائزة األولى في ذلك العام.
• كيف ترى »الموت أثناء الرقص«؟

المجموعة  هي  الرقص«  أثناء  »الموت   -
التي طبعت وهو أول كتاب وأول نص  األولى 
مسرحي شعري متكامل صدر في ليبيا ليكون 
الياء  إلى  األلف  متكاملة من  مسرحية شعرية 
تتحدث عن الشعر الفلسطيني والظلم األميركي 
غير  بطريقة  تحدث  التي  األشياء  من  وكثير 
في  الرقص«، مسرحية  أثناء  و»الموت  عادية، 
نهايتها كانت تصور أناسًا يرقصون يموتون 
أن  ويفضلون  الجميلة  األشياء  فيهم  وتموت 
الفجر  بداية  وهو  آخر  إنسان  فيهم  ينتفض 
العربي وهذه المسرحية متفائلة وموجودة اآلن 

من ضمن المكتبة الليبية.
• هل مُثلت هذه المسرحية؟

- مُثلت في مهرجان المسرح العام 1986 
في  إجدابيا وعرضت  فرقة  ومثلتها  درنة  في 

بعض المسارح.
والفصحى  العامية  بين  جسرًا  صنعت  أنت   •

في مسرحية »الجسر«..
مزجت  مسرحية  هي  »الجسر«  نعم   -

في  والفصحى  العامية  اللهجتين  بين  فيها 
المزج  الشعر، وكان البد أن يكون فيها هذا 
هزيمة  في  العرب  مأساة  تمثل  كانت  ألنها 
من  خــارج  جندي  بين  ــوارًا  ح وكانت   ،)67(
سينما وكاتب يعيش في أحالم األمة العربية 
القديمة واألمجاد القديمة ولم يقتنع بالواقع 
يواجه  ويبدأ  الجندي،  هذا  مع  لقاؤه  ليخدمه 
الواقع، وانتهت المسرحية على أنه البد من 
لألسف  و  المشرق.  للغد  نعبرعليه  كي  جسر 
تلك  في  التعليم  قطاع  في  المسؤولين  فإن 
منهج  في  ودمجوها  المسرحية  أخذوا  الفترة 
البالغة  كتاب  في  عربية  لغة  ثانوي  رابعة 
يوجهوا  حتى  أو  مني  اإلذن  يأخذوا  أن  دون 
أن تكون مع  أتمنى  أي كلمة فقط كنت  لي 

المسرحية نبذة وتعريفًا بي كشاعر ليبي.
• ما الذي قلته »عندما صمت المغني«؟

- نعم ديوان »عندما صمت المغني« يعتبر 
بالنسبة  الشعري  التطور  من  ثالثة  مرحلة 
وهو  الفلسفية  القصائد  من  الكثير  فيه  لي، 
مرة  مرتين،  وُطبع  كثيرة  مضامين  يحمل 
طريق  عن  للكتاب،  العربية  الدار  طريق  عن 
قال  والــذي  التليسي  خليفة  الكبير  األديــب 
من  اآلخر  الوجه  على  جميلة  كلمة  حقي  في 
حسابي  على  ثانية  مرة  طبعته  ثم  الغالف، 
مرائية  مرثية  وفيه كتبت قصيدة  في مصر، 
الكبرياء،  معزوفة  مسرحية  إلى  طورتها  ثم 
لقائي  من  استوحيتها  قصيدة  كانت  وهذه 

استوحيت  ثم  الطرابلسي،  أنور  المرحوم  مع 
الذي  المسرحي  النص  كتابة  ذلك  بعد  منه 
بهذا  وشاركت  الكبرياء«  »معزوفة  سميته 
العمل فرقة محمد عبد الهادي في المهرجان 
الثانية مع الفنانة نجالء  التجريبي في دورته 
األمين والفنان عبد السالم الصالبي في دور 
الشاعر، وفاز هذا النص بجائزة أفضل نص. 
وقامت فرقة مسرح محمد عبدالهادي بعرض 
الفرقة  عرضتها  كما  بدرنة،  المسرحية  هذه 
ومدينة  بمصر  القاهرة  من  كل  في  نفسها 

مكناس المغربية العام 2004.
• ما قضية الشاعر عبدالحميد بطاو األولى؟

- قضيتي األولى هي إبداعي الذي أتمنى 
أن يتواصل، فكلما وجدت من يحفظ قصيدة 
أسعى  ما  هذا  وأن  غامرة  بسعادة  أحس  لي 
مئوية  في  مشاركًا  كنت  فترة  فمنذ  إليه، 
الغربي  بالجبل  المهدوي  رفيق  الشاعر 
قصائدي  يحفظون  شبابًا  هناك  ــدت  ووج
وسعادة  بنشوة  حينها  شعرت  ويرددونها، 
لدرجة الغرور، وهذه من األمور التي أعتز بها 
تعرضت  أنني  األخرى  وقضيتي  الحياة،  في 
السلطة  ممارسة  نتيجة  كثيرًا،  للظلم 
ثالث  زائدة  كعمالة  إحالتي  وتمت  الوظيفية 
مرات، األولى العام 1972 عندما تمت إحالتي 
من اإلعالم إلى اإلدارة المحلية، والثانية من 
شركة الكهرباء إلى إدارة المواشي واللحوم، 
والثالثة تمت إحالتي من إدارة النشر والتوزيع 
ثم  سنتين  به  وعملت  الداخلي  األمن  إلى 
ذلك  ومنذ   1991 سنة  المعاش  إلى  أحلت 
أعمالي  أنجز  أن  أحاول  بيتي  في  وأنا  التاريخ 
على  وأسرتي  أنا  وأعيش  واألدبية،  الثقافية 

مرتب تقاعدي زهيد.
• هل كتبت لألطفال؟

كانوا  األطفال  لكن  لألطفال  أكتب  لم   -
الرهان  فهم  قصائدي  كل  في  موجودين 

الوحيد الرابح الذي أراهن عليه.
• وماذا عن دور الشعراء العرب حيال القضايا 

العربية؟
- أعتقد أن كثيرًا من الشعراء العرب أدوا 
معها  ينفع  ال  مراحل  هناك  ولكن  عليهم  ما 
الشعر وال النثر، مراحل تقتضي كفاحًا مباشرًا 
هناك  وحقيقة  العدو،  مع  حقيقية  ومواجهة 
الراهنة  قضايانا  ألم  من  شعرًا  نزفوا  شعراء 
كالشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش 
وسميحة  والسياب  ودنقل  الجواهري  وأيضًا 
علينا  شعراء  بوصفنا  لكننا  وغيرهم،  القاسم 
أن نؤدي دورنا وأن ال تبقى قصائدنا صامتة 

في ظل النكوص العربي.
الشاعر  حــيــاة  فــي  ــرأة  ــم ال تمثل  ــاذا  مـ  •

عبدالحميد بطاو؟
موجودة  أيضًا  وهي  شيء  أهم  المرأة   -
وهي  الملهمة  وهــي  قصائدي  جميع  في 
الكثير  منها  نتعلم  التي  وهي  الرائع  الشيء 
والزوجة  األم  هي  المرأة  علينا،  تأثير  ولها 
نمارس  تجعلنا  التي  وهي  والحبيبة،  واالبنة 
األشياء الجميلة، كأن نرتب من أنفسنا لكي 
نحظى بإعجابها وأيضًا نصبح شجعانًا وأقوياء 
المرأة  حقيقة  اهتمامها.  نثير  لكي  وأذكياء 

ملهمة األشياء الجميلة.
• ما نقطة ضعف الشاعر عبدالحميد بطاو؟

أستطيع  وال  األطفال  نقطة ضعفي هي   -
أن أسمع بكاء طفل، فأسوأ موسيقى أسمعها 

هي بكاء األطفال.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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أريد أن أشكل شهادة تاريخية لحياتي وحياة الناس المحيطين بي

حوار: عبدالرحمن سالمة

بني وليد - الصغير الحداد
صباح  البيوضي،  محمد  والفنون  والمسرح  للخيالة  العامة  الهيئة  رئيس  عقد 
االثنين، بمقر الهيئة بطرابلس اجتماعًا موسعًا بمديري الجهات التابعة للهيئة، 
التي  العراقيل والمشكالت  وذلك لمناقشة آخر المستجدات وإلقاء الضوء على 
تعانيها مختلف الجهات، خاصة بعد الفصل في اختصاصات الهيئة بقرار رسمي 

من قبل المجلس الرئاسي.
والمسرح  الخيالة  لشؤون  الهيئة  رئيس  مستشار  من  كل  االجتماع  وحضر 
عام  ومديرة  صاع،  أبو  هالة  القانوني  المكتب  ومديرة  قرفال،  حسن  الدكتور 
معهد جمال الدين الميالدي فاطمة مكراز، ومدير عام شركة األوركيد لإلنتاج 
الفني سراج هويدي، ومديرعام المركز القومي للسينما الدكتور عبد اهلل الزروق، 
القومي  المركز  عام  ومدير  مادي،  طارق  للمسرح  القومي  المركز  عام  ومدير 
للفنون والتراث جمال دعوب، ومدير عام مركز التوثيق والمعلومات طارق ناصر، 
ومديرة عام المركز الوطني لتنمية فنون الطفل أمينة الرويمي، ومدير معهد 
علي الشعالية مصطفى الجهمي، ومديرة عام المركز القومي لبحوث الموسيقى 

العربية فتحية قشوط.
التي  اآللية،  وتوضيح  للعمل  الجهات  مختلف  خطط  االجتماع  واستعرض 
سيعمل بها المديرون، ووضع دراسة العراقيل والصعوبات على قائمة األولويات، 

لوضع حلول جذرية لكل ما يحوْل دون المضي قدمًا بمهام المعاهد والمراكز.
وطالب قرفال في االجتماع بضرورة أن تقوم الهيئة باستقطاب جل المواهب 
الفنية، التي قدمت عمرًا فنيًا تجاوز الخمس سنوات وقدمت أعمااًل مقنعة ولها 
بصمة في الفن الليبي، حيث أكد ضرورة اقتصار موظفي الهيئة على خريجي 
والمسرح  للخيالة  العامة  الهيئة  أن  إلى  مشيرًا  واإلعالمية،  الفنية  المعاهد 
والفنون وقفٌ للفنانين وكل المواهب الفنية في ليبيا خاصة، والعالم العربي 
عامة.. وأشار قرفال إلى معهد جمال الدين الميالدي واصفًا إياه بـ»الشعلة التي 

البد أن ال تنطفئ، خاصة بعد أن بات يعاني وضعًا كارثيًا«.
وفي السياق ذاته، قالت مكراز إن معهد جمال الدين الميالدي يعد صرحًا من 
صروح الفن في ليبيا، إال أنه بات متهالكًا ويعاني انهيارًا تامًا في البنية التحتية 
بسبب العراقيل والمشكالت التي طالته خالل السنوات األخيرة من إهمال وعدم 

اهتمام.
كما تطرقت إلى سلبيات البعض من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، مؤكدة 

أن المواد التي تدرس بالمعهد هي »مواد ليست بالكاملة المكملة«.
للهيئة  وصريحًا  واضحًا  تخصصًا  بات  الذي  الفني،  باإلنتاج  يتعلق  وفيما 
العامة للخيالة، نوه سراج هويدي إلى أهمية اإلنتاج الفني، مؤكدًا أن الشخص 
األكاديمي يحتاج للممارسة، وأنه يجب توفير دورات لكل المبدعين، مشيرًا إلى 

ضرورة التخلي عن مصطلح األقدمية الذي كان وال زال يظلم المبدعين.
والمحسوبية  المحاباة  عن  كليًا  ستبتعد  اإلنتاج  شركة  إن  هويدي  وقال 

العقود ستمنح للجميع  الفني، وإن  المتبعة في اإلنتاج  المعايير  وستعمل وفق 
العقود  وإن  واإلنتاج،  السيناريو  في  مختصة  لجان  طريق  عن  استثناء  دونما 

ستبرم لألفضل. 
وطالب هويدي بضرورة توفير الدعم المالي لشركات اإلنتاج لكي تستطيع 

تنفيذ مهامها بعد ما تم فصل االختصاص.
ومن جانبه أشار الدكتور عبد اهلل الزروق إلى ضرورة تفعيل االتفاقات المبرمة 
جذري  حل  وإيجاد  للسينما،  الليبي  باألرشيف  يتعلق  فيما  وإيطاليا  ليبيا  بين 

لمعضلة تنفيذ بنود االتفاق الليبي اإليطالي.
للهيئة  التابعة  المعاهد  من  االستفادة  أهمية  إلى  مادي  طارق  وتطرق 
وتصميم  السينمائي  والتصوير  الصوت  مثل  جديدة،  تخصصات  واستحداث 
األزياء والمكياج، واإلسراع في اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤهل كوادر فنية 

يمكن االستفادة منها.
مع  للدراسة  للمعاهد  الموظفون  يتوجه  أن  »نأمل  قائاًل:  مادي  واسترسل 
استمرارية عملهم في الهيئة بعد التخرج وإخضاع الجميع لدورات مكثفة سنويًا، 

بالتنسيق مع مركز سبتيموس للتأهيل والتدريب التابع للهيئة.
وفيما يتعلق بصرف مرتبات الموظفين الجدد قال محمد البيوضي: »إن هذه 
المشكلة تم حلها واستوفت اإلجراءات المطلوبة من الهيئة، إذ شُكلت لجنة 
وزارة  قبل  الوظيفي من  للمالك  النهائي  االعتماد  لمتابعة عملية  بالخصوص 
العمل«.. واشار إلى أن مشكلة صرف المرتبات قاربت على االنتهاء، مؤكدًا على 
احترام طريقة عمل الموظفين في وزارة العمل، و»بالتالي نؤكد أن مسألة صرف 
مرتبات العاملين الجدد، الذين بلغ عددهم قرابة الستة آالف ونيف موظف هي 

مسألة وقت فقط«.
اإلدارة  أو  الفنون  في  سواء  الموظفين  كل  تأهيل  أكد  آخر  جانب  ومن 

للمحافظة على هذا العدد وعدم زيادته، ووضع كل موظف في مكانه الصحيح.

في اجتماع موسع ضم كل القيادات..

الهيئة العامة للخيالة واملسرح تعلن »التعبئة العامة«
 القدس بني زمانني في »مئة عام«

كيف  القدس..  مدينة  واقع  برسكيان  جاك  الفلسطيني  الفنان  يعكس 
كانت قبل مئة عام وما هي عليه اآلن، من خالل معرضه »مئة عام«، عبر 

دمج صور فوتوغرافية قديمة وأخرى حديثة.
وقال برسيكان خالل افتتاح معرضه في قاعة المركز الثقافي الفرنسي 
القديمة  الصور  رام اهلل، االثنين، »حصلت على مجموعة  األلماني في 
مصوري  لفريق  تعود  التي  الكونغرس  مكتبه  من  القدس  لمدينة 
فعاليات  وتستمر  عام«.  مئة  قبل  ُالتُقطت  التي  كولوني،  األميركان 

المعرض حتى الثالثين من الشهر الجاري.
منه،  الصور  بعض  التقاط  تم  الذي  المكان  عن  »بحثت  وأضــاف: 

وحاولت أن آخذ نفس الصورة وأطابق الصور فوق بعض«.
واختار برسكيان عرض الصور بطريقة تجعل الناظر إليها كأنه ينظر 
إلى طبقات األرض، وذلك من خالل صناديق خشبية مختلفة األحجام 
لوح  الصندوق  سطح  وعلى  إضاءة،  مع  داخلها  القديمة  الصور  وضع 
له  ُالتُقطت  الذي  المكان  لنفس  الحديثة  الصورة  عليه  وضع  زجاجي 
الصورة القديمة. ويمكن لزائر المعرض فتح الصندوق بحيث يستطيع 
يرى  أن  يمكنه  الزجاجي  اللوح  وعلى  بمفردها  القديمة  الصورة  رؤية 
الصورة الجديدة لنفس المكان ويقارن التغيير الذي شهده خالل مئة 
أنجز  عامين  استمر  المعرض  على هذا  العمل  إن  برسكيان  وقال  عام. 
لوحة   12 المعرض  هذا  في  منها  يعرض  فنية  لوحة  أربعين  خاللهما 

نظرًا لضيق المكان.

هناك مراحل في الحياة تقتضي 
مواجهة حقيقية مع العدو

تتشابه الرسائل التي 
كتبها للقريبين من 

قلبه في طولها وأيضاً 
في دفئها وبالغتها
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معهد  في  دراستك  فترة  تصف  كيف   ●
الشعالية«؟ »علي 

كان  للموسيقى  الشعالية«  »علي  معهد 
يبغي  من  لكل  مهمة  ونافذة  متنفس  بمثابة 
في  درست  وأساسياتها،  الموسيقى  تعلم 
المعهد وكان به معلمين من جمهورية مصر 
آلة  العزف على  العربية، حيث درست وتعلمت 
للموسيقى  مدرسًا  أصبحت  ثم  ومن  الكمان 
الفرقة  أعضاء  أحد  وأصبحت  المعهد  هذا  في 
وبنغازي  طرابلس  في  للموسيقى  الوطنية 
درست  التي  الفترة  وفي  الكمان،  آللة  عازفًا 
ناصر  الفنان  زمالئي  بين  من  كان  فيها 
وغيرهم،  رمضان  عمر  والفنان  امخاطرة 
ويجب أن أنوه إلى أن معهد »علي الشعالية« 
أن  نأمل  وكذلك  الدولة  من  اهتمام  يحتاج 
الليبية،  المدن  بعض  في  فروعًا  له  يفتتح 
يتسنى  حتى  الشرق  في  طبرق  مدينة  مثل 
االشتراك  والموهوبين  الموسيقى  عشاق  لكل 

الموسيقى. أصول  وتعلم  والتسجيل 
والوقوف  األمل  لنشر  الفن  دور  هو  ما   ●

ضد من ينشرون السواد ووأد الحريات؟
جدا،  مهمة  رسالة  هو  الموسيقي  المجال 
للجمال  عديدة  فرص  لخلق  نسعى  ونحن 
محاوالت  من  الرغم  وعلى  األرجاء  يعم  كي 

 <    من ختام فعاليات مهرجان اإلسكندرية 

 <   عبدالرحمن أثناء العرض المسرحي 

 <     محرر الوسط مع الفنان أحمد الفارسي
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لن  بالفن  أنه  إال  اإلبداع  خنق  في  الكثيرين 
اإلنسانية  أعداء  المتعجرفين  لهؤالء  نسمح 
قوية  رسالة  هو  والفن  الحياة،  يشوهوا  أن 
بنغازي  احتضنت  الماضية  الفترة  ففي  جدًا 
فنانين  وبمشاركة  الشعبية  األغنية  مهرجان 
هذا  وجسد  الليبية  المدن  معظم  من 
وكان  ورائعة  مهمة  فنية  لوحة  المهرجان 
بمثابة درس مهم جدًا للذين يحاولون العبث 
المهرجانات  هذه  مثل  أن  وأعتقد  بالوطن 
تسول  من  كل  على  الواضح  الرد  بمثابة  هي 
الوطنية  واللحمة  الوطن  تشويه  نفسه  له 
إنسان،  هو  شيء  كل  قبل  الفنان  الليبية، 
يفهمها  عالمية  ولغة  إنسانية  رسالة  والفن 
الدوكالي  عبدالوهاب  أعرف  ال  فأنا  الجميع، 
واللحن  الموسيقى  ولكن  المغرب  من 
من  هي  الدافئة  والكلمة  الجميل  والصوت 
وديع  أو  بالخياط  عبدالهادي  أو  به  عرفتني 
أصواتهم  ولكن  اللبناني  المطرب  الصافي 
موسيقى  نتنفس  جعلتنا  من  هي  وألحانهم 
رسالة سامية  الموسيقى  ودفئ..  وإبداع  وفن 
الموسيقى  استئذان..  دون  من  القلب  تدخل 

وفرح. حياة 
فيها  يعلو  التي  الفترة  هذه  خالل   ●
عاصمتنا طرابلس كيف  الرصاص في  صوت 

الوطن؟ فيها  ترى 
يواصلون  اإلنسانية  أعداء  اهلل  سبحان 
وترويع  األمن  وزعزعة  والفتن  الفوضى  إثارة 
لك  أقول  ولكن  الشرعية،  عن  بعيدًا  الناس 
ترعبهم،  العود  ودندنة  الكمان  آلة  صوت  إن 
يحاولون  وهم  ومروجوه  الجمال  عشاق  نحن 
وهم  حق  أصحاب  نحن  والبغض،  الحقد  نشر 
الجمال  سينتصر  وذعر،  وظلم  بؤس  أصحاب 
ونغني  جميعًا  وسنرقص  الفرح  وسنعلن 
عاصمتنا  على  تخشوا  وال  جميال،  لحنًا  ونعزف 
انشروا  فقط  الليبية،  المدن  كل  على  وال 

الوطن. مع  دائمًا  بينكم وكونوا  الحب 
حل  في  النخبة  تساهم  كيف  برأيك..   ●

الليبية؟ األزمة 
الفنانين،  وخصوصا  مهم  دورهم  النخبة 
لذا  الناس  بحب  يحظى  الفنان  هلل  الحمد 
يطوف  وأن  للوطن  الكثير  يقدم  أن  بإمكانه 
زهرة  يده  في  يحمل  وهو  الليبية  المدن 
على  الناس  ويحث  وطنيًا،  لحنا  ويعزف 
على  المحافظة  أردنا  إذا  األزمة،  هذه  تجاوز 
على  التعويل  علينا  الليبي  االجتماعي  النسيج 
في  الفنانون  يبادر  وأن  ليبيا،  في  النخبة 
نشر  على  الناس  ويحثوا  ليبيا  في  التجوال 
الليبيون  أصبح  إذا  والود،  والتسامح  المحبة 

البعض  بعضهم  من  االنتقام  على  مصممون 
فلن تسير الحياة، صحيح نحن مع رد المظالم 
واألرامل  الثكالى  دموع  ومسح  الضرر  وجبر 
هو  المتاح  وفق  التسامح  أيضا  ولكن  واأليتام 
الجميلة  المعاني  هذه  كل  البلسم،  بمثابة 
والنخبوي  الفنان  شعلتها  يحمل  عندما 
هو  وهذا  الليبيين  من  األغلبية  سيتقبلها 

الفترة. بالفنان في هذه  المنوط  الدور 
لمن توجه كلمتك األخيرة؟   ●

ال  ليبيا،  في  الفنانين  زمالئي  لكل  أقول 
التسامح  على  الناس  حثوا  سلبيين،  تكونوا 
وعلى حب الوطن وقفوا مع زمالئكم الفنانين 
الفنية  أعمالكم  كل  واجعلوا  محناتهم،  في 
الفن،  في  االسفاف  عن  وابتعدوا  هادفة 
نسمعها  زلنا  ال  التي  الخالدة  األعمال  ألن 
وحقيقية،  صادقة  أعماال  كانت  ونشاهدها 
ال  حتى  المستوى  دون  أعمالكم  تجعلوا  فال 
يكون عمرها قصير، وأنا أتحدث هنا عن الفن 
بشكل عام، وأدعو اهلل أن يعم األمن واألمان 
في  وتكون  قدميها  على  وتقف  ليبيا  وتنهض 

المتقدمة. الدول  مصاف 

الفنان والعازف أحمد الفارسي: 

أطالب الفنانني بحث الناس على التسامح وحب الوطن
الفنان أحمد الفارسي عازف ومطرب من 
الموسيقى في معهد  مدينة بنغازي، درس 

الكمان،  آلة  العزف على  »علي الشعالية«، أتقن 
الليبية  الوطنية  الفرقة  وأصبح عضوًا مهمًا في 

العزف للعديد من األعمال  للموسيقى، وشارك في 
التقيناه في »الوسط« ودار بيننا هذا  الليبية، 

السريع. الحوار 
نرحب بك ونود منك معرفة عالقة الحب التي 

نشأت بينك وبين آلة العود؟
الكبيرة نشأت بيني وبين  الحب  عالقة 

الموسيقى بشكل عام، وأنا وقعت في حب 
بالنسبة  آالتها فكل دندنة هي  الموسيقى بكل 

لي نبض وحياة وسحر، وآلة العود على الرغم من 
أنني لم أدرسها إال أنها من اآلالت المهمة وكل 

فنان دائمًا يحب أن يحتضن العود ويكون قريبا 
من قلبه ومن هنا تبدأ وتنشأ عالقة حب بين 

الفنان وبين هذه اآللة الساحرة.

خالد الصاوي:  قبلت العمل في «البيت األبيض» 
بسبب املال.. وأشارك في رمضان بـ «أبيض غامق»

الفنان المصري خالد الصاوي هو واحد من ألمع نجوم الوطن العربي، قدم 
عددا كبيرا من األدوار التي أحبها الجمهور سواء في السينما أو التلفزيون، الذي 
غاب عنه لمدة عامين بسبب مشاكل مع أحد المنتجين.. الصاوي يعود بنشاط 
كبير على المستويين السينمائي والتلفزيوني، حيث يشارك في 4 أعمال دفعة 
الكبير  الصاوي في بداية حديثه مع »الوسط« عن استمتاعه  واحدة. وأكد 
بالعمل في فيلم »الضيف«، وقال: »كسبت من خالله أصدقاء جدد، منهم 
المخرج هادي الباجوري، والذي اعتبره صديقا أكثر من كونه مخرجا، فهو من 
أقنعني بالفيلم رغم اعتذاري له مسبقا لمروري بظروف صعبة، وأخبرته أنني 

سأقبل بعمل آخر ليس بنفس جودة الفيلم، ولكنه نصحني بعدم 
ترك الفيلم وأكد لي أنه هو األخر يمر بظروف سيئة، وأصر علي 
وأكد لي أن الدور لي وال أحد غيري من الممكن أن يجسده«. 
مضيفًا »كذلك اكتسبت صداقة إبراهيم عيسى مؤلف الفيلم، 
والمنتج أحمد فهمي الذي تحملني كثيرًا وامتص جنوني، في 

النهاية أنا سعيد بكل فريق عمل الفيلم«.
»الضيف«،  خالل  من  يقدمه  الذي  الجديد  وعن 
خصوصا مع تشابه قصته مع فيلم »موالنا«، قال: »الهم 

واحد عند المؤلف، لكن طرح الفكرة مختلف ومغاير عن 
سابقتها، ألن فكرة أن تكون شخص يسعى لتجديد 

الخطاب الديني، وفي نفس الوقت لست معمما 
وال تأخذ هذا الشكل المعتاد، هي فكرة جديدة، 
المشكلة  ولكن  تمامًا،  مختلفين  والفيلمين 

واحدة وسيتم عرضها بطريقة مختلفة«.
بنطرتنا  يهتم  كان  شاهين  »يوسف  وأوضح 
لبعضنا البعض وقدمها في عدد كبير من أعماله، 

وفيليني كان يشغله دائمًا فكرة الفرق بين الحقيقي 
والمزيف، فالفكرة هنا واحدة ولكن أشكال الدراما 

المقدمة مختلفة، والفيلم انتهينا من تصويره كاماًل، 
والمكساج،  المونتاج  عمليات  بعض  فقط  ويتبقى 
وآخر خبر لدى عنه هو ترشحه للمشاركة في دورة 
مهرجان القاهرة السنيمائي الدولي المقبلة«. ونفى 
الصاوي علمه بفيلم »نادي الرجال السري« مع الفنان 

كريم عبدالعزيز، مؤكدا أن كل ما كتب عن مشاركته به ال تمت للواقع بصلة.
أنه يشارك كريم عبدالعزيز في بطولة »الفارس«، معربا عن  إلى  وأشار 
سعادته باألجواء التي تدور فيها األحداث، حيث يعد عودة ألفالم مثل »أمير 
االنتقام«، فهو عمل بنكهة عربية شرقية يدور في فترة العصور الوسطى، وبه 

لمسات فنية معاصرة.
وأكد أن بعض المخرجين يفضلون تلك النوعية من األعمال ألنها تتضمن 
صورة جميلة من حيث الشكل والديكور والمالبس وكل شيء، مثل عصور 
المماليك والفاطميين. وكشف النجم المصري أن من أسباب موافقته على 
المشاركة في بطولة مسلسل يتكون من 45 حلقة وهو »البيت األبيض« 
غيابه عن الدراما التلفزيونية لمدة عامين كاملين، بسبب مشاكله مع منتج 
أمام  المرفوعة  القضايا  الستمرار  للمال  وحاجته  اسمه،  ذكر  تكرار  رفض 
المحاكم، كما أنها تعد تجربة جديدة عليه يكسب من خاللها العمل مع شركة 

إنتاج جديدة.
وأعرب الصاوي عن سعادته بمسلسل »أبيض غامق« المقرر 
البطولة  على  يعتمد  والذي  المقبل،  رمضان  في  عرضه 
الجماعية، مشيرا إلى أن هذه النوعية أصبحت المفضلة لديه 
ألنها تفتح مجال أكبر للعمل والوصول لصورة أفضل، كما 
أنها تعمل على اتساع العالقات االجتماعية بين الشخصيات، 
وتزيد من ثرائها، وهو أمر في النهاية سيصب في مصلحة 

المسلسل.
هو  السينمائي«  »الجونة  مهرجان  أن  خالد  وأكد 
مهرجان مشرف جدا، مشيرًا إلى حضوره العديد من 
فعاليات بعض المهرجانات الخارجية مثل »دبي« 
ويحزن  بمستواها  يسعد  وكان  و»مراكش«، 
لعدم وجود نوعية هذه المهرجانات في مصر، 
وهو  العربية  المهرجانات  أعرق  لدينا  ونحن 
»القاهرة السينمائي الدولي«، ولكن مهرجان 
قوي  مهرجان  بوجود  حلمنا  حقق  »الجونة« 
في  ونجح   - تعبيره  حد  على   – مصر  في 
والقائمين  ومشرف،  جيد  بشكل  الظهور 
عليه لديهم رؤية ويعلمون طريقهم جيدا، 
منظمة  المهرجان  إدارة  أن  إلى  باإلضافة 
وهي أهم عنصر، فاإلدارة هي أهم شيء في 

أي مشروع.

أكد فخره بمهرجان «الجونة السينمائي»

بمشاركة ليبية وتحية لفقيد المسرح وليد العبد

مهرجان «اإلسكندرية السينمائي» يختتم 
فعالياته بفوز «أنا بالنهار» بجائزة أفضل فيلم

مهرجان  من  والثالثون  الرابعة  الدورة  اختتمت 
المتوسط«  البحر  لدول  السينمائي  »اإلسكندرية 
بمكتبة  أقيم  كبير  حفل  في  اإلثنين،  مساء 
اإلسكندرية بحضور نجوم الفن في الوطن العربي 

ودول البحر المتوسط.
وجاءت المشاركة الليبية في المهرجان واضحة 
ناجي«  »جثة  فيلم  شارك  حيث  الفعاليات،  خالل 
بعيو  رؤوف  والمخرج  الزروق  هاشم  للسيناريست 

في مسابقة الفيلم القصير.
مزهر  سارة  اللبنانية  المخرجة  أهدت  فيما 
الليبي  المخرج  روح  إلى  القصير »ستارة«  فيلمها 
على  قذيفة  سقوط  إثر  مات  والذي  العبد  وليد 
أحداث  والفيلم مقتبس عن  بنغازي،  مسرحه في 
لعمل  الوليد  مسرح  فرقة  تحضر  حيث  حقيقية، 
المخرج في  جديد، والمشكلة تبدأ عندما يختفي 
ظروف غامضة، وتقرر أروى بطلة العمل أن تجمع 
الفريق وإقامة المسرحية رغم تعرضهم لكثير من 
يختارون  ستجعلهم  التي  والصعوبات  المواقف 

بين قرارين.
مهرجان  مسابقات  تحكيم  لجان  وأعلنت 
المتوسط«  البحر  لدول  السينمائي  »اإلسكندرية 
اسم  تحمل  التي  الـ34،  الدورة  الختام جوائز  في 

الفنانة المصرية نادية لطفي.
الشريف«  »نور  مسابقة  تحكيم  لجنة  ومنحت 
ألدائها  الجراح  غالية  للطفلة  تقدير  شهادة 
سالم«،  »نافذة  األردني  الفيلم  في  المتميز 
»عاشق  اإلماراتي  للفيلم  ثانية  تقدير  وشهادة 
تقدير  وشهادة  العمل،  لفكرة  تشجيعًا  عموري« 

ثالثة للفيلم الجزائري »زوس«.
المخرج  المسابقة، حصد  بجوائز  يتعلق  وفيما 
الحضري  أحمد  جائزة  بإسكيت  حميد  المغربي 
للعمل األول أو الثاني لمخرجه، عن فيلم »صمت 
الفراشات«، وحصد الفيلم اللبناني »شهيد« جائزة 
وحصلت  فني،  إنجاز  ألفضل  العزيز  عبد  محمود 
أفضل  جائزة  على  عبود  كارول  اللبنانية  الممثلة 
ممثلة دور ثانٍ عن الفيلم اللبناني »شهيد«، ونال 
النجم السوري غسان مسعود جائزة أفضل ممثل 

دور ثانٍ عن دوره في فيلم »كتابة على الثلج«.
مناصفة  جاءت  فقد  ممثلة،  أفضل  جائزة  أما 
الفيلم  في  دورها  عن  الدين  نجم  سوزان  بين 

السوري »روز« والممثلة المغربية سعيدة باعدي 
عن دورها في الفيلمين المغربيين »ولولة الروح« 
و»صمت الفراشات«، وحصد التونسي عبد المنعم 
الفيلم  في  دوره  ممثل عن  أفضل  جائزة  شويات 
التونسي »مصطفى زد«، وحصد الكاتب المغربي 
عثمان أشقرة جائزة محفوظ عبد الرحمن ألفضل 
سيناريو، وذهبت جائزة أفضل مخرج للفلسطيني 
الثلج«،  على  »كتابة  فيلمه  عن  مشهراوي  رشيد 
»مصطفى  لفيلم  الخاصة  التحكيم  لجنة  وجائزة 
للفنان  الكبرى  التمثيل  وجائزة  تونس،  من  زد« 
»دمشق  فيلم  في  دوره  عن  لحام  دريد  السوري 
جائزة  حلب«  »دمشق  فيلم  نال  وأخيرًا  حلب«، 

أفضل فيلم.
الروائية  األفالم  مسابقة  تحكيم  لجنة  وأعلنت 
اإلسباني  الفيلم  نال  حيث  جوائزها،  الطويلة 
أندريا  للمخرج  فيلم،  أفضل  جائزة  بالنهار«،  »أنا 
الكرواتي   - السلوفاني  الفيلم  ونال  جواريتا، 
سالك،  حنا  للمخرج  المنجم»  »عامل  المشترك 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما نال حنا سالك 
نفس  عن  مخرج  ألفضل  شاهين  يوسف  جائزة 
ألفضل  محفوظ  نجيب  جائزة  وذهبت  الفيلم، 
للمخرج  راحة«،  »يوم  األلباني  للفيلم  سيناريو 

جنتيان كوتشي.
الشريف ألفضل ممثل  فيما ذهبت جائزة عمر 
فوالريتش،  بوبوفيتش  جانكو  الكرواتي  للفنان 
الفنانة  ونالت  هزل«،  »بال  فيلم  في  دوره  عن 
فاتن  جائزة  جونسون  غارسيا  إنجريد  اإلسبانية 
»أنا  فيلم  في  دورها  عن  ممثلة،  ألفضل  حمامة 
»كيليكيس...  المغربي  الفيلم  وحصد  بالنهار«، 
دوار البوم« جائزة القدس ألفضل إنجاز فني، مع 
تنويه خاص لتصميم الديكور، وأخيرًا جائزة كمال 
التي  للمخرج،  ثانٍ  أو  أول  عمل  ألفضل  المالخ 
ذهبت للمخرج جنتيان كوتشي عن الفيلم األلباني 

»يوم راحة«.
وُأعلنت لجنة تحكيم مسابقة طلبة األكاديمية 
البحري،  والنقل  والتكولوجيا  للعلوم  العربية 
أفالم،  ألربعة  جائزتها  منح  اللجنة  قررت  حيث 
وتسجيليًّا  قصيرًا  روائيًا  فيلمًا   15 بين  من 
للمخرج  »اللقاء«  أفالم  وهي  اللجنة،  شاهدتها 
نادين  أخرجه  مؤقت«  »فقدان  الشافعي،  حاتم 
طارق وهاجر عالم، »زمن الوجاهة« وأخرجته ملك 
مصيلحي  باسم  أخرجه  صدفة«  »قصة  إبراهيم، 

وعمر خالد.

 عبد الرحمن.. أصغر منسق مؤثرات صوتية في بنغازي

عبد  الطفل  يحاكي  ومهارة،  شديد  بانتباه 
من  مشاهد  )13عامًا(  إبراهيم  طه  بن  الرحمن 
والمؤثرات  بالموسيقي  »المسخ«،  مسرحية 
إبراهيم  أحمد  الفنان  أداء  أثناء  في  الصوتية، 

على المسرح.
للحضور  مفاجأة  الرحمن  عبد  وجود  وشكل 
عرض  عن  المأخوذة  المسرحية  شاهد  الذي 
أوجين  الروماني  للكاتب  يموت«  »الملك 
يونسكو، بمقر تجمع تاناروت في مدينة بنغازي. 
عرض  »في  التجمع:  عضوة  ميسون  وكتبت 
الفنان  اصطحب  تاناروت،  قدمته  الذي  المسخ 
المؤثرات  عن  مسؤواًل  طفاًل  إبراهيم  أحمد 
الصوتية والموسيقى المرافقة للعرض، بالنسبة 
الذي  الفنان  نوعية  على  مؤشرًا  األمر  كان  لي 
أمامنا، وبعد انتهاء العرض سلمت على الطفل«.

الرحمن  »عبد  إبراهيم:  أحمد  الفنان  ويقول 

ممثل مجتهد في المقام األول، فهو عضو فرقة 
المرج،  مدينة  من  المسرحية  ليبيا(  )شموس 
مسرحية  في  سنوات   9 وعمره  التمثيل  بدأ 

الناقوس«.
المسرحية كانت من بطولة كل من الفنانين 
المقصبي  وسلوى  زايد  وجمال  القديري  علي 
وعبد الرحمن، ومن تأليف الفنان أحمد إبراهيم، 
في  مشاركتي  الرحمن  عبد  »أحب  أضاف:  الذي 
التدريبات ال تناسب  أوقات  المسخ، وألن  عرض 
نص  على  حاليًا  تعمل  التى  مجموعتي  أغلب 
لعبد  أوكلت  البهائم(،  مع  )مكان  بعنوان  آخر 
أثناء  والمؤثرات  الموسيقي  مهمة  الرحمن 

تقديم العرض«.
الرحمن  عبد  مشاركة  من  »الهدف  وتابع: 
لإلحساس  ودفعه  قدراته  تطوير  كان  العرض 
وكان  الجماعي،  العمل  في  وااللتزام  باالهتمام 
موفقًا في ذلك، أملنا في هؤالء الصغار واألجيال 
تطوير  على  العمل  وجب  وعليه  القادمة، 

مهاراتهم«.

معهد «علي الشعالية» يحتاج دعم الدولة.. وأطالب بنشره فروعاً له في البالد

حوار : محمد علوش

اإلسكندرية ــ دينا بركات

بنغازي ــ الوسط

 الوسط



عــدم  فــيــه  يخيم  الـــذي  ــت  ــوق ال ــي  ف
المنتخب  استعدادات  على  االستقرار 
الليبي األول لكرة القدم، لخوض الجولة 
الثالثة من تصفيات المجموعة الخامسة 
األفريقية  ــم  األم لنهائيات  المؤهلة 
السبت  غد  بعد   ،»2019 »الكاميرون 
المنتخب  يستضيف  ثم  أكتوبر«،   13«
الوطني النسور في الجولة الرابعة، يوم 
المدرب  يرى  بتونس،  المقبل  الثالثاء 
التونسي  نيجيريا،  لمنتخب  المساعد 
مع  المواجهة  أن  الطرابلسي،  نبيل 

»فرسان المتوسط« محفوفة بالمخاطر.
النيجيرية،  األجواء  اقتحمت  »الوسط« 
جهازها  بخاطر  يــدور  ما  على  للوقوف 
ظل  في  الوطني،  المنتخب  تجاه  الفني 
ــروب مــدربــه الــجــزائــري عــادل  ــة ه أزم

عمروش.
ومن خالل اتصال هاتفي لـ»الوسط« 
مع المدرب المساعد للمنتخب النيجيري، 
المتواجد  الطرابلسي،  نبيل  التونسي 
نظرة  كشف  النيجيرية،  »أويو«  بمدينة 
وقــال:  للمباراة،  النيجيري  المنتخب 
بليبيا ذهابا  إلى مواجهتينا  ننظر  »نحن 
بمنتهى  تونس،  في  وإيابا  نيجيريا،  في 

النيجيري  المنتخب  أن  حتى  األهمية، 
شرع في بداية تجمعه القصير بنيجيريا، 
المحترفين  نجومه  أغــلــب  ضــم  فــي 

بمالعب أوروبا«.
للمدير  المساعد  الــمــدرب  وأضـــاف 
قائال:  روهــر،  جيرنوت  األلماني  الفني، 
عمروش،  المدرب  باستقالة  ننخدع  »لن 
سبق  فاألخير  للمهمة،  المريمي  وتولي 
المنتخب،  ببواطن  ويعلم  العمل  لــه 

ستكون  المباراة  أن  نــرى  نحن  لذلك 
بكل  نستنجد  جعلنا  مــا  ــذا  وه صعبة 
األوروبية،  بالدوريات  المحترفين  العبينا 
كل  ويستحق  قــوي  الليبي  فالمنتخب 
ألف حساب،  له  وسنعمل  االهتمام،  هذا 
وقد تابعت برفقة المدير الفني، مباراته 
األخيرة أمام جنوب أفريقيا، وهي المباراة 
التي قرأناها فنيا ألكثر من مرة، وتأكدنا 
نسخة  يملك  بات  الليبي  المنتخب  أن 
رصيده  خــالل  مــن  لألفضل،  مختلفة 
بالخارج،  المحترفين  الالعبين  البشري، 
الظروف  كل  مع  التعامل  على  القادرين 
فهو  اإلضــافــة،  وتقديم  والمتغيرات، 
ويعرف  وهجوميا،  دفاعيا  متوازن  فريق 
الهجمات  أداء  يجيد  وكيف  يدافع  كيف 
المنتخب  السريعة،  المرتدة  العكسية 
كل  منا  ويستحق  كثيرا  تغير  الليبي 
االحترام، والحذر ثم الحذر من مفاجآته«.

»نحن  قائال:  الطرابلسي،  واسترسل 
إلى  للتأهل  وحاسم  مهم  أسبوع  أمام 
لن  وهذا   ،2019 الكاميرون  نهائيات 
ولكي  الليبي،  المنتخب  عبر  إال  يحدث 
يجب  كما  لمواجهته  سنستعد  يتحقق 
كافة  على  التركيز  من  وبكثير  وينبغي، 
الجوانب لكي نقترب أكثر من المنافسة 
ــدى بــطــاقــتــي الــتــأهــل  ــإح والـــفـــوز ب

الكان. لنهائيات 

في
املرمى

اتحاد الكرة ينظم 
بطولة لـ »رديف 
املمتاز«

مجلس إدارة نادي دارنس يجدد التعاقد مع العب الوسط 
مالك الشلوي لموسم واحد، كما جددت اإلدارة عقود 

العديد من الالعبين لتستمر جهودهم مع الفريق من أجل 
الدخول في الدوري الجديد بجاهزية أفضل.

اإليطالي دانيلي كاليس، المعد البدني السابق للمنتخب ◆
الليبي األول لكرة القدم، يقول إنه حزين لرحيله عن 

»فرسان المتوسط« في هذا التوقيت، لكنه مضطر 
لمصاحبة صديقه الذي أتى به، عادل عمروش، الذي 

استقال.

◆

استقر اتحاد الكرة الليبي، برئاسة جمال الجعفري، 
على إقامة بطولة الدورى »الممتاز ب«، وذلك في 

الموسم الرياضي لعام 2019 / 2020.
من  تأهلت  التي  الفرق  من  الـــدوري  ويتكون 
الدرجة الثانية »الصقور واألمل ترهونة والملعب 
التي  الفرق  إليها  وستضاف  والطيران«،  الليبي 
ولم  ــى  األول للدرجة  الصعود  تصفيات  دخلت 
المصراتي  »األهلي  فريقا،   12 وعددها  تتأهل 
والسواعد،  الصابري  ونجوم  سبها  والجزيرة 
رقدالين  والطالئع  أجدابيا  والخليج  والعين، 
والشروق الزنتان والخلود سوكنة والمنار سوسة 

والبروق والهواري«.
الموسم  في  األولــى  الدرجة  لفرق  باإلضافة 
التي  الفرق  فيها  بما  فريقا   31 وعددها  الماضي 
القبة  من  »البرانس  فــرق   6 وعــددهــا  هبطت 
من  الوليد  بن  وخالد  جواد  بن  الخليج  وصقور 

والمهاري  والشموع مصراته  مليانة  وأبو  الزاوية 
سبها«، حيث سيتم إبقاؤها في الدرجة األولى في 

الموسم الجديد بحسب المقترح المقدم.
فريقا   53 األولى  الدرجة  فرق  عدد  وسيصبح 
تتأهل  دوري  ويقام  مجموعات،   6 على  ستوزع 
سداسي  دوري  لخوض  األوائل  الستة  الفرق  منه 
يتأهل منه فريقان للدوري الممتاز ليبقى منها 4 
فرق ستنضم للفرق الستة صاحبة الترتيب الثاني 
ليصبح عددها 10 فرق ستنضم إليها الحقا الفرق 
القادمة  الهابطة من الدوري الممتاز في نسخته 
المنطقة  مجموعة  من  فرق   3  ( فرق   6 وعددها 
الشرقية ( و ) 3 فرق من مجموعة المنطقة الغربية 
التي  وهــي  فريقا   16 بالكامل  العدد  ليصبح   )
سينطلق بها الدوري الممتاز في تسميته الجديدة 

»الدوري الممتاز ب«.
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كشفت جريدة »آس« اإلسبانية أسماء 
10 العبين في فريق »الشياطين الحمر«، 
مانشستر يونايتد اإلنجليزي، قالت إنهم 
يقودون ثورة على مدربهم، البرتغالي 
جوزيه مورينيو.
وقالت الجريدة، إن الالعبين يريدون 
بشدة رحيل مورينيو عن الفريق، و»سيرحل 
عشرة العبين عن الفريق في حال لم يغادر 
مورينيو«.
وذكرت أن األسماء العشرة التي تريد رحيل 
مورينيو عن النادي هم: فيل جونز وإريك 
بايلي وأشلي يونغ وأنتونيو فالنسيا ولوك 
شاو وأندير هيريرا وخوان ماتا وأنثوني 
مارسيال ودايفيد دي خيا وبول بوغبا.

مالعب 14

● دانيلي كاليس 
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بـ »النسور« تعالج جراح »الفرسان«

بنغازي–زين العابدين بركان

● جمال الجعفري

التي تنتظر  المرتقبة  المواجهة  48 ساعة فقط تفصلنا عن 
جنوب  مستضيفه  مع  القدم،  لكرة  األول  الليبي  المنتخب 
أفريقيا، في الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الخامسة 
األفريقية المؤهلة لنهائيات كأس األمم األفريقية »الكاميرون 
2019«، والمنتخب الوطني يدخل اللقاء المقرر إقامته بمدينة 
أويو النيجيرية، متصدرا المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد فوز 
على سيشل بخماسية، ثم تحقيقه نتيجة جيدة للغاية بالتعادل 

السلبي في عقر دار جنوب أفريقيا.
االستنتاجات  ببعض  األفريقي،  الكروي  الشارع  وينشغل 
واالحتماالت للمجموعة الخامسة، من خالل المواجهة الحاسمة 
التي تجمع ليبيا بنيجيريا، بعد غد السبت،  ففي حال تعادل أو 
فوز المنتخب الليبي في نيجيريا، سيحافظ على الصدارة أو 
الوصافة، وضمان بنسبة كبيرة تأهله إلى النهائيات مع جنوب 
أفريقيا التي تخضع الفتراضية حتمية فوزها على السيشل في 
نفس اليوم، أما حالة خسارة »فرسان المتوسط« من نيجيريا، 

فسيفقد الصدارة لصالح جنوب أفريقيا.

زلزال فني
على مرأى ومسمع العالم الكروي، تعرض المنتخب الوطني 
إلى ما يشبه الزلزال داخل معسكره المقام بتونس قبل التوجه 
إلى نيجيريا لخوض اللقاء الحاسم، عندما أعلن المدير الفني 
استقالته،  عمروش،  عادل  الجزائري  المتوسط«،  لـ»فرسان 

بعد خمسة أشهر فقط من توليه المهمة.

ارتياح وتفاؤل
ظهرت الخالفات إلى السطح عندما عقد عمروش اجتماعا مع 
الالعبين، داخل إحدى القاعات بمقر اإلقامة بمعسكر تونس، 
هذا  ولكن  نيجيريا،  بمباراة  الخاصة  الفنية  الجوانب  لشرح 
أنيس سلتو  أمثال،  الالعبين  االجتماع شهد غياب عدد من 
ومحمد زعبية وحمدو الهوني والمعتصم المصراتي، مما يدل 
على توتر األجواء داخل غرفة خلع مالبس »فرسان المتوسط«.

حدوث الزلزال 
عادل  الجزائري  المدرب  وقرر  خطير  بشكل  األزمة  تطورت 
معسكر  مغادرة  الوطني،  لمنتخبنا  الفني  المدير  عمروش، 
»فرسان المتوسط«، المقام حاليا في تونس، عقب اجتماعه 
الفني مع العبي الفريق، ليستقيل عمروش قبل ساعات من 
المباراة المرتقبة التي ستجمع منتخبنا مع نيجيريا بالتصفيات 

المؤهلة إلى »كان 2019«.
وعلى الفور تم تصعيد عمر المريمي، المدرب المساعد، إلى 
منصب المدير الفني ليقود »فرسان المتوسط« في مواجهة 
نسور نيجيريا في لقاءين حاسمين بمشوار منتخبنا بالتصفيات 

األفريقية.

رد عمروش
الفني  المدير  عمروش،  عــادل  الجزائري  قــام  جانبه  من 
للمنتخب، بإطالق أول تصريح رسمي له، ردا على اتهامات 

البعض له بأنه هرب من مواجهتي نيجيريا، كما أنه لم يقدر 
الشعب الليبي ألنه انسحب في وقت حاسم بالنسبة لمشوار 

المنتخب بالتصفيات.
وقال عمروش إنه تمت محاربته من الجميع، وتعرض لضغوط 
تعرض  أنه  إلى  استكمال مهمته، مشيرا  كبيرة حالت دون 
لضغوط إدارية كبيرة بدأت بإقالة المدرب المساعد له عقب 
مباراة جنوب أفريقيا، الفتا إلى أنه يريد أن يعمل باحترافية 
ولكن ما وجده من المسؤولين عن المنتخب الليبي ليس به 

أدنى شيء من االحترافية.
احتجاج  هو  الليبي  المنتخب  عن  رحيله  قرار  أن  وأوضح 

على المعاملة التي وجدها من قبل المسؤولين باالتحاد 
الليبي، مؤكدا أنه يعلم أن الجمهور الليبي يقدره ويقدر 
الحقيقة، وأنه لمس من الجمهور الليبي تذوقا كبيرا 

لكرة القدم.

توضيح لجنة
باإلشراف  المنوطة  هي  الوطنية،  المنتخبات  لجنة 

على المنتخب وحل مشاكله، دخلت على خط األزمة، 
المنتخبات  إدارة  »منحت  فيه:  قالت  رسمي،  بيان  من خالل 
المريمي  عمر  الوطني  المدرب  في  ثقتها  كامل  الوطنية 
للتصدي لمهمة قيادة منتخبنا األول في التصفيات المؤهلة 
لبطولة أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون، وذلك بعد انسحاب 
الجزائري عادل عمروش ومغادرته معسكر المنتخب بتونس 
دون إذن مسبق من االتحاد العام، وال أي تنسيق مع الجهاز 
اإلداري الخاص بالمنتخب، وبطريقة غريبة وغير احترافية مع 
مدرب منحت له كافة الصالحيات واالختصاصات كمدير فني 

لكل منتخباتنا الوطنية«.
وأضاف البيان: »أمام هذا األمر سيشرع االتحاد العام في اتخاذ 
كافة إجراءاته القانونية بالخصوص مع المدرب عمروش الذي 
التعاقد معه ومنها إخالله بجلب مساعديه  لم يلتزم ببنود 
الجزائريين لمعسكر تونس، وعلى نفقته حسب العقد المبرم 
حسب  ليبيا  في  بالتواجد  التزامه  عدم  إلى  باإلضافة  معه، 
االتفاق، وغيابه المتكرر من دون أي مبررات تذكر، وهو ما 
كان سيتم مناقشته معه في اجتماع بالخصوص مع رئيس 

االتحاد العام، بمقر إقامة بعثة المنتخب في تونس«.

ولالعبون اتهام
قال بعض من العبي المنتخب، إن الفريق وأجهزته المعاونة 
الذي  االجتماع  بعد  عمروش،  مغادرة  من  بارتياح  يشعرون 
كان  االجتماع  إن  حيث  الماضي،  الثالثاء  صباح  جمعهم، 
مخصصا للحديث عن مباراتي نيجيريا ذهابا وإيابا، في أويو 
وصفاقس، ولكنه ظل يتحدث عن مرتباته ومكافآته وسيرته 
وعدم  استياء  محل  كانت  التي  األمور  من  وغيرها  الذاتية 
رضا من جميع الالعبين الذين طالبوه بعدم إثارة المشاكل 
وطالبوا  المقبلتين،  المباراتين  على  التركيز  عن  وإبعادهم 
إدارة المنتخب بوضع حد لهذا األمر وأن التعامل معه أصبح 
صعبا وغير ممكن على اإلطالق، »حسب تصريحات الالعبين«.

المنتخب الليبي في ضيافة نيجيريا السبت لبلوغ نهائيات األمم

أصدر الجهاز الفني للمنتخب الوطني األول لكرة القدم، 
المريمي، قرارين هامين بعد مرور  المدرب عمر  بقيادة 
5 ساعات فقط على توليه منصب مدرب المنتخب، خلفا 

للجزائري عادل عمروش.
وجاء القرار األول في استبدال موعد الوصول إلى مطار 

نيجيريا  جنوب  ــو  أوي بوالية  إيبوم  ــوا  أك
غد  مــن  ــدال  ب الخميس  الــيــوم  ليكون 
المباراة  موعد  من  يومين  قبل  الجمعة، 
ضمن  أكــتــوبــر   13 يــوم  ستقام  الــتــي 

تصفيات أمم أفريقيا 2019.
كما كلف الجهاز الفني للمنتخب، مفتاح الطوير 

البدني  اإلعــداد  مهمة  لتولي  بـ»التوحة«  الشهير 
دانييلي  لإليطالي،  خلفا  القدم  لكرة  األول  للمنتخب 

كاليسي.
عمرالمريمي  الوطني  المدرب  يقود  أن  المقرر  ومن 
لمنتخبنا  المرتقبة  المواجهة  في  المتوسط«  »فرسان 
رحيل  بعد  ــك  وذل النيجيرية،  النسور  ــام  أم الوطني 

الجزائرى عادل عمروش.
وكان من المقرر أن تصل بعثة منتخبنا إلى نيجيريا يوم 
الجمعة على أن تواجه النسور يوم السبت المقبل وتعود 
العودة  لمواجهة  استعدادا  تونس  إلى  اليوم  نفس  في 

يوم الثالثاء المقبل.
نيجيريا  نسور  على  ضيفا  األول  الوطني  منتخبنا  ويحل 
في 13 أكتوبر الجاري في مباراة الذهاب للجولة الثالثة، 
للجولة  العودة  مباراة  في  نيجيريا  يستضيف  أن  قبل 
ضمن  تونس،  في  نفسه  الشهر  من   16 يوم  الرابعة 
أفريقيا  أمم  تصفيات  في  الخامسة  المجموعة  منافسات 

المؤهلة إلى كان 2019 .

ضد مورينيو
شياطين

»زلزال« عمروش لن يخدعنا أمام ليبيا املريمي يصدر قرارين بعد توليه بخمس ساعات

● عمر المريمي

● عمروش

 نرى أن المباراة صعبة 
وهذا جعلنا نستنجد بكل 

العبينا المحترفين

المدرب المساعد لمنتخب النسور  التونسي نبيل الطرابلسي:
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لكرة  الليبي  االتحاد  فيها  أعلن  التي  اللحظة  منذ 
تنظيم  آليات  عن  الجعفري،  جمال  برئاسة  القدم، 
الذي   ،2019  /  2018 لموسم  الممتاز  الدوري  مسابقة 
أجواء  خيمت  الجاري،  أكتوبر  من   26 في  سينطلق 
المدرب  يعيش  حيث  المسابقات،  على  الفني  التنافس 
األجانب  المدربين  أمام  التحدي،  من  حالة  الوطني 
من  عدد  في  الفنية  القيادة  مسؤولية  تولوا  الذين 

بالمجموعتين. المشاركة  القمة  أندية 
موسمها  في  القدم  كرة  مسابقة  مباريات  وستشهد 
تدريبية  مــدارس  بين  وساخنا  مثيرا  تنافسا  الجديد 
التنافس  وسيكون  متنوعة  وخبرات  مختلفة  كروية 
الذى  الوطني  المدرب  بين  ذروته  وسيبلغ  أشده  على 
فريقا   16 جددت  ان  بعد  وتواجدا  حضورا  األكثر  يعد 
باقى  استعانت  حين  فى  المحلي،  المدرب  فى  ثقتها 
مدرسة  وستكون  الجوار،  دول  بمدارس  اآلخرى  الفرق 
فى  لبلدانها  وممثلة  جميعها  حاضرة  افريقيا  شمال 

المقبل. الموسم  قيادة فرق 
الى  الوطني  المدرب  عودة  شهد  الماضي  الموسم 
العيساوي  فوزي  المدرب  قاد  حين  البطوالت  واجهة 
المدرب  سيطر  ان  بعد  اللقب  إحراز  إلى  النصر  فريقه 
الماضية.  المواسم  التتويج طوال  الوافد على منصات 

نصفها  سيقود  األولــى  المجموعة  فرق  منافسات 
دول  من  مدربين  يتواجد  فيما  الوطني،  الــمــدرب 
للمجموعة،  اآلخرى  الفرق  نصف  لتقود  العربي  الجوار 
منح  النصر،  فريق  األخــيــرة،  النسخة  بطل  أن  حيث 
عاد  بينما  العيساوي،  فوزي  الوطني،  للمدرب  ثقته 
عالقته  ليستعيد  بنغازي،  األهلي  الموسم،  بطل  وصيف 
من  بداية  ذكريات،  معها  له  التي  المصرية  بالمدرسة 
اللقب  إلى  الفريق  قاد  من  »أولل  الوحش  صالح  عبده 
ببنغازي  األهلي  سيقود  حيث  السبعينات«  مطلع  األول 
فريق  سلم  فيما  عودة،  محمد  المدرب  الموسم،  هذا 
السابق  والعبه  لمدربه  الفنية،  أموره  مقاليد  التحدي 

السنفاز. أحمد 
التجربة  الككلي  محمد  الشاب،  المدرب  وسيخوض 
عالقته  ــس  دارن ــل  وواص الهالل،  مع  تواليا  الثانية 

معه  أنهى  الــذي  البرعصي  على  محمد  بالمدرب 
بقاء  على  وحــافــظ  الماضي،  الموسم  مغامرة 
ضيف  أبقى  كما  ــواء،  األض دوري  فى  »األنيق« 

التونسي،  مدربه  على  الصداقة،  فريق  المسابقة، 
لرحلة  الفرق  قــاد  ــذى  ال الــعــرفــاوي،  المنصف 
مدرب  أقــدم  وهو  األضــواء،  ــدوري  ل العودة 
التسعينات،  مطلع  منذ  الليبي،  بالدوري  وافد 

المغربية  بالتجربة  لالستعانة  األخــضــر  ــاد  ع فيما 
له  أول ظهور  الصحابي في  المدرب، فؤاد  بتعاقده مع 

الليبية. بالمالعب 
وفائه  أبوشاح،  المهدي  المجتهد،  المدرب  ويواصل 

فريق  أما  التوالي،  على  الثالث  للموسم  الجبل  لشباب 
مع  بتعاقده  المصرية  بالتجربة  االستعانة  فقرر  األنــوار 
خليج  فريق  مستوى  على  اما  الرؤف،  عبد  محمد  المدرب 
محمد  المدرب  الفني،  مديره  مسؤولية  فتولى  ســرت، 

الثانية  في  محلية  إسماعيل.أغلبية 
أعتمدت  فقد  الثانية  المجموعة  فرق  صعيد  وعلى 
بطولة  حامل  باستثناء  الوطنى  العنصر  على  جميعها 
الجزائري  المدرب  مع  تعاقد  الذى  االتحاد،  الكأس، 
األهلي  استعان  بينما  شيخة،  بن  الحق  عبد  الشهير، 
جالل،  إيهاب  في  ممثله  المصرية  بالخبرة  طرابلس 
فرق  باقي  مع  تــواجــده  الوطني  الــمــدرب  وسجل 
جمال  بالمدرب  المدينة  استعان  حيث  المجموعة، 

مروان نصرات. المدرب  مع  الشط  وتعاقد  خميس، 
في  له  تجربة  أول  الغابري  الحبيب  وسيخوض 
أبوسليم،  فريق  الجديد  الصاعد  مع  األضواء  دوري 
الظهور  موسم  في  الخمس  فريق  قيادة  وتولى 
واستلم  الدالي،  حسين  الشاب،  المدرب  له،  الثاني 

الوحدة. تدريب  مهمة  قشوط،  صبري 
لتدريب  وجهته  الدامجة  جــالل  الــمــدرب،  وغير 
الطيبة  العالقة  ان  يبدو  فيما  المصراتي،  االتحاد 
فريق  مــع  المرجينى  على  ــدرب  ــم ال على  أبــقــت 

تواليا. الرابع  الموسم  معه  ليقضى  السويحلي، 
حظه  الشتيوي،  عادل  الوطني،  المدرب  وسيجرب 
استعان  بينما  األولمبي،  الزاوية  مدينة  فريق  مع 
وسيشرف  الرمالى،  المجيد  عبد  بالمدرب،  المحلة 
أبناءه،  أحد  صرمان،  يمدينة  رفيق  حظوظ  على 

الكايخ. سعيد  المدرب  وهو 
الخبرة  مدربي  بين  الجميع  يترقبه  ساخن  حوار 
كروية  تدريبية  مدارس  و  الشباب  وطموح  والتجربة 
الوطني  المدرب  فيه  يسيطر  موسم  في  مختلفة 
المتبارية،  الفرق  ألغلب  الفنية  األمور  مقاليد  على 
المنافسة،  سباق  في  العربي  المدرب  يتواجد  بينما 
فى  الحوار  سيحسم  ومن  الكلمة،  ستؤول  فلمن 
فهل  السعيد،  الحظ  صاحب  ويكون  المشوار  نهاية 
غلى  الذهبي  موقعه  على  الوطني  المدرب  سيحافظ 
بلقب  الفوز  مرات  عدد  فى  بتفوقه  التتويج  منصة 
العربي،  المدرب  سيعزز  أم  انطالقه،  منذ  الــدوري 

المنافسة. دائرة  في  حظوظه 
األندية  إلدارات  سيكون  هل  األهم،  السؤال  ويبقى 
على  باإلبقاء  الماضي،  الموسم  أخطاء  من  العبرة 
مع  سنشهد  أم  االستقرار،  ــداث  إلح الفنية  أجهزتها 
هنا  من  إقالة  قــرارات  الممتاز،  للدوري  األول  األسبوع 
لإلخفاقات  »شماعة«  المدربين  مــن  تجعل  وهــنــاك 

الجماعية.

أسبوعان وتنطلق النسخة الجديدة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

الشرطة األمريكية استدعته لالستجواب

16مدربًا ليبيًا يتحدون »محترفي الجوار«
بنغازي–زين العابدين بركان

 مالعب الدوري الليبي تشهد حواراً ساخناً بين المدرب الوطني و العربي 

مدرب الجزائر 
يهدد محرز 

بدكة البدالء
الجزائري،  المنتخب  مدرب  وجه 
جمال بلماضي، انتقاده الشديد 
سيتي  مانشستر  نــجــم  ــى  إلـ

قبل  مــحــرز،  ريــاض  اإلنجليزي، 
مواجهة »الخضر« مع بنين، األسبوع 

أمم  بطولة  تصفيات  في  الماضي 
إفريقيا 2019.

مع  يقدم  ال  محرز  »ريــاض  وقــال: 
المنتخب ما قدمه مع ليستر ويقدمه 
مع مانشستر سيتي حاليا، لكن يجب 
لو  حتى  لذلك  حــل  عــن  أبحث  أن 
مقاعد  على  إلبقائه  األمر  اضطرني 

االحتياط ليعود لمستواه«.
ويأتي حديث بلماضي عن النجم 

محرز  تــعــرض  أن  بعد  ــجــزائــري  ال
النتقادات بعد أن أهدر ركلة جزاء في 
مباراة ليفربول، في الدوري اإلنجليزي 

مؤخرا.
المنتخب  أكد مدرب  السياق،  وفي 
واألولوية  الخضر  هدف  أن  الجزائري 
بالمباريات  الفوز  هي  لهم  الحالية 

وليس تجربة عناصر جديدة.
وأوضح بلماضي: »ال يوجد منتخب 
البعض  أفريقيا،  في  كبير  وآخر  صغير 
منتخب  غامبيا  منتخب  إن  يقول  كان 
بموضوعية  نظرنا  لو  لكن  ضعيف، 
لقائمة العبيه سنجد العبين يلعبون في 

إيطاليا وإنجلترا«.
وتولى المدرب الجزائري مهمة تدريب 
الخضر بعد رحيل رابح ماجر، وذلك بعد 
نجاحه مع نادي الدحيل القطري، حيث 

فاز معه بالدوري القطري والكأس.

بعد أن أعلنت مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية عن 
المجموعة السادسة واألخيرة من الالعبين المرشحين 
للفوز بالكرة الذهبية، ألفضل العب في العام 2018، 
والتي ستعلن في الثالث من سبتمبر المقبل، ذهب 
البعض إلى دائرة الجدل واإلفتراضية في اإلجابة 

عن السؤال »من األحق«.
المصري  من  كال  األخيرة  القائمة  وضمت 
اإلنجليزي،  ليفربول  نــادي  نجم  صالح  محمد 
واإلسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، 
لويس  األورغــويــانــي  من  كل  إلــى  باإلضافة 
العبي  راكيتيتش،  إيفان  والكرواتي  سواريز، 
برشلونة اإلسباني، والفرنسي رافاييل فاران، العب 
الفريق الملكي، وسبق أن اختارت المجلة قبل القائمة 

األخيرة كال من:
مانشستر  مهاجم  أغويرو  سيرخيو  األرجنتينيان   -

سيتي اإلنجليزي، وليونيل ميسي مهاجم برشلونة.
- البرازيليون روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر، مهاجم 
وحارس مرمى ليفربول، ومارسيلو مدافع ريال مدريد، 

ونيمار مهاجم باريس سان جيرمان.
- الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد اإلسباني.

مدريد،  ريال  مهاجم  بنزيمة  كريم  الفرنسيون   -
ونغولو  مدريد،  أتلتيكو  مهاجم  غريزمان  وأنطوان 
كانتي العب وسط تشلسي، وهوغو لوريس حارس 
باريس  ونجم  اإلنجليزي،  هوتسبير  توتنهام  مرمى 
سان جيرمان كيليان مبابي، وبول بوغبا العب خط 

وسط مانشستر يونايتد.
باريس  كافاني مهاجم  إدينسون  األوروغوايانيان   -
سان جرمان الفرنسي، ودييغو غودين مدافع أتلتيكو.
تشلسي  وسط  العب  هــازارد  إيــدن  البلجيكيون   -
اإلنجليزي، وكيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر 

سيتي، وثيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.
- البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

- اإلسباني إيسكو العب وسط ريال مدريد.
- اإلنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام اإلنجليزي.

- الكرواتيان ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفنتوس، 
ولوكا مودريتش العب وسط ريال مدريد.

- السنغالي ساديو ماني مهاج ليفربول.
- السلوفيني يان أوبالك، حارس مرمى أتلتيكو.

وإضافة إلى الكرة الذهبية ألفضل العب، التي تعد 
أبرز جائزة على المستوى الفردي، استحدثت »فرانس 
فوتبول« جائزتين هذا العام هما الكرة الذهبية ألفضل 
الفرنسي  النجم  إلى  نسبة  كوبا«  و»جائزة  العبة، 
السابق ريمون كوبا، ألفضل العب تحت سن 21 عاما.

القائمة  أن  البعض  يرى  اآلخــرى،  الواجهة  على 
غياب  شهدت  للجائزة،  المرشحين  لالعبين  النهائية 
عدد من األسماء، بالرغم من تميزها مع أنديتها أو 

منتخبات بالدها.
وطرحت صحيفة »الماركا« اإلسبانية مجموعة من 
اعتقادها،  في  كانوا،  الذين  الالعبين  بشأن  األسئلة 

يستحقون التواجد بالقائمة النهائية للجائزة.
وقالت الصحيفة، »ألم يكن كيلور نافاس أحسن 
من أليسون بيكر هذه السنة؟ لماذا لم يتواجد أبدا 
لوكاس  غياب  سبب  ما  القائمة؟  ضمن  بوسكيتش 

هيرنانديز وأومتيني؟«.

الكرة الذهبية »تفنت« العالم
اإلعالن عنها في الثالث من سبتمبر المقبل

فيها  المتهم  االغتصاب،  قضية  في  األحداث  تصاعد  مع 
مستقبل  بات  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي،  النجم 
أعلنت  أن  بعد  خطر  في  اإليطالي  يوفنتوس  العــب 
مرة  ألول  األميركية  فيغاس  الس  مدينة  شرطة 
المنسوبة  االتهامات  في  الستجوابه  »الدون«  استدعاء 

إليه.
النجم  فإن  البريطانية،  »الميرور«  لصحيفة  ووفقا 

الس  شرطة  جانب  من  استجوابه  سيتم  البرتغالي 
خضوعه  موعد  اآلن  حتى  يحدد  لم  أنه  إال  فيغاس، 

الس  شرطة  باسم  المتحدث  ــال  وق لالستجواب، 

سيحدث  متى  اآلن  حتى  نعرف  ال  بالتأكيد  »نحن  فيغاس: 
ذلك، لكن في مرحلة ما سيكون علينا االستماع إليه«.

إعادة  الماضي،  األسبوع  األميركية،  الشرطة  وأعلنت 
ماديرا«  »صاروخ  اغتصاب  قضية  بشأن  التحقيقات  فتح 
فيما   ،2009 عام  فندق  غرفة  في  مايورغا  لكاثرين 

ينفي نجم ريال مدريد السابق »33 عاما« هذا االدعاء.
شبيغل«  »ديـــر  مجلة  نــشــرت  ســابــق،  ــت  وق ــي  وف
الذي  الشرطة،  تقرير  من  صــورة  األلمانية 
بساعات،  المزعوم  الحادث  عقب  حرر 
كانت  صاحبته  إن  التقرير  ويقول 

عليها  اعتدى  أنه  تدعي  من  باسم  التصريح  ورفضت  تبكي، 
ورياضي. عامة  بأنه شخصية  مكتفيا  جنسيا، 

على  التوقيع  على  وافقت  إنها  األميركية  الفتاة  تقول  واآلن 
إلى  دفعها  مما  »االنتقام«،  من  خائفة  كانت  ألنها  التسوية 

توكيل محامين إلقامة دعوى قضائية ضد رونالدو حاليا.
حدوث  على  دليال  األلمانية،  المجلة  نشرت  الماضي،  واالثنين 
الطرفان  عليها  وقع  التي  التسوية  تفاصيل  وهو  االغتصاب 
األمر بشكل  لمعالجة   ،2010 عام  المزعومة«  والضحية  »رونالدو 
مايورغا  الشابة  تقرر  أن  قبل  المحاكم،  ساحات  عن  بعيدا  ودي 

9 سنوات من الواقعة. »34 عاما« اللجوء إلى القضاء بعد 

رونالدو إلى املجهول بسبب »فتاة االغتصاب«

سلة األهلي طرابلس
في مهمة خاصة بلبنان

الحريري  الدين  حسام  دورة  المقبل  اإلثنين  يوم  تنطلق 
نادي  بمشاركة  أيام،  لسبعة  وتستمر  الـ28،  بنسختها 
األهلي طرابلس، ممثال عن كرة السلة الليبية، رفقة أندية، 
اللبناني، وجمعية سال  اللبناني، ونادي الرياضي  هومنتمن 
والمجمع  الرادسي،  والنجم  المنستيري،  واالتحاد  المغربي، 

البترولي الجزائري، واألهلي المصري.

مع  بالتعاون  الرياضي،  الفداء  نادي  البطولة  وينظم 
مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، وتحت إشراف 
االتحاد اللبناني لكرة السلة، وبمشاركة فرق عربية وأجنبية.

ومن المقرر أن تبث مباريات البطولة عبر قناة المستقبل 
اللبنانية، علما بأن نظام البطولة سيكون بمشاركة 3 أجانب 

2 في الملعب والالعب الثالث على دكة البدالء.

بطولة  لتنظيم  القوى،  ألعاب  اتحاد  يستعد 
ليبيا أللعاب الميدان والمضمار ، لجميع الفئات 
وذلك يوم السبت المقبل، الموافق 13 أكتوبر 

الجاري.
الليبي  ــاد  ــح االت إدارة  مجلس  ويناشد 
بأسماء  بالتقدم  األندية  جميع  القوى،  أللعاب 
ومن  البطولة،  بهذه  المشاركين  الرياضيين 
المقرر، أن يتقدم افتتاح البطولة التي ستقام 
تأبين  حفل  بطرابلس،  الرياضية  بالمدينة 
ألمين صندوق االتحاد، الحبيب خليفة جعوان، 

الذي وافته المنية الثالثاء الماضي.
بمضمار  الماضي  السبت  أقيمت  وكانت 
المنطقة  بطولة  بمصراتة  الرياضية  المدينة 

لفئات  والمضمار  الميدان  أللعاب  الوسطى 
إشــراف  تحت  والكبار  واألواســـط  الناشئين 

االتحاد الفرعي أللعاب القوى.
وشهدت البطولة مشاركة أندية السويحلي 
العام  الترتيب  وفي  والتحدي طمينة،  والجهاد 
المركز  في  التحدي طمينة  جاء  الناشئين  لفئة 
األول والسويحلي حل في المركز الثاني، وفي 
على  السويحلي  حصل  األواســـط  منافسات 
المركز  على  طمينة  والتحدي  األول  المركز 
السويحلي  جاء  الكبار  منافسات  وفي  الثاني، 
سيشارك  وبهذا  ثانيا،  طمينة  والتحدي  أوال 
للميدان  ليبيا  بطولة  في  والتحدي  السويحلي 

والمضمار.

طرابلس تحتضن »كرنفال« أم األلعاب

ليبيا تستضيف تصفيات 
السلة األفريقية

ستستضيف  ليبيا  أن  السلة،  كرة  اتحاد  أعلن 
سنة   16 تــحــت  أفــريــقــيــا  بــطــولــة  تصفيات 
إدار  مجلس  وكشف   ,2018 ــى  األول للمنطقة 
من  خاطب  تلقى  أنه  للعبة،  الوطني  االتحاد 
األفريقي،  لالتحاد  األولـــى  المنطقة  رئيس 
الفنية  اللجنة  أن  فيه  يخطره  البرشوشي،  عمر 
القاري،  باالتحاد  المسابقات  ولجنة  ــة  واإلداري

وافقوا على طلب ليبيا باستضافة التصفيات.
يذكر أن منتخب ليبيا للشباب تحت 18 سنة، 
الثمانية  دور  إلى  تاريخه  في  مرة  ألول  تأهل 
فوزه  بعد  بمالي  تتواصل  التي  أفريقيا  لبطولة 
وحل   ،64  /  66 واحده  سلة  وبفارق  غينيا  علي 
المنتخب الليبي في المركز الرابع عن المجموعة 

األولى، برصيد سبع نقاط.

● من منافسات بطولة بنغازي للميدان والمضمار

● من مباراة بين السويحلي وخليج سرت استعدادا للدوري

● محرز

● صالح

● رونالدو
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حقق منذ توليه مهامه في ليبيا؟

يقدم الجزرة ويلمح إلى العصا؟

هو فريقه؟

أخفق وأين نجح؟

وصلت األزمة خالل فترة مهمته؟

غسان سالمةسيترك المشهد في ليبيا؟

مـــــاذا

متـــــى

مــــــن

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

هناك شركات بريطانية أبدت 
استعدادها للعمل في بنغازي

السفير البريطاني لدى ليبيا
فرانك بيكر

ال يمكن اعتبار ليبيا مالًذا آمنًا، 
وبالتالي فإننا نتعامل معها 

على هذا األساس

وزير خارجية إيطاليا
انزو موافيرو ميالنيزي

بسبب سياسات البلدان الغربية 
القصيرة النظر للغاية، أصبحت ليبيا 

حصنًا لإلرهاب

نائب وزير الخارجية الروسية
ميخائيل بوغدانوف

 كل شيء

كنوز تسرد التاريخ

كانت مراكب صيادي اإلسفنج اليونانية 
ترسو غير بعيدة من قوارب الصيادين، 

وكان يحلو لنا كصبية نناكف »الرقريق«

في أواخر خمسينات ومطلع ستينات القرن الماضي كانت مراكب صيد اإلسفنج اليونانية ترسو برصيف 
»القبطنارية«، بالجهة المقابلة لقصر المنار. هناك كان رصيف الصيادين، وفي األعياد يكون ذلك المربع 
بالرصيف هو نقطة تجمع أطفال العيد، يغرينا الصيادون برحلة بحرية مقابل نصف قرش لرؤية السلحفاة 
البحار بمجدافه سطح  البحرية وهي تلد! وتأخذنا »الفلوكة« حتى »البوغاز«، وما أن نصله حتى يخبط 
)الفكرونة( غطست!« ويعود بهم  المتربصين: »يا خسارة  الماء، فيقول لألطفال  الماء، فتتجمع فقاعات 

نحو الرصيف.
ذات مرة فيما كنت عطشان للغاية، شاهدتُ البحارين يتناوبان شرب الماء بـ »طاسة« شاهي صغيرة، 
ويضحكان وعندما طلبت منهما شربة ماء زادت ضحكاتهما وأخبراني، أنه ليس ماًء، ولكنه حليب سباع! 
ولم أعرف هذا الحليب إاّل بعد أعياد عديدة! لقد كان حليب السباع هو المشروب الكحولي »البوخة«، التي 

اشتهر اليهود بتقطيرها.
كانت مراكب صيادي اإلسفنج اليونانية ترسو غير بعيدة من قوارب الصيادين، وكان يحلو لنا كصبية 
نناكف »الرقريق« بكلمات يونانية تعلمناها من أطفال الجالية التي كانت تعيش معنا في شوارعنا، التي 
كانت تسمى آنذاك »شوارع النصارى« وهي تشمل شارع محمد موسى، و»فياتورينو«، وزوارة ومصراتة، 
وسنتا باربرا، وهي إجمااًل تلك الشوارع القريبة من البحر، التي تبتدئ من شارع االستقالل حتى التقائها 

بشارع عمر المختار.
كنت أرى بحارة كبار السن، يتشمسون على دكة المراكب اليونانية، وكانوا ككومة من أسمال بالية.. 
أقارب  أنهم  حينها  تصورت  ُكسحان!  أنهم  بعد  فيما  وعرفت  أعينهم.  فيهم سوى  يتحرك  ال شيء  كان 
الصيادين وجاءوا بهم للترويح عنهم، فقد كنا نعتقد أن اليونان هناك قريبة، بعد »القوالب« اإلسمنتية 

مباشرة، وهي التي تشكل حاجز الميناء ناحية الشمال الغربي.
أنهم غطاسون وأن ما حدث لهم هو  بالبحر وصيد مخلوقاته، عرفت  اهتمامي  أعني بعد  فيما بعد، 
الغطس  أدوات  اكتساب  قبيل  ألنه  كسيحًا،  الحال  به  انتهى  وإاّل  لإلنسان  به  المسموح  العمق  تجاوز 
الحديثة المتطورة، كان مكوث الغطاس في عمق يزيد على 48 مترًا ألكثر من 18 دقيقة يعرضه آلالم 

مروعة وأمراٍض تصل حد فقدان قدرة األعصاب على أداء وظائفها وبالتالي الكساح الكامل.
قدر أن الغطاس في ذلك الوقت ال يستطيع أن يعمل أكثر من ثالثين دقيقة في اليوم الكامل، وذلك 
بسبب ضغط أطنان المياه على جسمه بسبب اندفاع النيتروجين إلى داخل أنسجة الغطاس ودمه فتكون 

حينها مصيبته.
تطورت  ثم  أعمق،  مستويات  إلى  الوصول  الغطاس  بمقدور  صار  الغوص،  تقنيات  تطور  بعد  من 

االبتكارات فجعلت القاع العميق مرئيًّا مع إمكانية الوصول إليه بمعدات متقدمة.
زمان،  لم تعد بخطورة  التي  المهنة،  القيمة وصلتنا من تطور هذه  التاريخية  المعلومات  الكثير من 
قبل:  التي سادت من  الحضارات  بحر  كان  أنه  بسبب  المعلومات  بهذه  المتوسط  األبيض  البحر  وتفرد 
الفرعونية، الفينيقية، اإلغريقية، الرومانية، واإلسالمية، أبرزت ثمار هذه االكتشافات المبلولة التي قبعت 

حقبًا في القاع، وكثير منها أخرجوه مثلما كان عند غرقه.
كنوز هذه الحضارات ظلت قابعة في أعماق البحار، واستفاد اإلنسان منها الشيء الكثير، خصوصًا من 

المتوسط، ألنه صفاف، ودافيء، وتياراته قليلة وكذلك مده وجزره.
هذه الكنوز تزيد كل يوم، الكثير من معرفة ابتكارات كان يعتقد أنها وليدة العصر الحديث، في حين 
أنها معروفة منذ آالف السنين. ولقد ظللتُ لسنوات أجهل لِمَ يثبت الصيادون في مرفأ بنغازي كتاًل من 
الرصاص في نواٍح متفرقة من غاطس المركب، إلى أن تجرأت وسألت أحدهم، الذي تأخر أيامًا في إنزال 
مركبه بسبب كتل الرصاص هذه، فأخبرني أنها تمنع تآكل األجزاء المعدنية. وعندما أمعنت البحث عرفت 
أن ثمة تيارًا كهربائيًا يسري ما بين معدنين مختلفين تحت الماء فيتسبب في تآكل أحدهما. ويكتشف 
علماء العصر الحديث، من كنوز الرومان المدفونة والمبلولة أن الرومان على الرغم من أنهم كانوا 
يجهلون هذه الكهرباء، إال أنهم كانوا يغطون األجزاء الغاطسة بصفائح معدنية تمنع وصول ديدان 
البحر لنخر هيكل السفينة، وكانوا يثبتونها بمسامير نحاسية يطلون رؤوسها بالرصاص وبذلك يقف 

التيار الكهربائي الذي يستهلك المعادن.
ولقد سلب الرومان الغزاة منذ ألفى سنة كميات هائلة من الكنوز اليونانية المتمثلة في تماثيل تنبئ 
بمدى تطور اإلغريق في النحت، غير أن بعض سفنهم غرقت وظلت قابعة في األعماق إلى أن تمكن تطور 
الغطس من الوصول إليها وإخراجها من المياه اليونانية خالل الفترة من 1900 إلى 1928، ومن المياه 
التونسية سنة 1907 وكانت محملة بتحف من هذه الكنوز لعل تمثال اإلله »زيوس« المنتصب بردهة 

األمم المتحدة في نيويورك، الذي أهدته إليها اليونان أحدها.
علماء  عليها  عكف  أن  إلى  جانبًا  وتركت  البحر  أعماق  من  متآكلة  برونزية  معقدة  قطعة  واستخرجت 
فرنسيون بعد 55 عامًا يدرسونها ويكتشفون أنها قطعة من جهاز بالغ التعقيد يعطي معلومات فلكية 

دقيقة مدهشة.
إن هذه االكتشافات هي مفاتيح العالم الحديث للماضي، فثمة سفينة غرقت بالقرب من سواحل تركيا 
منذ أكثر من ثالثة آالف عام، وتمكنت بعثة دولية من انتشالها ليجدوا بها الكنز الوحيد الذي وصلنا من 

العصر البرونزي، فكان هو وسيلة العلماء لمعرفة ذلك العصر.

 القشلة العثمانية«.. تحفة أثرية تشتكي اإلهمال

محمد عقيلة العمامي

القشلة العثمانية، واحدة من أهم المعالم األثرية في مدينة بنغازي، تقع في 
منطقة البركة، أسسها رشيد باشا حاكم المدينة في عام 1895، عندما كانت 

بنغازي آنذاك ال تتبع طرابلس الغرب بل تتبع الدولة العثمانية مباشرة.
بعد سنوات من اإلهمال باتت »القشلة« تعاني الشيخوخة الذى تغلغل في 
مدروسة،  غير  تصرفات  أمام  لالندثار؛  سهلة  فريسة  أضحت  حتى  مفاصلها، 
نادرًا  معلمًا  تمثل  كونها  للبقاء،  تستغيث  وكأنّها  الحالية  هيئتها  في  تبقى 

وشاهدًا على عصر من عصور المدينة العريقة.
المواطنين ال يخرجون منه في  المكان يسمي بالمشتي، ما يعني أن  كان 
القادمة  للحروب  واإلعداد  وأسلحتهم  بقيافتهم  فقط  ويهتمون  الشتاء،  فترة 

خالل الفصول التالية,
حصنًا  لتكون  داوود،  سيدي  محجر  من  جلبها  جرى  بحجارة  القشلة  بنيت 
منيعًا يدافع عن بنغازي، فباتت قديمًا أول األماكن التى تعرضت للقصف من 
إلى  أدى  ما  أهميتها،  إلى  بالنظر  اإليطالي،  الغزو  إبان  اإليطالية  القوات  قبل 

تدمير واجهتها.
رئيس مصلحة آثار بنغازي قال إن اجتماعًا عُـقد مع رئيس البلدية السابق 
أحمد العريبي من أجل محاولة إعادة ترميم وصيانة المبني لجعله متحًفا، لكنّ 

شيًئا لم يُستجد، فبقيت »القشلة« تشتكي اإلهمال للمارة.

 سر »املمر الذكي« في مطار دبي
عبارة  السفر،  إجراءات  لتسهيل  تقنية جديدة  اختبار  األربعاء،  دبي،  إمارة  بدأت سلطات 

عن »ممر ذكي« يتم أثناء السير فيه تحديد هوية المسافر ووجهته، من دون الحاجة 
للتوقف بعده عند قسم جوازات السفر. ووضع »الممر الذكي« في المبنى المخصص 

لمجموعة »طيران اإلمارات« في مطار دبي الدولي، في قسم درجة األعمال، في إطار 
مرحلة تجريبية أولى، على أن يتم اعتماده بشكل دائم في مرحلة الحقة.

األجانب  وشؤون  لإلقامة  العامة  اإلدارة  مدير  المري،  أحمد  محمد  اللواء  وقال 
للصحفيين في المطار، »نحن ندشن التشغيل التجريبي للممر بعد أربع سنوات 
من التجارب«. وأضاف أن المرحلة التجريبية »لن تطول« وقد تستمر لمدة شهر 
الجوازات  إلى أن االعتماد الرسمي للممر كبديل عن قسم  واحد فقط، مشيرًا 
ينتظر الضوء األخضر من رئيس الحكومة اإلماراتية، حاكم دبي، الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم.

أقرّ زوجان مكسيكيان أوقفا في ضاحية مكسيكو 
خالل نقلهما رفاتا بشريا في عربة لألطفال، 
بأنهما قتال 20 امرأة على األقل، بحسب ما 
كشفت السلطات القضائية في قضية هزت 

البالد. وقال أليخاندرو غوميز حاكم والية 
مكسيكو عبر أثير "راديو فورموال" إنها "أفعال 

ال تصدّق فعال ولم نتعامل يوما مع قضية من 
هذا النوع". وكان يشتبه بداية في أن الزوجين 
قتال عشر نساء وهما أوقفا الخميس في ضاحية 

إكاتيبك في شمال شرق العاصمة المكسيكية 
حيث تحتدم وتيرة العنف.

غير ان الرجل اعترف بضعف هذا العدد من 
الجرائم خالل استجوابه األول في السجن الذي 

أودع فيه. وقدّم تفاصيل عن عشر جرائم.
وكان الزوجان يستدرجان الضحايا من خالل 

عرض مالبس أطفال للبيع. وأوضح المدعي العام 
أن الضحايا »كنّ نساء عازبات ... بحاجة إلى 

مالبس بأسعار منخفضة«.

 ترامب يسحب إعجابه بنجمة البوب تايلور سويفت
الرئيس األميركي، دونالد ترامب، قال إن إعجابه بموسيقى نجمة البوب تايلور سويفت 
»خفَّ بنسبة 25 %«، إثر إعراب الفنانة عن دعمها مرشحين ديمقراطيين في انتخابات 
منتصف الوالية في الواليات المتحدة. وكانت سويفت كشفت، األحد، عبر حسابها في 
ت خالل انتخابات نصف  »إنستغرام« الذي يتابعه 112 مليون شخص، أنها ستصوِّ
في  بريدسن  »لفيل  المقبل  نوفمبر  من  السادس  في  تنظيمها  المزمع  الوالية 
مجلس الشيوخ وجيم كوبر في مجلس النواب«، وهما مرشحا الحزب الديمقراطي.

وأكدت الفنانة البالغة من العمر 28 عامًا أنها لم تعد تريد »توخي الحيطة« 
الجمهورية  المرشحة  انتقدت  وهي  السياسية.  مواقفها  عن  اإلعــراب  في 
راهنًا  تتولى  التي  بالكبورن،  مارشا  تينيسي،  والية  في  الشيوخ  لمجلس 
مقعدًا في مجلس النواب والتي صوتت برأيها »ضد المساواة في األجور« 
والتحرش  الزوجي  العنف  من  النساء  »يحمي  بقانون  العمل  وإعادة 

واالغتصاب«.

 زوجان مكسيكيان 
يعترفان بقتل عشرين امرأة

أقوالهم

• تايلور 
سويفت


