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القصر السماوي

فضاء

خام  من  المتحدة  الواليات  إنتاج  ارتفع 
قياسي مسجال 11.6  إلى مستوى  النفط 
مليون برميل يوميا، فيما زادت مخزونات 
بواقع  المتوقع  من  أكثر  البالد  الخام 
مثلي  على  يزيد  بما  برميل،  مليون   5.8
قياسي  مستوى  وهو  المحللين.  توقعات 
أغسطس وهي  بيانات  وأشارت  أسبوعي، 
وصــول  إلــى  الشهرية،  ــام  األرقـ ــدث  أح
مليون   11.3 من  ألكثر  اإلنتاج  إجمالي 

برميل يوميا.

طريق  على  جديدة  خطوة  الصين  خطت 
الكبيرة  الفضائية  طموحاتها  تحقيق 
بكشفها الثالثاء عن نموذج عن محطتها 
»القصر  األولـــى  الكبيرة  الفضائية 
السماوي« التي من المقرّر أن توضع في 
وعرضت   ،2022 العام  في  األرض  مدار 
والفضاء  الطيران  معرض  في  المحطة 
من  وكانت  الجنوبية،  جوهاي  مدينة  في 
رواد  ثالثة  للزوار.وسيتمكن  جذبا  األكثر 
المركبة  هذه  في  باستمرار  العيش  من 
التي ال يقل وزنها عن 60 طنا والمجهزة 

بألواح شمسية.

مليار دوالر 1

لكمة نانسي

قيمة عرض سعودي للشراكة مع مجموعة دينيل 
الدفاعية المملوكة لحكومة جنوب أفريقيا

رئاسة  أبواب  على  بيلوسي  نانسي  باتت 
المرأة  فهي  األميركي..  النواب  مجلس 
التي تؤمن بأن السياسة األميركية تتطلب 
ارتداء »درع« والقدرة على تلقي »لكمة«.. 
المنصب  لتولي هذا  وعندما تتأهب 
تاريخها  فــي  الثانية  للمرة 
ولكمة  درعا  ستكون  فإنها 
الحالي  الرئيس  وجه  في 
أن  بعد  تــرامــب،  دونــالــد 
لعبت نفس الدور مع جورج 

دبليو بوش.
سيكون لدي بيلوسي 
وللديموقراطيين القدرة 
ــع قــوانــيــن  ــن ــى م ــل ع
وشــل  للجمهوريين 
أجندة  من  كبيرة  أجزاء 
تتضمن  التي  تــرامــب، 
مـــقـــتـــرحـــات خــفــض 
وبناء  جديد  ضريبي 
مع  الحدود  على  جــدار 
يمكن  وكما  المكسيك، 
تصعّب  أن  لبيلوسي 
ترامب  على  أكثر  األمور 
إجــراءات  أطلقت  ما  إذا 

لعزله.
ستكون  فــهــل   ..
على  ــرامــب  ت نهاية 

أظافر بيلوسي؟

راديو الوسط

المجتمع الدولي يتخلى عن مخرجات اتفاق باريس

نفط

كل شيء

مستوى قياسي

قريبا في ليبيا
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وداعًا صاحب سيمفونية »أنغام من الصحراء«

سطوة 
»املليشيات«

 تطال الرياضة

الليبي أبس حيمه
 يغني »يا مليما«

 في املهجر

صبراتة.. فصل جديد للتوتر األمني بسالح املهربني
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 رحلة املوت بني طرابلس وسيناء وبئر سبع

وسط صمت رسمي: أموال »ليبية« منهوبة.. واملساءلة »بلجيكية«
تطورات متسارعة سجلتها قضية األموال 
تم  والتي  بلجيكا،  في  المجمدة  الليبية 
 2012 عامي  بين  فوائدها  في  التصرف 
البلجيكي،  الخزانة  وزير  أقر  إذ  و2017، 
البرلمان  أمــام  أوفرفيلت  فــان  يوهان 
البلجيكي في بروكسل بأن سلفه ستفان 
ــوال  األم فوائد  تحرير  ــاز  أج فاناكريه 
بلجيكي  مصرف  في  المجمدة  الليبية 
ال  المقابل  فــي  أمــمــي،  ــرار  ق بموجب 
دهشتهم  وخبراء  سياسية  قوى  تخفي 
وإنكار  الرسمي،  الليبي  الصمت  من 
تصرف  أي  لالستثمار  الليبية  المؤسسة 
»شأن  الملف  وكــأن  ــوال،  األم هذه  في 

داخلي«. بلجيكي 
لجنة  ــي  ف اســتــمــاع  جلسة  ــالل  وخـ
ــنــواب  ال بمجلس  الــمــالــيــة  ــؤون  ــش ال
للمرة  الخزانة  وزير  اعترف  البلجيكي، 
عن  سابق  سياسي  بمسؤولية  ــى  األول
المجمدة،  الليبية  األموال  فوائد  تحرير 
وجهت  االتهام  أصابع  كانت  أن  بعد 
ريندرز،  ديديه  الحالي  الخارجية  وزير  إلى 
اآلخــر  هــو  شغل  أن  سبق  كــان  والــذي 

.2011 منصب وزير المالية حتى أواخر 
وكان مصرف يوروكلير البلجيكي، نفذ 
 2.81 مبلغ  وجمد  المتحدة  األمم  قرار 

ليتبين  الليبية،  األموال  من  يورو  مليار 
بعد ذلك أن مسؤوليه حرروا 300 مليون 
لصالح   2012 العام  منذ  سنويًا  يــورو 
تقرير  لكن  ليبية.  ومؤسسات  هيئات 
بداية  في  الصادر  األمن  مجلس  خبراء 
بلجيكا  أن  أكد  الماضي،  سبتمبر  شهر 
بسماحها  ــوال  األم تجميد  قــرار  خرقت 

وعائداتها. فوائدها  بتحريك 
الخزانة  وزيــر  على  ــواب  ــن ال وطــرح 
الهيئات  بهويات  تتعلق  أسئلة  الحالي 

هذه  ذهبت  التي  الليبية  والشركات 
التي  والضمانات  لصالحها  ــوال  األمـ
المقابل  في  استخدامها،  بشأن  قدمت 
إلى  استندت  بلجيكا  إن  أوفرفيلت  قال 
االتحاد  وزراء  مجلس  من  خاص  تأويل 
دواًل  أن  األولى  للمرة  وكشف  األوروبــي 
األمــوال  فــي  تصرفت  أخــرى  ــة  ــي أوروب
وإيطاليا  ألمانيا  بالذكر  وخص  الليبية، 

وهولندا. ولكسمبورغ 
إلى  أيــضــًا  البلجيكي  الــوزيــر  ــوه  ون
الليبية  الهيئة  رئيس  مع  عقده  اجتماع 
ــارس  م  30 يــوم  رســمــيــًا  لالستثمار 
الحكومية  المصادر  وقالت  الماضي، 
الليبية  الــمــؤســســة  إن  البلجيكية 
بنك  مع  وثيقة  بعالقات  تتمتع  لالستثمار 
من  جانبًا  تفسر  أن  يمكن  كلير«  »يورو 

القضية.
حاليًا  المتوافرة  المعلومات  وتفيد 
المصرف  فــي  المالي  المسؤول  بــأن 
 ،2012 أكــتــوبــر   4 فــي  رســالــة  تلقى 
مسؤولية  لكن  األمــوال،  تحرير  تخوله 
ال  فاناكيريه  السابق  المالية  ــر  وزي
يتم  لم  إذ  الشيء،  بعض  غامضة  تزال 
الرسالة. وقع  الذي  الطرف  عن  التصريح 
تفاصيل ص3

<   يوهان فان أوفرفيلت

الدورة »التنشيطية« 
تنطلق السبت بـ 16 فريقا

الكبرى«  أندية »طرابلس  قررت رابطة 
»ليبيا  التنشيطية  الدورة  قرعة  إجراء 

أن  تجمعنا«، تحت إشرافها، على 
السبت،  غدٍ  بعد  مبارياتها  تنطلق 
على ثالثة مالعب »أهلي طرابلس 

وبحضور  وأبوسليم،  والمدينة 
في  الرياضي«.. وستشارك  الجمهور 
16 فريًقا، »أهلي طرابلس  البطولة 

والهالل  والمدينة  بنغازي  وأهلي 
والوحدة والشط والمحلة وأبو سليم 

واألولمبي  الجبل  واألخضر وشباب 
والتعاون  أجدابيا  ورفيق ونجوم 

واألنوار ودارنس«.
 يذكر أن فكرة إقامة البطولة 

الموقف  التنشيطية، ولدت من رحم 
المتأزم بين عدد من أندية الدوري 

الممتاز، من جهة، واتحاد كرة القدم 
من جهة أخرى، حيث تمكنت األندية 
من إجبار االتحاد على تأجيل انطالق 

الكروي خمس مرات متتالية،  الموسم 
بعد أن رهنت مشاركتها في منافسات 

الخاصة  مطالبها  بتنفيذ  االتحاد، 
عمومية  وعقد جمعية  المالي  بالدعم 

الجعفري. االتحاد، جمال  إلقصاء رئيس 

السياحة الداخلية تتحدى الركود ونقص السيولة
تقليدية  غير  وسيلة  نشطاء  ابتكر 
واألزمات  السياحة  ركود  على  للتغلب 
وذلك  البالد،  تواجهها  التي  المتالحقة 
عبر  داخلية  سياحية  رحــالت  بتنظيم 
تطور  في  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
اجتماعية  محاولة  خبراء  يــراه  نوعي 
الدينار  صرف  سعر  انخفاض  لمواجهة 
السفر  من  الكثير  منع  الــذي  الليبي 
ــام أدى  ــود ع ــط رك ــارج، وس ــخ ــى ال إل
رخص  على  الحصول  عن  العزوف  إلى 

سياحية. شركات 
-التي  الرحالت  تشمل  ما  وغالبًا 
بأسعار  الشباب  على  مقتصرة  كانت 
داخلية  سياحية  مــنــاطــق  ــة-  ــزي رم
أو  صبراتة،  آثار  أو  نفوسة  جبل  مثل 
المنتجعات  أحد  في  بالبحر  االستمتاع 
المتوسط، ومناطق شحات  على شاطئ 

بالجنوب. والصحراء  البالد،  بشرق 
الليبية  المنظمة  رئــيــس  لــكــن 

شرفيد،  إبراهيم  السياحية،  للرحالت 
بدؤوا  النشطاء  إن  لـ»الوسط«  قال 
تتكفل  التي  للعائالت  رحالت  تنظيم 
باإلقامة والمواصالت، وفي حالة وجود 
القريبة  للمناطق  جماعي  نقل  وسيلة 
ينبغي دفع مبلغ مالي مع قيمة اشتراك 

لمرة واحدة فقط. للمنظمة تدفع 

فكرة  إن  المواطنين:  أحــد  ــال  وق
داخــلــيــة  ســيــاحــيــة  ــالت  ــ رح تنظيم 
فكرة  الــعــائــالت  مــن  مجموعة  عبر 
الحياة  روتــيــن  مــن  للخروج  جــيــدة، 
والحرب  المعيشية  األوضــاع  وتــردي 
ــواء  ــى أج ــرة فــي طــرابــلــس، إل ــدائ ال
الجبلية  السياحية  للمناطق  عائلية 

والشاطئية.
علي  الــســيــاحــي  الخبير  واعــتــبــر 
القوة  تراجع  أن  لـ»الوسط«  فطيس 
العامين  خالل  الليبي  للدينار  الشرائية 
العائالت  من  الكثير  دفع  الماضيين 
األقل  الداخلية  للسياحة  اللجوء  إلى 
داخليًا،  السياحة  وتنشيط  تكلفة، 
ركود  من  تعاني  الفنادق  أن  سيما  وال 

.2015 العام  منذ  اقتصادي 
القوة  تدهور  من  ليبيا  وتعاني 
والتي  الليبي  للدينار  الــشــرائــيــة 
الفترة  خالل   75% بنسبة  انخفضت 
بين  السعر  ــرق  ف ويــصــل  ــرة،  ــي األخ
نحو  إلى  والموازية  الرسمية  السوقين 
يبلغ رسميًا  إذا  الدوالر،  5.5 دينار في 
للمواطنين  متاح  غير  ولكن  دينار   1.4
ولشراء  الطلبة  منح  نطاق  فــي  إال 

الخارج. من  والدواء  الغذاء 
تفاصيل ص9

ال انتخابات في ديسمبر وامللتقى الوطني بداية العام املقبل
الدائر  الجدل  الدولي حسم  المجتمع  أن  يبدو 
حول  الماضي  مايو  في  باريس  اجتماع  منذ 
إمكانية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 
اقتنع  أن  بعد  الجاري،  العام  نهاية  قبل  ليبيا 
بأن الظروف الموضوعية ال تساعد على إنجاز 
هذا االستحقاق، ووفق وكالة »رويترز« األربعاء، 
فإن »األمم المتحدة والقوى الغربية تخلت عن 
األمل في أن تجري ليبيا انتخابات في المستقبل 
بين  أواًل  المصالحة  على  التركيز  مع  القريب، 
دائــرة  في  تقبع  التي  المتنافسة  الفصائل 
دبلوماسيين  عن  نقلته  ما  وفق  الصراع،  من 
نسبت  التي  الوكالة  ورأت  أخــرى«،  ومصادر 
أن  غربيين«  »دبلوماسيين  إلى  معلوماتها 
المسلحة  المجموعات  بين  القتال  استمرار 
المتنافسة في العاصمة، والمأزق الراهن بين 
مجلسي النواب في طبرق شرق البالد واألعلى 
غير  الهدف  هذا  »جعال  طرابلس  في  للدولة 

واقعي«، حسب قول المسؤولين الغربيين.
وقالت »رويترز« إن وضع خطط لالنتخابات 
للقوى  انتكاسة  آخر  هو  والبرلمانية  الرئاسية 
بمعمر  اإلطاحة  في  ساعدت  التي  الغربية، 
القذافي قبل سبع سنوات قبل أن تتراجع وترى 

اآلمال في تحول انتقالي ديمقراطي.
وفي مايو الماضي، أقنعت فرنسا الالعبين 
الرئيسيين في ليبيا )السراج، وحفتر، وعقيلة، 
تنظيم  على  اللفظية  بالموافقة  والمشري( 
المقبل،  ديسمبر  من  العاشر  في  االنتخابات 
الصراع  من  متكررة  جوالت  إلنهاء  كوسيلة 
الدامي بين الفصائل المتنافسة، التي ظهرت 

بعد فبراير 2011.
ومن المقرر أن يطلع مبعوث األمم المتحدة 
ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سالمة، 
بدائله  على  الدولي  األمن  مجلس  الخميس 
الراهن بين أطراف  الجمود السياسي  لتخطي 
األزمة في ليبيا، بعد أن وجه انتقادات شديدة 

ألداء األجسام السياسية القائمة، وهي مجالس 
سوءًا  اعتبره  لما  والدولة،  والنواب  الرئاسي 

وبطئًا في األداء.
في  سيركز  سالمة  إن  دبلوماسيون  وقال 
ملتقى  عقد  على  األمن  مجلس  أمام  إحاطته 
األولــويــات  وتحديد  المقبل،  العام  وطني 
أجل  مــن  الضغط  عــن  بــداًل  االقــتــصــاديــة، 

التصويت كهدف قصير األجل.
مرة  سيدفع  سالمة  أن  »رويترز«  وأضافت 
أخرى باتجاه تنفيذ إصالحات اقتصادية إلنهاء 
التي  المسلحة  الجماعات  منه  تستفيد  نظام 
الرخيصة  الــدوالرات  إلى  الوصول  تستطيع 

بسبب سلطتها على البنوك.

أن  إلــى  وبحثية  صحفية  تقارير  ــارت  وأش
في  تنفيذها  جرى  التي  المتأخرة  اإلصالحات 
طرابلس خالل سبتمبر الماضي، وشملت فرض 
رسوم على مشتريات العملة األجنبية، ال يمكن 
إال أن تخفف جزئيًّا من المشاكل االقتصادية 
الليبية، طالما بقي المصرف المركزي منقسمًا، 
وتحتفظ الفصائل المتمترسة بمواقعها، ولكن 
بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت يوم 
األربعاء توافق محافظي مصرف ليبيا المركزي 
والبيضاء  الكبير،  عمر  الصديق  طرابلس  في 
علي الحبري، حول شروط تنفيذ عملية مراجعة 
البعثة  نشرته  ما  وفق  المصرفين،  حسابات 
خطوة  يعد  مما  »تويتر«،  على  حسابها  عبر 

مهمّة على طريق إنهاء االنقسام الذي تعانيه 
المؤسسة المصرفية األولى في البالد.

وعلي  الكبير  الصديق  إن  البعثة  وقالت 
الحبري اجتمعا بمقرها في العاصمة التونسية 
يوم األربعاء، بناء على دعوة من رئيس البعثة 
السياسية  للشؤون  ونائبته  سالمة  غسان 
»يهدف  االجتماع  وإن  ويليامز،  ستيفاني 
حسابات  مراجعة  بعملية  قدمًا  السير  إلــى 

المصرفين«.
وقال دبلوماسيون إن فرنسا قادت حملة من 
أجل االنتخابات في ليبيا، معتقدة أنها يمكن 
أن تستفيد من المساعدة في إصالح الصراع 
القائم قبل أن تدرك أن البالد ليست مستعدة 
قوله:  فرنسي  مسؤول  عن  ونقل  للتصويت، 
»علينا تسريع العملية، وهو ما سيقوله سالمة 

ويدفع إلى الذهاب إلى صناديق االقتراع«.
على  مطلعة  مصادر  عن  »رويترز«  ونقلت 
خطط األمم المتحدة قولها: »إن الفكرة اآلن 
وطني  ملتقى  عن  سيتحدث  سالمة  أن  هي 
وإصالحات اقتصادية كي يأمل الناس في أن 
رأى  فيما  بهدوء«،  ديسمبر   10 تاريخ  يختفي 
األميركية  اإلدارة  في  المستوى  رفيع  مسؤول 
هناك  لكن  الهدف،  تــزال  ال  االنتخابات  أن 
حاجة إلى إحراز تقدم على األرض نحو تحسين 
التفكير  »جلسات  عن  بــداًل  واألمــن  اإلدارة 

اإلضافية الموسعة«.
على  اآلن  الظاهرة  المؤشرات  كل  إذن 
المبعوث  أن  تؤكد  الليبية  األزمــة  مستوى 
الملتقى  إلى  ذاهــب  سالمة  غسان  األممي 
أن  على  ــة  دال عالمة  يحمل  فيما  الوطني، 
على  أوشــكــت  الصخيرات  اتــفــاق  صالحية 
هذا  بشأن  المطروحة  األسئلة  لكن  االنتهاء، 
سيشارك  من  رأسها،  وعلى  كبيرة،  الملتقى 
وما  اختيارهم،  سيجري  وكيف  الملتقى،  في 
هي معايير االختيار، وما هي مخرجات الملتقى 

المتوقعة، وما ضمانات تنفيذها؟.

< الرئيس الفرنسي يتوسط أطراف األزمة خالل اجتماع باريس مايو 2018

روما، باريس ، طرابلس، القاهرة - الوسط

استمرار القتال بين المجموعات المسلحة 
والمأزق الراهن بين مجلسي النواب واألعلى 

للدولة »جعال هذا الهدف غير واقعي«

الملتقى يطرح العديد من األسئلة حول 
كيفية اختيار المشاركين، والمخرجات 

المتوقعة وضمانات تنفيذها؟



احتل الفيلم الجديد »غناء بوهيمي« )بوهيميان رابسودي( صدارة إيرادات السينما األميركية، 
مسجال 50 مليون دوالر. قام ببطولة الفيلم رامي مالك ولوسي بوينتن وبن هاردي، وأخرجه 

برايان سينغر.
البندق  »كسارة  الجديد  الفيلم  وجــاء 

والممالك األربع« )ذا نتكراكر آند ذا فور 
ريلمز( في المركز الثاني بإيرادات بلغت 
20 مليون دوالر. الفيلم بطولة ماكنزي 
السه  إخراج  ومن  سويت،  وتوم  فوي 

هالسترم وجوي جونستون.
وحل الفيلم الجديد »ال أحد أحمق« 
تيفاني  للممثلة  فـــول(  )نــوبــاديــز 
بمبيعات  الثالث  المركز  في  هاديش 
تذاكر 14 مليون دوالر. وشارك في 
بطولة الفيلم تيفاني هنغلر وميسي 

بايل، وأخرجه تايلر بيري.
الموسيقي  الفيلم  ــع  ــراج وت
»مولد نجمة« )إيه ستار إز بورن( 
الرابع  إلــى  الثاني  المركز  من 
بتسجيل 11 مليون دوالر. الفيلم 
بطولة ليدي غاغا وبرادلي كوبر 
برادلي  ــراج  وإخ إليوت،  وســام 

كوبر.
الرعب  فيلم  تــراجــع  كما 
التي  الصدارة  عن  »هالوين« 
الماضي  ــوع  ــب األس احتلها 

الخامس  المركز  في  ليستقر 
بمبيعات تقل قليال على 11 مليون دوالر.

ديفيد  إخراج  ومن  باتون،  وويل  جرير  وجودي  كرتيس  لي  جيمي  بطولة  الفيلم 
جوردون جرين.

تواصـل 02

حظي المخترع الليبي ياسين التواتي بمتابعة كبيرة على 
بالمركز  فاز  أن  بعد  »يوتيوب«  األشهر  الفيديو  موقع 
جائزة  لينال  زليتن  بمدينة  للعلوم  مسابقة  في  األول 

اإلبداع واالبتكار للتميز الطالبي هذا العام.
يدرس  الذي  التواتي،  ياسين  الليبي  المخترع  وقدم 
الهندسة بجامعة طرابلس، تصميما جديدا لطابعة ثالثية 

األبعاد.
وتهدف المسابقة إلى إبراز مواهب الشباب، والخروج 
 100 تقدم  حيث  التقليدية،  التعليم  عملية  إطار  من 
جرى  التي  للمسابقة  بأفكار  البداية  في  وفريق  مخترع 
لقرابة  الثالثة  نسختها  في  المشاركة  المشروعات  تنقية 

الثلث.

مخترع ليبي يحظى بمتابعة كبيرة على »يوتيوب« 

الجواد ينعموا بالخير كي تنشدهم
بلذة حجايجهم اوطيب الفأل

ان كان رافقوك ابشي ماتنقدهم
وكان فارقوك ايفارقوا باافضال

أطلق عدد من الناشطين بالمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام، 
على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« هاشتاغ »#من_حق_

أطفال_تدرارت_التعليم«.
وجاء هذا الهشتاغ للضغط على وزارة التعليم من أجل االهتمام 
بأطفال قرية تدرارت أكاكوس في جنوب غرب ليبيا الذين أظهرت 

صور تداولها رواد مواقع التواصل االجتماعي وهم يدرسون في العراء 
بسبب عدم وجود مدرسة لهم.

#من_حق_أطفال_
تدرارت_التعليم

»فيسبوك« تفتح غرفة حرب تحجب 115 حسابا مشبوها

أنباء، بأن تطبيق االتصاالت والدردشة »واتساب«  أفادت 
2019 بصورة  العام  المملوك لشركة »فيسبوك« سيتغير 
بعض  من  وتغير  المستخدمين،  من  كثير  تثير غضب  قد 
خصائص التطبيق الذي يستخدمه نحو 1.5 مليار شخص.

»واتساب«  تطبيق  سيجعل   2019 العام  أن  ويبدو 
السنوات  طوال  المعهودة  عن صورته  مختلفا  لالتصاالت 
الماضية، فقد أعلنت الشركة مؤخرا أن على المستخدمين 
لشركة  المملوك  التطبيق  عبر  اإلعالنات  مزيد  مشاهدة 

»فيسبوك« العمالقة.
دانييلز،  كريس  »واتساب«،  بتطبيق  خبير  وأكد 
على  الحصول  فرصة  »يمنحنا  األمر  هذا  إن  بالقول  ذلك 
اإلعالنات  إيصال  للشركات  يتيح  كما  الخدمة،  لقاء  رسوم 
أن  دانييلز  وأضاف  واتساب«،  تطبيق  عبر  للمستخدمين 
مع  للتواصل  رسوما  الشركات  من  ستتقاضى  الشركة 
المستخدمين، حيث سيكون باإلمكان العثور على خدمات 

العمالء عبر التطبيق وإرسال سؤال أو شكوى.
سيبقى  »واتساب«  تطبيق  تنزيل  أن  من  الرغم  وعلى 
قد  البرنامج  من  الجديدة  النسخة  أن  إال  بالمجان،  متاحا 
تثير غضب الكثير من المستخدمين بسبب هذه اإلعالنات. 
قسم  ضمن  اإلعالنات  بوضع  البدء  في  ذلك  ويتمثل 
القصص في تطبيق »واتساب«، حيث ستتمكن الشركات 
من نشر إعالناتها على الرغم من عدم وضوح كيف سيظهر 

تصميم هذه اإلعالنات.

شركة  أعلنت  شات«  »سناب  لمنافسة  محاولة  في 
تحمل  جديدة  ذكية  نظارة  الشهيرة  »Tencent«الصينية 
نظارة  كبير  بشكل  تشبه  مزايا  ولديها   ،»Weishi« اسم 
سناب شات »Spectacles« التي تم طرحها مؤخرا، وتتميز 
الفيديو،  تسجيل  على  بقدرتها  الجديدة  الصينية  النظارة 
باللون األسود ليس مختلفا عن  أنها تحمل تصميما  كما 
شات  سناب  نظارة  تشبه  ال  أنها  كما  العادية،  النظارات 

المميزة باللون األصفر.
النظارة  استخدام  يتم  أن   »Tencent«شركة وتريد 
لتطبيق  فيديوهات  لتسجيل  بها  الخاصة  الجديدة  الذكية 
خالل  كبيرة  شعبية  حقق  الذي  لها،  المملوك   »TikTok«
طرح  يتم  أن  المقرر  ومن  العالم،  حول  الماضية  الفترة 
نوفمبر   11 في  للبيع  الجديدة  الذكية   »Weishi« نظارة 
السنوي  اليوم  مع  تزامنا  بابا«،  »علي  متجر  على  الحالي 
للمبيعات والتخفيضات بالنسبة لمنصة التجارة اإللكترونية 

الصينية الشهيرة.

تحديث جديد من »واتساب« 
يثير غضب املستخدمني

شركة صينية تنافس
»سناب شات« بنظارة ذكية

كشف مركز اإلعالم الرقمي، قيام تطبيق »فايبر« بإطالق 
تعديل  ميزة  خالله  من  المستخدم  يمنح  جديد  تحديث 

الرسالة بعد إرسالها.
يتم  الجديد  التحديث  »إن  بيان،  في  المركز،  وقال 
بالضغط المستمر على الكلمة أو الرسالة المرسلة، حيث 
التعديل  وبعد  التعديل،  خيارات من ضمنها  عدة  تظهر 

.»edited يظهر تحت الرسالة بأنها
موجود  هو  ما  يشبه  الجديد  »التحديث  أن  وبين 
حيث  السكايب،  وتطبيق  التيلغرام  تطبيق  من  كل  في 
أن تصل  الرسالة بعد  التعديل على  المستخدم  يستطيع 
بعض  أيضا  يتضمن  »التحديث  أن  موضحا  للمستقبل«، 
التحسينات وإصالح بعض األخطاء من أجل تجربة أفضل 

مع تطبيق فايبر«.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

مأساتهم الكبرى في الجنوب هيا األمصال 
المضادة للدغ العقارب يقطعوا في مسافات 

ألقرب مستوصف طبي والسم ينتشر في 
األجساد... وال حول وال قوة إال باهلل.

Salwa Elawami

بالد تنهب ملياراتها وتصرف على 
ميليشيات وسالح، وأطفالها يتعلمون 

على طريقة عمر المختار، حسبنا اهلل ونعم 
الوكيل فيهم أجمعين.

Najlaa A Daghman

كلي أمل أن يشارك الجميع 
الـ»هاشتاغ« لحد ما يوصل 
للجهات المعنية، وصمة عار 
عليها أن تتجاهل هذا األمر 

طوال السنين هذينا.

Ayaa Muftah

 Toyota Cruiser ثمن سيارة
2017 التي تشترى من حساب 
الخزينة العامة ويقودها أصغر 
مسؤول كفيلة ببناء مدرسة 
وسد االحتياجات المدرسية 
لهؤالء األطفال.. سوء إدارة 

ألموال الدولة وأصولها.

Akram B Ashour

ياريت وهلل ربي يجعلهم 
مخرجا ويفتح على األطفال 

باب المعرفة والعلم، 
ومن حقهم علينا توصيل 

أصواتهم إلى الجهات 
المختصة.

كونتيسا كوننتيسا

»فايبر« يتيح تعديل 
الرسالة بعد إرسالها

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

السنة الثالثةاخلميس
العدد 155 30 من صفر 1440 هــ
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كشفت  الجوالة،  للهواتف  الصحي  الضرر  حول  كبير  جدل  بعد 
يقود  المفرط  استخدامها  أن  يؤكد  قاطعا«  »دليال  ــة  دراس
وحذرت  لإلشعاع،  المتكرر  التعرض  بسبب  بالسرطان،  لإلصابة 
دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة في الواليات المتحدة، من 
يؤدي  قد  المحمولة،  الهواتف  استخدام  عن  الناتج  اإلشعاع  أن 

لإلصابة بسرطان القلب والدماغ والغدد الكظرية.
التي  األولية  النتائج  الجمعة،  صدر  نهائي،  تقرير  وأكد 

علماء  فيها  وجد  التي   ،2016 العام  في  اكتشافها  تم 
إشعاع  أن  على  مبكرة  ــؤشــرات  م

ألضرار  اإلنسان  ويتعرض  مسرطنا،  يكون  قد  الخلوية  الهواتف 
اإلشعاع عندما يضع الهاتف المحمول على أذنه مباشرة.

وقد تحل عدة طرق تلك المشكلة، وتقلل بشكل كبير احتمالية 
األذن  سماعات  استخدام  أبرزها  لإلشعاعات،  التعرض 
التي  الصوت  مكبر  خاصية  استخدام  أو  للتحدث، 

تمتلكها جميع الهواتف النقالة.
يكونون  قد  الرجال  إن  الدراسة  في  الباحثون  وقال 
أكثر عرضة من النساء لإلصابة بالسرطان عند استخدام 

الهاتف النقال، وفقا لتجارب أجريت على فئران.
النتائج  أن  الــدراســة  على  المسؤولون  العلماء  وأكــد 
ربطها  يمكن  ال  الحيوانات  على  تجارب  عن  نتجت  التي 
تأثير  على  قويا  مؤشرا  تعتبر  ولكنها  مباشر،  بشكل  بالبشر 

التكنولوجيا على صحة البشر.
الدكتور  تورنتو،  بجامعة  البروفيسور  قال  أخرى،  ناحية  ومن 
البشرية،  العالمات  مع  الحيوانات  اختبارات  »نتائج  ميلر،  أنتوني 
تؤكد  الشباب،  لدى  بالسرطان  اإلصابة  بنسبة  الهائل  واالرتفاع 
الهواتف  من  الصادرة  الراديو  موجات  إشعاع  أن  قطعي  بشكل 

يملك تأثيرا مسرطنا«.

احترس من اإلفراط في استعمال النقال

● مشاركة الفرسان بمهرجان الخريف السياحي الدولي هون 2018

»بوهيميان رابسودي« يحتل »هوليوود«

أعلنت شركة »فيسبوك«، االثنين، أنها حجبت 
إمكانية  مــن  الشرطة  ــذرت  ح حسابا   115
التدخل  تحاول  أجنبية«  بـ»كيانات  ارتباطها 
الرئاسية  ــة  ــوالي ال منتصف  انتخابات  فــي 

األميركية.
اإللكتروني  األمـــن  سياسة  مــديــر  وقـــال 
»تواصلت  غليشر:  ناثانيل  »فيسبوك«  لدى 
عبر  نشاط  بشأن  القانون  إنفاذ  وكاالت  معنا 
قد  أنه  ويعتقدون  مؤخرا  اكتشفوه  اإلنترنت 
وحجبنا  أجنبية،  بكيانات  ارتباط  على  يكون 
مفصال  تحقيقا  ونجري  فورا،  الحسابات  هذه 

بشأنها«.
حتى  كشف  التحقيق  أن  غليشر  وأوضــح 
و85  »فيسبوك«  على  حسابا   30 نحو  اآلن 
ارتباط  على  أنها  يبدو  »إنستغرام«  على 

بـ»سلوكيات منسقة غير موثوقة«.

»فيسبوك«  صفحات  جميع  أن  وأضـــاف 
ما  على  كانت  الحسابات  بهذه  المرتبطة 

أو  الفرنسية  إما  باللغتين  يبدو 
الروسية.

وأمـــــــــا حـــســـابـــات 
ــي  ــت ــرام«، ال ــ ــغ ــ ــت ــ ــس ــ »إن
معظمها  فكانت  حجبت، 
وركــز  اإلنجليزية  باللغة 
»المشاهير  على  بعضها 
النقاش  على  اآلخر  والبعض 

السياسي«.
وقت  بعد  اإلعـــالن  وجــاء 

إنفاذ  وكاالت  دعوة  من  قصير 
األميركية  واالستخبارات  القانون 

المحاوالت  من  الحذر  إلــى  المواطنين 
عشية  ــة  ــكــاذب ال األخــبــار  لنشر  ــة  ــروســي ال

االنتخابات التي جرت الثالثاء الماضي.
الماضي،  األسبوع  نشرت  دراسة،  وأظهرت 
وسائل  على  المغلوطة  المعلومات  أن 
تنتشر  االجتماعي  التواصل 
مما  بكثير  أعلى  بمعدالت 
قبيل  عــلــيــه  ــال  ــح ال ــان  كـ
 2016 ــام  ــع ال ــتــخــابــات  ان
الرئاسية التي اتهمت روسيا 

بنتائجها. بالتالعب 
ــر بـــأن  ــش ــي ــل وأفـــــــاد غ
مزيد  سيجري  »فيسبوك« 
عن  اإلعــالن  قبل  التحليالت 
على  أننا  إلى  نظرا  »لكن  شيء 
انتخابات  من  فقط  واحــد  يوم  بعد 
أن  أردنــا  المتحدة،  الواليات  في  مهمة 
والحقائق  به  قمنا  الذي  التحرك  الناس  يعرف 

التي نعرفها حتى اآلن«.
حذف  أنه  »تويتر«  موقع  أعلن  والسبت، 
معلومات  مشاركة  حاولت  حسابات  مجموعة 

مغلوطة دون أن يعطي عددا محددا.
اتهمت  التي  »فيسبوك«،  شركة  وتسعى 
روسيا  محاوالت  لمنع  يكفي  بما  القيام  بعدم 
انتخابات  خالل  مضللة  معلومات  نشر  وغيرها 
رسالة  إيصال  إلــى  الرئاسية،   2016 العام 
حثيثة  بخطوات  تقوم  بأنها  مفادها  للعالم 

لمنع تكرار ذلك.
حرب«  »غرفة  أسابيع  عدة  قبل  وافتتحت 
بكاليفورنيا  بـــارك  مينلو  فــي  مقرها  فــي 
المضللة  المعلومات  ضد  حربها  منها  لتنطلق 
تحاول  خارجية  جهات  قبل  مــن  والتالعب 
المتحدة  الواليات  في  االنتخابات  على  التأثير 

وغيرها.
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صمت رسمي يطرح التساؤل: هل تحولت القضية إلى »شأن بلجيكي داخلي«؟

األمم  قرار  نفذ  البلجيكي،  يوروكلير  مصرف  كان 
األموال  من  يورو  مليار   2.81 مبلغ  وجمد  المتحدة 
 300 حرروا  مسؤوليه  أن  ذلك  بعد  ليتبين  الليبية، 
هيئات  لصالح   2012 العام  منذ  سنويًا  يورو  مليون 
األمن  مجلس  خبراء  تقرير  لكن  ليبية.  ومؤسسات 
أن  أكد  الماضي،  سبتمبر  شهر  بداية  في  الصادر 
بلجيكا خرقت قرار تجميد األموال بسماحها بتحريك 

فوائدها وعائداتها.
أسئلة  الحالي  الخزانة  وزير  على  النواب  وطرح 
التي  الليبية  والشركات  الهيئات  بهويات  تتعلق 
ذهبت هذه األموال لصالحها والضمانات التي قدمت 
إن  أوفرفيلت  قال  المقابل  في  استخدامها،  بشأن 
وزراء  تأويل خاص من مجلس  إلى  استندت  بلجيكا 
االتحاد األوروبي وكشف للمرة األولى أن دواًل أوروبية 
بالذكر  وخص  الليبية،  األمــوال  في  تصرفت  أخرى 

ألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ وهولندا.
ونوه الوزير البلجيكي أيضًا إلى اجتماع عقده مع 
رئيس الهيئة الليبية لالستثمار رسميًا يوم 30 مارس 
إن  البلجيكية  الحكومية  المصادر  وقالت  الماضي، 
المؤسسة الليبية لالستثمار تتمتع بعالقات وثيقة مع 
بنك »يورو كلير« يمكن أن تفسر جانبًا من القضية.

وتفيد المعلومات المتوافرة حاليًا بأن المسؤول 
المالي في المصرف تلقى رسالة في 4 أكتوبر 2012، 
المالية  وزير  مسؤولية  لكن  األموال،  تحرير  تخوله 
إذ  الشيء،  فاناكيريه ال تزال غامضة بعض  السابق 

لم يتم التصريح عن الطرف الذي وقع الرسالة.
وقال وزير الخزانة البلجيكي أمام النواب إن بلجيكا 
فوائد  عن  باإلفراج  رسمي  بشكل  إطالقًا  تأذن  لم 
األموال لكنها نشرت توضيحًا يسمح بذلك، وأضاف 
مع  التعامل  في  واحد  أوروبــي  تأويل  يوجد  ال  إنه 
الليبية، وأن عدة تفسيرات ظلت مطروحة،  األموال 
وأقر خالل جلسة االستماع بأن األموال المفرج عنها 
تم »توجيهها« نحو حسابات في البحرين وبريطانيا 
ولكسمبورغ لصالح المؤسسة الليبية لالستثمار وإلى 

)الفيكو( فرعها لالستثمارات الخارجية.
أي  تجر  لم  البلجيكية  الخزانة  وزارة  أن  وأضاف 
اتصاالت مع السلطات الليبية منذ نشر تقرير خبراء 
األمم المتحدة، ولكن مسؤولين في الوزارة اجتمعوا 
يوم 30 مارس 2018 مع علي حسن محمود رئيس 
الخارجية  من  بطلب  لالستثمار  الليبية  الهيئة 
البلجيكية وأكدوا له تجميد األموال )وليس الفوائد(.

المالية  وزير  أجوبة  النواب  من  العديد  ووصف 
أن  نعتقد  نــزال  »ال  متابعين:  المقنعة«،  بـ»غير 
وفق  األممي«،  للقرار  صارخ  انتهاك  هو  حصل  ما 

الذي  الخضر  تحالف  من  جيلكينه،  جورج  البرلماني 
ينتمي للمعارضة. ورأى البرلماني البلجيكي أن قبول 
في  المجمدة  األموال  فوائد  تحرير  بالده  مسؤولي 
لجنة  أعضاء  وطلب  جسيمًا.  خطأ  يُعتبر  مصارفها، 
الشؤون المالية االستماع لجميع الوزراء والمسؤولين 

المصرفيين الذين اطلعوا على هذا الملف.
لجنة  ــررت  ق الخزانة،  لوزير  استماعها  وبعد 
مساءلة  البلجيكي  النواب  بمجلس  المالية  الشؤون 
الذي  السابق، مارك مونباليو،  للخزانة  العام  المدير 
وقع رسالة رسمية يوم 4 أكتوبر 2012 أعطى فيها 
فوائد  عن  لإلفراج  يوروكلير  لبنك  األخضر  الضوء 
األموال الليبية المجمدة. ويقول مونباليو إنه ال يوجد 
سند قانوني واضح لعدم التصرف في فوائد األموال 
التابع  التحقيق  فريق  أعضاء  دحضه  ما  وهو  الليبية 
لألمم المتحدة الذي زار بروكسل في شهر سبتمبر 

الماضي.
وسبق لوزير الخارجية البلجيكي، ديديه ريندرس، 
األرصدة  إدارة  في  تجاوزات  بوقوع  ضمنيًا  أقر  أن 
الليبية المجمدة مقلاًل من أهمية المبالغ المعنية، إذ 
قال ريندرس في تصريح نقلته وكالة »بلغا« لألنباء، 
إنه ال يمكنه التعليق على المسألة الشائكة المتمثلة 
في اإلفراج عن الفوائد المتولدة عن األصول الليبية 

المجمدة من قبل األمم المتحدة.
من  الخارجية  ــر  وزي قلل  نفسه،  الوقت  وفــي 
إنها  وقال  فيها،  التصرف  جرى  التي  المبالغ  أهمية 
األصول  مليارات من  يورو من  مئات ماليين  »بضع 
برلمانيين  ثالثة  أو  اثنين  ضحية  وإنه  المجمدة، 
كاملة  سلسلة  في  استجوابه  في  حياتهم  يقضون 
موضحًا  ال«،  أم  مسؤواًل  كان  سواء  المواضيع،  من 

بالقول: »التحقيق القضائي مستمر«.
للخزانة  كوزير  مسؤواًل  ريندرس  ديدييه  وكان 
المتحدة  األمم  مطلب  األوروبي  االتحاد  نقل  عندما 
بتجميد األصول الليبية في العالم عقب اندالع ثورة 
17 فبراير، ووفًقا لديدييه ريندرس، هناك اختالف في 
التفسير بين األمم المتحدة واالتحاد األوروبي حول 

إمكانية فصل األرباح عن األصول المجمدة.
 2011 وقال ريندرس إنه غادر منصبه في يونيو 
كوزير للمالية، وإن المسؤول الذي خلفه هو ستيفتان 
رفع  في  واضح  تورط  إلى  مباشرة  إشارة  في  فانكير 

الحظر عن أرباح األموال الليبية المجمدة.
وتتزايد الضغوط على الحكومة البلجيكية لشرح 
سبب تدفق مدفوعات مئات الماليين من اليورو إلى 
مستلمين مجهولين من الحسابات الليبية المجمدة 
في بروكسل. ويطالب نواب من المعارضة البلجيكية 
بأن تجيب إدارة رئيس الوزراء الليبرالي شارل ميشيل 
عن أسئلة النواب، ومعرفة حقيقة ما جرى ومسؤولية 
تم  وهل  الفعلية  األموال  ووجهة  المعنيين،  الوزراء 

تمويل التشكيالت المسلحة الليبية.
وقالت النائبة االشتراكية لورات انوكولنكس، إنه 
لم يتخذ أي قرار بشأن هذه األموال خالل عضويتها 
أمر  أن  وأكدت  و2012.   2011 عامي  في  للحكومة 
اتخذه  ربما  الليبية  األمــوال  في  والتصرف  اإلفــراج 
أحد الوزراء، أو موظف كبير، لكن الحكومة السابقة 
بأنها  المسألة  األمر، ووصفت تطورات  تبت في  لم 

تحولت إلى »قضية دولة«.
الماضي  األسبوع  عامة  تلفزيونية  قناة  وربطت 
بين مدفوعات فوائد الحسابات الليبية في بروكسل 
ليبية  ميليشيات  إلى  موجهة  أسلحة  شحنات  وبين 
نقلت  كما  بالبشر،  االتجار  يمتهن  منها  البعض 
بلجيكي  حكومي  مصدر  عن  البلجيكية  اإلذاعــة 
في  بنوك  بأربعة  األصــول  تجميد  جرى  إنه  قوله 
أقر أن »الفوائد واألرباح لم يتم  2011، لكنه  العام 
تجميدها، وجرى استعمال ما بين 3 و5 مليارات من 

هذه الحسابات منذ العام 2012«.
أما المؤسسات األوروبية، فقد نأت بنفسها تمامًا 
عن األمر، مشيرة إلى أن السهر على تطبيق العقوبات 
الصالحيات  في  يدخل  ما  طــرف  على  المفروضة 
الحصرية للدول األعضاء في التكتل، منوهة بوجود 

اختالف في تأويل القرارات األممية.
أرصدة  المثارة تمس  القضية  تفاعالت  أن  ورغم 
يحاصر  رسميًا  صمتًا  أن  إال  الليبية،  بالدولة  خاصة 
هذه القضية، مما دعا محللين إلى القول إن ما يحدث 
تحول إلى »شأن بلجيكي داخلي«، لكن خبيرًا مصرفيًا 
الليبية المجمدة في  ليبيًا طالب بضم ملف األموال 
الخارج إلى أجندة اللجنة الدولية المقترحة للتحقيق 
في أداء مصرف ليبيا المركزي، على خلفية المعلومات 
األرصدة  فوائد  في  تصرف  حدوث  إلى  تشير  التي 

الليبية المجمدة في البنوك البلجيكية.
الذي تحفظ عن  الخبير  التساؤل على لسان  وثار 

ديوان  دور  حول  وظيفية«،  لـ»أسباب  اسمه  ذكر 
األموال  هذه  حركة  مراجعة  أيضًا  مكلف  المحاسبة 
الليبية  المؤسسة  حسابات  مراجعة  خــالل  من 
هذه  تحدث  لم  »لماذا  متسائاًل:  لالستثمارات، 
المراجعات؟«. وأوضح الخبير، أن الجهات التي تعود 
المؤسسة  هي  الخارج،  في  الليبية  األمــوال  إليها 
والمحفظة  »الفيكو«  وشركة  لالستثمارات  الليبية 
االستثمارية طويلة األمد والمحفظة األفريقية، الفتًا 
إلى أن حالة االنقسام التي تعرضت لها هذه األجسام 
في ظل الظروف التي تعيشها ليبيا حاليًًا من شأنها 
أن تصعب عملية تتبع األموال التي جرى سحبها في 

بلجيكا.
األمــوال  ذهبت  »أيــن  قائاًل:  الخبير،  وتساءل 
صرفت؟،  وأين  سحبها،  ثبت  حالة  في  المسحوبة، 
من  أيًّا  يمنع  القانون  أن  خصوصًا  مَن؟،  ولحساب 
منها  الصرف  من  المذكورة  االستثمارية  الجهات 

مسؤولية  أن  وأوضح  الحكومية«،  المؤسسات  على 
يجري  التي  الليبية  األمــوال  في  المباشر  التصرف 
البلجيكية، بل  الحكومة  إلى  تعود  الحديث عنها، ال 
إلى بنك »يورو كلير« األوروبي وهو بمثابة الوسيط 
التي  الليبية قيمة األموال  الذي تطلب منه الجهات 
ويحتفظ  السحب  عملية  يتولى  وهو  سحبها،  تريد 

لديه بمستنداتها.
بدوره، أعرب تحالف القوى الوطنية عن استغرابه 
وإنكار  الوطني  الوفاق  حكومة  صمت  من  ومخاوفه 
المتعلقة  التقارير  لالستثمار،  الليبية  المؤسسة 
مؤسسة  في  الليبية  االستثمارية  األصول  بمصير 
فريق  أصــدره  ما  إلى  التحالف  واستند  يوروكلير، 
الخبراء األممي في سبتمبر 2018 ، في تقرير رفعه 
الدولي، حيث استنتج فيه  إلى أعضاء مجلس األمن 
خرقًا فادحًا ألحكام قرارات مجلس األمن، مما تسبب 
الفوائد  مدفوعات  تمثل  ضخمة  مبالغ  خــروج  في 
بشكل   ،2017  –  2011 من  السنوات  عن  واألرباح 
أسفه  عن  عبر  الوطنية  القوى  تحالف  بيان  خاص. 
بموقف المؤسسة الليبية لالستثمار التي لم تتقدم 
كامل  عام  مضي  بعد  بالخصوص  توضيحات  بأية 

على التحقيق.
اكتفت بنفي  الليبية لالستثمار،  المؤسسة  كانت 
اختفاء مبالغ مالية من حساباتها وتحويل ودائع من 
حسابات األصول المجمدة في بلجيكا بموجب نظام 
2011، ووصفت ذلك  العام  المتحدة  عقوبات األمم 
بـ»بمزاعم وادعاءات« في بلجيكا«. وقالت في بيان 
»ال  بالخصوص  الماضي،  الخميس  مقتضب  رسمي 
يوجد دليل على اإلطالق بأن أي أموال قد استخدمت 
مزاعم  هو  تردد  وما  المسلحة«،  الجماعات  لتمويل 
األمم  تقرير  يستنتج  »لــم  مضيفة  ــاءات«،  ــ وادع
المتحدة األخير أن هناك أي خرق لنظام العقوبات من 
الليبية لالستثمار«. لكن بيان المؤسسة  المؤسسة 
مصادر  إعــالن  على  تفصيلي  رد  إلــى  يتطرق  لم 
وأرباح  فوائد  عن  الحظر  فك  عن  بلجيكية  حكومية 
استخدامها  أو   ،2012 العام  منذ  المجمدة  األرصدة 
في تمويل التشكيالت المسلحة، مكتفيًا بعموميات.

هذه  حيال  الليبي  الرسمي  الصمت  هذا  ووسط 
أي موقف رسمي من حكومة  لم يصدر  إذ  القضية، 
الوفاق بهذا الشأن، تبقى األسئلة قائمة حول مبررات 
هذا الصمت، ومتى سيكون التحرك الحكومي، وأين 
التي  الجهة  هي  وما  يحدث؟..  مما  النواب  مجلس 
البلجيكية  القضائية  السلطات  تحقيقات  ستتابع 
ليبية  لتمويل ميليشيات  األموال  في استخدام هذه 
كانت  إذا  ما  حول  السؤال  يتسع  وربما  بل  مسلحة، 
من  النتهاكات  تتعرض  المجمدة  الليبية  األرصدة 
آلية ضامنة  غياب  أخرى وسط  القبيل في دول  هذا 

للشفافية وبعيدًا عن أضواء اإلعالم.

تطورات متسارعة سجلتها قضية األموال الليبية المجمدة في بلجيكا، والتي تم التصرف في 
فوائدها بين عامي 2012 و2017، إذ أقر وزير الخزانة البلجيكي، يوهان فان أوفرفيلت أمام البرلمان 

البلجيكي في بروكسل بأن سلفه ستفان فاناكريه أجاز تحرير فوائد األموال الليبية المجمدة في 
مصرف بلجيكي بموجب قرار أممي، في المقابل ال تخفي قوى سياسية وخبراء دهشتهم من الصمت الليبي 

الرسمي، وإنكار المؤسسة الليبية لالستثمار أي تصرف في هذه األموال، وكأن الملف »شأن بلجيكي داخلي«.. 
وخالل جلسة استماع في لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب البلجيكي، كان اعتراف وزير الخزانة هو السابقة 

األولى من نوعها التي يتم فيها »تحميل« مسؤول سياسي صراحة مسؤولية تحرير فوائد األموال الليبية 
المجمدة منذ إثارة القضية، بعد أن كانت أصابع االتهام وجهت إلى وزير الخارجية الحالي ديديه ريندرز، 

والذي كان سبق أن شغل هو اآلخر منصب وزير المالية حتى أواخر 2011.

< إحدى جلسات البرملان البلجيكي  < يوهان فان أوفرفيلت

وزير الخزانة البلجيكي أقر بأن سلفه فاناكريه أجاز تحرير فوائد األموال المجمدة 

خبير مصرفي ليبي يتساءل : أين ذهبت األموال المسحوبة وأين صرفت؟ ولحساب مَن؟

تعيد ملف الهجرة غير الشرعية للواجهة

صبراتة.. فصل جديد للتوتر األمني بسالح املهربني
أعادت مجموعات مسلحة يقودها مهرب البشر المطلوب دوليًا 
مدينة  إلى  األمني  التوتر  بـ»العمو«،  الشهير  الدباشي  أحمد 
صبراتة بعد نحو عام من طرد تلك القوات في أعقاب إجراءات 
لحصار قضية تهريب البشر التي تنطلق من السواحل الليبية 

إلى أوروبا.
األمنية  الغرفة  بين  مسلحة  اشتباكات  صبراتة  وشهدت 
مع  بالتعاون  المدينة  من  فرت  مسلحة  ومجموعات  صبراتة، 
والتمركز  مدرستين  اقتحمت  الشرعية،  غير  الهجرة  عصابات 
على  للسيطرة  العودة  من  للهاربين  الفرصة  إلتاحة  بهما 
المدينة، قبل أن يعود الهدوء للمدينة واستئناف الدراسة عقب 

فرض حظر التجوال والطوارئ.
طريق  عن  جاء  المرة  هذه  األمني  للتوتر  الجديد  الفصل 
عصابات التهريب التي تخطط للعودة من جديد قبل أيام من 
كإحدى  الهجرة  بند  المجتمعين  أمام  لتضع  باليرمو،  مؤتمر 
ال  »العمو«  مجموعات  أن  خاصة  األمنية،  المعالجة  أولويات 
تزال تأمل في دخول المدينة من جنوبها تحديدًا من منطقة 

الجفارة، كمقدمة للتمركز واستئناف نشاطهم بشكل مكثف.
خطوة عصابات التهريب جاءت في أعقاب مؤشرات إيجابية 
نحو  المهاجرين  تدفقات  تقلص  آخرها  الهجرة،  ملف  بشأن 
التي  نفسها  النسبة  وهي  الـــ80%،  تجاوزت  بنسبة  إيطاليا 
أعلنتها ممثلة السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي، فيديريكا 
السواحل  المنطلقين من  المهاجرين  موغريني، بشأن أعداد 

الليبية صوب أوروبا.
عصابات  طرد  من  عام  بعد  المشهد  إلى  صبراتة  عودة 
من  أكثر  استمرت  مسلحة  معارك  شهدت  حين  التهريب 
أسبوعين وأوقعت 39 قتياًل و300 جريح، وذلك في 6 أكتوبر 
المدينة،  على  األمن  أجهزة  بسيطرة  انتهت   ،2017 العام 
الماضي  يونيو   7 في  الدولي  األمن  مجلس  يفرض  أن  قبل 
عقوبات على 6 أشخاص يرأسون شبكات تنشط في ليبيا في 
المهاجرين، كان بينهم أحمد  بالبشر وتهريب  اإلتجار  مجال 

األنظار،  عن  الدباشي  اختفى  الوقت  ذلك  ومنذ  الدباشي.. 
في  هجومه  المدينة  في  المحلية  األمن  قوات  ترقب  وسط 
هددت  بيانًا  كتيبته  أصدرت  أن  سبق  أنه  خاصة  لحظة،  أي 
يباغت بهجومه  أن  قبل  السالح،  بقوة  للمدينة  بالرجوع  فيه 
األسبوع الجاري، ما ينذر بعودة ملف الهجرة للتداول بقوة على 

حساب ملفات أمنية أخرى.
اقتحمت  عندما  الماضي،  األحــد  جــاءت،  ــداث  األح بداية 
مدرستين  على  والسيطرة  المدينة،  المسحلة  المجموعات 
أن  إال  العودة،  من  للهاربين  الفرصة  إلتاحة  بهما  والتمركز 
القبض  وألقت  األمر،  مع  تعاملت  بالمدينة  العمليات  غرفة 
على مجموعة منها، كما حاصرت مجموعة أخرى داخل إحدى 

المدارس جنوب المدينة.
5 آخرين في  3 أشخاص وإصابة  الهجوم أسفر عن مقتل 
بداية االشتباكات، التي تواصلت في منطقة سانية الفأر »ما 
يسمى تقاطع التمتيع«، جنوب المدينة، إذ قال الناطق باسم 
الغرفة األمنية صبراتة، يوسف القمودي، لـ»الوسط« وقتها إن 
مجموعة مسلحة من الفارين من مدينة صبراتة بالتعاون مع 
عصابات الهجرة غير الشرعية سيطرت على مدرسة المركزية 

الجنوبية، واستولت على هواتف أعضاء هيئة التدريس وكسرت 
مع  والتعامل  المدنيين  دفع إلخالء  ما  اآللي،  الحاسب  أجهزة 
المسلحين، الفتًا إلى أن القوات لم تقتحم المكان خوفًا على 

الطلبة وهيئة التدريس.
بأن  المواطنين  صبراتة  أمن  مديرية  طمأنت  األثناء  في 
مع  بالتعاون  السيطرة،  تحت  المدينة  في  األمنية  األمــور 
هجوم  من  ساعات  بعد  المساندة،  والقوة  والشرطة  الجيش 
الغرفة األمنية صبراتة منع  أعلنت  المدينة، وذلك بعدما  في 
التاسعة من مساء  التجوال داخل المدينة اعتبارًا من الساعة 

األحد، حتى السادسة صباح اإلثنين.
الخدمات  ــإدارة  ب والتوثيق  اإلعــالم  مكتب  طالب  وقتها 

والطبية  الطبية  الــكــوادر  جميع  صبراتة،  في  الصحية 
لألوضاع  نظرًا  الصحية،  بالمراكز  بااللتحاق  المساعدة 
المتردية في المدينة وتحسبًا ألي طارئ، كما انضمت فروع 
وصرمان  والعجيالت  زلطن  في  والطوارئ  اإلسعاف  جهاز 

الدعم. لتقديم  استعدادًا 
بيان  قالوا في  وأعيان صبراتة،  البلدي وحكماء  المجلس 
إن المدينة »تعرضت إلى محاولة لزعزعة أمنها واستقرارها 
بدخولهم  وذلك  القانون،  عن  الخارجين  بعض  قبل  من 
)مدرسة صبراتة  المدينة  التعلمية داخل  المؤسسات  إحدى 
األمنية  الغرفة  قبل  من  معهم  التعامل  وجرى  الجنوبية(، 
باستئناف  منوهًا  كامل،  بشكل  الموقف  على  والسيطرة 

تعليم  لمراقبة  التابعة  التعليمية  بالمؤسسات  الدراسة 
صبراتة.

القوات  أن  لـ»الوسط«  أمني  أعقاب ذلك أكد مصدر  في 
»دحر  من  تمكنت  صبراتة  في  األمنية  للغرفة  التابعة 
صبراتة  بمدرسة  تتمركز  كانت  التي  المسلحة  المجموعات 
المركزية االبتدائية، ومن جهة مرسلة شبكة المدار«، كما 
إلى  الفتًا  المجموعات،  تلك  لمالحقة  المكان  تمشيط  جرى 
أربعة  بلغ  المسلحة  المجموعات  القتلى من طرف  أن »عدد 
إلقاء  عن  فضال  الهوية«،  مجهولة  جثة  بينهم  أشخاص 

القبض على »أكثر من عشرة أفراد« من المهاجمين.
إزاء ما سبق بدأ الهدوء يسود المدينة منذ مساء اإلثنين، 
كما انتهت في الساعة السادسة من صباح الثالثاء حالة منع 
التجوال التي كانت أعلنتها الغرفة األمنية صبراتة، كما نشرت 
التخريب  حجم  تظهر  صورًا  الوفاق  بحكومة  التعليم  وزارة 

واالعتداءات التي طالت المدرسة على يد المسلحين.
ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  دانت  جانبها  من 
الهجوم، محذرة من أي تصعيد محتمل، وفق ما نشرته عبر 
»تدين  قائلة:  اإلثنين،  مساء  »تويتر«  موقع  على  حسابها 
صبراتة،  على  الهجوم  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
وتحذر من أي تصعيد محتمل. الهجوم على المنشآت المدنية 
وتعريض المدنيين للخطر وفي هذه الحالة األطفال جميعها 
أعمال يجرمها القانون اإلنساني الدولي. كما أن العناصر في 

قائمة العقوبات تخضع للرقابة الشديدة«.
التوتر األمني في صبراتة فإن الهجوم  انتهاء جولة  ورغم 
حول  إجابات،  منها  من  التساؤالت  من  الكثير  يثير  المباغت 
الشرعية  غير  والهجرة  المهربين  ملف  يعطل  أن  إمكانية 
البنود األخرى المتعلقة باألوضاع األمنية الناتجة عن الخالفات 

السياسية.
وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل 
المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات اآلالف من 
األوروبيون  يشكو  فيما  ــا،  أوروب باتجاه  سنويًا  المهاجرين 

باستمرار من تفاقم األزمة.

مجموعة مسلحة فرت من المدينة 
وعصابات تهريب البشر بقيادة »العمو« 

حاولت السيطرة على مناطق في صبراتة

*البعثة األممية تحذر من أي تصعيد 
محتمل وتقول إن العناصر المهاجمة في 
قائمة العقوبات وتخضع للرقابة الشديدة

القاهرة–الوسط

القاهرة–الوسط

األموال املنهوبة »ليبية« 
واملساءلة »بلجيكية«

< آثار التخريب على سور مدرسة صبراتة اجلنوبية
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جدول زمني ينتهي باعتماد مجلس رئاسي جديد

تعديل السلطة التنفيذية.. جولة خالف جديدة أم نهاية لألجسام املتصارعة؟

إعادة  حول  والدولة  النواب  مجلسي  اتفاق  دخل 
التنفيذية، مرحلة جديدة ظهرت  هيكلة السلطة 
على إثرها الخالفات حول إجراءات تنفيذ االتفاق، 
المقرر عقده  باليرمو  أيام من مؤتمر  وذلك قبل 
إمكانية  حول  تساؤالت  يثير  ما  المقبل،  اإلثنين 
التنفيذية  لألجسام  نهاية  الخطوة  تكون  أن 
من  جديدة  لجولة  الباب  تفتح  أم  المتصارعة 

الخالف.
الخطوة الجديدة جاءت بإعالن مجلسي النواب 
والدولة االتفاق على الجدول الزمني لتنفيذ إعادة 
ل  تشكَّ خالل  من  التنفيذية،  السلطة  تشكيل 
لجنة تضم مقرري المجلسين، وممثاًل عن البعثة 
تشكيل  عملية  على  اإلشراف  تتولى  األممية 
السلطة التنفيذية كاملة من تقديم التزكيات إلى 

اعتماد المجلسين.
وتضمن الجدول الزمني أن تكون فترة تقديم 
من  ابتداًء  أسبوعًا،  تتجاوز  ال  مدة  في  التزكيات 
18 نوفمبر 2018، حتى 26 نوفمبر 2018، كما 
تقام المجاميع االنتخابية الثالثة خالل الفترة من 
إلى تضمين  باإلضافة   ،2018 6 ديسمبر  إلى   2
الدستوري  باإلعالن  المعدل  السياسي  االتفاق 
من قبل مجلس النواب حسب اللوائح المعتمدة، 
 ،2018 ديسمبر   11 رسمية  جلسة  في  وذلك 
على أن يجرى اعتماد المجلس الرئاسي من قبل 
المجلسين في جلسة رسمية بعد تضمين االتفاق 

السياسي المعدل مباشرة.
عن  الحوار  لجنتي  رئيسا  أعلن  أكتوبر  ونهاية 
النواب، عبدالسالم نصية، ولجنة تعديل  مجلس 
للدولة،  األعلى  بالمجلس  السياسي  االتفاق 
إعادة  حول  المجلسين  توافق  الهوش،  بشير 
رئاسي  مجلس  إلى  التنفيذية  السلطة  هيكلة 
مكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل 
توافق  أول  وهو  وطنية،  وحدة  حكومة  يشكل 
رغم  الصخيرات،  اتفاق  منذ  عنه  اإلعالن  يجرى 
فيها  يعلن  التي  األولى  المرة  ليست  هذه  أّن 
أعضاء من مجلسي النواب والدولة عن توافقهما 
وتقليص  التنفيذية  السلطة  هيكلة  إعادة  على 
إلى  أعضاء  تسعة  من  الرئاسي  المجلس  أعضاء 
ما  وهو  عنه،  منفصلة  حكومة  وتشكيل  ثالثة 
يثير التساؤالت بشأن إمكانية المضي في تنفيذ 

االتفاق.
وفي حديث سابق إلى »الوسط« أكد المبعوث 

أكثر من  البعثة قدمت  أن  األممي غسان سالمة 
في  التنفيذية  السلطة  مواد  لتعديل  صيغة   15
االتفاق السياسي إلى مجلسي النواب والدولة إال 

أن المجلسين رفضا.
توافًقا  شكلها  في  تبدو  السابقة  التطورات 
بدء  أعقاب  في  جاء  الذي  الخالف  أّن  غير  كاماًل 
التنفيذ كشف عن خالفات في اآلليات واإلجراءات، 
األعلى  بالمجلس  أعضاء  إعالن  ما ظهر في  وهو 
للدولة عن »فتح المجال أمام كل من يجد نفسه 
الرغبة والقدرة والكفاءة من أبناء برقة في تحمل 
أنهم  إلى  مشيرين  وأعباءها«،  األمانة  هذه 
المجلس  لعضوية  الترشح  »كيفية  إعداد  بصدد 

الرئاسي«.
الدولة،  مجلس  عضو  اعتبرها  الخطوة  هذه 

أحمد لنقي، »مخالفة لما ُاتُّفق عليه بين مجلسي 
خرق  »بمثابة  أنه  معتبرًا  والدولة«،  النواب 
لالتفاق«، السيما أّن البيان الصادر عن مجموعة 
من أعضاء المجلس عن إقليم برقة يتضمن بدء 
اختيار هيكلة السلطة التنفيذية وأعضاء المجلس 

الرئاسي الجديد.
الخالف ينبع من تجاوز عدد من أعضاء المجلس 
هيئته التنفذية، حيث شدد لنقي في تصريح إلى 
هيكلة  إعادة  حول  »االتفاق  أن  على  »الوسط« 
مجلسين  بين  اتفاق  هو  التنفيذية  السلطة 
الدولة  مجلس  أعضاء  من  مجموعة  بين  وليس 
إتمام  »سيعرقل  البيان  أن  مؤكدًا  آخرين«،  مع 
السلطة  هيكلة  بإعادة  المجلسين  بين  االتفاق 
التنفيذية وتشكيل المجلس الرئاسي الجديد، بل 

قد يقوض االتفاق برمته«.
كما اعتبر بيان أعضاء برقة »خرًقا ألنه يتجاوز 
مغايرة  رسالة  يرسل  وألنه  المؤسساتي،  العمل 
في  ورغبة  جدية  عدم  تعكس  االتفاق  لرسالة 
إطالة أمد عملية االختيار، حيث يتطلب فترة زمنية 
لوضع معايير للترشح ثم فترة زمنية للترشح ثم 

فترة لفرز هذه الترشيحات«.
بشأن  االختالف  حول  حديثه  لنقي  وواصل 
برئاسة  الحالي  الرئاسي  المجلس  على  اإلبقاء 
فائز السراج وحكومته، الفتًا إلى أنه نبّه زمالءه 
كانت  »من  أن  إلى  للدولة  األعلى  بالمجلس 
الرئاسي  المجلس  على  اإلبقاء  في  الرغبة  لديه 
لكنّه  صراحة«،  ذلك  يعلنوا  أن  فعليهم  الحالي، 
تمسك بأّن حكومة الوفاق تبدو »غير قادرة على 

رأسها  المنقسمة وعلى  الدولة  توحيد مؤسسات 
العسكرية، وبسط نفوذها على كامل  المؤسسة 

تراب الوطن وفرض األمن«.
النواب،  مجلس  عضو  اعتبر  اليسار  أقصى  في 
السلطة  تعديل  اتفاق  أن  عبدالنبي،  الصالحين 
على  تطبيقه  يمكن  وال  منطقي  »غير  التنفيذية 
قائاًل:  ورق«،  على  حبر  إال  هو  وما  الواقع،  أرض 
يكون  بحيث  الليبي  التراب  لوحدة  نسعى  »نحن 
واحدة،  وحكومة  واحد  نواب  مجلس  لدولتنا 
السالح  انتشار  ظل  في  ا  جدًّ صعب  األمر  لكن 
من  جسم  بأي  تعترف  ال  مسلحة  مجموعات  بيد 
ال  والتي  ليبيا،  في  حاليًّا  الموجودة  األجسام 
االعتمادات  خالل  من  المال  جني  إال  لها  همَّ 

المستندية والمصرفية، خاصة في غرب البالد«.

تتمثل  عبدالنبي  منها  ىانطلق  التي  الزاوية 
أن  »الوسط«،  إلى  تصريح  خالل  اعتباره  في 
المجتمع الدولي »يدعم المجلس الرئاسي الحالي 
القادمة«،  االستحقاقات  إلى  الوصول  حين  إلى 
قيادة  مع  بـ»العمل  الرئاسي  المجلس  مطالبًا 
لنتمكن  البالد  تأمين  حين  إلى  الليبي  الجيش 
بها  يطالب  التي  االستحقاقات  إلى  الوصول  من 

الشعب الليبي«.
وبشأن ما تردد عبر مواقع التواصل االجتماعي 
حول انتخاب شخصيات عن إقليم برقة للمجلس 
يتم  لم  الحقيقة  »في  عبدالنبي:  قال  الرئاسي، 
انتخاب وتم االتفاق على مَن لديه الرغبة الجادة 
ووضع اسمه، وهذا ما حدث، ونحن الجيش شريك 
لنا ويجب أن يكون في الصورة حتى تسير األمور 

على ما يرام«.
لكنّ عضو مجلس النواب صالح فحيمة اعتبر 
المجلس  لتعديل  الزمني  الجدول  عن  اإلعالن 
إنجاز  على  الطرفين  من  إصرار  »دليل  الرئاسي، 
االلتزام  أنه سيتم  عليه«، مؤكدًا  التوافق  تم  ما 
التأخير  أو  التقديم  يتطلب  طارئ  يطرأ  لم  ما  به 

في المواعيد.
غير أّن فحيمة كان يفضل عدم اإلفصاح علنًا 
إلى  تصريح  في  قال  لكنّه  الزمني،  الجدول  عن 
وثيقة  بجعله  االكتفاء  أفضل  »كنت  »الوسط«: 
له  تكون  ربما  إعالنه  أن  إال  للطرفين،  ملزمة 
أن  أهمها  الظهور،  في  فعال  بدأت  قد  حسنات 
بعض الشخصيات الليبية أصبحت تأخذ األمر على 

محمل الجد أكثر من ذي قبل«.
وأشار عضو مجلس النواب إلى تواصل عدد من 
السياسي سواء  المشهد  في  الفاعلة  الشخصيات 
كان حاليًا أو في وقت سابق، مع أعضاء مجلسي 
الترشح  في  رغبتهم  ليعلنوا  والدولة،  النواب 
ذلك  أبعد من  إلى  وذهبوا  بل  الجديد،  للرئاسي 
إلى أن وصلوا في حديثهم عن تشكيل الحكومة، 
سياسية  الشخصيات  »هذه  أن  إلى  مشيرًا 
الحكومتين،  في  حاليون  وزراء  منها  محترمة، 
في  سابقة  مناصب  أصحاب  وأيضا  وسابقون 

الدولة من النظام الحالي والنظام السابق«.
رفع فحيمة من مؤشر تفاؤله بقوله إن االمور 
نحو  ثابتة  وبخطوات  الصحيح  االتجاه  في  تسير 
استدرك:  لكنّه  التنفيذية،  المؤسسة  توحيد 
ينقل  بحيث  وهادف  صادق  إلعالم  فقط  »نحتاج 
الحقيقة كما هي دون تزييفها أو تطويعها ألجندة 
معينة، حتى يتسنى للناس معرفة حقيقة األمور«.

فترة تقديم التزكيات في مدة ال تتجاوز أسبوعا وتقام املجاميع االنتخابية الثالثة أول ديسمبر

القاهرة ــ الوسط

إيطاليا تحضن مؤتمر باليرمو بـ »الجوار الليبي«

كونتي اقتنص دعم مصر والجزائر وتونس لرؤية بالده
مدينة  صوب  المقبل  اإلثنين  يوم  األنظار  تتجه 
الليبي،  للساحل  المقابلة  صقلية  بجزيرة  باليرمو 
أنهت  بعدما  ليبيا،  حول  الدولي  المؤتمر  لمتابعة 
إلنجاح  الدولي  الحشد  أوراق  اإليطالية  السلطات 
أهدافه التي ترتكز على بناء أرضية سياسية مشتركة 
إلى  للوصول  عليها  البناء  يُمكن  الصراع  ألطراف 

استقرار دائم في البالد.
التفاعالت  زادت  »باليرمو«  موعد  اقترب  وكلما 
إليه  سينتهي  لما  ترقب  وسط  واألمنية،  السياسية 
الرئيسية  األطراف  أّن  السيما  توصيات،  من  المؤتمر 
المؤتمر،  مع  إبجابيًا  تجاوبًا  أبدت  ليبيا  في  الفاعلة 
مدار  على  روما  اإليطالية  العاصمة  استقبلت  حيث 
دخلت  عندما  الرئيسة،  األطراف  الماضي  األسبوع 
بزيارة  بدأت  الحسم،  مرحلة  للمؤتمر  التحضيرات 
والمبعوث  فائزالسراج،  الرئاسي  المجلس  رئيس 
القائد  خليفة حفتر  المشير  ثم  األممي غسان سالمة، 
مجلس  رئيس  يطير  أن  قبل  المسلحة،  للقوات  العام 
نهاية  الدولة  مجلس  رئيس  ويلحقه  الثالثاء،  النواب 

األسبوع.
وعلى مدار األسبوع الجاري وضعت إيطاليًا النقاط 
زار  عندما  للمؤتمر  للتحضير  األخيرة  الحروف  على 
الجزائر  كونتي،  جوزيبي  اإليطالية،  الحكومة  رئيس 
»بشكل  أويحيى  أحمد  نظيره  مع  تحدث  إنه  وقال 
»التعزيز  أن  على  التأكيد  مجددًا  ليبيا«،  عن  موسع 
في  واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية  المؤسساتي 
حوار  عملية  عبر  إال  قدمًا  المضي  يمكنهما  ال  ليبيا 
تحترم  المتحدة،  األمم  تقودها  ومصالحة  شامل 

الليبي«. الشعب  تطلعات 
مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  في  كونتي  وأكد 
مشاركة  الضروري  »من  أنه  اإلثنين،  مساء  أويحيى، 
كامل،  بشكل  المعنية  والجزائر،  الدولي  المجتمع 
في  المتحدة  األمم  وفي دعم عمل  المشروع  في هذا 
تحقيق االستقرار في ليبيا«، متابعًا »أنا سعيد للغاية 
الحدث  هذا  في  للمشاركة  دعوتنا  قبلت  الجزائر  بأن 
مساهمة  الجزائر  تقدم  أن  في  الشخصي  أملي   )..(

ملموسة«.
إال  المؤتمر،  الجزائر في  أويحيى حضور  أكد  بدوره 
بوتفليقة  عبدالعزيز  الجمهورية  رئيس  بأن  نوه  أنه 
يمثلون  من  سيختار  إليه،  وجهت  الدعوة  أن  بحكم 

بالده في هذا الحدث.
لكنّ رئيس الحكومة الجزائري، تجنّب الدخول في 
اإليطالي  نظيره  بحضور  فرنسا  مع  دبلوماسي  صدام 
مشاركة  على  التعليق  رفض  حين  كونتي  جوزيي 
إذ  بصقلية،  باليرمو  مؤتمر  في  عدمها  من  باريس 
القضية  أخرى من  دول  مواقف  على  أويحيى  يعلق  لم 
في  مشاركتها  وغموض  فرنسا  ضمنها  من  الليبية، 

عدمها. المؤتمر من 
المؤتمر  في  أشار  الجزائري  الحكومة  رئيس 
بالده  موقف  إلى  اإليطالي،  نظيره  مع  الصحفي 
عملهم  إن  قال  الذي  ليبيا  في  الوضع  من  الرسمي 
وهما  هامتين،  نقطتين  على  يرتكز  الدبلوماسي 
كل  عن  األجوبة  وإقرار  لقضيتهم  الليبيين  احتواء 
ليبيا  دعم  حول  تتمثل  الثانية  النقطة  فيما  األسئلة، 

المتحدة. األمم  جهود 

على  الجزائري  الوفد  بعمل  أويحيى،  أحمد  وتعهد 
»سيعمل  إنه  قائاًل  ليبيا،  حول  باليرمو  مؤتمر  إنجاح 
ليبيا«، الفتًا  السلمي في  الحل  ما بوسعه إلنجاح  كل 
في  كبيرًا  قسًطا  أخذت  الليبية  المسألة  أّن  إلى 
إلى  للوصول  الليبيين  مساعدة  أجل  من  المحادثات، 

حل سلمي لألزمة قريبًا.
بموقع  صفحته  على  له  عبر  تدوينة  وفي 
أّن  الجزائري  الحكومة  رئيس  كشف  »فيسبوك«، 
تبادل  خالل  من  المزمع  المؤتمر  في  تشارك  بالده 

والمعلومات إلنجاحها، حسب قوله. اآلراء 
أّن  إلى  بالنظر  مهمة  تبدو  الجزائرية  والمحطة 
بين  الشامل  والحوار  السياسي  الحل  تدعم  األخيرة 
والسيادة  الوحدة  احترام  ظل  في  الليبية،  األطراف 
والسالمة الترابية لليبيا، كما تشاطر إيطاليا الموقف، 
حيث ترى أن الحل يجب أن ينبع من الليبيين أنفسهم 

بعيدًا عن أي تدخل أجنبي.
جهود  مرافقة  ضرورة  على  أيضًا  البلدان  ويركز 
من  الخروج  وتيرة  تسريع  أجل  من  المتحدة  األمم 
إلى  عاجل  بشكل  التوصل  وأهمية  ليبيا  في  األزمة 
أثر  بالتأكيد  لها  سيكون  التي  الليبية  لألزمة  تسوية 

الصحراوي. الساحل  منطقة  على  إيجابي 
التونسي  الموقف  كونتي  أمّن  الجزائر  زيارة  وقبل 
السبسي  قائد  الباجي  الرئيس  والتقى  زارها  عندما 
فيما  المؤتمر،  لحضور  دعاه  حيث  الماضي،  الجمعة 
يعدّ  ليبيا  في  االستقرار  تحقيق  أن  السبسي  أوضح 
شمال  منطقة  واستقرار  أمن  لضمان  حيويًا  عاماًل 

المتوسط. والبحر  أفريقيا 
الحالية  اإليطالية  المساعي  أن  اعتبروا  مراقبون 
قدر  االستفادة  على  عملت  إيطاليا  أّن  إلى  تشير 
الليبي،  الملف  إدارة  في  فرنسا  أخطاء  من  اإلمكان 
مع  تواصلها  خالل  من  باليرمو،  لمؤتمر  تحسبًا 
المعنية  الدول  بينما تتمسك  الجزائر وتونس ومصر، 
وتهيئة  الليبي،  الليبي  الحوار  على  بمقاربتها 
المسلحة  المجموعات  من  بالتخلص  األمنية  الظروف 

البالد. في  المنتشرة 
جوزيبي  اإليطالية  الحكومة  رئيس  إقناع  وبدأ 

مؤتمر  إنجاح  على  بالمساعدة  للجزائريين  كونتي 
أويحيى  أحمد  موافقة  اقتنص  بعدما  سهاًل،  باليرمو 

المشاركة. على  الجزائرية  الحكومة  رئيس 
مساعي  أن  »الوسط«،  إلى  أكد  دبلوماسي  مصدر 
األمم  جهود  دعم  مسألتي  على  ترتكز  الجزائر 
لقضيتهم  الليبيين  واحتواء  ليبيا،  في  المتحدة 
فرض  دون  األسئلة  كل  عن  األجوبة  وإقرار  وحدهم 
الذي  إلى مؤتمر باريس  »وصاية« عليهم، في إشارة 

ليبيا. االنتخابات في  بتنظيم  أجندة خاصة  فرض 
الجزائري  الوفد  بعمل  أويحيى  أحمد  تعهد  ومع 
تحدد  لم  تونس  فإّن  باليرمو،  مؤتمر  إنجاح  على 
بإيطاليا،  الدولي  المؤتمر  في  الرسمي  التمثيل  شكل 
بعدما  البالد،  في  الراهنة  السياسية  األزمة  في سياق 
السبسي  قائد  الباجي  التونسي  الرئيس  كونتي  دعا 
لحضور المؤتمر، ألح على ضرورة توفير األسباب التي 
ودائمة  شاملة  سياسية  تسوية  إيجاد  في  تساهم 

واستقرارها. ليبيا  وحدة  تضمن 
سالح  نزع  توافرها،  الواجب  األسباب  بين  ومن 
قبل  األمنية  األرضية  وتهيئة  المسلحة،  المجموعات 

مراقبين  لكنّ  السياسي،  االستحقاق  نحو  المضي 
الماضي،  مايو   29 في  باريس  اتفاق  تجاهل  يعيبون 
حيث  طرابلس،  في  خصوصًا  »المليشيات«  لقضية 

السياسية. التسوية  عرقلة  في  تتسبب 
الملف  في  اختراق  لتحقيق  المغربية  الرؤية  ووفق 
وزير  حسب  يتوجب  باليرمو،  مؤتمر  في  الليبي 
تدخل  أن  بوريطة،  ناصر  المغربي  الخارجية  الشؤون 
بعين  كأخذ  باريس،  اتفاق  عليها  يشدد  لم  تعديالت 
إقرار  منذ  حصلت  التي  الميدانية  التطورات  االعتبار 
للبعد  االهتمام  من  المزيد  إيالء  ضرورة  مع  االتفاق، 
تحديد  قبل  السياسي،  البعد  غرار  على  لألزمة  األمني 
تنظيمها  المراد  االنتخابية  االستحقاقات  كل  مواعيد 

ليبيا. في 
إقناع  على  المؤتمر  في  المغربي  الوفد  ويعمل 
اتفاق  من  معطلة  بنود  بتنفيذ  الدولي  المجتمع 
خاصة   ،)2015 ديسمبر  في  )الموقعة  الصخيرات 
سيقدم  ما  األمنية،  بالترتيبات  المتعلق   34 البند 
المالئمة  األجواء  إعداد  أجل  من  ملموسة  خطوة 

انتخابات. لتنظيم 

الهياكل  تعزيز  خالل  من  إال  ذلك  يتحقق  ولن 
أال  على  والعمل  النار،  إطالق  وقف  بمراقبة  المكلفة 
الذي  المطار  مثل  للدولة،  األساسية  البنيات  تبقى 
يد  في  ووضعها  الميليشيات،  سيطرة  تحت  يزال  ال 
بما  تكوينها،  ضمان  يتعين  التي  الوطنية،  الشرطة 
المغربي  الوزير  واعتبر  برمتها.  لليبيا  والءها  يجعل 
المسلسل  يفضي  لن  المسائل  هذه  »بدون  أنه 

نتيجة«. إلى  السياسي 
للمجموعات  دور  أي  ترفض  جانبها  من  القاهرة 
الرئيس  أكد  حيث  النزاع،  مناطق  في  المسلحة 
في  تصريحات  في  السيسي  الفتاح  عبد  المصري 
األجنبي  اإلعالم  ممثلي  من  عدد  مع  مغلقة  مقابلة 
شرم  منتجع  في  المحلية  الصحف  تحرير  ورؤساء 
شباب  منتدى  هامش  على  الثالثاء،  أمس  الشيخ 
في  للميلشيات  دور  أي  قبول  يمكن  »ال  أنه  العالم، 
يكون  أن  المقبول  من  ليس  أنه  كما  النزاعات،  دول 
لها أي دور في كفالة أمن هذه المنطقة«، معبرًا عن 
الوطني  الجيش  باعتباره  الليبي  للجيش  مصر  »دعم 
الوضع  استمرار  ألن  والنظام،  األمن  بحفظ  المخول 
سورية  في  اإلرهابية  العناصر  يجذب  هناك  الحالي 
مع  الجوار  دول  ويهدد  الهشة،  للمناطق  القدوم  إلى 

ليبيا«.
سالمة  غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  ويستبق 
األمنية  الترتيبات  تقدم  الستعراض  صقلية،  مؤتمر 
يجب  وما  الدولي،  األمن  مجلس  أمام  طرابلس  في 
عقوبات  فرض  غرار  على  أممية  خطوات  من  اتخاذه 
على عدد من الميليشيات، التي تعبث بأمن العاصمة 

الرسمية. المؤسسات  وتهدد  طرابلس 
لكن ما يؤثر على نجاح اجتماعات دولية حول ليبيا 
الفرنسي– الصراع  إلى  الداخلي  الشأن  حاليًا  يتجاوز 

اإليطالي على الملف، ويفهم من دعوة وزير الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان عدة شخصيات من مدينة 
مصراتة لزيارة فرنسا في الثامن من نوفمبر الجاري، 
وأن  خاصة  اإليطالية  المبادرة  على  »تشويش«  أنها 
إلى  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  حضور 
الدعوة  رسالة  أكدت  فيما  بعد،  تتضح  لم  باليرمو 
محادثات  »إلجراء  تهدف  أنها  الليبية  للشخصيات 
الخروج من األزمة في  آفاق  المستوى لمناقشة  رفيعة 

االنتخابية«. العملية  ونجاح  ليبيا 
وفي الوقت الذي لم يتضح فيه حجم تمثيل الدول 
استبقت  العامة  القيادة  فإن  المؤتمر،  في  األفريقية 
القوات  من  المستوى  رفيع  لوفد  بزيارة  الحدث 
األفريقي  االتحاد  مقر  إلى  الجمعة،  الليبية،  المسلحة 
القيادة  باسم  المتحدث  أعلن  وفقما  أبابا،  أديس  في 
العميد أحمد المسماري عبر صفحته على »فيسبوك«.

األمن  مفوض  مع  اجتمع  العامة  القيادة  وفد 
الحسن  ومحمد  الشرقي  إسماعيل  السفير  والسلم 
األفريقي  لالتحاد  العام  المفوض  مستشار  لباش 
لرئيس  الخاصة  الممثلة  العياري  وحيدة  والدكتورة 
تضمن  حيث  ليبيا،  لدى  األفريقي  االتحاد  مفوضية 
آخر  على  األفريقي  االتحاد  ممثلي  إطالع  االجتماع 
وكذلك  ليبيا،  كامل  في  األمني  الوضع  مستجدات 

القادمة. للمرحلة  العامة  القيادة  رؤية 
من  خطية«  »رسالة  الوفد  تسّلم  المسماري  ووفق 
خليفة  المشير  الليبية  المسلحة  للقوات  العام  القائد 
أّن  دون  األفريقي،  لالتحاد  العام  المفوض  إلى  حفتر 

أو مضمونها. ماهيتها  يكشف عن 

القاهرة ــ الوسط

روما استغلت ثغرات اتفاق باريس وعملت 
على مناقشة دول الجوار في تفاصيل 

المشاورات ال سيما قضية الميليشيات

الرؤية المغربية تطلب تعديالت لم 
يشدد عليها اتفاق باريس.. ومصر 

ترفض أي دور للمجموعات المسلحة

<  رئيس الوزراء الجزائري احمد أويحيى مع نظيره االيطالي جوزيبي كونتي 

<  اجتماع سابق لمجلس النواب



     

رحلة الموت بين طرابلس وسيناء وبئر سبع

أسرار جديدة يكشفها الناجي الوحيد
من الطائرة التي أسقطتها إسرائيل 1973
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منذ أكثر من 45 عاما..لم يكن يدري الشاب ذو 
التي  سياحية  الرحلة  تذكرة  تكون  أن  ربيعا  الـ19 
كافأته بها عائلتُه بسبب تفوقِه في الدراسة، هي 
عندما  العالم،  هزت  جريمة  لمعايشة  عبور  تذكرة 
أسقطت إسرائيل طائرة بنغازي المدنية فوق سيناء 
عمدًا، وبدم بارد ظهر الثالثاء 21 فبراير عام 1973.

تأبى لحظات الخوف وروائح الجث أن تفارق ذاكرة 
من  الوحيد  الناجي  عاما(   65( البالغ  الكوم  فتحي 
حادث شهد مقتل أغلب ركاب الطائرة البالغ عددهم 
114 مسافرًا باستثناء خمسة أشخاص بينهم قائد 
ركاب  وثالثة  الليبي،  ومساعده  الفرنسي  الطائرة 

توفوا جميعا فيما بعد.
لكنه يبدي تصميما على مواصلة في السعي لرفع 
قضية للحصول على تعوض له ولباقي ركاب الطائرة 
المنكوبة، إذ بدأ في العام 2013 جمع توكيالت من 
الذين كانوا على  الليبيين  اجمالي  16 متضررا من 

متن الطائرة وعددهم 50 راكبا.
في ظهيرة ذلك اليوم ، كانت رحلة الخطوط الجوية 
عددا  متنها  على  حاملة  عادي  بشكل  تسير  الليبية 
من الشخصيات السياسية واإلعالمية، أبرزهم مذيعة 
ووزير  حجازي،  سلوى  الشهيرة  المصري  التليفزيون 
الحفيظ  عبد  بويصير، حسن  الليبي صالح  الخارجية 
الجهاني عضو مجلس األمة االتحادي الذي كان في 

طريقه للقاهرة للمشاركة في اجتماعات المجلس.
الوصول  قرب  عن  الداخلية  اإلذاعة  إعالن  ورغم 
إلى المحطة األخيرة في مطار القاهرة، إال أن فتحي 
الطائرة،  انحراف  الحظنا  »فجأة  لـ»الوسط«  يقول 

طائرتنا،  من  تقتربان  طائرتين  بعيني  وشاهدت 
إحداها« واستطرد  ولمحت نجمة داوود على جانب 
اللف  من  دقائق  »بعد  عاما(   65( الكوم  فتحي 
محاوالت  ووسط  الطبيعي  غير  والتحرك  والدوران 
الوزير الليبي األسبق صالح بويصير لتهدئة الوضع، 
ولكن زاد التوتر وعال بكاء النساء واألطفال، وما هي 
إال لحظات ، حتي حدث إرتطام قوي بالطائرة فقدت 

على آثره الوعي«.
»آخر  بنغازي،  طائرة  من  الوحيد  الناجي  ويكمل 
مشهد ال أنساه ذلك الدخان المتصاعد من الطائرة 
وأنا  سمعت  ساعات  عدة  مرور  بعد  الركاب،  وجثث 
يتحركون  اإلسعاف  رجال  بعض  وجود  مدرك  غير 

أحياء، بعدها دخلت في  ويبحثون عن  الحطام  بين 
غيبوبة«.

مستشفى  في  نفسه  ليجد  الكومي  استفاق 
ويقول  السبع،  بئر  منطقة  في  إسرائيلي  عسكري 
جرى  بما  إبالغي  حاولوا  بيومين  إفاقتي  »بعد 
وأخذت  عصبي  هياج  حالة  وانتابتني  أصدق  لم 
يومًا  عشر  سبعة  ومكثت  الغرفة،  محتويات  أحطم 
بالمستشفي وبعدها تم إبالغي من قبل السلطات 
االسرائيلية بأنه سيتم ترحيلي إلي فرنسا مع قائد 
الطائرة الليبية )جون بير( الذي تٌوفي بعد وصوله 

إلي فرنسا باربٍع وعشرين ساعة«.
إسرائيل  من  عبوره  لحظات  فتحي  ويروي 

ويقول  الدولي  األحمر  الصليب  عبر  القاهرة  إلى 
وزارنا  العسكري  المعادي  مستشفى  إلى  »نقلونا 
الحربية  الجيش، في مقدمتهم وزير  عدد من قادة 
الشؤون  ووزيرة  الشاذلي  والفريق  إسماعيل  أحمد 
منسق  ثم  راتب،  عائشة  الدكتورة  االجتماعية 
السفير  الوقت  ذلك  في  المصرية–الليبية  العالقات 

عبد القادر غوقة«.
بنغازي  إلى  نقلي  تم  أيام  سبعة  »بعد  ويضيف 
بل  ونظامه،  القذافي  من  اهتمامًا  ألق  ولم  جوًا، 
والمبرر  أعلمها تم تجاهل قضيتنا،  ربما ألسباب ال 
المعلن في ذلك الوقت أن ليبيا ال تعترف بإسرائيل 
وال تربطها به أية عالقة حتى تقاضيها دوليًا على 

جريمتها«.
الجريمة،  يطوي  أن  القذافي  »تعمد  ويضيف: 
ويتعامل معها كورقة سياسية، بل سعى لتوظيفها 
في أعقاب حادث لوكربي، لكنه فشل في استثمارها 
للتخفيف من الضغوط الدولية عليه بعد لوكيربي«.
الطائرة  ضحايا  بين  من  الوحيد  الناجئ  يزال  ما 
على  الحصول  طريق  في  قدما  المضي  على  يصر 
القاهرة  في  محامي  مع  »اتفقت  ويقول  تعويض، 
المذيعة  كانت  التي  الدعوى،  هذه  تحريك  على 
ألنضم  ضحاياها،  إحدى  حجازي  سلوي  المصرية 
ورثتها إلي هذه القضية«، لكنه يردف »اكتشفت أن 
الدعوي باسم المذيعة المصرية سلوي حجازي ، أما 

باقي األسماء فهم متضامنون فقط«.
»سأعود  الكومي:  يقول  القادمة  الخطوة  وعن 
إلي ليبيا لرفع دعوى على الخطوط الليبية، للضغط 
يتسلم  لم  أنه  مؤكدا  دولية«.  دعوى  رفع  أجل  من 
بعض  تعويض  رغم  الليبية  الدولة  من  تعويضا 

عائالت الضحايا.

القاهرة ــ خديجة العمامي

أثار قرار جديد لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، 
المجتمع  مع  المشترك  التنسيق  آلية  هيكلية  بإنشاء 
الغموض  السياسية، السيما  األوساط  في  الدولي، جداًل 
األمم  بعثة  رئيس  تتضمن  بتفاصيلها،  أحاط  الذي 
المجلس  رئيس  والية  عدم  رغم  ليبيا،  في  المتحدة 

الرئاسي لتعيين مسؤول دولي في تنسيقية محلية.
قرار السراج رقم »1454« لسنة 2018، نص على أن 
تتكون الهيكلية من اللجنة العليا للسياسات التي تضم 
األمم  بعثة  رئيس  بمشاركة  الرئاسي  المجلس  رئيس 
والحكم  والخارجية  التخطيط  ووزراء  ليبيا  في  المتحدة 
بعثات  ورؤساء  الداعمة  الدول  والمالية، وسفراء  المحلي 

المنظمات الدولية المعنية ببرامج الدعم.
الفنية  التنسيق  لجنة  القرار،  وفق  اآللية،  تضم  كما 
الفنيين  األعضاء  من  مجموعة  من  وتتكون  المشتركة، 
وعدد  المتحدة،  واألمم  الليبية  الحكومة  من  كل  عن 
اللجنة  وتتولى  الدولية،  والمنظمات  المانحة  الدول  من 
المواءمة  لضمان  اآللية  المستويات  كافة  بين  التنسيق 

بين األولويات وموارد التعاون.
منها  وتنبثق  القطاعية،  العمل  فرق  اآللية  وتشمل 
أساسية تشمل مجاالت  فرق عمل  لخمس  التنسيق  آلية 
االقتصادي  واإلنعاش  )الحوكمة  األساسية  الخدمات 
الفرق  أن  إلى  الفتًا  والهجرة(،  اإلنسان  وحقوق  والعدل 
تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الليبية من جهة 
في  المتخصصة  الدولية  والمنظمات  المانحة،  الدول 
تقديم الدعم في المجاالت المستهدفة من جهة أخرى، 
الفريق  رئاسة  في  والدولي  الليبي  الجانبان  ويشترك 

وإدارة أعماله ومتابعة التوصيات.
تقديم  المشتركة  الفنية  التنسيق  لجنة  تتولى  كما 
الفني  والتعاون  الدعم  تنسيق  بشأن  الفنية  المشورة 
التوجيهات  توفير  على  والعمل  العليا،  السياسات  للجنة 
ذات الصلة، والعمل كآلية رئيسية لتعزيز مستوى تنسيق 
البيانات  وتبادل  رصد  ذلك  في  بما  الدولية  المساعدات 

والوثائق ذات الصلة.
االحتياجات  تحديد  عمليات  بتنسيق  اللجنة  وتختص 
الفني  بالتعاون  الخاصة  القطاعية  والخطط  الوطنية 
تحسين  على  والعمل  الوفاق،  حكومة  أولويات  على  بناًء 
مختلف  في  الوطنية  لألولويات  المشاريع  مواءمة 
في  التعاون  برامج  ومراقبة  متابعة  وكذلك  القطاعات، 
قطاعات ومجاالت الحكومة الرشيدة والخدمات األساسية 
اإلنسان  وحقوق  والعدل  والهجرة  االقتصادي  واإلنعاش 

بالتنسيق مع مكاتب التعاون الوزارية المعنية.
من  األولى  المادة  بموجب  العمل  فرق  تتولى  كما 

تنسيق  في  الدولي  المجتمع  ممثلي  مع  العمل  القرار، 
الوفاق،  حكومة  أولويات  مع  يتماشى  بما  المساعدات 
وتحديد أولويات التعاون في مجال عمل الفريق بالتنسيق 

مع اللجنة الفنية المشتركة ووزارة التخطيط.
ونص القرار على تشكيل لجنة وطنية لتنسيق التعاون 
الفني الدولي برئاسة مدير مكتب التعاون الفني بوزارة 
الخارجية  بوزارة  التعاون  إدارة  مدير  وعضوية  التخطيط 

ومدير مكتب التعاون الفني بوزارة الحكم المحلي.
والتعاون  التنسيق  الوطنية،  اللجنة  تتولى  كما 
للمجتمع  مناظرة  كجهة  ليبيا  لتمثيل  الدولي  الفني 
مع  الالزمة  الدولية  المشاورات  بقياداتها  الدولي 
لجنة  أعمال  في  المشاركة  خالل  من  الدولي  المجتمع 
إلى وضع سياسة  باإلضافة  المشتركة،  الفنية  التنسيق 
وبرامج  استراتيجيات  ومراجعة  الدعم  إلدارة  وطنية 

التي تضمن وجود  الحكومة، واقتراح السبل والوسائل 
برنامج وطني موحد.

كما يشارك الجانب الليبي ضمن فرق العمل المشتركة 
مع المجتمع الدولي ممثاًل عن المجلس الوطني للتطوير 
والمؤسسات  والهيئات  الوزارات  من  وعدد  االقتصادي، 

المعنية.
مجلس  عضو  انتقاد  أثارت  للجدل،  المثيرة  الخطوة 
إلى  هاتفي  تصريح  في  وصف  الذي  هدية،  زايد  النواب 
بأنه  الجديدة  اآللية  في  األممية  البعثة  دور  »الوسط«، 
معتبرًا  الليبية«،  للدولة  الداخلية  الشؤون  في  »تدخل 
األمم  وميثاق  الدولية  واألعراف  للقوانين  »مخالف  أنه 
النواب  أعضاء مجلس  وطالب  تعبيره.  المتحدة«، حسب 
األممي  المبعوث  من  األمر  استيضاح  على  بـ»العمل 

غسان سالمة«.

تتكون من اللجنة العليا للسياسات ورئيس بعثة  األمم المتحدة

غموض هيكلية آلية التنسيق مع املجتمع الدولي يثير الجدل
 182 مبادرة تنافس على جائزة 

»املعلم املتميز 2018«

 حزمة مشروعات خدمية
 في املنطقة الغربية قريًبا

االجتماع  الثالثاء،   ،»2018 المتميز  »المعلم  جائزة  لجنة  عقدت 
بيان  وفق  بالجائزة،  المشاركين  المعلمين  مبادرات  لفرز  النهائي 

التعليم عبر صفحتها على موقع »فيسبوك«. وزارة  نشرته 
للتدريب  العام  بالمركز  عُـقد  الذي  االجتماع  أن  إلى  البيان  وأشار 
وتطوير التعليم، عكف على الفرز النهائي للمبادرات، التي بلغ عددها 

ليبيا. 182 مبادرة من مختلف مناطق 
الزيارات  في  ستباشر  المتميز  المعلم  جائزة  لجنة  أن  وأضاف 
بعد  بالجائزة  للمشاركة  اختيارهم  جرى  الذين  للمعلمين  الميدانية 
الماضية. الفترة  اللجنة طيلة  المبادرات خالل اجتماعات  االطالع على 
هو  هذا  بأن  غشير،  بن  سعاد  اللجنة،  منسقة  أفادت  جانبها  من 
ليبيا،  مناطق  مختلف  المشاركين من  مبادرات  لفرز  النهائي  االجتماع 
والحياد  الدقة  تحري  اللجنة  اجتماعات  كافة  خالل  اللجنة  راعت  وقد 

المبادرات. خالل فرز جميع 
الجاري  الميدانية متصف الشهر  اللجنة ستباشر بالزيارات  يذكر أن 

وزليتن. والخمس  االنطالقة بمدن مصراتة  وستكون 

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، إّن عددًا من الوزارات 
األشهر  خالل  الخدمية  المشاريع  من  حزمة  تنفيذ  تعتزم  الوفاق  بحكومة 
المقبلة في عدة مناطق من بينها المنطقة الغربية، تشمل صيانة العديد 
أهمية  مؤكدًا  نموذجية،  مدارس  وإنشاء  والمدارس  الصحية  المرافق  من 
رغم  المرحلة  هذه  خالل  الغربية  المنطقة  بلديات  تقدمها  التي  الخدمات 

ضعف اإلمكانيات.
جاء ذلك خالل لقاء لمعيتيق، الخميس، بعمداء بلديات المنطقة الغربية 
»جنزور، رقدالين، الزاوية، الزاوية الجنوب، الزاوية الغرب صرمان، الجميل، 
السواني، العزيزية، العامرية«، الذين استعرضوا أمامه جملة من المشاكل 
الخدمات  لتدني مستوى  وأدت  البلديات  التي تعوق سير عمل  والصعوبات 

التي تقدم للمواطنين في مختلف المجاالت.
نظرًا  المتوقفة  المشاريع  استكمال  ضرورة  إلى  المجتمعون،  وتطرق 
ألهميتها، وتأكيد صيانة شبكة المياه والصرف الصحي المتهالكة ومحطات 

المعالجة والعمل على انشاء محطات جديدة.
وآليات  البلديات  إنشاء  بشأن   59 القرار  حيثيات  االجتماع  ناقش  كما 
تعديله بما يمكنها من نقل تبعية شركتي الخدمات العامة والصرف الصحي 

للبلديات، بما ال يتداخل في اختصاصات ومسؤوليات وزارة الحكم المحلي.

تتولى اللجنة التنسيق بين كافة 
المستويات لضمان المواءمة بين 

األولويات وموارد التعاون وتنسيق 
الدعم الدولة والتعاون الفني

 خطف منذ 7 سنوات.. العثور
على جثة مواطن بقبيلة القذاذفة

السنوسي  حسين  المواطن  جثة  على  سرت  مدينة  ضواحي  في  عُـثر 
الفالحية القذافي، الذي خطف منذ 7 سنوات.

لـ»الوسط«،  بسرت  القذاذفة  لقبيلة  االجتماعي  بالمجلس  مصدر  وقال 
عليها في ضواحي سرت  عُـثر  القذافي  المواطن حسين  »إن جثة  الثالثاء، 
 7 قبل  مجهولين  قبل  من  خطفه  جرى  أن  بعد  المستشفى  إلة  ونقلت 

سنوات«.
في  عنه  بحثت  القذافي  حسين  المواطن  عائلة  أن  إلى  المصدر  ولفت 
السجون والمعتقالت ولم تعترف أي مجموعة مسلحة باعتقاله، مشيرة إلى 

أن ابنها من أنصار النظام السابق.
الملتقى الوطني يقترب من أولى محطاته

غسان سالمة يتسلم التقرير النهائي للمشاورات
توقع دبلوماسيون غربيون أّن يعلن المبعوث األممي 
غسان سالمة سيعلن عن عقد ملتقى وطني جامع العام 
المقبل، باإلضافة إلى تحديد األولويات االقتصادية، في 

إطار مساعيه للحل السياسي في ليبيا.
جاء ذلك عقب تسّلم غسان سالمة، الثالثاء، التقرير 
النهائي الخاص بالمرحلة التشاورية من مسار الملتقى 
الحوار  مركز  بإعداده  قام  والذي  الليبي،  الوطني 
اإلنساني، ليقيم نتائج المشاورات العامة التي جرت عبر 
أبريل  بدءًا من شهر  البالد  أرجاء  جلسات شملت سائر 
وحتى يوليو 2018، الفتًا إلى أن النتائج التي خرج بها 
الملتقى  عليه  سيقوم  الذي  األساس  تشّكل  التقرير 

الوطني المقبل.
ووفق التقرير، فقد عُقدت 77 جلسة تشاورية سلمية 
عامة شملت جميع شرائح المجتمع الليبي في أكثر من 
40 موقعًا في عموم أرجاء البالد، فضاًل عن االجتماعات 
في  المقيمة  المغتربة  المجموعات  مع  عُقدت  التي 

الخارج.
في  شاركوا  ليبي   7000 من  أكثر  أّن  التقرير  وذكر 
بشكل  الحضور  خالل  من  سواء  التشاورية،  اللقاءات 
الملتقى  موقع  مثل  الرقمية  المنصات  عبر  أو  شخصي 
الوطني على شبكة اإلنترنت وصفحته على »فيسبوك«، 
وسائل  عبر  آخرون  ماليين  العملية  هذه  تابع  فيما 

التواصل االجتماعي أووسائل اإلعالم التقليدية.
عن  األربعاء،  »رويترز«  وكالة  نقلت  فيما  هذا  يأتي 
الغربية تخلت  المتحدة والقوى  مصادر قولها إن األمم 
المستقبل  في  انتخابات  ليبيا  تجري  أن  في  األمل  عن 
الفصائل  بين  أواًل  المصالحة  على  التركيز  مع  القريب، 
ما  وفق  الصراع،  من  دائرة  في  تقبع  التي  المتنافسة 

نقلته عن دبلوماسيين ومصادر أخرى.
المسلحة  المجموعات  بين  القتال  استمرار  أن  ورأت 
مجلسي  بين  الراهن  والمأزق  العاصمة،  في  المتنافسة 
في  للدولة  واألعلى  البالد  شرق  طبرق  في  النواب 

قول  حسب  واقعي«،  غير  الهدف  هذا  »جعل  طرابلس 
المسؤولين الغربيين.

الرئاسية  لالنتخابات  إن وضع خطط  الوكالة  وقالت 
والبرلمانية هو آخر انتكاسة للقوى الغربية التي ساعدت 
أن  قبل  سنوات  سبع  قبل  القذافي  بمعمر  اإلطاحة  في 

يتراجع ويرى اآلمال في تحول انتقالي ديمقراطي.
وفي مايو الماضي، أقنعت فرنسا الالعبين الرئيسيين 
في ليبيا بالموافقة اللفظية على تنظيم االنتخابات في 
جوالت  إلنهاء  كوسيلة  المقبل  ديسمبر  من  العاشر 
متكررة من سفك الدماء بين الفصائل المتنافسة التي 
ظهرت بعد االنتفاضة المدعومة من الناتو العام 2011.
إلى  سيهدف  المؤتمر  إن  الدبلوماسيون  وقال 
مئات  بين  مقسم  بلد  في  اآلراء  في  لتوافق  التوصل 
األدنى  الحد  على  تسيطر  التي  المسلحة  الجماعات 
إلى  الفتين  والمناطق،  والقبائل  والمدن  األراضي  من 
إصالحات  تنفيذ  باتجاه  أخرى  مرة  سيدفع  سالمة  أن 

اقتصادية إلنهاء نظام تستفيد منه الجماعات المسلحة 
بسبب  الرخيصة  الدوالرات  إلى  الوصول  تستطيع  التي 

سلطتها على البنوك.
األخيرة،  األسابيع  خالل  أنه  إلى  »رويترز«  ولفتت 
الحديث  بهدوء  المتحدة  واألمم  الغربية  القوى  أوقفت 
عن تنظيم االنتخابات الليبية في ديسمبر، دون اإلعالن 

رسميًّا عن وفاتها.
ونقلت عن أحد المصادر المطلعة على خطط األمم 
المتحدة قوله: »إن الفكرة اآلن هي أن سالمة سيتحدث 
عن مؤتمر وطني وإصالحات اقتصادية كي يأمل الناس 

في أن يختفي تاريخ 10 ديسمبر بهدوء«.
مبادرة  هو  الليبي  الوطني  الملتقى  أن  إلى  يشار 
أطلقتها بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، في إطار 
خطة العمل األممية من أجل ليبيا، والتي تهدف إلنهاء 
وأن  والتعمير،  البناء  مرحلة  نحو  بالبالد  والمرور  األزمة 
توصياته ستتم مناقشتها في ملتقى جامع سيعقد الحًقا.

<  محررة »الوسط« خالل حوار مع الناجي الوحيد من الطائرة الليبية المنكوبة فوق سيناء

<  جلسة سابقة لمجلس األمن بشأن ليبيا 
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واشنطن ــ وكاالت

طهران، واشنطن، أنقرة ــ وكاالت

باريس  ــ وكاالت

سيدتان مسلمتان تدخالن مجلس النواب ألول مرة

نصف هزيمة ونصف انتصار  لترامب في االنتخابات التشريعية األميركية
على  درج  الذي  الرجل  ترامب،  دونالد  تكبد 
مساء  نسبية  نكسة  بـ»الفاشلين«،  االستهزاء 
الثالثاء مع خسارة حزبه الجمهوري مجلس النواب 
في  مرة  ألول  الديموقراطيين  خصومه  لصالح 
يحمله  أن  المتوقع  غير  من  لكن  سنوات،  ثماني 
ذلك على تبديل نهجه وال سيما على ضوء احتفاظ 
الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ الذي 
يملك العديد من الصالحيات الهامة، وعلى رأسها 

تعيين المسؤولين الكبار والقضاة.
مجلس  الديموقراطيين  انتزاع  أن  شك  وال 
النصف  بوجهه خالل  كبيرا  عائقا  النواب سيشكل 
الملياردير  أن  غير  الرئاسية.  واليته  من  الثاني 
من  ضئيل  ولو  قدر  أي  يظهر  لم  النيويوركي 
التواضع عند إعالن النتائج، بل بقي وفيا لسلوكه 
ضوء  في  هائل«  »نجاح  بأنها  االنتخابات  واصفا 
ترسيخ سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

وفي وقت بات كل اهتمام ترامب مصبوبا على 
حين   ،2020 نوفمبر  من  الثالث  هو  واحد  تاريخ 
تغريدة  في  كتب  ثانية،  رئاسية  لوالية  يتقدم 

موجهة إلى مؤيديه »شكرا للجميع!«.
تمنحه  قد  االنتخابات  هذه  نتائج  أن  والواقع 
في  أبعد  المضي  إلى  تدفعه  إضافية  دعم  جرعة 
األصوات  وإسكات  فريقه  ترتيب  وإعادة  نهجه 
النادرة المعارضة لمواقفه سواء في أوساطه أو في 

صفوف الحزب الجمهوري.
في  للجمهوريين  الملفت  االنتصار  أثبت  فقد 
في مجلس  كروز  تيد  انتخاب  أعيد  تكساس حيث 
رون دي سانتيس  انتخب  وفلوريدا حيث  الشيوخ، 
للوالية،  حاكما  ترامب  مواقف  بتبنيه  يجاهر  الذي 
الحمالت  في  فعاال  زال  ما  ترامب«  »أسلوب  أن 
االنتخابية. وقد خاض الرئيس شخصيا الحملة في 

هاتين الواليتين.
وتلك األسابيع التي قضاها يجوب أميركا ملقيا 
المؤيدين،  من  على حشود  النبرة  عالية  خطابات 
المحتشدون  أنصاره  وكان  الرئيس.  طاقة  جددت 
المطبوعة  الحمراء  بالقبعات  تغص  قاعات  في 
جديد«،  من  عظيمة  أميركا  »لنجعل  بشعاره 
في  ترامب  وأقر  أخرى!«.  سنوات  »أربع  يهتفون 
تتعلق  االنتخابات  هذه  بأن  المهرجانات  هذه 
بمستقبله السياسي رغم أنه ال يخوضها شخصيا.

الغالبية  إلى  االستناد  بوسعه  وسيكون 
الشيوخ  مجلس  في  الموسعة  الجمهورية 

لالستمرار في تعيين قضاة محافظين.
تضعه  الثالثاء  االنتخابات  نتائج  فإن  وأخيرا، 
الديموقراطيين  زعيمة  هو  جليا،  بات  خصم  أمام 
تكون  ولن  بيلوسي.  نانسي  النواب  مجلس  في 

المرشح  حول  مطروحا،  األكبر  السؤال  ويبقى 
لتحدي  الديموقراطية  الصفوف  من  سيبرز  الذي 
الرئيس في 2020. وتقول الناخبة الديموقراطية 
كيت جنكينز )66 عاما( المقيمة في سانت لويس 
بوالية ميزوري إنها ال تحب ترامب إطالقا، لكنها 
على  حزبها  في  المسؤولين  قدرة  من  تتخوف 

تعيين المرشح المناسب في وجهه.
االنتخابات  من  قليلة  أيام  قبل  وأوضحت 
دماء جديدة، سئمت  إلى ضخ  بحاجة  أننا  »أعتقد 
الحزب  قيادة  يتولون  الذين  الهرمين  هؤالء 
التنحي  بهم  يجدر  أنه  أعتقد  الديموقراطي، 

إلفساح المجال«.
ساندرز  برني  فرمونت  عن  السناتور  كان  وإن 
بايدن  جو  السابق  الرئيس  ونائب  عاما(   77(
إليزابيث  ماساتشوستس  عن  والنائبة  عاما(   75(
راية  لحمل  برأيها  مؤهلين  غير  عاما(   69( وارن 
الحزب في االنتخابات الرئاسية، فمن هو المرشح 

المناسب؟
بأنني  اإلقرار  من  لي  بد  »ال  جنكينز،  تقول 
لكننا  أعرف.  ال  بصراحة،  الشيء.  بعض  حائرة 

بحاجة إلى أفكار جديدة«.
وترامب نفسه ال يخفي أنه سيكون أكثر ارتياحا 
نهاية  في  وقال  معروفة.  شخصية  مواجهة  في 
انتخابي  المزح والجد خالل تجمع  سبتمبر ما بين 

في فرجينيا الغربية »األمر الوحيد الذي يقلقني هو 
وصول مجهول تام لم يسمع به أحد من قبل«.

انتصار غير مسبوق للنساء واألقليات
منتصف  انتخابات  أتاحت  فلقد  أخرى،  ناحية  من 
الكونغرس  مقاعد  تجديد  الرئاسية  الوالية 
غير  أعداد  دخول  مع  كبير  حد  إلى  االميركي 
مسبوقة من النساء والتقدميين الشباب وممثلين 
ألقليات وكذلك شقيق نائب الرئيس الحالي، مايك 

بنس.
في  سيدة  تسعين  انتصار  النتائج  وكشفت 
مجلس  يدخلن   28 بينهم  الكونغرس،  انتخابات 
للحزب  ينتمين  ومعظمهن  مرة،  ألول  النواب 
سيدتان  الفائزات  بين  ومن  الديمقراطي. 
مسلمتان، واحدة من أصل فلسطيني والثانية من 

أصل صومالي.
األصل  الفلسطينية  طليب  رشيدة  فازت  فلقد 
بينما  ميشيغان،  عن  النواب  مجلس  في  بمقعد 
فازت إلهام عمر المهاجرة الصومالية، بمقعد في 
كتبت  فوزها  بعد  مينيسوتا.  عن  النواب  مجلس 
إلهام عمر في تغريدة »انتصرنا معا. شكرا!«، قبل 
»أهنئ  قائلة  طليب  رشيدة  إلى  رسالة  توجه  أن 
إلى  أتطلع  انتصارها!  شقيقتي رشيدة طليب على 

الجلوس معك في مجلس النواب إن شاء اهلل«.

العمر  من  البالغة  فرانسيسكو  سان  عن  النائبة 
في  هجماته،  لمقاومة  موقع  أفضل  في  عاما   78
أجل  التي تمارس داخل حزبها من  الضغوط  ظل 

التجديد.

منافس الرئيس في استحقاق 2020
بأن  تكهنات  يطلق  واشنطن  في  البعض  أن  غير 
الوضع  هذا  إزاء  نهجه  السبعيني سيعدل  الرئيس 

السياسي الجديد.
االنتخابات  من  ساعات  قبل  ألمح  نفسه  وهو 
أسلوبه  من  والحد  نبرته  تلطيف  بإمكانية 

االستفزازي والساخر والعدواني.
كان  إن  االقتراع  عشية  سؤال  على  ردا  فقال 
يأسف على شيء منذ وصوله إلى الرئاسة، »بودي 
لي  خيار  ال  أن  أشعر  لطافة.  أكثر  نبرتي  كانت  لو 

إلى حد ما. لكن قد يكون لي خيار في الواقع«.
عمال  ببيلوسي  الثالثاء  مساء  ترامب  واتصل 
بالتقاليد، غير أن هذه اليد الممدودة قد ال تدوم 
مستشارته  سارعت  األحوال،  جميع  وفي  طويال. 
الحروف،  على  النقاط  وضع  إلى  كونواي  كيليان 
فأكدت أن ترامب مدرك أنه سيتحتم عليه العمل 
مع الديموقراطيين في الكونغرس، قبل أن تلقي 
اتهمتهم  الذين  الديموقراطيين  على  اللوم 

بـ»إبداء إقبال ضئيل على العمل مع الرئيس«.

من  طفلة  وهي  فرت  عاما(   36( عمر  وإلهام 
الحرب االهلية في الصومال ولجأت مع عائلتها الى 
مينيابولس  في  استقرت  حيث  المتحدة  الواليات 
واليتها.  مجلس  في  محلية  نائبة  تصبح  أن  قبل 
فلسطيني  أصل  من  األميركية  طليب  رشيدة  أما 
والبالغة من العمر 42 عاما فكان فوزها مؤكدا في 
معقلها الديموقراطي في ميشيغان حيث لم يكن 

أمامها أي منافس.
وفي انتصار بارز آخر للسيدات الشابات، تمكنت 
29 عاما، التي يصفها  ألكسندريا أوكازيو كورتيز، 
الفوز بمقعد  الصاعدة، من  اليسار  بنجمة  اإلعالم 
أميركا  من  كورتيز  وتنحدر  نيويورك.  والية  عن 
الالتينية، ودخلت بقوة الساحة السياسية الوطنية 
من خالل حملتها اإلنتخابية في وقت خصص فيه 
سياسة  لمهاجمة  خطاباته  من  كبير  جزء  ترامب 
المكسيك  على  حائط  ببناء  والمطالبة  الهجرة 
الوصول للحدود األميركية.  المهاجرين من  ومنع 
النادلة  هذه  فازت  بقوة،  يساري  برنامج  ومع 
برني  حملة  في  عملت  التي  والمعلمة  السابقة 
ساندرز االنتخابية عام 2016 عن دائرتها الشعبية 
التي  برونكس  أحياء  بين  الممتدة  نيويورك،  في 

نشأت فيها وسط عائلة متواضعة، وكوينز.
في  التغيير  مفاجأة  فمثلت  بريسلي  أيانا  أما 
األميركية.  ماساتشوستس  بوالية  بوسطن 

وستكون هذه النائبة الديموقراطية )44 عاما( أول 
إمرأة سوداء تمثل الوالية في الكونغرس. وتمكنت 
االنتخابات  في  كابوانو  مايك  هزم  من  بريسلي 
انتخابية  دائرة  في  للديموقراطيين  التمهيدية 
المتحدة،  الواليات  في  يسارية  االشد  بين  تعتبر 
وجامعة  بوسطن  من  االكبر  القسم  وتشمل 
اوكازيو  غرار  على  بريسلي  واعتبرت  هارفرد. 
إلى  الحاجة  إطار  في  يصب  انتخابها  أن  كورتيز، 

تمثيل أفضل في حقبة حركة »مي تو« النسائية.
نددت  التمهيدية  االنتخابات  في  فازت  وحين 
بالرئيس األميركي دونالد ترامب واصفة إياه بانه 

»عنصري ويكره النساء«.

غريغ بنس شقيق نائب الرئيس
كما فاز شقيق نائب الرئيس األميركي مايك بنس 
األخير  كان  دائرة  عن  النواب  مجلس  في  بمقعد 
يمثلها حتى اآلن في انديانا، معقل الجمهوريين. 
61 عاما خاض رجل األعمال والعسكري  وفي سن 
كمحافظ  وترشح  له،  انتخابات  أول  السابق 

مناهض لإلجهاض ومؤيد لالسلحة.
يزال  ال  منكم،  كثيرين  »مثل  فوزه  بعد  وقال 
لي« مضيفا  الوحي  ترامب يشكل مصدر  الرئيس 
أجل  من  يكافح  الذي  الرئيس  برنامج  أدعم  »أنا 

الطبقات الوسطى«.

<   رشيدة طليب أول مسلمة من أصل فلسطيني  تصل للكونغرس <  ترامب يعرب عن سعادته بنتائج انتخابات التجديد النصفي رغم خسارة مجلس النواب <   الديموقراطية إلهام عمر بين مؤيديها بعد فوزها 

أنقرة تدعو للحوار بدالً عن التصعيد

طهران تتعهد بااللتفاف على دفعة جديدة من العقوبات 
األميركية.. وواشنطن تهدد بمواصلة الضغوط

على  األميركية  العقوبات  الثالثاء،  بشدة،  تركيا  انتقدت 
إيران، معتبرة أن هذه التدابير »الخطيرة« تهدد »توازن« 
العالم. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: »ال نعتبر 
هذه العقوبات جيدة. إنها برأينا عقوبات تهدف إلى بلبلة 
أنقرة: »إنها  العالم«. وتابع مخاطبًا نواب حزبه في  توازن 

مخالفة للقانون والدبلوماسية«.
دونالد  األميركي  الرئيس  إعالن  على  أشهر  ستة  وبعد 
ترامب سحب بالده من االتفاق النووي مع إيران، أعاد فرض 
الدفعة الثانية من العقوبات، االثنين، على إيران، مستهدًفا 
جميع  فرض  بذلك  ليستكمل  والمالي،  النفطي  قطاعيها 
العقوبات التي رُفعت عن الجمهورية اإلسالمية بعد توقيع 

االتفاق العام 2015.
قائمة  بومبيو،  مايك  األميركي،  الخارجية  وزير  وكشف 
النفط  استيراد  بمواصلة  لها  يسمح  بلدان  ثمانية  من 
الصين  األقل وهي  إضافية على  أشهر  لمدة ستة  اإليراني 
والهند وتركيا )المستورد األول للنفط اإليراني مع االتحاد 
وإيطاليا  وتايوان  الجنوبية  وكوريا  واليابان  األوروبي( 

واليونان.
أوغلو،  تشاوش  مولود  التركي،  الخارجية  وزير  وكان 
انتقد قبل ذلك العقوبات على إيران، خالل زيارة إلى طوكيو 
الثالثاء. وقال أوغلو في مؤتمر صحفي: »إذ طلبنا إعفاء من 
الواليات المتحدة، كنا صريحين جدًا معهم بأن حشر إيران 
في الزاوية ليس من الحكمة. عزل إيران مسألة خطيرة ومن 

غير العدل معاقبة الشعب اإليراني«.
بأنه  نعتقد  وال  عقوبات،  تركيا ضد فرض  »إن  وأضاف: 
وتابع:  العقوبات«.  خالل  من  نتيجة  ألي  التوصل  يمكن 
فائدة  أكثر  مجديًا،  حوارًا  فإن  العقوبات،  بدل  أنه  »أعتقد 

بكثير«.

ضغط »من دون هوادة«
على  الضغط  بمواصلة  واشنطن  توعدت  ناحيتها،  من 
طهران »من دون هوادة«، فيما أكد الرئيس اإليراني حسن 
روحاني أن الجمهورية اإلسالمية »ستفتخر بااللتفاف« على 

العقوبات األميركية.
وأكد وزير الخارجية األميركي، بومبيو، أن بالده ستواصل 
الضغط على النظام اإليراني »من دون هوادة« حتى يغير 
ووصف  األوسط.  الشرق  في  لالستقرار«  »المزعزع  سلوكه 
الدفعة الجديدة من العقوبات األميركية بأنها »األقوى التي 

تفرض حتى اآلن« على إيران.
وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي السابق، باراك أوباما، 
طبقت إعفاءات مماثلة لتلك التي أعلنها بومبيو بشأن الدول 
2012 و2015.  التي تستورد النفط اإليراني بين العامين 
لكن الحكومة الجمهورية الحالية التي يرأسها ترامب تود 
أن تكون أكثر صرامة، وتريد الوقف التام لصادرات النفط 
وتراجعت  الدولة.  إيرادات  من   40% تؤمن  التي  اإليراني 
هذه الصادرات بنحو مليون برميل يوميًا منذ مايو إلى 1.6 

مليون برميل يوميًا في سبتمبر.
منع الوصول إلى المصارف اإليرانية

المؤمن  المالي  التراسل  لخدمات  الدولي  المزود  وأعلن 
البنوك  بعض  وصول  »تعليق«  قراره  االثنين،  )سويفت(، 
من  الثانية  بالرزمة  التزامًا  وذلك  شبكته،  إلى  اإليرانية 
العقوبات األميركية على إيران الموجهة ضد قطاعي النفط 

والمال.
في  لها  مقرًا  تتخذ  التي  »سويفت«  شركة  وأوضحت 
بروكسل في بيان: »ان هذا اإلجراء، رغم أنه مؤسف، اتخذ 
العالمي  المالي  النظام  ونزاهة  واستقرار  مصلحة  أجل  من 

في مجمله«.
أو  الكيانات  أو  الدول  كل  منع  األميركي  القرار  ويعني 
حال  في  األميركية  األسواق  دخول  من  األجنبية  الشركات 
مواصلة  أو  اإليراني،  النفط  بشراء  قدمًا  المضي  قررت 

التعامل مع المصارف اإليرانية.
طهران  مع  جديد  اتفاق  إبرام  األميركية  اإلدارة  وتريد 
يكبح تدخالتها في الشرق األوسط وبرنامجها الصاروخي، 
وهو ما ترفضه إيران قطعًا. وقال بومبيو لشبكة »سي بي 

إذا  يغير سلوكه  أن  اإليراني يجب  النظام  إن  إس«، األحد، 
رغب في التخلص من العقوبات األميركية.

االلتفاف بـ»فخر« على العقوبات
من ناحيته قال الرئيس اإليراني في خطاب متلفز: »أعلن أننا 
سنفتخر بااللتفاف على عقوباتكم غير المشروعة والظالمة 
وضع  في  »نحن  وأضاف:  الدولية«.  القوانين  تخالف  ألنها 
في  أنه  أعتقد  ال  متغطرسة.  قوة  ونواجه  اقتصادية  حرب 
إلى  البيت األبيض وهو يخالف،  أميركا دخل شخص  تاريخ 
هذا الحد، القانون واالتفاقيات الدولية«. من ناحيته، اعتبر 
المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية اإليرانية آية اهلل علي 
العار«  »ألحق  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أن  خامنئي 

بالواليات المتحدة.
وطلبت إيران في رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة، 
طبقًا  الدولية  المنظمة  »تقاوم  بأن  غوتيريش،  أنطونيو 
الشرعية  غير  التدابير  هذه  الدولي  والقانون  لشرعتها 
وتحمل الواليات المتحدة مسؤولية هذه األعمال«. ووصفت 
العقوبات األميركية بأنها غير قانونية وتشكل انتهاكًا لقرار 

مجلس األمن بشأن الملف النووي اإليراني.
علي  غالم  المتحدة،  األمم  لدى  اإليراني  السفير  وقال 
المتحدة  للواليات  المسؤول  غير  السلوك  »إن  خوشرو، 

وأضاف: »على  القانون«.  لدعم سيادة  ردًا جماعيًا  يستلزم 
األمم  لميثاق  وفقًا  فيها،  األعضاء  والدول  المتحدة  األمم 
الممارسات  الدولي، أن تقف بوجه هذه  المتحدة والقانون 

غير المشروعة ويحملوا الواليات المتحدة مسؤوليتها«.
من  بقرار  باإلجماع  النووي  االتفاق  على  التصديق  وتم 
مجلس األمن ، مما يعني أنه ملزم قانونيًا. لكن دبلوماسيين 
قالوا إنه ال توجد خطط لطرح العقوبات األميركية للنقاش 

داخل المجلس في الوقت الراهن.
ستيفان  المتحدة،  األمم  باسم  الناطق  قال  جهته،  من 
التخاذ  أمره  من  عجلة  في  ليس  غوتيريش  إن  دوجاريك، 
على  بناء  ونرد  الخطاب  على  نظرة  »سنلقي  وأوضح:  قرار. 

ذلك«.
تتحدى  المتحدة ال  الواليات  »إن  اإليراني:  السفير  وقال 
أقر  الذي   »2231 األمن  مجلس  قرار  صارخ  بشكل  فقط 
أخرى  دواًل  وقاحة  بكل  تجبر  أيضًا  »ولكن  النووي،  االتفاق 
العقوبات غير قانونية  القرار«. وأضاف: »هذه  انتهاك  على 
وتتعارض مع المبادئ الراسخة« لعدم التدخل في الشؤون 

الداخلية وحرية التجارة الدولية.
وخالل االجتماع السنوي للجمعية العامة لألمم المتحدة 
األمن  لمجلس  اجتماعًا  ترامب  ترأس  الفائت،  سبتمبر  في 
الواضح  الخالف  وأبرز  إيران،  مسألة  على  كبير  بشكل  ركز 
بين الواليات المتحدة والقوى الكبرى األخرى بشأن االتفاق 

النووي.
وقال الرئيس األميركي، ترامب، األحد، »إن وضع إيران 
إيران  سيئ«. وأضاف: »عندما توليت مهامي كنا نظن أن 
يتحدث  أحد  يعد  لم   )...( األوسط  الشرق  على  ستهيمن 
التفاوض  استعداده  عن  ترامب  وأعرب  اليوم«.  األمر  عن 
مع القادة اإليرانيين للتوصل إلى اتفاق جديد. وأجاب وزير 
لجريدة  حديث  في  ظريف،  جواد  محمد  اإليراني،  الخارجية 
شرطًا  ليست  المتبادلة  »الثقة  أن  توداي«  إيه  إس  »يو 

مسبقًا لبدء مفاوضات بل االحترام المتبادل«.
بينها  من  كبيرة  مشاكل  اإليراني  االقتصاد  ويعاني 
مصرفي  وقطاع  االستثمارات  وضعف  المستشري  الفساد 
مثقل بـ»األصول السامة«، أو األصول منخفضة القيمة التي 

ليس لها سوق للتداول سواء بالبيع أو الشراء.
لكن قرار ترامب في مايو أدى إلى أزمة نقدية مع فقدان 
بارتفاع  تسبب  ما  قيمته،  ثلثي  من  أكثر  اإليراني  الريال 
األسعار ودفع الحكومة إلى اعتماد برنامج مساعدات غذائية 
العقوبات  من  مطبقة  حزمة  آخر  واستهدفت  فقرًا.  لألكثر 

صادرات النفط وقطاعي الشحن والخدمات المصرفية.

محذراً من هشاشة السالم في القارة العجوز

ماكرون يدعو لجيش أوروبي ملواجهة روسيا والصني وحتى أميركا

مجموعات إرهابية متشددة تسعى لترسيخ وجودها في غرب النيجر
نيامي، النيجر ــ وكاالت

تقوم مجموعات إرهابية متشددة أتت 
من مالي وبوركينا فاسو بعمليات اغتيال 
سعيًا  مدارس؛  وتدمير  وابتزاز  وخطف 
حيث  النيجر،  غرب  في  نفوذها  لبسط 
عشرة  منذ  كثيف  بانتشار  الجيش  يقوم 

أيام.
الخاضعة  »تيالبيري«  منطقة  وتواجه 
والواقعة   ،2017 منذ  الطوارئ  لحالة 
على  المغلقة  غورما  ليتباكو  منطقة  في 
الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، 
عمليات توغل دامية تقوم بها مجموعات 

إسالمية مسلحة.
ولم تكن النيجر تضم حتى اآلن قواعد 
كـ»القاعدة«  إرهابية  لمجموعات  خلفية 
وتنظيم »داعش«، لكن قائد جيش النيجر 
الجنرال أحمد محمد حذر في أواخر أكتوبر 
دول  لمجموعة  نيامي  في  اجتماع  خالل 
المسمى  القطاع  بأن  الخمس  الساحل 
»الحدود الثالثة«، الذي يشهد »هجمات 
خطف  وعمليات  هادفة  اغتيال  وعمليات 
متكررة« بات على وشك »أن يصبح مالذًا 

لمجموعات إرهابية وإجرامية«.
الخمس،  الساحل  دول  ومجموعة 

المؤلفة من بوركينا فاسو ومالي والنيجر 
يملك  تحالف  هي  وتشاد،  وموريتانيا 
قوة عسكرية مشتركة من أجل التصدي 

للمجموعات اإلسالمية المتشددة.
سومانا  تيالبيري،  عن  النائب  وقال 
ظاهرة  شهرين  منذ  »نعيش  حسن، 
بالسالح  مدججة  مجموعات  جديدة: 
تتنقل على دراجات نارية لترهيب الناس 

وجباية الزكاة«.
ألف  و900   700 بين  ما  قرى  ودفعت 
وأكثر  يورو  ألف  بين  )ما  أفريقي  فرنك 
وقال  »الزكاة«.  بداعي  يورو(   1300 من 
سومانا حسن بغضب: »إن رفضتم الدفع، 
العصابات  هذه  »إن  مضيفًا:  قتلوكم« 
ترغم القرويين على االستماع إلى خطبها 

وبعد ذلك تحرق المدارس«.
قال  المحلي،  للتلفزيون  تصريح  وفي 
النيجرية  إيناتيس  منطقة  نواب  أحد 
يحصون  »إنهم  مالي:  من  القريبة 
مواشيكم ويقتطعون الزكاة بحسب عدد 

الرؤوس، شئتم أم أبيتم«.
بونتي  أمادو  السابق  العسكري  وقال 
ديالو، وهو من سكان تيالبيري، إن »هذه 
يبدو  ما  على  تريد  المسلحة  المجموعات 

االستقرار بصورة نهائية في المنطقة«.

وأضاف ديالو نقاًل عن شهادات سكان 
الراية  الليل  خالل  »ينصبون  محليين: 
في  اإلرهابية(  الحركات  )راية  السوداء 
القرى المعزولة، ويقومون بشرح القرآن« 
بالتعرض  مهددين  إلزامية،  خطب  في 

للمعلمين وقوات األمن.
محمد  النيجري  الداخلية  وزير  وأعلن 
الماضي  السبت  ُاستجوب  الذي  بازوم 
عسكريتين  عمليتين  أن  البرلمان،  في 
ضبط  أجل  من  أيام  عشرة  منذ  جاريتان 
قبل  »ذروته  بلغ  الذي  األمني  التسيب 

أسبوعين«.
وأكد الوزير أن »قوات كبيرة« انتشرت 
عملية  إطار  في  تيالبيري  شمال  في 
»البرق«  اسم  عليها  ُأطلق  عسكرية 
من  قدموا  »إرهابيين«  بطرد  وقامت 

ميناكا )مالي( وكانوا يجمعون »الزكاة«.
أن  أوضح  الغربي،  الجنوب  وفي 
قامت  تكتيكية  خاصة  مجموعة 
مديرية  في  صغيرة  غابة  في  بعملية 
فاسو  بوركينا  مع  الحدود  على  تورودي 
معسكرات  جميع  من  تطهيرها  و»يجرى 
)المجموعات اإلرهابية( الموجودة فيها«، 
مضيفًا أن الجنود يتقدمون لتطويق غابة 

كبيرة أخرى.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إنشاء »جيش أوروبي 
حقيقي« للدفاع عن القارة بوجه قوى دولية مثل روسيا والصين 
وحتى الواليات المتحدة، في مقابلة بثتها إذاعة »أوروبا 1«، صباح 
الثالثاء، في سياق أسبوع من المراسم في الذكرى المئوية للحرب 

العالمية األولى.
ورأى ماكرون، الذي يدعو منذ وصوله إلى السلطة العام الماضي 
إلى قوات عسكرية أوروبية مشتركة، أن على أوروبا أن تحد من 
اعتمادها على القوة األميركية، وال سيما بعد قرار الرئيس األميركي 
دونالد ترامب االنسحاب من اتفاق للحد من األسلحة النووية وُقع 
في الثمانينات بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي السابق.

وروسيا،  الصين  تجاه  أنفسنا  نحمي  أن  »علينا  ماكرون:  وقال 
وحتى الواليات المتحدة األميركية«. وتابع قائاًل: »حين أرى الرئيس 
ترامب يعلن انسحابه من اتفاقية كبرى لنزع السالح ُأبرمت بعد 
الضحية  يكون  من  الثمانينات،  في  أوروبا  في  الصواريخ  أزمة 

الرئيسية؟ أوروبا وأمنها«.
وأكد في المقابلة التي سجلت مساء االثنين في فردان بشمال 
شرق فرنسا فيما يجول الرئيس على أنحاء فرنسا للمشاركة في 
لنا  مراسم مختلفة: »لن نحمي األوروبيين ما لم نقرر أن يكون 

جيش أوروبي حقيقي«.
أن  أظهرت  التي  حدودنا،  عند  »روسيا  بمواجهة  إنه  وقال 
بإمكانها أن تشكل تهديدًا )...( إننا بحاجة إلى أوروبا تتولى الدفاع 
عن نفسها بشكل أفضل، بمزيد من السيادية، دون أن تكتفي 

باالعتماد على الواليات المتحدة«.
اليورو  مليارات  األوروبي صندوقًا دفاعيًا بعدة  االتحاد  وأسس 
العام الماضي؛ بهدف تطوير قدرات أوروبا العسكرية وجعل القارة 

أكثر استقاللية على الصعيد االستراتيجي.
كما تزعمت فرنسا جهودًا إلنشاء قوة من تسع بلدان تكون 
مشتركة  عسكرية  عمليات  لتنفيذ  سريعًا  التحرك  على  قادرة 
وعمليات إجالء من مناطق حرب وتقديم اإلغاثة عند وقوع كوارث 

طبيعية.
وقال ماكرون في المقابلة: »السالم في أوروبا هش« مضيفًا: 
»تعرضنا لمحاوالت تسلل في الفضاء اإللكتروني وعدة تدخالت في 
ديمقراطياتنا«، في إشارة واضحة إلى روسيا. كذلك حذر من »قوى 

متسلطة تعود إلى الظهور، وتعيد التسلح عند تخوم أوروبا«.
التي  العدوانية«  القومية  عبثية  النزاعات،  »عبثية  من  وحذر 
شقاقات«  تزداد  »أوروبا  في  الظهور  إلى  قوله  حد  على  تعود 

إشارة  في  مكان«،  كل  في  المخاوف  »تؤجج  التي  األحزاب  بفعل 
إلى األحزاب اليمينية التي يزداد نفوذها في كل دول القارة، بما 
في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وحتى السويد المعروفة 

بمواقفها المعتدلة.
وفي طليعتها  المخاوف  إلى هذه  لالستماع  المقابل  في  ودعا 
المخاوف حيال »أوروبا شديدة الليبرالية لم تعد تسمح للطبقات 
الوسطى بالعيش بشكل كريم«. وتابع بالقول: »إننا بحاجة إلى 
أوروبا تحمي الموظفين بشكل أفضل، تكون أكثر انفتاحًا على كل 

االتجاهات«.
مؤكدًا  المهاجرين،  من  الخوف  المخاوف  بين هذه  وذكر من 
خالل  من  بمبادئنا،  حقيقيًا،  جوابًا  لهم  نقدم  أن  »يجب  بقوله: 
منح اللجوء للذين يتوجب علينا حمايتهم، ومن جهة أخرى اعتماد 

سياسة تنمية وأمن وحماية لحدودنا«.
وقال: »إن السالم واالزدهار اللذين نعمت بهما أوروبا لسبعين 
عامًا هما في حقبة ذهبية من تاريخنا«، محذرًا بأن »ذلك استثناء 
وليس القاعدة«. وأضاف »على مدى آالف السنين، لم يستمر هذا 

لمثل هذا الوقت الطويل«.

<   الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

<  متظاهر إيراني يحرق الدوالر األميركي خالل تظاهرة احتجاجا على قيام واشنطن بفرض المزيد من العقوبات

<  الرئيس اإليراني حسن روحاني
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إردوغان يختبر تحسن العالقات مع واشنطن

أكراد سورية يعلقون »موقتًا« الحرب ضد »داعش« بعد قصف تركي

مخاوف على مصير المدنيين والمساعدات اإلنسانية

القوات املوالية للحكومة اليمنية تحقق »تقدمًا محدودًا« باتجاه مدينة الحديدة

»داعش«  تنظيم  من  األقل  على  مقاتاًل   45 قتل 
اليومين الماضيين في شرق سورية في غارات  خالل 
واشنطن  تقوده  الذي  الدولي،  التحالف  شنها  جوية 
السوري  المرصد  أفاد  اإلرهابي، حسبما  التنظيم  ضد 

لحقوق اإلنسان أمس األربعاء.
وتأتي هذه الضربات في حين أعلنت قوات سورية 
الديمقراطية، التي تؤازر التحالف برًا تعليق عملياتها 
ضد تنظيم »داعش« في 31 أكتوبر ردًا على القصف 

التركي لمواقع عسكرية كردية في شمال سورية.
غارات  إن  عبدالرحمن،  رامي  المرصد،  مدير  وقال 
الذي  المقاتلين  خاص،  بشكل  استهدفت  الثالثاء 
كانوا يحاولون الهجوم على حقل األزرق النفطي، الذي 
شمال  في  الديمقراطية  سورية  قوات  عليه  تسيطر 

بلدة هجين التي ال تزال خاضعة لسيطرة التنظيم.
اإلثنين  يوم  حصيلة  إلى  الخسائر  هذه  وتضاف 
خالل  »داعش«  تنظيم  في  مقاتاًل   17 قتل  عندما 
بحسب  الديمقراطية،  سورية  قوات  مع  اشتباكات 

المرصد.
الديمقراطية  سورية  قوات  أن  الى  المرصد  وأشار 
إعالنها  من  الرغم  على  الهجوم  على  للرد  اضطرت 
من  المدعومة  العسكرية  لعمليتها  »موقتًا«  وقفًا 

التحالف الدولي ضد تنظيم »داعش«.
الديمقراطية،  سورية  قوات  باسم  متحدث  وكان 
الهجوم  تعليق  رغم  أنه  مؤخرًا  أوضح  غابريل،  كينو 

ضد التنظيم فإن »العمليات الدفاعية« لن تتوقف.
سورية  قوّات  من  األقّل  على  عنصرًا   12 وقتل 
الديمقراطية األحد في تفجير سيارة مفخّخة يقودها 
في  للقوات  موقعًا  استهدفت  التنظيم،  من  انتحاري 

شرق سورية.
العاشر  منذ  الديمقراطية  سورية  قوات  وأطلقت 
الهادف  هجومها  من  األخيرة  المرحلة  سبتمبر  من 
إلى طرد تنظيم »داعش« من هذا الجيب األخير الذي 

يتحصن فيه التنظيم المتطرف في شرق سورية.
التقدم في  القوات، بعد أن تمكنت من  وتعرضت 
مناطق عدة، للخسارة حيث لم يتمّكن التحالف، الذي 
قواعد  ضد  ضربات  توجيه  من  جوًا،  القوات  يدعم 
تنظيم »داعش« بسبب سوء األحوال الجويّة، بحسب 

المرصد.
عملياتها  وقف  الديمقراطية  قوات سورية  وأعلنت 
»موقتًا« بسبب القصف التركي على مواقع كردية في 

شمال سورية وبخاصة في كوباني وتل أبيض.

تهديدات إردوغان
هدد  قد  إردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  وكان 
شمال  مناطق  من  األكراد  لطرد  جديد  هجوم  بشن 
شرق سورية المحاذية لبالده، حيث للقوات األميركية 

تواجد بارز.
القصف  استهداف  مع  أنقرة  تهديدات  وتزامنت 
حماية  لوحدات  مواقع  األخيرة  األيام  خالل  التركي 
سورية  لقوات  الفقري  العمود  الكردية،  الشعب 

الديمقراطية، التي تقاتل تنظيم »داعش« إلى جانب 
واشنطن.

شريكة  األميركية،  المتحدة  الواليات  وسارعت 
في  التوتر،  احتواء  إلى  األطلسي،  الحلف  في  تركيا 
الذين  األكراد،  المقاتلين  على  للحفاظ  سعيها  اطار 
يشكلون شريكًا رئيسيًا لها في قتال تنظيم »داعش«.

ظروف مواتية لتركيا
وشنت القوات التركية، منذ العام 2016، هجومين 
عسكريين ضد القوات الكردية في سورية، استهدف 
حلب،  محافظة  شمال  في  عفرين  منطقة  آخرها 
سورية  فصائل  مع  عليها  السيطرة  من  وتمكنت 
موالية لها في مارس. وكرر إردوغان، منذ ذلك الحين، 

تهديده بالتقدم شرقًا داخل مناطق سيطرة األكراد.
لكن محللين يقولون إّن توقيت تهديداته األخيرة 
يجعلها تبدو أكثر جدية اآلن حيث قصف جيشه مواقع 
أبيض،  وتل  كوباني  مناطق  في  كردية  عسكرية 
الساحة  على  اآلن  ألنقرة  مواتية  الظروف  أن  وخاصة 

الدولية.
اتفاقية  أبرمت تركيا  السوري،  الملف  فعلى صعيد 
القوات  كانت  هجومًا  جنبت  سبتمبر  في  روسيا  مع 
أبرز  آخر  غرب(،  )شمال  إدلب  على  له  تعد  السورية 

معاقل الفصائل المعارضة في البالد.
في  أنقرة  انخرطت  الدولي،  الصعيد  وعلى 
مركز  تعد  التي  السعودية،  ضد  دبلوماسية  مواجهة 

من  البروز  إلى  خاللها  من  تسعى  إقليمي،  ثقل 
جمال  السعودي  الصحفي  قضية  في  التحقيق  خالل 
خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بالده في أسطنبول.

فترة  بعد  واشنطن  مع  عالقتها  تحسنت  كما 
أندرو  األميركي  القس  عن  اإلفراج  بعد  الفتور،  من 

برانسون في أكتوبر.
ويسعى إردوغان من خالل قصف المناطق الكردية 
في الشمال إلى اختبار مستوى تقبل الواليات المتحدة 

لهجوم محتمل.
الجديد  األميركي  األمن  مركز  في  الباحث  ويقول 
مدى  أي  إلى  معرفة  يحاول  »إنه  هيراس  نيكوالس 
الفرات قبل  يمكنه المضي في عملية عسكرية شرق 

أن تعترض الواليات المتحدة«.

واشنطن تشعر بالحرج
على  الكردية  الشعب  حماية  وحدات  تركيا  وتصنف 
واشنطن  تعتبرها  بينما  »إرهابية«،  جماعة  أنها 
ويسبب  الحرب ضد »داعش«.  في  استراتيجيًا  حليفًا 

تصاعد اللهجة التركية إحراجًا للواليات المتحدة.
فاونديشن«  »سنشوري  مركز  في  الباحث  ويقول 
آرون لوند »إن الواليات المتحدة تشعر بالحرج فهي 

تريد إنهاء الهجوم على التنظيم«.
القوات  على  األميركيين  اعتماد  أن  وأضاف 
الكردية في القتال ضد »داعش« يعطي هذه القوات 

»تأثيرًا كبيرًا على القوة العظمى« األميركية.
سورية  قوات  إعالن  من  قليلة  أيام  وبعد 
قام  العسكرية،  عملياتها  تعليق  الديمقراطية 
األولى  للمرة  دوريات  بتسيير  األميركيون  الجنود 
في المناطق الحدودية الكردية التي قصفها الجيش 

التركي.
أيضًا  والتركية  األميركية  القوات  سيرت  كما 
دوريات مشتركة قرب مدينة منبج الشمالية في اطار 

»خارطة طريق« وضعها الحليفان لنزع فتيل التوتر.
فابريس  السورية  الشؤون  في  الباحث  واعتبر 
لتركيا،  المتحدة  الواليات  تنازلت  »إذا  أنه  باالنش 
ويرى  األكراد«.  على  االعتماد  بإمكانها  يعد  فلن 
أن  أوغلو  جيفير  موتلو  الكردية  الشؤون  في  الخبير 
سورية  قوات  من  واضحة«  »رسالة  القتال  تعليق 

الديمقراطية إلى التحالف الدولي.
وأشار الخبير إلى أنهم يقولون لهم »نحن نقاتل 
عليكم  تهديدات  نواجه  وعندما  شركاء،  ونحن  معًا، 
مقاتلي  من  العديد  إن  أوغلو  جيفر  وقال  صدها«. 
جبهة  على  المرابطين  الديمقراطية  سورية  قوات 
دير الزور ينحدرون من بلدات يسيطر عليها األكراد 

على الحدود التركية.
تعرضت  وعائالتهم  »منازلهم  أن  الخبير  وبيّن 
الصعب  »من  الظروف  هذه  وفي  التركي،  للهجوم« 

التركيز على القتال، الصعب أساسًا«.

في ذكرى المسيرة الخضراء للصحراء الغربية

مقترحًا  وصريح«،  »مباشر  حوار  إلى  الجزائر  السادس  محمد  الملك  المغربي  العاهل  دعا 
تشكيل »آليّة سياسيّة مشتركة للحوار والتشاور« من أجل »تجاوز الخالفات«بين البلدين 
الجارين والتي تتمحور حول دعم الجزائر لجبهة البوليزاريو التي تطالب باستقالل الصحراء 

الغربية، بينما تعتبرها المغرب جزءا من أراضيها.
العالقات  التلفزيون خصّص حيّزًا كبيرًا منه للحديث عن  الملك في خطاب عبر  وقال 
بين الرباط والجزائر »أؤّكد اليوم أّن المغرب مستعدّ للحوار المباشر والصريح مع الجزائر 
الشقيقة، من أجل تجاوز الخالفات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العالقات بين 

البلدين«. وأضاف »يجب أن نكون واقعيين، وأن 
نعترف بأّن وضع العالقات بين البلدين غير طبيعي 

وغير مقبول«.
والحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ العام 
1994 بينما تعود آخر قمّة بين البلدين إلى العام 

.2005
وشدّد العاهل المغربي الذي توّلى العرش في 
الثاني  الحسن  الراحل  الملك  لوالده  خلفًا   1999
بصدق  العرش،  توّليت  منذ  طالبت،  »أنّني  على 
وحسن نية، بفتح الحدود بين البلدين، وبتطبيع 

العالقات المغربية-الجزائرية«.
أنّه  عامًا   55 العمر  من  البالغ  الملك  وأضاف 
الجزائر  في  أشقائنا  على  أقترح  الغاية،  »لهذه 
والتشاور،  للحوار  مشتركة  سياسية  آلية  إحداث 
بها،  التمثيلية  تحديد مستوى  على  االتفاق  يتمّ 

وشكلها وطبيعتها«.
االقتراحات  على  »منفتح  المغرب  أّن  أّكد  وإذ 
بهدف  الجزائر،  بها  تتقدّم  قد  التي  والمبادرات 

تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العالقات بين البلدين الجارين الشقيقين«، شدّد على أّن 
»مهمّة هذه اآلليّة تتمّثل في االنكباب على دراسة جميع القضايا المطروحة، بكل صراحة 

وموضوعية، وصدق وحسن نية، وبأجندة مفتوحة، ودون شروط أو استثناءات«.
وأوضح العاهل المغربي أّن هذه اآلليّة »يمكن أن تشّكل إطارًا عمليًا للتعاون، بخصوص 
مختلف القضايا الثنائية )..( كما ستساهم في تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي لرفع التحدّيات 

اإلقليمية والدولية، ال سيّما في ما يخصّ محاربة اإلرهاب وإشكاليّة الهجرة«.
من جهته، قال مسؤول مغربي حكومي رفيع المستوى إّن من شأن اآللية التي اقترح 
وأن  »بدون محظورات«،  الثنائية  القضايا  مناقشة كل  للبلدين  تتيح  أن  الملك تشكليها 
وقضية  والتهريب  المخدّرات  مثل  قضايا  من  الشكاوى«  كل  البحث  طاولة  على  »تضع 

الصحراء الغربية والوقائع التاريخية غير الموضّحة واالتفاقيات التي لم تحترم.
مجاالت  »في  الثنائي  التعاون  مشاريع  تحديد  أيضًا  شأنها  من  اآللية  هذه  أن  وأضاف 

رئيسية مثل األمن« وتنسيق اإلجراءات بشأن قضايا أوسع نطاقًا مثل الهجرة واإلرهاب.
وأعرب المسؤول الحكومي الكبير عن أمله في أن »تردّ الجزائر إيجابًا )على مقترح الملك( 
من أجل إفشال التوّقعات التي تصفنا بأنّنا منطقة محكوم عليها باالنقسام«، مشيرا إلى 
أّن »الدول األخرى كانت قادرة على التغّلب على الصعوبات من خالل االعتماد على الحوار 

والمراهنة على مستقبل مشترك«.
أنّه »اعتبارًا لما نكنّه للجزائر، قيادًة وشعبًا،  العاهل المغربي على  وفي كلمته شدّد 
من مشاعر المودّة والتقدير، فإنّنا في المغرب لن ندّخر أي جهد، من أجل إرساء عالقاتنا 

الثنائية على أسس متينة، من الثقة والتضامن وحسن الجوار«.
وبحسب المسؤول المغربي الحكومي، فإّن االقتراح المغربي للجزائر »ال ينطوي على أي 

تكتيك: إنّه يدٌ ممدودة فعاًل، ليس من منطلق ضعف وإنّما من منطلق وعي بالواقع«.
وأدلى الملك بخطابه بمناسبة الذكرى الـ43 للمسيرة الخضراء والذكرى الـ60 لمؤتمر 
طنجة الذي دعت خالله حركات التحرّر في كّل من المغرب والجزائر وتونس إلى الوحدة 

المغاربية.
وفي 6 نوفمبر 1975، لبّى 350 ألف مغربي نداء ملكهم الحسن الثاني وساروا باتجاه 
الصحراء الغربية التي كانت تحت حكم المستعمر اإلسباني بهدف استعادة السيطرة عليها.

وبعد رحيل المستعمر اإلسباني سيطر المغرب على معظم مناطق الصحراء الغربية، 

اليمنية  للحكومة  الموالية  القوات  أعلنت 
أمس األربعاء أنها أحرزت »تقدمًا محدودًا« 
لمدينة  والجنوبية  الشرقية  الجهتين  في 
الحديدة ومينائها غرب اليمن، بينما أعربت 
منظمات إنسانية عن قلقها من تأثر أعمال 

اإلغاثة بالتصعيد العسكري.
الموالية  القوات  في  مسؤولون  وأّكد 
من  بإسناد  تجري  المعارك  أن  للحكومة 
السعودية،  تقوده  الذي  التحالف  قوات 
الجوية، بحسب مصادر  الغارات  نفذ  والذي 

عسكرية.
بينما عبرت منظمات إنسانية وطبية عن 
تخوفها على مصير المدنيين، وآثار التصعيد 
حال  في  األخرى  المناطق  على  العسكري 
توقف نقل المواد الغذائية والمساعدات من 

ميناء المدينة إلى تلك المناطق.
مع  العسكرية  المعارك  تجدد  وتزامن 
دول  وعدة  المتحدة  الواليات  مطالبة 
في  القتالية  العمليات  بوقف  بارزة  أوروبية 
في  والبدء  اإلنساني،  الموقف  تدهور  ضوء 
ربه  عبد  الرئيس  حكومة  بين  مفاوضات 
السعودية  من  المدعومة  هادي  منصور 
والمتمردين الحوثيين الذين تقول الرياض 
إنهم يتلقون دعمًا عسكريًا وماديًا من إيران.
لألمم  التابعة  الطفولة  منظمة  وأكدت 
من  »متخوفة«  أنها  )يونيسف(  المتحدة 
أن يؤدي تزايد العنف إلى تعريض الجهود 

اإلنسانية »المنقذة الحياة« للخطر.
في  االتصاالت  قسم  رئيسة  وأكدت 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المنظمة 
أن »القلق ينبع من أنه في حال توقف ميناء 
الحديدة عن يعمل بعد اآلن فإننا كيونيسف 
اإلنسانية  اإلمدادات  جلب  من  نتمكن  لن 
المنظمة  أن  وأضافت  الميناء«.  هذا  عبر 
نقل  من  الماضية  السنوات  في  تمكنت 

عبر  الحديدة  إلى  اإلنسانية  المساعدات 
قوارب صغيرة.

معارك متواصلة
مصير  على  اإلغاثية  المنظمات  وتتخوف 
من  المعارك  اقتراب  مع  المدنيين، 
مصدر  وقال  المنطقة.  في  مستشفيين 
طبي أمس األربعاء أن المتمردين الحوثيين 
من  الطبية  الطواقم  األربعاء  فجر  أخرجوا 
مستشفى 22 مايو -أحد المشافي الرئيسة 
داخله،  بالتمركز  وقاموا  المدينة-  في 

ووضعوا قناصة في المكان.
وقتل العشرات من المتمردين الحوثيين 
والمقاتلين الموالين للحكومة في اليومين 
في  المتواصلة  المعارك  في  الماضيين 
اليمن،  غرب  في  الحديدة  مدينة  محيط 

األربعاء.  طبية  مصادر  أعلنت  ما  بحسب 
متمردًا   27 مقتل  طبية  مصادر  وأكدت 
الموالية  القوات  من   12 قتل  بينما  حوثيًا، 

للحكومة.
ويشهد محيط مدينة الحديدة منذ نحو 
الموالية  القوات  بين  عنيفة  معارك  أسبوع 
للحكومة، والمتمردين الحوثيين. وتسبّبت 
 200 نحو  بمقتل  بدايتها  منذ  المعارك 
طبية  بحسب مصادر  الطرفين،  من  مقاتل 

وعسكرية في محافظة الحديدة.
تشيلدرن«  ذا  »سيف  منظمة  وكانت 
قالت في وقت سابق من  األطفال(  )أنقذوا 
الحديدة  في  العاملين  إن  األسبوع  هذا 
في  جوية  غارة   100 نحو  عن  »أبلغوا 
الغارات  أضعاف  خمسة  أي  األسبوع،  نهاية 

وحذرت  أكتوبر«.  من  األول  األسبوع  في 
تهدّد  المعارك  أن  من  الثالثاء  اليونيسف 
في  العالج  يتلّقون  يمنيًا  طفاًل   59 حياة 

مستشفى الثورة في المدينة.

وضع »مأساوي«
األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  وحثت 
»تجنب  على  المتنازعة  األطراف  األربعاء، 
بما  المدنية«  التحتية  والبنية  المدنيين 
اإلسعاف  وسيارات  المستشفيات  ذلك  في 

ومحطات المياه والكهرباء.
باسم  المتحدثة  حديب،  ميريال  وقالت 
في  تقيم  »العائالت  إن  صنعاء  في  اللجنة 
المدارس -في كل قاعة صف هناك عائلتان 
معدله  ما  يعني  مما  عائالت-  ثالث  أو 

على  شيء  أي  دون  الصف  في  شخصًا   20
اإلطالق«.

للصليب  الدولية  اللجنة  وأضافت »تحث 
القانون  احترام  على  كافة  األطراف  األحمر 
اآلمن  بالمرور  والسماح  اإلنساني..  الدولي 
المناطق  من  بالفرار«  الراغبين  للمدنيين 

التي يدور فيها القتال.
السلع  غالبية  الحديدة  ميناء  عبر  وتدخل 
التجارية والمساعدات الموجّهة إلى ماليين 
السكان في البلد الغارق في نزاع مسلح منذ 

.2014
في  أطلقت  الحكومية  القوات  وكانت 
حملة  التحالف  من  بدعم  الماضي  يونيو 
األحمر  البحر  ساحل  على  ضخمة  عسكرية 
بهدف السيطرة على الميناء، قبل أن تعّلق 
العملية إفساحًا في المجال أمام المحادثات، 
الماضي  سبتمبر  منتصف  في  تعلن  ثم 

استئنافها بعد فشل المساعي السياسية.
بين  حربًا   2014 منذ  اليمن  ويشهد 
الموالية  والقوات  الحوثيين  المتمردين 
السعودية  تدخل  مع  تصاعدت  للحكومة، 
على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 
بعد  دوليًا  بها  المعترف  للحكومة  دعمًا 
واسعة  مناطق  على  المتمردين  سيطرة 
تضم  التي  الحديدة  ومدينة  صنعاء  بينها 
المواد  غالبية  منه  تعبر  استراتيجيًا  ميناء 

التجارية والمساعدات.
نزاع  خّلف  التحالف،  عمليات  بدء  ومنذ 
و»أسوأ  قتيل  آالف  عشرة  من  أكثر  اليمن 

أزمة إنسانية« بحسب األمم المتحدة.
الجديدة  المعارك  اندالع  وتزامن 
استعدادها  اليمنية  الحكومة  إعالن  مع 
الستئناف مفاوضات السالم مع المتمردين 
الحوثيين، وذلك غداة إعالن مبعوث األمم 
أنّه  غريفيث،  مارتن  اليمن،  إلى  المتّحدة 
غضون  في  مفاوضات  عقد  على  سيعمل 
شهر، بعيد مطالبة واشنطن بوقف إلطالق 

النار وإعادة إطالق المسار السياسي.

تعيين يهودي تونسي وزيرا للسياحة

الشاهد يجري تعديال وزاريا مع تزايد االتهامات بفشل إدارة االقتصاد

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد تعديال وزاريا في 
فريقه الحكومي شمل عشر حقائب وزارية.

ضغوطا  الشاهد  يواجه  وقت  في  التعديل  هذا  ويأتي 
متزايدة تتهم حكومته بالفشل في إحياء االقتصاد التونسي، 

من أطراف متعددة من بينها حزبه »نداء تونس«.
كما يمثل محاولة للخروج من األزمة السياسية المتفاقمة 
الحكومة  السياسية باستقالة  القوى  العديد من  بعد مطالبة 
مهمتها  تكون  العدد  محدودة  جديدة  حكومة  وتشكيل 

التهيئة لالنتخابات المقررة في عام 2019.
العدل  وزارات  التغيير  شملها  التي  الوزارات  بين  ومن 
وزارات  التعديل  يشمل  ولم  والنقل.  والصحة  والفالحة 
واالتصاالت  والمالية  الخارجية  والشؤون  والدفاع  الداخلية 

والتعاون الدولي.
التغيير أي أسماء جديدة لتولي حقائب وزارية  ولم يحمل 

من حزب نداء تونس، الذي علق عضوية الشاهد فيه.
وقد عين الشاهد روني الطرابلسي وزيرا للسياحة، ليصبح 
كما  عاما.  أكثر من ستين  منذ  تونس  في  يهودي  وزير  أول 
التونسية،  الحكومة  في  وزيرة  أصغر  تعيين  التعديل  شمل 

النهضة  حركة  حزب  في  القيادية  وهي   ،1987 مواليد  من 
التونسي  الشغل  اتحاد  ويطالب  الونيسي.  اإلسالمية، سيدة 
التونسي بتنحي الشاهد متهما  النفوذ القوي في الشارع  ذو 

إياه بسوء إدارة االقتصاد.
يتمتع  الذي  اإلسالمية،  النهضة  حركة  حزب  ويرفض 
باألغلبية في البرلمان، تنحي رئيس الوزراء قائال إنه سيزعزع 
االستقرار في وقت تحتاج البالد فيه الى إصالحات اقتصادية.

منذ  حكوميا،  ائتالفا  شكال  والنهضة  تونس  نداء  وكان 
انتخابات عام 2014 ، بيد أن الرئيس التونسي، الباجي قايد 
السبسي، علق في مايو الماضي، العمل بوثيقة قرطاج، التي 

انبثقت عنها حكومة الشاهد.
تجميد  الماضي  سبتمبر  في  تونس  نداء  حزب  أعلن  وقد 
الحزب،  في  النظام  لجنة  إلى  ملفه  وإحالة  الشاهد  عضوية 

متهما إياه بـ»الخروج عن الخط الحزبي«.

خبير في تنظيم رحالت اليهود إلى جربة
الطرابلسي،  روني  الجديد،  التونسي  السياحة  وزير  ويعتبر 
اليهود  بين  السلمي  التعايش  عن  األشداء  المدافعين  من 
والمسلمين في تونس، وثالث شخصية يهودية تنال منصبا 
وزاريا بعد كل من البيرت بسيس عام 1955 واندريه باروش 

عام 1956 في زمن الرئيس السابق الحبيب بو رقيبة.

للجامعة  المساعد  العام  الكاتب  حليمة،  بن  منى  وتقول 
يعتبر  يهودية  ديانة  وزير من  تعيين  إن  للفنادق،  التونسية 
ندعمها«،  رمزية  وهذه  البالد،  لصورة  جدا  إيجابيا  »أمرا 

معبرة عن أملها في أن »ال يتوقف ذلك عند الرمزية«.
ويعيش نحو 1500 يهودي في جزيرة جربة، مسقط رأس 
 100 نحو  بالبالد  يتواجد  كان  تونس  استقالل  وقبل  روني. 

الف يهودي.

والد  يديره  الذي  الغريبة  كنس  جربة  بجزيرة  ويتمركز 
روني ويستقبل سنويا آالف الحجاج، يؤمونه من مختلف بقاع 

العالم ألداء مناسكهم خالل فصل الربيع.
ويعد الطرابلسي من الشخصيات النشطة والمعروفة بين 
مراسم  تنظيم  على  سنوات  منذ  يشرف  حيث  جاليته،  أفراد 

الحج اليهودي الى جربة، الذي بدأ يعرف اقباال متزايدا.
الهجوم  بعد  خصوصا  تراجعت  الحج  حركة  وكانت 
 2002 عام  الغريبة  استهدف  ملغومة  بشاحنة  االنتحاري 
وتبناه تنظيم القاعدة باإلضافة إلى الهجمات المسلحة التي 

قتل فيها سياح عام 2015.
مراسم  تنظيم  على  بالحفاظ  الخمسيني  الرجل  وتشبث 
روني  وقال  تنظيمه.  وإعادة  منطقته  في  اليهودي  الحج 
»كل   2017 في  اليهودي  الحج  موسم  خالل  له  تصريح  في 
الحجاج قبلوا بالذهاب )إلى الحج( بالرغم من تحذيرات بعض 
الدول من تونس، أظن أنهم شجعان ويعبرون عن حب تجاه 
التواصل،  نقطع  »لم  وتابع  بالمثل«.  تعاملهم  التي  تونس 

هناك وثاق حقيقي«.

بداية السياسة
تداول  تم  أنه  غير  السياسية  الحياة  غمار  روني  يخض  ولم 
الوزارية  التعديالت  قبل  التونسية  الصحافة  في  اسمه 

السابقة وفي كثير من األحيان. وقال في تصريح له في قناة 
باحتمال  يتعلق  التونسي )خاصة( في رده على سؤال  الحوار 
انضمامه لحزب سياسي »عندنا الكثير من األحزاب السياسية 
الكل  ألجله  يعمل  تونس  اسمه  حزب  هناك  كان  إن  ولكن 

جميعا اليد في اليد سألتحق به«.

عدة شهور
روني  بتعيين  تونس  في  السياحة  قطاع  في  خبراء  ورحب 
روني  وتابع  بالقطاع.  العارف  الرجل  وهو  وزير  منصب  في 
جربة  في  الثانوية  دراسته  إنهاء  بعد  فرنسا  في  دروسا 
والتي   1990 عام  ترافل«  فيرست  »رويال  وكالة  وأسس 
وفقا  تونس  إلى  فرنسي  سائح  ألف   300 نحو  سنويا  تنقل 

متخصصة. لمواقع 
وجربة  وتونس  باريس  بين  ويتنقل  أطفال  ثالثة  ولروني 
بن  وتؤكد  للفنادق.  التونسية  الجامعة  في  مهاما  وتقلد 
على  القائمين  كل  يعرف  »شخص  روني  أن  على  حليمة 
وعمال  صالبة  وأقل  إبداعا  أكثر  مقاربة  في  ونأمل  الفنادق، 

في العمق مع وزارة النقل«.
كما بينت أنه مع اقتراب االنتخابات التشريعية والرئاسية 
من الممكن أال يشغل منظم الرحالت والوزير الجديد منصبه 

»أكثر من بضعة شهور فقط«.

 <  الملك محمد السادس
 <   عنصر من قوات سورية الديموقراطية ينصب علما في شمال سورية

  <   عناصر من القوات الموالية للحكومة في اليمن أثناء تقدمهم في اتجاه مدينة الحديدة  الخاضعة لسيطرة الحوثيين

  <    وزير السياحة الجديد في تونس روني الطرابلسي 

العاهل املغربي يدعو الجزائر 
لحوار »مباشر وصريح«

برازيليا ــ وكاالت

أبدى الرئيس البرازيلي المنتخب، جايير بولسونارو، تردّدًا إزاء قراره نقل سفارة بالده من تّل 
أبيب إلى القدس المحتلة، مشدّدًا على أّن القرار بهذا الشأن »لم يُتّخذ بعد«، وذلك بعد 
أقّل من أسبوع على إعالنه نيّته تنفيذ وعده االنتخابي بنقل سفارة بالده إلى المدينة التي 
احتلها الجيش اإلسرائيلي العام 1967 ويعتبرها العالم عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي أول زيارة له إلى العاصمة برازيليا منذ انتخابه رئيسًا سأل الصحفيون بولسونارو عن 
الزيارة التي كان وزير الخارجية البرازيلي ألويسيو نونيس يعتزم القيام بها إلى مصر، والتي 
أعلنت القاهرة إرجاءها إلى أجل غير مسمّى، ولكنه أكد أّن القرار ليس بتاتًا إجراء انتقاميًا من 

قرار نقل السفارة إلى القدس.
الزمني«،  الجدول  في  بتضارب  يتعّلق  األمر  فإن  معلوماتي  »بحسب  بولسونارو  وقال 
مشدّدًا على أنّه »سيكون أمرًا سابقًا ألوانه أن يتّخذ بلد إجراءات انتقامية ردًا على إجراء 

لم يتقرّر بعد«.
وأضاف الضابط السابق الذي سيتسّلم مهامه الرئاسية في األول من يناير إّن »من يقرّر 

أين تقع عاصمة إسرائيل هو الشعب، دولة إسرائيل«.
ويمّثل تصريح بولسونارو تحوّاًل عمّا كان أعلنه في تغريدة نشرها على تويتر الخميس، 
وأّكد فيها أّن بالده ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتصبح ثاني أكبر دولة بعد 

الواليات المتحدة تقوم بهذه الخطوة المثيرة للجدل.
وكتب بولسونارو، اليميني المتشدّد، في تغريدته »كما سبق لنا وأن أعلنّا خالل الحملة 
)االنتخابية(، نعتزم نقل سفارة البرازيل من تّل أبيب إلى القدس«، مؤّكدًا أن »إسرائيل دولة 

تتمتّع بالسيادة وعلينا أن نحترم ذلك تمامًا«.
ويومها سارع رئيس وزراء حكومة االحتالل اإلسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى الترحيب 
بقرار الرئيس المنتخب، معتبرًا أنّه قرار »تاريخي«. وقال نتانياهو في بيان »أهنّئ صديقي 
الرئيس المنتخب جايير بولسونارو على نيّته نقل السفارة البرازيلية إلى القدس، في خطوة 

تاريخيّة وصحيحة ومثيرة«.
في المقابل دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، قرار 
الرئيس البرازيلي المنتخب، معتبرة أنّه »خطوة استفزازية وغير قانونية«، بينما أّكدت حركة 
حماس التي تسيطر على قطاع غزة أنها »ترفض« القرار وتعتبره »خطوة معادية للشعب 

الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية«.
يعرّض بالده  أن  المرجّح  القدس فمن  إلى  السفارة  نقل  بقرار  بولسونارو  وإذا مضى 
لعقوبات اقتصادية عربية تطال خصوصًا قطاع اللحوم البرازيلية التي تستورد منها الدول 
العربية كميّات كبيرة. واحتّلت إسرائيل القدس الشرقية في 1967 ثم ضمّتها إليها معلنة 
المدينة بشطريها عاصمة »موحّدة وأبدية« لها في قرار صدر في 1980 ولم يعترف به 
المجتمع الدولي بما فيه الواليات المتحدة يومها. ويتمسك الفلسطينيون أن تكون القدس 

الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

بولسونارو يبدي ترددًا بشأن قراره 
نقل سفارة البرازيل إلى القدس



عبر  داخلية  سياحية  رحــات  نشطاء  ينظم 
نوعي  تطور  في  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
لمواجهة  اجتماعية  محاولة  خــبــراء  يــراه 
الليبي الذي منع  الدينار  انخفاض سعر صرف 
ركود  وسط  الخارج،  إلى  السفر  من  الكثير 
على  الحصول  عن  الــعــزوف  إلــى  أدى  عــام 

رخص شركات سياحية.
كانت  -التي  الــرحــات  تشمل  ما  وغالبا 
رمــزيــة-  بــأســعــار  الــشــبــاب  على  مقتصرة 
أو  نفوسة  جبل  مثل  داخلية  سياحية  مناطق 
أحد  في  بالبحر  االستمتاع  أو  صبراتة،  آثار 
ومناطق  المتوسط،  شاطئ  على  المنتجعات 

شحات بشرق الباد، والصحراء بالجنوب.
للرحات  الليبية  المنظمة  رئيس  لكن 
لـ»الوسط«  قال  شرفيد،  إبراهيم  السياحية، 
للعائات  رحات  تنظيم  بــدؤوا  النشطاء  إن 
التي تتكفل باإلقامة والمواصات، وفي حالة 

القريبة  للمناطق  جماعي  نقل  وسيلة  وجود 
اشتراك  قيمة  مع  مالي  مبلغ  دفــع  ينبغي 

للمنظمة تدفع لمرة واحدة فقط.
إمكانات هائلة

الليبية  العائات  تعريف  إلى  الرحات  وتهدف 
بتاريخ ليبيا والتراث الثقافي الطبيعي القديم 
عمرها  يصل  رسومات  من  أكــاكــوس،  في 
والمناظر  المياد،  قبل  عام  آالف  خمسة  إلى 
الليبيين  انتباه  الجبال وجذب  لهذه  الطبيعية 

إلى تشجيع السياحة الداخلية.
هائلة  سياحية  إمــكــانــات  ليبيا  وتمتلك 
البحر  ضفاف  على  كيلومتر  ألف   1.75 منها 
المتوسط وتتمتع بمناطق طبيعية »شواطئ، 
تاريخية  وآثــار  ــات«  وواح وجبال،  وصحاري، 
الليبي  بالجنوب  العاجية  السياحة  عن  فضا 
إلى معالم ليبيا السياحية من اآلثار الرومانية 
التاريخية،  والرسومات  الصحراء  إلى  القديمة 
واألفراح  والرعي  الصيد  حياة  عن  تعبر  التي 

وكتابات لغة التفيناغ المكتوبة على الجبال.
فكرة  إن  القماطي:  المواطن حسين  وقال 

مجموعة  عبر  داخلية  سياحية  رحات  تنظيم 
من العائات فكرة جيدة، للخروج من روتين 
والحرب  المعيشية  األوضــاع  وتــردي  الحياة 
عائلية  أجــواء  إلــى  طرابلس،  في  الــدائــرة 

للمناطق السياحية الجبلية والشاطئية.
ركود

فطيس  عــلــي  الــســيــاحــي  الخبير  واعــتــبــر 
للدينار  الشرائية  القوة  تراجع  أن  لـ»الوسط« 

الكثير  دفع  الماضيين  العامين  خال  الليبي 
الداخلية  للسياحة  اللجوء  إلى  العائات  من 
وال  داخليا،  السياحة  وتنشيط  تكلفة،  األقل 
اقتصادي  ركود  تعاني من  الفنادق  أن  سيما 

منذ العام 2015.
الشرائية  القوة  تدهور  من  ليبيا  وتعاني 
 75% بنسبة  انخفضت  والتي  الليبي  للدينار 
السعر  فــرق  ويصل  األخــيــرة،  الفترة  خــال 
نحو  إلى  والموازية  الرسمية  السوقين  بين 
 1.4 رسميا  يبلغ  إذا  الدوالر،  في  دينار   5.5
في  إال  للمواطنين  متاح  غير  ولكن  دينار 
نطاق منح الطلبة ولشراء الغذاء والدواء من 

الخارج.
عدد  يبلغ  رسمية  إحــصــائــيــات  وحــســب 
 1245 نشاطها  المزاولة  السياحية  الشركات 
وهناك  سفر،  مكتب   112 إلى  إضافة  شركة، 
جديدة  رخــص  على  الــحــصــول  عــن  ــزوف  عـ
لممارسة النشاط السياحي بسبب ركود السوق 
يتطلب  الحكومية  الضوابط  وحسب  المحلية. 
تأسيس الشركات السياحية رأسمال يصل إلى 

55 ألف دينار ليبي )الدوالر = 1.4 دينار(.
ويرى نوري الدين بن عمران )مدير شركة 
سياحية( أن مختلف الشركات السياحية ركزت 
تخفيضات  وقدمت  الداخلية،  السياحة  على 
وكذلك  الفندقية،  لإلقامة   %40 إلى  تصل 
حكومية  شركة  وهي  السريع  النقل  شركة 
للمواطنين،  معقولة  بأسعار  النقل  توفر 
نقدا  القيمة  بنصف  تطالب  الشركات  وبعض 
تحريك  مــن  كنوع  مصدق  بشيك  واآلخـــر 
بالمصارف  السيولة  نقص  بسبب  السياحة 

التجارية.
للسياحة مهرجان  العامة  الهيئة  واعتمدت 
الثقافي كمهرجان  التراثي  السياحي  طرابلس 
عتبة  »وادي  مهرجان  إلى  باإلضافة  سنوي، 
السياحي« كمهرجان سنوي، يقام في منطقة 

وادي عتبة الواقعة جنوب ليبيا.
 2010 العام  ليبيا  في  السياح  عدد  وكان 
ــرادات  إي تتجاوز  وال  سائح،  ألــف   100 نحو 
السياحة حاليا 30 مليون دوالر سنويا، حسب 

تقارير رسمية.

الدولية،  األزمات  مجموعة  في  الباحثة  اعتبرت 
االقتصادية  اإلصاحات  أن  غازيني،  كلوديا 
التي طرحها رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز 
السراج فرصة حقيقية وخطوة مهمة من أجل 

حل األزمة التي تعصف بليبيا منذ سنوات.
األنباء  شبكة  نشرته  مقال  في  وقالت، 
اإلنسانية )إيرين( اإلثنين، أنه »دون تحقيق 
االقتصادية،  الجبهة  على  ولو ضئيل،  تقدم، 
سياسي  اتفاق  إلــى  التوصل  مساعي  فــإن 
ورأت  تنجح«،  لن  ليبيا  في  االقتتال  إلنهاء 
تستضيفه  الـــذي  ــي  ــدول ال »المؤتمر  أن 
المقبل، يمثل فرصة نادرة  إيطاليا، األسبوع 
الوضع  يخص  فيما  موحد  موقف  أجل  من 

االقتصادي«.
أمرين،  إلــى  اإلصــاحــات  حزمة  وتهدف 
أوال تقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي 
الفجوة  وهي  الموازية،  األسواق  في  والسعر 
للتربح،  المسلحة  المجموعات  استغلتها  التي 
عبر  األجنبية  العملة  إلى  الوصول  وضمان 

النظام المصرفي الرسمي.
الوثيقة  العاقة  »رغــم  غازيني:  وقالت 
أن  إال  الليبية،  الدولة  وانهيار  االقتصاد  بين 
الجهود الرامية لمعالجة الجوانب االقتصادية 
السياسية  التدابير  أمام  تراجعت  األزمة  من 

واألمنية«.
وتابعت أن »األزمة االقتصادية المتفاقمة 
االشتباكات  سلسلة  خلف  ــدافــع  ال كانت 
إذ  الماضي،  الصيف  اندلعت  التي  الدامية 
الشعبي  االستياء  المسلحة  الفصائل  استغلت 
واالعتقاد  الصعب،  االقتصادي  الوضع  حول 
ثروات  تنهب  مسلحة  مجموعات  بأن  السائد 
على  والسيطرة  طموحها  لتحقيق  الدولة 
المؤسسات االقتصادية بالقوة، وقتل وإجبار 

آالف المدنيين على الفرار من منازلهم«.
غازيني،  حسب  االشتباكات،  تلك  ودفعت 
من  المشهد  لتتصدر  االقتصادية  ــة  األزم
استثناء  با  كافة  الليبيون  تأثر  حيث  جديد، 

منذ  الليبي  لاقتصاد  الثابت  بالتدهور 
السائدة  االتهامات  أن  كما   ،2014 العام 
على  المسيطرة  المسلحة  المجموعات  بأن 
حالة  خلقت  العام  المال  »نهبت«  العاصمة 

من السخط العام.
اإلدارة  لضعف  »نتيجة  الباحثة:  وقالت 
االقتصادية، انهار الدينار الليبي، ووصل إلى 
األسواق  في  الــدوالر  مقابل  دينارات  سبعة 
يعانون  الليبيين  أن  يعني  مما  الموازية، 
قدرتهم  تراجع  مع  مستمرة،  سيولة  أزمــة 
األساسية  البضائع  أسعار  وارتفاع  الشرائية، 
الخبز  سعر  وتضاعف   ،28% تتجاوز  بنسبة 

خال العامين السابقين«.
أوجه قصور

تلك  نجاح  إمكانية  حــول  تساءلت  لكنها 
الليبيين  بحياة  فرق  إحداث  في  اإلصاحات 
وتحسين أوضاعهم المعيشية؟ وقالت: »يرى 

ما  أفضل  هي  اإلصاحات  أن  المسؤولون 
إال  الراهنة،  الظروف  ظل  في  تنفيذه  يمكن 

أن كثيرا من الليبيين لديهم آراء مختلفة«.
وتمنوا  المتاجر  أصحاب  »تفاءل  وتابعت: 
األعمال  تحسين  في  اإلصاحات  تساهم  أن 
الصرف  سعر  انخفاض  مع  خاصة  والتجارة، 
في السوق السوداء بنسبة %20. وتمكن أحد 

 10 بقيمة  ائتمان  خطاب  إصدار  من  التجار 
مستحيا  كان  ذلك  إن  وقال  دوالر،  مايين 

قبل طرح اإلصاحات االقتصادية«.
اإلصاحات  حزمة  أن  إلى  أشــارت  لكنها 
وهي  للجدل«،  مثيرة  »مــادة  على  تنطوي 
فرض رسوم خدمة بنسبة %183 على جميع 
المشتريات بالعملة الصعبة سواء للمعامات 
البند  التجارية أو الشخصية، وقالت إن »هذا 

بمثابة مغامرة«.
بعدم  دولــيــون  خــبــراء  »نصح  وتابعت: 
أنها  من  وحــذروا  الخدمة،  ضريبة  تطبيق 
تنذر بحدوث انتهاكات، خاصة وأن الحكومة 
وقالت  الرسوم«،  من  إعفاءات  منح  يمكنها 
للمجموعات  أخــرى  فرصة  يوفر  »ذلــك  إن 
اإلعفاءات  من  لاستفادة  القوية  المسلحة 
الصرف  سعر  من  واالستفادة  الممنوحة، 

المنخفض دون دفع رسوم«.

قصور  أوجه  بعض  عن  غازيني  وتحدثت 
أخرى في اإلصاحات المعلنة، وقالت إنها »ال 
تتضمن إجراءات من شأنها منع المجموعات 
المسلحة والاعبين ذوي النفوذ من ممارسة 
بيئة  تخلق  ال  أنها  كما  واالحتيال.  الغش 
لانقسامات  حلول  حول  للتفاوض  مناسبة 
القائمة، أو منع محاوالت تغيير الوضع القائم 

بالقوة«.
من  خففت  ــات  ــاح »اإلص أن  رأت  كما 
توحيد  إلــى  الهادفة  الخارجية  الضغوط 
العام  منذ  المنقسم  المركزي،  ليبيا  مصرف 
مائمة  اقتصادية  سياسة  تبني  أو   ،2014

طويلة األجل«.
ثالث تدابير عاجلة

أن  غازيني  أكــدت  القصور،  هذا  رغم  لكن 
بعض  إدخال  مع  االقتصادية،  »اإلصاحات 
أمــام  األفــضــل  الفرصة  هــي  الــتــعــديــات، 
إن  وقالت  قدما«،  المضي  أجل  من  الليبيين 
»مؤتمر باليرمو المقبل فرصة جيدة من أجل 
تتطلب  لكنها  اإلصاحات،  تلك  على  البناء 
المعنية،  الليبية  األطــراف  قبل  من  شفافية 
األطــراف  قبل  مــن  حــازمــة  قوية  ورســالــة 

الخارجية«.
وقالت إن المجموعة الدولية عليها متابعة 
من  التأكد  أوال  مهمة،  تدابير  ثاثة  تنفيذ 
رسوم  إعفاءات  طرابلس  حكومة  استخدام 
الشفافية  وضمان  محدود،  بشكل  الخدمة 

في آلية استخدام عائدات تلك الضريبة.
من  بالضغط  الوفاق  حكومة  إقناع  وثانيا 
إصاح  مثل  شاملة  سياسات  تطبيق  أجــل 
العملة  قيمة  وتخفيض  الــدعــم  منظومة 
على  الضغط  جــانــب  ــى  إل ــذا  ه المحلية، 
توحيد  أجل  من  ليبيا  في  الفعالة  األطــراف 
الطويل  الخاف  وحــل  المركزي،  المصرف 

القائم حول إدارته.
توحيد  على  »التركيز  الباحثة:  وقالت 
قوية  إشـــارة  يرسل  المالية  المؤسسات 
حل  في  الدولي  المجتمع  جدية  مدى  حول 
طويلة  إصاحات  وتفعيل  القائمة  الخافات 

المدى«.

قبل الخوض في مستقبل اإلصاحات المالية 
البد من التوقف قليا عند القاعدة التشريعية 
أن  مثا  تعلم  فهل  حاليا،  القائمة  المالية 
صدر  قد  كان  للدولة  المالي  النظام  قانون 
ألى  يتعرض  ولم  قرن،  نصف  من  أكثر  منذ 
ما  ولنستعرض  حقيقي،  تحديث  أو  تطوير 
نظرية  في  الماضي  قرن  النصف  في  حدث 

األموال العامة.
الشكل  حيث  من  العامة  الميزانية  تطورت 
أجيال  بخمسة  ومرت  والتصنيف  واألسلوب 
في  بها  )المعمول  البنود  ميزانية  من  بداء 
البرامج  والبرمجة،  بالتخطيط  مــرورا  ليبيا( 

واألداء، والصفرية، والتعاقدية.
العامة  الميزانية  أسلوب  فإن  ذلك  وعلى 
االستجابة  يستطيع  ال  ليبيا  في  اآلن  المتبع 

القاعدة  ألن  الحديثة،  األساليب  لهذه 
على  مبنية  العامة  للميزانية  التشريعية 
أنواع  أقدم  من  تعد  التي  البنود،  أساس 
نمطا  النوع  هذا  يقدم  كما  الميزانيات، 
الرقابة  في  والمتمثل  الرقابة  من  واحدا 

على المشروعية أو االلتزام أو المطابقة.
وال يسمح بتطوير الرقابة ألنه ببساطة 
الحديثة،  الرقابة  عناصر  على  يحتوي  ال 
وبالتالي فإنه ال يمكننا تصور إصاح مالي 
حقيقي في ظل وجود هذا األسلوب الذي 
حديث  وتبويب  تصنيف  تقديم  عن  يعجز 
وأنشطة  برامج  هيئة  على  سواء  لإلنفاق، 
وظائف  هيكلة  إعــادة  مستوى  على  أو 

الدولة الحديثة.
الحكومية  المحاسبة  أنظمة  تقدمه  ما  إن 
ــي اإلصــــاح الــمــالــي  الــحــديــثــة ســاهــم ف
فيما  سواء  التكاليف  على  القائم  المؤسسي 
يتعلق بتكلفة الخدمات الحكومية أو التكاليف 
مجال  في  أو  والعمليات،  باألنشطة  المتعلقة 
خـــدمة منظــــومة 
الـــتـــكـــــــــــالـــيـــف 
ــراض  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ألغ
مــمــارســة الــرقــابــة 
أو  االقــتــصــاد  على 
كذلك  الــكــفــاءة، 
أساــس االسـتحقاق 
يســــتهدف  الـــذى 
المالي  المركز  بيان 

الحقيقي للدولة.
كـــــــــل هــــــذه 
ــع لــم  ــيـ ــواضـ ــمـ الـ
للدولة  المالي  النظام  قــانــون  يتناولها 
التكلفة  قــراءة  مثا  نستطيع  فا  ليبيا،  في 
والمخرجات  الحكومية  للخدمات  الحقيقية 
النقدي  باألساس  فقط  واالكتفاء  والنتائج، 
على  النقدية  التدفقات  مجرد  يعكس  الذي 

أبواب وبنود الميزانية العامة.
نتيجة  ــاءت  جـ المالية  ــات  ــاح اإلص إن 
والمجتمعات  الدولية  للضغوط  االستجابة 
اإلفــصــاح  مــن  بمزيد  المطالبة  المحلية 
المعلومات  على  االطــاع  وحق  والشفافية 
بالميزانية  المتعلقة  والعمليات  والتقارير 
كذلك  الحكومية،  المالية  واألنظمة  العامة 
المصلحة  ألصحاب  المشاركة  فرص  إتاحة 
من خال وسائل االتصال التفاعلية المختلفة 
والمشاركة المجتمعية في بناء القرار الرشيد، 
معلومات  خــال  مــن  الــمــســاءلــة  وتــعــزيــز 

مفهومة وواضحة وشاملة.
المحاسبي  النظام  ــإن  ف المقابل  ــى  وف
من  جملة  إلــى  يستند  ليبيا  في  الحكومي 
حجم  تبين  التي  والختامية  الدورية  التقارير 
المخصصات  مع  بالمقارنة  الفعلي  اإلنفاق 
في  تفيد  ال  أصبحت  والــتــي  المعتمدة، 
ألغــراض  ــواء  س المناسب  المحتوى  مجال 
الشفافية واإلفصاح أو في مجاالت المشاركة 
ممارسات  وجود  عدم  عن  فضا  والمساءلة، 
بإلزامية  تفيد  قانونية  قاعدة  إلى  تستند 

النشر واالطاع وإتاحة المعلومات.
القوانين  هذه  بوجود  افترضنا  لو  وحتى 
التي  المعلومات  هل  يظل:  الــســؤال  فــإن 
تسهم  أن  يمكن  وإتاحتها  نشرها  يمكن 
تأكيد  بكل  واإلجابة  والمشاركة؟  الفهم  في 
ليبيا  في  الحكومي  المحاسبي  فالنظام  ال، 
من  واحدة  نوعية  إنتاج  على  أساسا  مصمم 
من  واحدة  نوعية  بممارسة  تسمح  التقارير 

الرقابة والمساءلة.
بتعديل  يتعلق  ال  األمر  إن  القول،  خاصة 
لتلك  استجابة  يأتي  لكي  المالي  القانون 
البحث  ضرورة  في  إنما  الحديثة،  المفاهيم 
أساسية  بنية  إلى  يستند  جديد  قانون  عن 
المحاسبي  النظام  بتطوير  تسمح  سليمة 
الحكومي وأسلوب الميزانية العامة واإلفصاح 
وتقييم  الحكومية  واألنشطة  البرامج  عن 
التخصيص  إلى  والوصول  والخدمات،  األداء 
األهداف  وتحقيق  المتاحة،  للموارد  األمثل 

العامة للسياسات المالية.

اقتصاد

كالم في األرقام

إنتاج الحبوب العالمي المتوقع
في العام 2018

قالوا
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السوق  في  تداوال  األكثر  الدولية  العمالت  صرف  أسعار  مقارنة  أظهرت 
استقرار سعر  الماضي  قبل  األربعاء  نظيرتها  مع  األربعاء،  أمس  الموازية 
صرف الدوالر دون تغيير رغم تذبذبه صعودا وهبوطا طوال األسبوع. في 
حين حققت العملتان األوروبية والبريطانية زيادة أسبوعية، نسبتها %1.1، 

و2.8% على التوالي. 
فقد استقر سعر صرف الدوالر األميركي أمس األربعاء عند 5.58 دينار، وهو 
السعر نفسه في تعامالت ظهر األربعاء قبل الماضي )31 أكتوبر الماضي(. 
بينما زاد سعر اليورو إلى 6.38 دينار مقابل 6.31 دينار خالل األسبوع نفسه.
وكانت أعلى زيادة من نصيب الجنيه اإلسترليني الذي ارتفع بنسبة %2.8، 

ليسجل 7.15 دينار مقابل 6.95 قبل أسبوع، وبفارق 20 قرشا.
وكذلك صعدت الليرة التركية إلى 1.04 دينار مقابل 1.01 دينار، في حين 
استقر الدينار التونسي عند 1.94 دينار دون أي تغيير خالل األسبوع نفسه.

ال تغيير أسبوعيا في سعر الدوالر أمام الدينار 

مليار طن

»من المتوقع أن يستعد 
مشترو الخام اإليراني الستئناف 
الواردات النفطية من طهران 
بعد أن حصلت طوكيو 
على استثناء من العقوبات 
األميركية«.
هيروشيغي سيكو

وزير التجارة الياباني 

* خبير ليبي

القاعدة التشريعية 
للميزانية العامة 
مبنية على أقدم 
أنواع الميزانيات 

وهو »البنود«

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

2.6

د. أسامة إبراهيم السحاتي *

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3904دوالر أميركي
1.5914يورو

1.8236الجنية االسترليني
0.3707الريال السعودي
0.3785درهم إماراتي
0.2007االيوان الصيني

2018 7 نوفمبر  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

الوسط–)ترجمة(: هبه هشام

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

السنة الثالثة
العدد 155 30 من صفر 1440 هــ
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اإلصالحات املالية

طرابلس–أحمد الخميسي
مدير شركة سياحية: نركز 

على السياحة الداخلية 
وقدمنا تخفيضات تصل إلى 

40 % لإلقامة الفندقية

غازيني: مؤتمر باليرمو فرصة 
نادرة من أجل موقف موحد 

فيما يخص الوضع االقتصادي

اإلصالحات االقتصادية بحاجة إلى تعديالت لتكون »الفرصة األفضل« أمام الليببيني
باحثة بمجموعة األزمات الدولية

 < كلوديا غازيني. < مصرف ليبيا المركزي.

»السوشيال ميديا«.. مالذ السياحة األخير من الركود
وسط معاناة 1245 شركة سياحية

 < مواطنون خالل رحلة سياحية في منطقة »أكاكوس ماغيدت الجديدة«.



وداخليا  خارجيا  مكثفا  نشاطا  األسبوع  هذا  حمل 
مباحثات  مقدمته  في  كان  النفطي،  القطاع  في 
أجرتها المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة »إيني« 
عن  اإلعالن  خاللها  وجرى  والغاز،  للنفط  اإليطالية 
تطوير منشآت بحرية ليبية جديدة من المقرر طرح 
مناقصتها قريبا، كذلك إعالن موعد إتمام المرحلة 
نهاية  في  المقرر  السالم  بحر  مشروع  من  الثانية 
عام 2018، كما جاء لقاء رئيس المؤسسة مصطفى 

صنع اهلل مع مدير عام شركة »ربسول«، فرع ليبيا.
التنفيذي  الرئيس  أعلن  ليبيا،  إلى  زيارته  وخالل 
كالوديو  والغاز،  للنفط  اإليطالية  »إيني«  لشركة 
جديدة  ليبية  بحرية  منشآت  تطوير  ديسكالزي، 
سيجري طرح مناقصتها قريبا. وأكد في اجتماع مع 
الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 
في  باالنتظام  القوي  الشركة  التزام  السراج  فائز 
تنفيذ أنشطتها في ليبيا، حسب بيان نشرته وكالة 
المقرر إجراء دراسة هندسية لهذه  »رويترز«. ومن 
قريبا،  طرحها  سيتم  مناقصة  في  البحرية  المنشآت 
بعد  الغاز  إمـــدادات  أول  بــدء  ديسكالزي  وتوقع 

تحديث محطة »الوفاء« في األيام القليلة المقبلة.
لرئيس  اإلعالمي  المكتب  أعلن  أخرى  ناحية  من 
المجلس الرئاسي أن االجتماع مع الرئيس التنفيذي 
لشركة »إيني« تناول مشاريعها في ليبيا، وما سبق 
اتفاقات  عقد  حول  سابقة  اجتماعات  في  مناقشته 
استحداث  وإمكانية  ليبيا،  في  النفطي  لالستثمار 

مشاريع للتنمية المكانية في مناطق عملها.
المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  لقاء  ــالل  وخ
اهلل،  صنع  مصطفى  المهندس  للنفط،  الوطنية 
مع  بطرابلس  المؤسسة  بمقر  الماضي  السبت 
العمليات  مناقشة  جرت  لـ»إيني«  التنفيذي  المدير 
الجارية داخل ليبيا، بما في ذلك خطط لآلبار السبع 
المتبقية في مشروع بحر السالم المرحلة 2 المزمع 

استكماله بحلول نهاية عام 2018.
ــادة اإلنــتــاج واالســتــثــمــار  ــ ــت فـــرص زي ــان وك
واالستكشاف، ومشاريع االستدامة من أهم الملفات 
تطوير  مشروع  إلى  إضافة  اللقاء،  تناولها  التي 
الضاغطات بحقل الوفاء، حيث من المتوقع أن يبدأ 
تم  كما  القادمة،  القليلة  األيام  في  بالتدفق  الغاز 
كراسة  إلعداد  التنفيذية  اإلجــراءات  مناقشة  أيضا 
 A&E البحرية  التركيبات  تطوير  لمشروع  العطاءات 
، إذ يعتبر هذا المشروع المشترك نجاحا مميزا رغم 
الداخلية  المناطق  تواجهها  التي  الصعبة  الظروف 

البعيدة في ليبيا.
في  بــدأت  »إيني«  )شركة  أن  أكــد  ديسكالزي 
األنشطة  استئناف  الالزمة قبل  اللوجستية  العمليات 
اتفاقية  في  جــاء  ما  حسب  وذلــك  االستكشافية، 
االستكشاف وتقاسم اإلنتاج بين المؤسسة الوطنية 

للنفط وشركتي »إيني« و»بريتش بتروليوم«(.
»إيني«  وقعت  الماضي،  أكتوبر  من  التاسع  وفي 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  و»بريتش بتروليوم« مع 
حصول  على  ــراف  األط جميع  اتفاق  تضمن  عقدا 
 %42.5 قدرها  مشاركة  حصة  على  »إيني«  شركة 
الخاصة  اإلنتاج  وتقاسم  االستكشاف  اتفاقية  من 

بشركة »بريتش بتروليوم« في ليبيا.
وبحسب االتفاق، ستصبح شركة »إيني« المشغل 

تمتلك  حيث  اإلنتاج،  وتقاسم  االستكشاف  التفاقية 
حصة  من   %85 حاليا  بتروليوم«  »بريتش  شركة 
االستثمار  هيئة  احتفاظ  مع  االتفاقية،  في  العمل 
الموقعين  أن  يذكر  المتبقية.   %15 بنسبة  الليبية 
والمساهمة  الفني  التدريب  بتعزيز  التزامهم  أكدوا 

في مشاريع التنمية االجتماعية في ليبيا.
الشركاء  من  »)إيني(  أن  اهلل  صنع  اعتبر  بدوره، 
المميزين الذين قدموا الدعم للمؤسسة في جميع 
واضح  مؤشر  واألعمال  الزيارة  هذه  وأن  األوقــات، 
هذا  يشجع  أن  متوقعا  ليبيا«،  في  الشركة  لطموح 

النفط  قطاع  في  االستثمار  من  المزيد  »على  األمر 
الليبي، وسيؤدي إلى توفير فرص إضافية لتحسين 
المهارات وبناء القدرات للجيل القادم من العاملين 

في قطاع النفط في ليبيا«.
بمبدأ  بـ»االلتزام  النفط  مؤسسة  رئيس  وتعهد 
يمثل  إذ  المشتركة.  المشاريع  جميع  في  الشفافية 
تعاوننا مع شركة إيني وإحياء هذه االتفاقية، فرصة 
بالقول:  الفتا  الوطني«،  االقتصاد  إلنعاش  واعدة 
مع  بالتعاون  للنفط  الوطنية  المؤسسة  »ستعمل 
شركائها بكل طاقاتها لرفع وزيادة معدالت اإلنتاج 

ألعلى المستويات«.
بي«،  »بي  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وكــان 
مع  ليبيا  في  التنقيب  بــدء  توقع  ــي،  دادل ــرت  روب
»إيني« خالل الربع األول من العام المقبل. وأضاف: 
»االتفاق مع إيني ال يعني أننا ننسحب من ليبيا. ما 
خطط  المجموعة  لدى  أنه  مؤكدا  ملتزمين«،  زلنا 

للتوسع في ليبيا ومصر.
اهلل  صنع  لقاء  جاء  اإلنتاج،  تطوير  سياق  وفي 
فرع  »ربسول«،  شركة  عام  مدير  مع  األحد  صباح 
بحقل  األمني  الوضع  لبحث  نافاز  بولو  لويس  ليبيا، 
وتوفير  لتحسينه  المناسبة  الحلول  وإيجاد  الشرارة 
كما  الشركة.  حقول  بمختلف  للعاملين  الحماية 
طرابلس  بمدينة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  عقدت 
االجتماع الفني السنوي األول بين إدارة االستكشاف 
ليبيا  زالف  وشركة  للنفط  الوطنية  بالمؤسسة 
برامج  وعــرض  والغاز  النفط  وإنتاج  الستكشاف 
خالل  االستكشاف  مجال  في  ومشاريعها  الشركة 
العام 2018، وما تم إنجازه حتى تاريخه، وبرامجها 
المستقبلية  والخطط  المقبل  للعام  المقترحة 

لإلدارة.
بالمناطق  االهتمام  إلــى  تهدف  خطوة  وفــي 
إدارة  مجلس  رئيس  تأكيد  جاء  البالد،  في  النائية 
المشاريع  بتنفيذ  االلــتــزام  على  النفط  مؤسسة 
أوضاع سكان مدينة غات  التي من شأنها تحسين 
والمساهمة في توفير الخدمات في المنطقة، وذلك 
خالل  وذلك  المتاحة،  واإلمكانات  الميزانيات  ضمن 
لقاء عقده مع عضو مجلس النواب عن مدينة غات 
البلدي  المجلس  مستشار  وكذلك  الغرياني،  يوسف 

الخير صالح بي.

أعلنت وزارة السياحة المصرية عن انتعاش 
كبير في أعداد السائحين سيقود لمساهمة 
المحلي  الناتج  من   %15 بنسبة  القطاع 

اإلجمالي في العام الحالي.
على   %40 نحو  الزائرين  أعــداد  وزادت 
أساس سنوي في نهاية سبتمبر، واذا استمر 
السائحين  عدد  فإن  المنوال  هذا  علي  األمر 
منذ  األولى  للمرة  ماليين  العشرة  سيتجاوز 

.2012
رانيا  الوزيرة  عن  »رويترز«  وكالة  ونقلت 
المشاط التي تولت مهام منصبها في يناير 
قولها »في 2017 بلغنا نحو 7.5 مليون )زائر(. 
منذ بداية 2018 واألرقام جيدة جدا ويوجد 

منحنى حاد جدا )للنمو(«.
وأضافت أن السياحة ستسهم »بأكثر من 
15% من الناتج المحلي اإلجمالي« في العام 
الجاري بعدما أصبحت أسرع القطاعات نموا 
في مصر، وتخطط الحكومة الفتتاح المتحف 
مجمع  إطار  في   ،2020 في  الكبير  المصري 
أوسع يقام على مساحة 491 ألف متر مربع، 
على بعد نحو كيلومترين من أهرامات الجيزة 

وتمثال أبي الهول.
وسيعرض المتحف ما يزيد على 100 ألف 
لم  قطعة  ألف   20 بينها  من  أثرية،  قطعة 
القطع  جميع  إلى  إضافة  قبل،  من  تعرض 
عنخ  توت  معبد  في  اكتشفت  التي  األثرية 

آمون في 1922، وعددها 5400 قطعة.
شركات دولية

المتحف  مشروع  مدير  توفيق  طارق  قال 

قائمة  أعدت  الحكومة  إن  الكبير  المصري 
مختصرة من الشركات الدولية إلدارة المتحف، 
وستختار إحداها بحلول منتصف العام القادم.
في  الرحالت  وروسيا  بريطانيا  وجمدت 
2015، بعدما انفجرت قنبلة على متن طائرة 
روسية كانت عائدة إلى سان بطرسبرج فوق 
أسفر  مما  قصير،  بوقت  إقالعها  بعد  سيناء 
عن تحطم الطائرة ومقتل جميع ركابها البالغ 

عددهم 224 شخصا.
وثمة جهود الستئناف الرحالت المباشرة. 
»قطعا«  المرجح  من  إن  المشاط  وقالت 
استئناف الرحالت مع روسيا، وإن مصر تعزز 
تبادل معلومات أمن المطارات والمعلومات 
وتابعت  األخرى.  الحكومات  مع  المخابراتية 
»األمر برمته بيد السلطات.. نحن مستعدون 

الستقبالهم في أي وقت«.

البنك األوروبي: ارتفاع النمو
في جنوب املتوسط إلى 4.4 %

توقع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية إرتفاع معدل النمو 
االقتصادي الكلي لهذا العام في منطقة جنوب وشرق البحر 
المتوسط 4.4% هذا العام مقارنة بـ 3.8% في عام 2017.

وأشار، في تقرير »اآلفاق االقتصادية اإلقليمية« الذي نشرته 
جريدة »المغرب« إلى أن النمو االقتصادي في جنوب وشرق 

المتوسط سيكتسب مزيدا من الزخم خالل هذا العام في ظل 
تمتع معظم بلدان المنطقة بأفضل موسم سياحي لها منذ عام 

2010. وبين التقرير أن »ازدياد عدد السياح الوافدين للمرة 
األولى منذ عام 2010، بنسبة 7.8%، يشير إلى »أفضل موسم 
سياحي منذ الثورات العربية، واستمرت الزيادة في النصف األول 

من عام 2018، مع زيادة إيرادات السياحة بنسبة %14.9«.
ونوه إلى ارتفاع متوقع في مستوى النمو في عام 2019 

إلى 4.7%  مدفوعا بالتعافي الحاصل في القطاعات المحركة 
للنمو والتي تشمل ارتفاع حجم الصادرات، وتنفيذ إصالحات 

تستهدف بيئة األعمال لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة، 
وزيادة مستوى االستهالك من قبل الالجئين، وتحسن 

مستويات االستقرار السياسي المحلي واإلقليمي.
وأشار البنك األوروبي »ارتفاع نسبة النمو االقتصادي في 

تونس من 2.8% في 2018، إلى 3% في 2019 .، منوها 
إلى أن التحسن العام يعكس أيضا تحسن القدرة التنافسية 

في أعقاب خفض قيمة العملة في كل من مصر وتونس، إلى 
جانب الشروع بتنفيذ إصالحات.

وفي تونس وفق التقرير ، انتعش النشاط االقتصادي في 
النصف األول من عام 2018 ، مسجال نموا قدره 2.7% مقارنة 

مع 1.8% في نفس الفترة من عام 2017 ، وهو المعدل 
األسرع بالنمو االقتصادى منذ عام 2014. ومن المتوقع أن 
يصل النمو االقتصادىإلى نسبة 2.8% خالل العام الحالى 

مقارنة 1.9% في عام 2017 ، ومازال االقتصاد التونسي تحت 
تأثير االنتعاشة في القطاع الفالحي وخاصة الصناعات الغذائية 
هذا باإلضافة الى النمو في القطاع السياحي وتسجيل انتعاشة 

في السياحة واالستثمار. وثمن التقرير انخفاض الدينار الذي 
دعم القدرة التنافسية للصادرات التونسية، من جهة أخرى 

لفت التقرير إلى أن التضخم بلغ اعلى مستوى له منذ 26 سنة 
في شهر جوان الماضي بتسجيله 7.8% باالنزالق السنوي.

اقتصاد 09

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، جمال جعفر، أمس األربعاء 
إن بالده تخطط لزيادة قدرتها اإلنتاجية من النفط الخفيف خالل خمس 
سنوات إلى 250 ألف برميل يوميا من نحو 175 ألف برميل يوميا حاليا.

وأوضح جعفر: »تسعى الشركة جاهدة للبدء بتنفيذ المرحلة الثالثة 
رفع  إلى  والهادفة  الكويت(  في شمال  الجوراسية  الحقول  تطوير  )من 

الطاقة اإلنتاجية للغاز الحر إلى مليار قدم مكعبة يوميا«.
الرشيدي،  بخيت  الكويتي،  النفط  وزير  »رويترز« عن  وكالة  ونقلت 
قوله إن بالده وصلت في الوقت الحالي إلى طاقة إنتاجية قدرها 500 
مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا و175 ألف برميل يوميا من النفط 

الخفيف من حقول الشمال.
الخام  من  شحناتها  أولى  تصدير  يوليو  في  أعلنت  الكويت  كانت 

الخفيف الممتاز.

الكويت تخطط لزيادة طاقة إنتاج النفط الخفيف 

تسلم مصرف الجمهورية الرئيس بسرت، 
إدارة  من  نقدية  سيولة  دينار  مليوني 
فروع مصرف الجمهورية بمصراتة، بعد 

ثالثة أشهر من التوقف.
تصريح  فــي  المصرف  مدير  ــال  وق
لزبائن  السحب  قيمة  إن  »الوسط«  إلى 
للصك  دينار   700 إلى  تصل  المصرف 
الواحد، مشيرا إلى أن عدد الصكوك التي 

تم تسلمها تصل إلى ثالثة آالف صك.
تسليمها  ــي  ف الـــشـــروع  وســيــتــم 

القبائل  مندوبي  طريق  عن  للمواطنين 
وعددها 32 قبيلة برعاية لجنة التواصل 

االجتماعي بالبلدية.
 15 في  المركزي  المصرف  ــل  وأرس
بقيمة  نقدية  سيولة  الماضي،  أكتوبر 
الوحدة  مصرفي  إلى  دينار  ماليين   8
والتجاري الوطني، فيما أمنت قوة أمنية 
تابعة لمديرية أمن سرت، سيولة نقدية 
من المدينة إلى فرع مصرف الوحدة في 

بلدة بن جواد )170 شرق سرت(.

السعر بالدوالرنوع الخام

62.83برنت

73.17غرب تكساس

71.88دبي

71.45سلة أوبك

69.85أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

التغير أسبوعيا
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 7 نوفمبر 2018

»أوبك« تطالب بـ »طموحات منطقية« 
ملستقبل منظومة النفط في العالم

ارتفاع األسهم األوروبية وتباين 
أداء األسواق اآلسيوية

)أوبك( المنتجين داخل  حثت منظمة الدول المصدرة للنفط 
منطقي  تفكير  لتحقيق  معا  العمل  إلى  وخارجها  المنظمة 
في  الطاقة  لمنظومة  أفضل  لمستقبل  واقعية  وطموحات 

العالم.
ولفتت، في تقرير حديث، إلى أنها ساندت على مر السنين 
ذلك  في  بما  الطاقة،  مجال  في  التعاون  أشكال  من  عديدا 
كما  سواء،  حد  على  والمستهلكين  المنتجين  بين  التنسيق 

أنها جاهزة للحوار مع جميع أصحاب المصلحة في الصناعة.
حجم  ــك(  )أوبـ للنفط  المصدرة  الـــدول  منظمة  ــدرت  ق

االستثمارات المطلوبة والمتعلقة 
جميع  ــي  فـ ــام  ــخـ الـ ــنــفــط  ــال ب
بنحو  والمصب  المنبع  مشروعات 
عام  حتى  دوالر  تريليون   11

.2040
للمنظمة،  حديث  تقرير  وقال 
نقلته جريدة »الجريدة« الكويتية 
االنبـــعاثات  خفــض  قضــية  إن 
)أوبك(  من  كبيرا  اهتماما  تحتل 
التي تدعم العمل المنسق داخل 
من  عديد  خالل  ومن  الصناعة، 
منـصات البــحث والتــطوير مـثل 

النفط والغاز من أجل تنفيذ إجراءات جماعية جريئة  مبادرة 
في هذا المجال.

وحذر تقرير )أوبك( من مغبة حدوث بعض التقلبات بشكل 
كبير في سوق النفط الخام، بسبب السياسات التي تؤثر سلبا 
في النفط، معتبرا أن هذا ال يصب في مصلحة المنتجين أو 

المستهلكين على حد سواء.
وأشار إلى أن حجر األساس لالستثمار والنمو ال يمكن أن 
النفطي،  السوق  التوازن واالستقرار في  إال من خالل  يتحقق 
ملتزمة  )أوبك(  في  األعضاء  الدول  أن  الصدد  هذا  في  مبينا 
المختلفة  الصناعة  مراحل  كل  في  االستثمارات  بدعم  تماما 
العالمية  االستثمارات  جذب  مسألة  تعد  كما  كامل،  وبشكل 

محور التركيز الرئيسي في »إعالن التعاون« بين المنتجين.
الناشئة،  االقتصادات  ذات  الدول  أن  الخبراء،  بعض  ويرى 
وهي األسرع في النمو والتي تقود الطلب على النفط سوف 
انخفاض  وهي  المرحلة،  هذه  في  جسيمة  تحديات  تواجه 
عمالتها أمام الدوالر األميركي، مما يعمل على زيادة تكلفة 
مستويات  إلى  الخام  النفط  أسعار  ارتفاع  وأيضا  الطاقة 
قياسية هي األعلى في أربع سنوات، وقد يهدد ذلك بتعطل 

النمو االقتصادي فيها.
من  مزيد  توفير  »أوبــك«  على  أن  الخبراء  هؤالء  ويضيف 
تحذير  ضوء  في  خصوصا  االحتياطية،  النفطية  ــدادات  اإلم
مرحلة  إلى  وصلت  األسعار  أن  من  الدولية  الطاقة  وكالة 
خطيرة، وتهدد مستوى االستهالك، مؤكدين أن »أوبك« قد 

تستجيب بشكل مؤثر لتعزيز اإلمدادات في اجتماعها المقبل.

ارتفعت األسهم األوروبية في بداية تعامالت، أمس األربعاء، 
فيما  األميركية،  النصفي  التجديد  انتخابات  نتائج  ظهور  مع 

تباين أداء األسواق اآلسيوية بين المكسب والخسارة.
مؤشر  أن  األميركية  سي«  بي  إن  »سي  شبكة  وذكــرت 
 61 التعامالت بارتفاع حوالي  30« األوروبي استهل  »داكس 
 31 بمقدار  الفرنسي   »40 »كاك  مؤشر  ارتفاع  فيما  نقطة، 

نقطة.
كما ذكرت »سي إن إن« األميركية أن أداء العقود اآلجلة 

في الواليات المتحدة جاء أعلى بنسبة ضئيلة.
الواليات  في  الجمود  من  لفترة  المستثمرون  ويستعد 
ال  أنه  إلى  األميركية  االنتخابات  نتائج  تشير  إذ  المتحدة، 
سن  الديمقراطي  أو  الجمهوري  الحزبين  من  ألي  يمكن 
ترامب  دونالد  الرئيس  أن  يعني  مما  كاملة،  تشريعات 

والجمهوريين لن يمكنهم تخفيض الضرائب مرة أخرى.
مجلس  على  السيطرة  الديمقراطي  الحزب  انتزاع  ورغم 
المالية  السياسات  تظل  أن  المتوقع  من  أنه  إال  النواب، 

والنقدية لإلدارة األميركية ثابتة.
إلدارة  روك«  »بــالك  شركة  في  التنفيذي  المدير  وقــال 
ستمثل  االنتخابات  نتائج  أن  أعتقد  »ال  فينك:  الري  األموال، 
»األسواق  أن  وأضاف  األسواق«،  إلى  بالنسبة  كبيرة  مفاجأة 
عانت تراجعا كبيرا في أكتوبر الماضي وهي تحاول استعادة 
بعض االستقرار اآلن، ونتائج انتخابات التجديد النصفي جزء 

من هذه العملية«.
إن  إن«  إن  »سي  شبكة  فقالت  اآلسيوية،  ــواق  األس أما 
وبين  متواضعة  مكاسب  تحقيق  بين  متباينا  جاء  ــا  أداءه
انقسام  األميركية  االنتخابات  نتائج  إظهار  مع  الخسارة، 

الكونغرس إثر فوز الديمقراطيون في مجلس النواب.
»سنغ«  ومؤشر  الرئيس،  الياباني  »نيكي«  مؤشر  وتراجع 
منهما،  لكل   %0.35 من  أكبر  كونغ  هونغ  في  الرئيس 
كوريا  وفي  الصين  في  التداوالت  في  األسهم  تراجعت  كما 

الجنوبية.
انخفاض  مع  اليابانية،  السيارات  أسهم شركات  وتراجعت 
1.1%، كما  2.7% و»نيسان موتور«  أسهم »هوندا موتور« 
أسهم  وهــوت   ،4.5% كــورب«  »أوليمبس  أسهم  انخفضت 

»ميتسوبيشي للمواد« %8.3.

تطوير منشآت بحرية ليبية.. وإتمام »بحر السالم« نهاية 2018
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السنة الثالثة
العدد 155 30 من صفر 1440 هــ
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السياحة املصرية تتعافى لتحقق 
15% من الناتج اإلجمالي

مصرف الجمهورية بسرت يتسلم مليوني دينار سيولة نقدية

طرابلس–الوسط

القاهرة–الوسط

نشاط داخلي وخارجي مكثف في قطاع النفط

تأثرا باالنتخابات األميركية

 < رئيس مؤسسة النفط خالل لقاء مع المدير التنفيذي لشركة ايني يوم السبت الماضي.

 < فريق يؤدي عرضا فرعونيا خالل زيارة ميالنيا ترامب لمنطقة االهرامات 6 أكتوبر2018. )رويترز(
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شكري السنكي

د. مها المطردي

هل مازلتم تذكرون فتحي الجهمي.. أم أنكم نسيتموه؟
اخترق  الذي  المناضل  2009م(  مايو  1941م–21  أبريل   4( الجهمي  فتحي 
القذافي  مؤتمرات  في  2002م  العام  في  وقوة  بجسارة  وتكلم  الصمت  حاجز 
الشجاع  المتسلطة،  األمنية  وقواته  القمعية  الثورية  لجانه  وأمام  الغوغائية 
الذي كان ال يخشى إال اهلل وحده وال أحد سواه، ولم ترهبه أدوات القمع ولم 
علمهم  الذي  كبيرهم  ومشانق  معتقالت  وال  هؤالء  جبروت  يومًا  يخشى  يكن 

السحق والمحق والدوس على الضحايا والرقص على جثث األبرياء!
الحضور  فأذهل  المذكور،  المؤتمر  في  شجاعة  بكل  الجهمي  فتحي  وقف 
تعودت على  فالسلطة  المفاجأة،  وألجم خصمه من هول  بفروسيته وشجاعته، 
اإلفراج  إلى  فدعا  عليهم،  ويفرض  لهم  يفصل  بما  وتسليمهم  الناس  قبول 
البرلمانية  الحياة  وإلى  الثورية،  اللجان  وحل  السياسيين،  السجناء  عن  الفوري 
بنظام  يسمى  وما  التصعيد  لفوضى  الفوري  واإلنهاء  االنتخابات  ونظام 
الدستور  وإلى دولة  األخضر،  القذافي  الذي جاء في كتاب  الشعبية  المؤتمرات 
تجريمه  عقب  السلطات  اعتقلته  للسلطة.  السلمي  والتداول  والمؤسسات 
بإجراء  ومطالبته  الحريات،  وقمع  اإلنسان  حقوق  وضع  وإدانته  األفواه،  تكميم 
صبر  تامة.  وحرية  بشفافية  أمورهم  يسير  من  الناس  ليختار  حرة  انتخابات 
وصمد ولم يتنازل عن موقفه، بالرغم من كل ما تعرض له من تعذيب جسدي 
ودولية  محلية  ضغوطات  بفعل  معتقله  من  خرج  وعندما  السجن،  في  ونفسي 
متعددة ومتصاعدة في مارس العام 2004م، كرر نفس الكالم والمطالب ولم 
إلى  أضاف  بل  وتصفيته،  السجن  إلى  بإرجاعه  التهديد  يهمه  أو  يخيفه  يكن 
معمر  بأن  مصرحًا  و»الحرة«،  »العربية«  قناة  على  خرج  حينما  آخر  شيئًا  ذلك 
أن نركع  لنا سجادة ويطلب منا  أن يسلم  إال  له من عمل  القذافي.. »لم يبقَ 

أمام صورته ونصلي له«.
واإلقصاء  االعتقال  عمليات  ضد  جرأة  بكل  ليبيا  داخل  من  الجهمي  تكلم 
وتكميم األفواه، وأمام اآللة اإلرهابية التي يملكها نظام القذافي ضد مخالفيه، 
فكسر حاجز الخوف والصمت وكان خروجه على الفضائيات نقطة تحول كبيرة 
االستبداد،  استهدف  الذي  المعارض  العمل  وفي  الوطنية  الحركة  مسار  في 

وطالب باالنتخابات وحكم القانون والنظام القائم على صناديق االقتراع.
الفضائيات  في  خروجه  وأحرج  خيرًا،  به  واستبشروا  بصوته  الليبيون  فرح 
كله كالمه  العالم  ركن ضيق، وسمع  أي  »كورنر«،  في  ووضعه  القذافي  نظام 
وتعاطفوا مع صوته، بل حذورا السلطة من مغبة اعتقاله أو إيذائه أو االعتداء 
على بيته وأسرته. لكن، السلطات اعتقلته مجددًا، ولم تكتفِ بعملية االعتقال 
فاقتحموا  بيته،  إلى  الملثمين  اعتقاله مجموعة من  يوم  له  أرسلت  فقط حيث 
زوجته  وأصابوا  وأصابوه  بمنزله  عبثوا  أن  بعد  بيته،  أهل  وروعوا  سكنه  مقر 
أنواع  وكافة  المستمر  والتهديد  التضييق  إلى  أسرته  تعرضت  طفيفة.  بجروح 
والحرمان،  التعذيب  درجات  أقصى  إلى  معتقله  في  هو  وتعرض  الضغوطات، 
لفتحي  حدث  بما  الليبيون  تأثر  غيبوبة.  في  اعتقاله  من  مدة  بعد  فدخل 
األميركي  الرئيس  نائب  بايدن  جو  فطالب  بقضيته،  العالم  واهتم  الجمهي، 
بتوفير العالج لفتحي الجهمي والحفاظ على حياته وإطالقه فورًا، وكان بايدن 
باراك  أشار  كما  الرئيس،  نائب  منصب  توليه  قبل  حتى  ملفه  على  عمل  قد 
في  اسمه  وذكر  الجهمي  فتحي  لقضية  السابق،  األميركي  الرئيس  أوباما 
وعديد  األميركية  الخارجية  وزيرة  رايس  كوندوليزا  وطالبت  له،  رسمي  خطاب 
بإطالقه  الدولية  الحقوقية  المنظمات  وكافة  العالمية  السياسية  الشخصيات 
المطالبات  هذه  على  القذافي  سلطات  تحايلت  حياته.  على  والحفاظ  الفوري 
نفسيًا،  متوازن  وغير  عقليًا  مضطرب  الجهمي  أن  معلنة  الدولية،  والضغوطات 
أسرته،  وقهر  تعذيبه  في  إمعانًا  النفسية،  األمــراض  مستشفى  إلى  ونقلته 
إلى  بزيارته من حين  وأوالده  لزوجته  وفرضت عليه حراسة مشددة، وسمحت 

آخر.
أيامه  في  لنقله  عليها  الضغوطات  تصاعد  بعد  القذافي  سلطات  اضطرت 
األخيرة إلى المملكة األردنية للعالج في الظاهر وللتخلص من حادثة موته أو 
أحد مستشفيات عمان  بارئها في  إلى  الطاهرة  روحه  ليبيا. وفاضت  مقتله في 
يناهز  عمر  عن  2009م  مايو   21 يوم  الطبي  العربي  المستشفى  في  باألردن 
سبعة وستين عامًا، وكان ذلك يومًا مشهودًا وسيبقى عالمة بارزة في السجل 
حرية  أجل  من  الموت  يهابون  ال  الذين  الشجعان  المناضلين  للرجال  العالمي 
اإلنسان وحماية حقوقه وتحقيق كرامته، ونقطة تحول مهمة في مسار الحركة 
في  محفورة  دائمة  وعالمة  والطغيان،  لالستبداد  المقاومة  الليبية  الوطنية 
ذاكرة أجيال الليبيين، ورمزًا وطنيًا يشار إليه بالبنان، ومنارة مشعة لإلنسانية 
في  المفسدين  المتكبرين،  للطغاة  وتحديهم  المناضلين  شجاعة  عن  جمعاء 

األرض، وفي عقر دارهم.
في  والمعارضين  الداخل  في  المعارضين  بين  الجهمي  فتحي  ربط  أخيرًا، 
سلطة  وجه  في  عاليًا  صوته  برفع  والخوف  الصمت  حاجز  وكسر  المنفى.. 
نظامه  وعناصر  القذافي  جبروت  فتحدى  قوتها،  أوج  في  وهي  الباغية  سبتمبر 
الفريد ثم صموده وثباته  القمعية في عقر دارهم، وكان هذا الموقف الشجاع 
على موقفه حتى آخر لحظة من حياته، هو وقود الثورة وشرارتها.، الثورة التي 
حرة  بحياة  منادية  2011م،  العام  من  فبراير  من  عشر  السابع  في  انطلقت 

كريمة، ومطالبة بالتحرر من الظلم والقهر وقيود االستبداد.
بهذا السجل الوطني الحافل وهذه الشجاعة التي قلما نجد مثيلتها، يستحق 
فتحي الجمهي أن يخلد اسمه في التاريخ ويكتب في صفحة الخلد بحروف من 
أنه رمز مقاومة  تاريخه وفضله دائمًا وأبدًا، مؤكدين  نور، وأن نذكره ونتذكر 
لمقاومة  رمز  ثراه،  اهلل  المختار، طيب  عمر  الشهداء  هو شيخ  مثلما  االستبداد 

قوى االستعمار واالحتالل.

حين  أصدقائي  من  سماعها  اعتدت  جملة  القلب«،  على  خفيفة  »مالئكته 
األماكن تشكل جزءًا من  أن  يعلمون  الصغير، هم ال  المتواضع  بيتي  يدخلون 
تاريخنا وذواتنا. وإنني في هذا البيت وُلدت والدة جديدة لم تحَظ بها امرأة 
فيه  تشكلت  األطوار  غريب  بيت  المخاض.  هذا  على  شاهدًا  فكان  عمري،  في 

مختلفة. امرأة 
تأمل  وصباحه  وقمر.  كلثوم  على  يغفو  الليل.  حدود  عند  تنتهي  ال  سماؤه 
رائحة  فيه  نور. تضج  وجدائل من  وياسمين  فيروز  على  قهوة  عبق  ومزج من 
الدفء  بقايا  لملمت  فيه  الشمس.  ترسمها  وألوانه  والنعناع.  والقرنفل  البخور 

الرسائل في كالم الصبح. أنتظر  على حواف الشبابيك. 
نومه  غرف  وفي  سنين،  ألربع  عليّ  حط  الذي  حزني  عشت  البيت  هذا  في 
واختنقت.  أنفاسي  التقاط  فيه حتى عجزت عن  بكيت  ونفسيًا.  مرضت جسديًا 
دفاعاتي  كل  فيه  وانهارت  وضعيفة.  هشة  أني  اكتشفت  البيت  هذا  في 

التي كانت تقول إني قوية. وقناعاتي 
امرأة أخرى في داخلي جديدة. تسأل عن قناعاتها  في بيتي هذا اكتشفتُ 
فيه  واحتماالتي.  وروحي  قدراتي  وطوّرت  ال.  أم  بها  مؤمنة  فعاًل  هي  وهل 
التي  المفهومة،  غير  وتصرفاتهم  الخفية  الناس  دوافع  على  مرة  ألول  تعرفت 
الناس حسب ظروفي وبمنظوري. فيه مررت  أرى  إذ قبله كنت  أعيها،  لم أكن 
بظروف وأزمات وآالم وتعاملت بقسوة ليس ألني أكره ولكن ألنني كنت أنهار 

بالقسوة. أكره ضعفي وأخفيه  وأنا 
في هذا البيت أقمت العزائم وزارني األقارب واألصدقاء. كان دائمًا يجمعهم 
رزقًا  فكانوا  عندنا.  فأقاموا  المرحبة،  وابتسامته  اللذيذة  زوجي  أطباق  على 

وخيرًا وبركة شهدناها وخبرناها ونحن نرزق برزق أطفالنا وما يثري جيوبنا.
فهو  معي،  يدرس  زوجي  ولكن  وحدي،  أدرس  وال  أدرس،  هذا  بيتي  في 
فيه  جُرحت  جسدًا  كنت  مضت  أربع  فلسنوات  الروح.  وروح  والمشجع  المحرك 
زواجنا.  وعيد  ميالدنا  بأعياد  واحتفلنا  الفرح  تذوقت  البيت  هذا  في  الروح. 
روحي  زينت  ورودًا وحروفًا  يوم.  الهدايا لي كل  إحضار  يتوقف زوجي عن  ولم 
يُسميها  كما  معلقة  لي حدائق  فيه صنع  المرايا.  انعكاس  في  زينتني  وأشياء 

المقمرة. ليالي شرفتنا  السيدة األولى على  األصدقاء. ومُنحت لقب 
فيه  واحدة.  نفسًا  وصرنا  بعضنا  من  جدًا  وزوجي  أنا  اقتربنا  هذا  بيتي  في 

تخّلقت في رحم حياة جديدة. تغيرت.
ألم؟ قطعًا  الزمان. هل كنت سأتجنب ما مر بي من  أفكر لو عاد بي  أحيانًا 
تأتيه  من  »ال«؟!  ويقول  الزهور  قلبه  من  لتنبت  الفرصة  تأتيه  فمن  »ال«. 
فيها  أدركت  العمر  في  فرصة  »ال«؟!  ويقول  الطريق  وحبيبه  ليشق  الفرصة 
في  مكانة  له  الصغير  العتيق  البيت  هذا  أملكه..  ال  وما  حقًا  أملكه  وما  قوتي 
تفعله  لما  ونموذج  والنفسيات  والعقول  األحوال  تبدل  بيت  كبيرة.  نفسي 
يأتي  بعده  ومن  ضيق  اليوم  منحة.  إلى  محنة  من  تنقل  باإلنسان.  األيام 

الفرج. ما يضيق به الصدر اليوم هو جناحات تطير بها الروح غدًا.
أكثر  السماء  في  أنا  فيه  الغيم.  فوق  بيتًا  وأراه  عظيم  بفخر  لبيتي  أنظر 
تشوهه  الذي  العالم  عن  بعيدة  األفق،  على  تطل  شرفة  له  بيت  األرض.  من 
وبيت  والنقاء.  واألمل  الجمال  على  تطل  شرفة  الطيبين،  تؤذي  التي  البشاعة 
والحلم  الحياة  يحب  من  لكل  أفتحه  والقمر.  والشمس  الخيال  على  يطل 

والموسيقى. مكان للقصائد ورسم الحروف من ذهب وروح.. بيتي.

في مؤتمرات 
القذافي 

الغوغائية 
وأمام لجانه 

الثورية القمعية 
وقواته األمنية 

املتسلطة، 
الشجاع الذي كان 

ال يخشى إال الله 
وحده

إنني في هذا 
البيت ُولدت 

والدة جديدة لم 
تحَظ بها امرأة 

في عمري فكان 
شاهدًا على هذا 

املخاض

نور الدين خليفة النمر

مجتمع التبرير

التي  سرت  على  تــرددي  عند  شخصيًا  خبرته  ما 
القبائلية  تعسّف   1987 العام  وقتها  اصطنعها 
واإلداريــة  السياسية  العاصمة  والديكتاتوري،ة 
به  تقوم  التقرير  في  الموصوف  والعمل  لليبيا. 
بن  في  العامة  الخدمات  شركة  الطريق  جنوب 
جّاد، إذ توقفت الشاحنة المستخدمة لنقل الرمل 
بنت  »سكينة  مدرسة  لمدخل  مقابل  منحدر  على 
فتحركت  بتعبئتها  تقوم  رافعة  وكانت  الحسين«، 
الشاحنة بمفردها منحدرة باتجاه المدرسة وعبرت 
خرسانيًا  وسياجًا  والحديقة  الساحلي  الطريق 
في  لتتوقف  الجدار  واخترقت  سنتم،   5 بارتفاع 
هشمت  كما  محطمته،  الكيمياء  معمل  منتصف 
الواقفة  سواقين  دون  السيارات  بها  مصطدمة 
وعند  خارجها  كان  الشاحنة  سائق  طريقها.  في 
إليها  بالصعود  يفلح  لم  لكنه  بها،  لحق  تحركها 
المسائية  الفترة  في  الحادث  فأوقعت  وإيقافها 
التسبب في  المدرسة دون  الطلبة من  بعد خروج 

أضرار بشرية في صفوفهم، والعاملين بها.
مع  موعد  على   2018 أكتوبر   24 يوم  نكون 
ببلدية  البشري  للمجهول  المبني  الثاني  الحدث 
األمن،  مديرية  أمام  ليبيا  شرق  جنوب  الكفرة 
بخزان  شاحنة  فإن  باسمها،  الناطق  لسان  فعلى 
واستعدت  الصحي،  للصرف  ماجن  فوق  وقفت 
نصف  مسقطًا  السطح  فانهار  محتوياته،  لشفط 
المعلن  الغرق  حادثة  في  العفن.  في  الشاحنة 
الجهات  مسبقًا  خاطبت  األمــن  مديرية  هــذه: 
في  الموقتة  بالحكومة  الداخلية  بوزارة  المختصة 
مرافق  أبنية  في  التهالك  بشأن  الليبي  الشرق 
أن  بحكم  تصرفت  الوزارة  ولكن  بالكفرة.  األمن 
تفريغ خزان الصرف الصحي مهمة عاجلة ال تنتظر 
الناتجة عنه، والسائق لم  التأجيل تحوطًا لألضرار 
الخزان  سطح  بصالحية  مكتوبًا  تأكيدًا  يطلب 
ملك  فالشاحنة  ثقيلة.  بشاحنة  عليه  للوقوف 
كسابقه  الوصف  في  والتبرير  مجردة.  حكومة 
فالقضيية  البشرية،  المسؤولية  إخالء  على  يقوم 

الثانية كاألولى تقيد ضد المجهول غير البشري.
يتجاوز الوصف هنا الشكل الرابع من التبريرات 
الفعل:  مجتمع  في  سكوت  مارفين  حددها  التي 
التبعة  إلقاء  به  ويقصد  الفداء،  كبش  إلى  اللجوء 
لتبرئة  المجموعة  في  المهم  غير  الشخص  على 
تحميله  وعدم  الذنب  من  أهمية  األزيد  الفاعل 
المشحون  اآلنف  الوصف  ففي  خطئه،  مسؤولية 
نحن  الكالم  لمجتمع  الضمنى  التبرير  بحمولة 

الفعل،  مجتمع  عن  بدياًل  الكالم  مجتمع  يتشكل 
المتكرر  التفاعل  صور  في  ــراد  األف يدخل  حيث 
بذهنية  اإلنــســان  فيه  يرتبط  ــذي  ال المنتظم 
األشكال  لألعضاء  المجتمعية  فيها  تحدد  معممة 
النوايا  المعبرة عن  لالستخدام،  المالئمة  اللغوية 
الموضوعي  العالم  وحقائق  وقائع  تكذبها  التي 
األعــذار،  اختالق  صيغة  يجافي  الذي  الملموس 
المعرفة  من  جــزءًا  كونها  والتبرير  والتسويغ 
من  للتنصل  اجتماعيًا  المؤسسة  الخاطئة 
والمعبر  والمعروفة  والعامة،  الفردية  المسؤولية 
عنها بعفوية االعتياد الذي صار ما يشبه الطبيعة 

أو باألحرى، الفطرة الثانية.
مجتمع  في   »justification« التبرير  كان  وإذا 
ولفهم  اآلخرين،  لفهم  المدخل  يكون  الفعل 
لتخفيف  استثناًء  ويستخدم  لــذاتــه،  اإلنــســان 
المواجع وتلطيف المواقف، فإنه في مجتمع الكالم 
الذي اليعمل أصحابه شيئًا مفيدًا لمجتمعهم، بل 
يكون  وبأنفسهم،  به  لإلضرار  مثابرين  يعملون 
والوصف  الحديث  بمبالغة  التبرير  استخذام 
أجل  من  والنفاق،  بالكذب  مصحوبًا  والكالم 
األنانيات  التي تحكمها  االجتماعية  المواقف  إدارة 
والتحيزات وكل ضروب عمى البصيرة فيما نسميه 

المُعممة. المجتمعية  بالفوضى  غالبا 
»بوابة  عن  تقرير  في  التبرير  آلية  نرصد 
في  لمراسلها   2018- أكتوبر   21 الــوســط«- 
سرت  خليج  بلدات  من  واحــدة  جــواد،  بن  بلدة 
والهيشة  وبونجيم  كالوشكة  بلدات  يشمل  الذي 
والبويرات وسرت وبن جواد وإجدابيًا، والمعروفة 
مناطق  بأنها  وبعده  النفط  اكتشاف  قبل  تاريخيًا 
دافنية  شابهت  ــواد،  ج بن  أن  إال  ــل،  اإلب رعــاة 
شاحنات  لسائقي  راحة  محطة  باختيارها  مصراتة 
النفط، وحافالت النقل الريفي الساحلي والمتجهة 
الغرض  وهو   ، لركابهم  وبالتبعية  لهم  للجنوب، 
أساسه  مطعم  خدمة  مرافق  عليه  نشأت  الذي 
تحت  إيطالي   ،20 الـ  القرن  من  الستينات  حتى 
مياه  بدورات  جامع  بعد  فيما  ثم  »الماما«،  اسم 
من  جامعيًا  طالبًا  عاصرته  ما  وهو  بقالة،  ودكان 
العام 1974 حتى 1978، ومن 1987 حتى2000 
مبتعثًا  وبعدها  اإلدارة  بفوضى  منكودًا  موظفًا 
العليا  لدراستي  المنحة  بإيقاف  بالتعويق  مقدورًا 

ألمانيا. في 
يسرد التقرير الصحفي وصفًا ألعمال نقل الرمال 
التي غالبًا ما تسد الطريق في هذه البلدات، وهو 

تتحطم  عامة،  لجهة  تابعة  شاحنة  إال  نــرى  ال 
عليها  يقع  ودولة  أشخاص  وممتلكات  وتحطم، 
راحلته  الذي لم يعقل  التحطيمي، والسائق  الفعل 
أو شاحنته، توكل بأن حاول ركوبها وإيقافها فلم 
يستطع اللحاق بها وهي تسير بسرعة إلى هدفها 

المقصود.
سكوت،  مارفين  محددات  على  زيادة  وهناك، 

محددان:
أي  التبرير؛  قبول  بمسألة  المتعلق  األول 
الذي  الفضاء  أو  االجتماعي،  السياق  خصائص 
مقبواًل  ضمنيًا  يكون  الــذي  التبرير،  فيه  يقدم 
المتعلق  النموذجي  الوصف  وفي  المتلقين.  من 
للبلدية  الوطنية  بالنية  البدء  جواد  بن  بحادثة 
التي عبر الشركة العامة للخدمات، تعمل في بالد 
يتقاضى  والكل  العمل  العطالة عن  عليها  تهيمن 
من  مشاكلها  أكبر  من  القمامة  ورفع  المرتب، 
المجلسان  بها  يوجد  التي  طرابلس  العاصمة 
حتى  الميتة،  للدولة  الملفقان  واألعلى  الرئاسي 
البرلمان  يقبع فيها  التي  الشرق  طبرق في أقصى 

المعطل نفسه عن العمل كالميت في حياته.
هو  شيء،  أحدثه  الضرر  أن  األمثل  والمحدد 
وسور  سيارات،  أشياء:  في  وكــان  »الشاحنة«، 
الذي  الكيميائي  ومعملها  وجدارها،  المدرسة 

بالكامل. محتوياته  تحطمت 
أشار  فيما  الفعل  مجتمع  بذلك  يعني  وهــو 
فـ  الفلسفي«:  »المعجم  في  صليبا  جميل  إليه 
واالرتباط  التعليق  إيقاع  التبرير  من  »الغرض 
التي  ــاب  األســب ــر  ذك أي  ــحــق،  وال ــواقــع  ال بين 
الناحيتين  من  وتسوّغه  وتجوّزه  الشيء  تبيح 
الكالم  مجتمع  في  ولكن  واألخالقية.  المنطقية 
يؤتى بالحجج الضمنية للتبرير إلضفاء المقبولية، 
وهي  العواطف  بعض  لمشروعية  األعذار  واختالق 
»منطق  بـ  ريبو  آرمان  تيودول  فيما حدده  خمس 
الموصوف  حالنا  يالئم  ما  منها  ننتقى  العواطف« 
االنفعالية،  اآلنفين:  الصحفيين  التقريرين  في 
التي يقوم  العواطف  والخيالية وكل  والالشعورية، 

التبرير الذي يشرعن الفوضى الدائمة. عليها 

يسرد التقرير 
الصحفي وصفًا 

ألعمال نقل 
الرمال التي غالبًا 
ما تسد الطريق 

في هذه البلدات، 
وهو ما خبرته 
شخصيًا عند 

ترددي على سرت

الغرض من 
التبرير إيقاع 

التعليق واالرتباط 
بني الواقع والحق، 

أي ذكر األسباب 
التي تبيح الشيء 
وتجّوزه وتسّوغه 

من الناحيتني 
املنطقية 
واألخالقية

بآثارهم يذكرون

إرادة  فتلك  به  قمت  ما  على  آسفًا  لست   -
اهلل.

من  يبلغ  حــرب  أسير  اإليطاليون  أعــدم 
حكمهم  نفذوا  عامًا.  وسبعين  ثالثة  العمر 
سلوق  بمعتقل  شنقًا،  المختار  عمر  بإعدام 
عشرين  أمام   ،1931 سبتمبر   16 يوم  صباح 
ألمته  فخارًا  ذكره  بقي  المعتقلين.  من  ألفًا 
وخمدت  شانقيه؛  جبين  في  عــار  ووصمة 
تحويل  ــي  ف ــو  ــي ــادول ب فــشــل  الــمــقــاومــة. 
دائــمــة،  إقــامــة  مــواطــن  ــى  إل المعتقالت 
 1932 العام  من  الثاني  النصف  في  وبدأت 
مناطق  إلى  المعتقالت  من  الناجين  إعادة 
فيها  تسهل  األخــضــر  الجبل  مــن  مــحــددة 
برنامج  يعيقون  ال  وحيث  عليهم  السيطرة 

)1 )المرجع  اإليطاليين.  توطين 
لإلسالم حاميًا  الدوتشي 

بزيارة  )الدوتشي(  الفاشستي  الزعيم  قام 
 ،1937 مارس   21 و  12 بين  الفترة  في  ليبيا 
طبرق  من  الليبي  الساحل  بمدن  خاللها  مر 
يكن  ولم  موسوليني  زيارة  جاءت  زوارة.  إلى 
من  أكثر  الشهداء  شيخ  إعدام  على  مرَّ  قد 
أقل  ومــدة  السنة،  ونصف  سنوات  خمس 
وتم  اإلبادة.  معتقالت  إغالق  على  ذلك  من 
حاميًا  الدوتشي  إعالن  الزيارة  تلك  خالل 
جاء  وقد  اإلسالم.  سيف  وتسليمه  لإلسالم 
يوسف  ألقاه  الذي  السيف  تسليم  خطاب  في 

يلي: ما  خربيش 
ليبيا  ومسلمي  عساكر  عــن  »بالنيابة 
إيطاليا  أبناء  أنهم  بشعورهم  المفتخرين 
أيها  يا  لكم  أقدم  بأن  أتشرف  الفاشستية، 
القاطع.  هذا  اإلسالم  سيف  المظفر  الزعيم 
قلوبه  لتهتز  بأجمعه  اإلسالمي  العالم  إن 
مفعمًة  قلوبنا  جانب  إلى  الدقيقة  هذه  في 
رجل  شخصك  في  تــرى  إذ  وآمــااًل،  إعجابًا 
المتينة  بيده  القابض  العظيم  الــدولــة 
التابعية  يخلصون  قوم  مقادير  أعنة  على 

.)3 )المرجع  الدوام«.  وعلى  اآلن  إليطاليا 
من  فنظموا  هممهم  ــراء  ــع ش وشــحــذ 
بمقدم  يليق  نظرهم  في  كان  ما  القصائد 
وردت  كما  ومنها،  )الــزعــيــم(.  الدوتشي 
فبراير–مارس  عدد  المصورة«،  »ليبيا  في 
ومــن  الـــشـــارف،  أحــمــد  قــصــيــدة   ،1937

:)4 )المرجع  أبياتها، 
ثقة   ** مالكًا  موسوليني  أصبح  بالحزم 

تهواه فأصبحتْ  البالد 
أثــرًا   ** له  تركت  قد  اإلقــدام  ومهمة 

شذاه الزمان  مدى  يطيب 
ورآه   ** فــزاره  العزيز  الوطن  شاقه  قد 

عاله حقوق  من  حقًا 
خاًل  والصدق   ** أبًا  له  الوفاء  إال  يتخذ  لم 

أخاه والثبات 
والشعب   ** يمينه  الزمان  بناصية  أخذتْ 

لرضاه تابعًا  أصبح 
الحصادي  الــقــادر  عبد  محمد  وقصيدة 

:)4 المرجع  )ذات  أبياتها،  من  كان  التي 
تسعى  لمن   ** واالحتفال  السنا  هذا  لمن 

والرجال السنابك 

الخصوص  وجه  على  العصيبة  األوقات  في 
الرديء،  من  الحسن  تميز  واختبارات  مواقف 
حقبة  في  كان  ما  وذلك  الرخو،  من  والصلب 
كل  في  ويكون  لليبيا،  اإليطالي  االستعمار 

زمان.
وإبادة حرب  جرائم 

لليبيا  عامًا  حاكمًا  بادوليو  المارشال  أصبح 
عهده  بداية  في  حــاول   .1929 يناير  في 
واالستمالة،  باللين  الجهاد  حركة  إخماد 
كان  ما  تؤته  لم  تلك  بادوليو  سياسة  ولكن 
من  مزيد  باتجاه  عنها  فتراجع  إليه،  يسعى 
برقة  في  الوضع  »أرى  والخشونة:  العنف 
أجزاء  على  يظهر  مريض،  بكائن  شبيهًا 
والقيح  الــدمــل،  وقيـح.  دمــل  جسمه  من 
المختار.  عمر  أدوار  هو  الحالة  هــذه  في 
إلى  يحتاج  المريض  الكائن  هذا  شفاء  إن 
وأقدم  أعراضه«.  وليس  الداء  أصل  تدمير 
السنوسية  ــا  ــزواي ال ــالق  إغ على  بــادولــيــو 
السالح،  ونزع  السنوسية،  أمالك  ومصادرة 
مع  المتعاونين  على  اإلعدام  عقوبة  وفرض 
مصدر  مصر  مع  التجارة  ومنع  المجاهدين، 
وطافت  والسالح.  للمؤن  المهم  المقاومة 
تصدر  البالد؛  أنحاء  الطائرة«  »المحكمة 
على  وتم  وفورًا.  علنًا  لتنفذ  باإلعدام  أحكامًا 
 1930 أبريل  بين  ما  المحكمة،  هذه  يد 

شخصًا.  133 إعدام   ،1931 ومارس 
رغم  جراتسياني  المارشال  يتمكن  لم 
عمر  أدوار  هزيمة  من  اإلجــراءات  تلك  كل 
مرحلة   1931 يونيو  في  فجاءت  المختار، 
األخضر  الجبل  سكان  ترحيل  فيها  تم  أخرى 
من  معسكرًا،   15 في  جماعية  معتقالت  إلى 
حيث  والعقيلة،  وسلوق  البريقة  أشهرها 
ما  فيها  المعتقلين  المهجرين  عــدد  بلغ 
ما  منهم  ألف شخص، قضى   100 و   90 بين 
المؤرخين  بعض  يصف  ألفًا.  بخمسين  يقدر 
الجماعية«.  ــادة  ـــ»اإلب ب االعتقاالت  تلك 
تلك  واالعتقال  التهجير  سياسة  في  وكان 
األخضر  الجبل  أن  في  تمثلت  أخرى  مصلحة 
المستوطنين  الستقبال  وآمنًا  خاليًا  أصبح 

.)1 )المرجع  الطليان. 
سقط  يسلم،  أو  مااًل  يقبض  أو  يخضع  لم 
ووقــع  المعركة  أرض  على  المختار  عمر 
محاكمة  له  ُأجريت  الطليان.  بيد  أسيرًا 
نصف  استغرقت  بنغازي  بمدينة  صورية 

شنقًا. باإلعدام  فيها  عليه  حكم  ساعة، 
معه  التحقيق  في  المختار  عمر  كلمات  من 
أمام  واستجوابه   1931 سبتمبر   15 في 

:)2 )المرجع  التالي،  اليوم  في  المحكمة 
اإليطالية. للحكومة  أبدًا  أخضع  لم   -

مااًل  اإليطالية  الحكومة  من  أستلم  لم   -
النيابة(. تعارضه  لم  نفي  )وهو  أبدًا 

جميع  ــي  ف ــت  ــارك ش ــد  ق ــي  ــن أن ــرر  أكـ  -
األحيان  بعض  في  أكن  لم  وإذا  المعارك. 
أيضًا  هي  كانت  العمليات  فتلك   ، موجودًا

أوامري. تحت 
أي  هناك  كانت  أنه  مطلق  بشكل  أنكر   -

لالستسالم. نية 

لماذا   ** روما  جيش  بيارق  خفقت  لمن 
المجال بالعرب  غص 

شعوبًا   ** يخشى  فليس  النزاع  في  خطير 
جدال منهم  جاءه 

الرفق  بعين   ** ضعافًا  ليرى  زارنا  زعيم 
حال تزدان  لكي 

بعد  عيانا   ** شعوب  خضعت  رأيه  لقوة 
الخيال زال  ما 

بكم   ** موسوليني  عزمة  الرومان  بني 
الكمال يقاربها  نجحت 

لدى  بحرج  أعــاله  االقتباسات  تـشي  ال 
إليطاليا  بالخضوع  المجاهرة  في  أصحابها 
التابعية  »يخلصون  فالقوم  لها،  والتبعية 
والشعب  الـــدوام«،  وعلى  اآلن  إليطاليا 
و»البالد  ]الدوتشي[«  لرضا  تابعًا  »أصبح 

تهواه«.
تتوالى صور 

الفقرات  طمس  الجمعية  الذاكرة  تفضل 
من  »البنده«  فرق  التاريخ–مثل  من  السيئة 
الهالة  الطليان–وراء  مع  العاملين  الليبيين 
راحة.  ذلك  ففي  الجهاد؛  ألبطال  المستحقة 
تكاد تختفي  الفقرات ال  تلك  ولكن صورًا من 
جديد  ــوب  ث فــي  جــديــد،  مــن  تظهر  حتى 
سلوك  في  يكن  لم  وإن  جديد،  وخطاب 
العامة  سلوك  جديد.  أصحابها  وأطــمــاع 
دين  وعلماء  وموظفين  شيوخ  من  والنخبة، 
والصورة.  بالصوت  موثق  الزمن،  ذلك  في 
وضوحًا  أشد  هذا  زمننا  أحداث  من  والموثق 

واستدامة. وتفصياًل 
يذكر– أثر  دون  من  المسيؤون  ويرحل 
الوجوه  واالستنكار.  بالذم  يذكر–إال  حين 
والكلمات،  والــمــالبــس  قــديــمــة،  جــديــدة 
المنطقة  وبطول  ليبيا  في  يوم  كل  نراهم 
سعداء  وراءهـــا،  وفيما  وعرضها  العربية 
ومكتسباتهم.  وانسحاقهم  بصغارهم 
والشهادة  والجهاد  األوطــان  حب  ولكن 
مال  من  يجمعون  وما  ذكرهم  فوق  تسمو 

و»وجاهة«.
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ليبيا في مهب الربيع العربي

املؤتمرات التي ال تنتهي مفسدة أيضا!

أجل البحث عن ملمح، عن شكل، عن هوية، عن إجابة، 
عن ذاكرة، عن مستقبل، عن مخرج من المتاهة.

ساعات  بجلساتنا  المقاالت  هذه  قراءتي  تذكرني 
وأنا  الفيتوري،  مربوعة  في  فبراير،  وبعد  قبل  طويلة، 
أنصت مستمتعًا لتحاليله الحاذقة التي ترصد المفارقات 
والتناقضات المملوء بها هذا الكيان ومجتمعه، وترصد 
قد  الذي  الكيان  هذا  ضعفه.  ومكامن  قوته  مكامن 
تكون قوته في نقاط ضعفه كهبة فبراير، وضعفه في 

نقاط قوته كالنظام السابق.
يدور  المتاهة  هذه  وفي  متاهة،  الليبية  الحالة 
بتفكيره بصوت مكتوب،  وأحيانًا  بتحليالته،  الفيتوري 
الماضي  المخرج، راصدًا مفاصل مهمة من  باحثًا عن 
رحمه  في  الــذي  الحاضر  ومن  الحاضر،  شكل  الــذي 

المستقبل:
ورصد  والمراوغة،  الغائمة  الهوية  مكونات  رصْدُ 
حكمتها  التي  بطبيعتها،  المنفعلة  الليبية  الشخصية 
دون  الصدر  لنا  بيننا..  توسط  ال  أناس  نحن  األثيرة: 
العالمين أو القبر. وهي حكمة ترجمت، إبان الصدام مع 
الفاشية الغازية، إلى شعار نضالي: »نحن ال نستسلم 
.. ننتصر أو نموت« ومن خالل تكوين هذه الشخصية 
الذي سماه »حوار طرشان«  الليبي  الحوار  الحادة كان 
مع أن الحرب األهلية ال منتصر فيها وال مهزوم، ومع أن 
فن التنازالت هو جوهر الحوار والتفاوض إذا كان الهدف 

وطنًا وإنسانًا، وليس صدرًا أو قبرًا.
رصدُ حالة اليتم التاريخي لهذه اللقيطة ليبيا التي 
عثرت عليها يومًا منظمة األمم المتحدة في سلة رمال 
حتى  وترضعها  لتتبناها  »المتوسط«  جنوب  مهملة 
يشتد أزرها. غير أن المربية تعود من جديد بعد ستة 
عقود لتجد من تبنتها يتيمة مرة أخرى وجائعة بجوار 
كنزها الذي يتقاتل عليه الورثة، أو بمعنى آخر، تجدها 
أرملة ال عضد لها بعد تجربة زواج فاشلة خرجت منها 

يحرص المضيف أن تكون الضيافة في أحسن وجه ولذا 
يحشد لمضيفته أفضل ما يظن من وجوه، فالنجاح في 
الحشد دليل نفوذ وإن لم تنجح المهمة فإنها لم تفشل 
ألنها نجحت من حيث إظهار النفوذ وما هو ليس أقل 

من المصلحة بل هو السدة .
أجلهم  من  عُقد  عمّن  يغيب  ما  كثيرًا  ولألسف 
تفاصيل،  من  بركام  الرئيسة  الحقيقة  هذه  المؤتمر 
الحالوة. ومما يعنيه  الورق والقليل  الكثير  كالخرشوف 
لتوزيع  هو  اللجان  كتشكيل  المؤتمرات  عقد  أن  هذا 
الهدايا، وأتاحت اللقاءات أحيانًا حول قضايا ليست ذات 
عالقة البتة بما عُقد من أجله المؤتمر ما هو ناقة اهلل 

وسقياها...
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سيحتاج أي باحث أو مهتم بالشأن الليبي إلى جهد 
ووقت ومال ليعرف كم عُقد من مؤتمرات حول المسألة 
الليبية، ويتأكد بعد مضيعة أن ما فعل تقشير بصل ما 

ال لبّ له.
منذ نهاية عام 2011 وبعد ثورة فبراير وحتى قيام 
ليبيا،  خــارج  عُقد  جلها  مؤتمرات  حشد  تم  الساعة 
أنتج  التي  النوعية  الليبية ذات  الوجوه  وتمكنت نفس 
حضر  ومن  المؤتمرات،  هذه  جّل  حضور  من  القذافي 
األول  المؤتمر  العالم  األشقاء واألصدقاء من دول  من 
لم يغب أبدًا عن أي مؤتمر، معلاًل ذلكم بالحرص على 
مصالح الشعب الليبي الشقيق أوالصديق!، وفيها مضغ 
الماء وأعيد لوك اللبان المستعمل ما تم لوكه في اللقاء 

األول.

الرجعي« ترجمة محمد  الفكر  في كتابه »بحث في 
إيميل ميشال سيوران، عن قدر  يقول  اليوسفي،  علي 
الثورة التي تفتك بمبادئها التي قامت من أجلها: »... 
تصير الثورة محافظة على طريقتها الخاصة، فال تقاتل 
من أجل الماضي، بل تقاتل دفاعًا عن الحاضر، وال شيء 
يساعدها على ذلك أفضل من اتباع الطرق واألساليب 
على  للمحافظة  عليها  السابق  النظام  مارسها  التي 

ديمومته«.
إذا كان سيوران يرسم قدرًا وحيدًا للثورة، فإن أحمد 
الفيتوري في كتابه »ليبيا في مهب الربيع العربي« الذي 
جمع فيه عدة مقاالت واكبت مراحل التغيير في ليبيا منذ 
خارج  أقدارًا عدة، بعضها  للثورة  يجعل   ،2011 فبراير 
السيطرة، وبعضها من صنع الوعي الذي قامت في ظله 
النثرية  كتاباته  وجل  روايته  في  ومثلما  التغيير،  رغبة 
في  بالتنقيب  مشغواًل  ومازال  الفيتوري  كان  األدبية، 
طبقات الوعي التي تشكل عبرها هذا الكيان، وبالبحث 
عن تعريف لمحطاته التاريخية، وتدافع محتواه البشري 
الشبيه بحركة الرمال في صحرائه التي تتغير مالمحها 
يوميًا أو ساعة بساعة، كان يالحق عبر تفسير حكايات 
التاريخ وتقلبات الجغرافيا هوية هذا الكيان الذي كثيرًا 

ما خذله التاريخ بالنسيان، وخذلته الجغرافيا بالتصحر.
تالحق  جرعات  على  ُكتب  الذي  الكتاب،  هذا  وعبر 
األحداث المتواترة على األرض الليبية في أهم مرحلة 
كطفل  الفيتوري  كان  تاريخها،  في  بها  تمر  مخاض 
يلعب لعبة المكعبات، أو باألحرى لعبة تركيب الصور 
يتكرر،  نفسها  الوقائع  سرد  يجعل  ما  وهذا  المجزأة، 
مرة،  كل  المجزأة  الصورة  من  جزء  يتكرر وضع  مثلما 
في مكان الختبار صحة مدى تطابقها مع السياق ومدى 
إسهامها في مراودة السؤال، ما بالك حين تخرج اللعبة 
عن كونها لعبة، وتغدو محاولة لترميم صورة ممزقة 
إلى قطع صغيرة ـ صورة بحجم كيان اسمه ليبيا ـ من 
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نكتة شهيرة أّن أي قضية ال تريد لها حاًل كوِّن لها 
لجنة  تنجز مهمتها كوِّن  لم  التي  اللجنة  لجنة ولهذه 
تحقيق، ولمّا لجنة التحقيق ال تُنجز المهمة المكلفة 
بها هي أيضًا، كوِّن لها لجنة تحقيق مع لجنة التحقيق 
األولي، هكذا تتناسل اللجان ولكل لجنة مكافآت ومبالغ 
أتعاب سفر وللوقت اإلضافي وهلم جرّا، وال يتم إيقاف 
هذا النزيف من مال وجهد ووقت حتى التأكد والتحقق 
من التقصير إلعطاء كل ذي حق حقه، فتتناسل اللجان 
والمهام بكل حرص قانوني، وتحت شعارات ما أنزل اهلل 
بها من سلطان مثل مهام وطنية الكلمة التي ابتذلت 
وباتت مفردة تبرر كل شيء حتى اتهام الخصم بالخيانة.
على  ُأنتج  الصنع  المحلية  البضاعة  اللجان  هذه 
ومن  الجوار  بشركاء  تختص  إقليمية  شاكلتها بضاعة 
في حكم الشريك، وبالنسبة للدول أنتجت بضاعة خاصة 
كصناعة دولية للقضايا الشائكة وتصدرت لمثل هذه 
المختصة، فتكون  المتحدة ومنضماتها  األمم  المهام 
اللجان ويتصدرها مبعوث وتعقد المؤتمرات التي كما 

آبار النفط تدر الذهب األسود.
في كل حال الذي ينزف بالدم والجهد والوقت والمال 
هم المغلوبون على أمرهم األفراد والجماعات والشعوب.
وكما أن كل بما لديهم فرحون فإن حرص األفراد 
في اللجان على ناقة اهلل التي تدر الحليب ما ال يتوقف 
الدوليين ومن في حكمهم حريصون  المبعوثين  فإن 
أيضًا على أن تطول مهمتهم وأن تعقد لها المؤتمرات 
المتتالية، وحيث تعقد هذه المؤتمرات في غالب األحوال 

بكدمات وندوب وعوز.
رصد تقلبات هذا الكيان محاواًل اإلجابة عن سؤال: 
كيف تمزق هذا الكيان والجميع كان يقول منذ بداية 
وإنها كيان  الصومال،  العراق وال  ليست  ليبيا  التغيير، 
متجانس إلى حد كبير ودولة غنية ومحيطها متجانس 

سياسيًا وزمنيًا معها وغير معادٍ؟.
تلك  متتبعًا  الفيتوري  يجيب  أن  يحاول  هذا  وعن 
الشقوق غير المرئية في هذا الكيان التي اتسعت بفعل 
التي  واإلقليمية  الدولية  التدخالت  وتلك  الزلزال،  هذا 
ما كان في نيتها أبدًا سوى تحقيق مصالحها وتوسيع 
الهوة، وذلك العناد الليبي الهوية الذي جعل تراثها في 
التعامل مع اآلخر صوت الرصاص ال غير مع إنكار لكل 
عمل سياسي تخلل تاريخها، الذي كتب بين قوسين، 
ولم  تنتصر  لم  الزمن  هذا  وطيلة  الموت«  أو  »النصر 
بين  ثالث  على طريق  العثور  في  فشلت  لكنها  تمت، 
النصر والموت، بين الصدر والقبر، وهو طريق العيش 
وتعتبر  والسالم،  والرفاه  الحياة  تحب  دولة  أية  مثل 

وجودها ضمن إيقاع العصر نصرًا.
في هذا الكتاب ثمة متاهة حقيقية، لكنها المتاهة 
أو  رياضي يضع لكل متاهة مخرجًا  التي ينشئها عقل 

أكثر.
الذاكرة حتى  الخروج البد من شحذ  فقط من أجل 
المفضية لطريق مسدود، ومن أجل  ال نكرر مساراتنا 
إلى  تتلفت بحذر وهي مسلطة  الخروج البد من عين 
األمام، والمستقبل الذي يتدرج في تلك األضواء الخافتة 
أجل  ومن  الطلق،  الهواء  إلى  ما  مخرج  المتسربة من 
الخروج البد من تحكيم العقل والمنطق والحكمة حتى 

ال يجعلنا االنفعال ندور في المكان نفسه.
ال  تعبير  خصوصًا،  الليبي  والربيع  العربي،  الربيع 
الذين يعانون فوبيا  الفيتوري مهما حاول  يتنازل عنه 
يدرك  لكنه  تشويهه،  الديمقراطية،  فوبيا  أو  التغيير، 
سرقتها،  أحدها  أقــدارًا،  للثورات  أن  نفسه  الوقت  في 
وآخر أكل أبنائها، وبالتالي للثورات موجات متتالية كي 
العوالق  السيل نفسه من  تنظف نفسها مثلما ينظف 
وهو يحث خطاه قدمًا. لكن لكي نحمي الموجة التالية 
البد أن نعرف ماذا حدث لألولى، وأن نعرف أننا جميعًا 
نعلق  مشجب  عن  نبحث  وال  اإلخفاق،  في  مشتركون 

عليه خساراتنا.
األسلوب هو الفيتوري أو الرجل هو أسلوبه. إنه مولع 
وسياقات  جمل  بنحت  وحتى  الخاصة،  مفرداته  بنحت 
كاملة ال تخلو أحيانًا من استدعاء اللهجة العامية في 
لحظة غضب أو لحظة عاطفة مفرطة، وهو المقتنع بأن 
ال حدود لتمارين اللغة واللعب بها دون أن نخرج عن 
غايتها األصلية كأداة تواصل، ال تخلو في صميمها من 
االلتباس مهما أعملنا فيها الدقة، وال تدفع بعيدًا سوء 
الفهم، القرين لها، مهما تحاشيناه، وربما متعة القراءة 
مساحات  أو  اللغة  مثالب  من  يعد  ما  كل  في  تكمن 
الوحيدة  األداة  تكون  أن  عن  والعجز  فيها  الغموض 
للتواصل، وإال لما كان من لزوم الحوار أن تتحرك كل 
ال  هنا  وحيث  بالمعنى،  الكالم  لتدعم  الجسد  أعضاء 
مجال لحضور الجسد، فالبد للخيال وللحدس الذكي أن 
الكاتب والقارئ. تداخل السرد  يكونا عقدًا مبرمًا بين 
الروائي مع أسلوب المقالة ما يميز هذه الكتابة، ولعل 
أمتع ما فيها أنها تعتمد كثيرًا من الحكايات، الشخصية 
والجمعية، لتستعير منها الدرس أو السؤال أو اإلجابة. 
ساللة  من  إال  نحن؟  وما  الجغرافيا؟  وما  التاريخ؟  وما 

الحكاية.
ويسأل  يتقصى  كتب  ما  في كل  الفيتوري  يكن  لم 
المهنة  ويجيب ويرى ويحلل فقط، لكنه كان يمارس 
الوحيدة التي يعرفها، وهي الكتابة التي بها يتنفس، 
ولسان عقله يقول: »أنا أكتب.. إذًا أنا موجود«، ولسان 

قلبه يقول: »يا وطني قد بلغت فاشهد«.

ورغم هذا وذاك فإن أبناء الصحراء الخبراء بالصحراء 
السراب  ألن  ذلك  ليس  بالسراب،  خُدعوا  ما  كثيرًا 
العطشان يقتات بهكذا  الخديعة بل ألن  متمرس في 
في  تنبثق  البئر  لعّل  بالحلم  النفس  فيقوي  خديعة، 

القريب.
ابن  أنها  كما  الخيال  ابنة  األدب  كما  السياسة 
ليس  أن  تعرف  الوحل  في  الغريقة  والشعوب  الحساب 
كل ما يبرق ذهبا، ولهذا تراهن المرة تلو المرة نفس 
الرهان ألن ليس لديها ما تخسر، ومن هذا التعلل فإن 
المؤتمرات تستمد روح الديمومة في االنعقاد، خاصة 
وأن المتمرسين من الليبيين يعرفون وعاشوا تراجيديا 
مماثلة للتراجيديا الليبية عند شعوب أخر إن لم يكن 

اليوم فباألمس القريب.
يظن الكثيرون من الدول الكبرى وما شابه ومن تجار 
وبعض  الصغرى  الدول  نظر  وقصر  بسذاجة  الحروب 
الظن إثم، ويفوت على هؤالء وأولئك أن ليس لقصر اليد 
عالقة بقصر النظر، وأن ما يمر بالليبيين مثاًل مرّ بهم 
تجارب من سبقهم  استفادوا كثيرًا من  الليبيين  وأن 
بالذهاب في الغي، أما ما يخص أبنائهم من يتاجرون 
بهم في كل محفل فهم كما غيرهم من قضايا القضية 
الغريق  أماني  ليس  وهذا  محرقتهم،  العادلة  الليبية 
أوأضغاث أحالمه فليبيا منذ ثورة فبراير حذفت الكثير 

ممن يشبههم، حتى أنهم أمسوا نسيًا منسيا.
أخيرًا فإن اإلنسانية لم تصور العدالة بأعين عمياء 

عبًثا ...!!

مثلما في روايته 
وجل كتاباته 

النثرية األدبية، 
كان الفيتوري 

ومازال مشغواًل 
بالتنقيب في 

طبقات الوعي 
التي تشكل عبرها 

هذا الكيان

هذه اللجان 
..البضاعة املحلية 
الصنع ُأنتجت على 

شاكلتها بضاعة 
إقليمية تختص 

بشركاء الجوار 
ومن في حكم 

الشريك

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

وجهان من التراجيديا السياسية

شتاء آخر أم أخير؟

عمر أبو القاسم الككلي

جمعة أبوكليب

التاريخ السياسي شخصيات يمكن وصفها بأنها شخصيات تراجيدية  ثمة في 
بامتياز. شخصيات تدفع بها جملة ظروف موضوعية وبواعث ذاتية إلى محاولة 
التعقيد وسريعة  بالغة  أو شعب،  أمة  تاريخ  تاريخية، من  أوضاع  لعب دور في 
فتحبطها  ضدها،  تتضافر  ومتنوعة  متعددة  عوامل  أن  إال  والجريان،  التحول 

وتفشل جهودها ومشروعها وتتالعب بمصيرها.
من  نتكلم  هنا  )ونحن  تمثيل  خير  الحالة  هذه  يمثل  اإلسالمي  التاريخ  في 
بن  علي  القداسة(  من  نوع  أي  عن  بعيدًا،  والسياسية  التاريخية  النظر  وجهة 
أبي طالب. ذلك أنه حدثت تحوالت مهمة في عهد الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان، الذي اتهم على نطاق واسع، ومن قبل بعض الصحابة )الطبقة أو النخبة 
العليا( الذين يعتبرون رفاقه في بسط نفوذ اإلسالم، أنه حادَ عن  السياسية 
نهج الرسول وسيرة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، الخليفتين السابقين 
عليه. علت ضده االحتجاجات في المركز، المدينة ومكة، وتصاعدت في األقاليم 
ما أسفر عن مقتله من قبل جمهور ساخط قادم من مصر والكوفة والبصرة، 

وهو أول خليفة يقتل في ثورة سياسية.
أدى مقتله إلى مزيد التعقيدات، بحيث انقسم الجمهور اإلسالمي إلى قسمين 
كبيرين، قسم معارض لخالفة علي، فيه معاوية بن أبي سفيان المنتمي إلى 
ويطالب  الدم  ولي  نفسه  اعتبر  الذي  عثمان،  إليه  ينتمي  الذي  األموي  البيت 
بالقصاص من قتلة عثمان ويحمل عليًا بن أبي طالب مسؤولية التحريض على 
الخوارج،  ثم  الجمل«،  »أصحاب  وفيه  الجناة  تسليم  ومسؤولية  عثمان  مقتل 
وقسم يتقدمه علي بن أبي طالب، الذي تولى الخالفة ويرى نفسه خليفة شرعيًا 
واجب الطاعة. وفريق صغير فيه عدد من الصحابة اعتزل القسمين المذكورين.

في خضم هذه الظروف تمت، بعد خمسة أيام من قتل عثمان، مبايعة علي 
خليفة من قبل أهالي المدينة. وإذن تكون »المدينة، الكوفة، البصرة، اليمن 
وأمصار أخرى في الجزيرة العربية قد اعترفت بعلي، ربما بطريقة مرتجة، وسط 
هذا  في  وساهم  مهتزًا  علي  خالفة  أمر  كان  البداية  فمن  والقلق«1.  التردد 
االهتزاز إحجام بعض الصحابة المهمين عن مبايعته مثل سعد بن أبي وقاص 
وعبد اهلل بن عمر بن الخطاب وأسامة بن زيد بن ثابت الذين كانوا ممن آثروا 
الحياد ولم يتدخلوا في الصراع والنزاع. إال أن أول عصيان مسلح ضد خالفته 
جاء من صحابيين مبشرين بالجنة، هما طلحة بن عبيد اهلل والزبير بن العوام، 
إضافة إلى عائشة زوج الرسول الذين سيعرفون بـ »أصحاب الجمل«، إضافة إلى 
انشقاق من سيعرفون باسم  الشام، ثم  أبي سفيان والي  عصيان معاوية بن 
مع  هائجة  معارك دموية  في معمعان  نفسه  علي  البداية وجد  فمنذ  الخوارج. 
أكثر من طرف وخذالنات وإحباطات ودوامة أحداث متسارعة تفوق ما لديه من 
إمكانات وما في يده من مقاليد السلطة، إلى جانب نقطتي ضعف واضحتين 
في شخصيته هما طهرانيته من جانب، ومن جانب آخر انعدام خبرته العملية 
بمسائل إدارة الدولة وبناء الجيوش وعمليات الغزو من جانب آخر، وهو األمر 
مصر  واليتي  تقلد  في  الطويلة  خبرته  بسبب  فيه  متفوقًا  معاوية  كان  الذي 

والشام إلى أن انتهى األمر باغتياله.
التراجيدية  الشخصية  باغتيال علي.  الفتنة بقتل عثمان وانتهت  لقد بدأت 
الثانية التي سنشير إليها هنا هي شخصية أحمد باشا القره مانلي، األخ الكبير 
ليوسف باشا القره مانلي، اللذين كانا يتنازعان على السلطة في ليبيا المعروفة 

حينها بطرابلس.
عندما كنت أتابع مسلسل »حرب السنوات األربع«، الذي ركز ألسباب سياسية 
على شخصية يوسف باشا لتناظرها، في بعض الجوانب وبالذات في الخالف مع 
بأن  أجدر  كانت  التي  الشخصية  إن  أقول  كنت  القذافي.  شخصية  مع  أميركا، 
تكون مادة لعمل تراجيدي مهم، هي شخصية أحمد باشا، الذي تضافرت ضده 
ذاتية  وعوامل  وقتها  الدولية  السياسة  بتضاربات  متعلقة  موضوعية  عوامل 

متعلقة بجوانب ضعف في شخصيته.

1 - هشام جعيط، ترجمة خليل أحمد خليل، الفتنة: جدلية الدين والسياسة 
في اإلسالم المبكر، دار الطليعة، بيروت، ط 8، 2015.

دراسات  مركز  واالنقسام،  الفتنة  بلقزيز،  اإلله  عبد  الدكتور  أيضًا،  وينظر 
الوحدة العربية ط 3، 2015.

ثوانٍ  إلى  الزمن  تقسيم  من  الناسُ  عليه  تعارف  ما  عنكَ  دِعْ 
الزمن  ألن  وسنين،  وفصول  وأشهر  وأسابيع  وأيام  وساعات  ودقائق 
العمرية من  المرحلة  وإن أحسست بطعم مرارته في حلقك في هذه 
من  قلوبهم  في  نحوه  تراكم  لما  وال  البشر  لحسابات  يأبه  ال  حياتك 
مشاعر غامضة كنهر مستغرق في جريانه يمضي في حال سبيله غير 

ملتفت لما اصطف متراكمًا على ضفتيه.
ودِعْ عنكَ ما علق في ذاكرتك من تفاصيل حكايات ماٍض لم يبق 
لك منه سوى حسرات تحرق لحم قلبك، وحاول ما استطعت أن تركز 
وانقسامًا  احترابًا  يزداد  وطن  بين  انقسامك  الراهنة:  لحظتك  على 
واغترابًا وابتعادًا ومنفى يزداد إيغااًل في سني عمرك والتصاقًا بعقلك 

وبروحك وارتباطًا أوثق بحياتك أو بما تبقى منها.
تُتركَ  أن  هو  اللحظة  تشتهيه  ما  وكل  الراهنة،  لحظتك  ابن  ُكنْ 
أو  مهل  على  أو  بنهم  يشاء  كما  يزدردك  صمت  لفداحة  فريسة  كل 
بأن  وأخيرة  واحدة  فرصة  لك  تتاح  أن  واقعية-  أكثر  آخر  خيار  -وهذا 
طري  كجدي  جريًا  لتعود  خياط  سم  من  كجمل  المروق  من  تتمكن 
انتظار  في  مكرهًا  تركتَ  بما  لتلحق  طفولتك  مراعي  إلى  الذاكرة 

عودتك من أحبة وذكريات!
أنت اآلن وحيدٌ، مستلق على فراش في غرفة صغيرة تضيق ضجرًا 
في  ذكريات  وغبار  وأوراق  وجرائد  كتب  من  حولك  تراكم  وبما  بك 
مدينة كبيرة مزدحمة ببشر من كل األلوان واألنفاس، في ركن من 
جهة ما من جهات عالم كهل مثلك متقلب وعكر المزاج. تنوس بضوء 
توقك لإلشراق كقصيدة لم تكتمل، وتُركتْ بقصد أن تطيب في قِدر 
والحسرات  واألحالم  والريح  الهواء  مع  وتطير  جناحيها  لتفرد  الزمن 
يمر  غريبة  أرض  على  منهكة  فتحط  تعبُ  أخيرًا  ينالها  حتى  واآلالم 
بها عابرون مريبون ومستريبون مسرعو الخطى غير مبالين وبعيون 

تحدق في فراغ موحش.
طريق  سكة  على  قادمًا  متيقظتين  بعينين  تراه  أخير  أم  آخر  شتاء 
مدينة  في  قادمة  أشهر  طيلة  مرساته  بثقل  سيلقي  حيث  إلى  تقود 
يألفها وتعودته حتى الالمباالة. كالعادة، سوف تَْفتّكُ قتامُة غيومه 
من النهار إشراقَة بسمته ومن الليل سحرَ تألق نجومه. كالعادة، سوف 
وتدفن  واألمطار  الصقيع  من  اتقاًء  وتُغيّبْ  الوجوه  مالمحُ  تَُقّطبْ 
والمعاطف.  والشاالت  والبرانس  والقبعات  المظالت  تحت  اضطرارًا 
ومناضد  مقاعد  وتخلو  مقرورًا،  الحدائق  عشب  سينكمش  كالعادة، 
كالعادة،  ــا.  رواده وضحكات  أحاديث  من  األرصفة  على  المقاهي 
لكن  صَدَفتك.  وحشة  إلى  وتعود  كحلزون  أيضًا  أنت  ستنكمش 
بعواصف  أخيرة،  أو  أخرى  مرة  ليطرق،  يأتيك  سوف  كالعادة،  الشتاء، 
ثلجه وعتم غيومه وأمطاره على هشاشة باب وشبابيك نوافذ عمرك: 

فمن سيعيركَ ما تسد به جوع روحك لصحبة دافئة تدثرك بأنسها؟
سنوات  بأقدامك  وخضتَ  قيودك،  من  نافرًا  جئتها  التي  لندن 
مديدة في شوارع أيامها ولياليها حتى ظننتها واهمًا وطنًا، تبين لك 
أمام  فرصة  وأتاحت  معه،  وتسامحت  وجودك،  احتملت  ما  بقدر  أنها 
أوهامك وأحالمك وجنونك طوال سنين لالنفالت بال حدود لم تعرفكَ 
سبق  عن  اختارت  أحببتها  التي  وطرابلس  أحدًا.  تعرف  أن  تريدُ  وال 
حنايا  في  خبأت  بما  تبوح  فلمن  بحب،  حبًا  تبادلك  أاّل  وترصد  إصرار 
في  توزعوا  منهم  تبقى  باألحرى من  أو  وأصدقاؤك  أشواق  قلبك من 
أرجاء الدنيا هربًا من ضيق وطنهم ولم تعد تربطك بهم أو تشدهم 

إليك جسورُ؟
قضيتها  حياة  شتاءات  من  أخير  أو  آخر  شتاء  في  الوحدة  أشدَّ  ما 
تلوذ  وطن  لك  يكون  أن  وحلم  عديدة  أوهام  بين  موزعًا  منقسمًا 

كهولتك بصحوه ودفئه من عاديات الزمن!
وما أقسى أن تكون في آن معًا غريبًا مرتين!

في خضم هذه 
الظروف تمت، 

بعد خمسة أيام 
من قتل عثمان، 

مبايعة علي 
خليفة من قبل 
أهالي املدينة

ِدْع عنَك ما علق 
في ذاكرتك من 

تفاصيل حكايات 
ماٍض لم يبق لك 

منه سوى حسرات 
تحرق لحم قلبك



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

رسائل الفاخري »١٠«

اتطلع إلى تغيير حرفتي 
من »بيح الريح للمراكب« 

إلى »بيع الريح إلى 
المركبات الفضائية«!

قلما يجد القارئ فقرة ساخرة في مقاالت الفاخري، سوى تلك 
نُـشرت بصحف  التي  أو  »الحقيقة«،  جريدة  في  نُـشرت  التي 
الحكايات«  »موسم  الثالثة:  كتبه  ضمتها  التي  وهي  أخرى، 
و»غربة النهر« و»بيح الريح للمراكب« أما بضعة مقاالت أخرى 
ُألحقت بكتاب »منابت الريح«، الذي تناولت جزًءا من سيرته، 
وهو الذي نشره صديقه محمد عقيلة العمامي، وكذلك كتاٍب 

ثان عنوانه »قطعان الكلمات المضيئة«.
فكِه،  الفاخري  كم  المرء  ينتبه  الخاصة  رسائله  في  ولكن 
وساخر، يكاد مَن ال يعرفه أن يقتنع أنه كاتب تلك المقاالت 
الجادة لدرجة مؤثرة، بل وحزينة إلى درجة المأساة. هذه بضع 
رسائل ساخرة كتبها الفاخري إلخوته ولعدد من أصدقائه وأنا 
أعلم أن هناك كثيرًا من مثل هذه الرسائل ولكن أصحابها لم 

يفرجوا عنها بعد، أو أنها ضاعت.
كوبنهاغن،  من  ونيس  شقيقه  إلى  بعثها  األولى  الرسالة 
ولذلك البد أنها كانت في مطلع الثمانينات، ويحثه فيها على 
يكون  أن  سوى  يزعجةه  شيء  ال  الفاخري  ألن  إليه،  المجيء 

بمفرده بعيدًا عمن يحب من رفاقه:
»إلى أحسن أخ في العالم

ابن الحاجة يامنة.
بعد أفضل السالم،

ما يبقى في الكيس.. يا أخانا ونيس... إاّل الدرهم النحيس!
اآلن  وحدي  أنا  ولهذا 
في كوبنهاغن، فأنظر مدى 
كما  أحببتك  لقد  الغربة!! 
لم يحُبك أحد قط، واهلل وحده 
دائمًا..  تذكرني  ذلك..  يعلم 

تحياتي
أخوك أبدًا.. جنقي«.

صديقه  إلى  الثانية  الرسالة 
محمد عقيلة العمامي، وهو كما 
للغاية،  ساخرة  واضح  هو 
إلى  الكريم  القارئ  عاد  ولو 
»الحقيقة«  ونُشر بجريدة  الفاخري،  به  تناول  الذي  الموضوع 
بتاريخ1970/3/1 سيجد الفرق الشاسع بين األسلوبين، إذ أن 
تمامًا عن  البعيدة  المأساة  بأسلوب  تناوله  العيد هذا  خروف 
السخرية، مع العلم أن صديقه صادق النيهوم تناوله بأسلوبه 
الموضوع  تبادال  أن  بعد  وذلك من  ذاتها،  الفترة  في  الساخر 

من خالل رسالتين سبق وأن أشرنا إليهما. إليكم الرسالة:
أخي إحميده

المرحوم خروفنا كان قد أوصى قبل رحيله أن نقرئ خروفكم 
السالم، ونعدُه بلقائهما معًا في جنات النعيم! كم هي سعيدة 
هذه الخرفان!! إنها ما أن تسلخ عنها ثياب الوطن ثياب الوكن 
حتى ترحل مباشرة إلى الجنة، بينما نحن ننزع عنا ثياب الوطن، 
بعد أن كنا قد سلخنا عنا ثياب الجنة، عراة أمام وجه اهلل من 
كل شيء!! فدعنا كالعادة نتمنى عامًا جديدًا مليًئا بكل الخير!

التوقيع جنقي في 98/4/12
الرسالة الثالثة إلى صديقه محمد كانون

أخي الحبيب محمد كانون
أشكرك عميق الشكر، وأحمل لك امتنانًا وعرفانًا ال يتصوره 
إلى  واتطلع  كامل،  بارتياح  أتنفس  جعلتني  لقد  بشري.  خيال 
إلى  الريح  »بيع  إلى  للمراكب«  الريح  »بيح  من  حرفتي  تغيير 

المركبات الفضائية«!
أشكرك مجددًا، وإليك محبتي الغامرة!

بنغازي: 98/5/7
التوقيع خليفة الفاخري

أما هذا فهو ما كتبه كإهداء خلف صورة ُالتقطت في األشهر 
األولى من توليه منصبه بالسفارة الليبية لدى كوبنهاغن:

محمد  )مرتين(  الحاج  إلى  العالم..  في  حاج  أعظم  »إلى 
الفاخري، هذه صورة )جنقي( وهو يمثل ليبيا في عقد اتفاقية 
مع الدنمارك. تستطيع أن تحلف بأنه ليس ذلك )الجنقي(، على 

األقل عن طريق التطلع إلى ربطة العنق!
)جنقي( يا حاج ، أصبح سياسيًّا عجيبًا، كما لو أنه لم تلده 
تلك الحاجة، وقد قلت لكل السياسيين هنا إن )الحاجة يامنة( 

ال تعرف الدبلوماسية ولكن )الحاج( علمني إياها!!
وحتى  الكريم،  وعبد  ومحمد،  رمضان،  وإلى  إليك،  سالمي 

الحاجة!
ابنك المحب خليفة«.

كتاب

صدر عن دار »كوميكس« التابعة لمجموعة 
»كلمات«، المتخصصة في إصدار الكتب المصورة 

باللغة العربية لمختلف الفئات العمرية، أربعة كتب 
مترجمة إلى العربية.

وتضم اإلصدرات كتاب »النضج خرافة« لسارة 
أندرسن، وكتاب »المعيلة« المأخوذ عن فيلم الرسوم 
المتحركة ومستوحى من رواية ديبورا إليّس، وكتاب 
»ألف ليلة وليلة في قسم الطوارئ« لباتيست بوليو، 

وكتاب »القلب والعقل غريزة باطنية« للمؤلف ِنك 
سيلوك.

معرض كتب جديدة

شاركت الملحقية الثقافية بسفارة 
ليبيا بجمهورية الصين بالمعرض 

الدولي الثالث لثقافة الدول المجاورة 
الذي اختتم فعالياته فى 28 أكتوبر 

الماضي.
جاءت المشاركة بمبادرة الحزام 

والطريق الصينية، بعدد من الصور 
والصناعات اليدوية والمأكوالت 

الشعبية، إضافة لعرض مسرحي 
بالزي التقليدي الليبي يعكس الهوية 

الليبية والتعريف بها وفًقا للمكتب 
اإلعالمي للهيئة العامة للثقافة.

متحفمشاركة  ليبية 
افتتح متحف »فيكتوريا وألبرت« فى 

لندن، مركز تصوير فوتوغرافيا جديدا 
يغطي فترة تزيد عن 160 عامًا من تاريخ 

التصوير الفوتوغرافي.
وبدأ المتحف بجمع الصور الفوتوغرافية 

عام 1852، وهو العام الذي تأسس فيه، 
كما أنه يحتوي مجموعًة من 5ر4 مليون 

قطعة مختلفة.
وبالمعرض االفتتاحي المسمى »جمع 
الصور الفوتوغرافية: من الداجيرية إلى 
الرقمية«، يمكن للزوار االطالع على نحو 

150 كاميرا من العصور األولى وحتى اليوم 
لفهم التطور التقني لهذه اآللة.

 ١6٠ عامًا من الصور

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

السنة الثالثة
العدد 155 30 من صفر 1440 هــ
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وهو  روادها  أبرز  من  واحدا  الفنية  الساحة  فقدت 
منزله  في  توفى  الذي  الشريف  الهادي  الفنان 
مرض  مع  معاناة  بعد  طرابلس  في  الماضي  االثنين 
عبد  اإلعالمي  وناشد  كاملين،  عامين  الرعاش  شلل 
طرابلس«  »بتوقيت  برنامجه  خالل  عليوان  الجليل 
المساعدة  لتقديم  لليبية  الدولة  الماضي  فبراير  فى 
للساحة  قدمه  لما  تقديرًا  ورعايته صحيًا  للموسيقي 

ليبيا خالل مسيرته. الفنية فى 
بمدينة   1935 العام  الشريف  الهادي  ولد 
المرحلة  درس  طفولته،  بها  وعاش  طرابلس، 
االبتدائية في باب تاجوراء بسوق الجمعة، ثم انتقل 
وانضم  الشرطة  كلية  من  وتخرج  الظهرة،  لمدرسة 
تقاعده  حتى  وآمرًا  مدربا  ثم  عازفا  الموسيقى  لقسم 

الخدمة. من 
الملكية  الكلية  من  الماجستير  درجة  نال 
تاريخ  في  حضوره  وسجل  للموسيقى  البريطانية 
تأليف وتوزيع  لفن  ريادته  الموسيقي من خالل  ليبيا 
عليها  أطلق  الليبية  السيمفونيات  من  مجموعة 

الصحراء«. »أنغام من 
سيمفونية  بتأليف  قام  من  أول  الشريف  ويعد 
الموسيقى لم يستمر  النوع من  ليبية، ورغم أن هذا 
صاحب  الشريف  ظل  ليبيا،  في  مشواره  يتواصل  أو 
السبق والريادة في هذا المجال باألعمال التي لحنها 
بقيادة  السيمفونية  لندن  أوركسترا  وعزفتها  ووزعها 
البحرية  الموسيقى  مدير  دون«  »فيفيان  السير 

الملكية آنذاك، في قاعة »ألبرت هول« الشهيرة.
الموسيقار  أبن  وأوضح  بريطانيا،  ملكة  كرمته 
الشّريف أن »تكريم ملكة بريطانيا كان  عبدالسّالم 

عبارة عَن وسام الملكة اليزابيث يحمل أسم الشرطي 
العالمي«، ومنحته الملكة أيْضًا لقب »سير«.

مقطوعة  عشرة  الصحراء«  من  »أنغام  وتتضمن 
»الخيول  مثل  عناوين  الشريف  له  اختار  سيمفونية، 
إبنتي،  حبيبتي  ناهد  أمي،  روح  إلى  عتاب،  العربية، 
جمال  الدين،  صالح  القائد  صرخة  الخريف،  رقصة 
الصحراء،  في  الغروب  النسيم،  همسات  طرابلس، 
العام  صدر  شريط  فى  وقدمها  البادية«،  عروس 

بريطانيا. فى  بتسجيلها  1980وقام 
الموسيقار  الفقيه عن  إبراهيم  أحمد  الكاتب  وقال 
الموسيقيين  من  قليل  عدد  »هناك  الشريف:  الهادي 
الليبيين الذين تخصصوا في الموسيقى السيمفوني، 

وأبدعوا فيها، وبالتأكيد فإن الهادي الشريف هو أول 
إطار  في  الليبية  الموسيقى  وضع  ليبيا  في  موسيقي 
المرحوم  المجال  هذا  في  له  الحًقا  وكان  سيمفوني، 
بعض  رحيله  قبل  ترك  الذي  الهالوي،  الدكتور 
األعمال، ال أدري إذا كانت متوافرة في اإلذاعة أو لدى 

أسرته أو ضاعت مع رحيله الفاجع في حادث سير«.
الفن  لهذا  ومؤسسًا  رائدًا  الهادي  »يعد  وأضاف 
ليبيا، وقام بتأليف عدد من األعمال السيمفونية  في 
في  الليبي  للتراث  واستيحاًء  استلهامًا  كانت  التي 
المأخوذه  أجوائها  عن  تعبر  أسماء  ولها  الموسيقى، 

التي تتميز بها بالدنا«. الصحراء  من طبيعة 
»درس  قال  بريطانيا  فى  للهادي  لقائه  وعن 
الهادي هذا النوع من الموسيقى في بريطانيا، وكان 
والموسيقى  للتمثيل  الوطني  المعهد  في  أستاًذا 
قريبًا  وكنت  زاملته  حيث  له،  مديرًا  كنت  عندما 
قد  وكان  وإنتاجًا،  تدريسًا  الفن  هذا  ممارسته  من 
التابعة  الموسيقية  الفرق  قيادة  طويلة  لفترة  تولى 
وأجهزتها،  الشرطة  وكلية  العسكرية،  لألجهزة 
بالتناوت مع زميله الراحل عبد اهلل ارحومة الذي كان 

هو اآلخر زمياًل لنا في المعهد«.
وهو  لندن،  في  الهادي  مع  حاضرًا  »كنت  وتابع 
أوركسترا  أو  أوركسترا،  الفيلهارمونيك  مع  يتعامل 
منها  بعازفين  استعانته  أثناء  السيمفوني،  لندن 
السيمفونية،  أعماله  التي تحمل  لتسجيل أسطواناته 
الراحل  النجم  فيه  يسكن  فندق  في  يسكن  كان 
ألن  بينهما،  تعارف  لقاء  وحضرت  الشريف،  عمر 
الهادي  بها  قصد  مهاتفات  يتلقى  إنه  قال  الفنان 
مكالمات  يتلقى  كان  الشريف  الهادي  بينما  الشريف 
تعارف  وحصل  العالمي،  النجم  بها  قصد  واتصاالت 
وعبر  السيمفونية،  أعماله  الهادي  وأهداه  بينهما، 

بها«. الكبير  إعجابه  العالمي عن  السينمائي  النجم 

رحيل صاحب سيمفونية »أنغام من الصحراء«

نظمت احتفالية بمناسبة إعادة افتتاح مركز المأثورات الشعبية بمدينة 
سبها بعد صيانته وتجديده مطلع هذا االسبوع. حضر االفتتاح رئيس 

الهيئة العامة للثقافة حسن اونيس، وعميد بلدية سبها حامد الخيالي، 
وعميد بلدية القطرون على سيدا، ومدير وأعضاء مركز المأثورات 

الشعبية، وعدد من مديري اإلدارات والمكاتب بديوان الهيئة وعدد من 
أعضاء الجمعيات التراثية و لفنية، وفًقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.

وألقى أونيس كلمة رحب فيها بالحضور وأشار لدور الهيئة فى إعادة 
افتتاح مركز المأثورات الشعبية، مؤكدًا اهتمام سبها في تنشيط 

صناعة العمل الثقافي.
وأوضح رئيس الهيئة أن المأثورات الشعبية تشكل بمكوناتها 
المادية وغير المادية، سجاًل يسطر تراث أي شعب وتاريخه بكافة 

التفاصيل، لتشكل هويته وتعد أحد دعائم الثقافة الليبية، وحث في 
كلمته على ضرورة االهتمام بهذا المركز بجمع مادتها ودراستها 

وحفظها ونشرها محليًا وعربيًا ودوليًا باللغات المختلفة، كما أكد 
أهمية دور الرّواة والمهتمين بالتاريخ الليبي للتعاون والوقوف مع 

هذا المركز. وتم خالل االحتفالية تكريم كل من رئيس الهيئة وعميد 
بلدية سبها، وعضو اللجنة التسييرية بالهيئة محمد الهدار، وعدد من 

المتعاونين من الجهات العامة والشركات والجمعيات.
وقدمت باالحتفالية مجموعة أغانٍ لفرقة المواهب المتعددة 

وفرقة للموشحات، ومعرض المقتنيات الشعبية والصناعات اليدوية 
ومعروضات أدوات الطهي واألكل والخيل واإلبل ومعرض للوحات الفنية 

التي تجسد الموروث الثقافي والفني والتراثي للمدينة.
وزار أونيس مكتبة المأثورات الخاصة بطلبة الدراسات العليا وإطلع 
على محتويات المكتبة من مراجع وكتب قديمة ومخطوطات تبرز تاريخ 

الجنوب الليبي باإلضافة للكتب المتعلقة بدول الوطن العربي.

 إعادة افتتاح مركز املأثورات الشعبية بسبها

 هاروكي موراكامي يهب 
أرشيفه لجامعة يابانية

وهب الكاتب هاروكي موراكامي لجامعة واسيدا في طوكيو أرشيفه 
والسماح  وفاته  بعد  تشتتها  لتجنب  الموسيقية  ومجموعته  األدبي 

للباحثين في التعمق بأعماله.
األول  هو  صحفي  مؤتمر  خالل  عامًا   69 البالغ  الروائي  وأوضح 

عامًا   37 منذ  اليابان  في  له 
األربعين  قرابة  منذ  »أكتب 
من  الكثير  وجمعت  عامًا 
والوثائق  المخطوطات 
ولم  الصحف  وقصاصات 
أحفظها  مكان  لدي  يعد 
وفًقا  ومكتبي«،  منزلي  في 

لوكالة فرانس برس.
وأضاف »ليس لدي أطفال 
وال أريد بعد وفاتي أن يتبعثر 
جدًا  أقدر  لذا  شيء،  كل 
فيها  تخرجت  التي  للجامعة 

أن تهتم بأرشيفي«.
وأضاف »سأشعر بسعادة ال 

مثيل لها إن كان ذلك مفيدًا ليابانيين وأجانب يريدون إجراء أبحاث 
ليس  يتمنى »أن يشكل ذلك فرصة  أنه  إلى  أعمالي« مشيرًا  حول 

ألبحاث حول كتبي فحسب بل لتبادل ثقافي«.
نجاحًا  وتحقق  لغة   50 من  أكثر  إلى  موراكامي  أعمال  وترجمت 
أميركيين، وأوضح في هذا  لكتاب  عالميًا كبيرًا، وترجم موراكامي 

اإلطار »لو اكتفيت باألدب الياباني لكنت اختنقت على ما أظن«.
ويعشق موراكامي الموسيقى، ويكتب وهو يستمع إلى الموسيقي 
ويشير في كل رواياته إلى أعمال موسيقية، وينوي الكاتب الياباني 
وهب الجامعة نفسها مجموعته التي تضم حوالى 10 آالف أسطوانة، 
اقتناء  أكثر من حرصي على  األسطوانات  وأكد: »حرصت على جمع 

الكتب أحيانًا«.

رواية تفاعلية الفاخري يلقي الشعر بمهرجان النيل
لجيمس باترسون

يخوض الكاتب األميركى جيمس 
باترسون تجربة جديدة فى عالم 
النشر فى أحدث إصداراته رواية 
»الشيف فى المملكة المتحدة«.

صدرت الرواية بالتعاون 
مع تطبيق »فيسبوك 

مسانجر«، وتم تصميمها 
لالستخدام على أجهزة الهواتف 
والشبكات االجتماعية، إلشراك 

المستخدمين بشكل عميق 
فى االحداث، فتنكشف قصة 

الرواية المعدلة فى سلسلة من 
الصوتيات والمرئيات التفاعلية 
حسبما ذكر موقع »بائع الكتب«.

الرواية تتحول أثناء القراءة 
إلى فيديو أو صورة أو تسجيل 

صوتى، مما يمنح المستخدمين 
تجربة تفاعلية أكبر، وأشار 

الموقع إلى أن الرواية سوف 
تصدر فى نسخة ورقية فى 

فبراير العام 2019.
وقال باترسون عن هذه 

التجربة التي تعد األولى من 
نوعها »استمتعت بالتفكير فى 
االحتماالت المستقبلية لرواية 
القصص، وال يمكننى االنتظار 
لمشاركتها مع القراء«، وأشار 
باترسون إلى أن روايته سوف 
تشارك بمهرجان »ثيكستون 

أولد بيكيلير« ألدب الجريمة، فى 
يوليو من العام المقبل.

القاهرة ــ نهلة العربي

العامة لالعالم والثقافة والمجتمع  الهيئة  شارك رئيس 
النيل  مهرجان  فعاليات  في  الفاخري  جمعة  المدني 
بجامعة  اآلداب  كلية  العرب  والتفعيلة  العمود  لشعراء 

سوهاج.
وقال الفاخرى على هامش المهرجان الذي شارك فيه 
21 شاعرًا من الدول العربية، إن جامعة سوهاج تلعب 
أساتذة  بعطاء  بالشعر  الطالب  تعلق  فى  كبيرًا  دورًا 
اللغة العربية واألدب واجتهادهم فى اكتشاف المواهب 

ورعايتها وتشجيعها، وفقا لموقع »اليوم السابع«.
ضمنه  شارك  الذي  المهرجان  عن  الفاخري  وأضاف 
بأمسية شعرية » سعداء بهذا العرس الثقافي اإلبداعي 
الشعري العربي الذي تستضيفه جامعة سوهاج، فإقامة 
مصر  بأن  العالم  لكل  رسالة  التوقيت  بهذا  المهرجان 
وتنبذ  وباألخوة  وبالعرب  وباإلبداع  بالجمال  تحتفي 

التطرف واإلرهاب«.
»حب  في  شعار  تحت  نظم  الذي  المهرجان  وسعي 
والهوية  العمودية  القصيدة  على  للحفاظ  النيل« 
أهم شعراء  من  مجموعة  استضافة  خالل  من  الشعرية 

مصر والوطن العربى.

القاهرة ــ الوسط

<  هاروكي موراكامي <  جمعة الفاخري أثناء تكريمه من رئيس جامعة سوهاج أحمد عبدالعزيز

<  افتتاح مركز المأثورات الشعبية في سبها<  حسن أونيس يفتتح مركز المأثورات الشعبية

<  الهادي الشريف أثناء قيادة الفرقة الموسيقية لقاعدة ويلز األميركية بمسرح صبراتة

<  الهادي الشريف
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فيلك املصري رامي مالك يتصدر  
شباك التذاكر األميركية

تصدر فيلم »بوهيميان رابسودي« الذي يستعيد جزءًا من حياة المغني فريدي مركوري 
أرقام موقتة  أظهرت  ما  الشمالية، بحسب  أميركا  التذاكر في  وفرقته »كوين«، شباك 

لشركة »إكزيبتر ريليشنز« المتخصصة.
وأخرج الفيلم براين سينغر صاحب أفالم ناجحة مثل »ذي يوغوال ساسبكتس« و»أكس 
من«، ويقوم الممثل األميركي من أصل مصري رامي مالك بدور فريدي مركوري الذي 

توفي جراء مرض اإليدز في لندن العام 1991، وفقًا لوكالة »فرانس برس«.
وحقق الفيلم 50 مليون دوالر مع بدء عرضه، وتقدم بأشواط على فيلم جديد آخر هو 
»ذي ناتكراكر أند ذي فور ريلمز« من إنتاج »ديزني« الذي حصد 20 مليونًا في المرتبة 

الثانية.
14 مليون  الرومانسي »نوباديز فول« مع  الكوميدي  الفيلم  الثالث  المركز  وأتى في 

دوالر.
وحل رابعًا فيلم »إيه ستار إز بورن« وهو ثالث إعادة لفيلم يعود للعام 1937، والعمل 
برادلي  يلعب دوره  فنان شهير  ناشئة يساعدها  ليدي غاغا في دور مغنية  من بطولة 
كوبر، وحقق الفيلم 11,1 مليون دوالر ليرتفع مجموع عائداته في خمسة أسابيع إلى 

165,6 مليون. 
وتراجع فيلم »هالوين« المتصدر األسبوع الماضي إلى المرتبة الخامسة مع 11 مليونا 

ليصل مجموعه إلى 150,4 مليون في ثالثة أسابيع.
وفي ما يأتي المراتب الخمس المتبقية في هذا التصنيف:

-6 »فينوم« مع 7,8 مليون دوالر )198,7 مليون في غضون خمسة أسابيع(.
-7 »سمالفوت« مع 3,8 مليون دوالر )77,5 مليون في ستة أسابيع(.

أربعة  في  مليون   43,8( دوالر  مليون   3,7 مع  هالوينز«  هونتد   :2 »غوزبامبس   8-
أسابيع(.

-9 »هانتر كيلر« مع 3,5 مليون دوالر )13 مليونا في أسبوعين(.
-10 »ذي هايت يو غيف« مع 3,4 مليون دوالر )23,5 

مليون في خمسة أسابيع(.

البيضاء : عبدالرحمن سالمة والصغير الحداد

القاهرة ــ الوسط

»أفضل جائزة في املهرجان« يحصد املركز األول من »مزدة الدولي لألفالم القصيرة«

اختتم في مدينة البيضاء، السبت، مهرجان »مزدة 
الدولي للفيلم القصير« دورته الثالثة، التي ُأقيمت 
تحت شعار »سينما ضد اإلرهاب« بإعالن فوز فيلم 
»أفضل جائزة في المهرجان« للمخرج وحيد كفري 

من كردستان العراق.
للفيلمين  مناصفة  الثاني  المركز  جائزة  وذهبت 
23« للمخرج بيتر فؤاد من مصر و»منيور«  »غرفة 
المغرب، في حين  عبدالعزيز مضمون من  للمخرج 
للفيلمين  مناصفة  الثالث  المركز  جائزة  ذهبت 
الجزائر،  من  رسمي  طارق  للمخرج  ودم«  »فحم 

»دهان« للمخرج علي الكعبي من العراق.
»أفراح  أفالم  التحكيم  لجنة  إشادة  على  وحصلت 
سوداء« للمخرجة كوثر معراوي من سورية و»حياة« 
للمخرج  و»أثر«  المغرب  من  رابحي  محمد  للمخرج 
على المنير من العراق و»تاتش« للمخرج يزن نجدة 

أنزور من سورية.
عدد الدول المشاِركة في هذا المهرجان وصل إلى 
المشاِركة  األفالم  وعدد  عربية،  دولة  عشرة  ثالث 
كان ستة وتسعين فيلمًا، وقع االختيار على عشرين 

فيلما لتدخل المنافسة على الفوز بالجوائز الثالث.
حفل المهرجان الذي اختتم السبت، شهد حضورًا 
والمثقفين، وقدمه  واإلعالميين  الفنانين  الفتًا من 
فلمين  بعرض  وبدأ  شعيب،  عبدالعالي  الفنان 
النار«  »عرس  وهما  الختام،  هامش  على  قصيرين 
تمثيل محمد سعد،  المهدي من  عزالدين  للمخرج 

و»الضمير« للمخرج إبراهيم فكرون.
وقدم رئيس المهرجان، رمضان المزداوي، الشكر 
لمدينة البيضاء ولكل الذين ساهموا في استضافة 
هذه الدورة وإنجاحها من اللجان المشرفة ولجنتي 
واللجان  الدولية  التحكيم  ولجنة  والمشاهدة  الفرز 
األخضر  الجبل  وإذاعة  اإلعالمية  واللجان  األمنية 
المحلية ولجان اإلعاشة واإلقامة ومفوضية الكشافة 
والمرشدات البيضاء ودور النشر والطباعة ومنظمة 
المساهمين  الليبيين  والفنانين  الليبي  الفيلم 

بحضورهم.

القدير  واإلعالمي  التراثي  الباحث  ألقى  كما 
وقال:  الحضور،  فيها  حيا  كلمة  الحبوني  ميكائيل 
العروض  بهذه  أيام  الثالثة  طيلة  استمتعنا  »إننا 
مزدة  بين  عالقة  هناك  أن  إلى  مشيرًا  المتنوعة«، 
الملك  أخوال  مزدة  أهل  إن  حيث  األخضر،  والجبل 
الجهاد  مدينة  هي  مزدة  وأن  اهلل،  رحمه  إدريس 
معركة  بطل  البوسيفي،  عبداهلل  البطل  ومنها 
المحروق، وقال إن ليبيا لها تاريخ مهم وإن متحف 
اللوفر في باريس يتكئ على عمدان تمت سرقتها 

من مدينة لبدة األثرية.
عزالدين  المخرج  المهرجان،  عام  مدير  وألقى 

»حلوة  األبيات:  هذه  في  اختصرها  كلمة  المهدي 
الحياة حلوة وإنتوا معاي فيها.. وحلوة الحياة غنوة 
وإنتوا غناويها، وإنتوا عندي أغلى من روحي والدنيا 

وما فيها.. حلوة الحياة حلوها«.
محمود  الفنان  التحكيم،  لجنة  رئيس  وقال 
بعض  طياتها  في  حملت  كلمة  الزردومي 
بعضها  وأن  المشاِركة  األعمال  حول  المالحظات 

بالبلدان  تحل  التي  المأساوية  األوضاع  استحوذت 
العربية على تفكير صناعها، كما الحظت اللجنة أن 
معالجة عديد األشرطة لم تكن في مستوى القضايا 
أيضًا  اللجنة  والحظت  تناولها،  تم  التي  واألحداث 
غياب المشاركة الليبية، إذ اقتصرت في هذه الدورة 
على مشاركة واحدة، وبعد هذه المالحظات أوصت 
اللجنة بأن يلقى هذا المهرجان الدعم والمساهمة 
التي من شأنها أن تنهض بفن السينما، كما أوصت 
بأن يكون للجهات المختصة دورٌ واضحٌ يتمثل في 
وضع خطط للنهوض بهذا المجال، وأشارت إلى أنه 
يستحسن  المقبلة  الدورات  في  األفالم  قبول  عند 
والمعدات  الكاميرات  نوع  المشترك  يحدد  أن 

المستخدَمة.
صالح  المهرجان،  عام  منسق  ألقى  جانبه،  ومن 
كامل بيانًا باسم المشاِركين في المهرجان، أكدوا 
نتيجة  السياسيين  إلخفاقات  استهجاناهم  فيه 
على  سلبًا  انعكس  ما  السلطة،  على  صراعاتهم 
المواطن الليبي، ودعا الفرقاء إلى تقديم التنازالت 
المتقاعسين بأن  البيان  الوطن، كما حذر  من أجل 
هذه  مواصلة  حال  في  إعالميًا  مهاجمتهم  تتم 

اإلخفاقات والتقاعس المقصود.

رئيس لجنة التحكيم يعرب عن 
حزنه باقتصار المشاركة الليبية 

على فيلم واحد

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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والمنتجين  السينمائيين  من  شاب  جيل  تمكن 
وسياسية  اجتماعية  مواضيع  إثارة  من  التونسيين 
العام  ثورة  قبل  المشددة  للرقابة  تخضع  كانت 
في  مساهمين  جريء  طرح  في  وتقديمها   2011
ظهور سينما جديدة بالرغم من قلة صاالت العرض. 
المنتجين  كبار  من  وهو  عطية  الحبيب  ويقول 
التونسيين »من أهم مكتسبات الثورة أننا نستطيع 
االجتماعية  وخاصة  المواضيع،  كل  عن  الحديث 

والمتعلقة بالحياة اليومية، بثرائها وتعقيداتها«.
في مطلع القرن الماضي، كانت السينما التونسية 
في ما يشبه حالة الموت البطيء، إذ لم تكن تنتج 

أكثر من فيلمين أو ثالثة في السنة.
وصارت  نقلة  سجّلت   ،2012 العام  في  لكن 
12 فيلمًا طوياًل سنويًا تلقى  تنتج منذ ذلك الحين 
األفالم  من  أكثر  المحليّ  الجمهور  استحسان 

األجنبية، وفق »فرانس برس«.
والناشطة  للمخرجة  »الجايدة«  فيلم  وحقق 
السياسية سلمى بكار عن أوضاع المرأة التونسية، 
ألف شخص خالل  مئتي  نحو  إذ حضره  إقبااًل الفتًا، 
هذا العام، وكان أكثر األفالم التي شهدت إقبااًل منذ 
15 عامًا، وفقًا ألحد أهم الموزعين في البالد لسعد 

القوبنطيني.
الساحة  على  نفسها  التونسية  السينما  فرضت 
جوائز  نيل  من  مّكنتها  التي  بأصالتها  الدولية 
دولية. ففي 2016 فاز فيلم »نحبك هادي« للمخرج 
التونسي محمد بن عطية الذي عالج فيه قضية تحرر 

محافظ،  تونسي  شاب 
مهرجان  في  بجائزتين 

»برلين الدولي«.
»على  فيلم  وأدرج 
للمخرجة  عفريت«  كف 
بن  كوثر  التونسية 
يعرض  الذي  هنية 
واجهت  صعوبات 
تعرضت  تونسية  امرأة 
ضمن  لالغتصاب، 
مسابقة »نظرة ما« في 

واقعة  من  مقتبس  وهو  الدولي«.  »كان  مهرجان 
اغتصاب فتاة من قبل أمنيين هزت الرأي العام في 

تونس العام 2012.
كما رشّح فيلم »ولدي« لمحمد بن عطية لمسابقة 
ومن  »كان«،  مهرجان  في  المخرجين«  »أسبوعا 
الطبقة  من  تونسي  أب  حياة  المخرج  صوّر  خالله 
السفر  ابنه  قرار  مع  اضطرابًا  يعيش  الوسطى، 
غرار  على  أخرى  أفالم  وتطرح  سورية.  في  للقتال 

المنتظر  من  والذي  محمود،  بن  لمحمود  »فتوى« 
التطرف  ظاهرة   ،2019 في  الصاالت  إلى  يخرج  أن 
الفيلمان في مسابقة  الشباب. ويشارك هذان  لدى 
األفالم الروائية الطويلة في مهرجان »أيام قرطاج 
على  ويتواصل  السبت  انطلق  الذي  السينمائية« 
األفالم  ويخص  أسبوع 

العربية واألفريقية.
يرى المخرج الثالثيني 
أن  البرصاوي  مهدي 
يعودوا  »لم  المؤلفين 
استعمال  على  مجبرين 
وااللتفاف«  االستعارات 
الحمراء.  الخطوط  حول 
على  حاليًا  يعمل  وهو 
أفالمه  أول  تصوير 
االتجار  حول  الطويلة 
بعد  ما  فوضى  في  وتونس  ليبيا  بين  باألعضاء 

الثورة.
وتتميز أعمال الجيل الجديد بتحرر في المضمون 
وكذلك في الشكل، فقد ظهرت أفالم صامتة وأخرى 

تصور أجزاء من الحياة باستعمال الهواتف الذكية.
ويقدم المخرج عبدالحميد بوشناق أول فيلم رعب 
في  عُرض  بعدما  السينمائية«،  قرطاج  »أيام  في 

مهرجان »البندقية السينمائي«.

وصاحَب التجديد في اإلنتاج تطور في 
قاعة   15 هناك  بات  فقد  التوزيع،  ميدان 

سوى  تونس  في  يكن  لم  بعدما  للعرض 
بضع صاالت فقط في العام 2012.

يقول القوبنطيني إن كّل فيلم جديد ترافقه 
يرتفع  لذلك  ونتيجة  ونقاشات.  إعالنية  حملة 

إقبال الجمهور بنسبة 10 إلى %15 سنويًا وفقًا 
لشركة التوزيع الفتية »هكا«.

ويقول قيس زايد، الشريك المؤسس لـ»هكا« 
مع مجموعة من الشباب في 2013 »لدينا مادة 
خام، ويجب نحتها، ما زال أمامنا الكثير للقيام به 

لمرافقة هذا اإلنتاج السينمائي«.
السينما في تونس عراقيل عدة،  ويواجه قطاع 
منها تشريعات قانونية عفا عليها الزمن ال تنّظم 
المنتجين والموزعين، وعدم توافر  العالقة بين 

نظام لبيع التذاكر عبر اإلنترنت.
مجمع  فتح  غومون«  »باتيه  مجموعة  وتعتزم 
تونس  في  سينمائي  عرض  قاعات  بثماني 
إعادة  إلى  باإلضافة  )شرق(  وسوسة  العاصمة 

تهيئة قاعات أخرى.
إن  يقولون  التوزيع  مجال  في  خبراء  لكن 
تأسيس سينما قوية في تونس يحتاج إلى مئة 

صالة على األقل.

سينما تونسية جديدة تتجاوز الخطوط الحمراء
بجيل شاب من المخرجين.. 

حوار: محمد علوش

نادية كوندا: غيرت صورة الفتاة 
املغربية في الدراما املصرية

 الليبي أبس حيمه يغني
 »يا مليما« في املهجر

يستعد الفنان أبس حيمه إلطالق أغنيته الجديدة بعنوان »يا لميما« والتي تتناول 
موضوعا يشغل بال أكثر الشباب الليبي خاصة والعربي عامة، حيث تتطرق لمعاناة 

اإلنسان الذي اختار الهجرة كحل لواقعه المرير.
وتبدأ األغنية بنداء الميمة لتضع يدها على جرح الغربة وصعابها 

منذ أول خطوة، انتهاء بالمعاناة التي يعيشها المغترب في بالد 
المهجر.

تم توزيع األغنية في باريس مع الموزع المغربي أنس 
جازول وهي من كلمات مروان سامر، ميكس باسم 

بن عامر، وتم تصوير الفيديو كليب في إيطاليا من 
إخراج أبس حيمه، ومدير التصوير طيب كسيكسي 

وقام بتمثيل األدوار كل من الممثل الجزائري ميلود 
مراد بن اعمارة والممثلة السورية سارة الدبشي.

وقال أبس في تصريحات لـ»بوابة 
الوسط« إن هذا 

العمل يأتي 
بعد نجاح 

أغنيته 
مع مروان 

بن سامر 
»مسكينة 

يادنيا« والتي القت نجاحًا العام 
الماضي، وأنه بصدد وضع اللمسات األخيرة 
على ألبومه الجديد للعام 2019 والذي سيكون 

باللغة اإليطالية ويشاركه فيه عدد من الفنانين 
اإليطاليين. وأضاف أن الشاب العربي يهرب من 

وطنه بعد أن أحبطه الواقع ويعبر الموت ويرافقه 
في الرحلة واليعرف أي مجهول ينتظره بعد البحر.

وطرح أبس من قبل »سينغل« بعنوان »ليبيا 
يا رب«، وكانت من تصوير محمد رشاد، واللحن 
للفنان أيمن الهوني، ميكس دي جي سعدون، 

ومن إخراج أسامة راشد.

أكدت حزنها على حال سعد لمجرد

كشفت الفنانة المغربية نادية كوندا جديد أعمالها، حيث تواصل 
حاليًا تصوير فيلمها »أبي لم يمت« مع المخرج العادل الفضيلي.. 
نادية في حوارها مع »الوسط« أعربت عن حزنها على حال المطرب 

سعد لمجرد بعد القضايا المتهم فيها بفرنسا.

● كيف كان رد فعل الجمهور المغربي بعد عرض مسلسل »أبو عمر المصري«؟
لم أكن متابعة لمشاركات المغربيات في األعمال المصرية من قبل بشكل كبير، 
ولكن الصورة التي كانت في أذهان المغاربة عن أي ممثلة من بلدي تأتي إلى مصر 
لم تكن جيدة، وأنها ستكون محصورة في أدوار معينة مثل البنت الجميلة الجريئة، 
ولكن طارق الجنايني وأحمد خالد موسى أعطياني الفرصة لتقديم فتاة مغربية 
جميلة مثلها مثل كل البنات التي تقابلها في حياتك، وأنها من الممكن أن تكون 
صديقتك أو أختك، ويجب أن أنوه إلى أنني لست ضد تقديم أي دور يناسب قصة 
الفيلم، وسعدت جدًا برد فعل الجمهور المغربي الذي شجعني كثيرًا، بل وأعربوا عن 
فخرهم بي، ويجب عليّ االستمرار في العمل وأشتغل على طموحي بالوصول إلى 

أعلى مراتب الفن، كما أعلنوا زيادة ثقتهم في.
● هل أتتكِ أية عروض من مصر بعد »أبو عمر المصري«؟

على  قدرتي  عن  سألتني  المخرجة  أن  إال  لها،  مرشحة  مشروعات  هناك  كانت 
التحدث باللهجة المصرية، وأجبتها بأنني ما زلت في البدايات، وفي النهاية لم 

يكتمل المشروع.
● كيف تجدين جماهيريتك في مصر قبل عرض »أبو عمر المصري« وبعده؟

ال أستطيع أن ألمسها بشكل كبير على األرض، ألنني لم أذهب إلى القاهرة مثاًل، 
وما رأيته في الجونة هو الطبيعي، ولكنني كنت أجد كثيرًا من الرسائل والتعليقات 
على مواقع التواصل االجتماعي من المصريين التي حملت معظمها عددًا من طلبات 

االستضافة، وهذا شيء جميل من الشعب المصري، فأنا منجذبة لهذه البالد.
● ما الجديد الذي تعملين عليه حاليًا؟

أشتغل على فيلم جديد يحمل اسم »أبي لم يمت« وهو من إخراج العادل الفضيلي، 
وأقدم من خالله شخصية »شيخة«، وهو اللقب الذي يطلق لدينا على مطربات الفن 
الشعبي والفلكلور، حيث ترتدي األزياء القديمة ولديها إمكانات خاصة كي تستطيع 

أن تغني مثل هذه األغاني.
● وهل تقومين بالغناء في الفيلم؟

»صوتي حلو« ولكن في األغاني الفرنسية والمغربية الحديثة، وكنت أتمنى أن 
أكثر على حركة  الفيلم، ولكنني اشتغلت  التي نقدمها في  األغاني  أغني بنفسي 
الشفايف والرقص، وذلك لصعوبة تقديمي مثل هذه األغاني، التي تتطلب التدريب 

منذ عمر عشر سنوات وتأخذ وقتًا طوياًل لضبط األداء.
● هل تفكرون في عرضه بالمهرجانات الدولية؟

انتهينا من تصوير جزء كبير منه، ولكن الفيلم ما زال يحتاج لفترة طويلة من 
الشغل، ألنه عمل كبير يتطلب جهدًا في تصويره، حيث انتهينا من تصوير بعض 
هذا  في  يشارك  أن  أتمنى  الجونة  وبمناسبة  الجونة،  إلى  ذهابي  قبل  المشاهد 

المهرجان المحبب لقلبي.
● ما الجديد الذي وجدتِه في الدورة الثانية من المهرجان؟

الجديد في الدورة الثانية عن األولى كان في الحرية التي شعرت بها لعدم وجود 
فيلم من بطولتي في المسابقة الرسمية، وهذا أتاح لي الفرصة لمشاهدة عديد 
األفالم خالل اليوم الواحد، باإلضافة إلى حضوري المحاضرات التعليمية، كما أتيح 
لي الوقت للتعرف على أصدقاء جدد، فضاًل عن أصدقائي من العام الماضي مثل 

تامر عشري مخرج فيلم »فوتو كوبي«، وفريق عمل فيلم »شيخ جاكسون«.
● كيف تابعتِ قضية سعد لمجرد؟

حيث  والدته،  أعرف  ولكنني  أعرفه شخصيًا،  ال  وأنا  يقوله،  وما  القضاء  في  أثق 
عملنا معًا في مسلسل العام 2009، وما أعلمه عنه هو أن استطاع إخراج الموسيقى 
المغربية للعالم بشكل مشرف، وحزينة على حال فنان موهوب وصغير مثله أن يقع 

في مثل هذا الموقف.

أفالم متّوجة بالجوائز الكبرى من املهرجانات 
العاملية في »القاهرة السينمائي«

فيلمًا متوجة   35 السينمائي« عرض  »القاهرة  أعلن مهرجان 
بجوائز بالمهرجانات السينمائية العالمية الكبرى، ومنها كان 
وسان  فاري  وكارلوفي  ولوكارنو  وتورنتو  وبرلين  وفينيسيا 
سباستيان وروتردام وصندانس، حيث يتيح لجمهور المهرجان 
مشاهدتها خالل الدورة األربعين التي تقام في الفترة من 20 

وحتى 29 نوفمبر الحالي ضمن برامجه المختلفة.
وقال رئيس المهرجان، المنتج والسيناريست محمد حفظي، 
إن هذه الباقة المميزة من األفالم حظيت بنجاح نقدي كبير، 
تمثل  وهي  العالمية،  الجوائز  أهم  تحصد  أن  واستطاعت 
المهرجان  يوفرها  وأن  بد  اتجاهات سينمائية متنوعة كان ال 

أهم  لمتابعة  المتعطش  القاهرة  لجمهور 
الفني  المدير  قال  جانبه  من  العام.  أفالم 

رزق  شريف  يوسف  الناقد  للمهرجان، 
نخبة  تضم  األفالم  هذه  إن  اهلل، 
المخرج  منهم،  المخرجين  كبار  من 
»روما«  بفيلمه  كوران،  ألفونسو 
الذهبي«،  فينسيا  بـ»أسد  المتوج 

أخضر«  »كتاب  بفيلم  فاريلى  وبيتر 
الحاصل على جائزة الجمهور بمهرجان 

»تورنتو«، والذي سيعرض في حفل افتتاح 
»بالككالنسمان«  بفيلم  لي  سبايك  وكذلك  القاهرة، 

الفائز بالجائزة الكبرى لمهرجان »كان
مخرج  أرونفينج  فوتيفونج  والتايالندي  السينمائي«، 
في  فيلم  أحسن  بجائزة  الفائز  راي«  »مانتا  فيلم 
سيرجي  والروسي  »فينيسيا«  بمهرجان  آفاق  مسابقة 
على  بطلته  حصدت  الذي  »آيكا«  بفيلم  دوفيرتسفوي 

جائزة أحسن ممثلة بمهرجان »كان«.
هذا وتضم القائمة أيضًا فيلم »حدّ« الحاصل على جائزة 

وفيلم  »كان«،  بمهرجان  ما  نظرة  مسابقة  في  فيلم  أحسن 
مهرجان  في  ممثل  أحسن  بجائزة  الفائز  األبدية«  باب  »على 
»فينيسيا« لبطله النجم وليام دافو عن تجسيد شخصية فان 
لوزنتسا  سيرجي  األوكراني  للمخرج  »دونباس«  وفيلم  جوخ، 
ما بمهرجان »كان«،  بأحسن مخرج في مسابقة نظرة  الفائز 
الفائز  القتل« للمخرج بريانتي ميندوزا  وفيلم »ألفا: الحق في 
بجائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان »سان سباستيان«، 
مخرج  بأحسن  الفائز  بايجازين  إمير  للمخرج  »النهر«  وفيلم 
مهرجان  من  خاص  وتنويه  بـ»فينسيا«  آفاق  مسابقة  في 
الدولي  االتحاد  جائزة  الحائز  يوم«  »ذات  وفيلم  »تورنتو«، 
وفيلم  »كان«،  بمهرجان  النقاد  أسبوع  في  )فيبريسي(  للنقاد 

»الصالة« صاحب جائزة أحسن ممثل من مهرجان »برلين«، 
وفيلم »أليس تي« الحاصل على جائزة أحسن

فالدهايم«  »فالس  وفيلم  »لوكارنو«،  مهرجان  في  ممثلة 
مهرجان  في  تسجيلي  فيلم  أحسن  جائزة  على  الحاصل 
المتنافس على جائزة نصف شهر  »النشال«  وفيلم  »برلين«، 
المخرجين في »كان« والحاصل على تنويه خاص من مهرجان 
»سان سباستيان« وجائزتي أحسن فيلم وممثل من مهرجان 
»سانتياجو«، وفيلم »حلم فلوريانوبوليس« الذي حصد جائزة 
وجائزة  ممثلة  وأحسن  الخاصة  التحكيم  لجنة 

النقاد من مهرجان »كارلوفي فاري«.
»وادي  فيلم  المهرجان  يعرض  كذلك 
التحكيم  لجنة  بجائزة  الفائز  مزهر« 
بمهرجان  الغرب  شرق  قسم  من  الخاصة 
»كانديالريا«  وفيلم  فاري«،  »كارلوفي 
قسم  في  فيلم  أحسن  بجائزة  الفائز 
»فينيسيا«  بمهرجان  فينيسيا  أيام 
الحاصل  سليمان«  »جبل  وفيلم   ،2017
من  الغرب  شرق  مسابقة  جائزة  على 
اآلخرين«  »صمت  فاري«،  »كارلوفي  مهرجان 
للفيلم  البانوراما  قسم  جائزة  على  الحاصل 
مهرجان  من  السالم  وجائزة  التسجيلي 
على  الحاصل  »طاعة«  وفيلم  »برلين«، 
مهرجان  من  تصوير  أحسن  جائزة 
فيلم  أحسن  »آجا«،  وفيلم  »ترايبكا«، 
و»ترانزيت«  »سراييفو«،  مهرجان  في 
فيلم  أحسن  بيتزولد،  كرستيان  للمخرج 
»شفقة«  وفيلم  »نورنبرج«،  مهرجان  في 
وفاز  و»روتردام«  »صندانس«  مهرجان  في  شارك  الذي 
بجائزة أحسن فيلم في مهرجان »هامبورج«، وفيلم »الزوجة 
اآلسيوية  السينما  دعم  اتحاد  جائزة  على  الحاصل  الثالثة« 
في  أيام  »ثالثة  وفيلم  »تورنتو«،  مهرجان  من  )نيتباك( 
السنوية  االختيارات  من  جوائز  سبع  على  الحاصل  كيبيرون« 
لألفضل في السينما األلمانية، وفيلم »نانسي« جائزة أحسن 

سيناريو من مهرجان
مهرجان  في  فيلم  أحسن  »مسافات«  وفيلم  »صندانس«، 
مهرجان  من  مخرج  أحسن  جائزة  و»ليمونادة«  »ماالجا«، 
التكوين« المشارك في بانوراما مهرجان  »سراييفو«، و»سفر 
»سراييفو«،  مهرجان  من  مخرج  أحسن  وجائزة  »برلين« 
و»فورتونا« أحسن فيلم في قسم الجيل من مهرجان »برلين«.

روما: مريم الغزاوي



فريق  نجم  عودة  االتحاد  نادي  إدارة  مجلس  أعلن 
الكرة األول بالنادي سابقا، علي رحومة، إلى العمل 
بالنادي من خالل منصب المشرف على فريق الكرة 
الجزائري  الفني،  المدير  منصب  فيه  يتولى  الــذي 

بنشيخة.
من شعبية  االستفادة  إلى  االتحاد  إدارة  وتسعى 
مثال  يعتبر  أنه  كما  النادي،  جماهير  بين  رحومة 
لالعبين الجدد، ومن خالله تتمكن اإلدارة من حل 

مشاكل الفريق قبل تمددها.
ويتولى رحومة، إلى جانب المتابعة الحثيثة للفريق 
األول وأجهزته »الفني واإلداري والطبي«، مسؤولية 
التخطيط ومتابعة عملية اإلحالل والتبديل من خالل 
االستغناء عن بعض الالعبين أو التعاقد مع العبين 

جدد.

لم تتوقف أزمة عدد من أندية الدوري الممتاز 
مع إدارة اتحاد الكرة، ونتج عنها عدم انطالق 
منها  أخــرى  جهات  إلى  امتدت  بل  ــدوري،  ال
عن خوض  الممتنعة  لألندية  مناصر  هو  من 
وإقامة  الكرة  اتحاد  مع  هو  ومــن  الـــدوري، 

الدوري الممتاز.
نادي  لها  تعرض  التي  ــداث  األح وكشفت 
فرقه  منع  الجاري،  األسبوع  مطلع  الوحدة، 
الرياضية من دخول النادي على يد عدد من 
المسلحين، الحالة التي وصلت إليها إدارة كرة 
أو  األندية،  جانب  من  سواء  ليبيا،  في  القدم 

اتحاد الكرة.
رئيس نادي الوحدة، عبداهلل الطبيب، أفصح 
عن األزمة التي مر بها فريق ناديه األول لكرة 
ملعبه  على  التدريب  من  منع  عندما  القدم، 
استيالء مجموعة  بعد  النصر،  غابة  الواقع في 
فرق  جميع  أيضا  ومنعت  بل  عليه،  مسلحة 
الوحدة من دخول النادي، رغم التوقيت المهم 
الموسم  النطالق  الفرق  فيه  تستعد  الــذي 

الرياضي الجديد 2018 / 2019.
وقال الطبيب في تصريحات إلى قناة »النبأ«، 
ونشرتها وسائل إعالم محلية، »فريقنا الكروي 
األول فوجئ بمجموعة مسلحة تقتحم الملعب 
التمرينات،  الفريق من  وتمنع  عليه  وتستولي 
وهذه ليست المرة األولى التي تستولي فيها 
الملعب،  على  المسلحة  المجموعات  هــذه 

وبسببهم جمدنا النشاط الرياضي«.
التي  الجهات  »تلك  النادي:  رئيس  وأضاف 
أن  تريد  التدريبات  من  الوحدة  فريق  منعت 
أصدرناه  ــذي  ال البيان  على  النادي  تعاقب 
رغم  الممتاز،  الــدوري  بانطالق  فيه  وطالبنا 
أننا نساند أيضا الدفع في اتجاه توفير الدعم 
المصلحة  نغلب  لكننا  منهم،  ونحن  لألندية 

العامة«.
وعبر رئيس »الوحدة« عن استيائه الشديد 
الوحيد  هو  »نادينا  وقال:  لناديه،  يحدث  لما 
تقريبا من بين األندية الذي لم يتحصل على 
أحد  أنه  رغم  سنوات،  أربــع  منذ  مالي  دعم 
في  تأسس  فهو  ليبيا،  في  العريقة  األندية 
فتلك  الطريقة،  بهذه  يعامل  فكيف   ،1954
استثمارات  على  استولت  المسلحة  المجموعة 
وممتلكات نادي الوحدة، رغم أنه ملك للدولة 

الليبية، وليس إلدارة النادي«.
على  »الوحدة«  رئيس  حرص  النهاية  وفي 

وقال:  االتحاد،  نادي  إدارة  إلى  الشكر  تقديم 
»نادي االتحاد مشكورا قام بفتح أبوابه للفريق 

للتدريب على مالعبه«.
كالكيت خامس مرة

انطالق  أجلت  المسابقات  لجنة  أن  إلى  يشار 
رفض  خلفية  على  الخامسة،  للمرة  ــدوري  ال
االتحاد  رئيس  مع  التعامل  األنــديــة  بعض 
جمال الجعفري، وتطالب األندية بعقد جمعية 
وحددت  إقالته،  أو  بقائه  في  للبت  عمومية 
انطالقة الدوري يوم الجمعة المقبل، وعممت 
فرق  على  األول  األســبــوع  مباريات  ــدول  ج

بالمجموعتين.
وجاء آخر قرارات التأجيل، أول أمس، عندما قرر 
تأجيل  القدم  الليبي لكرة  االتحاد  إدارة  مجلس 

انطالقة مسابقة الدوري الممتاز إلى موعد الحق، 
من خالل رسالة وجهها أمين عام االتحاد، ناصر 
يعلمه  المسابقات،  لجنة  رئيس  إلى  الصادق، 
على  العام  االتحاد  لحرص  التأجيل،  بقرار  فيها 
الهادفة  المبادرات  كل  مع  والتعاون  التجاوب 
لتحقيق التوافق والتصالح وتذليل كل الصعوبات 
والمشاكل التي تواجه األندية ومن بينها مبادرة 

أندية المنطقة الشرقية.
تصعيد بالبديل

وضمن سياسة التصعيد التي تنتهجها األندية 
إقامة  على  فرق   15 اتفقت  الكرة،  اتحاد  ضد 
بديال  لتكون  القدم،  كرة  تنشيطية في  دورة 
تأجيله  تم  الذي  الممتاز  الــدوري  عن  موقتا 

للمرة الخامسة على التوالي.

تجمعنا«،  »ليبيا  شعار  الدورة  هذه  وتحمل 
ووافقت على المشاركة فيها حتى اآلن، أندية، 
والمدينة  بنغازي  واألهلي  طرابلس  األهلي 
والشط  والمحلة  والــهــالل  الجبل  وشــبــاب 
ــو سليم  ــوحــدة واألخــضــر وأب والــتــعــاون وال

واألولمبي ودارنس ورفيق والتحدي.
يشار إلى أن عددا كبيرا من أندية الدوري 
الممتاز ترفض خوض منافسات الدوري، قبل 
عمومية  جمعية  اجتماع  عقد  مطلب  تحقيق 
التحاد الكرة، سعيا وراء إسقاط رئيسه جمال 
لهذه  المنظمة  اللجنة  واخــتــارت  الجعفري، 
الدورة ثالثة مالعب إلقامة المنافسات، وهي، 
نادي  وملعب  األهلي  بالنادي  عمار  »رجــب 

المدينة وملعب نادي أبوسليم«.

في
املرمى

الليلة آخر موعد 
لدخول »التنشيطية«

إدارة نادى الصقور، تكرم شيخ المدربين وابن 
مدينة طبرق، مفتاح المقيرحي، وتمنحه رئاسة 

النادي الشرفية، وفاًء بما قدمه للنادي طيلة 
الخمسة عقود الماضية.

طارق القريزي، مدير عام قناة ليبيا الرياضية، يقول ◆
إن شركة »هاتف ليبيا« تقترب من ربط أغلب مالعب 

الدوري الممتاز عبر األلياف البصرية، ليسهل نقل 5 
مباريات في الدوري الممتاز متزامنة.

◆

بسرعة غير مسبوقة، دخلت فكرة إقامة دورة تنشيطية يشارك فيها كل من يرغب 
للبطولة،  منظمة  لجنة  تكوين  خالل  من  التنفيذ،  حيذ  الممتاز،  الدوري  أندية  من 

تواصلت مع األندية حتى أبدى 15 ناديا رغبتها في المشاركة حتى اآلن.
وحددت اللجنة المنظمة آخر موعد لقبول طلبات المشاركة في البطولة التي تقام 

تحت شعار »ليبيا تجمعنا« بمشاركة أندية الدوري الممتاز.
بموقع  الرسمية  صفحتها  على  بيانا  للتنشيطية،  المنظمة  اللجنة  ــدرت  وأص
فرصة  آخر  بأن  التنشيطية  للبطولة  المنظمة  اللجنة  »تهيب  فيه:  جاء  »فيسبوك«، 
وتحديدا  الخميس،  مساء  ستكون  التنشيطية  البطولة  في  المشاركة  طلبات  لقبول 
هذا  بعد  طلبات  أية  قبول  يتم  لن  سوف  وبالتالي  السادسة(،   18:00( الساعة 

التوقيت«.
بحضور  الخميس  مساء  ستجرى  فإنها  القرعة  لعملية  »وبالنسبة  البيان:  وتابع 
المنافسات  انطالق  موعد  تحديد  سيتم  كما  ــارزة.  ب وشخصيات  اإلعــالم  وسائل 

والجدول الكامل لمباريات هذا الحدث الكبير«.
في  المشاركة  على  الرسمية  موافقتها  أعلنت  اآلن،  حتى  ناديا،   15 أن  يذكر 
البطولة التنشيطية ألندية الدوري الممتاز، واألندية هي: األهلي طرابلس واألهلي 
بنغازي والمدينة وشباب الجبل والهالل والمحلة والشط والتعاون والوحدة واألخضر 

وأبو سليم واألولمبي ودارنس ورفيق والتحدي.
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أعلن مسؤولو نادي برشلونة، 
أن إدارة الكرة بالنادي ردت 
على ادعاءات اهتمامها بالتعاقد 
مع البرازيلي ديفيد لويز مدافع 
تشيلسي، خالل فترة االنتقاالت 
الشتوية في يناير المقبل، بكلمة 
واحدة.

وقال مسؤول في نادي برشلونة، 
خالل تصريح نشرته جريدة 
»موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 
وعنها موقع »كووورة«: »ديفيد 
لويز؟ ال«.

ولويز صاحب الـ31 عاما ليس 
مهتما بتجديد عقده مع 
تشيلسي، في ظل سياسة النادي 
بعدم التجديد ألكثر من عام 
واحد فقط لالعبين الذي تخطوا 
حاجز الـ30 عاما.
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● مباراة سابقة فى الدوري الليبي

● مباراة سابقة لفريق الوحدة فى الدوري الليبي

● علي رحومة

● مفتاح المقيرحي

الحدث
زين العابدين

بركان

موسم الديربيات والحكايات
ومختلفا  مميزا  موسما  الموسم  هــذا  سيكون 
وموسما  الماضية  الكروية  المواسم  نسخ  عن 
ولقاءات  بالديربيات  مرة  وألول  حافال  للحكايات، 
الجوار بامتياز، وحوار الجار مع الجار وما يمثله من 

نكهة خاصة وطعم ومذاق، وأي طعم ومذاق.
لديربيات  مهمة  مواعيد  سيترقب  الجميع 
حيث  مرة،  ألول  جديدة  ولقاءات  عريقة  قديمة 
بامتياز  محلي  جوار  بلقاء  مدينة  كل  ستحتفل 
ومهرجانات  الكروية،  األعراس  من  عرسا  يمثل 
الواحدة  المدينة  وأبــنــاء  شباب  تجمع  للفرح 
حديثها  ينقطع  ال  التي  المتعطشة،  وجماهيرها 
الكبيرة  االحتفالية  الكروية  المواعيد  هذه  عن 
وتعثرا  بنتيجتها،  للفائز  تحول  نقطة  تمثل  التي 
عنها  الحديث  ويطول  لفاقدها،  مستفادا  ودرسا 
قبل وأثناء وبعد انتهائها بأيام، وكم من مباراة 
أطاحات مدربين وعجلت برحيلهم ورفعت أسهم 
مدربين آخرين وساهمت في شهرة العديد من 

نجوم الكرة المحلية.
أقدم  من  االتحاد«  ط×  »األهلي  لقاء  ويعد 
ألول  انطلق  الــذي  الديربي  وهو  المواجهات، 
لقاء  وكذلك  األولــى،  النسخة  انطالق  منذ  مرة 
األهلي بنغازي والنصر وهو حوار جوار قديم صار 
الماضي  الموسم  عدا  فيما  موسم،  كل  يتجدد 
بعد غياب ديربي مدينة مصراتة بين السويحلي 
الثاني  للموسم  ليلتقيا  المصراتي  االتحاد  وجاره 
يتجدد  التوالي  على  الثالث  وللموسم  تواليا.. 
وجاره  األخضر  فريق  بين  البيضاء  مدينة  ديربي 
شباب الجبل، وانضم الصاعد الجديد »الصداقة« 
شباب  يواجه  حين  الموسم  ديربيات  قائمة  إلى 
صرمان  رفيق  وجــاره  الزاوية  وألولمبي  الجبل، 

حكاية ال تنسى.
قيمة  تقل  ال  أخــرى  جــوار  ولقاءات  ديربيات 
وهي  الديربيات  باقي  عــن  وعــراقــة  وأهمية 
و»االتــحــاد×  المدينة«  ط×  »األهلي  مباريات 
و»األهــلــي  ــهــالل«  ال ــحــدي×  ــت و»ال المدينة« 
و»األهلي  التحدي«  و»النصر×  التحدي«  ب× 

ب×الهالل«.
ديربي  لقاء  أول  المقبل  الموسم  وسيشهد 
نجوم  »التعاون×  الواحدة  المدينة  أبناء  سيجمع 
مستوى  على  بينهما  حــوار  أول  في  أجدابيا« 
زاخر  دوري  في  الممتاز  الليبي  الــدوري  مالعب 
التي  الحكايات  وموسم  المثيرة،  بالديربيات 
عادة ما تمأل الدنيا وتشغل بال الناس والجمهور 

الرياضي وقتا طويال.

مسلحون يدخلون على خط أزمة الدوري ويستولون على ملعب الوحدة

سطوة »املليشيات«.. تطال الرياضة
القاهرة، الوسط - عدنان النمكي

سنة في برشلونة 
ال يصلح

● لويز

 27 هناك  أن  »كاف«،  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  أعلن 
التاسعة  في  واألهلي،  الترجي  مباراة  بنقل  ستقوم  قناة 
أفريقيا،  أبطال  دوري  نهائي  إياب  في  الجمعة،  مساء  من 
األقمار  على عدد من  مفتوحة  قنوات ستكون   9 بينها  من 
وفقا  شرق«،   52 سات  وياه   16 »يوتلسات  الصناعية 

لموقع»ريميسا«.
إن  ــي  »ب شبكة  على  األفــريــقــي  النهائي  وينقل 
الشرق  منطقة  في  اللقاء  بث  حق  صاحبة  سبورتس«، 
على  المفتوحة  القنوات  جميع  أن  حين  في  األوســط، 
المفتوحة  األفريقية  بالباقة  الخاصة  سات«،  »ياه  قمر 
ترددها 12437 أفقي، فيما القنوات المتواجدة على قمر 
أفقي،   10977 ترددات  على  متوافرة   16 »يوتلسات« 

12604 أفقي، 10804 أفقي، 12521 أفقي .
»المفتوحة«: الناقلة  والقنوات 

- قناة ORTB من بنين.
- قناة RTB من بوركينا فاسو.

- قناة CRTV من الكاميرون.
- قناة RTI من كوت ديفوار.

- قناة TGB من غينيا االستوائية.
- قناة ORTM من مالي.

- قناة RTNC من جمهورية الكونغو.
- قناة RTS من السنغال.

- قناة TVT »تيلي ساحل« من توغو.
القدم، دعمه  لكرة  المصري  االتحاد  أعلن  من جانبه، 

لجنة  لعقوبات  تعرضه  بعد  األهلي،  للنادي  الكامل 
إياب  لقاء  خوض  من  ساعات  قبل  بالكاف،  االنضباط 
للكاف،  رسمًيا  خطاًبا  المصري،  االتحاد  وأرسل  النهائي، 
ما تم ضده  بمراجعة  األهلي،  النادي  فيه مطالب  ُيدعم 
من عقوبات أصدرتها لجنة االنضباط باالتحاد األفريقي 

على وجه عاجل، تثبيًتا لمبدأ عدم ضياع الحقوق.
يفيد  رسمًيا،  خطاًبا  تلقى  المصري،  األهلي  وكان 
سوء  بسبب  لمباراتين،  أزارو  وليد  مهاجمه  بإيقاف 

السلوك، على خلفية تمزيق أزارو لقميصه.
كما قررت لجنة االنضباط استدعاء الفرنسي باتريس 
على  استماع،  لجلسة  لألهلي،  الفني  المدير  كارتيرون، 

خلفية أحداث مباراة الذهاب.

أندية ترفض خوض الدوري 
قبل عقد جمعية عمومية 
إلسقاط رئيس اتحاد الكرة

عصر  من  الرابعة  في  مصراتة  بمدينة  تحتضن 
الجمعة، مباراة النسخة األولى من كأس السوبر الليبي 
لكرة القدم المصغرة، بلقاء التحدي مصراتة »بطل 

الدوري«، مع الجهاد »بطل الكأس«.
القدم  كرة  مسابقات  لجنة  أعلنت  جانبها،  من 
المصغرة، أن 16 نوفمبر الجاري، هو موعد انطالق 

النسخة الثانية من الدوري.
يذكر أن النسخة األولى من الدوري التي أقيمت 
من  فريقا   46 مشاركة  شهدت  الماضي،  الموسم 
الدوري  منافسات  وأقيمت  الليبية،  المناطق  مختلف 
الفرعية  المناطق  مستوى  على  وإياب«  »ذهاب  من 
قبل أن تقام دورة التصفيات للمناطق المتقاربة، حتى 
خالل  من  األخيرة،  محطتها  إلى  المنافسات  وصلت 
دورة النهائيات التي توج من خاللها فريق التحدي 

مصراتة باللقب.
المصغرة يوم 4 نوفمبر  القدم  اتحاد كرة  وحدد 
بطولة  في  المشاركة  لتأكيد  موعد  آخر  الماضي 
الدوري الليبي في نسخته الثانية للموسم الرياضي 
الالعبين  وتسجيل  قيد  وافتتاح  م،   2019  /  2018
اللعبة  اتحاد  وأبلغ  المصغرة،  للكرة  الليبي  للدوري 
األندية الراغبة في المشاركة بالتواصل مع االتحادات 

الفرعية للمناطق.
مسابقات  في  االشــتــراك  قيمة  االتــحــاد  وحــدد 
الموسم الجديد، حيث إن قيمة االشتراك في مسابقة 
الكأس  مسابقة  في  واالشتراك  دينار،   200 الدوري 
بـ 150 دينارا، كما تقرر إعفاء األندية الرياضية التي 
انتسبت هذا الموسم لالتحاد من رسوم االشتراك في 

المسابقات للموسم الجديد.

سوبر »المصغرة« غدا والنسخة 
الثانية للدوري 16 نوفمبر

»كاف« يعلن أسماء القنوات المفتوحة لنهائي األبطالاالتحاد يستثمر جماهيرية رحومة
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تنام،  أن  ــت  أب لكنها  ــة،  درنـ مدينة  غفت 
جبينها  على  من  ونفضت  جديد  من  فنهضت 
التخلف  فيها  حل  التي  السوداء«  »األيام  غبار 
مظاهر  محل  األخير،  الصراع  خالل  واإلرهــاب 
كانت  التي  والرياضة  واألدب  والفن  الجمال 

تزين سماء المدينة منذ الصبا.
فيها  ــاول  ح درنـــة،  على  مــرت  ســنــوات   6
الوطن  حضن  من  اختطافها  »المتخلفون« 
الليبي، والذهاب بها إلى عالم الظلمات، حولوا 
خاللها ملعب كرة القدم بالمدينة إلى معسكر 
االنــفــجــارات بــدال من  ــرب، وحلت أصــوات  ح

صيحات الجماهير احتفاال بإبداع رياضي.
وفريقه  خاص،  بشكل  دارنس،  نادي  يعتبر 
تطل  التي  الرياضية  النافذة  خاصة،  الكروي، 
بها المدينة على العالم الرياضي، وتسوق من 

دعم  في  تساهم  التي  الرياضية  رؤاها  خالله 
جميع  في  منتخباته  خالل  من  الوطن  مسيرة 

األلعاب.
عودة  سيشهد  الجديد،  الكروي  الموسم 
الــدوري  في  مبارياته  لخوض  دارنــس  فريق 
بشعار  مدرجاته  لتصبغ  ملعبه،  على  الممتاز، 
ليبدأ  الصفراء،  باأللوان  جديد  من  الفريق 
المليئة  العطاء  رحلة  مــن  جــديــدة  مرحلة 

بالمحطات المتباينة.
من  األنيق  الفريق  كان  الستينات  فترة  في 
الفرق الشهيرة التي تألقت خالل تلك المرحلة 
لهذا  الزاهية  والفترات  المراحل  من  تعد  التي 
الثالثة  النسخة  في  مبكرا  نجح  الذي  الفريق 
–66  –  65  – موسم  الليبي  الــدوري  لبطولة 

فقدها  الذى  البطولة  نهائي  إلى  الوصول  في 
أمام فريق االتحاد وليحل دارنس وصيفا لبطل 

الموسم.
العطاء  رحلة  يواصل  العريق  الفريق  ظل 

ليصطدم بصدور قرار يقضى بدمجه، ليتوارى 
سرعان  لكنه  لسنوات  واألضــواء  األنظار  عن 

ظروفه  كل  متحديا  انتفض  فــــــي ما 
منتصف السبعينات.

ــى جــنــاح  ــن عـــاد عــل حــي
الكبير  الــبــاب  مــن  السرعة 
من  أقــل  بعد  تمكن  حيث 
ــم فــقــط من  ــواس ثــالثــة م
الطبيعي  مكانه  إلى  عودته 
بين مصاف الكبار في موسم 
( من تقديم موسم   79/78 (

خالله  نجح  استثنائي  كــروي 
الترتيب  جــدول  قمة  اعتالء  في 

ليقترب من التتويج باللقب
لم  األنيق  الفريق  أبناء  فرحة  لكن 

من  وجــدت  ما  سرعان  إذ  طويال  تستمر 
يعكر صفوها ومزاجها ويتربص بها مرة أخرى 

حين تم إلغاء ذلك الموسم .

لثالثة  الكروي  النشاط  بعدها  وليتوقف 
اإلحباطات  هذه  تنل  ولم  متتالية    مواسم 

ت  خيبا عزيمة و ــن  م ــل  األمـ
شبابه بل واصلوا الرحلة بكل 
كبيرة  وبطموحات  عزيمة 

خالل مواسم الثمانينات
التسعينات  مطلع  ــع  وم
جــديــد...  جيل  وبـــرز  ظهر 
الخطوات  واثق  الفريق  وبدأ 
ذكريات  ويستعيد  يمشي 
ــس الــجــمــيــل ويــتــقــدم  ــ األم
أكثر  ــدم  ق أن  بعد  الصفوف 
يدري  أن  دون  رائع  موسم  من 
واألقـــدار  ــام  األيـ لــه  تخبىء  مــاذا 
فبدأت العيون تترصد لخطى وخطوات 
مواهبه وتتربص بهم لتشهد تلك المرحلة 
والعبيه  نجومه  أبرز  طالت  قرصنة  أكبرعملية 
أخرى  محلية  فــرق  على  الفريق  ذاك  فتوزع 

أدركه  أن  بعد  الرائع,  الفريق  ذلك  ليتهاوى 
التعب واإلعياء .

أواخر  فى  األدنى  الدرجة  دوري  إلى  ليغادر 
التسعينات .

في  األضــواء  دوري  إلى  عاد  دارنــس  لكن 
الموسم 2010/ 2011

المواسم  طــوال  التألق  رحلة  ليستأنف 
الماضية التى خاض خاللها مبارياته بعيدا عن 
ملعبه وجماهيره ومع هذا نجح فى تحدي كل 
الصعاب والحفاظ على بقائه بين كوكبة فرق 

النخبة والكبار
ملعبه  على  للعب  عودته  الجميع  ويترقب 
زمنه  واستعادة  القريب  ــس  األم بذكريات 

الجميل
عجاف،  سنوات  بعد  دياره  إلى  عاد  دارنس 
العودة  موسم  هو  المقبل  الموسم  وسيكون 
إلى  الرياضية  الحياة  وعـــودة  الــديــار  ــى  إل
جماهيره  أنظار  تحت  الرائدة  المدينة  هذه 

الذى  سفيرها  وبوابة  وعبرنافذة  المتعطشة 
لطالما صال وجال ولسان حاله يقول البد من 
الذى  الملعب  إلى  االنتظار  طال  وإن  العودة 

غاب عنه طويال وعاد إليه كبيرا.
ــادي  ــن ال إدارة  مجلس  مــســاعــي  ــعــل  ول
عهده  ســابــق  ــى  إل ــس  دارتـ عـــودة  لتوثيق 
بمقر  الماضي  االثنين  مساء  عقد  وهيبته، 
رياض،  المنعم  عبد  بمدرسة  المؤقت  النادي 
لمناقشة  اإلدارة،  لمجلس  األسبوعي  االجتماع 

استحقاقات الفريق األول لكرة القدم القادمة.
استثمارات  ملف  مناقشة  إلــى  باإلضافة 
خاصة  لجنة  وتكليف  الــتــجــاريــة،  ــادي  ــن ال
النادي  عقارات  ومتابعة  والجباية  بالتحصيل 
من محال تجارية وشقق، واعتماد آلية جديدة 
العقود  كافة  انتهاء  بعد  الحقا  عنها  سيعلن 
والتي  الحاليين،  المستثمرين  مع  المبرمة 
القوانين  حسب  إجـــراءات  عــدة  عبر  ستكون 

والتشريعات.

الحرب حرمت الفريق من خوض منافساته بالدوري الممتاز على ملعبه 6 سنوات

انقشع الظالم في درنة فسطع األمل من ملعب دارنس
بنغازي–زين العابدين بركان

كاراتيه طرابلس يطرق أبواب الكأس الذهبية

أبوراس يطير إلى صربيا وعينه على كأس العالم

اتحاد السلة يحدد شروط التعاقد مع األجانب
الكبرى  ألندية طرابلس  الفرعي  االتحاد  دعا 
األندية  ــي  وإداريـ مدربي  كل  للكاراتيه، 
موسع،  اجتماع  لحضور  محيطه،  في  الواقعة 
بغوط  الفرعي  االتحاد  بمقر  الخميس،  اليوم 

الشمال.
طرابلس  ألندية  الفرعي  االتحاد  وكشف 
منح  هو  االجتماع  من  الهدف  أن  الكبرى، 

المدربين واإلداريين كل ما يتعلق بالبرنامج 
الذهبية  الكأس  لبطولة  واإلداري  الفني 
ديسمبر  شهر  منتصف  إقامتها  المقرر 

المقبل.
للكراتيه  الفرعي  االتحاد  وجه  جهته،  من 
أعضاء  ــى  إل ــدعــوة  ال الــكــبــرى،  بطرابلس 
بمقر  اليوم  لالجتماع  العمومية،  الجمعية 

االتحاد بطرابلس.
التي نشرها االتحاد على  الدعوة  وشددت 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمية  صفحته 
األعضاء،  حضور  ضرورة  على  بوك«،  »فيس 
أجل  من  االجتماع  وجب  هاما  أمرا  »هناك 
جميع  وبحضور  فيه،  المناسب  القرار  اتخاذ 

األعضاء«.

أكد البطل العالمي الليبي في كمال األجسام، 
األسبوع  سيتوجه  أنه  ــوراس،  أب أبوعجيلة 
كأس  ببطولة  للمشاركة  صربيا  إلى  المقبل 
العالم »World Cup« التي تقام في الفترة 

ما بين 16 إلى 18 نوفمبر الجاري.
يشار إلى أن بطولة كأس العالم كان مقرر 
اليونان، قبل أن يعتذر اتحادها  إقامتها في 
للعبة، فانتقل التنظيم بقرار االتحاد الدولي 

إلى صربيا.
االتــحــاد،  نــادي  ــب  الع أحــرز  أن  وسبق 

أبوعجيلة أبوراس، ميدالية ذهبية ألوزان 
منافسات  ضمن  كجم،  و75  و71   70
األجسام  لكمال  الدولية  دايموند  بطولة 

التى أقيمت في روما، الشهر الماضي.
البطل  انتقل  اإلنجاز،  هذا  وبعد 

أبوراس إلى المهمة األصعب وهي 
المنافسة على لقب بطل األبطال 
المرحلة  وضمت  البطولة  في 
األخيرة األوزان حتى 100 كغم، 
احتراف  كرت  ثاني  فيها  ونال 

الوزن  في  لعبة  في  ليبيا  تاريخ  في 
المفتوح.

إصــرارا  الليبي  البطل  ويملك 
بلوغ  ــن  م مكنتاه  وإرادة 
العالمية،  التتويج  منصات 
الرسمي،  الدعم  غياب  في 
في ظل حاجة رياضة بناء 
لمصروفات  ــام  ــس األج
على  ــرة  ــي ــب ك ــة  ــي ــال م

التغذية والتدريب.

أخطر االتحاد الليبي لكرة 
السلة، رسميا، رؤساء االتحادات 

الفرعية التابعة له، بضرورة 
توعية األندية المشاركة في 

بطوالت السلة، بشروط التعاقد 
مع العبين أو فنيين او إداريين 

أجانب.
واشترط االتحاد على األندية، 

تدوين المعلومات المطلوبة 
عن التعاقد والمتعاقد معه، 

من خالل نموزج معد خصيصا 
لهذا الغرض، باإلضافة إلى 

شهادة خبرة وصورة جواز السفر 
لألجنبي.

وسبق أن طالب اتحاد السلة، 
رؤساء االتحادات الفرعية، 

بمخاطبة األندية المشاركة في 
منافسات الدرجة األولى والكبار 
والدرجة الثانية، إلخطار االتحاد 

باألندية الراغبة منهم في 
خوض منافسات بطولة الكأس 

للموسم 2018 / 2019.

فلويد  المعتزل  األميركي  المالكمة  أسطورة  قرر 
نزال  وخوض  الحلبة،  إلى  مجددا  العودة  مايويذر 
من العيار الثقيل في ليلة رأس السنة، رغم بلوغه 
41 سنة، وأعلن، أمس، مايويذر أنه وقع عقدا مع 
رأس  ليلة  نزال  لخوض  اليابانية   »RIZIN« شركة 
اليابانية، وفقا  الجديدة في مدينة سايتاما  السنة 

لـ»روسيا اليوم«.
لوائح  يكشف  أن  دون  العقد  مايويذر،  ووقع 
فيه  ينافس  الذي  المرتقب،  النزال  هذا  وقواعد 
الياباني تينشين ناسوكاوا »20 عاما« الذي يخوض 
منافسات »كيك بوكسينغ« وهي مالكمة باستخدام 

اليدين والقدمين في آن واحد.
اليابان يعود  نزاال في  وقال مايويذر: »خوضي 
إلى رغبتي في زيادة شعبيتي العالمية، وأردت أن 
أفعل شيئا مختلفا. أردت أن أظهر مهاراتي خارج 

الواليات المتحدة والدخول في نزال استثنائي«.
كل  المتحدة  ــات  ــوالي ال فــي  »خضت  وتــابــع: 
الـ 50 السابقة. كمحترف لم تسنح لي  مواجهاتي 
فرصة الذهاب خارج الواليات المتحدة الستعراض 

مهاراتي وإلظهار موهبتي للعالم«.

القتالية  الفنون  منافسات  ناسوكاوا  ويخوض 
وفــاز  بوكسينغ،  كيك  إلــى  إضــافــة  المختلطة، 

بمواجهاته األربع في الفنون القتالية المختلطة.
استخدام  ضرورة  على  المالكمة  لوائح  وتنص 
القتالية  الفنون  بينما يسمح في  القبضتين فقط، 

المختلطة باستخدام القدم والركبة والمرفق.
وقال مايويذر إنه سيتم تحديد قواعد النزال في 
السبت  المقبلة، وذلك بعدما كان صرح،  األسابيع 
الماضي، بأنه سيشعر بالراحة في حال خوض نزال 
بأي لوائح، ولم يتم كشف التفاصيل المالية لصفقة 
مايويذر الجديدة، بينما من المنتظر أن يعود إلى 
قبل  المران  لبدء  األسبوع  هذا  المتحدة  الواليات 

خوض النزال المرتقب.
بألقاب  الفوز  عاما،   41 البالغ  لمايويذر  وسبق 
عالمية في 5 أوزان مختلفة في المالكمة دون أن 
يتعرض ألي هزيمة، وخاض نزاله األخير في 2017 
ماكغريغور،  كونور  األيرلندي  على  تفوق  عندما 
ليعزز  المختلطة،  القتالية  للفنون  السابق  البطل 
مسيرته في المالكمة ويحقق انتصاره الـ50 دون 

أي هزيمة ويحصد 300 مليون دوالر.

أسطورة المالكمة األميركي 
المعتزل يعود في رأس السنة

الرباعة سارة سمير تضيف إنجازا 
جديدا لرفع األثقال المصرية

ميداليات  سمير  سارة  المصرية  الرباعة  رفعت 
متنوعة  ميداليات  ست  إلى  المصري  المنتخب 
في  المقامة  األثــقــال،  لرفع  العالم  بطولة  في 

ميداليات. بثالث  تتويجها  بعد  تركمانستان، 
»الخطف«،  ببرونزية  سارة سمير  الرباعة  وفازت 
كما  كغم،   111 رفعت  بعدما  كغم،   71 وزن  في 
فازت بفضية »النطر« بعدما رفعت 141 كغم عقب 
بفضية  للتتويج  أهلها  ما  وهو  فقط،  محاولتين 
األثقال  لرفع  جديدا  إنجازا  يعد  ما  أيضا،  المجموع 

نيوز«. لـ»سكاي  المصرية، وفقا 
بالميداليات  غانغ،  وانغلي  الصينية  وتوجت 

رفعت  حيث  كغم،   71 وزن  في  الثالث  الذهبية 
»النطر«،  في  و152  »الخطف«  في  كغم   115
وتعزز  كغم،   267 بـ  المجموع  بذهبية  لتتوج 

الترتيب. جدول  على  الصين  هيمنة 
األوليمبي  البطل  نجح  ســابــق،  ــت  وق ــي  وف
ذهبية  تحقيق  فــي  إيــهــاب  محمد  الــمــصــري، 
ببرونزية  ــوج  وت كغم   81 وزن  في  »الخطف« 
المجموع،  في  الفضية  الميدالية  ونال  »النطر«، 
خلف  شيماء  وتختتم  جديدا،  عالميا  رقما  مسجال 
غد  بعد  كغم،   78 وزن  في  المصرية  المنافسات 

السبت.

● أبوراس

إطالق  حال  في  إنه  األوروبــيــة،  ــدوري  ال مسابقات  رابطة  قالت 
على  ومستمرة«  خطيرة  »تداعيات  سيترك  فإنه  سوبر  دوري 
»دير  مجلة  وذكرت  القارة.  في  للمحترفين  القدم  كرة  منافسات 
عن  عاد  الحديث  إن  نيوز«،  »سكاي  وعنها  األلمانية،  شبيغل« 
مثل  عمالقة  أندية  يضم  أوروبــي«  سوبر  »دوري  إلقامة  خطط 
أوروبا،  أبطال  دوري  عن  بدال  يونايتد،  ومانشستر  مدريد  ريال 
شركة  إن  مسربة،  وثائق  عن  نقال  األلمانية،  المجلة  وذكــرت 
ريال  إلى  حديثة  خطة  قدمت  اإلسبانية،  بارتنرز«  كابيتال  »كي 
دوري  مسابقة  كبيرا  أوروبيا  ناديا   11 ينشئ  بأن  تنبأت  مدريد 
كابيتال  و»كي  مدريد  ريال  يرد  لم  جانبه،  من   ..2021 في  سوبر 
األندية  اتحاد  قال  بينما  التقرير،  على  للتعليق  طلب  على  بارتنرز« 

على  يزيد  ما  يمثل  ــذي  ال ــة،  ــي األوروب
تماما  علم  على  ليس  إنه  ناد،   200
إلقامة  األندية  بين  محادثات  بأي 

منفصل. دوري 
ــة الـــدوريـــات  ــطـ وأبـــــدت رابـ
مسابقة   25 تمثل  التي  األوروبية، 
ــدوري  ال بينها  من  محلية  دوري 
الدرجة  ودوري  الممتاز  اإلنجليزي 
الدرجة  ودوري  اإلسباني  ــى  األول
ــي، »مــعــارضــتــهــا  ــان ــم ــى األل ــ األول
ــدة« لــمــثــل هـــذه الــخــطــة،  ــدي ــش ال
معارضتنا  عن  عبرنا  »طالما  وقالت: 

الشديدة الستحداث دوري سوبر«.
تدعم  الــدوري  »مسابقات  وأضافت: 

على  المبني  األوروبي  الرياضي  النموذج 
على  االعتماد  يتم  حيث  الهرمي،  النظام 

الرياضية  األندية  وجدارة  والهبوط  الصعود 
كرة  أن  البيان  وأكد  مسابقة«..  ألي  كأساس 

جميع  في  اللعبة  قلب  »في  تأتي  المحلية  القدم 
أو  لالعبين  ذلك  كان  سواء  أوروبا«  أنحاء 

المشجعين. أو  األندية 

»وثائق مسربة« لريال مدريد 
تنذر بإنهيار دوري األبطال
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ستكون مخرجاته؟

سيشارك فيه؟

ستنتقل مثل هذه المؤتمرات إلى الداخل؟

موقعه من المؤتمر الجامع؟

يعترض عليه بعض الليبيين؟

مؤتمر باليرمويمكن التوافق حول مخرجاته؟

مـــــاذا

مــــــن

متـــــى

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

 كل شيء
 قلعة طبرق..»شاهد حي« على مأساة الحرب العاملية الثانية

نوار »بوقرعون«

محمد عقيلة العمامي

تلك النوارة الحمراء الرقيقة، التي تكثر في أشهر الشتاء، التي نراها غالبًا 
من  هي  »بوقرعون«،  نسميها  التي  القمح،  سنابل  بين  أو  العشب،  بين 

مجموعة زهور يطلق عليها »األقحوان«.
خصوصًا  قيمة  شيء  لكل  كان  التي  العجاف،  السنوات  أيام  من  يوم 
رفقة  كنت  منها.  الوطنية  الضأن  لحوم  كانت  وبالطبع  الغذائية،  المواد 
غداء  وجبة  إلى  مدعوين  األلمانية  وزوجته  إنجليزي  وصديق  زوجتي 
بمدينة المرج. ظلت زوجتي صامتة، فيما قمت بدور »المرشد السياحي« 
منبسطًا  المرج  سهل  وكان  لرفيقتي،  اإلنجليزي  يقوله  لما  ومترجم 
سنابل  بضع  من  تنل  لم  الحصاد  آلة  كانت  وإن  بنية،  جرداء  بمساحات 
الملتفة  الحمراء  نوار»بوقرعون«  تيجان  مع  تتموج،  وهناك،  هنا  ذهبية 
البني  صوفها  يجز  لم  التي  أغنام  وقطعان  السوداء،  لقاحها  حبوب  حول 
بعد، تلحق بها خرافها البيضاء الصغيرة تتنقل ما بين ما تبقى من تبن 
وسنابل لم تحصد. لقد أخذنا جميعًا بمنظر ذلك السهل الذي لفته سماء 

زرقاء ببقايا غيوم صغيرة تلهث نحو الشرق لتلحق بسربها.
جمال  على  األقحوان  لون  استحواذ  إلى  »أرثــر«  صديقي  إلى  أشرت 
اللوحة، وسألني عن اسمها وتحدثنا عن السهل والقمح، وعندما صمتنا، 
بوقرعون،  جمال  لها  مؤكدًا  فأخبرتها  نتحدث،  كنا  عما  زوجتي  سألتني 
تبسمت وقالت ساخرة: »بوقرعون؟ يا راجل تخيل فقط.. أن ذاك الخروف 
وقدر  المكان..  تعبق  الشواء  ورائحة  الشجرة..  على  ومعلق  مسلوخ 
المسلوق يغلي! هذا هو المنظر! )بوقرعون( ال يؤكل وال ينشم!« ومطت 

. شفتيها
يكن  لم  وقت  ذلك  في  عاش  الذي   »1719-1672 أديسون  »جوزيف 
في  تناولناها  كالتي  ومقاالت طويلة  الناس  حياة  يعالج  فيه سوى مسرح 
موضوع سابق، يقول بضرورة االتجاه إلى المقال القصير: »الذي ال نقرأه 
المقال  يكون  فكذلك  هينًا،  الموضوع  كان  فإن  للمتعة.  بل  للدراسة، 

قصيرًا، وبذلك يجد المشغولون الوقت، ويجد الكسالى الصبر«.
هذا في الواقع هو حال القراءة اآلن، هكذا يريد الناس المقاالت خفيفة 
قصيرة، لدرجة أن رئيس تحرير جريدة ما طلب مني كتابة عمود ال يتجاوز 
ثالثمئة كلمة، وهذا ما شدني تمامًا إلى مقاالت سمير عطا هلل، فهو كما 

أرى سيد هذا النوع من المقاالت.
1000 كلمة فقط،  للكاتب اإلنجليزي »جوزيف أديسون« مقال حوالي 
نوع،   100 من  أكثر  لها  زنبقية  لزهرة  جنس  وهو  »التوليب«  عنوانه 
جميعها جميلة للغاية وأصلها من تركيا، ثم انتشرت في العالم خصوصًا 
كانت  المقاالت  ألن  العصر،  ذلك  بمفهوم  قصير  والمقال  هولندا.  في 
وقتها للدراسة بالدرجة األولى وليست للتسلية، ناهيك عن أنه لم يكن 
هناك ال »فيسبوك« وال »تويتر« والمقال خفيف ومسٍل بالفعل، ورأيت أن 

أقتبس منه ما يشبه قصة األقحوان.
في المقالة يقول إن مطرًا مفاجئًا باغته ذات صباح في الريف اإلنجليزي، 
عندما أستيقظ باكرًا وخرج في نزهة رائقة، وسط الخضرة والنوار. احتمى 
التوليب.  رفقة مزارعين تحت مظلة كوخ قريبة من حقل بديع من أزهار 
كان الرجال مستغرقين في مناقشة محتدة بينهم، اهتم بها عندما انتبه 
التاريخ  أبطال  من  وعدد  وكسرى،  األكبر  اإلسكندر  عن  يتحدثون  أنهم 
وذكر  لهم،  حقيقي  أساس  دون  من  ولكن  األبطال  هؤالء  بين  يقارنون 
ذلك  في  كانت  شخصية  تسبق  قرون  من  شخصية  يفضل  أنه  أحدهم 
تفصل  األعوام  ومئات  المقارنة  تتحقق  كيف  واستغرب  معاصرة،  الوقت 
بينهما! وتعجب بينه وبين نفسه كيف تسنى لهم معرفة هذه المعلومات 
خصوصًا عندما سمعهم يذكرون أسماء جنراالت كبار مثل »أمير هسة« 
تاج فرنسا في غاية الضعف، وإن كان  أن  السويد، وعندما أضافوا  وملك 
المارشال ما زال محتفظًا بألوانه، وافقهم في الحال. وبعدما توقف المطر 
فلقد  معهم،  المضي  في  استأذنهم  حقولهم،  نحو  لالنطالق  وتهيؤوا 
كانت األزهار بديعة. وعندما أخبره أحدهم إن كان مجيئه إلى هذا الحقل 
ثمة حقل  فليس  الصحيح  المكان  إلى  فلقد وصل  باألزهار،  بسبب شغفه 
يستعرض  بدأ  ولما  حقلهم،  يضاهي  وعرضها  البالد  طول  في  لألزهار 
التوليب، ألنها  أزهار  يتحدثون عن  كانوا  أنهم  انتبهت  وأسماءها  أزهاره 
دهشته  من  أفاق  أن  بعد  ومن  سمعها.  التي  الكبيرة  باألسماء  مسماة 
لدرجة  ضحكاتهم  فتعالت  بعينها  زهرة  امتدح  األخاذ،  الزهور  منظر  من 
الجودة، وعندما  بتلك  السخرية، كان اسمها »رداء األحمق« وهي ليست 
حاول أن يخرج من مأزقه اختار زهرة أخرى، فتعالت ضحكاتهم مرة أخرى 

ألنها كانت نوعًا آخر من »رداء األحمق«.
وعرف أن حوضًا صغيرًا من زهور التوليب تبلغ قيمته أموااًل كثيرة، ولم 
وغرابتها.  ندرتها  كانت بسبب  قيمتها  ولكنها  األجمل،  الزهرة هي  تكن 
ولما عاد طفق يفكر في ثروات الناس الكبيرة، التي هي ليست أجمل ما 
في الوجود، وإنما الجمال هو جمال »الكرم اإللهي، الذي ال حدَّ له، الذي 
جعل أجمل األشياء في الوجود وأجلبها للبهجة، هي أكثر شيوعًا وأهمها 

للناس«. ومع ذلك ال يتقاتلون عليها، وإنما يدوسونها باألقدام!.

أخذنا جميعًا 
بمنظر ذلك 

السهل الذي لفته 
سماء زرقاء ببقايا 

غيوم صغيرة 
تلهث نحو الشرق 

لتلحق بسربها.

 رئيس تحرير 
جريدة ما طلب 

مني كتابة عمود 
ال يتجاوز ثالثمئة 

كلمة، وهذا ما 
شدني تمامًا إلى 

مقاالت سمير 
عطا لله

 معركة بني رياضي 
أسترالي وسمكة قرش

صد راكب أمواج، األربعاء، بلوحه، 
سمكة قرش هاجمته وأصابته بجروح 

على ساحل أستراليا الشرقي، على 
ما أعلنت السلطات بعد يومين على 
وفاة رجل كان يسبح قبالة شواطئ 

كوينزالند في هجوم آخر.
وكان راكب األمواج البالغ 43 عامًا 
يمارس رياضته في »شيلي بيتش«، 

وهو شاطئ معروف في بالينا على بعد 
750 كيلومترًا شمال سدني عندما 
عضته سمكة قرش في ربلة الساق 
على ما أوضحت شرطة مقاطعة نيو 

ساوث ويلز.. فقد سبق وُأصيبت فتاة 
في الثانية عشرة وامرأة في السادسة 
واألربعين بجروح خطرة في هجومي 

سمكتي قرش في سبتمبر فصلت 
بينهما 24 ساعة في ويتسندايز.

أقوالهم

استقرار ليبيا يمثل أولوية بالنسبة 
ألمن البحر األبيض المتوسط

وزيرة الدفاع اإليطالية
إليزابيتا ترينتا

مجلس الدولة سيتعاطى بإيجابية مع 
مخرجات مؤتمر باليرمو

رئيس مجلس الدولة
خالد المشري

تقلص تدفقات الهجرة نحو إيطاليا 
بنسبة تجاوزت الـ80%،

وزير الداخلية اإليطالي
ماتيو سالفيني

مصر تعمل على توحيد جهود 
المؤسسة العسكرية الليبية للتعامل 

مع التهديدات الحالية

الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي

قلعة طبرق أو »القبر الجماعي«، شاهد حي على مأساة الحرب العالمية الثانية، التي 
وضعت أوزارها، مخلفة وراءها حوالي 6 آالف قتيل دفنوا في قبر جماعي داخل القلعة، 
يحيط به ممرات واسعة منقوشًا عليها أسماء الجنود وتماثيل تحمل تعابير جنائزية 

تخليدا لذكراهم.
الجمعية  قامت  حيث  الثانية،  العالمية  الحرب  انتهاء  بعد   1955 عام  شيدت 
ببنائها في مدينة  الثانية  العالمية  الحرب  قتلى  لرعاية  األلمانية  الشعبية  الفيدرالية 

طبرق الساحلية بالتعاون مع السلطات الليبية.
قبرًا جماعيًا يحوي  قلعة حصينة وتضم في وسطها  المقبرة على شكل  صممت 
رفات وأشالء 6025 قتيل يحيط به ممرات واسعة، وتنتصب في محيطه ألواح صخرية 
جدارية نقشت عليه أسماء الجنود القتلى المدفونين في المقبرة وتماثيل ورسومات 

تحمل تعابير جنائزية وتقديرية تخليدا لذكرى الذين فقدوا حياتهم في هذه الحرب.
الذي  الشهير  الحصار  عانت من  القلعة،  إليها  تنتسب  التي  الليبية  فمدينة طبرق 
أي   1941 عام  نيسان  إبريل   11 في  بدأ  والذي  واإليطالية  األلمانية  القوات  فرضته 
قبل 70 عامًا، كما دارت معارك حول مدن مثل أجدابيا والبريقة وبنغازي بين قوات 
البريطانية  والقوات  الصحراء  بثعلب  الملقب  روميل  أروين  الجنرال  بقيادة  المحور 

وقوات الكومنولث.
¿ خديجة العمامي

»فويغو« يثور 
مجددًا

تسبب  الذي  فويغو  إل  بركان 
 190 عن  يقل  ال  ما  بمقتل 
الماضي،  يونيو  في  شخصًا 

قال  الثالثاء..  مجددًا  ثار 
الناطق  ليون،  دي  دافيد 

الوطنية  الهيئة  باسم 
لصحفيين،  الكوارث  الحتواء 

للمرة  البركان  ثوران  إن 
الحالية  السنة  خالل  الرابعة 
الرماد  »جزئيات  بذر  يتسبب 

البلدات  على  الدقيقة« 
المنحدرات  على  المبنية 

الغربية  والجنوبية  الغربية 
إل  ويقع  فويغو..  إل  لجبل 

كيلومترًا   35 بعد  على  فويغو 
على  غواتيماال  العاصمة  من 

ينفث  وهو  مترًا   3763 ارتفاع 
متر   300 ارتفاع  على  حممًا 
علماء  ويسجل  فوهته.  من 
تؤشر  هزات  وقوع  الزالزل 

داخل  انفجارات  حصول  إلى 
دي  أوضح  ما  على  البركان 

السير  حركة  ومنعت  ليون. 
الذي  الوطني  الطريق  على 
لكن  البركان،  بمحاذاة  يمر 

إلجالء  تعليمات  تصدر  لم 
. اآلن  حتى  السكان 

كاميال كابييو
.. األفضل

المغنية األميركية 
كاميال كابييو )21 عامًا(، 
المولودة في كوبا، فازت 
بجوائز أفضل فنان وأفضل 

أغنية وأفضل فيديو كليب، 
خالل حفل جوائز »إم تي في 

ميوزيك أواردز«.
واعتبرت المغنية الشابة 

المولودة في كوبا »هذه أفضل 
سنة في حياتي«.

وكانت كابييو المرشحة 
األوفر حظًا للفوز مع ترشيحها 

في ست فئات.
وُاستحدثت جوائز »إم 
تي في ميوزيك أواردز« 
في العام 1994 وهي 

من المناسبات 
الرئيسية التي 

تنظمها محطة 
»إم تي في« 

الموسيقية إلى 
جانب »فيديو 

ميوزيك 
أواردز«، التي 

تقام سنويًا 
في الواليات 
المتحدة منذ 
العام 1984.
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